
รายงานการประขุมหัวหน้าส่วนราขการ เทศบาลตำบลโนนสูง 
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประขุมลภาเทศบาลตำบลโนนสูง
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รายซื่อผู้มาประขุม

ลำดับ
ท่ี

ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ

๑ นายประสงค์ โพธ๋ิมีคิริ นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธี,มีคิริ
๒ บายอมรรัตน์ ปานเจริญคักดิ้ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ,
๓ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๕ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ณัฐพล ตะ๓าน้อย
๕ นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัส งานโคกสูง
๖ นายธีระพัฒน์ ส่ือกลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ธีระพัฒน์ ส่ือกลาง
๗ นางจารุวรรณ ส่ือกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
๘ นางประภาพรรณ โพธ้ีมีศิริ ผู้อำนวยการกองวิขาการและแผนงาน ประภาพรรณ โพธ้ีมีศัริ
๙ นางประภาพรรณ โพธ้ีมีคิริ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประภาพรรณ โพธ๋ึมีศิริ

๑๐ นายอดิคักดี้ พ่วงคิริ ผู้อำนวยการกองข่าง อดิศักดิ, พ่วงคิริ
๑๑ นางอัญซลี ตรงด่านกลาง รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัญชลี ตรงด่านกลาง
๑๒ นางรัชน อริยรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการลังคม รัชนิ อริยรักษ์
๑๓ นายวรศักด กาญจนสีมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วรศักดิ, กาญจนสีมา
๑๕ ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ นิรันดร เนตรภักดี
๑๕ นายไพโรจน์ สวามีขัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ไพโรจน์ สวามีชัย
๑๖ นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมซน จตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์
๑๗ นางณิรซา อาจจุฬา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ณิรชา อาจจุหา
๑ นายประภากร ปานกลาง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิซาการ ประภากร ปานกลาง
๑๙ นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นัฐวดี จงกลกลาง
๒๐ นายสุธรรม ดอกแขมกลาง รก.หัวหน้าฝ่ายนิองกันและรักษาความสงบ สุธรรม ดอกแขมกลาง
๒๑ นายคิริพันธุ คิริประภา หัวหน้าฝ่ายปกครอง คิริพันธุ คิริประภา
๒๒ ใ.!ายประมวล กองแก้ว พยาบาลวิขาขีพ ประมวล กองแก้ว

เริ่มใ]ระขุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

/  นายณัฐพล ตะเภาน้อย...



๒

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย วันน้ีเป็นการประขุมหัวหน้าส่วนราขการของ

เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ขอแจ้งระเบียบวาระการประขุม ระเบียบ 
วาระที่ ๑ แจ้งให้ที่ประขุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่าน 
มา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง ติดตามผลการปฏิบัติงานและผล 
การประขุมครั้งที่ผ่านมาแต่ละส่วนราขการ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อ่ืน  ๆ เลนอจากที่ประขุม 
บัดนี้ได้เวลาแล้ว ผมขอเป็ดการประขุม ขอกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีได้เปิดการประขุม 
ของหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประสงค์ โพธมีสิริ - เรียนรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการ
นายกเทศมนตรี โรงเรียน และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านครับ วันน้ีเป็นการประขุมหัวหน้าส่วนราขการประจำเดือน

มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเราปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องมา ๔ เดือนมาแล้ว ก็น่าจะมีการประขุมแบบน้ีบ่อยๆ 
ทุกเดือน เป็นการติดตามผลงาน แล้วก็มีโครงการที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป เรื่องตรงน้ีก็ถือว่า 
เป็นอีกระบบหน่ึงท่ีเป็นการเร่งรัด และเป็นการติดตามงานที่เราได้ดำเนินการในเดือนที่ผ่านมา และ 
ในเดือนที่จะถึง ที่จะดำเนินการตรงนี้ก็ฃอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตาม 
ผลงานเพ่ือจะไม่ให้เกิดความเลียหายในส่วนของราชการ และเป็นการเร่งรัดเพื่อผลประโยชน์ของพ่ี 
น้องในห้องถ่ินของเราให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี จากการติดตามผลการประขุมที่ผ่านมาก็รู้ลีกจะ 
มีความกระซับในเรื่องของการดำเนินการขั้นตอนในการติดตามงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับ วันน้ีก็ 
ของแจ้งให้ท่ีประขุมได้ทราบเพียงเท่าน้ีครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖,๑

นายประสงค์ โพธมีศิริ - ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประขุมครั้งที่ผ่านมา การประขุมหัวหน้าส่วน
นายกเทศมนตรี ราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประขุมท่านใดจะ

แก้ไขในส่วนท่ีประขุมคร้ังท่ีผ่านมาหรือไม่ครับ เชิญครับ
- ล้าไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงอะไรเพิ่มเติม ผมก็ให้ทุกท่านได้โปรดยกมือเพื่อรับรองการประขุม 
คร้ังท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เชิญครับ
- ให้การรับรอง ๒๐ เลียง /  การรับรองการประขุมเป็นเอกฉันท์นะครับขอบคุณครับ

/ระเบียบวาระที่ ๓ . . .



๓

ระเบียบวาระที่ ๓. ..เร ื่อง ติดฺตามผลการปฏิบัติงานประชุมครั้งที่ผ่านมา และรายงานุผลกา.ร 
ดำเนินงานในรอบเดือนขอฺงแด่ละลุ่วนราชกา ร

นายประสงค์ โพธิ๋มีศึริ - ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้นำเสนอ และให้แด่ละกอง/ฝ่ายขี้แจงเรื่องที่ผ่านมา และโครงการ
นายกเทศมนตรี ที่จะดำเนินการต่อไป เชิญครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท ่านรองนายกเทศมนตรี ท ่านเลขานุการ
ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และ

ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านครับ ก่อนที่จะเข้าเรื่อง ผมขอประสานงานเรื่องที่ผ่านมา รายงานจาก 
การประขุมหัวหน้าส่วนราขการที่ผ่านมาของอำเภอโนนสูง ดังน้ี
- เรื่องที่ ๑ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีได้ 
ประขุมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานราชการร่วมกันทั้งหมด ๒๐ 
กระทรวง ได้มีการขับเคลื่อนโครงการตามมติของคณะรัฐมนตรี ทางเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับ 
คำส่ังแต่งต้ังจากท่านนายอำ๓ อโนนสูง ให้ทีมงานขับเคลื่อนจำนวน ๑๒ ท่าน ก็ได้เริ่มตำเนินการ 
พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมแล้วทั้งหมด ๘ หมื่นกว่าหมู่บ้าน/ 
ขุมซนทั่วประเทศ ของเทศบาลตำบลโนนสูงก็ได้เริ่มตำเนินการตามตำสั่งท่านนานอำเภอโนนสูง 
ซ่ึงได้แล้วเสร็จไปแล้วรอบท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -  ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ท้ังหมด ๑๓ 
ขุมซน ก็จะเหลือการตำเนินการอีก ๓ รอบ รวมท้ังหมด ๕๒ ครั้ง ทีต้องลงสู่ขุมขน ก็จะเริ่มรอบที่ 
๒ ในวันที่ ๒ ๐ มีนาคม ๒๕๖๑ช่วงนี้ก็จะรวบรวมผล มีการส่งไลน์ข่าวตลอดระยะเวลาการ 
ประขุมประขาคมทุกขุมขน และรายงานผลตำแหน่งตามจุดพิกัด 6?ร  ว่ามีการประขุม เวลา วันท่ี 
สรุปการประขุมแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมประขุมก็มีการรายงานแบบเรียวไทม่ตลอด ขอเรียนให้ทราบ 
ว่าโครงการน้ี!ด้มีการแต่งตั้งในส่วนของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ต่างๆ เพื่อร่วมในการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล ก็มีคำสั่งแต่งตั้งย่อยก็ฃอเรียนทุกท่าน 
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นคร้ังที่ ๒ ก็ฃอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมโครงการตามคำสั่ง เข้าร่วม 
กิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันครับ
- เร่ืองท่ี ๒ เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่อสาธารณสุข “โครงการปลอดโรค สัตว์ปลอดโรค คนปลอด 
โรค จากโรคพิษสุนัขบ้า” จากข้อมูลสถิติปี ๒๕๕๙ ตามข้อมูลในจังหวัดนครราชสีมา พบการดัด 
หัวสัตว์ไปตรวจสอบจำนวน ๑๐ ราย ปี ๒๕๖๐ พบว่ามีสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๒ ราย 
ปี ๒๕๖๐ อำเภอโนนสูงของเรา ปี ๒๕๖๐ มี ๗ ราย จาก ๑๒ ราย ทั้งจังหวัดในปี ๒๕๕๙ 
ก็เช่นเดียวกัน ในเขตอำเภอโนนสูง มี ๔ ราย ปี ๒๕๖๐ มี ๓! ราย เพราะฉะน้ัน เรื่องน้ีทางจังหวัด 
ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ให้ทางกองสาธารณสุขตำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบีองกัน 
วัคซีนต่างๆ เพราะว่าเป็นช่วงเข้าฤดูร้อน มีนาคม -  เมษายน การระบาดจะเพิ่มขี้นก็ขอให้ติดตาม 
เฝืาระวัง ให้ใข้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ต่อไป จังหวัดให้เรารายงานยอด จำนวน สุนัข 
แมว ท้ังหมดให้กับทางจังหวัดได้ทราบ
- เร่ืองท่ี ๓ ท่ีผ่านมาเราก็จะมีเร่ืองการร้องเรียนลงในทางโซเช่ียว ซ่ึงเก่ียวกับเร่ืองถนน แต่ไม่ทราบว่า 
เป็นถนนท่ีอยู่ในเขตตำบลใด ในเขตตำบลโนนสูง ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเองก็ได้มี 
การประสานโดยด่วนทางไลน่ว่า ให้ทุกเทศบาล ทุกท้องถ่ินมีการตรวจสอบการร้องเรียนต่างๆ ในเขต 
ตัวเองรับผิดขอบ ทางผมเองก็ได้มอบ ผอ.กองช่าง ถ่ายรูปถนนเส้นทางที่น่าจะมีการร้องเรียน แต่ก็ 
ปรากฏว่าไมใช่ เพราะว่าเขาไม่ได้มีการลงโครงการไทยนิยม ก็ได้มีการส่งแบบสอบถามจากชาวบ้าน

/ว่าเส้นทางรถไฟอุทิศ...



นายธีระพัฒน์ สิอกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดๆ

ว่าเส้นทางรถไฟอุทิศ มันส่งผลจากการก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ คิดว่าน่าจะเป็นจุดขุมซนสวนผัก 
มีการร้องเรียนก็ปรากฏว่าไมโซ่ เพราะการร้องเรียนโดยการเอาข้าวปลูกบนถนนหลุมบ่อเป็นการ 
ที่คล้ายๆกับว่าประซดว่าไม่รับผิดขอบ ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีเหตุ ในพื้นที่เราก็ให้กองซ่าง 
ตรวจสอบรายงานไปแล้ว ก็อาจจะเป็นที่ท้องถิ่นอื่น ส่วนนี้ก็เป็นการเรียนให้ทราบกัน เพราะเป็น 
เรื่องสำคัญ การทำงานซองเทศบาลอย่างที่ทราบว่าข้อมูลทางโซเขี่ยวมีความรวดเร็วเร่งด่วน ทาง 
จังหวัดให้ความสำคัญ เพราะฉะนั้น เมื่อมีสิ่งผิดปกติ มีข้อสังเกต เราเองในฐานะเป็นพนักงาน 
เทศบาลก็ควรจะมีการแจ้งภายในกันก่อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือมีสิ่งดำเนินการผิดกฎหมาย 
ในพื้นที่ที่ทุกท่านพอจะทราบ แล้วดำเนินการต่างๆนั้นจะมีผลกระทบต่อหน่วยงานก็ฃออย่าได้นิ่ง 
เฉย ให้รีบนำเรียนท่านนายกฯ หรือคิดว่าหน่วยงานไหนรับผิดซอบได้ แล้วก็พยายามบอกต่อกัน 
อย่าให้มีเรื่องดังกล่าวไปถึงจังหวัด เพราะว่าล้ามีเรื่องถึงจังหวัดแล้ว ก็จะเป็นเรื่องปรากฏตามไป 
ทั่วประเทศ แล้วทางจังหวัดเองท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการร้องเรียน ล้ามีเหตุเกิดขึ้นท่าน 
ลองให้อำเภอติดตามตรวจสอบ ก็ฃอฝากทุกท่านด้วยครับ ก็มีเรื่องสำคัญในการประขุมของตำรวจ 
ในคดีอาซญากรรมต่างๆ ก็ไม่มี เรื่องการเตรียมการงานกาซาดการบริจาคเลือดอะไรต่างๆ ก็คงไม่ 
เป็นสาระสำคัญ ก็ฃอแจ้งในท่ีประขุมในเบ้ืองต้นแค่น้ีครับ
- ขอเซิญในส่วนซองการติดตามผลการดำเนินงานในการประขุมที่ผ่านมา ในส่วนของสำนัก 
ปลัดเทศบาล เซิญครับ

- ครับ ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ในเดือนมีนาคม ก็จะดำเนินการโครงการตามแผน 
ดำเนินงาน เน่ืองจากวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕ ๖ (3 ) เป็นวันท้องถิ่นไทย ป ี น ี ้ จะตรงกับวันอาทิตย์ จะมี 
การจัดทำพิธี ในส่วนโครงการนี้ทางสำนักปลัดเทศบาลจะซออนุญาตหารือ ในเรื่องการทำ 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยซน่ เพราะว่าในทุกปีก็จะมีหนังสือสั่งการมาประกอบพิธีตามที่กำหนด แล้ว 
จะให้แต่ละหน่วยงานบำเพ็ญสาธารณประโยซน์ เนื่องจากว่าในวันประกอบพิธีนั้น ส่วนใหญ่ผู้ 
มาร่วมงานจะแต่งเครื่องแบบสีกากิ และที่สำคัญเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ ฉะนั้นล้าจะบำเพ็ญ 
ประโยซน่ หรือพูดง่ายๆว่ามีการพัฒนาก็คงจะไม่สะดวก ปีที่แล้วหลังจากประกอบพิธีแล้วก็จะทำ 
การลอกผักตบขวาอยู่หลังอาคารโดม ในส่วนนี้ผมขออนุญาตเสนอว่าล้าเราจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญ 
ประโยซน์ฃอทำวันศุกร์ก่อนวันอาทิตย์นะครับ วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จะสะดวกกว่าไหมครับ 
ก็ถือว่าบำเพ็ญประโยซน่เนื่องในงานเหมือนกัน ให้แต่ละท่านได้แต่งกายมาพร้อมที่จะบำเพ็ญ 
ประโยซน์ จะหารือในเรื่องกิจกรรม จะทำอะไรซอหารือใบที่ประขุมครับ ท่านใดเห็นประการใดก็ 
เสนอครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประสงค์ โพธมีคิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ ลองซ่วยกันพิจารณานะครับ ล้าเป็นตามที่เสนอในที่ประขุม ล้าเป็นวันศุกร์นี้ แต่ละกองจะ 
แยกกันทำแล้วส่งภาพเข้ามา เซ่นเป็นเรื่อง ๕  ส. ในกองของตัวเอง แต่เราก็ต้องมีภาพที่เราพัฒนา 
ร่วมกัน มีท่านใดมีความคิดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเซิญนำเสนอในท่ีประขุมครับ

- มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ช่วยให้ข้อเสนอแนะ หรือจะดำเนินการตาม 
หัวหน้าสำนักปลัดเสนอมาครับ การบำเพ็ญประโยขนํตอนนี้นะครับ กวาดถนนดีหรือไม่ครับ 
รณรงค์ให้ซาวบ้านเขารู้เลยว่า เราขาดบุคลากรในการทำความสะอาด เอาปลัดด้วย ทุกๆท่านด้วย 
ร่วมกันไปกวาดถนนเป็นสายๆเลยนะครับ แบ่งสายกันรณรงค์ แล้วติดบ้ายด้วย เพราะเราขาด 
บุคลากร แล้วเป็นการรณรงค์ทำความสะอาด ผักตบเราก็ไม่เก็บแล้ว เพราะผมก็ได้สั่งงานบ้องกัน 
ให้เก็บเป็นระยะๆ แล้วครับ ในส่ิงท่ีผมส่ังได้นะครับ เราจะรณรงค์โดยการแบ่งเป็นถนน ๓ เส้นทาง

/เอาคนงานด้วย...



นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประสงค์ โพธ๋ิมีสืริ
นายกเทศมนตรี

นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประสงค์ โพธิ๋มีดีริ
นายกเทศมนตรี

นายธีระพัฒน่ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประสงค์ โพธิ๋มีติริ
นายกเทศมนตรี

นายธีระพัฒน่ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประสงค์ โพธิ๋มีดีริ
นายกเทศมนตรี

เอาคนงานด้วย เอาเจ้าหน้าที่ด ้วย ไปช่วยกันเพื่อรณรงค์ให้เขาได้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับ 
พี่น้องประซาขนในเขตขุมขน แล้วก็เขิญขวนคณะกรรมการขุมขน ขาวบ้านมาร่วมด้วย เป็นการ 
รณรงค์ครั้งใหญ่เลยนะครับ ก็เอาเป็นวันศุกร์ เพราะว่าทำก่อนก็คงไม่เป็นไร ทำก่อนทำหลัง 
งบประมาณก็คงใขั1ด้ใช่หรือไม่ครับ

- ก็มีนกด่ืม, น้ําแข็ง, นํ้าเปล่า

- ประมาณการให้เหมาะลมกันที่เขาให้ใข้ครับ ตามความเหมาะสม ไม่ผิดระเบียบ แล้วมีการ 
รณรงค์ให้คนในขุมซนออกมาช่วยกันด้วย เอาเครื่องไม้เครื่องมือของเราออกช่วยทุกขุมขนเลย 
ก็ได้ตรวจเย่ียมเพื่อให้กำลังใจ อะไรท่ีจะดูแลเขาได้ในเร่ืองน้ําด่ืมก็อย่าให้ขาดตกบกพร่อง

- ผมว่าน้ําด่ืมถ้าเราจัดไม่ตรงวัน ก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใช่หรือไม่ครับ เรามาจัดงานกันวันศุกร์ 
แล้วมาเบิกจ่ายอีกวันหนึ่ง

- เรามาติดขัดกับระเบียบฯ เพราะเราเคยเจออุปสรรคแบบนี้หลายรอบแล้ว การทำงานไม่เป็นไป 
ตามกรอบตามระบบ

- ครับ ล้าไม่ตรงวันก็คงจะเบิกไม่ได้

- ล้าเป็นเช่นน้ัน ผมว่าเอาตรงวันดีกว่าครับ เพราะว่าจะได้สะดวก ก็มาช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ที่ 
ซาวบ้านว่า ทำไมไม่มีการกวาดถนนลักที เตรียมขุดมาเปลี่ยนเลยก็ได้ หรือเราไปในขุดนี้ก็ได้ 
ช่วยกันก็ไม่ได้เปีอนอะไรมากมาย เพราะว่าเราไปให้กำลังใจเขาร่วมกิจกรรมเป็นบางเวลาก็ได้ 
หรือจะขุดสำรองมาเปลี่ยนก็แล้วแต่สะดวกครับ

- จะเอาทั้ง ๑๓ ขุมขน หรือจะกำหนดอย่างไรครับ

- ท้ัง ๑๓ ขุมขนเลยครับ

- เด่ียวในส่วนของสำนักปลัดจะแบ่งว่าแต่ละกองจะไปขุมขนไหน ผมจะไปทำบัญขีดูอีกที

- ครับ ขอบคุณครับ ตกลงมติในที่ประขุมจัดตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีการทาง 
ศาสนามีหรือไม่ครับ

- พิธีไม่มีครับ จะเป็นพิธีกรกล่าวเกี่ยวกับประวัติวันท้องถิ่นไทย แล้วก็สดุดีรัขกาลที่ ๕ ปกติใข้ 
เวลาประมาณ ๑๐ นาทีก็เสร็จครับ ใซ้เวลาไม่มากครับหลังจากน้ันก็ออกไปถนนต่างๆ

- ผมขอมติในที่ประขุมนะครับ ว่าวันท้องถ่ินไทย เราจะจัดวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว 
ก็จะเริ่มรณรงค์ในขุมขนทั้ง ๑๓ ขุมซน แล้วก็ฃอความร่วมมือกับคณะกรรมการขุมขนด้วย ล้า 
ท่านเห็นด้วยขอได้โปรดยกมือครับ เสียงเป็นเอกฉันท์นะครับ ให้สำนักปลัดเตรียมการนะครับ

/  นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง...



นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสิริ,พันธุ ศิริประภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายธีระพัฒน่ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุธรรม ดอกแขมกลาง
รก.หัวหน้าฝ่ายปองกันฯ

นายประสงค์ โพธิ๋มีคืริ
นายกเทศมนตรี

นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง 
หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ในส่วนอ่ืนๆนะครับ ในส่วนของฝ่ายปกครองมีอะไร ขอเรียนเฃิญครับ

- ครับ ในส่วนของฝ่ายปกครอง ไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษ ทำงานตามระเบียบๆ ตามหนังสือสั่งการ 
ไม่มีงานอะไรพิเศษครับ

- หัวหน้าฝ่ายบีองกันฯ ครับ

- ครับ ในส่วนของฝ่ายบีองกันฯ ที่ผ่านมาได้ออกไปปฏิบัติงานดับไฟไหม้น้าน ไหม้หญ้าใกล้ 
บ้านเรือนประขาขน รวม ๑๒ คร้ัง ในเขตเทศบาล จำนวน ๔ คร้ัง ในเขต1ขุม'ขน'โนนตาอุ่ ๒ คร้ัง, 
ขุมขนบ้านเพิ่ม ๑ คร้ัง และขุมขนโนนนา ๑ ครั้ง นอกเขตจำนวน ๘ ครั้ง อบต.จันอัด ๑ คร้ัง, 
บ้านมะระ ๑ คร้ัง, อบต.ดอนขมพู ๑ คร้ัง, เขตเทศบาลดอนหวาย ๑ คร้ัง, อบต.เมืองปราสาท ๑ 
คร้ัง, บ้านสะพาน อบต.สำคอหงษ์ ๑ คร้ัง, อบต.ดอนขมพู ๒ ครั้ง และร.ร.บ้านถนนถั่ว เทศบาล 
ตำบลใหม่ ๑ คร้ัง งานอ่ืนๆ ก็ปฏิบัติตามปกติครับ

- สำหรับงานบีองกันฯ ผมขอขื่นขมว่าการออกให้ความข่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย ก็ยังไม่มี 
หน่วยงานใดที่ตำหนิ ก็มีแต่ยกย่องว่า มีมาตรฐาน มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ วันน้ันมีอยู่ครั้ง 
หน่ึงผมได้ติดตามไปดู ณ สถานที่เกิดเหตุแห่งหน่ึง เป็นเหตุการณ์ไปโต้แย้งกับผู้ประสบเหตุว่าไม่ 
สามารถทำตรงน้ันตรงน้ีได้ เหมือนกับท้าทายผู้ประสบเหตุด้วยนะครับ ไมให้ความสำคัญ และไม่ 
ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับการเป็นนักผจญเพลิง ซึ่งตรงน้ีผมก็เห็นแล้ว แต่ของเทศบาล 
ตำบลโนนสูงของเราเขาขื่นขม บอกว่าโนนสูงไปแล้วไม่เคยมีบีญหา สามารถแก้ไขได้ทุกอย่าง 
เสร็จส้ินแล้วถึงกลับ เป็นที่ประทับใจของผู้ประสบภัย ขอขื่นขมครับตรงนี้ จากการประสบบีญหา 
ด้วยตัวผมเองนะครับ ก็ขอขอบคุณ แล้วก็ขอให้รักษาความดีน้ีตลอดไปนะครับ ขอบคุณครับ

- ครับ ในส่วนของสำนักปลัดก็คงมีเท่าน้ีครับ

- ก็ฝากของสำนักปลัดในเรื่องติดตามงานที่มีอยู่ เรื่องที่ ๑ เร่ือง ให้ตามเรื่องการโอนย้ายของกอง 
ต่างๆ ให้มอบฝ่ายอำนวยการตำเนินการ เร่ืองท่ี ๒ คือเรื่องมาตรการที่เราจะเสนอจังหวัดเพี่อปรับ 
ลดค่าใข้จ่ายการบริหารงานบุคคลที่ได้ตกลงกันไว้ว่าจะมีการประขุมคณะกรรมการ ส่ังไว้กับ 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการว่าให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนั้นเป็นผู้รับผิดขอบ การสอบถามข้อมูลจาก 
กองต่างๆ คืออัตรากำลังที่คาดว่าไม่มีความจำเป็น ต้องการจะปรับลด มีเหตุผลความจำเป็นที่ 
จะต้องการเพิ่ม เพี่อเสนอเป็นมาตรการก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประขุมคณะกรรมการ ฝากให้หัวหน้า 
สำนักปลัดติดตามเรื่องต่างๆ เพราะว่าเรื่องนี้ก็นานแล้วไม่มีการประขุมเลย
- ต่อไปเป็นเร่ืองของกองคลังครับ เขิญครับ

/ น า ง จ า ร ุว ร ร ณ  ส ื่อ ก ล า ง . . .



นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ ส์อกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

๗

- กราบเรียน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ สำหรับกองคลังจะรายงาน 
สถานการณ์ทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีรายรับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ -  
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๙,๕๖๘,๓๔๓.๓๘ บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปด 
พันสามร้อยส่ีสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) รายจ่ายจริง ๓๙,๐๑๖,๑๔๔.๓๑ บาท (สามสิบเก้า 
ล ้านหน ึ่งหม ื่นหกพ ันหน ึ่งร ้อยส ี่ส ิบส ี่บาทสามส ิบเอ ็ดสตางค ์) ม ีรายร ับ ส ูงก ว ่ารายจ ่าย  
๓๐,๕๕๒,๑๙๙.๐๗ บาท (สามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) 
ค่ะ สำหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากว่ามีนิญหาเรื่องระบบ ตอนน้ีทำถึงขั้นตอน 
การจำหน่ายรูปแบบเอกสาร แต่ทำต่อไม่ใด้ก็เลยดำเนินการทำแบบ แจ้งไปยังกรมบัญขีกลางไป 
แล้วค่ะ แก้ไขให้ท้ัง ๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. แอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึง ถนนโนนนา 
ขุมขนโนนนา โนนแต้ว โนนสมบูรณ์

๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. แอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ จากหน้าโรงเรียน 
เทศบาล ๒ ฃ่วงต่อจากถนนทางหลวงขนบท นม. ๑๐๒๕

๓ . โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลา 
ขุมซนบ้านเพิ่ม ถึง ถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๖
๓ ตัวน้ียังไม่ได้ทำค่ะ เพราะมีป็ญหาแก้แบบแจ้งไปกรมบ้ญขีกลางแล้ว สำหรับการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนตะโกงงอ ถนนทางข้ามทางรถไฟ ขุมขนบัว ๑ ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
สำหรับเงินสะสมรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ได้รายงานอำเภอไปแล้ว ยอดใข้จ่ายเงินสะสมคงเหลือ 
สามารถนำไปใข้จ่ายได้ ๒๒,๒๒๕,๐๗๒.๓๘ บาท (ย่ีสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบ 
สองบาทสามสิบแปดสตางค์) มีทุนสำรองเงินสะสมอยู่ที่ ๒๖,๙๖๘,๙๘๙.๗๒ บาท (ย่ีสิบหกล้าน 
เก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) สำหรับกองคลังก็มีเรื่องขี้แจง 
แค่น้ีค่ะ

- ขออนุญาตเรียนถามว่า ล้าระบบมันดำเนินการไม่ได้ เรื่องของการกำหนดราคากลางต้องกำหนด 
ใหม่หรือไม่ ๑ เดือน ท่ีใข้ไม่ได้เพราะมันผิดท่ีระบบ ผิดที่เรา หรือกรมบ้ญซีกลาง เราจะยึดตัวไหน 
ล้าหากว่าราคากลางกำหนดไว้ ๑ เดือน แล้วมันทำไม่ได้ในระยะ ๑ เดือน เราจะมีวิธีแก้ไขป็ญหา 
กันอย่างไร ขออนุญาตเรียนถามให้ทุกกอง/ฝ่ายได้รับทราบ เพราะว่าเวลาส่งไปแล้ว ทำไมทำไม่ 
ทัน แล้วก็ตกสับมา เข้าระบบไม่ได้ แล้วเราจะยืนราคา หรือจะขยายเวลาได้หรือไม่

- ระเบียบบอกว่ามีกำหนด ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ ล้ามันเกินก็ต้องกลับไปทบทวนกลับมา 
ใหม่ เพราะว่ามีเวลาอยู่ ๓๐ วัน ดือระบบเราจะแก้เองไม่ได้ เราก็ต้องพึ่งกรมบัญชีกลาง

- ล้าเราถามกรมบัญชีกลาง ที่เรากำหนดไปแล้วว่าระบบเราไม่ได้เสีย แต่ของเขาเสีย เราต้อง 
กลับมาทนทวนใหม่ใฃ่หรือไม่

/  นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ...
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นายประสงค์ โพธ๋ึมืคืริ
นายกเทศมนตรี

- เขาต้องรับผิดชอบครับ ไมใช่เครื่องของเราเสีย ทำให้งานเราเสียหาย ช่วยตรวจสอบและช่วยเร่ง 
ด้วยครับ เพราะว่าเสียผลประโยขน่ ซาวบ้านเดือดร้อนต้องการอย่างเร่งด่วน แล้วทำให้ขั้นตอน 
ต้องล่าข้าไปอีก ๑-๒ เดือน ตรงน้ีฃอให้ท่านท่ีมีส่วนรับผิดขอบได้ตรวจสอบ และขอความอนุเคราะห์ 
จากหน่วยงานที่กำหนดมาให้เราว่าไม่สามารถผ่านระบบอะไร กรมบัญชีกลางก็ให้ขอความ 
อนุเคราะห์เขาด้วย เพราะว่าสาเหตุที่ข้าไม่ไต้ข้าเพราะเรา ถ้าข้าเพราะเรา เราต้องรีบขี้แจงให้ 
ทราบด้วยนะครับ ว่าข้ามาจากส่วนไหน เพื่อจะไต้ปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าข้าขบวนการก็ทำหนังสือ 
โต้แย้งให้ด้วยครับ เพราะว่าเราจะได้ไปยืนยันว่าเราไต้ทำเรื่องส่งแล้ว แต่ปฏิเสธว่าข้าเพราะ 
กรมบัญชีกลางมีปญหา บันทึกมาเพื่อเราจะได้มาขี้แจงกับขาวบ้านจริงๆนะครับ ก็ฃออย่าเก็บ'ไว้ 
เฉยๆ แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับงานบริหารบ้านเมืองของเทศบาล ซึ่งตรงน้ีก็ฃอให้ทุกฝ่ายไต้ช่วย 
เร่งรัดขี้แจง แล้วทำหนังสือมา เราจะไต้ประขาสัมพันธ์ว่าโครงการน้ีติดขัดตรงไหน แล้วก็จะทำให้ 
แล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่ กำหนดเวลาเลยนะครับ เพื่อให้เขาไต้มืความหวังในการใข้งบประมาณ 
โครงการนั้นด้วย เดี๋ยวจะมาใส่อย่างเดียวคือผู้บริหาร ไมใสใจ ข้าเพราะผู้บริหาร แต่ที่จริงคือข้า 
เพราะฝ่ายปฏิบัติ ผู้บริหารนี้ตั้งงบประมาณก็อยากให้แล้วเสร็จภายในเดือนสองเดือนเลย ก็อย่าง 
เสาธง, อย่างรั้วครับ เพราะสาเหตุใด ข้าตรงไหน ถ้าข้าเพราะช่างออกแบบไม่ทันบอกผม แจ้งผม 
เลยนะครับ หรือข้าเพราะติดตัวเลข ตัวอักษร คำบรรยายก็บอกผมมานะครับ ไม่ใช่ปล่อยให้ข้าไป 
เฉยๆ เสาธงนี้ ๓ ปีแล้วครับ เท่าที่จำไต้ อยากไต้มานานแต่ไม่เคยไต้สักทึ แต่ว่าขั้นตอนวิธีการที่ 
งบประมาณติดขัดไม่ว่าจะส่วนไหน ถ้าเปีนไปไต้ผมอยากให้บันทึกรายงานมาเลยว่าติดขัดตรงไหน 
ว่ากันไปเป็นเดือนๆแบบนี้ ประขุมกันทุกเดือนแบบนี้ แล้วก็มาขี้แจงกันเพื่อให้งานอย่างข้าก็ไม่ 
เกิน ๒-๓ เดือน น่ีก็1ข้า'โปต้ัง ๓ ปีกว่า แล้วงานก็ไม่เสร็จ เป็นการรอคอยที่ไม่มืความหวัง ขอให้ทุก 
หน่วยงาน ท่าน ผอ.ทุกกอง เร่งรัดให้ความกระขับในการปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็ติดขัดตรงไหนให้ 
รายงานผู้บริหาร รายงานท่านปลัด แล้วก็ขี้แจงกันในส่วนที่ฃองบประมาณมาในเรื่องเกี่ยวกับ 
ขาวบ้าน จะไต้ขี้แจงกับซาวบ้านว่า มันติดขัดตรงส่วนไหน จะไต้มืทางออกร่วมกันนะครับ แล้วก็ 
อย่าไปทำเป็นลักษณะเหมือนกับผู้บริหาร บริหารงานไม่เป็น จริงๆครับ ผมบริหารงานมีแต่ 
นโยบายและหลักการ แต่วิธีการน้ันๆอยู่ที่พวกท่านที่จะดำเนินการให้หมดไต้อย่างเร่งต่วนหรือไม่ 
หรือมีความร่วมมือกันปฏิบัติงานให้สมกับเป็นข้าราฃการระดับผู้ใหญ่ ระดับหัวหน้ากอง ถ้าท่าน 
ไม่ประสานงานกันผมก็เสียหาย แต่ถ้าท่านประสานงานกันเมื่อไหร่ ผมกับซาวบ้านก็ไต้รับความ 
นิยมขมขื่น แล้วก็ไต้รับผลประโยฃน์ในการใช้งบประมาณน้ันๆ ซึ่งตรงนี้ผมก็ไต้พูดทุกครั้งเวลา 
ประขุม ต้องขอโทษด้วยนะครับ เราะว่าต้องการให้ทุกท่านไต้มืความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน 
หน่วยงานเดียวกัน มืความเป็นพี่เป็นน้องกัน มืความสมัครสมานสามัคคีกัน เพื่อให้งานสำเร็จ 
ลุล่วงไปด้วยดี ก ็หลายๆอย่างท ี่ผมเข ้ามาดำเน ินการแล้ว อาจจะติดขัดในส่วนที่เราขอการ 
สนับสนุน แตกด้วยเหตุบังเอิญเหตุจำเป็นในหน่วยงาน ดังนั้นก็แล้วแต่ของเขา ในส่วนพ้ืนที่ของ 
เรา หน่วยงานของเรา ถ้ามีขัดกันแล้ว ขั้นตอนการดำเนินงานก็ส่าข้าไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเป็น 
กิจกรรมประเพณีตลอด ซึ่งตรงน้ีก็ฃอให้รับไว้ ยกเว้นถ้าว่าเราจะทำงานด้วยกัน อะไรที่ดืผมก็ 
อนุโลมทุกเรื่องนะครับ แม้ผมจะเจ็บปวดขนาดไหนผมก็ยังให้ยังดูแลพวกท่านอยู่นะครับ แต่ส่ิงท่ี 
ไต้รับหรือผลตอบแทนกลับคืนมาคือฝ่ายบริหารทั้งนั้นเลย ยังไงก็หนีไม่พ้นครับ คำของท่านทุก 
ท่านที่พูดก็ล้วนเอาแต่ความสะใจมาพูด แต่ไม่เอาความจริงมาพูด ก็ขอ1ให้'ทุก'ท่าน,ช่วยกันตีความ 
ของบทบาทหน้าที่และความหมายของหน้าที่การงานของท่าน พึงมืพีงไต้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
กรอบตามระเบียบ ก็มืเพียงเท่าน้ีครับ

/  นายณัฐพล ตะเภาน้อย...
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นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - ในส่วนน้ีนะครับ ก็ฃอให้กองคลังลองสอบถามไปที่กรมบัญชีกลางว่าระบบมีการแก้ไขได้เม่ือไหร่
ปลัดเทศบาล ค ิดว ่าถ ้าม ีการกระท บ กระเท ือน  ก ็คงเป ็นไปไนภาพรวม ก ็คงต ้องม ีหน ังส ือข ี้แจงจาก

กรมบัญชีกลางซัดเจน สามารถปรับปรุงแก้ไขระบบได้เม่ือไหร่ เพราะเชื่อแน่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คง 
จะมีผลกระทบต่อห้องถิ่นต่างๆทั้งหมด ไม่ไข่แต่เทศบาลตำบลโนนสูงนะครับ ส่วนน้ีขอพูดถึงการ 
ติดตามงาน จะไข้เครื่องมือแผนตำเนินการ แผนประจำปี ทุกท่านไปรับรองที่มีหน้าที่รับผิดขอบ 
อย่างที่บอกว่าแผนเทศบัญญัติ มีความสัมพันธ์กัน เพราะฉะน้ันก็ขอให้รับรองที่มีอยู่ในเทศบัญญัติ 
หรืองบประมาณที่ค้างจ่ายต่างๆ ได้ติดตามนำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 
จากการประขุมครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงเรื่องที่ได้มีการขอปรับปรุงแผนในแต่ละครั้ง ไม่ไข่ 
เป็นการขอปรับไปโดยไม่มีเหตุผล ต้องมีเหตุผลประกอบในบันทึกขออนุมัติด้วยว่า เข่นเดือนนี้ 
เป็นไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณแล้วทางกรมฯเองก็พยายามเร่งรัดให้ส่วนของการเบิกจ่ายของ 
อปท. มีหนังสือเร่งรัดมา ว่าเข้าสู่ไตรมาสท่ี ๒ ผมก็จะไข้แผนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานของ 
พวกท่านตามเทศบัญญัติ เพราะว่ามีการเสนอตั้งจากกอง การไข้จ่ายก็ต้องมีผลมาจากกองขอ 
อนุมัติ ส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างที่บอก ถ้ามันมีผลก็ต้องติดตามในส่วนของกองคลัง ว่า 
อยู่ในข้ันตอนใด แล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้วย ไม่ไข่ว่าเสนอแล้วก็ไม่ติดตามว่าการจัดซื้อจัด 
จ้าง อยู่ไนช่วงไหน ข้ันตอนไหน ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละกอง จะต้องมีการสอบถามกันเป็นหลักฐาน 
เพื่อจะมีคำตอบในการประขุมแต่ละครั้ง ก็อย่างที่ผ่านมาพอมีการเสนอไปแล้วก็จะใม่มีการ 
สอบถามติดตามงาน คือระหว่างกองต้องมีคำตอบซึ่งกันและกัน สมมติอย่างกองข่างบอกว่าเสนอ 
โครงการไปแล้ว บิจจุบันบอกว่าติดซัดอยู่กับพัสดุ ถ้าเป็นข้อเท็จจริงอย่างเข่น เข้าระบบไม่ได้ 
ราคากลางต้องมีการทบทวนกันใหม่ เพราะราคากลางที่ให้ไว้จะต้องดำเนินการภายใน ๓๐ วัน 
ต้องมีการกลับมาทบทวนกันใหม่ ช่วงนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับราคานี้ามันดีเซลอะไร 
ต่างๆ เพราะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่านั้ามันก็ไม่เป็นไร ก็แค่ดืงกลับมาสืบหาราคา 
นี้ามัน และก็เสนอกลับไปใหม่ เราก็ไมใต้จะไปนับหน่ึงใหม่ ขึ้นอยู่กับกระบวนการกำหนดราคา 
กลางของแต ่ละส ่วนจะเข ้าระบบไต้หรือไม ่ ก ็จะเป ็นส ่วนท ี่กองคล ังจะต ้องต ิดตามจาก 
กรมบัญชีกลาง เพื่อหาคำตอบนะครับ ส่วนนี้ก็ขอฝากคือให้ทั้งสองกองเสนอ กองหน่ึงก็มีหน้าท่ี 
ติดตาม กองที่มีหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ต้องมีคำตอบให้ไล่ตามเทศบัญญัติแต่ละปี ก็ขอ 
ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ จะมีการติดตามเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีการประขุม ผมขอถามเรื่องก่อสร้าง 
ถนนตะโกงงอ ผู้รับจ้างไต้ทำสัญญาไปเม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในระเบียบให้กำหนดไว้ว่า 
หลังจากทำสัญญาผู้รับจ้างต้องแจ้งลงมือทำงานไต้แจ้งหรือไม่ครับ เราไต้มีหนังสือทวงถามเขาไป 
หรือไม่ครับ เพื่อให้ผู้รับจ้างแจ้งลงงาน ผมจำไต้ว่าวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพราะผมเป็น 
กรรมการตรวจรับงานจ้าง เพราะทำสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งลง 
งาน ถ้าไม่แจ้งลงงานก็เป็นทางเราต้องทวงถาม เพราะว่าเป็นข้อตกลงในสัญญา แล้วทางกองช่างก็ 
ต้องให้มีผู้รับจ้างส่งแผนเรื่องการทำงาน เพราะเรื่องนี้เป็นการประกอบการตรวจงานจ้าง แล้วก็ 
รายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ตรงกับแผนการทำงานของผู้ร ับจ้าง งานนี้ก็ต้องใข้ความ 
รอบคอบ เพราะว่าผู้รับจ้างค่อนข้างจะฟ้นราคาลงเยอะเกือบครึ่งหนึ่ง ก็เป็นหน้าที่หนักของผู้ 
ควบคุมงาน กับกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฝากตรงน้ีด้วยนะครับ 
- ต่อไปของกองช่าง เชีญครับ

/  นายอดิศักดึ๋ พ่วงคิริ...



นายอดิศัโาด๋ิ พ่วงศิรื
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- สำหรับกองช่าง โครงการท่ีไปเป็นไปตามแผน โครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง -  มิตรภาพ 
ตอนนี้กำลังทำหนังสือประสานกับกรมทาง เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ ส่วนเรื่องขุดลอกผ่านขุมขน 
สวนผัก เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทหารช่างได้มาประสานให้พาไปดูพื้นที่ คาดว่าน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์ 
จะลงมือทำครับ ส่วนเรื่องที่ทิ้งดินก็ได้ประสานกับศูนย์เนื้อเยื่อ เขาอนุญาตให้ทิ้งครับ น่าจะ 
เพียงพอ ส่วนจากการประขุมคร้ังที่แล้ว ที่ท่านปลัดได้ให้ดำเนินการรื้อซุ้ม ได้นำรูปพระบรมฉายา 
ลักษณ์ของรัขกาลที่ ๙ ออกแล้วครับ ก็ได้นำมาเก็บไว้ห้องพัสดุแล้วครับ

- ถนนโนนสูง -  มิตรภาพ เราต้องขอของตำบลใหม่หรือไม่ครับ เน่ืองจากได้สอบถามไปแล้วว่าไม่ 
ต้อง เพราะถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดขอบของทางหลวง เรามีหนังสือขอกับทางหลวงไปแล้ว 
หรือไม่ครับ ก็ฝากติดตามหนังสือจากทางหลวง เพราะเราเช้าใจว่าต้องให้เช้าสภาของตำบลใหม่ 
ให้ความเห็นขอบ แต่ที่จริงแล้วจรืงอยู่ที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลใหม่ แต่สายทางอยู่ความรับผิดขอบ 
ของทางหลวง เทศบาลทำหนังสือไปถึงทางหลวงก็เพียงพอแล้ว จากน้ันก็จะเป็นขั้นตอนของสภา 
เทศบาลตำบลโนนสูงจะต้องขอตามมาตรา ๕&  ทวิ ก็คือขอความเห็นขอบของสภา จากน้ันก็ต้อง 
ขอความเห็นขอบไปถึงผู้ว่าราขการจังหวัด นม. ก็จะให้เปีดการประขุมสภาเร็วๆนี้ ก็คงต้องรอ 
หนังสือจากทางหลวง ก็ขอฝาก ผอ.ช่างช่วยติดตามครับ ต่อไปเรื่องของสี่แยกที่เราว่าจะทำท่อ 
สอบถามจากขุมนว่าเดิมมันเป็นฝาท่อทำไมไม่มี ท่อดันที่เราจะเขื่อมท่อ ถนนตรงบายพาส ตรงนี้ 
ไม่ทราบว่าเร่ืองไปถึงไหนแล้วครับ

นายอดิดักดิ๋ พ่วงคืริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ตอนน้ีทำแบบเสนอให้ผู้บริหารเซ็นอยู่ครับ

- ก็ขอฝากให้เร่งรัด เพราะว่าไม่กี่วันก็จะเช้าช่วงวันหยุด เดี่ยวจะทำยาก ก็ขอฝากตามหนังสือด้วย 
ครับ การขุดลอกขุมขนสวนผัก ต้องติดตามเรื่องหนังสือโดยไม่เป็นทางการ วันนั้นผู้รับจางที่ 
สระแก้วก็ไต้เช้ามาคุยกับทางทหาร ก็คือเรื่องข้อสัญญาข้อตกลงตอนนี้ไม่ไต้เกี่ยวกับเทศบาล 
ตำบลโนนสูง แต่เป็นเรื่องที่เป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสูง ขอใช้พื้นที่ของธนารักษ์จังหวัด 
เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ เพราะฉะน้ันอย่างไรเสียก็ต้องมีหนังสือเกี่ยวพันธ์กับเจ้าของพื้นที่ เพราะว่า
ล้าหากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรฯต่างๆมาตำเนินการในเขตพื้นที่เราก็ต้องรู้ จะ ^  
อ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ไต้ ถึงแม้จะเป็นคอนแท็กการติดต่อระหว่างขลประทานกับผู้รับจ้าง หรือทางทหาร 
กับผู้รับจ้าง แต่ทางเราเองถ้ามีการตำเนินการใดๆในพื้นที่ โดยเฉพาะที่ที่มีการขอใช้จากกรมธนา 
รักษ์ตามเงื่อนไข เราเองจะต้องทราบ แล้วก็รายงานธนารักษ์ ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามทางธนา 
รักษ์อีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบยังไม่มีหนังสือเลยว่าเราควรจะมีการตำเนินการยังไง 
รู้แค่ว่าอีกไม่เกิน ๑๐ วัน เครื่องจักรก็จะมาลงงานแล้วครับ

นายประสงค์ โพธมิศิริ - ครับ ตรงนี้ผมขอขี้แนะครับว่าผมไต้คุยกับหัวหน้าขุด ว่าเขาจะเอาหนังสือจากกรมทหารช่าง
นายกเทศมนตรี ราฃบุรี มาส่งมอบให้เราวันนี้ครับ แล้วก็จะเดินทางไปหาที่ราซพัสดุกรมธนารักษ์จังหวัด เพื่อ

สอบถามในเรื่องของการทิ้งดิน ซึ่งผู้กองก็จะไปด้วย หัวหน้าขุดก็จะไปด้วย และผมก็จะร่วม 
เดินทางด้วย ไม่วันน้ีก็พรุ่งน้ีครับ แต่ว่าเขาไต้พาผู้รับเหมามาแล้วครับว่าเมื่อมีการตำเนินการ งาน 
นี้จะแล้วเสร็จประมาณหนึ่งเดือนครับ เพราะว่ามีหลายขุดเขาจัดงานเหมาหลายขุด มีหลายเจ้าที่ 
จะเช ้ามาตำเน ินการตามแหล่งน ี้าครับ เขาบอกว่าประมาณหนึ่งเด ือนจะแล้วเสร็จ ผมก็รอ 
ความหวังอยู่ครับว่าน่าจะเป็นไปไต้ ตรงน้ีก็ฃอเรียนเพื่อทราบครับ

/ น า ย ว ร ก า ร  ท ัด ก ล า ง . . .



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายธีระพัฒน่ สือกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายธีระพัฒน้ สีอกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

- ขออนุญาตครับ ถ้าหากว่าภายใน ๑๐ วัน เขาเข้ามาดำเนินการ ตรงที่เราเคยใช้เป็นวิสาหกิจ 
ขุมขนผู้เลี้ยงโคเน้ือจะดำเนินการกันอย่างไร คอกวันจะทำอย่างไร

- ทหารถามอยู่ครับว่าเป็นของหน่วยงานไหน ซึ่งผมเองก็ไม่กล้าตอบ เพราะว่าไม่ทราบว่าตอนที่ 
ถามน้ันมีคอกวัวขาวบ้าน ผมก็ได้ตอบว่าให้ร้ือไปเลย แต่ในส่วนท่ีเป็นโรงผสมปูนผมก็ไม่ทราบท่ีไป 
ที่มาของการก่อสร้างหรือหลักฐานขัดเจน ซึ่งทางทหารก็ได้บอกให้ลองไปตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ 
ขอใช้ ขอใช้กับใคร คือเป็นสิ่งก่อสร้างถาวร ไม่ใข่เพลิงท่ีขาวบ้านทำ ส่วนตรงน้ืผมก็จะตรวจสอบ 
ให้ครับ ก็จะได้รื้อถอนออกไป เพราะว่าการถมดินต้องใช้พื้นที่มาก แล้วผมก็อยากจะถามในที่ 
ประขุมว่า ท่ีจริงแล้วการก่อสร้างเป็นงบของอะไรยังไง ตรงที่เก็บฟางอยู่ทุกวันนี้

- ผูรบผดขอบคอหัวหน่าสานักปลัดครับ ขวยซแจงหน่อยครับ

- คือที่จริงอาคารที่เราได้มาเป็นงบของเกษตรที่ได้มาตำบลละหนึ่งล้าน ซึ่งตอนน้ันวิสาหกิจขุมขน 
โคเน้ือ ได้ของบประมาณมาหนึ่งล้าน มาแบ่งเป็นลอกวัชพืขล0าเขิงไกล เสร็จแล้วก็มาทำเป็นปุย 
อินทรีย์ ในส่วนหนึ่งก็ฃอแบ่งงบประมาณของหนึ่งล้านมาทำโรงเก็บปุยอินทรีย์ ซึ่งได้อนุมัติจาก 
สำนักงานเกษตรเป็นเจ้าของงบประมาณ ซึ่งเราได้ของบประมาณไปเมื่อสองปีที่แล้วในส่วนตรงนี้ 
ก็มีที่ไปที่มาอยู่ครับว่ามีการของบประมาณ มีการประชาคมอะไรต่างๆ ทีน๋ีในส่วนตรงน้ีเป็นไปได้ 
หรือไม่ว่า จำเป็นต้องรื้อหรือไม่ ถ้าไม่รื้อได้ไหม เพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เยอะ ซึ่งอาจจะเป็น 
ประโยขน์ต่อพื้นที่ในอนาคต และก็ถ้ามีการรื้อถอนผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทำไปยังไง ก็พึ่งจะมารู้ 
ครับว่าจะต้องรื้อถอน ในส่วนของคอกวัวที่อยู่ตรงนั้นเขาไม่ขัดช้องหรอกครับ เขาพร้อมท่ีให้ทำ 
การรื้อถอน เพราะว่าก็เป็นของสมาขิกของกลุ่มวิสาหกิจขุมขน ไปขอใช้พื้นที่เนื่องจากตรงน้ันเรา 
ไปขอใช้เพื่อให้เกิดประโยซนิ ซึ่งช่วงน้ันน้ัาท่วม ก็ได้หนีน้ัามา ในส่วนที่จะต้องรื้อถอนเมื่อไหร่ก็ 
พร้อม เพราะว่าไม่ได้ถาวร สำหรับช้างหลังก็เป็นการขอใช้ไม้จากโรงเรียนมาทำเป็นอาคารสำหรับ 
โค กระบือท่ีได้รับมอบมาจากธนาคารโคกระบือ ตรงนั้นก็เป็นทรัพย์สินของเทศบาลที่ขอใช้ ถ้าจะ 
รื้อถอนก็คงจะไม่น่ามีบืญหาเท่าไหร่ แต่ว่าตัวอาคารถ้าพอที่จะจัดเก็บไว้บ้าง ก็คิดว่าจะเป็น 
ประโยขน์นะครับ เพราะว่าสร้างมาเพื่อใช้ประโยขนิได้หลายอย่าง แต่ว่ารายละเอียดในการรื้อ 
ถอนต้องไปถามสำนักงานเกษตรอีกทีหน่ึงครับ

- ก็เคยถามแล้วครับ วันที่เขาจะมาลงพื้นที่ว่าส่วนไหนที่ยังคงใช้งานได้อยู่ก็จะไม่ถม ก็จะทำเป็น 
เนินข้ึน ตรงน้ีก็ไม่น่าจะมีบืญหา แต่ว่าส่วนไหนที่รื้อถอนได้ก็น่าจะรื้อถอน อย่างคอกวัวก็บอกให้ 
เขารื้อแล้ว เพราะว่าผมได้สั่งด้วยวาจาแล้วครับ เพราะว่าตอนนี้เขาจะมาปรับปรุงพื้นที่ ให้เขาทำ 
การร้ือถอนท่ีอ่ืนก่อน เขาก็รับปากอยู่ครับ ยังไงก็ให้ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ เพราะถ้าเขามาลง 
พื้นที่แล้วเขาก็ต้องลงมือ ฝากด้วยครับ

- ยังไงผมก็จะแจ้งอีกทีหน่ึงครับ

/ น า ย ณ ัฐ พ ล  ต ะ เ ภ า น ้อ ย . . .
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- ตรงน้ีก็ขอหลักฐานในเร่ืองของการขอใข้ ว่าตอนที่ก่อสร้าง งบประมาณอะไรต่างๆประกอบด้วย 
นะครับ เพราะว่ามันอยู่ในผังการถมของทหาร เพราะผมได้ดูแบบแปลนแล้ว ถ้าถมประมาณ ๒ 
เมตร ผมคิดว่าอาคารตรงน้ีก็จะกลายเป็นที่ขังน้ัาต่อไปข้างหน้า

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ขออนุญาตนะครับ ถ้าหากว่าตรงนี้ถม ๒ เมตรจริง ถ้าถมหมดคือพื้นที่ของอาคารตรงนี้กับพื้นที่ 
ของขาวบ้าน พื้นที่อาคารตรงนี้จะสูงกว่าพื้นที่ของอาคารขาวบ้านนิดหน่อย ประมาณ ๕ ๐  ซม. 
ถนนจะมีอยู่รอบของขาวบ้าน ครั้งแรกที่เราก่อสร้างเราได้ขออนุญาตเทศบาล มีหนังสือเรียบร้อย 
จากขมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อ อยู่ที่กองสวัสดิการสังคมนะครับ เอกสารหลักฐานมีขอไข้ ขออนุญาตมี 
หมดครับ ยืมเงินมาหนี้งล้านบาท ทีนี้เรามองไปข้างหลังครับ เราตึงอาคารตรงน้ีไปจนถึงข้างหลัง 
ถ้าเราจะถม ๒ เมตร ตรงนี้เราก็เว้นไว้ได้จนถึงลำห้วยยังได้ มันจะเป็นต่อเนื่องยาวไป ข้างหน้าก็ 
ไม่ถึง ๒๐ เมตร ถ้าถมชิดอาคารพื้นที่ทั้งหมดมันก็จะเป็นนิญหากับขาวบ้านอีก เพราะว่านํ้าด้อง 
ท่วม ดินต้องสไลด์ลงไปทับถนนและท่ีของขาวบ้านอีกเยอะ สโล๊บเฉพาะติดตัวอาคารเราไว้ก็ได้นะ 
ครับ ถ้าแบบมาแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ทุบทิ้ง ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกที แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ไน 
ลักษณะแบบนี้คือถ้าแบบออกมาแล้ว ถ้าถมชิดขาวบ้าน ซาวบ้านก็ต้องมีนิญหาแน่ น้ําด้องลงไป 
หาขาวบ้านสวนผักทั้งหมดเลย
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- ก่อนผู้รับจ้างมาลงงาน หน้าที่เราคือไปประสานธนารักษ์เกี่ยวกับความถูกต้องขอใข้ที่อะไร 
ต่างๆ เพราะเนื่องจากเซ็นสัญญาแล้ว เขานำเครื่องจักรเข้ามา ไม่ถึง ๑๐ วัน นี้ เพราะฉะนั้น 
หนังสือหารเตรียมการ หลัดฐานเราต้องเรียบร้อยนะครับ
- ต่อไปของกองซ่างก็ให้ติดตามงานที่ด้างจ่ายมีหรือไม่ครับ มีกี่ตัวพอทราบหรือไม่ครับ ซ่วยตาม 
ไลให้หมดทุกตัว เพราะจะเหลือในเทศบัญญัติอีก ก็จะไปทับถมกันอีก ปีน้ีเราจะได้ไม่ต้องมีงบด้าง 
จ่ายเยอะ พยายามตัดออก ผลักงานออกให้หมดนะครับ
- ครับ แล้วก็มีเรื่องเร่งด่วน พอดีขอฝาก ผอ.กอง'ซ่างซ่วยดูด้วย เรื่องที่เราได้ออกโครงการไทย 
นิยม ยั่งยืน ตรงไหนที่เป็นนิญหาเร่งด่วนที่ขาวบ้านมีการนำเสนอ ต้องเกี่ยวพันธ์กับแผนของเรา 
ด้วย กับไม่อยู่ในแผนแต่เป็นเรื่องที่เราแก้ไขนิญหาความเดือดร้อนให้กับซาวบ้านได้ ก็ฝาก 
ประสานกับกองวิซาการฯ เรื่องไหนสามารถดำเนินการได้ ก็ให้ดำเนินการไปเลย ถ้าซนิดท่ีไม่ต้อง 
รอใข้จ่ายเข้าแผนฯ เซ่น งบซ่อมแซม ก็ให้รีบดำเนินการ เพราะว่าถ้าเข้าไปรอบลองผมคิดว่า 
ซาวบ้านต้องทบทวนแน่ว่า สิ่งที่เสนอมาผมก็ได้ทิ้งซ่วงประมาณสิบกว่าวัน ซึ่งทางเทศบาลได้ 
ดำเนินการอะไรไปบ้าง แล้วก็เรื่องขยะก็ได้ถามกันเข้ามาทุกชุมซน ก็ฃอฝาก ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
อีกคร้ังหน่ึงครับ
- ต่อไปกองสวัสดิการสังคม เชิญครับ

นางรัซนี อริยรักษ์ - กราบเร ียนท ่านนายกเทศมนตรี ท ่านรองนายกเทศมนตรี ท ่านปลัดเทศบาล ท่านรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ในส่วนของกองสวัสดิการ

สังคม จากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ท่านปลัดให้ติดตามเรื่องพันธุกรรมด้นไม้ ซ่ึงเป็นโครงการของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาสยามบรมราขกุมารี ก็ได้แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมขนผู้รับผิดซอบ 
ให้ดำเนินการโดยด่วนแล้วค่ะ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมที่จะแจ้งให้ทราบในวันนี้และฝาก 
ประซาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยค่ะ ว่าทางรัฐบาลมีหลักเกณฑ์การรับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ซ่ึงเดิม

/  จะรับลงทะเบียนเฉพาะ...
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๑๓

จะรับลงทะเบียนเฉพาะเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อที่จะรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณลัดไป 
คือลงทะเบียนก่อนหนึ่งปี และปีต่อไปถึงจะได้รับเบี้ยยังชีพ แต่ ณ บีจจุบันนี้ได้มีหลักเกณฑ์การ 
ลงทะเบียนออกมาใหม่ค่ะ ว่าผู้ท ี่ม ีอายุครบ ๖๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่เคยขอลงทะเบียน ไห้มาขอ 
ลงทะเบียนได้ท่ีกองสวัสดิการลังคมได้เลยค่ะ แล้วในเดือนถัดไปก็จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้ได้เลย จะทำ 
เหมือนกับเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ปฏิบัติในบีจจุบัน รัฐบาลก็ได้ออกหลักเกณฑ์ออกมาใหม่ค่ะว่าให้ผู้ที่ 
มีอายุครบ ๖๐ ปี แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน มาขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป จนถึงเดือน 
พฤศจิกายน และผู้ทีเ่กิดก่อน'วัน,ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๐๒ สามารถที่จะมายื่นรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 
บัดน้ีเป็นด้นไปเลยค่ะ แต่ก่อนคือหลังจากหน่ึงปีงบประมาณถึงจะได้รับเบี้ยยังชีพ แต่บีจจุบันนี้ล้า 
หากท่านไดที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ครบอายุ ๖๐ ปี ในเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบี้ยยังชีพ 
เลยค่ะ โดยท่ีไม่ต้องรอรับในปีงบประมาณถัดไปค่ะ สมมติว่าเกิดเดือนมกราคม ๒๕๐๒ ปกติท่าน 
จะได้รับในปี ๒๕๐๓ แต่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพเลยคือเดือนถัดไปคือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ท่านก็จะได้รับเบี้ยยังชีพเลยค่ะ ก็ขอฝากประขาสัมพันธ์คือกองสวัสดิการสังคมก็ได้แจ้งหนังสือขอ 
ความอนุเคราะห์กองวิขาการประขาสัมพันธ์เสียงตามสาย และก็ทำหนังสือถึงประธานขุมขนได้ 
ประกาศให้ประขาซนในขุมขนทราบด้วยค่ะ กองสวัสดิการสังคมก็ขอข้อมูลจากงานทะเบียน 
ราษฎร์เพื่อที่จะมาไล่อายุผู้ที่จะครบ คือเกิดก่อน ๒ ตุลาคม ๒๕๐๒ เพื่อจะได้มาทบทวนว่าหาก 
ท่านยังไม่ได้มาข้ึนทะเบียน เราก็จะได้ติดตามด้วยค่ะ มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่าน้ีขอบคุณค่ะ

เะ๓ าน้อย - สำหรับเร่ืองของกองสวัสดิการสังคม ก็ฃอฝากงานพัฒนาขุมซน ซึ่งตอนน้ีจะต้องเป็นงานในเซิง
รุก คือเราจะมานั่งให้ขาวบ้านมาหาเราไม่ได้ครับ คำว่าพัฒนาขุมขนสังเกตจากงานพัฒนาขุมซน 
อำ๓ อนะครับ เซิงรุกก็หมายถึงว่าเราจะด้องมีโครงการไปสู่ซาวบ้าน แล้วก็ล้าเรามารอว่าเมื่อไหร่ 
ซาวบ้านจะพร้อมก็ไม่ได้ครับ เราเองต้องเขียนโครงการเสนอผู้บริหารนะครับว่า ตรงน้ีเรามีข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล จปฐ., กซข. ๒ค. เอามาประกอบความเดือดร้อนของขาวบ้าน และก็วิเคราะห์ 
บีญหาออกมา เราต้องเป็นฝ่ายเข้าซนกับบีญหานะครับ ไม่ไข่ว่ามาต้ังรับ เพราะทุกวันน้ีผมสังเกต 
งานเบี้ยยังชีพก็พอดูแล้วก็เป็นเรื่องโอนเข้าบัญชีส่วนมาก ต่อไปก็เป็นงานในเซิงรุกนะครับ ก็ฃอ 
ฝากไว้กับท่าน ผอ. ว่าให้แบ่งกระจายงาน เอามาตรฐานตำแหน่งมาคู่กับความรับผิดขอบ ไม่ว่าจะ 
เป็นฝ่าย ให้เชียนโครงการออกมา แม้นแต่ว่าโครงการนั้นยังไม่มีงบประมาณก็เขียนได้ครับ ก็เป็น 
การนำเสนอโครงการ เพราะหลังจากนี้ผมก็ฃอถือโอกาสพูดเลยว่า ระดับ ผอ.ทุกท่าน รองปลัด 
และฝ่ายต่างๆ ผมจะทบทวน [ท อ บ  เพราะ IV!อ บ  ที่ได้ทำกันไปแล้ว ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน 
ยืดหยุ่นกันไปตามนโยบาย อย่างนโยบายของรัฐบาลก็ได้มีการกำขับมาตลอดเวลา นโยบาย 
จังหวัดมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเรามายืดติด [ท อ บ  ที่เราทำไว้ตอนด้นปี เพื่อจะมาสู่ผลการประเมิน 
ในข่วงปลายปี ก็จะเป็นอยู่เหมือนเดิมตลอดทั้งปีไม่ไข่นะครับ ข่วงน้ีเป็นงานที่มีการปรับเปลี่ยนไป 
ตามนโยบายขอบงทางรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นแอ็คขั่นแพลนอะไรต่างๆของทางรัฐบาลจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ ล ้าเรามีการติดตามข่าวสาร ทีน ี้ล ้าเราเป็นท้องถิ่นเราไม่ทำตาม 
นโยบายเราก็จะตามไม่ทัน ตอนนี้การสั่งงานอะไรต่างๆ จะมีการสั่งในไลนํ เป็นอะไรใหม่ๆ 
เพราะฉะนั้นเราต้องรีบปฏิบัติ ถ้าเราจะมายืดแต่ [ท อ บ  ตัวเก่า พอผลผลิตของงานที่เด่นขัด ก็ไม่ 
ออกมาสู่งานนโยบายของรัฐบาลไข่หรือไม่ครับ แล้วจะมีตรงไหนที่ผมจะเอามาประเมินว่า 
ความสำเร็จของผู้บริหารจะอยู่ตรงไหน ก็คือการดำเนินงาน เพราะฉะน้ันหลังจากน้ีไป ก่อนท่ีจะมี 
การประเมินรอบสอง ผมขอทบทวน [ท อ บ  อีกคร้ังหน่ึง กับ ผอ.ทุกท่านนะครับ

/นายประสงค์ โพธ้ืมีศิริ...



นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตริ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีดีริ
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ

น.ส.นัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ

- ซอฝากฝ่ายทะเบียนฯ ได้ตรวจสอบผู้สูงอายุ ท่ีครบ ๖๐ ปี และนำรายซื่อส่งกองสวัสดีการลังคม 
เพื่อทำหนังสือเรียนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังซัพ จะได้นำมายื่นซึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการ 
อำนวยความสะดวก ให้ตรวจสอบทุกเดือนว่าคนไหนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และนำรายซื่อมาส่ง 
กองสวัสดีการฯ และกองสวัสดีการฯจะได้ทำหนังสือถีงผู้สูงอายุท่ีได้รับผลประโยซน์ เพ่ือไมให้เสีย 
ผลประโยซน์นะครับ ขอบคุณมากครับ

- ครับ ผมซอฝากกองสวัสดีการสังคมนิดหนึ่งครับ เพราะซ่วงบี้ข่าวกำลังมาแรงเรื่องเบี้ยต่างๆ 
ที่ว่าโกงคนจน คนทุกข์ยากอะไรต่างๆ ก็ฃอฝากตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับ เพราะข่วงนี้ 
กำลังเป็นที่ฮือฮากันเรื่องเบี้ยอะไรต่างๆ ที่ได้รับงบจากรัฐบาล ฝากตรวจสอบซองเราด้วยว่ามีการ 
ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ มีการเบิกจ่ายอย่างไรถูกต้องหรือไม่ ก็ฃอฝากด้วยนะครับ

- ต่อไปกองวิขาการและแผนงาน เซิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขาฯ ท่านปลัดเทศบาล ท่าน 
รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และท่านผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ ส่วนซองกองวิซาการ 
และแผนงาน ก็จะมอบให้ทางฝ่ายขี้แจงต่อไปค่ะ ขอเชิญค่ะ

- ในส่วนของงานแผนและงบประมาณนะคะได้มีการเพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ แผนฯสี่ปี 
๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔ ซึ่งโครงการที่ขอเพิ่มเติมแผนก็จะประกอบด้วย กองการศึกษา กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม กองข่าง และกองวิขาการ ซึ่งได้มีการประขุมคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรม 
พัฒนาท้องถิ่น และประขาคมท้องถ่ิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะบ้ีก็อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำ 
รูปเล่ม เป็นรูปเล่มจริงที่ผ่านการประขุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการประกาศ เสนอไปยัง 
ท่านนายกเพื่อลงนามประกาศใข้แผนฯนะคะ เอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังผู้กำกับดูแล 
และประกาศให้ประขาขนทราบ สำหรับโครงการท่ีเพ่ิมในแผนพัฒนาส่ิปีในฉบับน้ีก็ประกอบด้วย

- กองข่าง ประกอบด้วย
๑. โครงการวางท่อ คสล. รอดถนนโนนสูง - มิตรภาพ ข่วงแยกเลี่ยงเมือง 
๒. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงตํ่าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนรถไฟอุทิศ 

สวนผักใต้แยกบ้านลุงเพ็ง
๓. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงตํ่าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสำราญ 

ราษฎร์ ซ.๓ แยก สาธารณะ (บ้านนายซม)
๔. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงตั้าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสำราญ 

ราษฎร์ ซ.๔ แยกสาธารณะ (บ้านครูอุษณี) ระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร
๔ .โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงตํ่า และติดต้ังโคมไฟสาธารณะ ถนนมิตรภาพ -  โนนสูง 

ซอยแสงขานรีสอร์ท (บ้านนายสุบิน) ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร
๖. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงตํ่าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 

ซ.๒ แยกสาธารณะ (ข้างร้านคาร์แคร์ครูไก่) ระยะทางประมาณ ๒๔๐ เมตร

/  - กองการศึกษา...



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

บางประภาพรรณ โพธ๋ิมีติริ
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีศึริ
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ

- กองการศึกษา ท้ังหมด ๓ โครงการ ประกอบด้วย
๑. โครงการก่อสร้างที่แปลงฟ้นสำหรับนักเรียน (โรงเรียนเทศบาล ๑ รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
๒. โครงการนักเรียนสุขภาพดี (โรงเรียนเทศบาล ๑ รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน อาคาร สน.ศท. ๔/ ๑๒ (โรงเรียนเทศบาล ๑ 

รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- กองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม มี ๑ โครงการ คือ โครงการตามแนวพระราขดำริ ด้าน 

สาธารณสุข งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ต้ังไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ประซาขนในเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง จำนวน ๑๓ ขุมขน  ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยการเบิกจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๗๔๕ ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๐

- กองวิซาการและแผนงาน ก็จะเปีนโครงการในหมวดค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จะจัดซื้อในปี ๒๕๖๒ บรรจุไว้เพ ื่อจะเอาไปจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
และในส่วนของร่างแผน ปปซ. ตอนนี้ก็ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
ข้อความความถูกต้องของข้อมูล ต่อไปก็จะจัดทำรูปเล่ม และก็จะเสนอข้อมูลไปยังผู้บริหารอีก 
ครั้งหน่ึง เพื่อนัดวันประขุม เมื่อได้วันประขุมแล้วก็จะแจ้งหนังสือไปยังคณะกรรมการด้านการ 
บิองกันการทุจริต เทศบาลตำบลโนนสูงอีกครั้งหน่ึงค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ขออนุญาต ผมเคยฝากในเรื่องการตำเนินการเงินสะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๘ พ.ย. 
๖๐ บอกว่าให้ทุกกองไปพิจารณาการใข้จ่ายเงินสะสม มีกองไหนเสนอการใข้จ่ายเงินสะสมบ้าง 
หรือไม่ เสนออยู่ในแผนก่อนที่จะดำเน ินการใข้จ ่ายเงินสะสม เพ ื่อที่จะให้เป็นไปตามมติ 
คณะรัฐมนตรี ปีนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ เขามีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดมา มีหรือไม่ที่กอง 
ต่างๆนำเสนอมา

- ที่กองต่างๆนำเสนอมานะคะ ก็จะมีกองข่าง เป็นโครงการวางท่อ คสล. รอบถนนโนนสูง 
มิตรภาพ ซ่วงแยกเลี่ยงเมือง ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- เรื่องนี้คือให้พิจารณาเป็นเงินสะสมนะครับ ว่าเราจะทำอะไร ให้ตำเนินการให้เสร็จภายในเดือน 
เมษายนนี้ ไมโซ่ว่าเป็นปีนะครับ ลองไปดูนะครับ ผมได้นำเสนอในการประขุมเมื่อเดือนที่แล้ว 
กองคลังก็ได้รับหนังสือใซ่หรือไม่ครับ ก็แทงให้กองวิฃาการฯ กองวิซาการก็บอกว่าจะนำเข้า 
ประขุมแผนฯในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วผมก็เลยถามว่าเมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๑ มีการประขุม 
แล้ว มีกองไหนเสนอโครงการบ้าง มีหนังสือเวียนถึงกองต่างๆว่าให้นำเสนอว่าจะพิจารณาให้ใข้ 
จ่ายเงินสะสม คือมีเงินสะสมตั้ง ๒๒ ล้าน จาก ๔๙ ล้าน มีโครงการตั้ง ๑๐ ด้าน ที่เราจะใข้เงิน 
ส่วนน้ีภันได้ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวเขาจะมีหนังสือทวงถามว่าเทศบาลตำบลโนนสูงปีนี้ได้ 
ตำเนินการใข้เงินสะสมไปทำอะไร ปีท่ีแล้วใข้ทำโครงการท่ีขุมขนโนนนาใซ่หรือไม่ครับ

- ขออนุญาตค่ะ ก็ได้ทำหนังสือแจ้งทุกกองแล้วนะคะ ตั้งแต่การประขุมคร้ังที่แล้วว่าให้ทุกกองทำ 
เสนอเข้ามาเพื่อเพื่มเติมแผนฯ กองซ่างก็มีโครงการเดียวที่นำเสนอแล้วค่ะ คือโครงการว่าท่อ 
คสล. เราได้แจ้งไปทุกกองแล้วค่ะ มีส่งมาแค่กองซ่าง นอกนั้นก็จะมีการขยายเขตไฟฟ้า แล้วก็ของ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ ที่เสนอเข้ามา ทางเราได้แจ้งไปแล้วค่ะท่านเลขาฯ

/  นายวรการ ทัดกลาง...



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประภากร ปานกลาง
หัวหน้าฝ่ายบริการฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธมีคืริ
รก.ผอ,กองสาธารณสุขฯ

- ทีนีเราจะพิจารณากันยังไงว่าเราจะใข้เงินส่วนไหน ถ้าเขามีหนังสือทวงถามมา เทศบาลตำบล 
โนนสูงจะตอบว่าอย่างไร เดือนเมษายนน้ีก็หมดเขตแล้ว

- ซึ่งของกองข่างที่เสนอมาได้มีอยูในแผนหรือไม่ แล้วต้องมีการโอนหรือไม่ ถ้าไม่มีเราก็พิจารณา 
ใช้ขอเป็นเงินสะสมไปเลยนะครับ เพราะเป็นกรณีเร่งด่วน เรื่องน้ีผมก็จะได้นำเสนอในที่ประขุม 
สภาเรื่องการขยายถนนเช้าไปด้วยครับ ส่วนนี้ถ้ากองอื่นๆต้องการที่จะนำเสนอเช้ามาก็ให้รีบ 
ตำเนินการเสนอเช้ามาในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมครับ แต่ต้องมีในแผนนะครับ
- เชิญหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิฃาการต่อครับ เชิญครับ

- ครับ ในส่วนของฝ่ายบริการและเผยแพร่วิขาการ ซึ่งก็รับผิดขอบในงานหลักคือเรื่องของการ 
ประขาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในข่วงน้ีก็ตำเนินรายการประกาศข่าวในทุกๆวัน วันจันทร์ -  วันศุกร์ 
‘ช่วงเ6ช้า เที่ยง และเย็น ต่อไปเป็นการขยายสัญญาณ ในข่วงนี้ก็ออกติดตามระบบการส่งกระจาย
เสียงตามขุมขนทุกขุมซนนะครับ การขยายสัญญาณก็เป็นไปตามอัตรากำลังที่มีนะครับ อุปกรณ์ที่ ^  
มีก็ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ และนำมาซ่อมแซมใช้ ส่วนใหญ่ก็ดำเนินการไปตามที่มีการร้องขอ ก็มี 
การขยายสัญญาณในข่วงด้นปีที่ผ่านมาก็มีขุมขนบัว ๑ ไปขุมขนโนนนา โนนแต้ว ๔ จุด ขุมขน 
โนนหมัน ๒ จุด ในโอกาสต่อไปก็ไปตามที่ขุมซนร้องขอในบางพื้นที่ที่การขยายสัญญาณไปลำบาก 
นิดหน่ึงครับ ก็มี'จุด1ทาง'ไป กศน., จุดทางไปฝ่ายนํ้าล้น ท.๒ ก็ได้มีการตรวจเซ็คอุปกรณ์ และได้มี 
การติดตามซ่อมแซมเครื่องขยาย ตามตู้ขยายสัญญาณได้ใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. ๖ ๕ ๕ ๔ -๖ ๕ ๕ ๕  

ตอนน้ีก็มี,ปีญ'หาอยู่หลายจุดด้วยกัน ก็จะได้มีการซ่อมแซม และตอนน้ีก็ส่งให้ข่างได้เช้าตรวจสอบ 
ดูแล้วครับ และเป็ดโอกาสในการที่จะบริการทุกกอง/ฝ่าย ในเรื่องข่าวสารข้อมูลที่จะให้ทางงาน 
ประขาสัมพันธ์ข่วยประซาสัมพันธ์ ก็ทำหนังสือแจ้งมาที่กองได้เลยนะครับ ส่วนของฝ่ายบริการฯ 
ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณคับ

- ครับ ในส่วนของงานกองวิฃาการฯ ผมก็ฃอเรียนให้ท่านได้ทราบสั้นๆ ก็มีเรื่องไกล่เกลี่ย เรื่องข้อ 
พิพาท เรื่องขับไล่ท่ีดิน ๑ ราย ซึ่งผมก็ได้เป็นกรรมการด้วยครับ ก็ได้ไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้วครับ 
เป็นการฟ้องขับไล่เร่ืองท่ีของขุมขนบัว ๓ ก็ไม่ต้องไปถึงข้ันศาล คือสามารถไกล่เกลี่ยจบแล้วครับ
- ต่อไปกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมครับ เชิญครับ

- เร ียนท ่านรองนายกเทศมนตร ี ท ่าน เลขาฯ ท ่านปล ัดเทศบาล ท ่านรองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกอง และท่านผู้เช้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ ลำหรับกองสาธารณสุขฯนะคะ ข่วงน้ีที่ 
กองสาธารณสุขฯ กำลังดำเนินการคือ จะทำการสำรวจฝาท่อระบายนํ้าที่ขำรุด กำลังส่งเรื่องไป 
กองข่างเพื่อประมาณการ ฝาท่อทั้งหมดบนถนนทุกๆเส้น ที่เป็นฝาคอนกรีต สำหรับฝาเหล็กยัง 
ไม่ได้สำรวจกำลังเริ่มดำเนินการ ส่วนฝาปูนได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ก็ได้ให้ข่างดำเนินการประมาณ 
การอยู่นะคะ จะได้ขออนุมัติเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งเราจัดทำเองนะคะ เพราะว่าเราม ี 
อุปกรณ์จำพวกไม้แบบ เราก็มีหมดแล้ว'นะคะ เริ่มดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะ อีกเรื่องคือกรม 
ปศุลัตวิได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า ๑๓ จังหวัด จังหวัดนครราขสีมาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ 
มีการประกาศให้อยู่ในเขตโรคระบาด มีอยู่ ๙ อำเภอ และอำเภอโนนสูงก็เป็นหน่ึงในน้ัน ซึ่งทาง 
จังหวัดได้ประกาศเป็นเขตระบาดแล้วต้องมีการบ้องกัน เม่ือเดือนท่ีแล้วเราฉีดวัคซีนให้สุนัขไปแล้ว

/  ประมาณ ๙๐๐ ตัวค่ะ...



๑๗

ประมาณ ๙๐๐ ตัวค่ะ ตอนนี้ยังเหลืออีก ๕  ชุมซนที่ยังไม่ได้ฉีด ก็เสร็จจากประชุมนี้ก็จะจัดทำ 
บันทึกขออนุมัติซื้อวัคซีน เพราะเขาได้ประกาศเขตระบาดแล้วไม่ต้องมีในแผนฯ เราก ็จะ 
ดำเนินการสำรวจว่ามีสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมว่ามีอีกเท่าไร จะได้ขออนุมัติซื้อวัคซีน 
เพื่อดำเนินการควบคุมการระบาดในพื้นที่ เร่ืองอ่ืนๆ ขอเชิญหมอประมวลค่ะ เชิญค่ะ

นายประมวล กองแก้ว - เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขาฯ ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล และท่าน
พยาบาลวิขาซีพ ผู้บริหารทุกท่านครับ ในส่วนของงานกองสาธารณสุขฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่คือ

โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ อีกหน่ึงโครงการตอนน้ีก็ได้เสนอโครงการไปแล้ว อยู่ 
ระหว่างเสนอท่านผู้บริหารครับ ก็เป็นโครงการโนนสูง เมืองสะอาด คือโครงการจ้างเหมาท่าความ 
สะอาดถนน ตรอก ซอก ซอย ในชุมขนในเขตเทศบาล อีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานใหม่ ทาง ผอ. 
ประภาพรรณ ได้กำหนดขึ้นมาว่าให้กองสาธารณสุขมีการกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองการใซ้ 
นี้ามันเซื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใซ้นี้ามันต่างๆนะครับ 
ตอนน้ีซ่ึงท่านรองนายก และท่านปลัดก็ได้เรียกประชุมเพื่อหารือเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่ง ก็ขอ'นำเรียน 
ในที่ประชุมว่า เดิมที่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๕  ท่านครับ ส่วนใหญ่ก็มีผมเป็นประธาน และมี 
พนักงานที่ดูแลเรื่องรถ กำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็ได้ประกาศ 
ไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการครั้งแรกที่กำหนดเกณฑ์กันขึ้นมาคือ กำหนดจากบริษัทของรถยนต์ที่ได้ 
ไปปรึกษามาว่า รถรุ่นนี้ จำนวนปีเท่านี้ ขนาดแรงม้าเท่านี้ น่าจะมีเกณฑ์การใข้นี้ามันเท่าไร ก่ี 
กิโลเมตร/ลิตร อีกส่วนหน่ึงที่นำมาประกอบคือเรื่องของการสอบถามจากผู้ที่ขับรถโดยตรงครับว่า 
ประมาณการใซ้นํ้ามันจำนวนลิตร/กิโลเมตรประมาณเท่าไร ซึ่งคณะกรรมการในการประชุมกัน 
ครั้งแรกก็ได้กำหนดมาเรียบร้อย และก็ได้ประกาศไปแล้ว ซึ่งผมเองก็กลับมาคิดว่าจะท่ายังไง ว่า 
จะกำหนดการใข้นี้ามันให้มันใกล้เคียง ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งถ้าเดิมทีถ้าเคยมีการ 
ประกาศมาก่อนแล้วผมก็จะไม่คิดมากนะครับ ผมก็จะอ้างอิงในประกาศเดิม ก็สามารถเทียบเคียง 
กับประกาศเดิมได้ แต่นี้เรายังไม่เคยใขัเลย จะเป็นการกำหนดครั้งแรก ผมก็ได้คิดหนักเหมือนกัน 
ครับ ผมก็ได้นำเรียนท่านรองอมรรัตน์ และท่านปลัดไปแล้วในที่ประชุม ผมก็เลยคิดว่า ทางออกที่ 
ดีที่สุดคือทดสอบเลย ทดสอบจากการใช้งานจริงทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องตัดหญ้า เคร่ืองพ่นหมอกควัน ตอนน้ีก็กำลังทดสอบอยู่ ทดสอบไปแล้วท้ังหมด แต่วันน้ีผมก็ 
ได้ให้ทดสอบในเร่ืองของรถปีกอัพส่ีประตูของกองใหม่ เน่ืองจากว่าในการทดสอบในสัปดาห์ที่แล้ว 
ไปทดสอบวิงระยะยาว ผมก็เลยให้ทดสอบวิงวันน้ีอีก วิงในเฉพาะในเขตเทศบาล เพราะส่วนใหญ่ 
รถก็ใซ้แตในเขต เพื่อนำมาประชุมกำหนดเกณฑ์กันใหม่ ประกาศใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริงมาก 
ท่ีสุด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าทดสอบแล้วก็จะมีการพูดคุยหารือกับคณะกรรมการว่า เผื่อรถบางคันใช้งาน 
หนัก เราก็จะเผื่อได้นิดหน่อย เพื่อให้นั้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอกับการใช้งาน ก็จะมีการประชุมกัน 
อีกรอบเมื่อทดสอบเสร็จ ก็ท่านรองอมรรัตน์ได้บอกว่าก่อนประกาศฃอดูว่ามีความเหมาะสม 
หรือไม่ เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงในการใช้งานให้มากที่สุด ก็ขอนำเรียนในเรื่องของการ 
ประกาศในการกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองนั้ามันเชื้อเพลิงของกองสาธารณสุขฯ อีกเรื่องหน่ึงที่ 
ทาง ผอ.ได้นำเรียนไปแล้วนะครับ ในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า ที่จังหวัดนครราซสีมาที่ประกาศ 
เป็นพื้นที่ตามข่าว แต่ส่วนนี้ผมเองก็คิดอยู่ว่าจะหารือกับ ผอ. อยู่ในเรื่องของวัคซีนที่เราฉีดไป กับ 
การสำรวจสุนัขและแมวไปแล้ว ในเขตของเรา ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าตัว ซึ่งได้รายงานทาง 
อำเภอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมคิดว่าถ้าทางจังหวัดให้อำเภอมารายงานแล้ว อีกไม่นานก็คงมี

/หนังสือในเรื่องของการติดตาม...



นางประภาพรรณ โพธมีคิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

หนังสือในเรื่องของการติดตาม ว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีน คิดว่าน่าจะเร่งให้เราฉีดร้อยเปอร์เซ็น 
แน่นอน คงมีหนังสือมาเร็วๆนี้ ผมก็ขอหารือกับ ผอ.ประภาพรรณ อีกทีแล้วกันนะครับว่าจะทำ 
ยังไงให้ของเราได้ครบร้อยเปอรีเซ็น แต่ผมเขื่อว่าน่าจะครบได้ เพราะว่าเป็นข่าวเยอะ ประซาขน 
น่าจะให้ความสนใจ อีกเรื่องหนึ่งเพื่อให้เราทำงานได้ครอบคลุม เป็นโครงการให้ความรู้ อบรมใน 
เรื่องของโครงการฟ้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็จะเสนอโครงการในเร็วๆน้ีครับ จะหารืออีกทีหน่ึงใน 
เรื่องของวันที่เหมาะสม และในเรื่องของวิทยากร และจะได้ปรึกษากับวิทยากร และหาวันที่จะ 
อบรมให้ความรู้ รวมถึงการรณรงค์ให้ประขาซนฉีดวัคซีนฟ้องกั้นโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครบร้อย 
เปอรีเซ็น ตอนน้ีเราฉีดไปแล้วหกสิบเปอรีเซ็น ใช้วัคซีนที่ยังคงค้างอยูในปีงบประมาณที่แล้ว ข่ืงก็ 
ได้ดำเนินการฉีดไปหมดแล้ว เหลืออีกสี่สิบเปอรีเซ็นที่ยังไม่ได้ฉีด คงต้องหารือกัน และรีบ 
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปครับ อีกเรื่องหน่ึงเป็นเรื่องของ อถล. โครงการท้องถ่ิน รักษ!ลก ซ่ึง 
ทางจังหวัดได้แจ้งทางอำเภอมาว่า ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จะต้องให้ประซาขนสมัครให้ได้ 
๒๕ 96 ของครัวเรือน ซ่ึงของเรามีท้ังหมด ๓,๖๗๒ ครัวเรือน จะต้องรายงาน ๒๕ 96 คิดเป็น ๙๑๘ 
ครัวเรือน ตอนนี้เรามียอดสมัครแล้ว ๕๙๗ ครัวเรือน ยังคงเหลืออีกประมาณ ๓๒๑ ครัวเรือน 
เหลือเวลาอีกประมาณ ๒-๓ อาทิตย์ ก็คงจะดำเนินการให้ได้ ๒๕'0/0 ตามที่จังหวัดและอำเภอ 
กำหนดมาครับ ก็คงมีเพียงเท่าน้ีครับ

- ขออนุญาตในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของนี้ามันเซื้อเพลิงของทางราขการ 
ตอนนี้ที่ทางกองสาธารณสุขฯจัดทำขึ้นเนื่องจากว่า การเบิกจ่ายนํ้ามันก็จะต้องมีการกำหนด 
เกณฑ์ปริมาณสิ้นเปลือง ส่วนน้ีคือเราไม่ได้กำหนดเกณฑ์ปริมาณสิ้นเปลืองน้ํามันเลยนะคะ เพราะ 
เราอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ กำหนดให้แต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนี้ามันของรถทุกคัน ไม่ทราบว่าตอนนี้เทศบาล 
ตำบลโนนสูงได้ทำหรือไม่ แต่ทางกองสาธารณสุข เมื่อ ผอ.กอง มารักษาการเมื่อเดือนมกราคม 
การจ่ายนํ้ามันเราจ่ายโดยไม่มีการกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองเลย แล้วอย่างหน่วยตรวจสอบที่เช้ามา 
ก็ฃอใบกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองจากเราไปตรวจสอบ ซึ่งทางกองสาธารณสุขไม่มี เราจึง 
จำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบฯ โดยให้ยึดความสิ้นเปลืองของนี้ามัน แล้วการใช้รถแต่ละคัน 
ไม่เหมือนกัน อย่างที่เราต้องไปเอาเกณฑ์จากตรงนั้นตรงนี้มาเทียบ เขาให้เราเอาจากที่เราใช้การ 
ส้ินเปลืองจริงๆ การใช้จริงของรถ คุณใช้!ปกี่ลิตร/กิโลเมตร ให้เอาตามความเป็นจริงของรถแต่ละ 
คัน ตรงน้ีอยากให้ทุกกองเอาไปคิด และปฏิบัติตามระเบียบฯ กองไหนท่ีมีรถต้องทำนะคะ เพราะ 
แต่ละปีงบประมาณ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำรวจ และกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง 
น้ัามันเซื้อเพลิงของรถทุกคัน ส่วนน้ีของกองสาธารณสุขฯ ก็กำลังดำเนินการ ฝากหมอประมวลให้ 
ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพราะเราต้องจ่ายนั้ามันทุกอาทิตย์ เราจะต้องยึดเกณฑ์ตัวนี้มาจ่าย 
น้ัามันค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ขออนุญาตต่อนิดหนึ่งครับ ก็คงจะไปสูในเรื่องของมาตรการประหยัดพลังงาน ที่ผมได้เคยฝาก 
กองวิซาการไป ต้องมีการรายงานอยู่แล้วทุกเดือนหรือไม่ครับ สู่มาตรการการประหยัดพลังงานที่ 
กองวิขาการฯจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ เพราะกองวิซาการได้ส่งหนังลือไปยังทุกกอง เรื่องของการ 
ประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังการน้ํามัน ไฟฟ้า อะไรต่างๆ ต้องสอดคล้องกันแน่นอน

/  ตังน้ัน เราได้กำหนดเกณฑ์...

๑ ๘  ’



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประมวล กองแก้ว 
พยาบาลวิซาฃีพ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดังนั้น เราได้กำหนดเกณฑ์กันตรงนี้แล้ว ผมเห็นดีกับหมอประมวลด้วยครับ ที่มีการทดสอบ 
เหมือนทดสอบของบริษัท คือนำรถไปวิ่งเพื่อทดสอบการใซ้น้ัามัน เราก็จะต้องจดไว้ด้วย อาจจะมื 
การประครองทางด้านเซิงวิฃาการด้วยครับ ว่าจะมืเกณฑ์การสิ้นเปลืองเท่าไร ก็เป็นการดีนะครับ 
ถ้าหากว่าทุกกอง/ฝ ่าย ต้องมีการทดสอบว่าจะต้องเอาเกณฑ์อะไรมาใช้ในการพิจารณา ก็จะ 
นำไปสู่ในเรื่องขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างน้ํามันเช้ือเพลิง ถ้าเป็นมาตรการการประหยัดนั้ามันเชื้อเพลิง 
ก็จะต้องส่งกองวิซาการด้วย ก็มืระเบียบฯแล้ว แต่เราปฏิบัติยังไม่ครบเท่าน้ันเองครับ

- ขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับ เพราะเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติตามระเบียบๆอยู่แล้วครับ ในเรื่องของ 
การตรวจสอบ เพราะว่าในก่อนที่เราจะตั้งงบประมาณ เรารู้ได้อย่างไรที่เราเสนอว่าแต่ละกอง 
จำนวนเท่านี้ เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณจากปริมาณการใช้จริงของปีที่ผ่านมา แต่ในความสำคัญ 
บอกว่า ในเรื่องของรถยนต์ความเสื่อมสภาพต้องเป็นตามความจริงของแต่ละปีด้วย เพราะฉะน้ัน 
ต้องตั้งให้เพียงพอ ไมใฃ่ไปจำกัดจนเวลาใช้จริง น้ัามันรถฉุกเฉินบอกว่าน้ํามันหมดไม่ลามารถวิ่งได้ 
น้ีเป็นเรื่องเลยนะครับ รถราขการทุกคันต้องมืน้ัามันสำรอง ไมใซ่เฉพาะรถคับเพลิงนะครับ รถท่ีใช้ 
ราขการทุกคันจะต้องมืนํ้ามันสำรองไว้ ไมใข่อยู่ๆนั้ามันหมดกลางทาง หรือว่ามืราซการด่วนรถ 
ออกไม่ได้น้ัามันหมด อย่างเซ่นรถแบล็คโฮ รถคักหน้าขุดหลังบางคัน ก็เคยถามอยู่ครั้งหนึ่งว่า 
ทำไมรถไม่ออกท่างาน ก็ได้คำตอบว่ารถไม่มีน้ํามันเติม ไม่เคยที่ไหนว่ารถไม่มืน้ัามันเติม ต้องมีการ 
ว่าแผนการใช้ที่ถูกต้องเพื่อประโยขนํในการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๒ และอีกเรื่องหน่ึง คือการ 
ตรวจสอบการใช้ ถ้าเราตรวจลอบจริงเราต้องดูหลักความเป็นจริงด้วย ว่าถ้าเราใช้งานในเขต 
เทศบาลเราต้องใช้ความเร็วเท่าไรในการออกปฏิบัติงานในทุกที ต้องมีข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. 
จราจรอยู่แล้วว่าไม่เกิน ๘๐ กม./ซม. เพราะฉะนั้นการทดสอบก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องความเร็ว 
และรถแต่ละซนิดก็มีการใช้งานและสภาพของเครื่องจักรด้วย และคำนึงถึงจำนวนปีการไต้ 
ครอบครองรถ ต้องดูในหลักความจริงแล้วก็ให้อยู่ในการควบคุมให้ไต้ด้วย ต่อไปฝากติดตามเรื่อง 
ของกองสาธารณสุขฯ ไม่ต้องให้มีเรื่องร้องเรียนนะครับ แต่คิดว่าจะมีแน่นอน ร้าน1ไก่ติดร้านมิลสํ 
มอส ซ่วงนี้เห็นเขาปนว่าเหม็นมาก ไม่ใช่เป็นการสต็อกธรรมดา เดี๋ยวนี้เขามีห้องเย็น แต่นั้าที่ล้าง 
ช้ืนส่วนของไก,ไหลลงท่อระบายน้ํา และท่อเราก็มีบีญหา ก็ขอฝากหมอประมวลด้วยนะครับ ที่เคย 
คุยกันไว้ ช่วยประสานให้ด้วยครับ ฝาก ผอ.กองติดตามเรื่องนี้ด้วยครับ และเรื่องตลาดพลีมาร์เก็ต 
ก็ให้ตรวจสอบการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ เก็บขนขยะ หรือว่าการใช้ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
เพราะมีเคสในเขต กทม. เรื่องการเปิดตลาดแบบไม่มีการขออนุญาต ขอให้แบบก่อสร้างตาม 
พ.ร.บ. หรือไม่

- ในส่วนของตลาดพริมาเก็ต ก็ไต้ตรวจสอบแล้วว่ามีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับ เป็นตลอด 
ตล.๑ ครับ เป็นตลาดแบบมีโครงสร้าง เกณฑ์มาตรฐานก่อนที่จะออกแบบก็ได้มาปริกษาเรา 
เรียบร้อยแล้วครับ ว่ามีเกณฑ์อะไรบ้าง และผมก็ได้ให้เกณฑ์มาตรฐานการออกแบบตลาด ตล.๑ 
ว่ามีเกณฑ์อะไรบ้าง เขาก็ได้ทำตามตั้งแต่ต้นแล้วครับ ส่วนน้ีตรวจสอบครบถ้วนครับ ไม่มีเกณฑ์ 
ไหนท่ีหลุดไปเลยครับ

- ขอคุยต่อเน่ืองในเร่ืองของกองสาธารณสุขนะครับ ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราฃสีมาครับ ก็ได้เรียนเซิญท่านนายกเทศมนตรีไป 
ประขุมท่ีโรงแรมดุลิต ปร้ินเซส และ'โรงแรม'พีมายอินบ ก็ได้มอบให้รองอมรรัตน์ไปประขุม ก็ขอให้ 
แจ้งรายละเอียดนิดหนึ่งครับ

/  นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิไ..



๒๐

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ - ครับ สืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการขยะ จากทาง1ซิโน'โทย เขาได้ร่วมกับเทศบาลตำบลนา 
รองนายกเทศมนตรี กลาง จะสร้างโรงกำจัดขยะ จะขอความร่วมมือจากทาง อปท. เรื่อง 7013 ว่าสามารถทำได้หรือไม่

คือเขาจะมืจุดให้ราไปทิ้งขยะ แต่เราต้องเสียค่าขนส่งขยะ ตันละ ๔๐๐ บาท ซึ่งเบื้องด้นหลายๆ 
อปท. ก็ร้สีกว่าจะมืบีญหาเรื่องที่ทิ้งขยะเหมือนเรา แต่ข้อสรุปคือเขาไดไปคุยที่ อ.พิมาย ว่าจะ 
สร้างที่พิมาย จำนวน ๑ โรง คราวนี้ทางโนนสูงก็เห็นว่าจะมืที่ทิ้งเหมือนกัน แต่ยังไม่สรุป ยังไม่ 
แน่ใจ แต่ถ้าสรุปแล้วว่าจะสร้างได้ น่าจะปี ๒๔๖๔ ส่วนขั้นตอนการบรรทุก ก็จะมืโรงให้เราไปเท 
ขยะ คือเทใส่รถ ไมไข่เทกองไว้ เขาจะมืจุดให้เรานำขยะไปเท ตามขั้นตอนคือต้องตกลงกันเรื่อง 
7อ[3 กันก่อนว่าใครจะจองบ้าง ที่โนนสูงก็เห็นว่าจะเยอะอยู่เหมือนกันครับ เรื่องก็คร่าวๆ 
ประมาณนี้ครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วจะสามารถทำได้ขนาดไหน ระเบียบการทิ้งขยะการขนขยะนี้ไม่ 
แน่ใจว่ามืระเบียบควบคุมหรือไม' ก็คงต้องศึกษาอีกครับ เท่าท่ีไปประขุมมา

นายวรการ ทัดกลาง - คือมืหนังสือของตำบลนากลาง คือเล่าความเป็นมาก่อนว่า บริษัท1ซิโน'โทย สร้างไฟฟ้าโดยใข้ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี พลังงานจากขยะ ก็จะมืตำบลนากลางเป็นตัวประสาน เพราะว่าพอสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จ ก็จะมืที่รับ

ของ กฟผ. ทั่วจังหวัดนครราชสีมา จะมืศูนย์ต่อเชื่อมเพียงจุดเดียว ที่นากลาง ให้นากลางเป็นตัว 
ประสานว่า เอาขยะไปรวมกันที่นากลาง แล้วก็นำสู่โรงไฟฟ้า ท่ีปริกษา'โครงการคือ ดร.วรรณ ก็มื 
หนังสือของในส่วนโนนสูง ก็จะมืโตนด เขาจะทำ เฬอบ ก่อน เขามีพื้นที่ที่จะปีดได้ ๙.๙ เมกวัตต์ 
เขาจะใข้ฃยะวันละ ๖๖๐ ตัน คือขยะที่อยู่ในเขต สามารถดูหนังสือตาม พ.ร.บ. รักษาความ 
สะอาดฉบับที, ๒ ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
การทำข้อตกลงในการให้ความร่วมมือช่วยกันบริการสาธารณะ มีเอกสารครบ เราสามารถที่จะขน 
ขยะออกนอกเขตเทศบาลนี้ได้ แต่ให้อยู่ในเขตจังหวัด คือให้ อปท. ในเขตจังหวัดคุยกันว่า จะ 
บริการกำจัดขยะแบบไหน ร่วมกันอย่างไร ตอนนี้นากลางรับประสาน เพราะมืผู้รับเหมาที่จะ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ส่วนน้ีท่ีท่านรองนายกได้กล่าวมาว่า เขาจะมืค่าขนทิ้งขยะ ตันละ ๔๔๐ 
บาท แตกจะมืเงินกลับคืนมาให้ท้องถิ่น ๔๐/อ คือตันละ ๘๐ บาท บริษัทก็จะมืรถมารับกับเราเอง 
แล้วก็อัดต่อเนื่อง ของโนนสูงท่ีให้ประมูลไปคือ ๓๐ ตัน ตอนนี้คำนวณคนที่ทิ้งขยะ คือ ๑.๓๓ 
กก./คน/วัน ก็ฃนส่งไปโดยท่ีเราไม่ต้องกำจัดเอง เขาจะมืรถมารับ โดยที่เราไม่ต้องไปแยกขยะเอง 
จะมืนากลางเป็นตัวกลางในการรับซื้อขยะ ทางไฟฟ้าเขาจะรับวันละ ๖๖๐ ตัน/วัน เพื่อเข้าสู่ 
กระบวนการไฟฟ้า ถ้าใครข้าก็จะไม่มืท่ีท้ิงขยะ ดังน้ีนเราความพิจารณาทำ ^ อบ ก่อน ตอนแรกก็ 
จะเสนอให้พื้นท่ีโนนสูงเป็นท่ีรับขยะ ก่อนที่นากลางจะเอารถดู้คอนเทนเนอร์มาขนถ่ายกับเราจะ 
ได้หรือไม่ ก็เลยอยากเอาเรื่องนำเสนอในที่ประขุมก่อนที่ท่านนายกจะตกลงเซ็น เฬอบ เพื่อจองที่ 
กำจัดขยะไว้ก่อนครับ เม่ือถึงเวลาจริงๆก็สามารถถอนการจองได้

นายอมรรัตน์ ปานเจริญสักด - ครับส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการกำจัดขยะระดับ อปท. ระดับตำบลนะครับ ผมคิดว่าในอนาคต ถ้า 
รองนายกเทศมนตรี เราตกลงทำกันได้เราก็ต้องผ่านการประซาคมอะไรหลายๆอย่างนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต่อไปเป็น

เรื่องระดับครัวเรือนหรือระดับขุมขน ในเขตเทศบาลของเรา ผมก็อยากฝากกองสาธารณสุขฯช่วย 
ดูเกี่ยวกับเรื่องขยะ พอดีผมได้ไปร่วมงานที่คำม่วง สวนสัตว์ขอนแก่น ท่านมาดูงานวิถีการกำจัด 
ขยะที่หนองหัวพาน ซึ่งเขามีธนาคารขยะ หมายถึงประขาขนเอาขยะมาขาย ซ่ึงมีหน่วยงาน'ท่ีรับ 
ซื้อขยะ ทำยังไงเราจะสามารถปลูกฝืงให้ประขาซนซาวโนนสูงของเรา ให้ซาวบ้านของเราช่วยแยก 
ขยะ ขยะที่มืประโยขน์สามารถขายได้ก็จะนำมาขายที่ธนาคารขยะ ก็จะเป็นการลดขยะในพ้ืนที่

/  เราได้ส่วนหน่ึง...



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางอัญขุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา

๒๑

เราได้ส่วนหนึ่ง ถ้าขุมซนเข้มแข็ง และทางเทศบาลตำบลโนนสูงเองช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกัน 
ก็อยากฝากกองสาธารณสุขฯช่วยดูด้วยว่าจะมืวิธีการแบบไหน อย่างไร เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ 
ขยะ ก็ถือเป็นเรื่องวาระแห่งขาติก็แล้วกันนะครับ ถ้าจะให้ดีก้อยากพาไปดูสถานที่จริงที่หนองหัว 
ฟานก่อนนะครับ ว่าเขามืวิธีการทำกันอย่างไร ผมก็เคยสอบถามเบื้อด้นมา เขาก็บอกว่าที่ที่เขาได้ 
แนวคิดมาคือได้ไปศึกษาดูงานจากบึงกาฬ ว่ามีวิธี,ทำกันอย่าง'ไร ผมคิดว่าถ้าเราทำได้ ก็จะช่วย 
เรื่องการกำจัดขยะในเขตเทศบาลของเราได้ไม่มากก็น้อยครับ หมายถืงว่าขยะที่สามารถขายได้ 
เขาก็เก็บไว้ขาย แต่ต้องมืที่เก็บใช่หรือไม่ครับ คราวนี้ทั้ง ๑๓ ขุมซนของเราก็ทำธนาคารขยะขึ้น 
มาแล้วก็ไปขายในธนาคารขุมขน แล้วธนาคารขุมขนก็บริหารจัดการต่อนำไปขายที่รับซื้อของเก่า 
ราคาก็อาจจะได้ราคาที่สูงกว่า ได้ส่วนต่างมาดูแลภายในธนาคารขุมซนของท่านเอง ถือว่าถ้าทำได้ 
ผม'ว1'าก็ดี'นะครับ ก็ฝาก ผอ.กองสาธารณสุขด้วยนะครับ ช่วยดูว่าจะมืความเป็นไปได้ขนาดไหน ก็ 
ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ

- เรื่องบื้ที่มืการจัดประขุมที่โรงแรมรอยัล ผมก็ได้เข้าร่วมประขุมกับท่านนายกครับ คือว่าเขาก็ 
ต้องพยายาม เพราะในฐานะท่ีบริษัทท่ีลงทุน เขาก็เป็นบริษัทเอกขน เขาก็พยายามหาเครือข่ายให้ 
ได้เยอะที่สุด ที่จะต้องคุ้มค่ากับการทำเตาเผา ก่อนที่จะมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้ก็มืการลงทุนสูง ทีนี้ 
ถ้าปริมาณขยะไม่เพียงพอเมื่อไร การที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่คุ้มค่า เป็นการลงทุนระดับสูงมาก เขาก็ 
อยากจะให้ท้องถ่ินไปจดทำ เท(วบ กันเยอะๆ แต่ถามว่า [ทอบ จะผูกพันธ์กับระเบียบกฎหมาย 
หรือไม่ เพราะว่าเป็นการทำในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ก็ฃอให้ศึกษาเรื่องของระเบียบด้วยนะครับ 
ผมได้ถามนิติกรในที่ประขุมอยู่ครับ วันนั้นท่านนายกก็อยู่ด้วยเป็นนิติกรของบริษัท เขาก็ไม่ 
สามารถตอบผมได้เหมือนกันครับ เรื่องที่ว่าอย่างขยะทั้งหมด เรื่องที่ว่าเขาตีความว่าเป็นทรัพย์สิน 
หรือไม่ ตอนนี้เขาก็ยังตีความเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คือว่าเป็นเรื่องการทำกิจการนอกเขตของเทศบาล 
หรือไม่ เขาก็บอกว่าจะให้คำตอบผมอีกทีหนึ่ง เพราะว่าเขายังไม่มั่นใจในการตอบคำถามตรงนี้ 
พอดีผมก็ได้ไปประขุมกับนิติกรที่กรุงเทพฯมา ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าก่อนที่จะทำ เทอบ อะไรต่างๆ 
ต้องศึกษาถึงความผูกพันธ์ให้ดีด้วย เพราะว่าท่านนายกไปในฐานะเป็นตัวแทนของเทศบาล และ 
อะไรต่างๆก็คงจะให้ฝ่ายกฎหมายช่วยดูตรงนี้อีกที เพื่อจะได้ไม่ต้องมืข้อเรื่องผูกพันธ์กัน ถ้าหาก 
บางอย่างเราไม่สามารถปฏิบัติได้นะครับ
- ต่อไปเป็นกองการศึกษาครับ เซิญครับ

- เร ียนท ่านรองนายกเทศมนตรี ท ่านเลขาน ุการนายกเทศมนตรี ท ่านปลัดเทศบาล รอง 
ปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กองการศึกษาได้ดำเนินการในเดือนที่ 
ผ่านมา คือ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ได้ตำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยกองการศึกษาได้ไปรับข้อสอบที่สำนักงานส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น และส่งมอบให้สถานศึกษาดำเนินการทดสอบนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และรวบรวมกระดาษคำตอบจัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และในส่วนเมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษา 
ได้เขิญหัวหน้าส่วนราขการและประธานขุมซนประขุมเพื่อเตรียมจัดงานโครงการประเพณี 
สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมติท่ีประขุมได้กำหนดกิจกรรม คือ ให้มืกิจกรรมถวายภัตราหาร

/  แด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้า...
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แด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้า การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมีกิจกรรมในช่วงสายๆ 
เป็นตันมาคือการจัดกิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต์ของขุมขนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง การ 
จัดกิจกรรมรดนํ้าพระพุทธรูปมหามุนืราขสีมา มงคลภูมิพลมหาราข และการจัดกิจกรรมรดนํ้าฃอ 
พรจากผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือ ขุมขนละ ๒ ท่าน และการจัดกิจกรรมการแสดงรำโทนของ 
ผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมจะจัดให้มีในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๖๑ กิจกรรมการประกวดขบวนแห่นาง 
สงกรานต์จะกำหนดให้มีขบวนแห่ร่วม ๓ ขบวน โดยการรวมขุมขนอย่างน้อย ๔ ขุมขน เนื่องจาก 
จะมีข้อจำกัดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแช่งขันกีฬา และการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแช่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๕:๙ คือ การจะให้เงิน 
รางวัลท่ี ๑ ,  ๒, ๓ สำหรับผู้ขนะการประกวดเราก็จะประขุมร่วมกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ขุมซน 
เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกขุมขน จึงกำหนดให้มีการแช่งขันขบวนแห่ ๓ ขบวน ในส่วนของ 
สถานศึกษาก็ขอเรียนเขิญ ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเรียนต่อที่ประขุมค่ะ ขอเรียนเขิญค่ะ

นายวรศักดิ๋ กาญจนสีมา - เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๑ ราซการทุกท่านครับ ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ขอนำเรียนการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

ในห้วงเดือนที่ผ่านมา ของเดือนนี้นะครับ ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วผมได้รายงานต่อที่ประขุมแล้วช่วง 
เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมเป็นช่วงของกิจกรรมทางวิซาการเป็นส่วนมาก ในช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นการสอบ 0-ผเโโ ของขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งรอผลการสอบอยู่ และ 
มีการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ขั้น'ประถมศึกษา1ปีท่ี ๓ และ ๖ และมีการทดสอบ 
ระดับซาติ 87 เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่าน เดิมจะสอบวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ แต่ 
เปลี่ยนมาสอบวันที่ ๒ มีนาคม ซึ่งการทดสอบระดับขาตินั้นเป็นการทดสอบความสามารถในการ 
อ่านของขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๑ น้ัน มีนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จำนวน ๑๑ คน มีผลการทดสอบจะรายงานให้ทราบตังน้ี
- ในการทดสอบการอ่านระดับซาติเป็นการทดสอบทั่วประเทศเป็นข้อสอบมาจากส่วนกลาง มีครู 
ผู้คุมสอบจากโรงเรียนอ่ืน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ น้ัน นักเรียน ๑๑ คน เขาจะมีทดสอบ ๒ ส่วน 
คือ ในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ในการอ่านออกเสียงก็จะแยกเป็นอ่านเป็นคำ 
เป็นประโยค เป็นข้อความ ซ่ึงจะมีคะแนนรวม ๕:๐ คะแนน ในการอ่านรู้เรื่องนั้นจะแยกเป็น อ่าน 
รู้เร่ืองคำ อ่านรู้เร่ืองประโยค อ่านรู้เรื่องข้อความ ผลการทดสอบของโรงเรียนเทศบาล ๑ เต็ม ๕:๐ 
คะแนน ส่วนใหญ่จะได้เกือบ ๕:๐ คะแนนเฉลี่ยออกมาก ๑๑ คน ได้ ๙๗.๔๐'96 ในส่วนของการ 
อ่านรู้เรื่อง คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนนเฉลี่ยออกมา ๘๓.๐๘'96 ซึ่งทั้งสองส่วนนี้คือการอ่านรู้เรื่อง 
และการอ่านออกเสียงน้ีเฉลี่ยมาผลการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ๙๐.๒๔96 ถือ'ว่าดี 
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ๑๑ คน กิจกรรมในช่วงมีนาคมก็มีการสอบ ผ !  ซึ่งสอบเม่ือ ๗ 
มีนาคม ยังไม่ประกาศผลมา และกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล ๑ ช่วงนี้มีกิจกรรมสอบปลายภาค 
เรียน วันท่ี ๑๒, ๑๓, ๑๔ และมีกิจกรมวันที่ ๒๒ มีนาคมคือการร่วมกิจกรรมนิทรรศการทักษะ 
ทางวิซาการกลุ่มเทศบาล วันท่ี ๒๙ มีนาคม โรงเรียนเทศบาล ๑ จะจัดงานวันแห่งความสำเร็จ 
คือมอบใบประกาศนิยบัตรให้นักเรียนขั้นอนุบาล ๓ และขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งสองระดับ 
จำนวน ๔๘ คน และปีดภาคเรียนในช่วง ๑ เมษายน เปีดภาคเรียน ๑๖ พฤษภาคม ช่วงน้ีมีการ 
ทำเอกสารประซาสัมพันธ์ไปให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ปี 
อนุบาล ๑ ได้ทำเอกสารแจกผู้ปกครองไปแล้ว และมีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

/ได้เตรียมการอยู่...



นายนิรันดร เนตรภักดี
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๒

นายไพโรจน์ สวามีขัย
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๓

๒๓

ได้เตรียมการอยู่ และจะได้เซิญกองการศึกษาร่วมประเมิน ต้องรอผลการสอบ 0-ผถ " ออกก่อน 
จึงจะสรุปเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาได้ ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ มีเรื่องรายงานให้ 
ผู้บริหารทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการ 
กิจกรรมทางด้านการศึกษา ก็คล้ายๆ กันกับโรงเรียนเทศบาล ๑ ที่รายงานครับ ที่ผ่านมาก็มิ 
การทดสอบเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผลปรากฏว่า 
๑๐๐ 0/อ ผ่านเกณฑ์ ๕๐0/0 ถ้าคะแนนดิบของโรงเรียนเทศบาล ๒ นักเรียนที่ได้คะแนนตํ่าสุดจะ 
อยู่ที่ ๒๙ คะแนน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน และมินักเรียนที่ผลการทดสอบ ๕๐ คะแนนเต็มอยู่ 
จำนวน ๓ คน ถือว่าโดยภาพรวมนักเรียนก็อ ่านออกเข ียนได้ท ั้งหมดสำหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ แล้วก็มิการสอบ ผ"โ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน 
มา สำหรับคะแนน ผ !  ต้องส่งข้อสอบไปท่ีส่วนกลาง นอกจากนั้นมีการทดสอบ 0 -ผ ถ ' นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ ๓ ได้ดำเนินการตามกำหนดของ 
กระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว สำหรับวันท่ี ๑๔ - ๑๖ ที่จะถึงจะเป็นกำหนดการสอบปลาย 
ภาคเรียนของนักเรียน นอกจากนั้นแล้ววันที่ ๒๑ - ๒๒ จะเป็นการแสดงผลงานร่วมกันของ 
โรงเรียนท้ัง ๓ โรงเรียน โดยใช้อาคารอเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเทศบาล ๒ 
เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน และได้กำหนดมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กในวันที่ ๒๙ มีนาคม น่ีคือ 
กำหนดการคร่าวๆ อีกเร่ืองหน่ึงวันท่ี ๑๓ บริษัททรูมูพ่ขอความอนุเคราะห์ที่จะมาประขาสัมพันธ์ 
และทำกิจกรรมให้เด็กๆ ช่วงเข้า ๑๐.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. วันท่ี ๑๓ เขามาขอความอนุเคราะห์ก็จะ 
มีการเลี้ยงอาหารกลางวันโดยมอบวัตถุดิบให้ เช่น หมู ไก่ เป็นด้น เพื่อที่จะได้ทำอาหารเลี้ยงเด็ก 
เขาจะมาทำกิจกรรมประขาสัมพันธ์ของค่ายทรูมูฟครับ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ ก็มีเรื่องที่จะ 
รายงานเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล 
ท่านผู้อำนวยการกองทุกกองครับ โรงเรียนเทศบาล ๓ ขอรายงานผลการดำเนินงานรอบที่ผ่านมา 
มีดังนี้นะครับ เรื่องของการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเขามีการประเมินอยู่ ๓ รายการ 
หลักๆ ซึ่งก็มีดังนี้ มีการสอบ อ -ผ ถ ' ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การทดสอบการอ่านของชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และการทดสอบ ผ !  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผลการทดสอบสำหรับการอ่าน 
โรงเรียนเทศบาล ๓ ก็ประเมินอยู่ ๑๐๐^0 อ่านได้ครบ ๑ออ196 แต่ ผา’ กับ อ -ผ ถ ' ต้องรอผล 
การสอบที่จะประกาศอีกที และสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาค เพื่อเลื่อนชั้นของ 
นักเรียนทุกระดับชั้น มีการทดสอบอยู่ทั้งหมด ๕ วัน วันจันทร์อังคารเป็นการสอบประเมินการ 
อ่านคิดวิเคราะห์ และ ๑๔ - ๑๕ สอบวัดผลนักเรียน หลังจากนั้นกิจกรรมของโรงเรียนก็จะมีร่วม 
กิจกรรมงานวิขาการที่โรงเรียนเทศบาล ๒ เราก็จะมีการแช่งขันทักษะก็ได้ให้ครูเตรียมในส่วน 
ของนักเรียนและในส่วนท่ีจะไปแช่งขัน กิจกรรมต่อมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ทำโครงการ 
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งครูได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ข้อมูลก็ 
รายงานว่าเป็นการหาข้อมูลนักเรียนเพื่อหาวิธีการแก้ไข เป็นการช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของ 
ทางบ้าน เช่น เด็กได้อยู่บ้านกับพ่อแม่หรือไม่ หรืออยู่กับใคร มาโรงเรียนอย่างไร เพื่อจะเป็น

/  ข้อมูลการบริหารจัดการ...
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ข้อมูลการบริหารจัดการในปีการศึกษาหน้า ว่าเด็กที่จะเข้าเรียนกับโรงเรียนเทศบาล ๓ ของเรา 
น้ันมีจำนวนเด็กมากน้อยเท่าไร เป็นโครงการเย่ียมบ้านที่เราได้ดำเนินโครงการที่ผ่านมาครับ ส่วน 
การสอบปลายภาคเมื่อลอบเสร็จแล้วเราก็จะรายงานผลการสอบให้กับผู้ปกครองทราบ จากน้ันก็ 
จะเป็นการทำเรื่องระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน เพราะต้องสรุปรายงานผลหลังจากการ 
สอบเสร็จทุกคร้ัง อันนี้เป็นงานด้านวิขาการ ส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นการมอบวุฒิบัตรและแจกใบ 
ประกาศนียบัตรให้นักเรียนขั้นอนุบาล ๓ และนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก็มีแผนการ 
ดำเนินงานในช่วงน้ีแค่น้ีก่อน ขอบคุณครับ

- ขออนุญาตเรียนถามกองการศึกษาและโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนนะครับ ว่าตอนนี้การจัดทำ 
แผนพัฒนาการศึกษาเราได้เริ่มกันหรือยัง เดือนกุมภาพันธ์ เขาให้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
เด๋ียวส่งกองวิขาการฯ เขาไม่ทัน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเราต้องเริ่มแล้วนะครับ เพราะว่า 
การกำหนดเขาให้เราทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไล่มา เพราะว่าเดือนเมษายนต้องตามระยะเวลา 
มีหนังสือระเบียบฯ ที่ให้เราดำเนินการต้องดำเนินการ ผมเป็นห่วงเรื่องนี้ เด๋ียวไม่ทันแล้วรวบรวม 
ส่งกองวิขาการไม่ทัน ยังไงให้เร่งรัดด้วยนะครับ และติดตามเรื่องหนึ่งจากการประขุมเมื่อเดือน 
ที่แล้ว เรื่องของการพัฒนาคุณภาพของครูเราจะดำเนินการกันหรือไม่ บอกว่าเราไปศึกษาดูงาน 
กันอบรมศึกษาดูงาน ไปทำแผนร่วมกันทั้ง ๓ โรงเรียนจะดืหรือไม่ ไปทำแผนพัฒนาการศึกษา 
เสร็จก็ไปศึกษาดูงาน ทำร่วมกันจะไต้แผนพัฒนาการศึกษาคล้ายๆกันทั้ง ๓ โรงเรียน ก็เหมือน 
การรายงานกิจการของโรงเรียนก็รายงานคล้ายๆ กัน แผนก็คงไม่ต่างกัน อยากให้ทำร่วมกันก็ไต้ 
ล้าทำต้องรีบทำนะครับ เด๋ียวส่งกองวิขาการไม่ทันงบประมาณไม่ไต้อีก ฝากตรงน้ีด้วยครับ

- ต่อไปของรองปลัดเทศบาลที่!ต้มอบหมายแต่ละกองรายงานบีญหาอุปสรรค เขิญครับ

- เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน 
ทุกท่าน ในส่วนของการดำเนินงานทีผมรับผิดขอบในต้านของกองสาธารณสุข ซึ่งตอนนี้ผลการ 
ดำเนินงานไม่มีอะไรที่หนักใจ ส่วนในเรื่องการดำเนินการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาด 
ขั้นตอนดำเนินการไต้ผ่านไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการเสนอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
เรื่องที่จะเรียนให้ทุกกองทราบเรื่องการใข้น้ัามันเซื้อเพลิงนะครับ ซึ่งผมรับผิดขอบในเรื่องของการ 
ดูแลเรื่องการใข้น้ัามันเซื้อเพลิงในเรื่องของการตรวจสอบและเรื่องการเซ็นต์การใข้น้ัามัน อยากให้ 
ทุกกองดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใข้นํ้ามันเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเบิกจ่าย 
นั้ามันแต่ละสัปดาห์ โดยใข้แนวทางหรือรูปแบบของกองสาธารณสุขก็ไต้นะครับ คือมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการออกไปสำรวจการใข้นั้ามัน พวกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใข้น้ํามัน เช่น รถยนต์ เครื่องตัด 
หญ้า เคร่ืองใช้ต่างๆ ซึ่งใช้รูปแบบของกองสาธารณสุข ที่กำลังดำเนินการอยู่ ผมว่าแนวทางนี้คือ 
เราใช้หลักของการสำรวจหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยใช้ขุดกรรมการไป ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละกอง 
จะใช้เพียงคนๆ เดียวไปสำรวจมา แล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการเบิกจ่ายนั้ามัน แต่ถ้าทำแบบ 
กองสาธารณสุข ตั้งเป็นคณะกรรมการขั้นมามันก็จะดูไต้ขัดขึ้น ซึ่งคราวนี้การใช้นั้ามันเขึ้อเพลิงก็ 
อยากให้เน้นเรื่องการประหยัด ถ้าหากรถซึ่งล้าเราไม่ไต้ใช้ก็จะประหยัด ผมจะดูว่าอุปกรณ์การใช้ 
รถใช้อะไรล้าใช้จริงผมก็เซ็นต์ให้ไม่มีบิญหาขอให้ทำงานจริง รถใช้งานที่ไม่สามารถตรวจวัดไต้ 
ด้วยหลักเข็มไมล์หรือกิโล ผมก็จะถามจากคนขับทุกครั้งว่าสิ้นเปลืองระยะเวลาขนาดไหน ใช้ไต้ 
ขนาดไหน วันหน่ึงใช้ไต้ยังไงเป็นข้ัวโมงก่ีซ่ัวโมง ผมถามทุกครั้ง รถตักหน้าขุดหลัง รถแบล็คโฮล์

/ก็จะถามคนขับ...
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ก็จะถามคนขับ จะถามการเบิกก็จะเป็นประจำสัปดาห์ ในส่วนนี้ถ้าเรามีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมา ก็จะ 
สามารถลดในเร่ืองของการทุจริต เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ควบคุมการใฃ้น้ีามันให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์ ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนผู้บริหารเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

- สำหรับเรื่องจากกองต่างๆ ก็หมดแล้วนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ เรื่อง 
นำเสนอต่อที่ประขุม เขิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ

- เรื่องอ่ืนๆ มีหรือไม่ครับ พอดีท่านนายอำเภอ เรียกพบท่านนายกฯ เลยให้ผมดำเนินการแทน 
เร่ืองอ่ืนๆ มีไหมครับ ถ้าไม่มีขอฝากทุกกองทุกฝ่าย

- สำนักปลัด เรื่องวันเทศบาล ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้ ใกล้เข ้ามาท ุกท ีอยากให ้ท ่านได้ 
ประซาสัมพันธ์ขุมขนต่างๆ ได้ทันท่วงที อยากให้ท่านแบ่งกองที่จะไปขุมซนข่วยนำเรียนฝ่าย 
บริหารโดยเร่งต่วน

- ส ำห ร ับ ก อ งคล ัง เก ี่ยวก ับ เร ื่อ งต ิด ต ่อ ก ับ ก อ งพ ัส ด ุเร ื่อ งระบ บ ขอ ค วาม ข ัด เจน จาก  
กรมนัญซีกลางว่าถ้าลงระบบไม่ได้เราจะทำยังไง มีวิธีการแก้ไขอะไรยังไง ขอให้นำเรียนโดยต่วน 
จะได้หาวิธีแก้ไขกันต่อไป

- กองซ่างฝากเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมท่อลอดทางบายพาส ทางแยกเลี่ยงเมืองนะครับ
- กองสวัสดิการฝากตรวจสอบเกี่ยวกับเบี้ยต่างๆ ความถูกต้อง ความโปร่งใส
- กองวิซาการและแผนงาน ฝากเกี่ยวกับแผนต่างๆ ของขุมซน แผนต่างๆ ของกองต่างๆ ซ่วย 

เร่งให้ด้วย
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝาก ๒ เร่ือง คือ เรื่องวัคซีนบิองกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขแมว 

และเรื่องธนาคารขยะและวิธีการกำจัดขยะ และตลาดฟลีมาเก็ต ร้านไก่ฝากดูแลด้วยนะครับ 
น่าจะ ๒ จุด จุดหนึ่งที่ผมเคยบอกหมอประมวลตอนที่ไปกวาดถนน ที่มีการเทนํ้าที่ขะล้างไก่และ 
ข้ึนส่วนไก่ลงท่อ แล้วทำให้อุดตันท่อและมีกล่ินเหม็น

- กองการศึกษา ฝากติดตามแผนและการปรับปรุงคุณภาพครู การพัฒนาครูรีบทำเร่งต่วน 
๒ เรื่องนะครับ และการพัฒนาครูอยากให้แล้วเสร็จและอยากให้เป็นรูปเป็นร่างก็เข้ามาคุยกัน 
ก่อน ครั้งหน้าน่าจะรู้เรื่องนะครับ
- กองไหนถ้าเสร็จก่อนก็สามารถรายงานผู้บริหารให้ทราบเบื้องด้นก่อนก็ได้ไม่ต้องรอการประขุม 
ถ้าเร่งต่วนก็สามารถทำก่อนได้เลย ประขุมประจำเดือนครั้งต่อไปวันจันทรีที่ ๙ เมษายน เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลแห่งน้ีครับ ท่านอ่ืนมีอะไรเสนออีกหรือไม่ครับ

- เรื่องการติดตามงานขอให้ระบุเป็นห้วงเวลาเลยนะครับ หากดำตอบว่าเดี๋ยวจะดูให้ เดี๋ยวจะ 
อะไรต่างๆ พอตามงานแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมดูให้ ขอให้ตอบเป็นห้วงเวลาให้ขัดเจน อย่างเซ่นวัน 
เดือน ไปเลย เพราะมันสะดวกในการตามงานเป็นลำดับซั้นๆ อย่างผมเองผมก็ต้องมีคำตอบให้ 
นายกอย่างเซ่นนายกถามว่าปลัดเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้ว แล้วตอบว่าครับๆ เดี๋ยวผมดูให้ครับมัน 
เหมือนว่าดูๆ มันก็ไม่รู้ว่าดูเมื่อไร แต่ถ้าผมบอกว่าประมาณอาทิตย์หน้า วันที่เท่านี้ คือแต่ละคน 
ต้องมีคำตอบเป็นซ่วงๆ ท่ีให้ผมสามารถตอบนายกได้นะครับ

/  นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ึ -..



นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ 
รองนายกเทศมนตรี
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- มีท่านใดท่ีจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีการเสนอ ผมฃอปีดการประขุมไว้เพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ

เลิกประขุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

/
(ลงซ่ือ) .............. / ................................  ผ้จดรายงานการประขม

(นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น
(ลงซอ)........................โ ...^ .................ผตรวจรายงานการประขม

(นางรัขนี อริยรกษ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

รักษาราซการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

)
(ลงซื่อ)..... .............................................

(นายณัฐพล ตะเภาน้อย)
ปลัดเทศบาล ^


