
บันทึกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่ายเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๑/๑๕๖๑ 

วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนิเวศน์ 

************* 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม   กล่าวทักทายผู้เข้าประชุมและแจ้งนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
นายกเทศมนตรีฯ   ดังน้ี 

  วาระท่ี ๑.๑  
๑.  ให้เจ้าหน้าท่ีทุกส่วน ทุกกอง ก าชับพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใต้การบังคับบัญชา 

ให้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกับการน าเสนองานต่อหัวหน้าส่วนและผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติซ่ึงกัน
และกันในบทบาทหน้าท่ี ล าดับช้ันการบังคับบัญชา 

๒. ให้ตะหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อการท างาน ตามหน้าท่ี 
-หน้าท่ีหลักคือ หน้าท่ีท่ีท าประจ าหรือหน้าท่ีประจ า 
-หน้าท่ีรองคือหน้าท่ีท่ีนอกเหนือจากงานประจ า เช่นการประสานงานประชุม 

     ๓.  การแก้ปัญหา ควรมีการประสานงานแก้ปัญหา เพื่อบริการประชาชน เมื่อเกิด
ปัญหาควรรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น เร่ืองการ
จัดการบ่อขยะหรือการซ่อมรถขนเก็บขยะ ควรมีการด าเนินการให้รวดเร็ว เพื่อจะได้ทันต่อการบริการประชาชน 
     ๔.  ควรมีความสามัคคีในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีย่ิงข้ึนไป 
 

  วาระท่ี ๑.๒ งานท่ีเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ข้อราชการท่ีเก่ียวข้อง 
นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย   กล่าวทักทายผู้เข้าประชุมและกล่าวเพิ่มเติม  
ปลัดเทศบาลฯ        ๑. การร่วมมือในองค์กร เช่น เร่ืองการประชุมสภาเทศบาล เจ้าหน้าท่ีควรเข้าไป
ร่วมก ากับดูแล และมอบหมายส านักปลัดในการช่วยดูแลความเรียบร้อยของงานประชุมสภา เทศบาลฯ 
      ๒. เร่ืองการตรวจ LPA ซ่ึงจะมีการตรวจประเมินประมาณท้ายเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑ ซ่ึงเทศบาลต าบลนิเวศน์ ได้แบ่งผู้ดูแลรับผิดชอบและมีหัวหน้าทีมก ากับดูแลตามการประเมินท้ัง๕ ด้าน 
ซ่ึงจะมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารก่อนวันตรวจประเมิน ท้ังในวันตรวจประเมินหัวหน้าทีมท่ีก ากับ
ดูแลในแต่ละด้านควรอยู่ร่วมในการตรวจรับการประเมิน 
      ๓. เร่ืองการประชุมหัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย ประจ าเดือนให้หัวหน้ากอง/หัวหน้า
ฝ่าย จัดเตรียมเอกสารเสนอผลการท างานและปัญหา เพื่อรายงานในท่ีประชุมทราบ รวมถึงปัญหา ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานเทศบาลต าบลนิเวศน์ต่อไป 
      ๔. เร่ืองข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายให้ผู้อ านวยการกอง
คลังด าเนินการ และผมขอประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้ง  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด จะช้ีแจงสาธิตเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนิเวศน์ จึงขอแจ้งผู้เก่ียวข้องได้ทราบ   
             

 



. -๒- 
 

      ๕.  เร่ืองแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถ่ิน) (เพิ่มเติม) 
มอบหมายให้ส านักปลัดออกค าส่ังแบ่งงาน ด าเนินการตามประเด็นการประเมินท่ีมีการประเมิน 2 รอบ/ปี 
 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม     สอบถามเร่ืองรอบการประเมินและเง่ือนไขการประเมิน เป็นส่วนของเจ้าหน้าท่ี
นายกเทศมนตรีฯ     นายกและคณะผู้บริหาร เป็นข้าราชการการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งไหม 
 

นายพรประสิทธ์ิ รัตนวิชัย   ขอเรียนช้ีแจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถ่ิน) (เพิ่มเติม)
ปลัดเทศบาลฯ      แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถ่ิน) (เพิ่มเติม) ปี ๒๕๖๑ น้ัน 
ใช้การประเมินท่ี ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ส าหรับข้ันตอนการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน) ซ่ึงผู้บริหารท้องถ่ินในฐานะผู้ถูกประเมินจะต้องรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือนในประเด็นข้อ 
(๑) การลดพลังงาน และจะต้องประเมินตนเอง ในประเด็นข้อ (๒) การลดกระดาษ จนถึง (๑๐) การบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมีคณะท างานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถ่ินระดับ
อ าเภอซ่ึงประกอบด้วยนายอ าเภอ เป็นหัวหน้าคณะท างาน มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอหรือปลัดอ าเภอท่ี
ได้รับมอบหมาย จ านวน ๒-๔ ท่าน เป็นคณะท างาน และมีท้องถ่ินอ าเภอเป็นคณะท างานและเลขานุการ โดยมี
อ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผู้บริหารท้องถ่ิน ในกรณีนายกเทศมนตรี
ต าบล ส่งให้กับคณะท างานกล่ันกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถ่ินระดับจังหวัด เพื่อด าเนินการกล่ันกรองผล
การประเมินก่อนเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประเมิน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา 
นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม   ตามระเบียบวาระท่ี ๓ หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายสังกัดเทศบาลต าบลนิเวศน์น า
นายกเทศมนตรีฯ          เสนอผลการปฏิบัติราชการและข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของแต่ละส่วนในส่วน
รับผิดชอบในรอบเดือนท่ีผ่านมาเชิญท่านปลัด 
 

นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย  น าเรียนช้ีแจงแนวทางการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน ดังน้ี 
ปลัดเทศบาลฯ       ส านักปลัด 

   เร่ิมจากหัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครองและ 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
         กองคลัง  

    ผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าส่วนพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
        กองช่าง 
       ผู้อ านวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 

นายอาทิตย์  ศรีมงคล     ผลการปฏิบัติงานของส านักปลัดท่ีผ่านมามี ๒ เร่ืองคือ  
หัวหน้าส านักปลัด     ๑.  การประชุมสภาเทศบาลต าบลนิเวศน์เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
       ๒.  การประชุมแผนพัฒนาส่ีปีเพิ่มเติมเมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

นางสาวอัจฉริยา ล าพองชาติ  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าเดือนท่ีผ่านมา 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ        งานการเจ้าหน้าท่ี ปรับปรุงแผน จัดท าแผนเปิดกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 



-๓- 
 

        งานด้านการศึกษา ก าหนดการเปิดเทอมวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม      สอบถามเร่ืองกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งท่ีเปิดใหม่ ในการด าเนินการให้ประสาน
นายกเทศมนตรีฯ      ท่านปลัด ท่ีเปิดเพิ่มเพราะมีความประสงค์ให้มาปฏิบัติงานในส่วนของงาน
สาธารณสุข งานจัดเก็บรายได้ 
 

นางสาวอัจฉริยา ล าพองชาติ   ในส่วนน้ีงานการเจ้าหน้าท่ีจะประสานเร่งด าเนินการและต าแหน่งเจ้าพนักงาน
หน.ฝ่ายอ านวยการ       - พัสดุน้ัน มีผู้ประสานมาจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว   

      - ส่วนเร่ืองการท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีพิจารณาข้อทักท้วงของ 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินน้ัน ทางจังหวัดได้ประสานหนังสือตอบกลับมาอยู่ในระหว่างเร่งด าเนิน ผลเป็น
ประการใดจะได้รายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
         - เร่ืองการเบิกเงินเกินสิทธิในการไปศึกษาดูงานน้ัน ยังไม่ด าเนินการ 
         - ส่วนเร่ืองท่ีได้รับการประสานจากกองคลัง เงินค่าลงทะเบียนในการเดินทางไป
ราชการไม่พอ และได้โอนงบประมาณจากค่าเดินทางไปราชการไปเพิ่มในส่วนน้ีแล้ว   
         - ส านักปลัดเงินค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปราชการก็ไม่เพียงพอต้องโอนเงิน
งบประมาณเพิ่ม 
 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม        - ช้ีแจงในส่วนของการเรียนรู้พัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหารส่งเสริมให้
นายกเทศมนตรีฯ        เจ้าหน้าท่ีมีการเรียนรู้ พัฒนา เพื่อเป็นการน าความรู้มาพัฒนาองค์กร  
ให้ด าเนินการประสานเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

นางพนธภรณ์  ธงทอง        ในส่วนของงานฝ่ายปกครอง 
หน.ฝ่ายปกครอง          ๑. เบ้ียยังชีพด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
           ๒. การมอบเก้าอี้พาสุข ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงจังหวัดร้อยเอ็ดและได้ส่งมอบแล้ว  
           ๓. ส่วนเร่ืองอื่น ๆ ได้รายงานตามส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย      สอบถามเร่ืองวาตภัยของงานป้องกันและได้ก าชับในการช่วยเหลือประชาชน
ปลัดเทศบาลฯ   
 

นางพนธภรณ์  ธงทอง         เร่ืองน้ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หน.ฝ่ายปกครอง          ๔. งานด้านสาธารณสุข มีการด าเนินการ ๒ เร่ืองคือ 
           ๑.  เร่ืองโรคไข้เลือดออก ได้จัดซ้ือทรายอะเบทเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
ป้องกันและก าจัดลูกน้ า ซ่ึงเป็นบ่อเกิดยุงลายและจัดซ้ือสารพ่นหมอกและได้ออกฉีดพ่นหมอกควันในหมู่บ้านท่ี
ประชาชนป่วยเป็นไข้เลือดออก 
           ๒. เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ได้ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนและได้ออกฉีดร่วมกับ 
ปศุสัตว์อ าเภอธวัชบุรี 
 

นางสาวกาญจนา ศรีภะนา        งานธุรการได้ด าเนินการเก่ียวกับ 
หน.ฝ่ายธุรการ           -งานประชาสัมพันธ์ ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองท้ังถ่ายรูป เฟสบุคส์และ
เว็บไซต์ 
            -งานธุรการ ในการรับ-ส่งหนัง จะมีปัญหาเร่ืองหนังสือล่าช้า 
 



-๔- 
 

นายเย่ียมเพชร พลเย่ียม           เพิ่มเติมเร่ืองหนังสือ ควรมีท่ีว่างเหลือให้นายกเกษียณ  
นายกเทศมนตรีฯ           และหนังสือท่ีเสนอแล้วกลับมาเสนออีก 
 

นางสาวกาญจนา ศรีภะนา ทราบรับไปด าเนินการแก้ไข 
หน.ฝ่ายธุรการ 
 

นางสาวทัศนีย์  อกอุ่น  การปฏิบัติงานของส่วนกองคลัง 
ผอ.กองคลัง   ๑. การออกส ารวจภาษี โดยปัจจุบันการด าเนินการต้องลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องมีหลักฐานโดยกรอกผ่านหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
    ๒. ด้านการจัดเก็บค่าน้ าประปา บ้านนิคม หมู่ ๕ จะมีปัญหาการจัดเก็บค่า
น้ าประปาไม้ได้ ได้ด าเนินการท าความเข้าใจกับประชาชนท่ีเป็นลูกหน้ีค่าน้ าประปาและจะได้แจ้งหนังสือเพื่อเป็น
หลักฐานต่อไป 
    ๓. งานด้านการเงินและบัญชี มีการด าเนินการเรียกคืนเงินโบนัส 
    ๔  งานด้านพัสดุ มีการด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและการบริการประชาชนมากท่ีสุด 
 

นางกาญจนา  แป้นสุขา  งานด้านจัดเก็บรายได้ มีการด าเนินการดังน้ี 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  ๑. มีการออกประเมินภาษีปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนิเวศน์ หมู่ท่ี ๑๓ และบ้านหนองหญ้าม้า 
    ๒. งานแผนท่ีภาษี โดยเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาสองราย ได้ด าเนินการจัดท าแผนท่ี
แม่บทเรียบร้อยแล้ว และมีการออกปฏิบัติงานในพื้นที 
    ๓.  การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ได้แบ่งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ กรณีค้างช าระค่า
ขยะ จะด าเนินการโดยเก็บถังขยะคืน และขณะน้ีถังขยะใหม่ก็หมดแล้ว 
    ๔.  การจัดเก็บค่าน้ าประปา ในกรณีถ้ามีการค้างช าระค่าน้ าประปาสองเดือน
ข้ึนไป ก็จะท าหนังสือแจ้งตัดมิเตอร์น้ าประปา 
 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม  เพิ่มเติมการจัดเก็บค่าน้ าประปาและการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
นายกเทศมนตรีฯ  ต้องด าเนินการให้รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การน าเงินไปใช้ส่วนตัวไม่
ส่งใบเสร็จรับเงิน ควรสุ่มตรวจเช็คตลอด 
 

นางกาญจนา  แป้นสุขา  ในส่วนน้ีงานจัดเก็บรายได้ ได้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหาโดยมีการส่งเงิน
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  และตรวจสอบทุกวันท่ี ๕ ของเดือน ส่วนเอกสาร ใบเสร็จ ผู้ช าระเงินและผู้
ค้างช าระจะฉีกส่วนของใบแจ้งให้ เพื่อจะได้ทราบว่าถึงก าหนดช าระ และสามารถตรวจสอบผู้ท่ีค้างช าระได้ 
 

นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย เรียนเพิ่มเติมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ปลัดเทศบาลฯ   โดยมีการประชุมด้านการจัดเก็บ พบว่าในปี ๒๕๖๑ ไม่มีปัญหา ส่วนการ
จัดเก็บค่าขยะบ้านนิคม หมู่ท่ี ๕ ท่ีเป็นปัญหาคือปี ๒๕๖๐ โดยได้ท าบันทึกการหักเงิน ส่วนข้อมูลรายละเอียด
อื่นๆ ได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ รายงานให้ทราบเป็นระยะ 
 

 
 
 



-๕- 
 

นายมานพ  ศรีม่วง  งานด้านจัดซ้ือจัดจ้างและงานพัสดุมีการปฏิบัติงานดังน้ี 
หน.ฝ่าคลัง   ๑. งานจ้างเหมาบริการ ได้ท าเป็นสัญญาจ้างเหมาปีหน่ึงสองคร้ัง เพื่อเป็นการ
รัดกุมของการประเมินบุคลากรและลดการใช้เอกสาร ถ้าประเมินท าสัญญาทุกเดือนจะส้ินเปลืองเอกสารวัสดุ
จ านวนมาก 
    ๒. การจัดซ้ือในรอบเดือน 
        ๒.๑. ค่าน้ ามัน ได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย 
        ๒.๒. ค่าวารสาร การรับวารสารจะมีปัญหาเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะไม่มีเจ้าหน้าท่ีไปรับวารสาร ท าให้ตกค้างอยู่ท่ีร้านค้า พอถึงวันท าการท าให้ข้อมูล
วารสารไม่UP Date ไม่ทันเหตุการณ์  ถ้าน าเอางบประมาณส่วนน้ีไปท าประโยชน์อย่างอื่น น่าจะเป็นประโยชน์
มากกว่า แต่ส่วนหน่ึงด้านวารสารก็เป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชน และเป็นส่วนหน่ึงของการน าไป
ประเมินองค์กรเร่ืองงานบริการประชาชน 
    ๓. การท าสัญญาจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ ซ่ึงเทศบาลต าบลนิเวศน์ได้ท าสัญญา
กับบริษัททีโอทีจ ากัดมหาชน การตั้งงบประมาณในแผนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ เน่ืองจากสัญญาจ้างเหมา
จัดท าเว็บไซต์ปัจจุบันอยู่ในหมวดค่าใช้สอย แต่ในการปฏิบัติจริงเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน ประมาณ๑,๐๗๐บาทต่อ
เดือน ต้องจ่ายประจ า ไม่ได้จ้างเหมาท าคร้ังเดียวเสร็จ  ซ่ึงได้สอบถามบริษัททีโอทีจ ากัดมหาชนแล้วการ
เปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายไม่ได้เก่ียวกับบริษัททีโอทีจ ากัดมหาชนแต่อย่างใด เทศบาลต าบลนิเวศน์สามารถ
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
    ๔. งานโครงสร้างและส่วนครุภัณฑ์ตอนน้ีได้เร่งด าเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จ 
 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม     เพิ่มเติมในเร่ืองการจัดท าเว็บไซต์เทศบาลต าบลนิเวศน์กับบริษัททีโอที
นายกเทศมนตรีฯ  จ ากัดมหาชนมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังศึกษาและประสาน
ท่านปลัดด าเนินการต่อไป 
 

นายธาววิน  ธงทอง  งานด้านกองช่างในรอบประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ น้ี ขอ 
ผอ.กองช่าง   อนุญาตไม่เสนอผลงาน เน่ืองจากไม่ได้เตรียมข้อมูล 
 

นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย เรียนช้ีแจงแทนกองช่าง โดยการประชุมคร้ังต่อไปฝากผู้อ านวยกองช่างและ
ปลัดเทศบาลฯ                        หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เตรียมข้อมูลปฏิบัติงานในส่วนของกองช่าง                    
                                          มาน าเสนอด้วย งานด้านกองช่างท่ีพบคือ 

๑. การเสนอหนังสือขออนุญาตส่ิงปลูกสร้าง ค้างงานไว้ท่ีกองช่างนาน 
มากกว่าจะเสนอหนังสือ และควรตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน 
    ๒. การรายงานการด าเนินการ เช่น การรายงานการซ่อมบ ารุงถนน การซ่อม
บ ารุงไฟฟ้า การดูแลรักษาระบบประปา และการด าเนินการงานโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 
 

นางกาญจนา  แป้นสุขา  ขอเพิ่มเติม การขอหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง ต้องขออนุญาตตรวจสอบ             
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้               ความถูกต้องและตรวจสอบเอกสารว่าครบหรือไม่  เพื่อป้องกันความผิดพลาด
จากการด าเนินการ 
 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม  ขอเพิ่มเติมในส่วนงานแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย ควรท าโครงสร้างข้ันตอนการ
นายกเทศมนตรีฯ  ปฏิบัติงาน การก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
 



-๖- 
 

นายสมเดช  แสงสุรินทร์  เสริมเร่ืองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง เน่ืองจากเทศบาลถือเป็น 
รองนายกเทศมนตรีฯ  งานบริการทางสังคมและประชาชน ต้องแยกแยะงานหลัก งานประจ ากับงาน
เร่งด่วนท่ีเป็นงานเสริม เช่น งานไฟฟ้าถือเป็นงานเร่งด่วนในการบริการประชาชน งานซ่อมบ ารุงเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาไม่มีรถออกไปซ่อมหรือจ าเป็นต้อง
ใช้รถกระเช้าจากหน่วยงานอื่น ควรเร่งด าเนินการ เพราะเทศบาลเป็นหน่วยงานบริการประชาชน ควรเป็น
องค์กรท่ีบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน และควรเข้าใจองค์กรซ่ึงมีท้ังส่วนของฝ่ายราชการและฝ่ายการเมือง 
ซ่ึงการตอบสนองความต้องการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เร็วและฉับไวสุดคือหัวใจของ
ฝ่ายการเมือง 
  

นายธาวิน  ธงทอง  ปัญหาบางส่วนของงานไฟฟ้าคือไม่มีอุปกรณ์ 
ผอ.กองช่าง 
 

นายมานพ  ศรีม่วง  ขอเรียนช้ีแจงการจัดซ้ืออุปกรณ์ในงานพัสดุเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา โดย
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง  ให้กองช่างเป็นผู้จัดเก็บ ควบคุม เพราะกองช่างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ต้องสามารถ
ควบคุมการส่ังซ้ือได้เหมาะสมและเพียงพอ 
 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม  กองช่างควรควบคุมการส่ังซ้ือให้เหมาะสม มีการส ารองวัสดุให้เพียงพอต่อ
นายกเทศมนตรีฯ  การใช้งาน ตัวอย่าง งานประปาด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ มีแต่ค าชมจาก
ประชาชน 
 

ระเบียบวาระท่ี   เร่ืองอื่นๆ 
นายสมเดช  แสงสุรินทร์  รายงานการปฏิบัติราชการ ภายใต้การบริหารงานของ นายกเย่ียมเพชร  
รองนายกเทศมนตรีฯ  พลเย่ียม งานท่ีได้รับมอบหมายคืองานพิธีการ งานประชุม งานด้านมวลชน
บริการประชาชน ซ่ึงท่ีผ่านมาอาจไม่ได้เข้ามาประจ าส านักงาน เพราะต้องไปปฏิบัติงานในพื้นท่ี หมู่บ้านในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลนิเวศน์และงานท่ีนายกมอบหมาย 
 

นายสุรพล  นนทะภา  รายงานการปฏิบัติราชการในส่วนของนายกมอบหมายและส่วนควบคุมดูแล
รองนายกเทศมนตรีฯ  ส านักงานและภาคสนาม ทีมกู้ชีพกู้ภัย มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานคือ 
    ๑. การวางแผนขนเก็บขยะ มีการประชุมวางแผนก าหนดเส้นทางและพื้นท่ี
ขนเก็บขยะให้เหมาะสม เพราะรถขนเก็บขยะใช้ได้ท้ังสองคันแล้ว 
    ๒. เร่ืองวัสดุ อุปกรณ์บริการประชาชนของภาคสนาม เช่น เคร่ืองตัดหญ้า 
ควรมีการเร่งด าเนินการซ่อมบ ารุงและการจัดหาให้รวดเร็ว 
    ๓. เร่ืองการตรวจรับงาน ฝากให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจรับงาน 
ต่างๆ ให้ใช้เวลาในการตรวจรับงานให้เร็วกว่าเดิม 
    ๔. เร่ืองการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี EMS ปัญหาคือ พนักงานเป็นจ้างเหมา ไม่
สามารถไปฝึกอบรมได้ ซ่ึงผู้ท่ีปฏิบัติงานส่วนน้ีมีความส าคัญต่อการช่วยชีวิตประชาชนและเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลนิเวศน์  ฝากให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบ กฎหมายท่ีชัดเจน หรือมีแนวทางในการ
ฝึกอบรมกลุ่มงาน EMS ด้วย ซ่ึงอีกท้ังกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลต าบลนิเวศน์ ได้มีการท า MOU กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ในเร่ืองค่าส่งผู้ป่วย ซ่ึงสามารถน าเงินส่วนน้ี ท่ีได้รับโอนจากค่าส่งตัวผู้ป่วยมาใช้เป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมได้
หรือไม่ 
 



-๗- 
 

นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม  งานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลต าบลนิเวศน์ ถือเป็นหัวใจหลักของการบริการ
นายกเทศมนตรีฯ  ประชาชน และมีความส าคัญต่อการช่วยชีวิตประชาชน มอบหมายหัวหน้า
ฝ่ายปกครองศึกษาระเบียบ กฎหมายและประสานท่านปลัดในการด าเนินการ รวมถึงการควบคุมดูแลอุปกรณ์ 
ติดรถ และการแต่งกายของทีมงาน และรวมถึงแนวทางการจัดอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลต าบลนิเวศน์ ในห้วง
วัน เวลา ใกล้เคียงกับหน่วยงานอื่นจัด และขอศึกษาดูงาน ว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ รวมถึงปัญหา
รถบรรทุกน้ าเทศบาลร่ัวซึม สามารถท าโครงการซ่อมบ ารุงได้หรือไม่ ฝากหัวหน้าฝ่ายปกครองด าเนินการ 
น.ส.ปิยะนาต  กวินวงศ์ไพบูลย์ ขอสรุปการปฏิบัติงานและการแนะน าดังน้ี 
รองปลัดเทศบาลฯ  ๑.ส่วนส านักปลัด  

-งานธุรการถ้าหน้าหนังสือท่ีจะเสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน มีเน้ือ 
ท่ีน้อย จะเป็นปัญหาต่อการเกษียรหนังสือ ควรพับและเสนอเซ็นหน้าถัดไปซ่ึงเป็นหน้าว่าง 

-งานการเจ้าหน้าท่ี การปฏิบัติงานควรด าเนินการตามระเบียบราชการ  
เช่น เร่ืองการแจ้งเวียนการประเมินการปฏิบัติ ควรด าเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้อง 
    ๒.ส่วนกองคลัง  
    -งานจัดเก็บ ส่วนของพนักงานเก็บเงิน กรณีการเก็บเงินฉีกใบเสร็จ และการ
แจ้งลูกหน้ีคงค้าง ควรมีลายมือช่ือเจ้าของบ้านก ากับ เพื่อความรอบคอบรัดกุม 
      ๓.กองช่าง ควรแก้ปัญหาการเสนอหนังสือ เพราะมีปัญหากับเร่ืองระยะเวลา
ของการด าเนินงาน และอาจกระทบงานส่วนอื่น ร่วมถึงการช่วยเหลือประชาชนได้ 
ท่ีประชุม   -รับทราบ- 
นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม  -มีเจ้าหน้าท่ีท่านใดมีเร่ืองเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายกเทศมนตรีฯ    
ท่ีประชุม   -ไม่มี- 

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
 

 
                 (ลงช่ือ)..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

( นายมงคล  แก้วพินึก ) 
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 
 

   
    (ลงช่ือ)...................................................ผู้ตรวจสอบ 

( นายพรประสิทธ์ิ  รัตนวิชัย ) 
  ปลัดเทศบาลต าบลนิเวศน์ 


