
รายซื่อผู้มาประขุม

รายงานการประขุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง 
ประจำเดือน สิงหาคม และเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ลำดับ
ท ี ่

ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ

๑ นายประสงค์ โพธ้ีมีศิรี นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธ้ิมีศิรี
๒ นายอมรรัตน์ ปานเจริญสักค รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญศักดี้
๓ นายศิวฤทธ๋ึ โพธ้ีมีศึรี รองนายกเทศมนตรี ศิวฤทธิ้ โพธ้ีมีศึรี
๔ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๕ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ณัฐพล ตะเภาน้อย
๖ นางรัซนี อรียรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รัขนี อรียรักษ์

๗ นางจารุวรรณ ส่ือกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
9̂ นางประภาพรรณ โพธ้ืมีศึรี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ ประภาพรรณ โพธ้ีมีศึรี

๙ นางอัญขุลี ตรงด่านกลาง หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัญขุลี ตรงด่านกลาง

๑๐ นายวรศักด้ี กาญจนสีมา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วรศักดี้ กาญจนสีมา
๑๑ ดร.นิรันดร เนตรภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ นิรันดร เนตรภักดี
๑๒ นายไพโรจน์ สวามีขัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ ไพโรจน์ สวามีขัย
๑๓ นายขัย หมายแก้วกลาง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขัย หมายแก้วกลาง

เริ่มประขุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - เม ื่อที่ประขุมพร้อมแล้ว กราบเร ียนเช ิญท ่านนายกเทศมนตรี กล่าวเป ็ดการประขุม 
(ปลัดเทศบาล) และดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชิญครับ

นายประสงค์ โพธมีศิริ - เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
(นายกเทศมนตรี) ราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน สำหรับวันน้ีเป็นการประขุม

หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม และเดือน กันยายน ๒๕๖๑

/ระเบียบวาระที่ ๑ ...



น าย ‘ประสงค์ โพธิ๋มีศิริ 
(นายๆเทศมนตรี)

ที่ประขุม

นายประสงค์ โพธ้ิมีศึริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นางรัซนี อริยรักษ์ 
(รก.หัวหน้าสำนักฯ)

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ

- โม่ มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประขุมครั้งท ี่ฝานมา เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕'๖๑

- ผู้เข้าร่วมประขุมท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ประขุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ครับ ขอเซิญ 
ครับ
- ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเพ่ิมเติม ผมก็ให้ทุกท่านได้โปรดยกมือเพื่อรับรองการประขุม 
คร้ังท่ี ๙/ ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เขิญครับ

-มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้การรับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานในการประขุมครั้งที่ผ่านมา และ 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนของแด่ละส่วนราชการ

- ขอเชิญท่านปลัดทำหน้าที่ต่อครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ห ัวหน้าส ่วนราชการ ผ ู้เข ้าร ่วมประขุมท ุกท ่าน ในระเบ ียบวาระท ี่ ๓ ขอเริ่มที่สำนัก 
ปลัดเทศบาลก่อนครับ เชิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล จะมีงานที่ได้ 
ดำเนินการที่ผ่านมาแล้วในรอบเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยดี

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้จัดพิธีวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ 
พระบรมราชินีนารถ ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยดี

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร 
เทศบาล และคณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

งานทะเบียนราษฎร์ ฝ่ายปกครอง ได้รายงานจำนวนหลังคาเรือน สำรวจ ณ วันท่ี ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓,๘๓๑ หลังคาเรือน ประขากร ๙,๗๔๑ คน งานทะเบียน 
ราษฎร์ได้บริการประขาขนและได้จัดทำแบบสำรวจความพิงพอใจของประขานที่มาใช้บริการ 
ผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป

/งานรักษาความสงบ...



๓

งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานเทศกิจ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความดูแล 
ในจุดผ่อนผันที่เทศบาลรับผิดขอบ ให้กับพ่อค้า แม่ขาย ตามจุดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
จราจร และได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่ฝ่าผันระเบียบในจุดผ่อนผัน จุดท่ีไม่ได้รับการผ่อนผัน และได้ 
มีการปรับ ตั้งแต่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ท้ังหมด ๕๑ ราย มีผู้-ค้าเร่ ฝ่าผันบริเวณจุดผ่อนผัน 
จุดท่ีไม่ได้รับการผ่อนผัน ซึ่งทำให้งานเทศกิจ กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดำเนินการจับกุม

ในส่วนของงานบีองกัน ก็ได้มีการออกดับไพ่บ้านเรือน ๑ คร้ัง คือ บ้านที่อยู่หน้าโรงเรียน 
โนนสูงศรีธานี และออกดับไพ่บ่อขยะ จับตัวต่อ แตน ที่อยู่ตามบ้านเรือนประซาขน ออกบริการ 
ดัดด้นไม้ ร่วมกับกองสาธารณสุขล้างตลาดสด และมีการออกจับงูที่เข้าบ้านประขาขน เนื่องจาก 
ข่วงนี้ฤดูฝน ทำให้สัตว์เลื้อยคลานเข้าไปในบ้านคนมากขึ้น และมีการออกกำจัดผักตบขวา 
ในลำเขียงไกร

งานการเจ้าหน้าที่ มีการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำให้เป็นพนักงานขับรถยนต์ ๑ ราย 
คือ นายถาวร ปลั่งกลาง มีผลเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นด้นไป และได้จัดโครงการ 
อบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บรีหาร และคณะสมาซิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ -  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเสนอเรื่องย้ายพนักงาน 
เทศบาลไปดำรงตำแหน่งสายงานและประเภทเดิม (เปลี่ยนกอง) คือ น.ส.นัฐวดี จงกลกลาง 
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิขาการและแผนงาน จะเข้าสู่ที่ประขุม 
ก.ท.จ.นม. เดือนกันยายน นี้ และได้รับแจ้งผลการประเมิน 19& ของปี ๒๕๖๑ 
ด้านท่ี ๑ การบริหารจัดการ คะแนนเต็ม ๑๔๐ เราได้ ๑๑๒ คะแนน คิดเป็น ๘๐96 
ด้านท่ี ๒ การบริหารงานบุคคล คะแนนเต็ม ๒๑๕ เราได้ ๑๖๐ คะแนน คิดเป็น ๗๔.๔๒ 96 
ด้านท่ี ๓ การบริหารการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม ๒๒๕ เราได้ ๑๗๐ คะแนน 

คิดเป็น ๗๕.๕๖'96
ด้านท่ี ๔ การบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม ๓๗๐ เราได้ ๒๕๕ คะแนน คิดเป็น ๖๘.๙๒96 
ด้านท่ี ๕ ธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม ๖๕ เราได้ ๕๒ คะแนน คิดเป็น ๘๐96 

รวมท้ัง ๕ ด้าน คิดเป็น ๗๓.๗๙ 96

พนักงานเทศบาลขอลาออกจากราขการ ๑ ราย ลูกจ้างประจำ ๑ ราย พนักงานจ้าง ๑ ราย 
๑ . นายโกศล ไกรวัลย์ เจ้าพนักงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอลาออก ๑๕ ตุลาคม 
๒ ๕ ๖ ๑

๒. นายสำเริง จำปาโพธ นักสันทนาการ ขอลาออก ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๓. นายเอกพันธ์ พินิจพงษ์ ขอลาออก ๑ กันยายน ๒๕๖๑

นายอุดม จัน'ทร'ปริ'ซายุทธ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ขำนาญงาน เกษียณอายุราซการ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑

การใข้บัตรประซาซนในการแสดงสิทธิเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล โดยไม่ต้องสแกนน้ิว 
หรือลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ได้ต้ังแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (สิทธิการเบิกจ่ายตรง)

การกำหนดส่วนราซการเป็นระดับกลาง ( กองการศึกษา ) ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล 
ตัวข้ี'รัด ขอให้ผ้รับผิดขอบส่งข้อมลให้งานการเจ้าหน้าที่ด้วย

/ใกล้สิ้นรอบ...



นายประสงค์ โพธ้ิมีศึริ 
(นายกเทศมนตรี)

นางรัซนี อริยรักษ์ 
(รก.หัวหน้าสำนักฯ)

นายประสงค์ โพธมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายไพโรจน์ สวามีขัย 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓)

นางรัซนี อริยรักษ์ 
(รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

ใกล้สิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ประเมิน 
เตรียมพร้อม และเมื่อครบรอบ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ส่งแบบประเมินที่งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด จะมีบันทึกแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของการประเมินรอบการประเมินครั้งที่ ๑ ปี 
๒๕๖๒ ขอให้ทุกกองดำเนินการจัดทำข้อตกลงภายในเดือนตุลาคม แล้วส่งแบบประเมินมาเก็บ 
ไว้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำนัก 
ปลัดก็มีเรื่องเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

- ขอสอบถามเรื่องขอตัวขี้วัดของการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราขการ กองการศึกษา 
ระดับกลาง ยังติดขัดอยู่ที่ส่วนราขการใด ให้รีบดำเนินการด้วย เพราะการดำเนินการเรื่อง 
การศึกษา ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความขำนาญในเรื่องบริหารการศึกษา หากล่าข้า จะทำให้เรื่อง 
การศึกษาของเราด้อยลงไป คนในพ้ืนท่ีไมใต้รับการพัฒนา

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี เรื่องตัวขี้ท่ียังไม่ครบอยู่ ก็จะมีของกองการศึกษา ๑ ,๐๐๐ คะแนน 
กองวิขาการ กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม กองข่าง ซ่ึงได้ประสานงานกันแล้ว

-ในส่วนคณะกรรมการที่จะออกมาตรวจประเมิน ได้เร่งรัดไหม อยากให้พวกเราข่วยกัน ล้าเรา 
ได้ผู้บริหารมาเร็ว การศึกษาเราจะรุดหน้ามากขึ้น ประขาขนในพ้ืนท่ีก็จะได้รับอานิสงไปด้วย

- เรียนท่านผู้บริหาร ผ ู้เข ้าร่วมประขุมท ุกท ่าน ขอสอบถามเรื่องของการใข้ส ิทธิในการ 
รักษาพยาบาล ท่ีใข้บัตรประขาขนได้ หมายถึงว่า เอาบัตรประขาขนไปย่ืนได้เลย โดยไม่ต้องใข้ 
เอกสารอ่ืน ท่ีโรงพยาบาลของรัฐใข่หรือไม่

- ถูกต้องค่ะ แต่ก่อนนั้นเราจะต้องไปสแกนลายนิ้วมือลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าก่อน แต่วันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปีนด้นไป ใช้บัตรประขาขนยื่นได้เลย ในส่วนของการกันเงิน สำนัก 
ปลัดเทศบาล มีแผนงานรักษาความสงบภายใน ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ของปี ๒๕๖๐ กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน เพื่อขอกันไปจ่ายในปี ๒๕๖๒ มีอยู่ ๑ รายการ คือ 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ถนน ค่าจัดซื้อติดตั้งดวงไฟกระพริบสัญญาณจราจรพลังงาน 
แสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ขุด งบฯ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล แผนงาน 
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานบีองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง เป็นโครงการปรับปรุงอาคารบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนน 
สูง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบฯ ปี ๒๕๖๑ ขอกันเงินไปจ่ายในปีงบฯ ๒๕๖๒ 
ขอบคุณค่ะ

-ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ผมเองมีเรื่องเรียนให้ทราบ เรื่องบีญหาตลาด เป็นงานสำคัญ 
ของสำนักปลัดเทศบาล จึงอยากเรียนให้ทราบเรื่องข้อมูล บางครั้งมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ 
องค์กรของเทศบาล จะได้นำสิ่งที่ถูกต้องไปบอกกล่าวประขาขน บีญหาตลาดฟลีมาเก็ต กับ 
ตลาดศาลเจ้า กับวันจันทร์ ที่เป็นบีญหาอยู่ สืบเนื่องจากตลาดฟลีมาเก็ต ได้ร้องต่อศูนย์ดำรง 
ธรรมอำเภอโนนสูง และจังหวัดนครราขสีมา ว่าเทศบาลตำบลโนนสูงไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

/พระราขบัญญัติ...



๕

พระราฃบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง ทางสำนักปลัดเทศบาลก็ได้ปฏิบัติ 
หน้าที่ตามกฎหมาย ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้นำเรียน การออกจับกุมแม่ค้าพ่อค้าร่วมกับ 
ตำรวจ ซึ่งมืความรับผิดขอบกันตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายคนละฉบับ ทางตำรวจ 
ก็ปฏิบัติตามพระราขบัญญัติจราจรทางบก ๒๕๒๒ เทศบาลก็ถือปฏิบัติตามพระราขบัญญัติ 
สาธารณสุข ประกอบกับพระราขบัญญัติการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งความ 
เดือดร้อนน้ัน กลุ่มแม่ค้าเองก็ได้ไปฟ้องต่อศาลปกครอง ฟ้องผู้กำกับการจราจรจังหวัด จำเลยที่ ๑ 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง จำเลยที่ ๒ เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ และ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๑ ศาลไค้นัดไต่สวน ผมเองไค้รับมอบหมายให้ไปขี้แจงต่อศาลปกครองจังหวัดนครราขสีมา 
ซึ่งขณะนี้ ศาลยังไม่มืการตัดสิน โดยผู้ร้อง ผู้ค้า ตลาดนัดวันจันทร์ ร่วมกับพ่อค้าตลาดเข้า 
เย็นของเทศบาล ไปร้องเพื่อขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของนายกเทศมนตรี มิให้จำหน่าย 
สินค้าบริเวณตังกล่าว เนื่องจากเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราขสีมา ไค้ยกเลิก ไม่ให้มืการ 
ผ่อนผันบริเวณตังกล่าว โดยให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางจราจรที่ใข้สำหรับยานพาหนะ 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศมิให้ผู้ใดฝ่าผันค้าขายบนที่และ 
ทางสาธารณะ ซึ่งในระหว่างน้ีต้องรอคำสั่งศาลปกครอง ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนมีนาคม คงจะ 
มีคำพิพากษาออกมา ในกรณีที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา และคาดว่าคำพิพากษาของศาลจะ 
ออกมาให้ทุเลาการบังคับใข้!ปอีก ๒ ปี ตามที่ผู้ร้องไค้ร้อง แต่ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาลว่า 
จะทุเลาเป็นเวลาเท่าใด เป็นอำนาจของศาล ปีญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๔ 
ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ คำเปรม ไค้ยื่นหนังสือแจ้งว่าให้เทศบาลตำบลโนนสูง ถือปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับจุดผ่อนผันโดยเคร่งครัด เนื่องจากไค้รับความเดือดร้อนในเรื่องของ 
การจราจร ใน ๒ เส้นทาง เมื่อวานเทศบาลตำบลโนนสูง ไค้เขิญพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงท่านผู้กำกับ 
การสถาน ีตำรวจภูธรโนนสูง ซ ึ่งไค้ส ่งตัวแทนมา พ ันตรีประเสรีฐ มาประขุมร่วมกับ 
นายกเทศมนตรี และผมเอง และหัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายบีองกัน พ่อค้า แม่ค้า ท้ังใน 
ส่วนของตลาดวันจันทร์ และตลาดเข้า-เย็น และศาลเจ้า จากการที่ศาลไค้แนะนำเพิ่มเติมใน 
วันท่ี ๒๑ กันยายน ที่ผ่านมา ว่ากรณีตังกล่าวให้เทศบาลตำบลโนนสูงไค้ยื่นรายละเอียดต่อเจ้า 
พนักงานจราจรจังหวัด นั่นก็คือผู้กำกับการ อีกครั้งหน่ืง เกี่ยวกับระยะในการผ่อนผันจากขอบ 
ฟุตบาท เดิมที่มืการขีดเส้นบีจจุบันนี้ คือ จากขอบฟุตบาทไป ๑ .๒๐ เมตร แต่ตามคำร้องที่ขอ 
ไปและไค้รับการผ่อนผันคือ ๒ เมตร เมื่อก่อน บีจจุบันนี้ พนักงานจราจรไค้ยกเลิกการผ่อน 
ผัน ๒ จุดตังกล่าวแล้ว เพราะฉะนั้นทางศาลจึงแนะนำว่าให้เทศบาลไปคุยกับผู้กำกับการ 
ว่าเราจะมีมาตรการให้พ่อค้าแม่ค้าปรับลดพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรเพิ่มขึ้น เผื่อว่าทางผู้กำกับ 
การจะรับไว้พิจารณา และให้ผ่อนผันต่อไปอีก ก็จะเป็นโอกาสของพ่อค้าแม่ค้า เมื่อวานไค้ 
ผลสรุปคือทางพ่อค้า แม่ค้า ก็จะไปข่วยกันจัดระเบียบกันเอง เพราะในข่วงนี้ทางเทศบาลเอง 
คงจะเข้าไปดำเนินการไม่ไค้ หากเทศบาลเข้าไปเกี่ยวข้อง เท่ากับอาจจะเป็นการยอมรับให้มีการ 
ค้าขาย เพราะฉะนั้น ให้พ่อค้าค้าจัดระเบียบถอยร่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำไค้ จากนั้นให้ล่ง 
ข้อมูลมายังเทศบาล เพื่อเทศบาลจะไค้ประสานกับผู้การจังหวัด ในการขอส่งรายละเอียดเพิ่ม 
ประกอบการพิจารณาผ่อนผันต่อไป

เรื่องที่สำนักปลัดเทศบาลจะต้องดำเนินการ มีความจำเป็น คือ หากการปล่อยให้พ่อค้าค้าขาย 
ของ ก็เท่ากับเทศบาลไม่ไค้ดำเนินการตามมาตรการของกฎหมาย เป็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูก 
ฟ้องร้อง ฉะน้ัน เมื่อวานไค้แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าไปแล้วว่าจะมีการดำเนินการจับกุมตามกฎหมาย

/เด็ดขาดต่อไป...



นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

เด็ดขาดต่อไป คงจะมีการเพิ่มอัตราโทษปรับ งานเทศกิจ มีเจ้าหน้าทีแค่ ๒ คน คาดว่าเมื่อมี 
การจับปรับเกิดขึ้น อย่างในกรณีตลาดวันจันทร์ คงจะดำเนินการจับปรับไม่ทัน เพราะมีพ่อค้า 
แม่ค้าจำนวนมาก ต้องมีการประชุมงานนิติการและหัวหน้าสำนักปลัด เพื่อจะขอกำลังเจ้าหน้าที่ 
ในส่วนของงานฟ้องกัน ทั้งนี้ต้องดูในเรื่องระเบียบกฎหมาย ทางพ่อค้าแม่ค้าเองก็เริ่มมีปฏิกิริยา 
ต่อการเข้าจับกุมบ่อย  ๆ ของเจ้าหน้าที่ โดยอัางว่าตำรวจก็จับ เทศบาลก็จับพวกเขาก็จะอยู่ไม่ไต้ 
แต่เมื่อวานก็ไค้มีการขึ้แจงแล้วว่า ถ้าเทศบาลไม่ดำเนินการก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม 
กฎหมาย แต่การปรับทีเดียวพร้อม  ๆ กัน เจ้าหน้าที่เทศกิจ ๒ คน คิดว่าคงไม่เพียงพอ จะไต้ 
ปรึกษากับงานนิติการในการออกคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม ว่าจะดำเนินการไต้หรือไม่ 
อย่างไร เข่น เจ้าหน้าที่งานฟ้องกัน จะไต้ข่วยเหลือกันเวลาเกิดฟ้ญหา หากมีเหตุการณ์ 
กระทบกระท่ังกัน

สำหรับการออกสำรวจจุดผ่อนผันบริเวณหอนาฬิกา ถนนสำราญราษฎร์ จนถึงทางลอดไป 
บ้านเพิ่ม เพื่อดูความเหมาะสม ถ้าเผื่อกรณีที่ศาลไม่ทุเลาการบังคับตามที่ผู้ร้อง (ผู้ค้า) ไต้ขอ 
ทุเลาไป เทศบาลเองก็จะต้องมีหน้าที่หาสถานที่รองรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ไต้รับผลกระทบ ต้องมี 
การเตรียมความพร้อมตรงนี้ และกรณีที่ว่าหากศาลยอมให้ทุเลา ให้ยืดเวลา แต่ลักวันหน่ึงเมื่อ 
หมดระยะเวลาน้ันแล้ว ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป ผู้ค้าก็จะค้าขายตรงจุดนั้นไม่ได้ ต้อง 
มีการย้ายกลุ่มผู้ค้าทั้งหมดไปยังจุดที่ไต้รับการผ่อนผัน เป็นฟ้ญหาสำคัญอย่างยิ่ง ทางตลาดพ่ลื 
มาเก็ตเองเขาก็ไต้รับผลกระทบ คือ การขาดทุน เขาก็ต้องวิ่งเพื่อการควบคุมการบังคับใข้ 
กฎหมายของเรา และในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็เข่นเดียวกัน เมื่อเขาโดนจับปรับทุกวัน วันละ 
๑ ๐ ๐ /คน เดือนหนึ่ง  ๆ ก็ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท คิดว่าคงจะทนไม่ไหว ตอนนี้ก็เรื่มมี 
ปฏิกิริยา ตอนพูดคุยกันก็บอกว่ายินดีให้จับ ให้ปรับ แต่พอตอนเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับปรับ 
เขาก็จะไม่ยอมรับ ต่างคนต่างไม่ยอมยื่นบัตรให้ตรวจสอบ นึ่ก็เป็นฟ้ญหาในทางปฏิบัติของ 
ผู้ใต้บังคับบัญซา จึงเรียนท่านนายก ท่านผู้บริหาร ถ้าเราปล่อยไปวันแล้ววันเล่า เรื่องกฎหมาย 
ที่จะต้องเดินหน้าไปเรื่อย  ๆ มันหยุดไม่ไต้ ความผิดก็ยังปรากฏอยู่เข่นนี้ทุกวัน เรื่องดังกล่าวก็ 
ควรหยิบยกมาเป็นเรื่องที่สมควรไต้รับการแก้ไขเร่งเด่วน ในระยะยาว ผมเองไต้พูดคุยกับ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ ว่าวันข้างหน้าเราควรมีการจัดดำเนินการสร้างตลาดขึ้นมาสัก 
แห่ง เพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้า ให้เป็นสถานที่ที่มั่นคง เพราะนึ่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ของเทศบาล กฎหมายบอกซัดเจนว่าให้จัดให้มีตลาด ตลาดสดของเทศบาลที่มีอยู่ รองรับพ่อค้า 
แม่ค้าไต้ไม่เพียงพอ เป็นสื่งที่จะต้องดำเนินการ ผมเองมีเรื่องจะเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ

- ต่อไปเฃิญกองคลัง

๖ *

- เร ียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราฃการ ผ ู้เข ้าร่วมประชุมท ุกท ่าน สำหรับกองคลัง 
ขอรายงานยอดรายร ับต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑ ต ุลาคม ๒๕:๖๐ ถึง ๒๔ ก ันยายน ๒๔๖๑ 
ในปีงบประมาณ ๒๔๖๑ เทศบาลไต้ประมาณการรายรับเอาไว้ทั้งสิ้น ๑๔๐,๗๔๙,๔๔๒ บาท 
ร าย ร ับ จ ร ิงต ั้ง แ ต ่ ๑ ต ุลาคม  ๒๔๖๐ ถึง ๒๔ ก ัน ย าย น  ๒๔๖๑ จำน วน  
๑๔๗,๔๘๙,๘๒๓.๑๙ บาท มีรายรับตํ่ากว่า ๓,๒๔๙,๖๑๘.๘๑ บาท สำหรับรายงานฟ้ญหา

/  อุปสรรคในการ -..



นายประสงค์ โพธ้ีมีศึริ 
(นายกเทศมนตรี)

นาง'จกรุวร'รณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายประสงค์ โพธมีคิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการประขุมเมื่อเดือนมกราคม ๒๕:๖๑ มีข้อตกลงกันใน 
เรื่องของการส่งเรื่อง8ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ว่าแต่ละกองต้องส่งเรื่องก่อนที่จะต้องการใข้พัสดุ 
๕ วันทำการ ทีนี้งานพัสดุและทรัพย์สิน ไต้รับบันทึกไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน จึงรายงาน 
นิญหาให้ทราบ บางกองส่งบันทึกให้กระซ้ันขิด ทำให้จัดซื้อจัดจ้างให้ไม่ทัน จึงนำเรื่องนี้เสนอที่ 
ประขุมเพื่อพิจารผา ขอบคุณค่ะ

- ขอให้กองคลังไต้พูดมาเลยว่า กองไหน ที่บอกว่าบางกอง ผมไม่อาจทราบและติดตามให้ไต้

- ค่ะ ก็จะมีกองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล ทั้งหมดค่ะ ท้ังกองสาธารณสุข เวลาจะจัดอบรม 
จะส่งมาให้ข้าค่ะ

- ขอให้ทุกกองปรับแก้ไขด้วย กระขับเวลาด้วย เพราะว่ากองคลังเอง ก็มีหน้าที่หลายอย่าง ที่ต้อง 
ดำเนินการให้แต่ละกอง พยายามเตรียมการล่วงหน้า เชิญ'ท่าน'ปลัด

- ในส่วนของนิญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง ตามทึกองคลังเสนอ ผมเองพอจะทราบ 
นิญ'หา อย่างกรณีการจัดซื้อวิธีที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปไม่เกินห้าแสนบาทจะใข้วิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึง 
ระยะเวลาการทำ คิดว่าเป็นการซื้อที่มีขื่อบอกอยู่แล้วว่าเฉพาะเจาะจง แต่กระบวนการของ 
เจ้าหน้าที่พ ัสดุ บางครั้งยังไม่ใช่ ที่จะดำเนินการให้เก ิดคล่องตัว ตามลักษณะของวิธีการ 
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงผมเองไต้ปรึกษาหารือกับ สตง. กรณีการหาคู่เปรียบเทียบ การหาจำนวนร้าน 
มาเสนอ อย่างที่บอกไปแล้วว่าการใข้วิธีเฉพาะเจาะจง คือมีจุดมุ่งหมายว่าพัสดุ อย่างกรณีที่ว่า 
ถ้าหากไม่มีความขับซ้อน ก็สามารถดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ได้ในวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท และ 
ถ้าเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นว่า พัสดุใดมีความละเอียดความซับซ้อน จำเป็นต้องใข้ข้อมูลทางเทคนิค 
สามารถจัดซื้อโดยขอแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาไต้ แต่ที่ผ่านมาผมเห็นว่าในบางครั้งเป็นการ 
ซ้ือส่ิงของท่ัวไป ที่เป็นรายละเอียดที่ขัดเจนอยู่แล้ว ก็ยังมีการส่งเรื่องกลับมาหาคู่เทียบ ส่ิงไหน 
ที่จะเป็นประโยขน์ กระจายไปยังผู้ค้าให้เกิดความกว้างขวางโดยระบุร้านค้า เช่นร้านค้าใน 
ห้องถ่ิน บางเรื่องก็จะมีนิญหา เจ้าหน้าที่พัดสุจะอ้างว่า ร้านค้าตังกล่าวไม่มีหน้าร้าน ไม่มีการ 
โขว์สินค้าในร้าน หรือว่าทำให้เกิดนิญหาอุปสรรค ซ่ึงจริงๆ แล้ว ผมบอกว่าตรงนี้ถ้าหากเป็นการ 
ซื้อสิ่งที่ไม่เป็นความยากหรือขับซ้อน การดูร้านในห้องถิ่นเราเป็นอันดับแรก แล้วไปสืบราคา 
พัสดุก็มีหน้าที่นำซื่อผู้ค้ามาเสนอตามหลักเกณฑ์ อย่างกรณีที่ทางหัวหน้าส่วนราขการหรือทางผม 
เองก็ไค้มีหนังสือหลายครั้งบอกว่าให้พิจารณาร้านนั้นร้านนี้เข้ามาเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อจะเป็น 
ประโยฃนํอะไรต่าง  ๆ ก็มีการทำหนังสือกลับไปกลับมาโต้แย้งหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งบางครั้ง 
แทนที่จะเกิดความรวดเร็วก็ส่าข้าอยู่กับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในบางเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
ข้างหน้า ไหน  ๆ ก็จะส้ินปีงบประมาณ เหลืออีกไม่กี่วัน วันศุกร์นี้แล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขนิญหา ก็ 
ขอนำเสนอไปยังผู้บริหารว่า ถ้าภาระในการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลังทุกวันนี้ เรื่องปริมาณงาน 
ผมยอมรับว่าเป็นการดำเนินการแทนหลาย  ๆ กอง เกือบทุกกอง ก็จะทำให้เกิดนิญหาอย่างนี้ 
เกิดขึ้นในปี ๒๕าอ๒ อีก ผมเลยจะขอเสนอว่า ถ้าเป็นไปไต้ งบประมาณของเทศบาลเราก็ไมใช่ 
น้อย  ๆ ควรจะมีการกระจายงานออกไป ให้แต่ละกองแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการ

/  จัดซื้อจัดจ้าง .1.



๘

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
(ปลัดเทศบาล)

จัดฃ้ือจัดจ้างเองในส่วนที่เป็นการซื้อในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนกระบวนการซื้อที่มี 
วิธีการซับซ้อน และมีวงเงินเยอะเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ก็ให้กองคลังเป็นพัสดุกลาง ในการ 
ดำเนินการ ก็จะทำให้งานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะได้แก้ไขปีญหาได้ และให้ 
กองคลัง โดยผู้อำนวยการกองคลัง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบ เพราะจะ 
ใด้ฃ่วยดูความถูกต้องของการจัดซ้ือจัดจ้างของทุกกองไปด้วย นี่ก็เป็นการเสนอเพื่อลดขั้นตอนการ 
ทำงานนะครับ ขอบคุณครับ

- ตามที่ท่านปลัดเสนอ จึงอยากขอมติที่ประขุมว่า เอาตามที่ปลัดเสนอหรือไม่ เพื่อเป็นการลด 
ภาระงานของกองคลัง โดยให้แต่ละส่วนราขการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุขึ้นมา แล้วนำเสนอกอง 
คลังเพื่อพิจารณา เชิญผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนท่านนายก ขออนุญาตซ้ืแจง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ควรที่จะแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
พัสดุของแต่ละกองไปด้วย เพ ื่อความรวดเร็ว เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะข้าอีกเหมือนเดิม 
เพราะว่าจะต้องตรวจสอบทุกอย่าง จริง  ๆ แล้ว ควรจะแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไปด้วย 
วงเงินซ้ือจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณค่ะ

- เร ียนท่านนายก ตรงจุดน ี้ล ้าหากเทศบาลเราไม ่ม ีผ ู้ดำรงตำแหน่งผ ู้อำนวยการกองคลัง 
ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น ก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนหน้าน้ันก็ 
มีแนวทางปฏิบัติโดยซัดเจนว่าให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโดยดำแหน่ง 
แสดงว่าในระเบียบต่าง  ๆให้ความสำคัญกับผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องการพัดสุ การเงิน การคลัง ในเมื่อบีจจุบันเทศบาลเรามีผู้อำนวยการกองคลังที่ดำรง 
ตำแหน่งอยู่ ซึ่งเป็นผู้มีความเขี่ยวขาญในการจัดซื้อจัดจ้างและมีประสบการณ์ การจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยแต่ละกอง ก็จะเหลือแต่ขั้นตอนให้ผู้อำนวยการกองคลังในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ตาม พ.ร.บ. ได้ตรวจรายละเอียดดูให้อีกลักครั้งหนึ่ง จะทำให้ไม่เสียเวลามาก อย่างน้อย แต่ละ 
กองก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว ในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง  ๆ ไมใข่เร่ืองท่ีซับซ้อนมาก 
ในการจัดซ้ือในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ฉะน้ัน ตรงนี้ผมมองว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เดิมและกฎหมายใหม่ คงจะให้ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามที่มี 
ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ครับ

- ขออนุญาตขี้แจง ทั้งในระเบียบและใน พ.ร.บ. จะแต่งตั้งได้ทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่พัสดุ พอแต่งตั้งที่กองได้ ทีนี้บีญหาอุปสรรค1ของเราก็คือ ล้าเกิดเราไปตั้งที่กองแล้ว 
เดิมบีจจุบันนี้ก็ไม่มีใครตรวจดูเอกสารอยู่แล้ว พอมาถึงกองคลัง กองคลังก็จะต้องมาตรวจอีกยิ่ง 
จะข้าไปใหญ่ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่มาปีกงาน เขาจะทำ จะตรวจไม่ถูก ยิ่งจะข้าไปอีก คนที่จะ 
ทำพัสดุได้ต้องผ่านการปีกอบรม ต้องดูระเบียบด้วย เพราะทั้งเจ้าหน้าที่พ ัสดุ และหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถแต่งต้ังได้ตามระเบียบ ขอบคุณค่ะ

- ในส่วนน้ีอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น แต่เราก็ต้องมาคุยกันด้วยเหตุผลว่า ในเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ที่มีอยู่ ๒ คน ที่กองคลัง เม่ือหมดหน้าท่ีพัสดุ ในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละกองในวงเงิน
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นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)

๙

ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงจะมีเวลาเพิ่มฃี้น ทางผู้อำนวยการกองคลัง ก็น่าจะมีการแก้ไข
บีญหาในการใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่าย ซึ่งทุกวันนี้น่าจะช่วยเหลือ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที,พัสดุคือ ผู้อำนวยการกองคลังได้ ถ้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ คน คือยุพิน กับสิริพิมล 
น่าจะมีหน้าที่ในการตรวจทาน เอกสารที่แต่ละกองจัดซื้อจัดจ้าง คิดว่าในกระบวนการที่ไม่ 
ซับช้อนมาก พัสดุก็น่าจะตรวจทางก่อนจะไปถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นี่เป็นข้อเสนอที่จะทำให้ 
การตรวจของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว หมายความว่ามีคนกลั่นกรอง 
คือช่วยหัวหน้าฝ่าย ๑ คน เจ้าหน้าที่พัสดุอีก ๒ คน จะทำให้เทศบาลเราเดินไปได้ดีซื้น

- เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตรงนี้ผมได้ประสบกับตัวเองมาก็มากพอสมควร ในเรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุ ผมจะขอพูดตรง  ๆ ในที่ประขุมแห่งน้ีว่า บางครั้งเจ้าหน้าที่ 
พัสดุตัดสินใจโดยลำพังตัวเอง ไม่นำเสนอผู้บังคับบัญขา ไม่มีคำปรึกษาผมเลยแม้แต่สักครั้งว่า 
พัสดุซื้นน้ีสอบถามแล้ว ไม่มีผู้เสนอราคา จะสั่งระงับโดยลำพังตัวเองเลย ไม่ทราบว่าหลักการนี้ 
เอามาจากไหน เจ้าหน้าทีพัสดุเคยปฏิเสธในหลาย  ๆ เรื่อง อย่างที่งบประมาณซื้อเครื่องถ่าย 
เอกสาร คุณสมบัติคือมีความเร็วในการถ่ายเอกสาร ๑๐ แผ่นต่อวินาที แต่เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ 
ฝ่าย ได้ซื้แจงไปยังกองที่เสนอว่าไม่สามารถซื้อได้ เพราะถ่ายเอกสารได้มากกว่าที่กำหนด แล้ว 
ยืนยันเลยว่าไม่สามารถอนุมัติให้ซื้อได้ ผมถึงได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เหนือข้ึนไป 
คือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ว่าถ้าเป็นแบบนี้จะสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ เขาก็ตอบมาว่าได้ 
คุณภาพดีกว่า ทางราขการก็ได้ประโยขนํ แต่เขาก็ไม่มานำเสนอ และก็ปฏิเสธกลับไปยังกองที่ 
เสนอมา ตรงนี้ก็ถึอว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริหาร หลาย  ๆ เรื่องที่ไม่ได้กล่าวต่อที่ประขุม 
เป็นการทำให้การบริหารงานของผู้บริหารล่าช้า แล้วก็ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน 
และพี่น้องประขาขน ตรงนี้จึงอยากแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละกอง และ'ให้ผู้อำนวยการ 
กองคลัง กำขับให้เจ้าหน้าที่พัสดุของกองคลังตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง จากที่เจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ 
ละกองเสนอมาว่าทำตามขั้นตอนของระเบียบหรือไม่ ผิดถูกอย่างไร ให้ช่วยชี้แจง ผมว่ามันจะ 
เป็นการช่วยเหลือกันให้เกิดความรวดเร็ว และก็เป็นการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ทันเวลา ทัน 
เหตุการณ์ ซึ่งตรงนี้ผมเองก็เกิดความลำบากใจมาหลายปี ในการใช้งบประมาณ แล้วไม่ทันต่อ 
เหตุการณ์ สถานการณ์ ความเป็นอยู่ของแต่ละหน่วยงาน และโรงเรียนเทศบาล ๓ เสาธง ๔ 
ปีแล้ว ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน และหน่วยงานใดไม่ให้ความร่วมมือ ผมก็อยากทราบ 
ข้อเท็จจริง ต่อไปนี้อยากให้ปลัด ติดตามในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของหัวหน้า 
ฝ่ายแต่ละกอง ให้ท่านรับผิดขอบด้วยตัวท่านเองเต็มกำลัง เต็มอำนาจที่ท่านมี เพราะท่านเป็น 
ช้าราขการฝ่ายประจำและก็ยืดถือระเบียบในการปฏิบัติงาน และติดขัดตรงไหนให้นำเสนอ 
ผู้บริหาร แต่ถ้ามีบีญหาให้เสนอผู้บริหารในส่วนของโครงการนโยบายที่เราได้กำหนดไว้กับพื่น้อง 
ประขาขน และหน่วยงาน ตรงนี้ก็ขอให้ท่านปลัดใช้อำนาจในการบริหารงานตามระเบียบของ 
ทางราซการเต็มที่ครับ

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี ขออนุญาตสอบถามที่ประขุมว่า เรื่องของการแต่งตังเจ้าหน้าที่พัสดุ 
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง แต่งต้ังได้จริง 
หรือไม่ เคยถามแล้วคร้ังหน่ึงจำไม่ได้ว่าในการประขุมเดือนไหน มีการพูดว่าแต่งตั้งไม่ได้ เพราะ 
จะต้องมีรหัสเช้าไปในระบบของกรมบัญขีกลางด้วย แต่พอมาวันน้ีบอกว่าแต่งต้ังได้

/  ก็เลยไม่แน่ใจ .-.



๑๐

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นางประภาพรรณ โพธมีศิริ 
(ผู้อำนวยกรกองวิซาการฯ)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

ก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่งตั้งได้จริงหรือไม่ อยากให้ไปหาข้อมูลที่ขัดเจน แล้วถ้าแต่งตั้งได้ในปี 
๒๕๖๒ ให้รีบดำเนินการเลย เพราะเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องวาระอื่น  ๆ อีกพอสมควร ไม่อยากให้ 
เสียเวลาตรงนี้มาก แต่เห็นว่าพูดคุยกันเรื่องนี้ว่า พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ แต่งต้ังได้ ใครจะสามารถ 
ให้คำตอบได้ ก็ช่วยตอบ อาศัยระเบียบใด เอา พ.ร.บ. ไหนมาอ้าง การจะแต่งตั้งได้มันต้องอ้าง 
ระเบียบ มาตรา อำนาจหน้าท่ีนายกมีจริงไหม แต่งต้ังไปแล้ว ส่ังการไปแล้ว พอถึงเวลาเขามา 
ตรวจสอบ หากไม่เป็นจริง ก็เป็นข้อหาละเมิดกันทั้งนั้น แล้วผิด ป. วิ อาญา มาตรา ๑๕๗ 
ด้วย จึงอยากให้ดูให้ขัดเจน แล้วจะมีอีกส่วนหน่ึงที่จะพูดต่อไปก็คือกองการศึกษา งบท่ีอุดหนุน 
มา กองการศึกษา เม่ือก่อน พัสดุกองการศึกษาดำเนินการได้เอง แต่ตอนน้ีทำไม่ได้มันคืออะไร 
แต่ก่อนผมอยู่ก็จะมีคุณอ้อย อรุณนา ทำซื้อจ้างเองเลย ผ่านกองคลังเฉย  ๆ ทีน๋ีโรงเรียนก็มีอีก 
ก็มาถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ หรือไม่อย่างไร เหล่านี้ พ.ร.บ.ใหญ่กว่าระเบียบนะ ต้องไปดู 
ให้ดี ถ้าไม่ขัดเจนอย่าทำ ถ้าขัดเจนทำไปเลย จะได้คล่องตัว ถ้าไม่รู้ให้ถามผู้รู้, ผมเองก็เป็น
สมาขิกของไลน่พัสดุท้องถิ่น บางแห่งก็ยังไม่แน่ใจ บางแห่งก็แน่ใจ รูปแบบรายการ การ 
ควบคุมงาน ยังไม่มีความขัดเจนใด  ๆ ทั้งสิ้นเลย ขอตรงนี้ว่าใครตอบได้ให้ช่วยตอบหน่อย ถ้า 
ตอบไม่ได้ให้หาข้อสรุปแจ้งท่ีประขุมทราบร่วมกัน แล้วจะได้กำหนดต่อไปว่าแต่ละกองจะแต่งตั้ง 
ใคร โรงเรียนแต่ละโรงจะแต่งต้ังใคร ขอบคุณครับ

- สำหรับเรื่องนี้ เป็นการประขุมเพื่อเสนอบีญหาตามที่ผมได้นำเรียน การแยกพัสดุแต่ละกอง 
เป็นการแก็ไฃบีญหา ตามที่ท่านเลขาบอกว่าใครจะเป็นผู้รับรองในเรื่องระเบียบกฎหมาย การ 
ดำเนินการให้มีความขัดเจนว่าดำเนินการได้หรือไม่ ตรงนี้เองผมก็จะรับผิดขอบในการหาระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างที่บอกไปแล้วว่าการประขุมครั้งนี้เป็นการประขุมเพื่อนำเสนอบีญหา 
อุปสรรค ผมเองในฐานะปลัดเทศบาล มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อผู้บริหารในการแก้ไขบีญหา 
อันนี้เป็นแนวทาง ส่วนของข้อกฎหมายจะขอรับผิดขอบในการหาข้อสรุป หลังจากนั้นเมื่อได้ 
ความขัดเจนแล้ว จะนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป แต่ก่อนที่จะดำเนินการไปถึงขั้นตอนน้ัน 
ผมก็จะขอสำรวจความพร้อมของแต่ละกองก่อนว่า แต่ละกองมีความพร้อมหรือไมในการที่จะรับ 
เป ็นเจ ้าหน ้าท ี่พ ัดส ุแต ่ละกอง ในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างในวงเง ินไม ่เก ิน ๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
ไปดำเนินการ ถ้าทุกกองมีความพร้อม ผมจะได้ดำเนินการต่อไป

- ขออนุญาตค่ะ เนื่องจากแต่ละกองก็มีธุรการกองอยูแ่ล้ว ถ้าจะถามว่ากองไหนพร้อมหรือไม่ 
พร้อม มันเป็นไปไม่ได้ เพราะทุกกองจะต้องพร้อม ถ้าเป็นนโยบายผู้บริหารให้ดำเนินการ 
จะต้องดำเนินการ ถ้าระเบียบกฎหมายให้สามารถทำได้ แต่ถ้าระเบียบกฎหมายไม่อำนวย ถึงจะ 
พร้อมเพียงใดก็ทำไมใต้ ในส่วนน้ีเห็นว่าแต่ละกองมีธุรการกองอยู่แล้ว ก็ควรต้องรับไปดำเนินการ 
ขอบคุณค่ะ

- ที่ผมถามความพร้อมนั้น ด้วยเหตุผลที่ว ่า แต่ละกองเผื่อเขามีบีญหาในส่วนของที่ว่าไม่มี 
เจ้าหน้าที่ หรือมีเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่เคยได้รับการปีกอบรม จะได้ส่งไปอบรมหรือให้คำปรึกษา 
เชื่อว่าใน ๙ คนที่เคยไปอบรมเรื่องนี้มาแล้วของแต่ละกอง รวม  ๆ แล้วก็สามารถจะมีค่มือมี 
หนังสือที่จะสนับสบุนกันได้ระหว่างกอง ประสานการทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้น ผมจึงขอ 
สำรวจนะครับ

/  สำ'นัดปลัด .1.



นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นางประภาพรรณ โพธ้ิมีศิริ 
(ผู้อำนวยการกองวิชาการๆ)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

ดร.นิรันดร เนตรภักดี 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

ดร.นิรันดร เนตรภักดี 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายณัฐ'พล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

ดร.นิรันตรี เนตรภักดี 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒)

สำนักปลัด //พร้อม
กองคลัง //พร้อม
กองช่าง //พร้อม
กองสาธารณสุข ฯ //พร้อม
กองวิขาการและแผนงาน / / 1พร้อม
กองการศึกษา //พร้อม
กองสวัสดิการ //พร้อม
น่ีก็แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ หลังจากน้ีก็ดูเรื่องของระเบียบ 

- แล้วในส่วนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล่ะครับ

- ในส่วนของโรงเรียน เขาจะมีรหัสในการเข้าสู่ระบบของเขาอยู่แล้ว และมีเจ้าหน้าที่พัสดุของ 
โรงเรียนอยู่แล้วค่ะ

- ฉะน้ัน เมื่อแต่งตั้งก็จะต้องแต่งต้ังกันใหม่หมดรวมทั้งโรงเรียนด้วย

- ตอนนี๋โรงเรียนเทศบาล ท้ัง ๓ แห่ง ก็มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ปี ๒๕๖๐ อยู่แล้ว 
โรงเรียนก็เข้าระบบ 6-0? โดยการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยท่าน 
นายกมอบหมาย แต่ถ้าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ต้องทำหนังสือเพื่อให้ท่านนายกอนุมัติเป็น 
รายการ  ๆใป

- ผมขอสอบถามว่า ระเบียบปี ๒๕๕๑ ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ หรือยัง ผมถามแค,นี้ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งหมดล้าจะแต่งตั้งทำไต้ไหม ผมก็ยังสับสนอยู่ ซ่ึงขณะน้ีเขาให้ไต้ไม่ 
เกินวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว อำนาจของโรงเรียนมีแค่ไหนต้องดูด้วย ผมยังไม่แน่ใจว่าท่ีทำ 
ผ่านมาในปี ๒๕๖๑ นี้ ดำเนินการถูกกันหรือไม่

- ถ้าจะผิดก็คงผิดกันทั้งประเทศครับท่าน

-ก ็เช ่นน ี้คร ับ  เพราะว่า พ.ร.บ. ใหญ่กว่าระเบียบอยู่แล้ว หลังปี ๒๕๕๑ ใข้ไต้อยู่หรือไม่ 
ลองสอบถามไปกรมดูด้วยนะครับ เพราะทุกหน่วยงานเขาใช้ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ กันหมดแล้ว 
แล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังไม่ไต้สั่งการใด  ๆ มาทั้งสิ้นเลย ท่านแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
พัสดุแต่ละกองตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ ไม่ไต้ตามปี ๒๕๕๑ เหมือนของโรงเรียน

- ล้ามองตามโครงสร้างของโรงเรียน ก็ตามอำนาจหน้าที่ปี ๒๕๕๑

- ดูแล้วมันก็ไมใต้ขัดกับ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ นะครับ ถึงแม้ว่าจะบอกว่ามันต้ังตามไหน มันก็ไม่ขัด
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นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

ดร.นิรันดร เนตรภักดี 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

ดร.นิรันดร เนตรภักดี 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

ดร.นิรันดร เนตรภักดี 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒)

นางประภาพรรณ โพธมีศิรี 
(ผอ.กองวิขาการฯ)

- ผมบอกว่าจะแต่งตั้งก็แต่งตั้งใหม่ รวมทั้งโรงเรียนด้วย มันคลุมปี ๒๕๕๑ อยู่แล้ว ล้าอ้าง 
พ.ร.บ. มันใหญ่กว่า ผมเพียงแค่อยากให้กันตัวเองเอาไว้ทุกคน แค่น้ันเอง

- ล้าท่านเลขาอยากให้ตั้งคลุมอย่างนั้น ก็อาจจะต้ังในส่วนของตาม พ.ร.บ. ๖๕๖๐ ไปอีกอันหน่ึง 
ก็ได้ และก็ตั้งตาม ๒๕๕:๑ อีกก็ได้ มันก็คนคนเดียวกันน่ันเอง

- เราจะตามแก้ไขไม่ได้นะครับ เพราะปี ๒๕๕๑ ยังไม่ได้ยกเลิก ก็ให้อำนาจผู้บรีหาร 
สถานศึกษาไว้ แต่ล้าเกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ให้ขอเป็นรายการไป เราต้องไปดูอีกว่า 
พ.ร.บ. ๒๕๖๐ ได้กล่าวถึงไว้หรีอไม่ ล้าไม่กล่าวถึงก็แสดงว่าเขาไม่ยกเลิก

- ไม่ได้กล่าวถึงไว้ครับ

- เวลาไปอบรมกัน ก็ไม่มีใครถามถึงเรื่องน้ี เพราะว่าทุกหน่วยงานต้องยึดตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐

- ผมจะขอไปศึกษา พ.ร.บ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- เวลาเขามาตรวจจะได้ทราบว่า ตามปี ๒๕๕๑ หรือ ปี ๒๕๖๐ อยากให้ถูกต้อง

- ตามที่ท่านเลขาเป็นห่วงเรื่อง ?ลรรผ๐ฟ  ท่านไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะเจ้าหน้าที่พัสดุเขาจะ 
ลงทะเบียนผ่านระบบโดยทุกคนที่ลงทะเบียน เขาจะล่งอ ีเมลส์มาท ี่เทศบาล ทางหัวหน้า 
หน่วยงานคลัง จะรู้หมดเลยว่ามีใครบ้าง ที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จะสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด 
ดังน้ัน คนที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเขาจะสามารถเพิ่มได้ลดได้ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (หัวหน้า 
หน่วยงานคลัง) เข่นของสถานศึกษา ผมจะรู้ว่าผมให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้ังตามคำสั่งใหม่ก็ 
จะยกเลิกคนเก่า ให้คนใหม่เข้าไปแทน สามารถที่จะดำเนินการได้อยู่แล้วในระบบ 6-6? ตัวนี้ 
ไมใข่บีญหาครับ

- จะมีบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญ่ต และข้อกำหนดใด  ๆ เกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับ 
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใข้บังคับต่อไปได้เท่าท่ีไม่ 
ขัดหรือแย้งกับพระราขบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องน้ัน  ๆ
ตามพระราขบัญญัติน้ีใข้บังคับ
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๑๓

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

*

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)
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นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
(ปลัดเทศบาล)

- ที,ผมใด้ดูมา กฎกระทรวงที่ออกมาตอนนี้ ยังไม่ได้พูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๒๕:๓๕: 
แสดงว่ากฎกระทรวงยังได้กล่าวถึง ในส่วนของระเบียบยังไม่ได้ออก เพราะระเบ ียบออก 
โดยกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงก็ออกย่อยตามพระราขบัญญัติ ซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง 
ดังกล่าว ก็แสดงว่าการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนก็ดำเนินการต่อไป

- ใข้มาตรา ๑๒๒ ต้องมาอ้างข้อนี้ ของโรงเรียนก็ใข้ของโรงเรียนไป ของส่วนราขการก็ออก 
ดำส่ังใหม่

- จะได้ศึกษารายละเอียดในส่วนนี้ให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง ตามที่ท่านเลขาได้แนะนำครับ นี่เป็นเรื่องที่ 
เรียกว่าเสนอแนวทางเร่งด่วน ที่เราจะต้องทำให้ทันในปีงบประมาณ ๒(๕๖๒ คิดว่าเราควรทำให้ 
สำเร็จต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น กฎหมายเป ีดให ้ข ่องให ้ต ั้งเจ ้าหน ้าท ี่พ ัสด ุได ้ เป ็นอำนาจของ 
นายกเทศมนตรี ตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕:๖๐ จะได้เสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่อไป 
ครับ ในส่วนของกองคลังก็ยังมีอีก ๑ เรื่อง ที่ผมเป็นห่วง เร ื่องการจัดเก ็บรายได้ สตง. 
ได้ทักท้วงมา หลายเรื่องที่เราจะต้องมีการขี้แจง เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ที่ไม่ครอบคลุม 
ไม่ทั่วถึง เป็นเรื่องสำคัญที่ทางกองคลังจะต้องขี้แจง และในโอกาสที่จะมีบุคลากรที่มีหน้าที่ 
เก ี่ยวข ้องก ับงานจ ัด เก ็บรายได ้ ท ี่จะเกษ ียณ อาย ุราขการในป ีน ี้ จ ึงอยากสอบถามไปยัง 
ผู้อำนวยการกองคลังว่า ได้มีแผนหรือได้เตรียมการแก้ไขบีญหาไว้อย่างไรบ้าง เรื่องการขาด 
บุคลากรในงานจัดเก็บรายได้

- ค่ะ คงด้องขอคนมาช่วย เพราะว่าตอนนี้เรามีคนเดียว คนทีจะเกษียณออกไปเขาทำหน้าที่ 
แผนที่ภาษีค่ะ คงทำไม่ทัน ต้องขอคนมาช่วยค่ะ

- จะขอฝากถึงความเหมาะสม ตอนนี้ส่วนของหัวหน้าฝายบริหารงานคลัง น่าจะต้องมีความ 
รับผิดขอบตรงนี้ไปก่อน ในระยะที่เรายังไม่มีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ ขอให้กองคลังได้ 
บริหารคนที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยขนํสูงสุด คือ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รับผิดขอบไป 
พลางก่อน คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกในเบื้องต้น หลังจากนั้นจะได้ดำเนินการสรรหาคนเข้ามา 
แทนผู้ที่เกษียณอายุราขการ ระหว่างนี้คงต้องจัดสรรคนที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยขน์ ขอนำเสนอ 
ผู้บริหารทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอหรือแต่งตั้งให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรับผิดขอบครับ

- มอบหมายให้กองคลังนำเสนอมาตามที่ท ่านปลัดได้ซื้แจง ให้กองคลังปรับปรุงคำสั่งแล้ว 
นำเสนอ ผมพร้อมที่จะอนุมัติ

- ผมมีเรื่องหนี่งติดด้างอยู่ ที่ส่งคนไปช่วยปรับปรุงแผนที่ภาษี ที่บอกว่าให้รายงานก็ยังไม่เห็น 
รายงานมาว่าปรับปรุงแผนที่ภาษีถึงไหนได้เท่าไหร่ ที่ส่งคนไปช่วยยังไม่มีเลย คือรับปากแล้วว่า 
งานจะติดตามประเมินเป็นระยะ ๆ

- มีรายงานมาถึงผมแล้วก็คณะกรรมการแผนที่ภาษี และได้มีการประขุมกันในรูปแบบกรรมการ 
๒ คร้ัง คาดว่าในคร้ังที่ ๓ ที่ได้มีการพูดคุยกันไว้ว่า เรื่องต่าง  ๆ เป็นนโยบายของกรมส่งเสริม
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นายประสงค์ โพธ้ีมีศริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายณ'ฐพล ตะเภาน้อย
(ปลัดเทศบาล)

การปกครองท้องถิ่น เพราะเรื่องของแผนที่ภาษ!ม่ใฃ่เรื่องของกองใดกองหนึ่ง กองคลังเป็นแม่ 
งาน แต่ผู้'ที่จะ,ใช้'ข้อมูล ถ ้าหากการดำเน ินการแผนท ี่ภาษ ีสำเร ็จแล ้ว ทุกกองจะได้รับ 
ผลประโยฃน้ร่วมกัน ในการประขุมครั้งต่อไป ผมได้มอบคู่มือให้เจ้าหน้าที่กองคลัง นางสิริ 
สิงหสิริ เป็นผู้รับผิดขอบ สำเนาแจกให้ผู้เข ้าร่วมประขุมทุกท่าน ได้มีความรู้!-ปพร้อมกัน 
ทำ โเว๐เก* เวโ©5 6 ก* ไปพร้อมกัน ผมว่าโครงการนี้มันมืเรื่องติดขัดอยู่เรื่องเดียวคือ
ทำอย่างไรจะได้รายละเอียดของโฉนดที่ดิน จากสำนักงานที่ดิน สาขาโนนสูง เพราะเป็นเรื่องที่ 
ทางที่ดินเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ซึ่งถ้าเราไม่มืดัวนี้ การทำ 
แผนที่ภาษีเราต้องเอาโฉนดที่ดินของแต่ละแปลงที่มืในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงมาต่อกัน แล้วก็ 
บรรจุข้อมูลจากข้อมูลแผนที่ภาษี!ปรแกรมของกรม คือ ปโ/ง(๓๐๐๐ ต้องบรรจุว่าน้านน้ีมีกี่คน 
โฉนดท่ีดินผืนน้ีมืบ้านก่ีหลัง มีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ ถ้าข้อมูลนี้ทำสำเร็จได้ กองสวัสดิการ สมมติ 
ว่ามืเหตุอะไรเกิดข้ึนก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ จะข่วยเหลือบ้านนี้อย่างไร จะเตรียมข้าวกล่องกี่ 
กล่องในขุมขนละแวกนั้น มืคนกี่คน ทุกกองสามารถใข้ประโยชน์ได้หมด กองวิชาการจัดทำ 
แผนอะไรต่าง  ๆ ซึ่งการทำต้องใช้เวลา แต่ตอนนี้ปีญหาคือที่ดิน ทำอย่างไรสำนักงานที่ดิน 
จะปล่อยข้อมูลตัวนี้ให้ ขอถ่ายเขาก็บอกว่าเป็นความลับ จะจ้างคนให้ไปถ่ายในที่ดินเขาบอกว่า 
ห้องตรงน้ันไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปได้ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ข้อมูลมาเพียงบางส่วน 
ตอนน้ีนิญหา เราไม่มืข้อมูลออนไลน์ ถ้าเราเปลี่ยนกรรมสิทธี้ถือครองที่ดิน ซ่ึงทุกวันน้ีมีการแบ่ง 
ที่ดินจากแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย ทีน้ีเราไม่ทราบว่าผู้ถือครองกรรมสิทธึ๋ได้เปลี่ยน เมื่อก่อนเคย 
คุยว่าที่ดินจะขอเครื่องคอมพิวเตอร็ไปตั้งที่สำนักงานที่ดิน และจะออนไลน์ที่ดินแต่เครื่องเราจะ 
ซ้ือได้อย่างไร จะไปอุดหนุนได้ เป็นครุภัณฑ์ก็ล้มเลิกกันไปก็ประมาณ ๖-๗ ปี แล้ว แต่ทำไม 
กรมไม่ประสานกับท่ีดินให้เราทำตรงน้ี คือออนไลน์กันได้ น้ีแหละครับท่ีเป็นปีญหาอยู่

- ทำไมเราไม่ทำหนังสือเสนอความคิดเห็นไป

- ทางสำนักงานท่ีดิน เขาก็ตอบมาเหมือนเดิมว่าไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครับ

- คือกรมที่ดิน กรมปาไม้ กรมส่งเสริม มันเดินคนละทิศละทาง ที่วนอุทยานทับที่ของราษฎร 
ยังแก้ปีญหาไม่ได้ ก็เป็นลักษณะเดียวกัน เพราะบางคนไปสร้างในเขตพื้นที่อุทยาน ขนาดเราอยู่ 
พื้นที่โล่ง  ๆ ย ังทำอะไรไม ่ได ้เลย ทำได ้เท ่าไหร่ผมก ็อยากจะทำ ขอถามน ิดหน ึ่งว ่า 
เราพอจะเพิ่มเจ้าหน้าท่ีของแผนที่ภาษีอีกซักตำแหน่งได้หรือไมในกรอบอัตรากำลัง แล้วก็จะถาม 
ว่าคนที่จะมาทำงานแผนที่ภาษีตรงนี้มันควรมีคุณสมบัติตามสเปคของงานแผนที่ภาษีต้องการ 
ขนาดไหน ผมว่าอันนี้เป็นปีญหามายาวนานมาก ถ้าเป็นประโยชน์ของหน่วยงาน อยากให้ลัก 
หนึ่งอัตรามารับผิดขอบตรงนี้ มันคงไม่เพิ่มภาระของเทศบาลมากจนเกินไป เราต้องกำหนด 
คุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับงานท่ีต้องตำเนินการ อยากฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วย

- ตอนน้ีโปรแกรมพร้อม เจ้าหน้าที่ผมคิดว่าพร้อม สามารถลงบล็อกได้ ติดขัดตรงที่ไม่มีข้อมูล 
แปลงมาลงท่ีครบถ้วน แต่ถ้าท่านเลขาเห็นว่าต่อไปนี้ควรมีเจ้าหน้าที่ประจำตรงนี้ ผมเห็นว่า

/  จำเป็นแต่ถ้า ..-



นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

จำเป็นแต่ถ้ามาตอนนี้ก็ไม่สามารถแก้!ขบีญหาตอนนี้ได้ ตอนนี้ผมก็ให้ทางกองสาธารณสุข 
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไป ๑ คน ก็จะทำได้เพียงเอาข้อมูลเก่ามาไปหาข้อมูลระบบแบบแมนนวล 
เฬลกบ31 สอบถามจากที่ดินว่าปีนี้ ในเดือนน้ี มีการซื้อขายกรรมสิทธึ๋ที่ดินเปลี่ยนมือในเขตท้องที่ 
เราจำนวนกี่ราย ใช้ระบบแมนนวล ถ้าเราได้เจ้าหน้าที่มาก็ต้องมานั่ง ไม่สามารถขับเคลื่อนตรงนี้ 
ได้ ผมว่าถ้าแก้!ขโดยตรงแล้วผมเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ แต่ตอนนี้ผมเห็นว่าน่าจะต้องรอ 
ก ่อนในความเห ็นผมเพราะถ ้าให ้มา เราไม ่สามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลท ี่ด ินได ้ ก ็เหม ือนเด ิม 
ความสามารถทางช่าง เป้ลก็ทำได้ ช่างขัย ก็เคยอบรม ผู้อำนวยการกองช่างก็เคยอบรม ผมเอง 
ก็เคยอบรม ผู้อำนวยการกองคลังก็เคยอบรม เจ้าหน้าที่ที่ทางเทคนิคผมว่าไม่พ้นมือของเป้ล ก็ 
ทำได้จับบล็อกก็เข้าได้หมด

- ผมขอให้ขี้แจงผลงานคนที่จะไปช่วยงานแผนที่ภาษีมาด้วยครับ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
อยากเห็นเนื้องานจริง  ๆ ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ให้ทำหนังสือบันทึกขี้แจงมาด้วยว่ามืการ 
เคล่ือนไหวหรือไม่ได้ทำอะไรเลย ก็อยากให้ผู้ดำเนินการรับผิดขอบในส่วนที่ได้ข้ีแจงด้วยครับ

- กองคลังได้รายงานมาถึงผมแล้วครับ เรื่องแผนที่ภาษีผมรับผิดขอบอยู่แล้ว รวบรวมรายงานไป 
ถึงนายกถึงความเคลื่อนไหว เพราะข้อมูลที่รายงานก็จะมืค้นข้อมูลเก่า แล้วก็มาจัดทำทะเบียน 
แล้วก็เก็บเข้า จะได้ประมาณนี้เพราะว่า ผู้ถ่ายทอด ผู้ควบคุมดูแล ก็จะมอบหมายงานให้เขา 
เพ่ิมข้ึน ตรงน้ีนางสิริ ผู้รับผิดขอบ ควบคุมของพนักงานจ้าง ผมจะได้รวบรวมแล้วจะรายงานให้ 
ท่านนายกทราบ ขอเรียนไว้ว่าเรื่องน้ีอยู่ที่ผมแล้วครับ

- ขออนุญาตขี้แจงในส่วนของแผนที่ภาษี จะมือยู่ ๒ โปรแกรม จะมี'โปรแกรม ม่ไ70( ๓๐๐๐ 
กับโปรแกรม ปโ/^ 615 ในส่วนของ 070( ๓๐๐๐ กองคลังก็ได้ทำอยู่แล้วก็รายงานไปเป็น 
ประจำ ในการออกไปเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ต้องออกไป ๒ คน เพราะ'ว่าเวลา'ไป'วัดป้าย-จะด้อง 
ช่วยกันจับคนละด้าน บีญหาคือเจ้าหน้าที่ที่เรามี ก็ปีแค่ ๒ คน พอออกไปคนที่จัดเก็บภาษีก็ 
ช่วยกันในกองอยู่แล้ว ออกไปคนเดียวก็ทำไม่ได้ ไปหาข้อมูลก็เท่าที่เห็นด้วยตาว่า สตง. มาเจอ 
เราก็จะได้ว่าเอาใส่ไปตรงน้ันในถึก  ๆ แล้วเราไปไม่ได้ค่ะ ในส่วนที่โรงเรือนเราก็ทำได้ ภาษีบีาย 
เราก็ออกหาข้อมูลเท่าที่ได้ในส่วนมอบหมายงานก็จะมืนางสิริ เป็นคนให้งาน จะให้เขียนว่าวันนี้ 
งานอะไร แล้วเจ้าหน้าที่ (กาญจนา) ก็จะทำตามที่ นางสิริ บอกทุกวัน ในส่วนของกองคลังก็จะ 
มืคุมอยู่ ทำเสร็จแล้วรายงานไปทุกสัปดาห์ค่ะ ส่วน X 615 เราแยกจากกันแล้วจาก 
๓๐๐๐ กองช่างรับผิดขอบเอาไปเอง ตอนน้ีก็กำลังขอรหัสอยู่ค่ะ

- อันน้ีผมขอเสนอว่า คนทำแผนที่ภาษี ผู้อำนวยการกองคลังน่าจะได้กำหนดแผนในการทำงาน 
ก็คือว่าข้อมูลในเขตเศรษฐกิจของเรา ถ้าเราเอาจำนวนวันมาคิด วันที่เราทำงาน สองร้อยกว่าวัน 
กำหนดโซนไปเลยครับว่าวันนี้เราจะไปซอยไหน แผนที่ก็มืในมืออยู่แล้วทำไปเรื่อย  ๆ พอบ่ายก็ 
เข้ามาจัดเก็บลงข้อมูล อันนี้คือการวางแผนเรื่องงงานมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมออก 
สำรวจบีาย ผมคิดว่าใน ๑ ถนน ทำวันเดียวมันจะเหนื่อยเกินไปก็กำหนดอย่างเช่น ศรีธานีจาก 
ร้านน้ีมาถึงซอย ๑ ได้ก่ีร้าน  ๆ ถ่ายรูป ๒ คน เก็บใน ๑ วัน ผมคิดว่าในสองร้อยกว่าวันคงจะ 
สามารถทำได้หมด บ่ายก็มานั่งสำนักงาน คีย์ข้อมูลตามที่เราไปเก็บภาพไว้ อันน้ีก็สามารถทำได้

/  แต่ผมก็ดู'ว่า .1.



นายประสงค์ โพธมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นายชัย หมายแก้วกลาง 
(แทน ผอ.กองซ่าง)

นางประภาพรรณ โพธ้ีมีคิริ 
(ผอ.กองวิซาการและแผน)

นายชัย หมายแก้วกลาง 
(แทนผอ.กองซ่าง)

นายประสงค์ โพธ้ิมีคิริ 
(นายกเทศมนตรี)

แต่ผมก็ดู'ว่า ผู้อำนวยการกองคลังก็ลองมอบหมายงานให้มีความต่อเนื่องให้ชัดเจน เอาผังใหญ่ 
มาแล้วก็ระบายสีลงว่า ซอยนี้จะเริ่มต้นวันไหน เขียนแผนออกมา อันนี้ก็เป็น,ข้อที่เรากำหนด 
ปริมาณของคนทำงานไต้

- ที่ผมพูดหมายความว่า ผังเดิมก็มีอยู่แล้ว อันที่เปลี่ยนแปลง มันก็ไม่กี่ซ้ินกี่ร้าน ครัวเรือนที่มี 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี แปลงไหนมีอาคารบ้านเรือนขึ้น ก็ใชัแผนที่เดิม ก็มีอยู่แล้ว เราก็ไปเพิ่มจุด 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองครับ ให้ขึ้แจงงานที่ทำด้วยนะครับว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง วันน้ีอยู่ 
สำนักงาน วันน้ีไปธุระตรงไหน ขอใชัขึ้แจงผู้บังคับบัญขาทราบด้วยนะครับ อย่างน้อยก็รายงาน 
ให้ท่านปลัดรับทราบ ผมก็ยอมรับ เราได้ผ่านงาน ถ้าผมถามปลัดแล้วไม่รู้เรื่อง ผู้บังคับบัญขา 
เบ ื้องต ้นต ้องม ีส ่วนรับผ ิดขอบด้วย ซ ึ่งผมก ็บอกไปหลายคร ั้งแล ้วว ่าการทำงานน ั้นถ ้า 
ผู้บังคับบัญขาไม่ติดตามผลงานของผู้ใต้บังคับบัญขา งานก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ และไม่รวดเร็ว 
ตรงนี้ก็ฃอให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น ดูแลลูกน้องให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่องานจะได้เดินสะดวก 
แล้วจะไต้ไม่ต้องโยนภาระให้คนน้ันคนน้ีทำ ทำไม่ดี ทำไม่เหมาะสม แต่ถ้าลูกน้องทำไม่ดีทำไม่ 
เหมาะสม หัวหน้าตรงน้ันหละครับต้องเป็นผู้รับผิดขอบเต็ม  ๆ ลูกน้องไม่มีผลงาน หัวหน้างานก็ 
ขาดคุณภาพในการควบคุมงานตามไปด้วย เชิญท่านปลัดครับ

- ต่อไปเชิญกองซ่างครับ

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านครับ ในส่วนของกองซ่าง งานที่ขอ 
ขยายเวลามีทั้งหมด ฟ โครงการ ส่วนท่ีทำไปแล้วได้ผู้รับจ้างแล้ว ๒ โครงการ คือ โครงการ 
ปรับปรุงแอสฟ้ลทํติก ถนนมิตรภาพซอย ๑ ถึงโนนนา คือโรงเรียนจุ้ยฮั้ว ได้ผู้รับจ้าง 5?
อินเตอร์มาเก็ตติ๋ง ส่วนอีกโครงการหน่ึง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟ้ลทํติกถนนสำราญราษฎร์
ซอย ๑๔ ถึง ซอย ๑๖ จากช่วงหลังวัดโนนหมัน โครงการ ๑ ล้านาบาท ประมูลไต้ผู้รับจ้าง 
หจก.มะค่าพัฒนาการ ส่วนโครงการแอสฟ้ลทํติกปรับปรุงถนนจากแยกไฟแดงบายพาส ไปสุดเขต
เทศบาล ทางหลวงซนบทซ่ึงเป็นโครงการปรับให้มันมารับกับทางรถไฟ เขาไต้ดำเนินโครงการไป 
บริษัทบอกว่า เขาประมูลกันไปเม่ือวานน้ีนะครับ คือน่าจะไต้ผู้รับจ้างแล้ว เป็นเรื่องเงินอุดหนุน 
ของทางหลวงซนบท น่ีเป็นส่วนโครงการกันเงินของกองช่างครับ

- ขออนุญาตสอบถาม ตัว ๕ ล้าน ได้กันไว้หรือไม่

- กันไว้ครับ เป็นการขยายเวลาครับ แล้วกันเงินมีทั้งหมด ๑๐ โครงการ เป็นโครงการ คสล. ๓ 
โครงการ โครงการหินคลุก ๔ โครงการแอสฟัลทํติก ๓ โครงการ ในงานของกองซ่างมีเท่าน้ีครับ

- รางระบายน้ําฃองขุมซนโนนสูง ประมูลหรือยังครับ



นายขัย หมายแก้วกลาง 
(แทนผอ.กองช่าง)

นายประสงค์ โพธ๋ึมืคิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นายขัย หมายแก้วกลาง 
(แทน ผอ.กองช่าง)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายขัย หมายแก้วกลาง 
(แทน ผอ.กองช่าง)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นางประภาพรรณ โพธ้ีมีศิริ 
(ผอ.กองวิชาการและแผน)

นายประสงค์ โพธมืคิริ 
(นายกเทศมนตรี)

- ของสาธารณสุขครับ

- ถนนแอสฟัลท์ติกยกระดับบ่อพักหรือโม่ครับ ในแบบมีการยกระดับไหมครับ

-ม ีคร ับ  คสล.ซอย ๑๐ ข้างวัดโนนหมันล้านห้า ถนน คสล.ภายในสวนสาธารณะบัว ๒ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท ถนน คสล. เลียบลำเขียงไกร ชุมชนศาลตาปู ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- เลียบลำเขียงไกร ศาลตาปู

- ชุมขนศาลตาปู ฝังข,วาครับ

- ไมใช่บัว ๒ หรือครับ

- คือตอนน้ีปิญหาเกิดขึ้นคือ กองช่างสำรวจมาแล้วไม่ขัดเจน มาทำแผน  ๆ ก็ทำไปแล้ว มันอยู่ฝัง 
ซ้ายหรือฝังขวา ปีนี้เรากันเงินไว้ทั้งหมดแล้ว ตอนนี้ต้องกันไว้ก่อนแล้วก็โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ให้มันถูก เขียนให้มันถูกพ้ืนท่ีให้มันถูก ท่ีเรากันไว้ก็จะโอนไปใสให้มันถูกต้องค่ะ ท้ัง 
๑๐ ตัว กันไว้ครบไหมท้ัง ๑๐ ตัว เราจะได้มาทำแผนในเดือนตุลาคม ทำแผนให้ถนนมันถูก 
แบบให้มันถูกต้อง กองช่างเป็นคนออกแบบ รายละเอียดตั้งในแผน และเทศบัญญัติไม่ตรงกัน 
ส่งเร่ืองถึงกองคลัง แบบก็ไม่ถูก แผนเทศบัญญัติก็เกินแผน นี้ค่ะคือป็ญหา แต่ปีนี้จะพยายามให้ 
มันถูกต้องทั้ง ๑๐ ตัว กันเงินไว้หมดแล้วไปสำรวจอีกทีหน่ึง แบบดูให้มันถูกต้องตรงกันล้ามัน 
ผิดเพี้ยน มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยที่เราทำแผนให้ถูกต้อง แล้วก็โอนมาใส่ตัวน้ี วิธีแก้เรา 
จะแบบนี้ ปริมาณเปลี่ยน คุณภาพเปลี่ยน ทั้งแผน ทั้งเทศบัญญัติ จะต้องตรงกันหมด ล้าไม่ 
ตรงกันไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนประมาณไต้ ว่าเท่าโน้นเท่านี้ ยอดตั้งไว้โอนมาเกินก็ไตั เดี่ยวนี้ 
ไม่ไต้เลยค่ะ เป็นป้ญหาที่เราจะทะเลาะกันตลอด ทำแผนไว้ ๑๐๐ เมตร จะนำมาทำเทศบัญญัติ 
วัดได้ ๑๒๐ เมตร มาตั้งเทศบัญญัติ ๑๒๐ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแผนที่ต้ังไว้เดิม แล้วในส่วนของแบบ 
ผอ. พูดในทีประชุมเลยว่าอย่างที่เคยพูดว่า คณิตศาสตร์ ๒x๕ ๕x๒ ก็เป็น ๑๐ แต่กองช่าง 
๕x๒ เป็น ๘ ๕x๒ เป็น ๗ ๕x๒ เป็น ๑๒ กองช่างก็ต้องยอมรับเพราะว่าเราตรวจ แล้วมัน 
ไม่ตรงกัน จะบอกว่าแผนตั้งมาเท่านี้แล้วคุณทำไมไม่ช่วยผมตรวจ กองแผนเป็นเซนเตอร์ เราไม่ 
รู้หรอกว่าคุณทำยังไง ที่เราพูดทุกวันนี้[นกองต้องดูของตัวเอง แล้วดูให้ตรง ปิญหามือย่าไปเก็บ 
ไว้มาคุยกันจะไต้แก้ไข เราต้องคุยกัน ขอทำความเข้าใจว่า ปีนี้ถึงมันจะเป็นยังไงก็จะกันเงินไว้ 
ปีหน้าเดือนตุลาคม เตรียมทำแผนให้ตรง จะซ้ายทางหรือขวาทาง ชุมซนไหนว่าให้ถูกต้องมันจะ 
ได้เดินไต้ ขอบคุณค่ะ

- เลขาถามว่าชุมขนแอสฟ้ลทํติกคอบกรีตริมล0านํ้า ลำเขียงไกร คสล. ครับ ต้านขวาทางหมายถึง
ว่าระยะน้ําไหล หันหน้าไปทางน้ําไหล เป็นต้านซ้ายทาง ขวาทางคือด้านที่กำหนด พ้ืนท่ีเขตชุมซน
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นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นางประภาพรรณ โพธ้ีมืคิริ 
(ผอ.กองวิซาการและแผน)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

- ขออนุญาตท่านนายก คสล.ศาลตาปู ผมจึงถามว่าขุมขนศาลตาปูจะลร้างเลียบลำเขียงไกร 
ตรงไหน คลล. เลียบลำเขียงไกรก็คือตั้งแต่ละพานลำเขียงไกรไปด้านโน้น อันน้ันมันอยู่ในขุมขน 
บัว ๒

- ของศาลตาปู มันจะอยู่ตรงน้ีค่ะ ถึงบ้านน้าท่ีเป็นภารโรง จะแบ่งข่วงกันนิดหน่ึงค่ะ

- คือเขาใซ้เหมืองสาธารณะบัว ๒ น้ีมันไม่ถูก ต้ังท่ีแผนมันจึงไปไม่ได้ งบประมาณอนุมัติจึงไป 
ไม่ได้ ลักษณะการแบ่งขุมซน ไข้คลองเลียบผิงนี้มันเป็นศาลตาปูหมด ผิงโน้นมันเป็นบัว ๒ 
ตรงน้ี สท.แทน เป็นคนเสนอแผนทั้งหมดเลย ปรับปรุงถนนสองผิงลำเขียงไกร ท่านพูดแต่ต้น 
เลย พอเห ็นว่าอยู่ข ุมซนศาลตาปู ท ่านก็เลยด้านว่าไม่ใฃ่ ศาลตาปูไม่เคยเสนอตรงนี้เลย 
กรรมการขุมขนเขาจะร้กันเอง มันผิดมันก็ต้องแก้ไขใหม่ปรับให้มันถูก

- ของกองซ่าง ผมขอแนะนำในการปฏิบัติราซการในปี ๒๕๖๒ ในปีที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบว่า กอง 
ซ่างมืปีญหาเรื่องข้อผิดพลาดเยอะ ปริมาณงานของกองซ่างผมก็ยอมรับว่าเป็นงานที,รับผิดขอบ 
หลาย  ๆ กอง ไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษา แทบจะทุกกองที่มืงานก่อสร้าง จะไปลงที่กองซ่าง 
ท้ังหมด ก็ด้วยเรื่องอนุเคราะห์ แบบก็ไปที่กองซ่างทั้งหมด ก็น่าเห็นใจ รวมทั้งงานภายนอก 
อย่างโครงการ ๕ ล้าน โครงการ ๒ แสน เราก็ต้องไปรับผิดขอบของอำเภอด้วย แล้วส่วน 
ราฃการท่ีขอไปอีก ศูนย์เนื้อเยื่อ ศูนย์1ขยาย'พันธุพืฃ ช่วยออกแบบ ซ่วยประมาณการ อำเภอก็ 
ขอกำลังไม่ว่าจะเป็นงานต่าง  ๆ บริการเรื่องสถานท่ี กองช่างก็รับภาระเยอะ เราเพิ่งได้เจ้าหน้าที่ 
มาเพิ่มคือ สถาปนิก ๑ คน เรื่องคำพูดตัวเลขขอให้ใข้ความละเอียดรอบคอบให้มาก ผมขอพูด 
ถึงงบประมาณใหมใน ๓ เดือนแรก ที่หัวหน้าฝ่าย ฯ เข้าประขุมแทนผู้อำนวยการกองซ่าง จะ 
ได้นัดประขุมกองซ่าง หลายครั้งแล้วที่ผมติดเรื่องตลาดจะลงไปประขุมเอง แต่ขอแจ้งให้หัวหน้า 
ฝ่าย ทราบว่า ใน ๓ เดือนในงบประมาณในเรื่องของค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ค่อย 
จะมืเท่าไหร่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉะน้ัน กองซ่างต้องเคลียร์เรื่องงานค้าง 
ท้ังหมด งบค้างจ่าย เสนอจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จ ต่อไปในส่วนของงานแบบแผน ในฐานะเป็น 
หัวหน้างานแบบแผนและก่อสร้าง ให้ทำโครงการของปี ๒๕๖๒ ติดบอร์ดไว้ที่ห้องเลยอย่างที่ 
๑ ถามผู้บริหารว่างานตามเทศบัญญัติ ๒๕๖๒ อันไหนด่วน เป็นนโยบายของผู้บริหาร และด่วน 
ท่ีสุด ขึ้นลำดับไว้เลย จากนั้นกองซ่างต้องจัดลำดับความสำคัญตามงานเร่งด่วน หลังจากถาม 
ผู้บริหารแล้ว ลำดับเร่งด่วน และสองความสำคัญของงบประมาณ และลักษณะงานคืออะไร 
งานบางงานเราไม่สามารถทำในฤดูฝนได้ ก็จัดลำดับให้มันอยู่ต้น  ๆ ซะ หลังจาก ๓ เดือนแรก 
ไปแล้ว ก็คือ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พอถึงมกราคมเราก็เตรียมไว้เลยกี่ดัวทั้งหมดทำแผนให้ผมดู งาน 
จะไปลำดับไหน ผมก็จะมอบให้ซ่างขัยรับผิดขอบโดยตรงไปเขียนแผนงาน เรื่องแบบต่าง  ๆ ก็ 
ขอให้เป็นหน้าที่ของยงยุทธ เรื่องประมาณการเป็นหน้าที่ของยงยุทธทั้งหมด ต่อไปเรื่องการ 
สำรวจข้อมูลให้เป็นหน้าที่ของเต็มยศ ซ่างซาติ คุมงานเหมือนเดิม งานไฟฟ้าอะไรต่าง  ๆ ช่าง 
ขาติคุมคนงานบำรุงรักษาถนนหนทางเหมือนเดิม ตรงนี้ซัดเจน แล้วผมจะประขุมกับกองซ่าง 
เมื่อผู้อำนวยการกองซ่างกลับมาอีกคร้ังหน่ึง กองซ่างมืเท่าน้ีครับ
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นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีศิริ 
(ผอ.กองวิซาการและแผน)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นางรัซนี อริยรักษ์ 
(ผอ.กองสวัสดิการฯ)

- ขออนุญาตคุยกับกองซ่างอีก ตอนน้ีท่านปลัด ก็มีนโยบายมอบไปแล้ว ตอนนี้กองซ่างมันก็มีอยู่ 
๓ เร่ือง กันปี ๒๕๖๐ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๑ กันเงินปี ๒๕๖๑ จ่ายปี ๒๕๖๒ งบ ๒๕๖๒ มีอยู่ 
๓ งานตอนน้ี ที่เห็นก็อยากจะฝากเพิ่มเดิมของท่านปลัดไปว่าให้ซ่างขัย ไปขาร์ท ๓ ขาร์ทเลยก็ไต้ 
กันเงิน ๖๐ ท่ีจะต้องทำ ๖๑ ไข่ไหมท่ีจะมาทำ ๖๒ ให้ไปทำ ๖๐ ก่อน งบกัน ๖๐ มัน 
เหลือกี่โครงการ ยังมีเงินอยู่ใน ๓๐ ล้าน หรือ ๓๗ ล้าน กันไว้ ๓ ปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ ผมคิดดูแล้ว ๗๐ ล้าน ทั้งหมดทั้งเทศบาล กองซ่างเยอะ ก็ไปทำว่าอะไรก่อนที่กัน 
จาก ๒๕๖๐ แล้วก็กันจาก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ให้ไปทำแล้วก็ให้ไปทำ ๒๕๖๒ งบประจำปีครับ 
๓ เดือนแรกทำเลยที่กันมาจาก ๒๕๖๐ เบิกจ่าย ๒๕๖๒ นี้ มันมีกี่โครงการทำเลย เวลาท่าน 
ทำแผนจัดซื้อจัดจ้างท่านก็ต้องเอาของปี ๒๕๖๐ มากัน ๒๕๖๒ อีก ก่อน ๓ เดือนแรก ก็ทำ 
ไปเลยไม่ต้องหยิบ ๒๕๖๒ ไว้ทำทีหลัง ปลาย  ๆ ปี ผมเคยพูดเรื่องนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วดินพอก 
หางหมู สิงหาคม กันยายน แล้วผมจะพูดต่อไปว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองซ่างไม่ไต้ตำหนิ 
กันนะครับ คือทำแผนฉลาดจนเกินไป ท่านทำก็จะบอกว่าจะดำเนินการซ่วงไหน  ๆ กันยายน 
๒๕๖๑ - ตุลาคม ๒๕๖๒ มันยาวถึง ๑๒ เดือนเลย ท่านไม่ไต้แยกเป็นรายไตรมาส ผมอยาก 
ให้ท่านไปแยกปี ๒๕๖๐ กับ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาสแรก ไปดูไปทำทั้งหมดเลยทั้ง 
เอกสาร ๓ เดือนต่อไปทำส่วน ๖ เดือนที่เหลือก็เก็บงบ ๒๕๖๒ ทั้งหมดเลย มันต้องไปแบบน้ี 
ล้านั้นมันก็ไปไม่ไต้ กันอีกทั้ง ๗๐ ล้าน ปี ๒๕๖๑ มีโครงการออกแค่โครงการเดียว 
โครงสร้างพ้ืนฐานถนนเส้นไหน เส้นตะโกงอ นอกน้ันไม่มีปีงบ ๒๕๖๑

- ขออนุญาตนิดหนึ่งค่ะว่า ของปีที่แล้วที่มันไม่ออก คือการรับรองรูปแบบรายการ ทีนี้เรา 
แก้บิญหาไต้แล้วค่ะ

- ๓ เดือนแรกให้ดำเนินการส่วนที่ต้างไว้ พองบของปี ๒๕๖๒ เซ็คเงินเข้าก็ทำไปทีละตัว 
ตามลำดับ อันนี้จะคุยรายละเอียดอีกทีเพือย่นระยะเวลา ต่อไปเรื่องของกองสวัสดิการสังคม 
เชิญครับ

- เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กอง 
สวัสดิการมีการจ่ายเบี้ยยังชิพประจำเดือนทุกเดือน ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็มีการจ่ายเบี้ย 
ยังชิพผู้สูงอายุไป ๑,๓๑๘ ราย เบี้ยยังขีพคนพิการ ๒๔๖ ราย ไต้มีการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
รับเบี้ยยังขีพรอบที่ ๒ ให้คนที่อายุ ๕๙ ปี มาขึ้นทะเบียนในซ่วงสิงหาคม - กันยายน 
มี ๑๘ ราย ขึ้นทะเบียนรับสิทธิเงินเบี้ยยังชิพคนพิการ ๔ ราย แล้วมาลงทะเบียนรับสิทธิเงิน 
อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิดจาก พ.ม.จ. นครราขสีมา ในเดือนสิงหาคม -  กันยายน 
๕ วัย แล้วไต้มาติดต่อให้ทางเทศบาลดำเนินการต่อบัตรคนพิการให้ ท้ังหมด ๑๕ ราย ในซ่วง 
๒ เดือนที่ผ่านมา แล้วก็ไต้สำรวจมีโครงการที่มาสำรวจของ พ.ม.จ. เงินอุดหนนุช่วยเหลือผู้ 
ยากไร่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ทั้งหมด ๑๔ ราย ซึ่งวันเสาร์ที่ ๑๕ ที่ผ่านมา ท่านรอง 
นายก ร่วมกับ พ.ม.จ.นครราชสีมา ไปตามครัวเรือนที่ทางขุมซนคัดเลือกมา เด็กผู้ยากไร้ที่ พ.ม.จ. 
นครราขสีมาจะให้เงินอุดหนุนมาใข้จ่ายในการดำรงชิพรายละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินตัวนี้ทาง 
พ.ม.จ.จะโอนเข้าบัญชีของคนที่ไต้รับเงินเท่านั้น ไม่นำเงินสดมาให้ เราจะโอนผ่านบัญชีธนาคาร 
ไต้ท้ังหมด ๑๓ ขุมซน ขุมขนละ ๑ คน ส่วนท่ีคนท่ี ๑๔ คือ พ.ม.จ. จะให้สำหรับรายนาง 
มะลิ ท่ี พ.ม.จ. ไต้เงินสนับสนุนซ่อมแซมบ้าน ๒๐,๐๐๐ บาท ท่ีขุมขนโนนนา และในวันท่ี
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นายประสงค์ โพธ๋ิมีคิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นางรัขนี อริยรักษ์ 
(ผอ.กองสวัสดิการๆ)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นางรัซนี อริยรักษ์ 
(ผอ.กองสวัสดิการๆ)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นางรัขนี อริยรักษ์ 
(ผอ.กองสวัสดิการฯ)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

๑๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา กองสวัสดิการได้ดำเนินงานโครงการจัดทำโครงการพยุงธรรมคํ้าไทย 
ในการปลูกด้นพยุง ให้โรงเรียนทั้ง ๓ โรง เขตเทศบาลของเรา โครงการสำเร็จไปด้วยดี 
มีโครงการอบรมคณะกรรมการขุมซน กลุ่มแม่บ้านขุมซน ที่ปรีกษาขุมซน ประจำปี ๒๔๖๑ 
ดำเนินการปีกอบรมท่ีศูนย์ขยายพันธุพิฃ เมื่อวันที ่ ๓ กันยายน ๒๕:๖๑ และนำคณะกรรมการ 
ขุมซน ที่ปรึกษาขุมขนที่ผ่านการปีกอบรมไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี วันท่ี ๔ -  ๕: 
กันยายน ๒๔๖๑ โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ กองสวัสดีการมีเท่าน้ีค่ะ

- ยอดผู้รับเบี้ยยังชีพ คนพิการ เท่าไรท้ังหมด

- ๑,๔๖๔ รายค่ะ พิการ ๒๖๔ ราย สูงอายุ ๑,๓๑๘ ราย

- มีกันเงินหรือไม่ กองสวัสดีการสังคม

- กองสวัสดีการสังคมมีงบประมาณซองปี ๒๔๖๑ กันไปเบิกจ่ายปี ๒๔๖๒ อยู่ ๒ ตัว คือ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๙๔,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์คือ การจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติพิงก์ฃ่ันแบบอิงค์เจ็ท ฟ,๙๐๐ บาท

- ในกองสวัสดิการ ปี ๒๔๖๒ มีโครงการเกี่ยวกับขุมซนหรือ อสม. หรืออะไรท่ีเก่ียวกับขุมขน

■ โครงการท่ีท่าจะมีโครงการปีกอาชีพ ปีที่ผ่านมาไม่ได้ท่า ปี ๒๔๖๒ มีโครงการอบรมศึกษาดู 
งานของคณะกรรมการขุมซน ที่ปรึกษาเหมือนเดิมค่ะ

- คือที่ผมถาม จะให้ท่าลักษณะว่าต้องไปคุยให้เหมือนกับกองอื่นด้วย อย่าให้อยู่ในสิงหาคม 
กันยายน เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา อยากให้กองสวัสดิการเอาเงินที่ไม่มากนักใฃ้งบประมาณไตร 
มาสท่ี ๒ มาใชีในกลางปีน้ี ปลายปีกองซ่าง อย่าไปรอกันปลายปีหลาย  ๆ กอง เผลอ  ๆ เงินไม่ 
เข้าปลายปีตามเป๋า โครงการก็ต้องถูกยกเลิกไป เรามีการประขุมประจำเดือนก็รายงานสถานะ 
การเงินการคลัง ก็จะรู้จากกองคลังว่า กองสวัสดิการ จะท่าโครงการน้ีพอได้ไหม จะให้สอบถาม 
ลักษณะนี้ มีโครงการพอจะได้ตอนน้ีก่อนไหม ส่วนยอดใหญ่  ๆ ก็ค่อยว่ากันคือแต่หลีกโครงการ 
ใข้เงินให้ครบ มันจะได้ไม่ต้องไปรวมกันในปลายปี สิงหาคม กันยายน ครับ

- สำหรับกองสวัสดิการสังคม ก็มืงานที่ให้ความสำคัญก็อยากให้ซ่วยเหลือ ที่มืหนังสือสั่งการมา 
มีการสนับสนุนจิตอาสา มีการดำเนินงานเมื่อเข้าผมได้อ่านแฟ้ม ที่จริงแล้วจิตอาสาเป็นโครงการ 
ที่ให้จิตอาสาทั้งหมดมีแผนงานท่าประโยขนํเพื่อสังคมอะไรต่าง  ๆ ในเซตเทศบาลในส่วนใหญ่ 
ไม่ค่อยจะมีการขับเคลื่อนเท่าที่ควร ฝากผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ส่งเจ้าหน้าที่ประสานกับ
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๒๑

จิตอาสาร่วมกับเทศบาลของเราเองก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่เราเป็นจิตอาสาเยอะ ไห้มีการขับเคลื่อน 
สาธารณประโยชน์ต่าง  ๆให้มันเกิดภาพที่ชัดเจน และกองสวัสดิการสังคมขอฝากผู้อำนวยการ 
กองว่า ให้เจ้าหน้าที่ในกอง รวมถึงหัวหน้าฝ่าย ของกองสวัสดิการสังคมทำรายงานการ 
ปฏิบัติงาน แล้วให้รายงานงานประจำวันแต่ละคน หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน การจ่ายงาน และก็ 
ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา อีก ๒ คน อย่างไรบ้าง ทำงานอะไรต่อวันอะไรต่าง  ๆ เพราะว่างาน 
ต้านขุมขน เป็นงานที่ชับเคลื่อนตลอด และมีผลต่อขุมซนชัดเจน ขอให้'คุกคนทำรายงาน 
ประจำวัน เหมือนกับแต่ละกอง กองวิชาการ ฯ ก็ทำแล้ว ต่อไปกองสาธารณสุข กองวิชาการ 
และแผนงาน เชิญครับ

นางประภาพรรณ โพธมีศิริ 
(ผอ.กองวิขาการและแผน)

- เรียนท่านนายก และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน ในส่วนของกองวิฃาการและแผนงาน เร่ืองของ 
การติดตามในการประขุมที่ผ่านมา คือท่านเลขาได้มอบหมายให้นโยบายว่ากองวิซาการ ฯ 
จะต้องมีการจัดทำกิจกรรมภาพรวมของเทศบาลทั้งหมดแล้วทำในรูปของวีดิทัศน์ รูปกิจกรรมที่ 
สามารถเอาออกมาใข้ไต้ ทางกองได้แจ้งโรงเรียน แจ้งทุกกอง รายงานการดำเนินงานของปีที่ 
ผ ่านมา ทางโรงเรียน หรือทางกอง ก ็ได ้รายงานเข ้ามา อย่างสมมติของกองการศึกษา 
จัดกิจกรรมอะไรอย่างไร รูปภาพและโครงการต่าง  ๆ ก็ต้องรายงานมากองวิขาการ ดำเนินการ 
ไปแบบไหน กิจกรรมรูปภาพต้องส่งเข้ามา เพื่อทำในภาพรวมของเทศบาล ของโรงเรียนก็ 
เข่นกัน ทำกิจกรรมอะไรก็ให้รายงานเข้ามาตอนนี้ ท ุกกองไม่ไต้รายงานเข้ามาเลย เราก็ 
พยายามประสาน ช่วงน้ีก็ยุ่ง  ๆ ก็เลยว่าจะส่งสิ้นปีแต่อย่างไร ก็ต้องส่ง เพราะว่าจะมีการติดตาม 
โครงการในปีงบประมาณ ๒๕:๖๑ และโครงการที่กันเงินต้องรายงานมาที่กองวิชาการ เพื่อจะไต้ 
รวบรวมประขุมคณะกรรมการติดตามางบประมาณ เราจะประขุมในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕:๖๑ 
พองบประมาณเสร็จสิ้นแล้วขอให้ทุกกองรายงานการดำเนินงานทั้งหมด ทั้งรูปภาพ ทั้งผลการ 
ดำเนินงานมากองวิฃาการ จะได้รวบรวมให้คณะกรรมการที่เขาติดตามว่า เราดำเนินการไป 
อย่างไรใช้งบประมาณเท่าไร ขอแจ้งทุกกองแบบนี้ ตอนนี้เรายังไม่ได้รับรายงานจากทุกกองเลย 
ตอนนี้เทศบัญญัติเราไต้รับอนุมัติแล้วตั้งแต่วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ จัดส่งเทศบัญญัติให้ทุก 
กองเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งเล่มใหญ่ที่มีรายละเอียดทั้งหมดให้ทุกกองแล้วก็จะมีเล่มเล็ก สำหรับ 
เจ้าหน้าที่ใช้งาน เราทำให้ทุกกอง การทำงานก็จะไต้สะดวกขึ้น ถ้าให้ไปเล่มใหญ่เลยจะใช้งาน 
ยากก็เย็บให้เล่มเล็ก ล้ากองไหนจำเป็นต้องใช้เพิ่มในส่วนของเล่มเล็กก็มาประสานด้วยวาจาก็ไต้ 
ค่ะ เราจะทำให้ เพราะว่าจะไต้สะดวกในการทำงาน บางทีมีเล่มเดียวดิงกันไปดึงกันมา ก็จะ 
ทำงานยาก ให้ขอเข้ามา ทางเราทำให้เมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติแล้ว ภายใน ๓๐ วัน จะต้องมี 
การจัดทำแผนดำเนินงาน ตอนน้ีเราล่งไปทุกกองแล้ว กองไหนยังไม่ไต้ล่งกลับมากำลังรวบรวมอยู่ 
แล้วก็จะประขุมแผนดำเนินงานในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในเรื่องของการโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี สรุปปีนี้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โอนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ๓๘ คร้ัง 
แล้วเปลี่ยนแปลงค0าขึ้แจงรายจ่าย ๑๐ คร้ัง

งานนิติการ ตอนนี้เราไต้ล่งแผนการทุจริตที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว แผนการฟ้องกัน 
การทุจริตปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ รายงาน ปปซ. ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม เราล่งรูปเล่มไป 
๑ เล่ม เขาให้เราประเมินตนเองว่าได้คะแนนเท่าไร ว่าจากเอกสารที่เราทำล่งเขาไป ตอนน้ี 
คะแนนประเมินตนเองอยู่ที่ ๑๙๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน เราขาดอยู่ 
๔ คะแนน แต่กำลังให้ฝ่ายเขาตรวจว่าอีก ๔ คะแนนเราบกพร่องตรงไหน ตอนน้ี ปปข.
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นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีศิริ 
(ผอ.กองวิซาการและแผน)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

รับข้อมูลจากเราแล้ว ทำหนังสือตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วว่าเราได้ส่ง แผนอะไรเรียบร้อยแล้ว 
เขาจะตรวจดูว่าสิ่งที่เราส่งไปตรงนี้ซองเราได้ ๑๙๖ จากเต็ม ๒๐๐ เราส่งตามเอกสารที่เรามี 
การทำงานตามเนิาหมายของ ปปข. เราทำเกือบครบ ๒๐๐ เกือบ ๑๐๐ 96 อาจจะบกพร่อง 
ส่วนไหนที่บกพร่องจะประขุม แล้วจะบอกว่าเราต้องทำอะไรเพิ่ม เราได้คะแนนสูงพอสมควร 
ประเมินตัวเองเลยได้สูง

- ผมขอฝากเรื่องการเตรียมการประเมิน โโ/\ ความภูมิใจตอนนี้ไม่ทราบว่ามีการพูดคุยเตรียมการ 
ไปถึงไหนบ้าง กับอีกเรื่อง เมื่อพูดถึงความเสี่ยง เรื่องการควบคุมภายใน เป็นความรับผิดขอบ 
ของทุกกอง ผมได้มอบไปกับ นัฐวดี โดยตรงไป ๑ เร่ือง คือเรื่องควบคุมภายใน ก็อยากให้แต่ 
ละหน่วยงานศึกษาแล้วก็ทำแบบ ปย. คือเรื่องขององค์กร วิทยากรของหน่วยงานย่อยเสนอมา 
รวบรวมจากแต่ละกองมันเป็นความเสี่ยงขององค์กร เรื่องน้ีจะมีการประขุมหัวหน้าส่วนราซการ 
เพื่อทำงานร่วมกันขององค์กรมันก็มีความเสี่ยงควบคุมภายใน เราไม่มีการดำเนินการให้เป็นไป
ตามคู่มีอกันมานานแล้ว ส่วนใหญ่ทำกันเป็นรูปเล่มแล้วก็เสนอ แต่ในความเป็นจริง ความเสี่ยง ^  
ในแต่ละกองเจอเป็นภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร เสี่ยงเรื่องแผนปฏิบัติงานบ้าง การใฃ้ ^
งบประมาณไม่ตรงบ้าง เสี่ยงทุกอย่าง บุคลากรไม่เพียงพอ การผิดพลาดการตรวจสอบของ 
สตง. อะไรต่าง  ๆไม่ว่าจะเป็นนํ้ามัน ที่ผมจะพูดตอนท้ายอีกทีหนึ่งก็จะฝากกองวิฃาการว่า กโ/\
กับเร่ืองท่ีผมมอง น้ฐวดี เป็นการส่วนตัว เรื่องควบคุมภายใน หรือตรวจสอบภายในของเราก็มี 
คนเดียว ก็ไม่ค่อยจะเดินหน้าไปเท่าไร ผมเลยถือโอกาสนี้ให้เป็นผู้ข่วยของ นัฐวดี อันน้ีมอบ 
ผมจะทำเรื่องน้ีให้เป็นจริงเป็นจัง

- ขออนุญาตอีกนิด ในส่วนควบคุมภายใน นัฐวดี ฝากแจ้งในที่ประขุมว่า ทุกกองจะต้องมี 
ควบคุมภายในของกองตัวเอง เวลาไปถามทุกกอง ก็ไม่ได้ทำควบคุมภายในแล้วก็มาทำในภาพรวม 
ไม่ได้ แต่ว่าทุกกองต้องทำ กองไหนไม่ได้ทำควบคุมภายในของตนเอง ก็จะมามองในภาพรวม 
ไม่ได้ แจ้งทุกกองว่า ทุกกองต้องทำควบคุมภายในของตนเองว่าจะทำยังไง ไม่ใซ่ตอนไปเอา 
เอกสารไม่มี ไม่ได้ทำเลย ตัวน้ีสำคัญของการควบคุมภายใน มันจะเสี่ยงต่อการทุจริตล้าไม่มีการ
ควบคุมภายในมันก็ไปไม่ได้ ส่วนนี้ นัฐวดี ฝากมาแจ้งทุกกองว่า ตอนนี้ต้องทำเรื่องควบคุม ^  
ภายในในกอง ดำสั่งแบ่งงานคำสั่งอะไร  ๆ ให้เป็นนิจจุบัน อันนี้มันต้องประกอบทั้งควบคุม 
ภายในและ โโ/\ แล้วก็ทั้งแผนนิองกันการทุจริต พอถึงเดือนตุลาคม ดำสั่งเราบางครั้งยังเดิมอยู่ 
เลย สามปีก็สามปีใครมาใหม่ไม่เกี่ยว ๑ มกราคมของทุกปี ดำสั่งถึงจะมีคนเก่าคนใหม่ เดือน 
มกราคมดำสั่งต้องเปลี่ยนแปลงทุกปี ต้องใช้ดำส่ังใหม่ทุกปี ถึงจะเหมือนเดิม ก็ต้องมอบดำสั่ง 
ใหม่ให้เป็นนิจจุบัน และอีกตัวหนึ่งที่ยังกังวลอยู่คือการควบคุมนํ้ามัน ตอนน้ีไม่ทราบว่าทุกกอง 
ได้ทำมาตรการน้ํามันหรือไม่ เพราะว่าตัวนี้เป็นระเบียบที่เราต้องทำ ตอนน้ีของกองสาธารณสุข 
และกองวิขาการทำแล้ว เพราะจะเริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕:๖๑ ตั้งคณะกรรมการใช้นํ้ามันแล้ว 
ตัวน้ีจำเป็น

- เรื่องนี้ผมมอบ นัฐวดี เรื่องตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อปลัดโดยตรง บริหารอย่างเต็มที่ 
ไม่ได้ผมก็ต้องพึ่งกองวิขาการ นัฐวดี เขามีความสามารถ ผ่านงานตรงนี้มามากพอสมควร 
ส่วนตรวจสอบภายในผมไมใซ่จะให้อยู่เฉย  ๆ ก็ต้องมีหน้าที่ซ่วยเอกสารเรื่องต่าง  ๆ และมีการ
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ประขุมจริงในปีนี้เมื่อมีการแต่งตั้งปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ ได้มอบไปแล้วคงได้มีการเลนอ 
คำสั่งในอาทิตย์นี้ เตรียมการประขุมเพื่อให้ทุกกองทำตามแบบประเมินความเสี่ยงต่าง  ๆ ตาม 
ข้ันตอนท่ีถูกต้องต่อไป เป็นเรื่องสำคัญนะครับ คือเรื่อง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในมัน 
เป็นคนละเรื่องกัน ฟ้งดูเหมือนเรื่องเดียวกัน แต่แยกกัน ควบคุมคือไม่ให้เกิด ตรวจสอบ 
คือเรื่องดำเนินไปแล้ว อย่างการส่งฎีกามาก็จะมีการตรวจสอบ ก็ฃอให้กองวิขาการช่วยผมตอนนี้ 
ประเมินความเสี่ยง ความโปร่งใสอะไรต่าง  ๆ ของ โโ/\ ลดความเสี่ยงอะไรต่าง  ๆ การร้องเรียน 
ใต้เยอะกว่านี้ ในภาพรวมของเรื่องนํ้ามันก็มีการประขุมย่อย ต่อไปการยืมบิลนํ้ามัน ขอต่อไป 
ไมให้มีการยืมนั้นการสั่งจ่ายก็ฝาก ผอ.กองคลัง ให้ถือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผมได้พูดคุยในท่ี 
ประขุม หัวหน้าส่วนราขการมาหลายครั้ง แต่การปฏิบัติก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
สั่งจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบดำเนินการจัดซื้อ การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ นํ้ามันเซื้อเพลิง 
ตามพระราขบัญญัติของหน่วยงานของรัฐแนบท้ายวินิจฉัยหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนท่ีสุดท่ี กค (พวจ ๐๔๐๕.๖/ว  ๑๗๙ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
การดำเนินการัดซื้อนั้ามันเซื้อเพลิง กรณีจัดซื้อจากสถานีนั้ามันเซื้อเพลิงที่ให้เครดิตกับหน่วยงาน 
ของรัฐ การจัดซื้อนั้ามันเซื้อเพลิงแต่ละครั้งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในที่นี้คือ ผู้อำนวยการกองคลัง 
เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายนั้ามัน ที่สถานีบริการนํ้ามันเซื้อเพลิงเป็นผู้จัดหาให้ โดยกรณีที่ยังไม่ 
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและปริมาณ และราคานั้ามันที่สั่งซื้อ หากเว้นรายละเอียดดังกล่าวไว้ 
ก่อนได้ อันนี้ก็พูดไว้ขัดเจนแล้วว่า บิลสั่งจ่าย ใบสั่งจ่ายนั้ามันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีการเซ็นกันหลายคน หลายระดับ ก็ทำให้เกิดการล่าข้าสั่งจ่าย ในที่ประขุมก็ 
พูดไปแล้วว่าให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่สั่งจ่ายนั้ามันเซื้อเพลิงส่วนหนึ่งให้แก่ผู้จัดซื้อนํ้ามันเซื้อเพลิง 
ต่อไปภายหลังสั่งซื้อแล้ว เขียนข้อความในบันทึกรายการ เซลล์สลิปในสถานีบริการนํ้ามัน 
เซื้อเพลิงออกให้ว่าได้รับรายการข้างด้นครบถ้วนแล้ว ที่เหลือก็เป็นการควบคุมของแต่ละกอง 
ไม่ให้มีน้ัามันรั่วไหล กองคลังก็เสนอบีญหามาอยู่ว่า กองสาธารณสุขปฏิบัติไม่ถูกต้อง สั่งจ่าย 
น้ํามัน ๗๖ ลิตร แต่กลับไปรับน้ัามัน ๒ คร้ัง ผมก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ ผอ.กอง กับผู้ควบคุมของ 
กองสาธารณสุขมาคุย ต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็คือ การยืมบิลนั้ามันก่อน งดเด็ดขาด 
ผมจะทำหนังสือเสนอนายกไปยังสถานีบริการนํ้ามันว่า ไม่มีบิลไม่ให้จ่ายนั้ามันก่อน ผู้ใข้รถคุม 
รายงานเลขกิโลเมตรรับนั้ามันมาแล้วจะรั่วไหลไปไหนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการควบคุม 
เพราะรถแต่ละดันจะมีปริมาณการใข้อยู่แล้ว กองช่างการเบิกจ่ายนํ้ามันก็คล้าย  ๆ กันกับกอง 
สาธารณสุขอยู่แล้ว แต่กองช่าง การเบิกจ่ายในใส่รถบดจะมีการแน่งใส่ถัง เรื่องนี้ผมสามารถ 
โ6[ว๒V ดูกล้องได้จากผู้จัดการ กล้องน้ีย้อนหลังได้ถึง ๖ เดือน ถ้ามิเหตุการณ์แบบนี้ผมถือว่า 
ผู้นั้นแบ่งจ่ายนํ้ามัน คือส่ังให้เติมรถแต่เอาแกลอนไปใส่ ยกเว้นมีความจำเป็นให้บันทึกไว้ในใบสั่ง 
จ่าย ประสานไปยัง ผอ.กองคลัง ว่านั้ามันขุดนี้สำหรับพ่นฉีดยุง ให้บรรจุในแกลอนว่าจำนวน 
เท่าไร ถ้าเติมรถบด รถแม็คโคร ว่ิงไม่ได้ ปกติรถแม็คโครมันว่ิงไปได้ก็ไม่ต้องบันทึกในใบส่ังจ่าย 
อันนี้ก็เป็นบีญหาให้ทุกกองช่วยตรวจสอบเพราะ ปปข. ก็ลงมาคร้ังหน่ึง สตง. เขาก็เช็คเป็นราย 
ดัน ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการไม่บันทึกเลขประจำวัน อย่างกรณีนี้ผมขอปรึกษา ผอ.กอง 
คลัง กรณีไม่ทราบยอดเราสามารถเติมเต็มได้เลยหรือไม่ ตามหนังสือสั่งการเขาเขียนเป็น 
แนวทางว่า ถ้าหากไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ปริมาณ และราคา อาจยกเว้นรายละเอียด 
ดังกล่าวไว้ก่อน ผมขอความเห็นจากหลาย  ๆ กอง และ ผอ.กองคลัง ตรงน้ีปรับได้ไหม เติมเต็ม 
ได้เลยได้ไหม
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นางจารุวรรณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

- ก็ต้องระบุจำนวนลิตรมาค่ะ เพราะมันจะมีใบคุมอยู่ว่าต้องการเบิกกี่ลิตร ถ้าเราไมใสใปก็ต้อง 
กลับมาทำงานซํ้าอีกค่ะ ต้องมาหักยอด

- ตรวจสอบไต้ภายหลังครับ เรามีใบส่งของข่ัวคราว เรามีคนขับ ผอ.กองคลัง ก็ออกแค่ใบสั่งจ่าย 
เติมเต็มจำนวนกี่ลิตร ก็ให้เขานำใบส่งของขั่วคราวระบุลิตร เพราะเติมเสร็จสำเนาที่เด็กบีมก็ให้ 
เขาจดลงให้คนขับ เจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกองก็รวบรวม ก็นำมาเทียบกับใบที่เขาเรียกเก็บเงิน

- ตอนน้ีบิลสั่งจ่ายมันออกมาแบบไม่ตรง แต่ละกองต้องไปคำนวณการสิ้นเปลืองรถแต่ละคัน มัน 
ไม่เหมือนกัน ไปหาอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยให้ไต้ อย่างกองข่างจะมีรถใหญ่  ๆ ก่ีคัน ใข้น้ํามันโซล่า 
เท่าไรต่อเดือน นายกอนุมัติไปแล้ว บิลนั้นนายกก็ต้องมาอนุมัติเป็นรองสองอีก ในเมื่ออนุมัติคุณ 
ต้องการขนาดนี้ ยังต้องอนุมัติอีก มันเป็นการบริหารในกองของคุณเอง นั้งหมดมันก็ควบคุม 
ภายในกัน ไม่ต้องให้นายกอนุมัติรายอาทิตย์ นายกไม่อยู่ก็เลยไม่มีนั้ามันเติมรถ บิลตัวนี้มัน 
เก่ียวกับตัวน้ีหรือไม่ เท่าที่ผมเห็นนั้ามัน พอเจ้าหน้าที่พัสดุกองคลังเสนอมา ไต้รับบันทึกข้อความ 
ของทุกกองแล้วโซส่าก่ีลิตร เบนซินก่ีลิตร นั้ามันเครื่องกี่ลิตร แต่ใซ้จริงไปมันยังเหลือเยอะ ขอมา 
๑๐๐ ลิตร บางคนใขั ๔ ลิตร คำนวณยังไงต่อเดือน ความสิ้นเปลืองมันไม่เป็นตังนั้นหรือเปล่า 
พอถึงเวลาการควบคุมการใข้รถมันตรงกันไหมความสิ้นเปลือง รถเก่าอายุ ๑๐ ปี ก็มีมาตรฐาน 
การสิ้นเปลืองมาก ๑๓ กิโลเมตรต่อลิตร ๑๐ กิโลเมตรต่อลิตร ๕ กิโลเมตรต่อลิตร คำนวณถ้า 
เบรกหยุดเบรกหยุดอย่างรถตับเพลิง รถสาธารณสุขก็อีกแบบหน่ึงก็ส้ินเปลืองกัน การเปรียบเทียบ 
ออกมาไต้ ค่ากลางเรามีอยู่ การส่ัง'ซ้ือท่ีสถานีน้ัามัน สหกรณ์การเกษตรอำเภอโนนสูง ให้เครดิต 
เราเป็นเดือน ที่อ่ืนไม่เกิน ๗ วัน ลือว่าเป็นความโขคดีของเทศบาลตำบลโนนสูงมาก  ๆ ที่จริง 
เขาไมให้เกินอาทิตย์ด้วย ของเราเป็นเดือน การควบคุมต่อไปผมก็ยังเห็นว่าพนักงานขับรถยนต์ 
เมื่อไปเติมแล้ว บันทึกเข็มไมล์ เขาไม่เคยเสนอใด  ๆไม่เคยเห็นว่าเขาไปใข้ นำเสนอว่าวันนี้เราไป 
ใข้กี่ลิตร หมดเปลือง ไม่เคยเห็นการควบคุมกันเลย เห็นเฉพาะการซื้อว่า ส่ังขออนุมัติ ๑๐๐ ลิตร 
ใฃ้ไปแล้วตอนน้ี ๒๕ ลิตร แต่ว่าใน ๒๕ ลิตร มันว่ิงไปได้กี่กิโลต่อลิตร ยังไม่เคยเห็นการควบคุม 
การใข้รถ การควบคุมการใซ้นั้ามัน ระบบการควบคุมการใข้รถ พูดถึงการใข้รถด้วย มันต้อง 
ต่อเน่ืองกันไป ตอนน้ียังไม่เห็น เห็นแต่การควบคุมการใขันํ้ามัน บิลที่สั่งจ่ายอาจไม่ตรงกันกับ 
หนังสือส่ังการของท่านปลัด มัน ๓ รอบ ถ้าตามหนังสือส่ังการอันไหนจะรวดเร็วปรับได้ไหม แต่ 
ให้ถูกระเบียบ ผมก็อยากให้เป็นอย่างน้ันมากกว่า

- ขออนุญาตท่านเลขา พอดืว่าครั้งที่แล้วก็เฉพาะหัวหน้าพัสดุค่ะ แตนครั้งที่แล้วจัดประขุมว่า 
ผ่านตามลำดับผู้บังคับบัญซา จนถึงนายก ปฏิบัติตามเดิมมายังไม่ไต้เปลี่ยน จะเปลี่ยนก็ 
สามารถทำไต้

- ให้มันเป็นไปตามหนังสือส่ังการตัวน้ี

- ค่ะ ตอนของเก่าก็เป็นแบบน้ีค่ะ แต่ต่อมาให้ถึงผู้บังคับบัญชา ถึงนายก มีรายงานการประขุม 
อยู่ค่ะ แต้ไม่ได้เปรียบเพราะว่าหนังสือตัวน้ี ก็ยังเหมือนเติมแค่เปลี่ยนปีเฉย  ๆ แต่ถ้าจะเปลี่ยนก็
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ทำได้ แต่ถ้าพอเบิกเสร็จขอให้ผู้เบิกแต่ละกอง หัวหน้าหน่วยงานเซ็นรับทราบมาด้วย เพราะว่า 
บางทีพนักงานขับรถเป็นพนักงานจ้าง ถ้าจะผ่านถึงแค่คลังก็ใด้ แต่คนขับรถของแต่ละกองต้อง 
ผ่าน ผอ.กอง แต่ละกองมาก่อนถึงกองคลัง ให้หัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบว่า ลูกน้องตัวเอง 
เบิกไปจากที,ตรวจสอบมามีเยอะว่าบิลนํ้ามันไม่ตรงกับใบสั่งจ่ายตอนที่สั่งจ่ายออกไปเติมก่อนแล้ว 
ใบสั่งจ่ายออกทีหลังมีเยอะ เยอะมากด้วยค่ะ

- ขออนุญาตขี้แจงในส่วนของกองสาธารณสุข เบิกจ่ายนํ้ามันเยอะเท่ากับกองข่าง สาธารณสุข 
กำหนดคณะกรรมการแต่งตั้ง การสิ้นเปลืองนั้ามันและเอาตัวนี้มาเทียบว่าวันนี๋ใช้ ๔ ลิตร ว่ิงได้ 
ก่ีกิโลเมตร มาหารตอนแรกเลยจะเติมเต็มถังไว้ ตัวนี้สาธารณสุขควบคุมเพราะเรามีการร้องเรียน 
ไปท่ี ปปช. เรื่องการใขัน้ํามัน ตัวที่ท่านเลขาสงลัยว่าจะประมาณการทำไมมันเกิน ขอไป ๑๐๐ 
ลิตร ทำไมใช้แค่ ๕๐ ลิตร ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปปรับ เพราะเรายังใช้แบบเดิมอยู่ เรากลัวนํ้ามัน 
ไม่พอ เพราะว่าตัวน้ีขอไว้ และเราก็ใช้ไปครึ่งเดือน เราก็เลยขอเผื่อไว้ มันอาจจะเผื่อมากเกินไป 
ถ้าไม่เกินเราก็เบิกเท่าที่เราเบิกจริงใช้ ๕๐ ลิตร ก็เบิก ๕๐ ลิตร แต่ขอไปท่ี ๑๐๐ แบบนี้ 
แหละค่ะ เผื่อไว้ เดี๋ยวเราจะไปปรับกันใหม่ ในส่วนของการรายงานผู้บังคับบัญซา บิลที่จะ 
ออกไปส่ังจ่ายคือถึงแค่คลัง แต่ในส่วนของการรายงานการใช้มันมันถึงผู้บริหารทุกครั้ง อันที่ท่าน 
เลขาเห็นคือเราจะพารองโก้ตรวจทุกอาทิตย์ จะเซ็นทราบว่าคุณเบิกนํ้ามันไปกี่ลิตร เราจะ 
รายงานรองโก้ แต่ในภาพรวมของการขออนุมัติการใช้นํ้ามันผ่านกองคลัง กองคลังก็ต้องผ่าน 
นายก เห็นแค่ตัวเดียวค่ะ

- ก็เป็นอันว่าเช้าใจตรงกัน ๑ ตุลาคม ๒๕าอ๑ ก็ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ทุกกองเริ่มปฏิบัติ 
๑ ตุลาคม เป็นด้นไป ยังมีอีกเรื่องคือเรื่องนํ้ามัน เรื่องการคำนวณนํ้ามันเพื่อขอตั้งงบประมาณ 
ระยะเวลาไปเบิกไปจ่าย การส่งมอบ ปลายทางก็คือเมื่อรับมอบมาแล้วก็คือบิญหาการควบคุม 
เข่นน้ันได้เติมในถังจริง แล้วต้องมีการตรวจสอบว่าฝาถังอะไรต่าง  ๆ กุญแจรถ คือน้ัามันมันจะ 
ออกไปนอกระบบไม่ได้ กำขับกับผู้มีหน้าที่ พนักงานขับรถ น้ัามันท่ีลงไปในถังแล้วให้มันอยู่ใน 
เคร่ือง ใช้งานไป ไม่ไปไหน แต่บิจจุบันสามารถเล็ดลอดได้ เนื่องจากเติมในภาฃนะได้โดยอ้างว่า 
รถแบ็คโครว่ิงไปไม่ได้ รถต้องทำงานเสาร์อาทิตย์ ที่รายงานเหตุผลมาให้ผู้บังคับบัญซาได้ทราบ 
ต่อไปให้แต่ละกองจัดท6าบิบรถ เวลาการให้บริการประซาซน โดยให้เป็นไปตามขั้นตอน เสนอ 
มาเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕:๖๑ อันนี้เป็นนโยบายสำคัญ การซ0าระภาษี การให้บริการเรื่องแบบ 
การเก็บขยะสิ่งปฏิกูล เสนอปรับลดระยะเวลาการให้บริการ

- กองสาธารณสุขล้างตลาดเดือนละ ๒ ครั้งเหมือนเดิม การจ้างเหมาบริการกวาดถนน กับจ้าง 
เหมาบริการรถขยะ เราได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน 7 0 3  เนื่องจากว่า พวกเราออก 7 0 3  ไป 
แล้ว มันไม่สามารถตรวจรับงานได้ตรง เราก็เลยไปเลือกปรับ ไม่สามารถจ้างรายเดิมต่อได้ ต้อง 
จัดทำการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะได้หยุดไปหนึ่งเดือน ตอนนี้กำลังประกาศหาผู้รับเหมาอยู่ แต่ 
ทางสาธารณสุขจัดเตรียมการไว้แล้วในเรื่องคนงาน คือของรถขยะในถนนสายหลัก สายรองก็คง 
ต้องรอไปก่อนภายใน ๑ เดือน ตอนนี้กำลังหาผู้รับเหมาอยู่ เรียนท่านผู้บริหารให้เช้าใจว่าให้ 
การทำงานให้มันลื่นไหลไปได้ ขอบเขตเดิม ก ็จะเป ็นบิญหาต่อผู้ร ับจ้าง ผ ู้ร ับ เหมาว ่าเขา 
ปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตาม 7 0 3  กรรมารตรวจรับก็จะตรวจได้โม่ครบ ก็จะเป็นบิญหากันอีก ในปีน้ี
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ขอแก้ปัญหาให้จบข้าไปหน่ึงเดือน กำลังหาผู้รับเหมาอยู่ค่ะตอนนี้ งานดำเนินการไปแล้วค่ะ ทีนี้ 
ในเรื่องของขยะที่เป็นปัญหาของเทศบาลตำบลโนนสูงนะคะตอนนี้ เรารู้แล้วว่าเราต้องไปจัดการ 
ขยะรวมกับเขตไหน ๗๐ แห่งท่ีจะต้องไปท้ิงในเทศบาลนครราชสีมา วันน้ีนักวิขากรสาธารณสุข 
ก็ไปร่วมรับฟ้งแนวทางที่ มทส. เดี่ยวเขากลับมาเขาก็จะมาเล่าแนวทางให้เราพิงการจัดการ 
อย่างไร ในเร่ืองวัคซีนพิษสุนัขน้า เราไต้ดำเนินการจัดหาแล้ว คลังก็ไต้ส่งมอบในส่วนของ ๑๐ โดส 
เราจะไต้มา ๔๐ ขวด ก็เท่ากับ ๕๐๐ โดส แล้วตัวที่เป็น ๑ โดส ก็จะไต้มา ๓๐๐ ขวด ก็เป็น 
๘๐๐ โดส ตอนน้ีกำลังสำรวจสุนัขแล้วก็แมว ตรงไหนท่ีเรายังไม่ไต้ฉีดวัคซีน เดี่ยวจะไต้รายงาน 
ผู้บริหารอีกรอบ ในส่วนของกองสาธารณสุขในเรื่องงบประมาณค้างจ่าย ท ี่ต ้องขยายเวลา 
เบิกจ่ายมีสองตัวคือ โครงการก่อสร้างรายระบายนํ้า คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๗ ของล่ง 
ขุมขนโนนตาลู่ โนนระเวียง งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท ตัวน้ีแบบได้แล้ว เรียบร้อยหมด 
ทุกอย่าง รอเดือนตุลาคมจะดำเนินการต่อ และอีกโครงการหน่ึงก็คือ โครงการปรับปรุงทางเท้า 
ค้นหิน ถนนศรีธานี ต่อจากเดิม ขุมขนศาลตาปู งบประมาณ ๘๐๕:,๐๐๐ บาท สองโครงการ 
นี้เป็นขยายเวลามาจากปี ๒๔๖๐ สองตัวของปีงบประมาณ ๒๕:๖๑ ที่การเงินยังไม่ไต้ก่อหนี้ 
ผูกพัน ครุภัณฑ์คือเครื่องปรับอากาศ ๔ เครื่อง งบ ๑๑๑,๔๐๐ บาท เครื่องถ่ายเอกสารระบบ 
ดิจิตอล ๑ เครื่อง ๒๔๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ๑,๔ ๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการปรับปรุงอาคารผู้ปวยศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์รถบรรทุก 
ขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ ๒ คัน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง โครงการเรียงหินยาแนว 
ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ข้างโรงเรียนจุ้ยฮั้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร้างท่อระบายน้ําถนนโนนสูง- 
โนนไทย แยกสาธารณะข้างบ้านเลขที่ ๑๒๐/ ๑ ขุมขนบ้านเพิ่ม งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ 
บาท โครงการก ่อสร้างท ่อระบายน ํ้า คสล. พร้อมทางเท ้าหน ้าสำน ักงานสาธารณสุข 
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ถนนบ้านเพิ่มซอย ๔ 
ทิ้งสองข้าง ต่อจากโครงการเดิม ขุมซนบ้านเพิ่ม ๑ ,๙๔๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างราง 
ระบายนํ้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๔ พรรษา ๑๘๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงทางเท้าและ 
คันหิน ถนนโนนสมบูรณ์ ๙๙๔,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ถนนศรีธานี 
ซอย ๑ ท้ิงสองข้าง ขุมซนตลาดใหม่ ๑๔๔,๗๐๐ โครงการวางท่อ คสล. ถนนพัฒนา ซอย ๔ 
จากถนนมิตรภาพ-โนนสูง ถึงแยกหน้าโรงพยาบาล ขุมซนแสนสุข ๑,๑ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
โครงการก่อสร้างท่อระบายนี้า คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ด้านขวาทางขุมขนโนนหมัน 
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ท้ิงสองข้าง ข้างบ้านนาย 
สมหมาย ภักดีรักษ์ ๙๗๐,๐๐๐ บาท โครงการวางท่อระบายนํ้าบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนสูง 
๑๒๐,๐๐๐ บาท ทุกตัวมิเงินแล้ว แบบมิแล้ว ประมาณกลางมิทิ้งหมด วิศวกรรับรองมา 
ท้ิงหมด ก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๔๖๑ ขอบคุณค่ะ

- ของกองช่าง ท่อลอดบายพาส ช่างขัยทำราคากลางไปครั้งที่ ๒ ไปท่ีคลัง แต่ยังมิปัญหาคือยัง 
ไม่ได้ยกเลิกราคากลางตัวเก่า ๑๙๙,๐๐๐ บาท

- เราไม่ได้ทำในแผนก็ต้องไปทำในแผน พอทำแผนราคามันเปลี่ยน คุณก็ต้องกำหนดราคากลาง 
ใหม่ ๒ ข้ันตอนท่ีต้องไปทำ

๒๖

/  นางประภาพรรณ ..1



นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีศึริ - เพราะเป็นเงินสะสมใซ้ได้เลย น้ีคือข้ันตอนค่ะ 
(ผอ.กองวิซาการฯ)

นายประสงค์ โพธ้ิมีศิริ 
(นายกเทคมนตรี)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

นายประสงค์ โพธ้ืมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีศิริ 
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขๆ)

- รีบดำเนินการนะครับ ถ้าฝนตกมาประขาซนบ่นแน่นอน ก็ฃ่วยกันนะครับ อะไรก็จะให้เป็นแต่ 
ฃ่วงเวลาดำเนินการ ใครจะทำผิดทำถูกไม่รู้แต่ละเรื่อง กำหนดหมดเวลาแล้วผมรู้ที่หลังแบบนี้ถือ 
ว่าบกพร่องครับ มอบให้ท่านปลัดไห้ดำเนินการเร่งเป็นการด่วนให้ผมด้วยว่า งานที่ผมต้องการแต่ 
ละครั้งรู้สึกจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไร

- ขอถามเกี่ยวกับหนังสือที่ส่งมาเกี่ยวกับบัญขีนวัตกรรมไทย เรื่องเตาเผาขยะว่าหนังสืออยู่ที่กอง 
สาธารณสุขหรือกองคลัง การผิงกลบแบบทุกวันนี้ ต้องใซ้พื้นที่เยอะไม่รู้ว่าจะไปหาที่บริเวณไหน 
เป็นที่ผิงกลบ ผมได้คุยกับท่านนายกว่าราคาเตาเผาขยะ ราคาประมาณ ๙ ล้าน เผาขยะได้ 
ข้ัวโมงละ ๕๐๐ กิโลกรัม ใข้ระบบก๊าซ น13ธ จุระเบิดเตาเผาขยะซึ่งบัญซีนวัตกรรม เป็นของ 
สำนักงบประมาณส่งมาให้ท้องถิ่นใข้เป็นทางเลือก หากเป็นไปได้อยากให้นำเสนอเพิ่มแผนไว้ส่วน 
รายละเอียดผมจำไม่ได้ให้ไปศึกษาดูมี ๓๐๐ กว่ารายการ ถ้าไม่ดีหรือได้ผลจริง สำนักงบประมาณ 
คงไม่ส่งรายละเอียดมาให้ท้องถ่ิน ผมมองสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งเตาเผาขยะคือที่ดิน ๑๗ ไร่ บริเวณ 
ที่เคยสร้างโรงฆ่าสัตว์ เรามาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ จากโรงฆ่าสัตว์มาเป็นที่สร้างเตาเผาขยะ ซ่ึงดู 
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของที่ดินเนื่องจาก ๘ -  ๙ เดือน ทิศทางลมพัดจะพัดออกไปนอก 
เขตเทศบาลเราก็ดำเนินการเผาขยะข่วงนี้และข่วงฤดูหนาวประมาณ ๓ - ๔ เดือน ลมจะพัดเข้า 
มาในเขตเทศบาลเราก็ดำเนินการผิงกลบขยะแบบที่เราทำอยู่และเทศบาลมีที่ทิ้งขยะอยู่ในเขต 
ตำบลใหม่ซึ่งผิงกลบขยะเต็มพ้ืนท่ีหมดแล้ว เราสามารถไปขุดขยะขึ้นมาทยอยเผาจะทำให้เทศบาล 
มีพื้นที่ที่สามารถทิ้งขยะเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง ผมขอฝากกองสาธารณสุข ติดตามความเป็นไปได้ 
เกี่ยวกับเตาเผาขยะตามบัญชีนวัตกรรมไทยที่สำนักงบประมาณส่งมาด้วยครับ

- อันนี้ผมได้ปรึกษาหลายท่าน โคราขเขาบอกว่าจะทำโครงการอะไรแต่ละครั้ง ก็ต้องได้รับการ 
ยืนยันผู้ผลิตหรือสำนักงบ เตาเผาขยะ สำนักงบนำเสนอกับท้องถิ่นว่าจะสามารถกำจัดขยะได้ 
สมบูรณ์แบบหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ต้องบำรุงรักษา มีครบหรือเปล่า ให้เขาทำหนังสือยืนยันมาลัก 
นิด ถ้ามาใช้แค่ปีเดียวมกีารเสียหาย เราก็ไม่คุ้มต้องปรับปรุง ตกแต่ง แก้ไขอะไร ห ร ือ เป ล ่า  ใช ้ 
ไม่ได้ก็ไม่คุ้ม ก็ต้องให้สำนักงบประมาณยืนยันอีกครั้งหน่ึง แล้ว ค่อยดำเนินการตั้งงบประมาณ ให้ 
กองสาธารณสุขตรวจสอบงบประมาณ ให้ยืนยันมาเลยว่า ถ้ามีการเสียหายต้องซ่อมบำรุงรักษา 
แล้วจะมีอุปกรณ์ที่จะต้อง บำรุงรักษาหรือไม่ อายุใช้งานเต็มที่ประมาณกี่ปี ตรวจสอบด้วย

- ดิฉันรับนโยบายผู้บริหาร ดิฉันรายงานต่อที่ประขุมนะคะว่า การตรวจสอบนํ้าในสำเชียงไกรและ 
การตรวจสอบนี้าในปอบำบัดที่เราได้จัดทำขึ้น ตอนนี้ผลการตรวจสอบออกมาแล้วว่านํ้าเราไม่ 
เสียหาย สามารถปล่อยได้ไม่มีมลพิษ ไม่มีสารตะก่ัว ไม่มีส่ิงตกค้าง สามารถปล่อยลงสำเชียงไกร

/  ได้เลย หนังสือ -..



นายประสงค์ โพธมีคิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีคิริ 
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

นางอัญซุลี ตรงด่านกลาง 
(รก.ผอ.กองการศึกษา)

ได้เลย หนังสือรับรองจาก มทส. มาแล้ว แล้วในส่วนของลำเขียงไกรเขาให้เก็บตัวอย่างเพื่อ 
ตรวจสอบสาม'ช่วง ไม่ถึงกับเลียหายสามจุดก็คือ ตรงด้น ตรงกลาง นี่คือขุมขนบ้านกระพี้จาก 
ตลาดลงมา ตรงนี้เราต้องทำกรองให้ดีๆ มันเป็นตะกอนเยอะ แด่ไม่ได้มีสารตะกั่ว ไม่มีอะไร 
ตกด้าง ค่ามันต้องถึง ๔ แด่ตอนน้ีของเราเป็น ๔ กว่า ตรงน้ีเราต้องปรับปรุง ทำอย่างที่ท่านนายก 
ว่า คือ ก่อนที่จะลงก็คือต้องป่นให้นํ้ามันมีออกซิเจนเยอะ ตัวนี้เด๋ียวเราก็จะทำ ขอรายงานให้ที่ 
ประขุมทราบ ของเราไม่มีปัญหาในเร่ืองของน้ีา

- สอบถามรถไฟว่าเขาจะมีปัญหาหรือเปล่า เพราะว่าล้าเราตั้งงบประมาณขึ้นมา จะมีปัญหา 
หรือไม่ เก่ียวกับเรื่องถนน เรื่องการวางท่อ ให้ไปคุยกับผู้รับเหมารถไฟ

- เรื่องน้ําเราตั้งโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกเดือนไว้อยู่ค่ะ ปีที่แล้วเรามาทำทันอยู่ค่ะ ในหน่ึง 
เดือนก็ไม่ได้เกิดความเลียหาย ตรงนี้รองรับเราอยู่ค่ะ มี ๒ โครงการค่ะ ปอบำบัด และลำเขียงไกร

- เรียนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ ปลัดเทศบาล ผอ.กอง และผู้อำนายการ 
สถานศึกษาทุกท่าน รายงานผลการปฏิบัติงานรอบเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ที่ผ่านมา 
โครงการจัดการประกวดแห่เทียนพรรษา ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๑ และมีการ 
ประกวดขบวนแห่ สถานศึกษา โครงการท่ี ๒ โครงการทัศนศึกษาดูงานของครูในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการอบรมเซิงปฏิบัติการบูรณาการ 
กับเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีการไปอบรมเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ก็มีการศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพขรบุรี ซ่ึง 
โครงการก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการท่ี ๓ โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในระหว่างวันที่ 
๑๔ -  ๒๔ ก็มีการแข่งขันกีฬาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับภาค 
และระดับประเทศต่อไป ซึ่งมีตัวแทนผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมประขุมในวันที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมา 
เพื่อจับฉลากแบ่งสายกีฬาต่างๆ โครงการที่สี่โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวขนแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๔๖๑ ซ่ึงจัดในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๔๖๑ ก็มีเด็กและนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล 
โนนสูง ท้ัง ๓ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมให้ไปทั้ง ๔ วัด ได้แก่ วัดบัว วันโนนหมัน วัด 
ใหม่สุนทร และวัดปา ในส่วนของโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างขณะนี้ ก็มี'โครงการ 
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน ทาสีโรงเรียน ท.๒ โครงการก่อสร้างแท่น 
พระพุทธรูปโรงเรียน ท.๒ โครงการสร้างร้ัวโรงเรียน ท.๑ โครงการต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร ท.๑ 
ตอนนี้ได้รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้างไปยังผู้บริหารแล้ว โครงการปรับปรุงอาคารราชาวดี 
โรงเรียน ท.๒ และโครงการปรับปรุงอาการประกอบ ท.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน่โรงเรียน ท.๓ 
คณะกรรมการก็ได้ประขุมเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก็อยู่ในขึ้นตอนเสนอผู้บริหารต่อไป โครงการ 
ปรับปรุงเสาธงนี้ยังอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาต่อรองราคา และจะมีโครงการขยายเวลาเบิก

/  จ ่าย เง ิน ...



นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นางธัญชุลี ตรงด่านกลาง 
(รก.ผอ.กองการศึกษา)

นายวรศักด้ี กาญจนสีมา 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑)

จ่ายเง ิน สองโครงการคือโครงการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท โครงการปรับปรุง/ 
ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท

- ที่ว่าต่อรองราคาเสาธง หมายความว่าอย่างไรครับ ผู้รับเหมาเขาให้ราคาสูงหรือครับ

- มันเป็นข้ันตอนค่ะ เสนอราคามาแล้วเขาเลยให้ต่อรองราคาอีกครั้งหน่ึง จะพยายามให้ทันค่ะ

- กราบเรียนนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน 
ในส่วนของโรงเรียน ท.๑ ขอน่าเรียนต่อท่านนายก การปฏิบัติงานที่ผ่านมาในช่วงเดือนสิงหาคม 
จนมาถึงเดือนกันยายนในส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปีดเทอมมา เราได้เด็ก ๑๒ คน แล้วช่วง 
เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาอีก ๔ คน เป็น ๑๖ คนและคิดว่าให้รอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะครบ 
๒๐ คน จะเป็นระบบ 0 0 5  ได้ นั่นเป็นสิ่งที่เขาจะจัดสรรงบประงานให้เรา ในส่วนของโรงเรียน 
การทำกิจกรรมควบศู่กับงานวิซาการในวันที่ ๘ สิงหาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนก็ได้จัดอบรม 
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโครงการ 107 ก็ใด้น่านักเรียนตั้งแต่ขั้น ป.๑ ถึง ป.๖ ไปอบรมที่ 
มหาวิทยาลัยราซภัฏนครราขสีมา พัฒนาผู้เรียนหาประสบการณ์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์โรงเรียน 
เรามันเก่ามาก ผมขอไปแล้วคาดว่าปีหน้าคงจัดสรรให้ประมาณ ๒๐ กว่าปีเครื่องเก่า หน่ึงปีแล้วก็ 
ยังซ่อมได้ไม่หมด มันเก่ามาก ล้าสมัยจำหน่ายทิ้งไปเยอะ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม โรงเรียนก็ได้จัด 
กิจกรรมวันแม่ มอบทุนการศึกษา ก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาล นักเรียนก็ได้รับทุนการศึกษาทุก 
คน ตั้งแต่ขั้นอนุบาล - ป.๖ ทุนละ ๓๐๐ บาท และมีทุนปีจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนได้คนละ 
๔๐๐ บาท ให้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้ทุน ก็ได้รับมอบทุกคนในช่วงวันแม่ ต้องขอขอบคุณคณะ 
ผู้บริหารทางเทศบาล ในช่วงวันที่ ๒๔ สิงหาคม โรงเรียนก็ได้ร่วมแช่งขันกีฬากลุ่มของโรงเรียน 
เทศบาล วันท่ี ๒๙ สิงหาคมที่ผ่านมา ก็ได้นำนักเรียน ตั้งแต่ขั้นอนุบาล ๓ จนถึงขั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๖ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ปากช่อง ได้รับการสนับสบุนงบประมาณจากทางเทศบาล พา 
เขาไปดูเศรษฐกิจพอเพียงที่ปากช่องแล้วของเอกขนไปศูที่เขาทำเหล็ก ขึ้นไปขมเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
ในช่วงเดือนกันยายนวันที่ ๑๓ ถึงวันท่ี ๑๔ สอบการอ่านเขียนวิเคราะห์ทุกขั้นเรียน ก็วันที่ ๒๐ 
ที่ผ่านมากิจกรรมวันเยาวซน ทางโรงเรียนได้จัดอบรมโรงเรียนคุณธรรม ได้ไปอบรมท่ีไมด้า และ 
ได้มาต่อยอดตรงนี้ จะเป็นของกรม ตัวขี้วัดของผู้บริหาร ๔ ข้อ ของครู ๓ ข้อ ของนักเรียนที่ผมได้ 
เขีญท่านนายกไปเปีดงาน ต่อไปกรมคงจะให้ได้รายงานตรงน้ี เหมือนกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
นักเรียน ก็สามารถปฏิบัติได้ ส่วนวันท่ี ๒๑ ผมได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แกโรงเรียน คือการ 
จัดอบรมการทำโครงงานให้นักเรียนขั้นป.๔ - ป.๖ ส่วนป.๑ -ป .๓ ยัง เล ็ก เก ิน ไป ย ังท ำไม ่ได ้ 
จึงได้เขิญเพื่อนของผมมาเป็นวิทยากรให้ มอบเงินให้เขา เขาก็ไม่รับ เขามอบให้กับโรงเรียน 
เพื่อให้ทางโรงเรียนน่าเงินเหล่านี้ไปจัดกิจกรรมในภาคเรียนต่อไป เพื่อส่งนักเรียนเข้าแช่งขันอีก 
คณะครูก็เข้ามาร่วมด้วยวันที่ ๒๖ -  ๒๘ กันยายน ๒๔๖๑ ก็กำหนดสอบปลายภาค ในวันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๔๖๑ ผมจะกำหนดประขุมกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่างๆ แล้วก็จะปีด

/  โรงเรียน...



บายประสงค์ โพธ๋ึมีศิริ 
(นายกเทศมนตรี)

นางอัญฃุลี ตรงด่านกลาง 
(รก.ผอ.กองการศึกษา)

นางประภาพรรณ โพธ้ีมีศิริ 
(ผอ.กองวิขาการและแผน)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

๓๐

โรงเรียนในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕าอ๑ และจะเปีดภาคเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕าอ๑ แล้วก็ 
ให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านได้รับปัญหาต่างๆ สะท้อนกลับมา ก่อนปัดเทอมก็จะประขุมในส่วนของ 
การทำงาน ผมก็จะรายงานให้ท่านนายกทราบเพียงเท่านี้ แต่ผมจะขอติดตามผลเรื่องรั้วโรงเรียน 
การซ่อมแซมโรงอาหาร การซ่อมแซมอาคารที่พังลงมา ตอนน้ีมันเริ่มมันเริ่มลามไปเรื่อยๆ เร่ิมพัง 
ต่อมาอีก แล้วปัายข่ือโรงเรียนผมเร่ืองไปถึงไหนแล้วครับ ขออนุญาตสอบถามเท่าน้ีครับท่านนายกฯ

- ให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาข่วยขี้แจงให้ ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ ทราบด้วยครับ

- ขอนำเรียนขี้แจงว่า โครงการนี้คงไม่ได้ดำเนินการต่อไปเน่ืองจากตรวจสอบจากเทศบัญญัติแล้ว 
ไม่ตรงกัน ปัายขื่อตามแผนเป็นปัายขื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ คือในแผนมันไม่ตรงกัน เป็นขั้นตอน 
เสนอสภาแต่ห้วงเวลามันไม่ได้

- ต้องขอข้ีแจงว่าตรวจแผนมาให้ดีๆ ตรวจกับกองซ่างให้ดีๆ เข้ามาให้มันตรงกับเทศบัญญัติของปี 
๖๒ เงินห้าล้านที่ข่างขัยบอกว่า เขาได้ผู้รับเหมาแล้วมาไข้เงินตัวน้ี แล้วทำแผนเข้ามาให้ตรงแบบ 
ที่เราเขียนไว้ทำมาให้ตรง มาขอตั้งจ่ายรายการใหม่ปี ๖๒ โรงเรียนก็ต้องตรวจของตนเองให้ดี

- แผนต้ังแต่กันเงินมาไม่ถูกจนไล่หาฉบับท่ีเท่าไรบอกว่าก่อสร้างปัายขื่อโรงเรียน โครงการก่อสร้าง 
ซุ้มประต โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปัายข่ือโรงเรียน พีงเป็น ๓ อย่างเลยตัวนี้ เข้าสภา ๓ ครั้ง 
เลยไปไม่เป็นเลย คุยกับ ผอ.วิฃาการๆ ให้มันตกไปได้ ตั้งใหม่งบเหลือจ่าย ทำแผนให้มันถูก 
ปรับปรุงแผนพัฒนาแผนให้มันถูก เรียกขื่อให้ตรงตามแผน จะก่อสร้างก็ก่อสร้าง จะปรับปรุงก็ 
ปรับปรุง จะซ่อมแซมก็ซ่อมแซม เอาอย่างใดอย่างหนื่ง ไม่ใฃ่มีมาสามอย่างก็เสนอมาสามครั้งสาม 
อย่าง กองการศึกษาก็หาอะไรที่จะเพิ่มเติมตรงไหนเลยจับตันซนปลายไม่ถูก มันตกก็ให้มันตกไป 
ให้นับต้ังด้นใหม่ ไม่ต้องมาถามว่าจะได้หรือไม่ได้ งบปรับปรุงซ่อมแซมสองแสน ดาดฟ้าโรงเรียน 
พยายามตามงานที่กองการศึกษา วางแผนว่ามันถูกไหม จะซ่อมตรงไหน พังมาก็ให้รายงาน อย่า 
แค่รายงานมาต้องตามงานด้วย เงินอุดหนุนมันยังมีอยู่ปรับปรุงซ่อมแซมประขุมกันหลายรอบก็ 
ต้องมาจี้กันด้วย ซ่อมแซมก็ซ่อมได้เดียวจะเรียกเงินคืนเหมือนปี ๖๑ อย่าให้เป็นอย่างนั้น ปี ๖๒ 
สองแสนคงไม่มาก เราพยายามหาเงินเหลือจ่ายจากปีที่เราจะเป็นไปได้ อย่างเงินห้าล้านทำถนน 
จากแยกไฟแดงถึงสำราญราษฎร์ แอสฟ้ลทํติกตัวนี้ถึงทางหลวงขนบทก็มีผู้รับเหมาแล้วเรานำเงิน 
ห้าล้านตรงน้ันมาปรับแล้วก็ทำ แล้วจะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเงินจะตกไป มีตกไปหลายยอดอยู่ ปรับ 
แผนใหม่ให้มันถูก ไปโอนเป็นตั้งจ่ายรายการใหม่มันจะได้เดินไปได้ ผอ. ท.๑ ฃอขี้แจงเท่านี้นะ 
ครับ มันปรับได้เท่านี้ ก็ดีที่สภาเทศบาลตำลบโนนสูงเขาไม่เร่งรัดมาก อนุมัติไปแล้วก็ทำได้เลย 
ก็ฝาก ผอ. ท.๑ ไว้ด้วยว่าล้ามีอะไรจะทำ ดูแผนก่อน ต้องปรับแผนให้มันถูก ตั้งจ่ายรายการใหม่ก็ 
ต้ังข่ือให้มันตรงกับแผน

นายวรศักด๋ี กาญจนสีมา /  นายวรศักดี๋ ..-



(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑)

นายวรการ ทัดกลาง 
(เลขานุการนายก)

ดร.นิรันดร เนตรภักดี 
(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒)
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๓๑

- แก้อย่างไรครับ

- ตอนนี้แบบผิดอย่างเดียวครับ

- ผมขออนุญาตครับ เรื่องเงิน 581ท1อ คือเรามีในแผนอยู่แล้ว ตั้งแต่แผนเทศบัญญัติที่เราตั้งไว้ 
โรงเรียนละห้าแสน มีแผนทุกปีที่เราซักซ้อมในการจัดทำงบประมาณ หลังจากนั้นเงินมันก็จะส่ง 
มา วันที่ ๒๕ หนังสือซักซ้อมไม่ทำให้ตกเป็นเงินสะสมปี ๖๒ หลังจากนั้นท่านก็ค่อยขออนุมัติ 
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อที่จะใซ้ตามโครงการที่คุณขอ เข่น ของท่านมี ๕ โครงการ ของผมส่ี 
แสนห้า ของผมมี ๑๑ โครงการ ผมก็ต้องดำเนินการตาม ๑๑ โครงการที่ผมขอเงินเขาไปสี่แสนห้า 
ผมก็จะต้องขอประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา หลังจากวันที่ ๑ ตุลาคม ก็คือมันจะต้องตกเป็น 
เงินสะสมก่อน ผมประขุมเสร็จ ผมก็จะรายงานการประขุมขึ้นมาแล้วก็ขออนุมัติคณะกรรมการมา 
แจ้งเรียนท่านนายกให้ทราบเพื่อที่ท่านนายกจะได้อนุมัติใซ้จ่ายเงินสะสมต่อไป และเราก็ไป 
ดำเนินการของเรา มีแผนโรงเรียนอยู่แล้ว ท่านจะต้องมีแผน ๖๒ ร81ทนว อยู่ในแผนอยู่แล้ว
- เรียนท่านนายกเทศมนตรี สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ ผมก็ขอสรุปรายงานกิจกรรมทางต้าน 
การศึกษาคร่าวๆดังนี้นะครับ คือเมื่อวันที่ ๗ และ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนก็เข 
ข ้าค ่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมสองวันหนึ่งคืน โดยได้รับคณะวิทยากรจากจังหวัด 
นครราขสีมา ตัวแทนเผยแผ่พุทธศาสนาให้มาในการอบรมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ทางโรงเรียน 
เทศบาล ๒ ก็ไต้จัดกิจกรรมวันแม่และมอบทุนการศึกษา ปรากฏว่าปีการศึกษานี้เราไต้รับมอบ 
การสนับสบุนเงินทุนการศึกษาทั้งจากผู้ปกครองทั้งจากผู้บริหาร เงินปีจจัยพื้นฐานยากจนได้หนึ่ง 
แสนกว่าบาทแล้วยังเหลือเงินอยู่ประมาณหมื่นห้าที่เป็นเงินทุนการศึกษานี้เราก็เก็บไว้เพื่อเป็นทุน 
ในการมอบทุนการศึกษาในปีต่อไป วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
คณะผู้บริหารไต้ไปเป็นเกียรติในการเปีดงานวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนก็ได้จัด 
ทัศนศึกษาดูงานทางศูนย์วิทยาศาสตร์ที่อำเภอปากข่อง จังหวัดนครราขสีมาเข่นเดียวกัน วันท่ี 
๒๗ สิงหาคมที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลโนนไทยก็ได้ขอความอนุเคราะห์เข้า 
เยี่ยมขมศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ๒ และได้เข้าเยี่ยมขมห้องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จัดตัวอย่างและเป็น 
แนวทางในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลตำบลโนนไทยต่อไป วันท่ี ๕ กันยายน โรงเรียนก็ 
ได้จัดอบรมความรู้ วินัยการจราจรให้กับเด็กนักเรียนวันที่ ๖ กันยายน ได้จัดโครงการอบรม 
รณรงค์ปีองกันยาเสพติด ทางสถานศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนน 
สูง และวันที, ๒๑ กันยายนที่ผ่านมาได้จัดวันมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ก็คือ 
คุณครูธัซปพร ปานกลาง ตอนเย็นก็ได้ร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิต คณะสมาคมครูอำเภอโนนสูง วันท่ี 
๑ - ๓ ตุลาคมนี้ก็จะเป็นการสอบปลายภาค วันท่ี ๔ -  ๕ ตุลาคมจะประเมินการอ่านของนักเรียน 
ทุกระดับชั้น วันท่ี ๑๑ ตุลาคมก็ปีดภาคเรียนครับ ขอบคุณครับ

/  นายไพโรจน์ 1..



(ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓)

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิรี 
(นายกเทศมนตรี)

นายประสงค์ โพธ้ีมีศิรี 
(นายกเทศมนตรี)

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
(ปลัดเทศบาล)

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขาฯ ท่านปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองทุกกอง 
โรงเรียนเทศบาล ๓ ขอนำเรียนผลการปฏิบัติรอบเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้ เรื่องของงานเราก็ 
เป็นไปตามแผนปฏิทิน ก็มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ครับ สำหรับเรื่องงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติเรา ตามแผนครบทุกโครงการครับ งาน 
กิจกรรมนักเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มจัดกีฬากลุ่มก็บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป๋าหมาย 
นักเรียนที่จะไปแข่งกีฬาภาคนางรองก็เป ็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้กำหนดแล้วว1าปีน ี้ 
เทศบาล ๓ เป็นผู้ประสานงานโครงการและใช้เป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬา เราจะเก็บตัวตั้งแต่ 
วันท่ี ๑๓ -  ๑๘ ตุลาคม ๒๕:๖๑ แล้วก็จะเดินทางไปนางรองในวันที่ ๑๙ เป็นด้นไป การแข่งขัน 
กีฬาก็จะเริ่มวันที่ ๒๐ -  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่นางรอง เราก็เตรียมความพร้อมส่วนนี้โดยกอง 
การศึกษากำลังดำเนินอยู่ในโครงการอยู่ ส่วนกรรมการโค้ดควบคุมทีมเป็นไปตามที่กองการศึกษา 
ดำเนินการอยู่ สำหรับในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ โรงเรียนก็ได้จัดทำแผน 
งบประมาณซึ่งคาดว่าจะนัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพ ิจารณาอนุม ัต ิใข ้แผน 
งบประมาณของโรงเรียนของศูนย์พัฒนาพร้อมกันก็ปีนี้ดูตามเทศบัญญัติรายจ่าย จะมีเงินของ 
ศูนย์เข้าไปด้วย ต้องทำแผนรองรับทั้งสองโครงการจะมีการประชุมในวันศุกร์น้ี ส่วนที่เหลือก็เป็น 
การเตรียมงานวิชาการและสอบปลายภาคเรียนก็คงมีเรื่องนำเรียนเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- ก็ฃอขอบคุณหัวหน้าส่วนการงานที่ได้ขี้แจงรายละเอียดและผลงานที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง อ่ืน.ๆ

- เกี่ยวกับการเกษียณอายุราขการครูและพนักงานเทศบาล ปีนี้เกษียณสองท่าน ก็มีนโยบายจะ 
เลี้ยงรับขวัญให้กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุในวันที่ ๒๘ กันยายน เวลา ๑๘.๐๐ น. แล้วก็ขอ1ไห้'ทุก 
ท่านได้ยื่นความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมว่าโรงเรียนเทศบาล ๑ ,๒ และ ๓ จะเอากี่โต๊ะ 
โต๊ะละประมาณ ๑,๖๐๐ บาท ตกคนละ ๒๐๐ บาท แล้วก็แต่ละกอง ก็ฃอให้แจ้งภายในวันพรุ่งน้ี 
ก่อนเที่ยงเราจะได้จองกับเจ้าของผู้ทำอาหาร สถานท่ีโดม เราจะไม่มีสุรา ท่านใดหลีกเลี่ยงได้ก็ 
ควรจะหลีกเลี่ยง ผมขอกำขับว่าไม่ให้มีของมีนเมา ส่ังด้วยหน้าที่ของผู้บริหารว่าไม่ให้มี พรุ่งน้ีนะ 
ครับขอแจ้งก่อนเที่ยงแล้วรายละเอียดอ่ืนๆ กลุ่มเพ่ือโนนสูงจะดูแลเร่ืองของขวัญ

- ติดตามงานของกองการศึกษาเรื่องซื้อทีวีกับกฺล้องถ่ายรูป ยังไม่ตกให้ดำเนินการต่อไปเรื่องการ 
ทำ 1ฬ0บ จากกองทุกท่านยกเว้นสถานศึกษาให้เสนอเป็นหนังสือข้อตกลงการปฏิบัติงานภายใน 
วันท่ี ๒๘ ทุกกองเสนอ เฬอบ ใหม่เพราะเขาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ รอบการประเมินที่เรา 
ได้ตกลงก่อนไปดูงานและในรอบน้ีจะนอกจากจะเสนอเป็นหนังสือแล้วผมจะเชิญผู้เสนอ เฬ0บ

/เข้ามาพูดคุย ..1



นายประสงค์ โพธ๋ิมีคิริ 
(นายกเทศมนตรี)

เข้ามาพูดคุยเป็นหลักฐานเก็บไว้ด้วยเป็นรายบุคคล ผมจะได้ทำ [ฬอบ เสนอระหว่างปลัดกับท่าน 
นายก หลังจากรับ ^ อบ จาก ผอ.กองต่างๆ แล้วผมจะรวบรวมเสนอไปยังผู้บริหารรายบุคคล 
แตให้เสนอเป็นหนังสือมาก่อนและหลังจากนั้นผมจะเชิญผู้อำนวยการกองทุกคนเข้ามาทำการตก 
ลงกันด้วยวาจาอีกรอบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเง่ือนไข

- การประขุมได้เสร็จสิ้นทุกระเบียบวาระแล้ว ผมฃอปีดการประขุมครับ

(ลงซื่อ)............ /. ผู้จดรายงานการประขุม
(นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อ ^ / ' ^
(ลงซ่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประขุม

(นายณัฐพล ตะเภาน้อย) 
ปลัดเทศบาล


