รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง
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นายประสงค์ โพธิ๋มีคิริ
นายอมรรัตน์ ปานเจริญดักด
นายวรการ ทัดกลาง
นายณ้ฐพล ตะเภาน้อย
นายสุรัส งานโคกสูง
นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง
นางจารุวรรณ สื่อกลาง
นางประภาพรรณ โพธี้มีคิริ
นางประภาพรรณ โพธิ้มีคิริ
นายอดิดักดี้ พ่วงคิริ
นางอัญชลี ตรงด่านกลาง
นางรัซนี อริยรักษ์
นายวรดักดี้ กาญจนสีมา
นางธัซปพร ปานกลาง
นายไพโรจน์ สวามีชัย
จ.อ.กันตภณ เดื่อกระโทก
นางณิรซา อาจจุฬา
นางสุกัญญา บรรดาดักด
นายสุธรรม ดอกแขมกลาง
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
นายประภากร ปานกลาง
เริ่มประชุมเวลา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองวิขาการและแผนงาน
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
รก.หัวหน้าฝ่ายบีองกันและรักษาความสงบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิขาการ

ประ?เงค์ โพธี้มีคิริ
อมรรัตน์ ปานเจริญดักดี้
วรการ ทัดกลาง
ณัฐพล ตะเภาน้อย
สุรัส งานโคกสูง
ธีระพัฒน่ สื่อกลาง
จารุวรรณ สื่อกลาง
ประภาพรรณ โพธี้มีคิริ
ประภาพรรณ โพธิ๋มีคิริ
อดีดักดึ๋ พ่วงคิริ
อัญชลี ตรงด่านกลาง
รัขนี อริยรักษ์
วรดักดิ๋ กาญจนสีมา
ธัขปพร ปานกลาง
ไพโรจน์ สวามีชัย
กันตภณ เดื่อกระโทก
ณิรซา อาจจุฬา
สุกัญญา บรรดาดักดี้
สุธรรม ดอกแขมกลาง
นัฐวดี จงกลกลาง
ประภากร ปานกลาง
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นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี วันนี้เป็นการประขุมหัวหน้าส่วนราขการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอกราบเรียนท่านนายกได้
กล่าวเปีดการประขุม และดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเขิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประซมทราบ

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

*

- เรียนท่านเลขานายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านผู้อำนวยการทุกกอง และผู้เข้าร่วมประขุมทุก
ท่านครับ วันนี้เป็นการประขุมประจำเดือน เพื่อขี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วก็นำเสนอเรื่อง
ที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป หรือดำเนินการในเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่ต้องดำเนินการขี้แจงในที่
ประขุม เราจะมีก ารประขุม กัน ทุก เดือ น เพื่อปรึก ษาหารือ มอบนโยบาย รวมทั้งแก้ไขบีญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานที่ผ่านมา ว่าการดำเนินการไข้งบประมาณการดำเนินงานของแต่ละ
โครงการที่ได้นำเสนอกับประขาขนไว้แล้ว ก็ให้มันแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ก็ได้รับความ
ร่วมมือจาก ผอ.กองแต่ละกองในการประขุม งานจะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ฝานมา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- มีท่านใดที่จะขี้แจง แก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ถ้ามี เขิญครับ

นายวรการ ทัดกลาง
- ขออนุญาตท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมการประขุมทุกท่านครับ ดูระเบียบวาระการประขุมก่อนที่
เลขานุการนายกเทศมนตรี จะมีก ารรับ รองรายงานวาระการประขุม วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันจันทร์ที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขออนุญาตแก้ไขต่อไปครับ
^\

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ ขอให้มีการตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับ เดือนที่แล้วการบันทึกมีการตัดข้อความบ้างเป็น
บางส่วน แต่ก็เพื่อให้เกิดประโยฃนํต่อส่วนรวม ขอให้บ ัน ทึก การประขุม อย่างนี้ท ุกครั้งครับ
เพื่อเป็นการยืนยันในคำพูดของแต่ละท่านว่ามีการรับคำสั่งอะไรไปบ้าง มีการเสนออะไรไปบ้าง
แล้วก็มาทบทวนกันในที่ประขุมในครั้งนี้ ว่าสิ่งที่นำเสนอในรอบที่แล้วกับสิ่งที่จะมารายงานใน
เดือนนี้มีการทำงานให้แล้วเสร็จไปบ้างหรือไม่ หรือมีบีญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ ครับแล้วยังมี
ท่านใดที่จะแก้ไขอีกไหมครับ เฃิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติม ผมก็ให้ทุก
ท่านได้โปรดยกมือเพื่อรับรองการประขุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เขิญครับ
- ให้การรับรอง ๒๐ เสียง / ขอบคุณครับ

/ ระเบียบวาระที่ ๓ -

1'

๓

*

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานประซมครั้งที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบเดือนของแต่ละส่วนราฃการ
นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ขอเขิญท่านปลัดเทศบาลได้นำเสนอ และให้แต่ละกอง/ฝ่ายขี้แจงเรื่องที่ผ่านมา และโครงการ
ที่จะดำเนินการต่อไป เชิญครับ

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

- กราบเรีย นท่า นนายกเทศมนตรีต ำบลโนนสูง ท่า นเลขานุก ารนายกเทศมนตรี รองปลัด
ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง รวมถึงหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายครับ วันนี้ขอ
รายงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ในการเข้าร่วมประขุมที่อำเภอโนนสูง
เป็นการประขุมประจำเดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาครับ ก็ขอรายงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสรุปให้หัวหน้าส่วนการงานทุกท่านได้ทราบครับ ทางจังหวัดนครราขสีมาได้
จัดงาน “วันรวมนี้าใจ สู่กาซาด” ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งทางอำเภอโนนสูงได้ดำเนินการจัดวันรวม
นี้าใจสู่กาขาด เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ก็ได้รับสิ่งของจากการบริจาคเป็น
จำนวนมาก ก็ฃอแจ้งทางผู้อำนวยการกองข่างว่า ทางอำเภอได้ขอความอนุเคราะห์รถหกล้อ เพื่อ
นำสิ่งของไปส่งยังกาขาดจังหวัดนครราขสีมาในวันพรุ่งนี้ครับ คือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ส่วนเวลาขอประสานงานกับท่านปลัดอาวุโส แล้วจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ ต่อไปเรื่องที่ ๒ เป็นการ
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตอำเภอโนนสูง กำหมดการมอบเป็นวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องประขุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ขั้น ๒ ทั้งนี้ได้รับทราบจากท่านนายอำเภอโนนสูง
เป็นการประสานงานเป็นการส่วนตัวว่า ในปีลัดไป หรือปีนี้ ล้ามีการเตรียมความพร้อมได้ทัน ของ
สถานศึกษาทุกแห่งที่จะมอบทุนให้แก'นักเรียน โดยปกติจะทราบว่าทางโรงเรียนจะมีการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ก็สามารถนำไปมอบที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
ได้ ส่วนวิธีการมอบก็ใข้วิธีการอย่างเข่นที่โรงเรียนมอบให้ผู้ปกครอง แต่ท างนายอำเภอท่านมี
ความประสงค์อยากจะให้เป็นภาพรวมทั้งอำเภอ เพราะฉะนี้นหากปีนี้ไม่ทันก็ฃอเชิญในปีหน้า
ได้กำหนดวันร่วมกันครับ เพราะท่านนายอำเภอว่าจะมอบเป็น ประทุก ปีค รับ ต่อไปเป็นเรื่อง
โครงการของทางศูนย์ดำรงธรรม”อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะจัดใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ วัดโค้งกระขาย หมู่ที่ ๔
ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูงครับ ในงานก็จะมีแสดงที่เกี่ยวข้องกับส่วนราขการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การข่วยเหลือขาวบ้าน ในส่วนนี้ก็ประกาศให้ทราบนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องสำคัญครับ เป็นการ
ขับ เคลื่อ นการพัฒ นาประเทศ เป็น การขับ เคลื่อ นตามโครงการ”ไทยนิยม ยั่ง ยืน ” จังหวัด
นครราขสีมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอซา ได้
ออกมาติดตามจากโครงการประซารัฐ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกัน ก็ฃอให้ทุกภาคส่วน ทุกกอง ได้
ติดตามเรื่องตังกล่าวนี้ด้วย คาดว่าอีกไม่นานก็คงมีการดำเนินการในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้โครงการตังกล่าวสำเร็จผลเป็นรูปธรรมครับ ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการจัดโครงการกิจกรรมลงดำเนินการใน
พื้นที่ระดับขุมซน หมู่บ้าน ตำบล ให้ใช้ทีมขับเคลื่อนพัฒ นาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม
ยั่ง ยืน ” คาดว่าคณะกรรมการส่วนกลางทั้งหมดจะมีเจ็ดพันกว่าคน ก็จะลงไปสู่ทุกๆ ตำบลทั่ว
ประเทศ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการตังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์1ซาติ ๒๐ ปี ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ส่วนนี้คือเป็นยุทธศาสตร์ของขาติ ก็ฃอให้หน่วยงานที่
/ เกี่ยวข้องทั้งหมด...

เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ติดตามข่าวสารจากสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารมาดู
ล่วงหน้าได้ครับ ต่อไปเป็นการหารือแนวทางปฏิบัติในการใข้สิทธิ๋ ส่วนนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องและ
สำคัญเท่าไหร่ครับ เรื่องคะแนนเสียงเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต่อไปฝ่ายความมั่นคงฯ รายงาน
เหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ มีภัยเกิดขึ้น ส่วนนี้ก็ฃอให้เร่งรัดในส่วนที่เราได้ช่วยเหลือเบื้องด้น และ
จากนั้นก็ให้รายงานทางอำเภอโดยเร่งด่วนเข่นเดียวกันครับ ต่อไปเป็นเรื่องคูนย์อำนวยความเป็น
ธรรม “นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน” ทางสำนักงานที่ดินได้จัดทำโครงการศูนย์ดำรงธรรม “นำสุข
คลายทุก ข์ด้านที่ดิน ” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประขาขน โดยเป็ดบริการคอร'เซ็นเตอร์ ที่
หมายเลข ๐๒-๑๔๑๕๕๕๕ ครับ ๑๐ คู่สายตลอด ๒๔ ขั่วโมง โดยเป็ด ๕ คู่สายพร้อมกันตลอด
ส่วนนี้จะเป็นการที่ขาวบ้าน หากมีการสงสัยเรื่องที่ดิน ก็จะทำให้ประขาขนได้เข้าถึงระบบบริการ
ได้ด้วยตัวเอง ก็ขอฝากประขาสัมพันธ์ส่วนนี้ไปด้วยครับ ครับต่อไปก็เป็นเรื่องในส่วนของความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อยในเขตอำเภอโนนสูง สถิติอาขญากรรม ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ภาพรวม คือ สักทรัพย์ ๑ ราย จับได้ ๒ คน กรรโขกทรัพย์ ๑ ราย จับได้ ๑ คน ในเดือนมกราคม
ที่ผ่านมาครับ ต่อไปคดีความผิดเกี่ยวกับรัฐฯ เป็นผู้เสียหาย จำหน่ายครอบครองเพื่อจำหน่ายยา
เสพติด ๗ คดี จับได้ ๘ คน ครอบครอง ๖ คดี จับได้ ๖ คน มียาเสพติดเพื่อเสพ ๒๒ ราย จับได้
๒๒ คน ต่อไปเป็น พ.ร.บ. อาวุธปีน และวัตถุระเบิด อาวุธปีนธรรมดา ครอบครองอาวุธปีนน่าพา
ไปในที่สาธารณะ ๕ ราย จับได้ ๕ ราย การพนัน ๕ คดี จับได้ ๑๗ คน ความผิดเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ๒ คดี จับได้ ๒ คน ต่อไป พ.ร.บ. วินัยจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย
๖๒ ราย คนซ้อนท้ายไม่สวมหมวก ๔๗ ราย เมาสุราขณะขับรถ ๑๗ ราย มาคาดเข็มขัด ๔๒ ราย
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตํ่ากว่าอายุ ๑๕ ปี ๑๓ ราย อายุมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป ๖๑ ราย แซงในที่คับขัน
๒๐ ราย อุปกรณ์ส่วนควบพาหนะไม่ครบถ้วน ๘๒ ราย ฝ่าปีนสัญญาณไฟจราจร ๔๖ ราย ขับรถ
ย้อนศร ๒๓ ราย โทรศัพท์ขณะขับรถ๗ ราย รวม ๔๒๐ ราย อุบัติเหตุจราจรทางบกเกิดขึ้น ๔๐
ครั้ง เสีย1ชีวิต ขาย ๑ คน บาดเจ็บ ๓๔ คน เหตุที่เกิดวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๐ น.
นายวิโรจน์ ปอไทย อายุ ๖๖ ปี ขับรถบรรทุกนั้ามันมุ่งหน้าไปทางจังหวัดขอนแก่น บนถนน
มิตรภาพช่วงแยกด่านเกวียน ขนกับจักรยานยนต์สองล้อ ที่จะข้ามถนนไปอีกผิงของถนน ทำให้
รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย เสียขีวิตในที่เกิดเหตุ จำนวน ๑ รายครับ ส่วนนี้ก็เป็นรายงาน
การประขุมจากที่ประชุมอำเภอโนนสูงครับ
- ต่อ ไปเป็น เรื่อ งติด ตามผลการปฏิบ ัต ิง านในการประขุม ครั้ง ที่ผ ่านมา และรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบเดือนของแต่ละส่วนราขการ ขอเริ่มที่ ข้อ ๑. สำนักปลัดเทศบาล ข้อ ๑.๑ การ
ใข้ประโยขน์ในที่ราขพัส ดุ บริเวณอ่างเก็บ นั้าขุม ขนสวนผัก ขอเขิญ หัวหน้าสำนัก ปลัด ครับ
เขิญครับ
- เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านครับ
ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ในเรื่องแรก ๑.๑ การใช้ประโยขน์ในที่ราซพัสดุ บริเวณอ่างเก็บนํ้า
ขุมซนสวนผัก ตรงนี้ฃออนุญาตติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขุดลอกอ่างเก็บนั้า เพราะว่าทาง
สำนัก ปลัด ในฐานะฝ่ายเลขา ไม่ท ราบความเคลื่อ นไหวตรงนี้ว่า ในระยะที่จ ะดำเนิน การจะ
ดำเนินการในช่วงไหน แตกได้ทราบข่าวมาว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาขุดลอก ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้
ครับ ตรงที่ว่าพอมีข่าวหรือการจะขุดลอกก็มีแนวโน้มว่าจะดำเนินการ ก็มีคณะกรรมการหลาย
ท่านสงสัย แล้วก็ได้เข้ามาถามผมในประเด็นเรื่องการทิ้งดิน ดินที่ได้จากการขุดลอก จากหนังสือที่
ได้รับอนุญาตจากธนารักษ์จังหวัดก็ระบุขัดเจนว่า ดินที่ได้จากการขุดลอกให้น่าไปทำศูคันรอบๆอ่าง
/ และก็ผมได้ปรับแต่งพื้นที่...

๕
และก็ผมได้ปรับแต่งพื้นที่รอบๆ กับปรับแต่ภูมิทัศน์ถ้าอยู่ในบริเวณข้างในก็คงเป็นไปตามนั้น
แต่คณะกรรมการหลายท่านกังวลว่า กรณีถ้ามิความจำเป็นต้องนำดินออกไปนอกบริเวณที่ราซ
พัสดุจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และใครเป็นผู้อนุญาต ประเด็นอยู่
ตรงนี้ ฉะนั้นในตรงนี้ผมก็ขอถือโอกาสจะขอติดตามในตรงนี้ว่า จากระยะเวลาที่จะดำเนินการขุด
ลอกจะมาเมื่อไหร่ แล้วเราควรจะทำหนังสือไปหาหน่วยงานไหน ก็ขอความขัดเจน เพราะว่าจากที่
หลายๆหน่วยงาน หรือหลายๆ ท้องที่ ตามที่มีข่าวอะไรต่างๆ มักจะมีปีญ หาเรื่องการที่น ำดิน
ออกไป แล้วเกิด ป็ญ หาในเรื่อ งของการไม่ถ ูก ต้อ ง และทำให้ม ีก ารเกิด เป็น คดีอ าญา ตรงนี้ก็
อยากจะสอบถาม ผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้น่าจะเป็นทางกองข่างหรือไม่ครับเกี่ยวกับการขุดลอก คือ
ตรงนี้ติดตามเฉยๆครับว่าจะมีระยะเวลายังไงครับ ขอบคุณครับ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ที่จริงแล้วหน่วยงานทีรับผิดขอบเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ราขพัสดุ อยูในส่วนของสำนักปลัด ซึ่งมี
หน้าที่ดูแลควบคุม เกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยขน์ต่างๆด้วย เพราะเป็นเงื่อนไขที่เริ่มต้นจากการขอ
อนุญาตมาตั้งแต่ต้น ผ่านการดำเนินงานโดยสำนักปลัด ในส่วนผมเองก็ไต้มีการประสานงานกับ
กองช่าง คือช่วยเหลือกันในการหารายละเอียดเพื่อเตรียมการ ใบส่วนนี้ขอเรียนไว้ว่าทางส่วนของ
กรมชลประทานที่จะมาขุดลอกก็ยังไม่มีหนังสือหลักฐานที่ขัดเจน ส่งมายังเทศบาล แต่ทราบว่า
การขุดลอกจะต้องมีแน่นอน เพราะมีผู้รับจ้างซึ่งได้ทราบภายหลังจากเดิมทางกองพันทหารช่าง
ราชบุรีจะเช้ามาดำเนินการด้วยตัวเอง แต่ภายหลังคงจะมีการถ่ายงานต่อ หรือว่าจ้างต่อกันให้กับ
ผู้รับจ้าง เมื่อประมาณช่วงต้นเดือนก็ได้มีผู้รับจ้างได้มาดูสภาพพื้นที่ที่จะขุดอ่างเก็บนั้า ผมเองก็ได้
ร่วมกับผู้อำนวยการกองช่าง กับนายช่างโยธา ก็ได้ไปติดต่อกับเจ้าของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่
ราชพัสดุต่างๆ คือธนารักษ์จังหวัด ก็ไต้ทราบรายละเอียดที่ขัดเจนว่า การขุดลอกเราจะต้องแจ้ง
หน่วยงานเจ้าของพื้น ที่ก็คือธนารักษ์จังหวัดได้ทราบ ในส่วนของรายละเอียดเรื่อ งดิน ก็เป็น ที่
ขัดเจนแล้วว่า ดินราชพัสดุที่ใด ที่มีการขุดจะทำไปกอง หรือนำไปให้ไปถม ก็จะไต้เฉพาะที่ที่เป็นที่
เจ้าของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น ก็คือที่ราชพัสดุก็จะไปถมในที่ราชพัสดุได้ เพราะว่าที่สาธารณะจะ
มีห ลายประเภท เป็นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างที่ดอนที่สมัยก่อนมีการเลี้ยงสัตว์
ร่วมกัน ต่อมาภายหลังก็ตกเป็นที่สาธารณะได้โดยสภาพการใช้งาน เพราะฉะนั้นที่หลายๆท่านคิด
ว่าจะเอาดินไปถมวัดไต้หรือไม่ ที่ดินของวัด ที่ถนนหนทาง ที่สาธารณะอื่นๆ ก็จะไม่เช้าข่ายในส่วน
นี้ ไม่สามารถดำเนินการไต้ กับ ๒. ถ้าว่ามีการคำนวณประมาณการแล้ว ของเราประมาณสี่แสนคิว
ตอนนี้จะมีที่ทิ้งโดยรอบๆ ประมาณสี่หมื่นคิว สมมติให้ท่านนึกภาพออก ๑ ไร่ จะถมสูง ๑ เมตร
ถ้า ๑ ไร่ เท่ากับ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร X สูง ๑ เมตร เท่ากับ ๑,๖๐๐ คิว ถ้าถม ๒ เมตร ก็จะ
เท่ากับ ๓,๒๐๐ คิว เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราจะทำได้ก็คือต้องหาที่ราชพัสดุ ซึ่งทางธนารักษ์ก็ได้
แนะนำมาก็จะมีที่ตำบลใหม่บ้าง และที่อื่นๆ ก็จะมีทางโรงเรียนบ้าง แต่เราคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นก็จะ
ไกลไป ก็ได้มีการคุยเบื้องต้นกับท่านนายกว่าจะมีตรงศูนย์เพาะพันธ์เนื้อเยื่อ ๑ แห่ง แล้วก็จะมี
ศูนย์พัฒนา ตรงนี้ถ้าเราไปสำรวจแล้ว ถ้าเราสามารถถมได้เพียงพอ นอกจากเราจะกองไว้รอบๆ
สถานที่ที่ขุดลอกรอบอ่าง ก็อาจะขนไปบริเวณใกล้ๆ ก็จะไปคุยกับทางผอ.เนื้อเยื่อ ท่านนายกก็คง
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ถ้าไต้ตรงนี้ก็ดีเลยเพราะใกล้ ประหยัด และรวดเร็ว ถ้ายังไม่พออีกก็จะ
เป็นการขายไปโดยระเบียบฯ ก็เช่นเดียวกัน ก็จะเป็น อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ขายและ
ขดใช้เงินเป็นค่าจ้าง ส่วนนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง ก็จะเป็นไปได้เพียงเท่านี้ครับ ขอเรียนไว้ว่า
หลายๆที่ หลายๆขุมซนไต้ขอไปไว้วัดไต้หรือไม่ ก็ฃอแจ้งเพื่อความเช้าใจไว้ตรงนี้เลยครับว่าไม่ได้
ขอบคุณครับ
/ น ายป ระส งค์ โพธึ๋ม ีค ิร ิ. ..

๖

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ ก็ฃอเกี่ยวเนื่องไปต่อจากเรื่องนี้ครับ คือยังมีบีญหาในเรื่องการทิ้งดิน เพราะดินที่เราจุดมี
จำนวนมาก ขั้นตอนต่อไปผมจะเข้าไปปรึกษากับเจ้าของที่ราฃพัสดุอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอความ
อนุเคราะห์และหาทางออก โดยการหาที่ทิ้งดิน ซึ่งถนนหนทาง ตรอก ซอก ซอยของเราก็ยังไม่
ครบทุกโครงการยังต้องการดินอีกเยอะ ก็จะหาขอความอนุเคราะห์ หาทางออกกับทางที่ราซพัสดุ
และจะน0าเป็น ข้อ มูล และเราก็ย ัง มีอ ีก หลายอย่างที่จ ะต้อ งขอความอนุเคราะห์จ ากทางส่ว น
ราขการอื่นๆ ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าท่านใดมีข้อมูลอะไรก็ขอให้เตรียมไว้ แล้วผมก็จะเรียกเข้าไปปรึกษากับ
ทางที่ราขพัสดุด้วยกัน โดยเฉพาะสำนักปลัด ปลัด ซ่าง เราจะไปพร้อมกัน ไปปรึกษาเพื่อนำมา
เป็นข้อมูลที่ขัดเจนให้ไต้มากที่สุด ซึ่งตรงนี้เป็นความมุ่งหวังของผมตั้งแต่ ปี ๖๕๕๘ ว่าจะทำตรงนี้
เป็นอ่างเก็บนํ้า และก็ในการดำเนินการ การเดินเรื่องต่างๆ ก็ไต้ขอความอนุเคราะห์มาเรื่อยๆ ด้วย
ความมุ่งมั่น แต่อุปสรรคก็มีอยู่เรื่อย ก็คือซลประทานไต้งบไปแล้ว แต่กองทหารซ่างก็ไต้ของบอีก
แต่พอต่อมาอย่างที่ท่านปลัดได้กล่าวไว้ว่ามีผู้รับเหมาเอกซนจะมาดำเนินการต่อ ก็ไม่ทราบว่าจะ
มาตอนไหน ขอให้เป็นที่เข้าใจ คืออยากให้เข้ามาดำเนินการให้เร็วที่สุด แล้วก็ฃอให้ทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในโครงการนี้รวบรวมข้อมูล ว่าเรามีถนนตรงไหนบ้าง แล้วตรงไหนที่เป็นที่สาธารณะที่
พอจะดำเนินการไต้ เราจะได้นำเสนอ และจะได้ขอความอนุเคราะห์ ขอคำขี้แนะ เพื่อทำให้การ
ดำเนินโครงการได้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อไมให้มีการร้องเรียน ไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของรูปแบบ
ของกฎหมายของการใข้โครงการ ก็ฃอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ในส่วนนี้ก็ขอมอบงานด้วยความขัดเจน ก็ขอมอบให้โดยสำนักปลัดครับ เพราะหัวหน้า
สำนักปลัดก็เป็นเจ้าของโครงการ เกี่ยวกับการใข้ประโยฃน์ในที่ราซพัสดุ ในส่วนกองซ่างก็จะ
รับผิดขอบด้านเทคนิค ก็หมายถึงรูปแบบ รายละเอียด การควบคุมการจุด ส่วนเจ้าของโครงการก็
ขอมอบสำนักปลัดรับผิดขอบครับ
- ต่อไปข้อ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ เขิญครับ

นายกันตภณ เดื่อกระโทก - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราขการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ สำหรับฝ่ายอำนวยการก็ฃอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาครับ ก็จะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มีเกี่ยวกับเรื่องการรับโอนย้าย กับการให้พนักงานเทศบาลโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น จำนวน ๔ ราย
ครับ ได้แก่
๑. นายเอกวิท ย์ วุฒิเสลา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ เทศบาลตำบลยางชุม
น้อย มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรฯ สำนักปลัดเทศบาล
๒. นายสมขาย โคกเทียน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราขสีมา โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายบีองกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลโนนสูง
นายนิรันดร เสริมแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบล แกลง
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โอนย้า ยมาดำรงตำแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การฯ สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
ซึ่งทิ้ง ๓ รายนี้ ทางฝ่ายงานบุค คลก็ได้รายงานขอความเห็น ขอบ กท.จ.นม. ไปแล้วครับ
อีก ๑ รายที่จะโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น คือ นายพีขาติ ปลั่งกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการขำนาญงาน สังกัดกองการศึกษา ส่วนนี้โอนย้ายไปสังกัด อบจ.นครราฃสีมาครับ เรื่องอยู่
ระหว่างการรอรับหนังสือจากจังหวัด แล้วก็ประสานการดัดโอนกับทาง อบจ.นม. ครับ
/ - อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง...
๓ .

บ

ุ

- อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ตอนนี้ทางเทศบาลได้
รายงานขอปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น เป็นระดับกลาง และขอกำหนด
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับต้น, หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ ระดับต้น (กองวิขาการ) ตอนนี้ก็ไต้น0าเสนอเรื่องเข้าส่งที่ กท.จ. แล้วครับ ก็อยู่
ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารการประเมิน และรอรับการประเมินต่อไปครับ ขอรายงานเพียงเท่านี้
ครับ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ของฝ่ายอำนวยการ ก็ขอสอบถามในเรื่องแผนการปรับลดค่าใข้จ่ายที่เราจะต้องนำเสนอไป
พร้อมกับเรื่องที่เราขอถอนคืน ที่เรามีการปรับลดคนงาน ๑๑ ตำแหน่ง ว่าเราจะต้องมีรายละเอียด
ในการดำเนินงานอย่างไรบ้างครับ เขิญครับ

นายกันตภณ เดื่อกระโทก - เรื่องมาตรการในการปรับลด พอดีวันนั้นก็ไต้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เรื่องนี้ต้องนำเสนอ
คณะกรรมการก่อนครับ แล้วก็หารือต่อคณะกรรมการ นัดประชุม แล้วก็ทำหนังสือส่งจังหวัดครับ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ก็ขอมอบฝ่ายอำนวยการ ไต้เตรียมเอกสารในส่วนของรายละเอียดของมาตรการ เราจะต้อง
มีข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อ จะประกอบการเสนอพิจ ารณาของจัง หวัด ต่อ ไป ส่วนนี้ก็ฃอให้เร่งรัด
ดำเนิน การ เพราะว่า มีต ำแหน่ง ที่ส ำคัญ ที่จ ะต้อ งมีก ารเตรีย มการในการรับ คนเข้ามาทำงาน
เพิ่มเติม ก็ฝากให้เป็นช่วงอาทิตย์หน้าให้มีการประชุมกันเลย เอาช่วงต้นอาทิตย์ประมาณวันจันทร์
ครับ ก็ต้องมีการประชุมเตรียมมาตรการของแต่ละกองที่จะมีเหตุผลในการปรับลดอย่างไรกันบ้าง
- ครับ ต่อไปเรื่องการรายงานผลการตำเนินงานของฝ่ายปกครองครับ เชิญครับ

นางสุกัญญา บรรดาศักดึ๋
นักการจัดงานทะเบียนฯ

- พอดีท่านหัวหน้าปกครองท่านลาค่ะ ก็เลยขึ้นมาพิงการประชุมแทนเฉยๆค่ะ และท่านก็ไม่ไต้ฝาก
อะไรไว้ด้วยค่ะ และไม่ทราบว่าท่านลาด้วยค่ะ

นายธีระพัฒน่ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

- ครับ ในส่วนนี้ผมขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายปกครองในภาพรวมก่อนนะครับ
จากที่โดยปกติในแต่ละวันผมก็จะหาเวลาว่างเข้าไปในห้องฝ่ายปกครอง ไปดูลักษณะงาน การ
ดำเนินงาน และก็บีญหาและอุปสรรค ก็ติดขัดในการบริการ ก็จะพอมองเห็นภาพโดยรวม ในส่วน
ของงานฝ่ายปกครองก็จะเป็นมีงานทะเบียนและบัตร สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ ก็จะมีสำนัก
ทะเบียนแห่งเดียวในอำเภอโนนสูงนะครับ ครับงานก็จะมีเป็นช่วงๆครับ บางช่วงก็จะมีคนมาก
เพราะว่าก็จะมีประขาชนนอกเขตเข้ามาด้วย โดยภาพรวมก็จะมีบีญหาและอุปสรรคจากที่ไต้เข้า
ไปนั่งสังเกตการณ์ ยังไม่พบบีญหาที่แก้ไขไม่ไต้ ส่วนใหญ่จะเป็นปิญหาปกติ และมีโอกาสไต้
ซักถามกับประขาฃนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็พีงพอใจ อีกอย่างระยะหลังๆ ทางฝ่ายปกครองลอง
นำรูปแบบของการให้บริการเพิ่มเติม หรือบริการเสริม ก็จะมีในเรื่องของการดูแลต้อนรับผู้มาใช้
บริการ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ ตอนนี้รู้ส ึกจะมีนั้าดื่ม กาแฟ มีโอวัลติน และอาหารว่าง
โดยเฉพาะโอวัลตินจะเป็นประโยฃน์มากเท่าที่ผมสังเกตว่า เด็กมากับผู้ปกครองก็จะไต้ประโยชน์
ตรงนี้ และผู้ปกครองก็มีความพิงพอใจ และความสุข เมื่อเด็กไต้กินโอวัลติน และก็ไม่งอแง ตรงนี้
ไม่ไต้ใช้งบทางราฃการนะครับ ก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายๆคน ในการไต้รับการสนับสบุนมา ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายปกครองไต้คิดทำเพื่อประโยชน์ขององค์กรครับ ขอนำเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้
ครับ
/ น ายณ ัฐ พ ล ต ะ เภ าน ้อ ย...

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ก็ฃอฝากในส่วนของหัวหน้าฝ่าย การประขุมประจำเดือนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ก็ขอให้แต่
ละกองช่ว ยกำขับ ถ้าไม่ม ีเหตุจำเป็น ก็ไม่ต ้อ งอนุญ าตให้ลาในวัน ที่ม ีก ารประขุม ประจำเดือน
นอกจากเจ็บ ป่ว ยมาไม่ใ ต้จ ริง ๆ เพราะว่า เป็น เรื่อ งที่ร ะดับ หัว หน้า ฝ่า ยมีส ่ว นสำคัญ ในการ
บริหารงาน ย่อยลงไปจาถู้อำนวยการกอง
- ต่อไปข้อ ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบครับ

นายสุธรรม ดอกแขมกลาง - ครับ ในส่วนของฝ่ายป้องกันฯ ที่ผ ่านมางานป้อ งกัน ฯ ไม่มีโครงการ หรืองานพิเศษอะไรที่
ดำเนินการ ปฏิบัติงานตามปกติครับ ขอบคุณครับ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- รายงานการเกิดเหตุลักหน่อยไหมครับ ว่าที่ผ่านมาผมก็ไต้รับรายงานอยู่ตลอดว่ามีการนำ
รถดับเพลิง'ไป,เข้งาน รายงานลักหน่อยครับ

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- รายงานเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับ ที่ขออนุญาตไปช่วยดับเพลิงนอกพื้นที่ ก็ขอให้รายงานในที่
ประขุมให้ทราบด้วย ไต้บันทึกไว้หรือไม่ครับ จำนวนที่ออกไปบริการนอกพื้นที่ ในรอบเดือนที่ผ่าน
มามีกี่ครั้ง และไปตรงไหนบ้างครับ เดือนหน้าก็ขอให้บันทึกด้วยนะครับ ถึงแม้จะเป็นการบริการ
นอกพื้นที่ ก็เป็นการบรรเทาทุกขไห้กับผู้ประสบภัย

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

- คงไม่ไต้ทำมาในครั้งนี้ ก็ฝากหัวหน้าลักนักปลัดด้วยครับ ก็สรุปคล้ายๆภับที่ผมไต้รายงานเรื่อง
อาขญากรรมอะไรต่างๆ ว่าเกิดเหตุกี่ครั้ง มีผู้ใต้รับความเดือดร้อนกี่ราย ประมาณนี้ครับง่ายๆ
ให้รายงานประจำเดือนทุกเดือนครับในการประขุมครั้งหน้าขอให้มีข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับ
- ต่อไปขอเฃิญกองคลังรายงานผลการดำเนินงาน ป้ญหา และอุปสรรค และความคืบหน้าของการ
ดำเนินงาน เขิญครับ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี ผู้เข้ารับการประขุมทุกท่านนะคะ สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ กอง
คลังขอแจ้งสถานะทางการคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีรายรับ
ทั้งสิ้น ๖๑,๐๓๘,๗๐๒.๙๘ บาท (หกลิบเอ็ดล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองบาทเถ้าลิบแปด
สตางค์) สำหรับรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๑,๘๙๓,๓๑๘.๐๑ บาท (สามลิบเอ็ดล้านแปดแสนเถ้าหมื่นสาม
พันสามร้อยสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) ป้จจุบันมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ ๒๙,๑๔๕,๓๘๔.๘๗ บาท
(ยี่สิบเถ้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) สำหรับเรื่องต่อไป
เป็นเรื่องการกำหนดรหัส 0-1ลลร ที่ท่านปลัดไต้ขอเมื่อคราวประขุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากที่ของเดิม
ของท่านปลัดไต้หายไป ในส่วนของกองคลังก็ไต้กำหนดรหัสมอบให้ปลัดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำหรับเรื่องก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะโกงงอ ถึงทางข้ามทางรถไปขุมขน
บัว ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผู้ซ นะ ซึ่งเราไต้ประกาศเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พอ
ประกาศผู้ซนะเสร็จต้องรอการอุทรตามระเบียบฯอีก เป็นเวลา ๗ วันท่าการ ก็จะครบวันอุทร ใน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พอหลังจากครบอุทรเสร็จก็สามารถเรียกมาท่าสัญญาไต้ ในช่วงนี้ก็
ไต้เปีดทางเว็ปไซต์ ไม่มีผู้มาอุทรแต่อย่างใดค่ะ สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๑ คือเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศของ คตง. สำหรับ
เรื่องการก่อสร้างถนน ก็ไม่เป็นไปตามแผนอยู่ ๕ รายการ คือ
๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสพิลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลา
ขุมซนบ้านเพิ่ม ถึง ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท)
/ ๒. โครงการปรับปรุงถนน...

๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. แอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึง ถนนโนนนา
ขุมขนโนนนา โนนแต้ว โนนสมบูรณ์ งบประมาณ ๑1๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
โครงการปรับปรุงถนน คสล. แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ จากหน้าโรงเรียน
เทศบาล ๒ ข่วงต่อจากถนนทางหลวงขนบท นม. ๑๐๒๕ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้า
ล้านบาท)
๔. โครงการขยายผิว จราจรถนนโนนสูง -มิต รภาพ จากลู่ข ่า ง!)ด ถึง สุด เขตเทศบาล
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท)
๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณหลังประปา
ขุมขนแสนสุข ถึง บริเวณถนนสำราญราษฎร์ ขุมขนโนนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์ งบประมาณ
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท)
ตรงนี้ก็ไต้แจ้งกองข่าง และปรับปรุงสำรวจข้อมูลแจ้งไป สตง. เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับโครงการที่
ต่อเนื่องจากการประขุมเมื่อเดือนที่แล้ว อ-ช!ปปเก5 เรื่องพนักงานประจำรถขยะ ไต้ทำ อ-ช]6 ชเก5
ไปแล้วสองครั้ง ปรากฏว่าก็ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ ก็จะต้องวิธีการคัดเลือก ไต้ส่งเรื่องไปยังกอง
สาธารณสุข ตอนนี้ก็ยังไม่ใต้กลับมาค่ะ ยังไม่ไต้ทำเรื่องคัดเลือกให้ค่ะ เรื่องที่ ๒ คือเรื่องการทำ
ความสะอาดถนน ยังไม่ไต้ส่งเรื่องมายังกองคลัง ตอนนี้ยังไม่ไต้ทำอะไรเลยค่ะ เรื่องทั้งหมดมีแค่นี้
ขอบคุณค่ะ
๓ .

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ขอทวนเรื่องนิดหนึ่งครับ ตรงที่ ๕ รายการ คือแผนอะไรนะครับ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- คือโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนค่ะ ต้องรายงาน สตง. เพื่อปรับปรุงไป

นายประสงค์ โพธมีสิริ
นายกเทศมนตรี

- ขอให้ ผอ.ข่าง ขี้แจงด้วยครับ ว่าทำไมถึงไม่ทันตามห้วงเวลา

นายอดิคักดิ๋ พ่วงสิริ
ผู้อำนวยการกองข่าง

- สำหรับ ๕ โครงการนี้ตอนนี้แบบประมาณการไต้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วครับ ตอนนี้อยู่ที่
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และไต้เสนอมาแล้ว ๒ โครงการครับ คือ
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาขุมขน
บ้านเพิ่ม ถึง ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ โครงการนี้เสนอเรื่องแล้วครับ แล้วก็โครงการปรับปรุงถนน
คสล. แอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ จากหน้าโรงเรียนเทศบาล ๒ สุดเขตข่วงต่อจาก
ถนนทางหลวงขนบท นม. ๑๐๒๕ เรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่องแล้วครับ ส่วนโครงการที่
เหลือก็กำลังทยอยดำเนินการปรับแผน ภายในอาทิตย์นี้ก็สามารถส่งเรื่องไต้ทั้งหมดครับ

นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ แล้วคลังสามารถดำเนินการไต้เลยไหมครับ ในส่วนที่ล่าข้า

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ถ้าส่งเรื่องมาก็จะดำเนินการให้ ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง,ปิจจุบัน ทาง
เรายัง มีงานทำแค่งานเดีย วค่ะ คืองาน อ-ช!ชชเก5 งานก่อสร้างเราไต้รับเรื่องมา ๑ เรื่อง และ
ดำเนินการแล้วค่ะ ตอนนี้งานไมใต้ค้างที่กองคลังค่ะ เพราะว่าส่งมาเราก็ทำให้

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ ทางกองช่างก็ข่วยเร่งรัดงานให้ทันเวลา แต่ถ้าไม่ทันเวลาก็ยังพอมีหนทางแก้ไขอยู่ใช่ไหม
ครับ เปลี่ยนแปลงเวลาไค้ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
/น า ง จ า ร ุว ร ร ณ ส ื่อ กลาง...

๑

๐

นางจารุวรรณ ลี่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ขอเพิ่มเติม ในส่วน6ของงานผลประโยฃน์ค่ะ ตอนนี้ทางกองคลังไม่ม ีคนลงทำแผนที่ภาษี
เนื่องจากว่าทางกองช่างก็ฃอคนคืน ตอนนี้ทางกองคลังขาดคนทำแผนที่ภาษีระบบ 17/^-(วิ15 กับ
177ง( ๓๐๐๐ ส่วนนี้ก็จะมีผลต่อการประเมิน เพราะว่าตอนนี้จะปรับโครงสร้างก็ไม่รู้จะเอา
คะแนนตรงไหนมาให้ค่ะ ไม่มีคนทำงานค่ะ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ให้ทางกองคลังเสนอวิธีว่ามีวิธีแก้ไขษีญหาดังกล่าว จะมีวิธีใดบ้าง อย่างที่เคยนำเสนอในที่
ประขุมกันมาแล้ว การจ้า งเหมา หรือการเพิ่ม จำนวนบุคคลกร อย่า งเช่น ลูก จ้าง หรือจะเป็น
ภารกิจอะไรต่างๆ ก็ให้นำเสนอเข้ามาครับ ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกองจะต้องเสนอมาครับ

นางจารุวรรณ สิอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ในส่วนของกองคลังก็เคยบันทึกไปแล้วหลายครั้งค่ะ ในส่วนขอตัวเจ้าหน้าที่ ในส่วนของการจ้าง
เหมาจะต้องทำเป็นลักษณะโครงการ ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่พาออก ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บด้วย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างภาษีด้วย เมื่อครั้งอบรมครั้งส่าสุด เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามที่กรมฯ แล้ว
จะต้องมีเจ้าหน้าที่พาออก จะมาจ้างเหมางานบริการทั่วไปอย่างที่เขาจ้างงานอื่นๆก็ไม่ไต้เพราะว่า
วัดเนื้องานไม่ไต้ค่ะ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ก็คงเป็นจ้างเหมาลักษณะเอาความแล้วเสร็จของงาน ที่จริงแล้วงานแผนที่ภาษีจุดคาดหวังของ
เราก็คงมีความประสงค์คือต้องการความแล้วเสร็จ ต่อไปจากนี้นก็เหลือขั้นตอนการอัพเดท ฉะนั้น
ปรับปรุงให้เป็นษีจจุบันแค'นั้นเอง เมื่อเราเข้าสู้ระบบไต้แล้ว ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ที่ดินตัวแปลนคงไม่มี การเปลี่ยนแปลงคงอยู่ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ๋มีการเปลี่ยนมือกันไปทำนองนั้นนะ
ครับ ลักษณะภาษีโรงเรือนที่ดินก็คงไม่ต่างกัน ที่ดินก็จะมีจำนวนตายตัวอยู่แล้ว เราจัดบล็อกลง
ผมคิดว่าการจัดหาบริษัทที่มีคุณภาพ ที่ว่ามีความเสี่ยงผมก็ทราบครับ แต่เป็นการทำกันโดยที่ไม่ไต้
คาดหวังตรงงาน แต่ไปคาดหวังเอาตัวเงิน ก็หมายถึงว่าจ่ายไปแล้วยังทำไม่สำเร็จ บริษัทส่งมอบให้
เฉพาะโปรแกรม จากนั้นก็ไม่รับผิดขอบใดๆทั้งสิ้น ปล่อยให้ทางเทศบาลหลายที่ สตง. ตามเรียก
เงินคืนอยู่เกี่ยวกับเรื่องจ้างแบบใม่มีคุณภาพ ไม่มีนักศึกษาภาคสนามลงจริงอะไรต่างๆ ตรงนี้ผม
คิดว่าถ้าเราทำสำเร็จ สืบหาบริษัทที่มีคุณภาพจริงๆ ก็น่าจะเป็นการประหยัดเวลา อย่างเช่นเพิ่ม
คนหนึ่งคน กับพื้นที่รับผิดขอบ ๑๒ ตางรางกิโลเมตร ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ยากครับ ก็ไม่แคล้วครับ
เด็กที่เข้ามาใหม่ มาทำงานใหม่ก็ยังไม่ทราบในพื้นที่ การจะไปเดินสำรวจด้วยตัวเองต่างๆ ผมคิด
ว่าเป็นเรื่องที่ยากครับ เพราะฉะนั้นผมฝากกองคลังไปคิดหาบริษัท หรือลืบหาบริษัทที่มีคุณภาพ
หรือ อาจจะเป็น มหาวิท ยาลัย ค่า ใข้จ ่า ยก็น ่า จะถูก ลง ผมคิด ว่าคณะสำรวจอะไรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเขาก็มีอยู่นะครับ ตรงนี้เป็นทางออกครับ

นายประสงค์ โพธิ๋มีศึริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ ผมมีข้อสงสัยครับ ถ้ามีการจ้างเหมาแล้วทำไมต้องเอาเจ้าหน้าที่ของเราไปร่วมขี้ เพราะ
ว่าจ้างเหมาเขาก็มีหน้าที่ขอความอนุเคราะห์จากทางที่ดินอยู่แล้ว ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของใคร แล้ว
จำนวนที่แต่ละแปลงก็มีอยู่ในที่ดินแล้ว แล้วทำไมเราจะต้องไปสมทบในเรื่องของการเดินทำทาง
ล้าเดินนำทางเราก็ส่งคนของเราไปจะไม่ดีกว่าหรือครับ คำขี้แจงตรงนี้ผมขอรายละเอียดนิดหนึ่ง
ครับ ให้ขี้แจงมาเป็นหนังสือก็แล้วกันนะครับว่ามีคั่งสั่งมาจากหน่วยงานไหน เขาให้ทำแบบนี้เพื่อ
อะไร เพราะเราจ้างเหมาแล้วยังต้องไปติดตามอีก แล้วเราจะจ้างเหมาทำไม ให้เสียเงินงบประมาณ
ทำไม ผมขอหนังสือที่มีข้อเสนอว่าล้าจ้างเหมาแล้วต้องมีผู้มาดำเนินการร่วมกับผู้รับเหมาด้วย ผม
ขอหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับ
/น า ง จ า ร ุว ร ร ณ ส ื่อ กลาง...

นางจารุวรรณ สิอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ที่พูดถึงไม่ได้จ้างเหมาบริการที่ว่าจะจ้างเหมาแบบนั้น ที่มาวัดเนื้องานนะคะ หมายถึงจ้างคนมา
ปิกข้อมูล มาเดินข้อมูล เดี่ยวจะเอาระเบียบให้ดูค่ะ แต่ไมใซ่จ้างเหมาบริการที่วัดเนื้องานออกมา
แบบนั้นไมไข่ พูดหมายถึงสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี ต้องมีเจ้าหน้าที่ ต้องมีข่างออกด้วยเขาจะมี
กลุ่มเขาให้ อันนื้มีระเบียบเดี่ยวจะบันทึกส่งไปให้ค่ะ

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ที่ผมพูดคือให้ทำการดำเนินการจ้างเหมาบริการ ถ้าจ้างไต้ก็น่าจะจ้างครับ ถ้าจ้างไม่ไต้ก็ให้ข่วย
ขี้แจงครับ ว่าเพราะเหตุใด ผมจะไต้นำเรื่องไปปรึกษาส่วนเหนืออีกทึครับ ว่าทำอย่างไร เพราะว่า
ตั้งนานแล้วครับ ๔-๔ ปีแล้วครับ ที่งานนี้ค้างมาตลอด ด้วยความไว้วางใจกัน แล้วงานก็ไม่สำเร็จ
สักที แล้วก็ขาดการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ก็มีบีญหาก็มาแก้ไขกันในที่ประขุม กับพูดกล่าวกัน
ในที่ประขุมทุกครั้งเรื่อยไป แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง ไม่มีจุดมุ่งหวังว่า
งานนื้จะแล้วเสร็จ งานนื้จะดำเนินการไปด้วยความสมบูรณ์ ขอนะครับว่าถ้ามาแก้ไขในที่ประขุม
เพื่อให้ผ่านวาระ ผ่านระเบียบ ผ่านขั้นตอน แล้วก็งานไม่ดำเนินการเลย ก็ขอให้ติดตามทุกเรื่อง
ไม่อย่างนั้นงานใม่มีความแล้วเสร็จครับ ผมมีหน้าที่เป็นผู้นำนโยบายมาให้ท่านปฏิบัติ แต่ผู้ติดตาม
ที่จะทำการปฏิบัตินั้น ไม่ติดตาม ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก็ถึอว่าปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบแล้ว
กันนะครับ เพราะเมื่อวานนื้ผมไต้ไปอบรมที่ รร.สีมาธานี เขาก็บอกว่าข้าราขการท่านใดที่ไม่สนอง
นโยบายผู้บริหารก็ถึอว่าผิดวินัยทางราขการเหมือนกันนะครับ ซึ่งตรงนื้ผมก็กำลังศึกษาอยู่ว่า งาน
ที่ไม่สำเร็จทุกเรื่องเป็นเพราะสาเหตุใด อยากจะให้ทุกท่านขี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าใครผิดก็
ว่าผิดไปเลยครับ แล้วที่นื้งานก็ไม่เสร็จสักครั้ง ทุกอย่างก็มีแต่ให้ผ่านไปในการพูดการคุยกันเท่านั้น
นะครับ แต่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้บ้าง ผมจะไต้เก็บข้อมูลนี้เพื่อปรึกษาหารือกับส่วนเหนือ
นะครับว่าใครปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสมหรือไม่ แล้วเวลาจะพิจารณาความดีความขอบ เสนอ
มาอย่างหรูเลยครับ จากต้นสังกัด แต่ใครที่รายงานมาไม่ถูกต้อง ผมก็จะต้องติดตามเหมือนกัน
ครับว่าเพราะเหตุใด ใครทำให้ผู้บริหารเสียหายคนนั้บก็คือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ เมื่อพูดถึงกองคลังก็ขอฝากหนังสือจากจังหวัดนะครับ และขอแจ้งเวียนไปยังทุกๆกองในที่
ประขุม ด้ว ยครับ เกี่ย วกับ การกำกับ ดูแ ลตรวจสอบติด ตามการปฏิบ ัต ิง านของเจ้า หน้า ที่
ผู้รับผิดขอบ เกี่ยวกับการเงินการบัญชี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ฃอให้หัวหน้างาน ผอ.กองทุก
ท่านนะครับ ก็ขอให้ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบัญชี ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้มีความโปร่งใส เพื่อ
บีองกันไม,ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริต ๒. ขอให้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ย วกับ ข้อ กฎหมาย ระเบีย บที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อบีองกัน และแก้ไขบีญ หาการทุจริต ด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ไต้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จากนั้นก็เป็นเรื่อง
การสอบทาน ทบทวนการควบคุมภายในของแต่ละกองนะครับ ส่วนนื้ก็เป็นหนังสือสั่งการมาเมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๑ ก็ขอแจ้งให้ทุกกองไต้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

- ขออนุญาตเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยนะครับ เพราะว่าผมเป็นคนดำเนินการต่อจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี ภายในบอกว่าควรแจ้งทุกกอง/ฝ่ายทราบเพื่อถือปฏิบัติ แสดงว่าอ่านหนังสือไม่ครบบรรทัด ผมถึง
เขียนไปว่าให้นำเรื่องเข้าที่ประขุมหัวหน้าส่วนการงานด้วย สำเนาแจ้งกอง/ฝ่าย นำเข้าในที่ประขุม
ท่านไปดูข้อ ควรมีการสอบถามและทบทวนระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานอยู่เสมอ ว่ามี
ความรัดกุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อจะไต้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ให้มีความเข้มแข็ง และมี/ ประสิทธิภาพต่อไป...
๓ .

ประสิทธิภาพต่อไป โดยสามารถดาวน์โ หลดเอกสารสิ่งที่ส ่งมาด้วย จากเว็ปไซต์ {อ่06เว00^
ซื่อผู้ใช้ “หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราฃสีมา” ) รูปภาพ ) อัลบั้ม “รายงานผลเร่งรัด
ติดตามเงิน1ขาด'บัญขี ๖ เดือนหลัง ๖๕๖๐” เขาบอกว่าให้รายงานผลเร่งรัดติดตามเงินขาดบัญขี ๖
เดือนหลัง ส่วนคนที่จะรายงานตรงนี๋ใครจะรายงานผมให้รายงานในที่ประขุมนะครับ เขาให้ดาวน์
โหลดเอกสาร ตอนนี้ยังไม่เห็นเอกสาร ส่วนบั้นเขานำเสนอว่าสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดูเอกสารว่ามี
ใครทุจริตบ้าง เทศบาลโนนสูงให้รายงานจังหวัด แต่จะให้ใครรายงานผมก็ไม่ทราบ ให้ไปดาวน์
โหลดเอกสารก่อนนะครับ หน้าเอกสารที่ดาวน์โหลดจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบ แต่ถ้ารายงานจะให้
ใครรายงาน ใครจะรับผิดขอบเรื่องนี้ การเร่งรัดติดตามเงินขาดบัญขี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
คนที่จะรับผิดขอบติดตามงานคือใคร ลองตอบหน่อยว่าเอกสารนี้จะให้ใครทำ ฉะบั้นจะได้รู้ตัวว่า
ผู้รับผิดขอบคือใคร หน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่ เมื่อไม่มีใครทุจริตก็ให้รายงานว่าไม่มีการทุจริต
ถ้ามีก็ด้องรายงานไป ใข่หรือไม่ ไม่ใข่เก็บเรื่องเข้าแฟ้มธรรมดาไม่ใช่นะครับ ต้องอ่านหนังสือให้
ครบบรรทัดนะครับ เดี๋ยวจะมีการทวงมาอีก ไมใช่ว่าแจ้งทุกกอง/ฝ่ายทราบ แล้วทราบอย่างเดียว
ถามว่ามีคนทุจริตหรือไม่ ถ้าไม,มี เทศบาลตำบลโนนสูงก็รายงานว่าไม่มี ตามแบบรายงานใช่
หรือไม่ครับ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ เรื่องนี้ผมจะรับผิดขอบรายงานตามที่ได้กำขับในที่ประขุมไปแล้วนะครับ ที่ผมได้เรียนให้ทุก
ท่านได้ทราบ รวมถึงการติดตามเกี่ยวกับการทุจริต ว่าของเรานี้มีรายละเอียดที่อยู่ในระหว่างช่วงปี
ที่แล้วครับ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ตรงนี้ผมจะรับผิดขอบรายงานเอง
ครับ ขอบคุณครับ

นายวรการ ทัดกลาง
- ครับ ที่นี้ขอพูดถึงกองคลังอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากจังหวัดนครราชสีมา ลง
เลขานุการนายกเทศมนตรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อ งของการใข้จ่ายเงิน สะสมเพื่อ สร้างความเข้ม แข็งขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งปีก่อนเราทำ
โครงการจากโนนนา เราไดืใข้จ่ายเงินสะสมไปในการดำเนินงาน ปีนี้การใช้จ่ายเงินสะสมของ
เทศบาลตำบลโนนสูงจะมีหรือไม่ ให้เรารายงานไปด้วยนะครับ ว่าเราใช้เงินสะสมไปดำเนินการ
อะไรบ้าง เป็นโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ครั้งต่อไปให้รายงานทุกวันที่ ๑ ของเดือน
ในปี ๒๕๖๑ เราใม่มีการใช้จ่ายเงินสะสมเราจะเอาอะไรไปรายงาน และเราไม่เคยคุยกันในเรื่องนี้
เลยใช่หรือไม่ครับ เราจะทำยังไงครับ เขาให้รายงาน แต่เราไม่มีอะไรจะรายงานจังหวัดไป กอง
คลังได้รับเอกสารเรื่องนี้หรือไม่ครับ
นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- หนังสือมีแทงสองฉบับค่ะ ตรงแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมจะเป็นของกองวิขาการและแผนงาน
คราวนี้กองวิขาการฯ ก็ได้ส่งหนังสือมาให้กองคลัง ตกลงกองวิชาการจะลงกองไหน เรื่องมา วันที่
๑๙ มาถึงกองคลังวันที่ ๒๕ แล้วจะมีหนังสืออีกหนึ่งฉบับ เป็น เรื่อ งรายงาน ในส่วนที่ในเรื่อง
รายงานครั้งแรก ให้รายงานวันที่ ๑๕ กองคลังก็รายงานไปแล้ว รอบสอง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ก็รายงานไปแล้วค่ะ แต่ก็จะเหลือในส่วนของแนวทางการใช้เงินสะสมที่จะไปลงกอง
วิชาการและแผนงาน ก็จะต้องมาดูค่ะว่าในแต่ละกองจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ก็ต้องบอกเป็น
ข้อๆ อยู่ในช้อที่ ๒.๑.๓ ค่ะ ส่วนนี้น่าจะกองวิซาการฯเป็นแม่งานค่ะ
/ น ายวรก าร ท ัด กล าง...

- ในส่วนของกองคลังรายงานไป เอาอะไรรายงานไป ว่ามีเงินสะสมเท่าไหร่แค่นั้นใฃ่หรือไม่ครับ
นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี ไม่ได้ใฃ้ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งเลยใซ่หรือไม่
นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ถ้าไม่ได้ใข้ก็ไม่ใข้ค่ะ มีส่งแบบฟอร์มไปรายงานสองครั้ง ตามยอดที่ม ีอยู่ค่ะ หักค่าใข้จ่ายที่มี
หนังสือสั่งการมาค่ะ ก็จะเหลือเงินสะสมที่จะนำไปใข้ได้อยู่ประมาณ ๒๒,๒๒๒,๕๗๒.๓๘ บาท

นางประภาพรรณ โพธมืสิริ - ขออนุญ าตค่ะ กองวิฃาการและแผนงานก็ได้วางแผนเงินส่วนนี้แล้วค่ะ ก็จะได้มีการเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ เปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาเพราะว่าถ้าไม่มีในแผนก็จะดำเนินการใดๆไม่ได้นะคะ กองวิขาการและ
แผนงานได้ดำเนินการแล้วก็คือจะมีการจัดประขุม และได้ทำหนังสือแจ้งไปทุกกองแล้ว ว่ากอง
ไหนที่จะมีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ทางนี้ก็มีการเตรียมการไว้แล้ว จะมีการประขุม
ประมาณวัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๖๑ ให้จ ัด เตรีย มวัน ที่ ๒๐-๒๓ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ กองแผน
ดำเนินการแล้ว และได้แจ้งทุกกองแล้วว่าให้ทุกกองทำแผนเข้ามาว่าจะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนใดๆบ้างค่ะ ก็จะต้องจัดทำประขาคม จะทำให้เสร็จภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ก็คือจัด
ประขุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนในฃ่วงเข้าวันที่ ๖ มี.ค. ๖ ๑ แล้วก็ซ่วงน่ายจะประขุม
คณะกรรมการแผนพัฒ นาเทศบาล และประซาคมท้อ งถิ่น ระดับ ตำบล และวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๑ เราก็จะประกาศใข้แผนฯ ถึงจะดำเนิน การใต้ ก็ให้ทุกกองสำรวจว่ามีโครงการในแผน
หรือไม่ แล้วก็เป็นงบประมาณของกองใดก็ให้ทำบันทึกขอเข้ามา ก็จะไต้ขอใข้เงินสะสมไต้ ก็จะ
เป็นขั้นตอน ตอนนี้กองวิฃาการและแผนงาน ก็รอจากทุกกองที่จะส่งแผนเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อจะ
จัดประขุมในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไปค่ะ
นายวรการ ทัดกลาง
- เพราะว่าผมไต้ดูเรื่องนี้แล้วนะครับ ว่ามีอยู่หลายเรื่องที่จะใข้จ่ายเงินสะสมได้ เรามีเงินสะสมตั้ง
เลขานุการนายกเทศมนตรี ๔๙ ล้าน ประเภทโครงการมีอยู่ ๑๐ ต้านด้วยกัน แม้กระทั่งปรับปรุงอาคารสถานศึกษาก็ให้ไต้นะ
ครับ ผมไต้รับเอกสาร แล้วก็ได้ไปศึกษาดูว่า เข่นโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพซีวิต มีอ ยู่ว่า
ส่งเสริมการป็กอาขีพให้กับผู้ต้อยโอกาส เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เข่น หมอนวดคนพิการ งาน
หัตถกรรม งานทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น ต้านที่ ๖ ก็ต้านการศึกษา ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา
สนามเด็กเล่น สร้างปิญญาการเรียนรู้ของเด็กประมาณนี้ครับ หรือด้านที่ ๗ ต้านการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารร้านค้าขุมขน ตลาดขุมขน โครงการเรียนรู้เพื่อขุมซน เยอะแยะครับ มีทั้งหมด ๑๐
ต้านด้วยกัน สามารถที่จะใข้เงินสะสมได้ เขาเป็ดโอกาสให้เราได้ใข้ เราก็น่าจะนำมาใข้
นางประภาพรรณ โพธมีสิริ - หนังสือหลักเกณฑ์ตัวนี้เราแจ้งเวียนไปพร้อมกับบันทึกทุกกองแล้วนะคะ เรา1โข้หลักเกณฑ์ตัวนี้
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ เข้ามาเพิ่มเติมในแผนค่ะ
นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ขออนุญ าตค่ะ เป็นห่วงเรื่องห้วงเวลาค่ะ เพราะว่าเขาให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลา ๔ เดือน
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงจะเข้าตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ เพราะเป็น
เรื่องด่วนที่สุดมาค่ะ

นางประภาพรรณ โพธิ๋มีดิริ - ก็ฃอให้ทุกกองไต้รีบดำเนินการส่งเรื่องเข้ามา เพราะจะต้องเอาแผนที่ทุกกองส่งมาเข้าประขุม
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ แผนในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๑ พอมีแผนเข้ามาเราก็ต้องมีการเตรียมการไว้ค่ะ การดำเนินงานก็น่าจะทัน
ทำสัญญาก็อีกเดือนกว่าๆ น่าจะทันค่ะ เพราะว่าก็ส่งไปนานเหมือนกัน เราก็ต้องให้เวลาที่จะให้ทุก
กองไปทำแผนเข้ามา เราต้องใข้เวลา เพราะว่าก็มีเงื่อนเวลาของการดำเนินงานเหมือนกันค่ะ
/นายณัฐ'พล ตะเภาน้อย...

๑ ๔

นายณัฐพล เะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ก็ให้ทุกกองส่งโครงการเข้ามาเพิ่มเติมแผน ให้เป็นไปตามขั้นตอนครับ ผมคิดว่าเราต้องทำ
ไปก่อน ไม่ทันก็ไม่เป็นไร อาจจะมีก ารขยายเวลาให้ แต่ถ้าเราไม่ทำก็เหมือนกับว่าไม่สนับลนุน
นโยบาย ดังนั้นก็ให้ทำไปก่อน ก็ขอมอบกองวิฃาการให้ติดตามเรื่องอีกครั้งหนี่งกับทุกกองให้มี
โครงการขึ้นมาครับ
- ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง ผมมีเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประขุม เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๐ รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๒๔ ซึ่งจะ
ประกอบด้วย ๑ . คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของงานจ้างแต่ละประเภท
เราจะมีที่เหลืออยู่ในปีงบประมาณ ๒๔๖๑ รวมถึงปี ๒๔๖๐ ที่ผ่านมา ก็มีโครงการที่เราไต้กันไว้ใน
สภา อย่างที่ผมไต้เรียนไปแล้วนะครับ ที่ผ่านมาในส่วนของกรรมการส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ไต้รับ
แต่งตั้งซํ้าๆเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการตรวจรับ หรือว่าจะมีหน้าที่เป็นกรรมการต่างๆ จะไม่ไต้รับ
การหมุนเวียนกัน ตามหลักการปฏิบัติราขการที่จะให้เกิดความรับผิดขอบร่วมกัน รวมถึงการแบ่ง
งานกระจายความรับผิดขอบในฐานะเราอยู่ในองค์กรเดียวกัน ผมก็ไต้มองเรื่องนี้มานานแล้วครับ
ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการ เราควรจะมองถึงความเป็นธรรมในภารหน้าที่โดยตำแหน่งแต่ละ
พนักงาน ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือตามพระราฃบัญญัติตัวใหม่
คณะกรรมการสามารถรวมถึง ลูก จ้า งประจำ ก็ส ามารถมาเป็น กรรมการขุด ของแต่ล ะ
คณะกรรมการไต้ เพราะฉะนั้นผมจึงขอเสนอว่าตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และโครงการ
ที่กันเงินที่เหลือทั้งหมดลัดจากนี้ไป ควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีลักษณะหมุนเวียนการ
ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ ตามรายซื่อ ทำเป็น บัญ ขีแ ต่ล ะขุด อย่า งเข่น ขุดที่ ๑ ใครไต้ร ับ หน้าที่เป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลในการประกวดราคา หรือการพิจารณาผลการสอบราคาในขุดนี้แล้ว
เมื่อถึงรอบก็ต้องมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับบ้าง ผมคิดว่าตรงนี้ควรจะเป็นการใข้ระบบ
ความยุติธรรมหมุนเวียนกัน เพราะบางท่านก็ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่ละขุดเสียด้วย
ซํ้า เพราะว่ามีระเบียบกฎหมายไม่ไต้กำหนด ถ้าหากระเบียบกฎหมายไมใต้ยกเว้นตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของตำแหน่งใดไว้ ห้ามมิให้เป็น กรรมการ ผมคิด ว่าพนัก งานเทศบาลหรือ
ลูกจ้างประจำแต่ละคนก็ต้องมีหน้าที่สลับกันหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่กันตรงนี้ไต้ ส่วนนี้ผมเสนอใน
ที่ประขุมว่าควรจะบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ ส่วนในเรื่องการทำบัญขี ผมก็จะใต้เสนอกันในการประขุม
ย่อยในเรื่องเฉพาะเรื่องต่อไปว่า เราจะเสนอเป็นบัญขีรายขื่อพนักงานเทศบาลทั้งหมด หัวหน้าฝ่าย
ผอ.กอง รวมถึงลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาลทุกตำแหน่ง ความเหมาะสมเข่นว่าผู้หญิง อาจจะ
ไปอยู่ในขุดที่ใม่ต้องไปออกกลางแจ้ง ไปตรวจรับงานจ้างอะไรต่างๆ อาจจะเป็นเรื่องทำหน้าที่
พิจ ารณาผลการสอบราคา การประกวดราคาอะไรต่า งๆ ซึ่งผมคิด ว่า ตรงนี้จ ะไต้เกิด ความ
รับผิดขอบร่วมกัน หมุนเวียนกัน ไม่ใข่ว่าบางคนเป็นอยู่ก็เป็นอยู่ตลอดทั้งปี สองสามปีติดกันแล้วก็
มีการหมุดเวียนกันแค่ไม่กี่คน เรื่องนี้ก็ขอเสนอท่านนายกไต้โปรดพิจารณาในที่ประขุมครับ หากมี
ข้อสั่งการต่อไปผมจะไต้ดำเนินการประขุมเพื่อเสนอรายขื่อเพื่อให้ท่านเห็นขอบ เพื่อจะไต้ใข้บัญซี
ดังกล่าวต่อไปครับ เขิญครับ
/ น ายป ระส งค์ โพธิ๋ม ีศ ิร ิ. ..
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นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ ตรงนี้พอดีท่านปลัดได้พูดขึ้นมา ผมก็อยากจะทำความเข้าใจกับฝ่ายการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
นะครับว่าในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ก็ได้ให้ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการด้วย เพื่อจะต่อรองใน
การยื่นสินค้าที่จะเหมาะสมในพื้นที่ บางครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างการจัดซื้อจัดจ้างในงานวันเด็ก
ครับ ข้าวกล่อง วันนั้นผมได้ดูข้าวผัดครับ แล้วก็มีการเบิกจ่ายมาในกล่องละ ๒๐ บาท แต่จริงๆ
แล้วผมก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่เคยขายของ พอจะรู้ปริมาณดีว่าข้าวกล่องนั้นไม่น่าจะเกิน ๑๕ บาท
แล้วคุณภาพในการปรุง หมู ไก่ แทบจะไม่เห็น มีแต่ผักกับไข่ แล้วปริมาณการเบิกจะเบิกได้ ๒๐
บาท ได้อย่างไร ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนซื้อ ผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียด แต่ผมก็เซ็นให้ครับ เมื่อผม
เซ็นอนุมัติแล้ว การเบิกจ่ายก็ต้องมีการเบิกจ่าย ผมจะทักท้วงไม่ได้ แต่ต่อไปนี้ให้ผมได้ต่อรองกับ
ผู้ประกอบการด้วย ว่าอาหารเขาจะทำอย่างไร เกิดความเหมาะสมหรือไม่ เด็กน้อยจะได้รับการ
บริโภคอาหารหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนๆ ผมไปถามองค์กรไหนๆ เขาก็มีแต’ให้เสนอ
ผู้บรืหารได้คุยกับผู้ประกอบการด้วย เพื่อเกิดความเหมาะสมไม่ใช่เพราะผมหวังผลประโยชน์ ไมใช่
ต่อรองด้วยผลประโยชน์นะครับ ขอยืนยันด้วยความสัจจริง แต่สิ่งที่ทุกท่านได้ทำไปเป็นการอาศัย
รายเซ็น อาศัยตำแหน่งหน้าที่ผมเท่านั้น เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เข้ามาร่วมในการกระทำ ซึ่ง
มันไม่เกิดความเหมาะสมในส่วนรายการแล้วไม่มีผลคุ้มค่าในส่วนที่จะได้ผลตอบแทนในการที่ใข้
งบประมาณ ผมเป็นตรายางให้ทุกท่านได้ขอลายเซ็น เพื่อประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผมไม่มี
อำนาจหน้าที่ที่จะไปสั่งการได้ ล้าสั่งการไปโดยเจตนาของผมแล้ว อันนั้นก็ไม่ถูก อันนี้ก็ไม่ถูก ผมก็
ไม่ทราบว่าไม่ถูกเพราะอะไร แต่ล้าท่านนำเสนอมาถูกครับ ผมไม่ปฏิเสธผมเซ็นให้ มันก็จะเป็น
แบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ถ้าผมไม่พูด ก็ขอขอบคุณครับที่ทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยความบรืสุทธึ๋ใจ
แต่ท่านใดที่ให้ความร่วมมือด้วยความปฏิบัติขั้นตอนและหน้าที่ที่มีอะไรแอบแฝง ที่มันไม่บริสุทธิ๋
ใจ ผมก็เสียใจครับที่ให้ลายเซ็นทุกท่านไป ผมอยากพูดมาหลายครั้งแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสได้พูด
จริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดเลยครับ พอปลัดมาพูดว่ามีการตั้งกรรมการซํ้าแล้วซํ้าอีก แล้วก็ไม่มี
การเป็ดโอกาสให้ท่านใดได้มีส่วนร่วม อย่างส่วนราชการมีงบสนับสนุนจากเอกชน เพื่อบริการผู้มา
ติดต่อราชการ ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ทราบ พึ่งมาทราบว่ามีการบริการผู้มาใช้บริการด้วยการให้โอวัล
ตน ให้กาแฟ แต่โครงการและนโยบายที่ผมทำ ผมเข้ามาปีแรกผมก็บอกทุกกอง ล้ามีผู้มาติดต่อ
ราชการให้มีการต้อนรับอัธยาศัยไมตรีที่ดี ต้องมีนั้าเย็นให้ ซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมนะครับ แต่เป็น
การส่งเสริมให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับเร็วกว่า แล้วใครจะรับผิดขอบครับ แล้วถ้าใครที่จะทำต่อ
ถ้าไม่มีผู้บริจาครายนี้ กลุ่มนี้ แล้วใครจะตำเนินการต่อ แล้วเขาจะไม่มาว่าในส่วนราชการเลือก
ปฏิบัติหรือครับ ทำอะไรก็ให้เกียรติกันบ้านนะครับ ไมใช่จะอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจ แล้วก็
มาคิด ว่าตัวเองทำดี ดีหรือไม่ครับ ผมจะได้ไปสอบถามส่วนเหนือบ้างว่าการที่ผู้ใด้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ จริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดในที่ประชุมตรงนี้เลยนะ
ครับ แต่ว่ามันอดไม่ได้ครับ บันทึกเลยนะครับ บันทึกในรายงานการประชุมทุกหัวข้อที่ผมได้พูด
ผมรับผิดชอบทั้งหมด แล้วก็จะได้ไปชี้แจงในรายละเอียดที่เราได้ประชุมกันทุกครั้งนะครับว่า
เทศบาลตำบลโนนสูงนั้นมีป็ญหาในการบริหารงาน มีทั้งผู้ที่ช่วยผู้บริหาร และผู้ที่คอย1ขัด,ขวาง'โดย
อาศัยตำแหน่งหน้าที่และระเบียบราชการให้เกิดความล่าข้า โยนกันไปโยนกันมา แน่งเป็นกลุ่มเป็น
คณะ ทำให้ก ารบริห ารงานนั้น ไม่ป ระสบผลสำเร็จ ทำให้ช าวบ้า นขาดโอกาสที่จ ะได้ร ับ
ผลประโยชน์จากทางราชการครับ เชิญประชุมต่อครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ เมื่อท่านนายกพูดไปเรื่องนี้ ผมขออนุญาตต่ออีกนิดหนึ่งครับ เรื่องนี้ที่จะไม่พูดก็ไม่ได้ครับ
ในฐานะผมเป็นเลขานุการสภา เรื่องเบรกสภาคือมีการลดน้อยถอยลงมาตลอดครับเท่าที่ผมสังเกต
/ ในราคาหัวละ ๒๕ บาท...

ในราคาหัวละ ๒๕ บาท ทุกวันนี้นํ้าดื่มก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นแก้วหลอดเจาะ จากเมื่อก่อนเป็น
ขวดในราคาเดียวกัน ขนมตั้งแต่ผ มมาผมเคยบอกไว้ว่าสภาเป็น สภาอัน ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม
ประขุมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ท่านประธานสภา สมาขิกสภาในฐานะผู้แทนประซาขน
ขนมทุกวันนี้ติมูลค่าไม่เกิน ๔ บาท เป็นขนมคล้ายๆเป็นห่อ ๓-๔ บาท นํ้า ๑ แก้ว กาแฟก็ปกติก็
จะเป็นคล้ายๆ เนสกาแฟ สมาขิกหลายท่านก็ไม่บ่นไม่พูด แต่ความรู้สึกของเราไม่อยากมีใครจับ
ต้องขนม แม้แต่กาแฟ เมื่อก่อนยังพกกลับบ้านผมก็ดีใจนะครับ เพราะว่าก็ไต้บอกว่าถ้าไม่ทานในที่
ประขุมก็เอากลับบ้านไปฝากลูกหลานไต้ แต่ทุกวันนี้ผมตีราคาเลยนะครับ ยิ่งง่ายมันก็ยิ่งง่ายลงทุก
วัน ผมมีความรู้สึกว่า ๒๕ บาท ท่านควรประเมินร่วมกันนะครับ ผมคิดว่านํ้าถ้วยนี้ราคาหนึ่งบาท
กว่าๆ ขนมผมให้ ๔ บาท แล้ว ก็ท ี่เหลือ กาแฟ แล้ว เบิก ๒๕ บาท ผมก็ต ้อ งคุย กับ ผู้ร ับ จัา ง
เหมือนกันครับ เพราะผมอยากให้ดูหลักแค่ความเหมาะสมกับประโยขน์สูงสุดของทางราขการ
สูงสุดคืออะไรครับ สูงสุดคือคนที่ได้รับบริการท่านเป็นสมาขิกสภาอันทรงเกียรติ มานั่งกินขนม ๓
บาท กิน นํ้าถ้วย เหมือ นกับ บ้านงานศพแบบนี้ ผมเห็นว่าไม,เหมาะ ส่วนนี้ผมขอฝากนะครับ
สุดท้ายผมก็จะเรียกผู้รับจ้างมาเสนอนายกเหมือนกัน คุยกับผู้รับจ้างว่าทำไต้หรือไม่ ควรปรับปรุง
คุณภาพตรงนี้ให้ดีด้วย ผมไต้คอมเม้นไปยังกรรมการตรวจรับแล้ว ให้ช่วยบอกผู้รับจ้างด้วยว่าทำ
ไต้ดีกว่านี้หรือไม่ ถ้าไม่เซ่นนั้นก็เปลี่ยนรายไป ส่วนนี้ก็ไม่ไต้เพื่อประโยขน์ฃองใคร แต่เพื่อให้เขาไต้
กินดี แล้วให้มืความรู้สึกว่าเราให้เกียรติเขา และเขาให้เกียรติเรา ผมขอพูดสั้นๆเท่านี้ครับ
- ต่อไปในส่วนของกองช่าง เขิญครับ
นายอดิศักดื่ พ่วงสิริ
ผู้อำนวยการกองซ่าง

- ครับสำหรับงานของกองช่างที่กำลังดำเนินงานอยู่ตอนนี้ ดำเนินการเขียนแบบ ออกแบบ แล้วก็
ประมาณการ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ตั้งแต่
บริเวณลี่แยกศาลาขุมขนบ้านเพิ่ม ถึง ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖
๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. แอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึง
ถนนโนนนา ขุมขนโนนนา โนนแต้ว โนนสมบูรณ์
๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. แอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ จากหน้า
โรงเรียนเทศบาล ๒ ถึงช่วงต่อจากถนนทางหลวงขนบท นม. ๑๐๒๕
๔. โครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพ จากอู่ช่าง!เด ถึงสุดเขตเทศบาล
๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลทํติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณ
หลังประปาขุมขนแสนสุข ถึง บริเวณถนนสำราญราษฎร์
จากผลการประขุมครั้งที่แล้ว ที่ท่านเลขาให้ตรวจสอบเรื่องฝาโก่งพับ บริเวณหน้าสาธารณสุข
อำเภอ ตอนนี้อยู่ในช่วงประกันสัญญาและไต้ประสานกับผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขแล้วครับ
ขอบคุณครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ของกองช่าง ผมฝากไว้อยู่ ๑ เรื่อง ให้เร่งรัดติดตามให้ทัน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะ
มีการประขุมสภา เกี่ยวกับการขยายถนนสี่เลนทางเข้าโนนสูง มืงบที่เทศบาลตั้งไว้ ๒๐ ล้าน ซึ่งมี
ข้อกฎหมายกรณีผมไต้ทราบเบื้องต้น มีพื้นที่ทับซ้อนเป็นถนนกรมทางหลวงมอบให้เทศบาลเป็น
เจ้าของในการดำเนินงาน แต่พื้นที่ส่วนหนึ่ง จากปลายตรงโค้งไปจนถึงบ้านอารี ผมไม่ทราบระยะ
ที่ขัดเจน แต่ผมทราบว่ามันอยู่ในเขตตำบลใหม่ ซึ่งตามเหตุผลดังกล่าว ถ้าเราใข้งบประมาณจาก
เทศบาลตำบลโนนสูงไปดำเนินการ ก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราฃบัญญัติเทศบาล
ตามมาตรา ๕๗ ทวิ คือ ๑ . จะต้องขอความเห็นขอบต่อสภาในการทำกิจการนอกเขต ๒. ขออนุมัติ
/ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย...

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจมายัง
ผู้ว่าราซการจังหวัดแล้ว คือพูดง่ายๆว่าต้องขออนุมัติผู้ว่าราซการจังหวัดด้วย ก็ฃอให้ทางกองฃ่าง
ได้ซ่วยเร่งรัดตรวจสอบกรณีดังกล่าว เป็นงบประมาณจำนวนเท่าไหร่ และอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ถูกต้องหรือไม่ ผมจะเข้าระเบียบวาระให้เสร็จสิ้นนะครับ ก็ฝาก ผอ.กองข่างด้วยครับ
นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

- สำหรับ เรื่องที่ท ่านปลัดได้เสนอมา ผมก็ได้ห าข้อมูล มาบ้างว่าการใข้งบประมาณนอกพื้น ที่
จะต้องเตรียมอะไรบ้าง โดยอันดับแรกเราต้องขอให้สภาตำบลใหม่อนุมัติด้วย แล้วก็ทำเรื่องของ
กรมทางหลวงด้วย ว่าเราจะดำเนินการในส่วนที่ทางหลวงได้อนุมัติมาให้เห็นขอบ แล้วก็ให้สภา
ตำบลให้และสภาเราเห็นขอบด้วย แจ้งให้เขาอนุมัติให้เราทำด้วย แล้วก็แจ้งขออนุญาตกับทาง
หลวงจังหวัดว่าเราจะดำเนินการด้วยการใข้เงินงบประมาณจากเทศบาล

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้คุยกับผอ.ข่าง ว่าล้าเราสอบถามทางหลวงแล้วเขามีงบของเขาเอง
ก็หมดภาระ เราจะได้ทำเฉพาะในเขตของเรา ต่อจากนั้นก็ทางหลวงตำเนินการ ตอนนี้รายละเอียด
และประมาณการเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ผอ.ข่างก็จะร่าง
ขอบเขตงาน เพราะตรงนี้ต้องใข้ความรัดกุม พอสมควร แล้วก็ฝาก ผอ.กองช่าง ติดตามเรื่องนี้ด้วย
ครับ

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ฝากเรื่องตะแกรงปอพักนะครับ ขอให้ทางกองช่างกับกองสาธารณสุขร่วมกันสำรวจ ส่วนใดที่บุบ
และหัก ไม่สามารถที่จะใข้การได้ให้รีบตำเนินการเลยนะครับ แล้วก็จัดสรรเงิน ดำเนินการให้เร็ว
ที่สุด เพราะว่าขาวบ้านเดือดร้อนครับ เดี๋ยวถ้ามีรถตกบ่อพักมาทางเราจะเดือดร้อน เพราะเราต้อง
รับผิดขอบ มีหลายจุดครับ สำรวจให้ทั่วเขตเลยนะครับ

นายณ้ฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

-รื้อ ซุ้ม รัข การที่ ๙ วัดโนนหมัน ฝากกองช่างดำเนิน การด้วยครับ สามารถรื้อได้เลยไม่ต้องรอ
หนังสือ ปลัดอาวุโสได้แจ้งมา ก็จะมีหนังสือตามมาอีกที เป็นการไม่สมพระเกียรติ ก็คือว่าค้างไว้
นานทำให้ภาพได้เลือนลาง ให้เอาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ลงมาก่อนครับ
- เชิญกองสวัสดิการสังคม เชิญครับ

นางรัขนี อริยรักษ์
•กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีท่านรองนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านในส่วน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ของกองสวัสดิการสังคมก็จะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วก็คือการรายงานผู้ที่รับขุดจิต
อาสาพระราขทาน ปัจจุบันก็ได้ดำเนินการตามที่ทางอำเภอได้แจ้งให้รีบตำเนินการแจกจ่ายให้
หมดเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะเหลือส่วนของลำดับหมายเลขที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้หลังจากหมายเลขที่
๘,๗๐๓ ขึ้นไป ยังไม่ได้รับขุดพระราขทาน เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรมาจากทางอำเภอ ก็จะ
ประสานดูว่าจะได้รับเมื่อไหร่ และก็จะนำมาแจกจ่ายในโอกาสต่อไป แล้วก็ในส่วนที่ว่าขอขื่อจิต
อาสา ทางกองสวัสดิการสังคมก็ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้ทุกกองไปแล้วค่ะ เพื่อที่บางกองอาจจะ
ได้ใข้รายขื่อนี้ไปดำเนินการต่อไปค่ะ ในส่วนของการดำเนินงานไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆในกอง
ขอบพระคุณมากค่ะ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ก็ฃอติดตามเรื่องพันธุกรรมต้นไม้ ก็ขอให้เป็นรูปธรรม เพราะผมก็ได้แทงหนังสือไปให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบไปขัดเจนนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการพระเทพรัตนราซสุดาฯ สถานที่
เรามีพร้อม ก็ขอให้ประสานกับกองช่าง เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทางกรมฯติดตามมาโดยตลอด เป็น
การอนุรักษ์พันธุกรรมต้นไม้นะครับ ต่อไปกองวิขาการและแผนงานเชิญครับ
/ นางประภาพรรณ โพธิ้มีศิริ...

๑๘

นางประภาพรรณ โพธึ๋มีดืริ - กราบเรียนท่านนากเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมV]กท่านนะคะ
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ กองวิขาการและแผนงาน ในด้านของงานธุรการก็มีการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการลงเว็ปไซต์ทั้งหมด
ตอนนี้ก็มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประขาสัมพันธ์ เดือนนี้ทั้ง
เดือนมีทั้งหมด ๗๘ เรื่องค่ะ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่เรากันเงินไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ มี
๗ รายการ คือ ๑. เครื่องพิมพ์มัลติฟ ังขั่น แบบฉีดหมึกอิงค์เจ็ท จำนวน ๒ เครื่อง ตอนนี้อยู่
ระหว่างกองคลังดำเนินการจัดซื้อ ๒. เครื่องแสกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๐๐๐ บีทียู จำนวน เครื่อง ส่งมอบแล้วตรวจ
รับแล้ว ๔. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน ๑ เครื่อง ดำเนินการส่งมอบและ
ตรวจรับแล้ว ๔. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำและสี จำนวน ๑ เครื่อง ตอนนี้ก็ได้ส่ง
เทียบมาตรฐานครุภัณ ฑ์ของปีงบประมาณของปี ๒๔๖๐ กับ ๒๔๖๑ ไปให้กองคลังแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพราะว่าคลังได้ติกลับไปแจ้งว่ายกเลิกโครงการ ก็ได้สอบถาม
ไปทางกรมฯและจังหวัดแล้วว่า ล้าเป็นครุภัณฑ์ ปี ๖๐ กับ ๖๑ ล้ามีมาตรฐานเหมือนกัน ซึ่งเราก็
ได้เทียบให้ดู ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย ๖. จอรับภาพโป
เจคเตอร์แบบขาตั้ง จำนวน ๑ จอภาพ กองคลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗. เครื่องขยายเสียงพร้อม
ส่วนประกอบ จำนวน ๑ ชุด ตอนนี้ก็ส่งให้กองคลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำหรับรายงาน
โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ในข่วงของเดือนนี้และเดือนที่ผ่านมา ได้แก่
- กองสาธารณสุข โอนครั้งที่ ๘ อนุมัติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๔๖๑ เป็นอำนาจของผู้บรีหาร
ข้อ ๒๖
- สำนักปลัด โอนครั้งที่ ๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๖๑ เป็นอำนาจของผู้บริหาร ข้อ ๒๖
- กองการศึก ษา โอนครั้งที่ ๑๐ อนุม ัติเมื่อวัน ที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๖๑ เป็น อำนาจของ
ผู้บริหาร ข้อ ๒๖
- สำนักปลัด งานปีองกันฯ โอนครั้งที่ ๑๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๖๑ เป็นอำนาจ
ของผู้บริหาร ข้อ ๒๖
- กองการศึก ษา โอนครั้งที่ ๑๒ อนุม ัติเมื่อวัน ที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๖๑ เป็น อำนาจของ
ผู้บริหาร ข้อ ๒๖
- กองสวัสดิการสังคม โอนครั้งที่ ๑๓ อนุมัติเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ เป็น อำนาจ
ของผู้บริหาร ข้อ ๒๖
เดือนที่ผ่านมามีการโอนเงินงบประมาณ จำนวน ๖ ครั้ง ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองวิขาการ
และแผนงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๔๖๑ เราจะมีการติดตามและประเมินผลแผนครั้ง
ที่ ๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๔๖๐ - มีนาคม ๒๔๖๑ เราจะมีการติดตามและประเมินผลแผน จะทำ
หนังสือประสานไปยังทุกกอง/ฝ่าย ให้ดำเนินการต่อไปอย่างไร ทางกองวิขาการฯจะทำหนังสือ
ออกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในส่วนของกองวิขาการและแผนงาน ในเรื่องแผนของ ป.ป.ข. ก็,ขอเขิญ
หัวหน้าฝ่ายฯ ดำเนินการต่อค่ะ
น.ส.นัฐวดี จงกลกลาง
- ในส่วนของแผนปีองกันการทุจริต ซึ่งอยู่ในความรับผิดขอบของงานนิติการ เดิมจริงเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ
ตำบลโนนสูง ได้จัดทำแผนปีองกันการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ข. พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔ ซึ่งได้
ดำเนินการไปแล้ว แต่ว่ายังขาดความสมบูรณ์ของแผนอยู่ก็คือในส่วนของส่วนที่ ๓ ในเรื่องของ
การเขียนแผนให้สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ และก็ได้มีการ
ปรับปรุงการทำงาน คือคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปีองกันการทุจริต ซึ่งก็จะประกอบด้วย
/ ๑ . นายประสงค์ โพธี้มีศิริ...
๓

.

๑

๓

,

๑

๑๙

นายกเทศมนตรี
ประธานคณะทำงาน
นายประสงค์ โพธิ๋มีคิริ
คณะทำงาน
๒. นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดึ๋ รองนายกเทศมนตรี
คณะทำงาน
๓. นายวรการ ทัดกลาง
เลขานายกเทศมนตรี
คณะทำงาน
๔. นายเซิด กำเนิดกลาง
ประธานสภา ทต.โนนสูง
คณะทำงาน
๔. นายณัฐพล ตเภาน้อย
ปลัดเทศบาล
คณะทำงาน
๖. นายธีระพัฒนํ สื่อกลาง
รองปลัดเทศบาล
คณะทำงาน
๗. นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นางประภาพรรณ โพธึ๋มีคิริ ผู้อำนวยการกองวิฃาการและแผนงาน คณะทำงาน
๙. นางรัซนี อริยรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
คณะทำงาน
คณะทำงาน
๑๐. นายอดิศักดิ๋ พ่วงคิริ
ผู้อำนวยการกองซ่าง
คณะทำงาน
๑๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสื่งแวดล้อม
คณะทำงาน
๑๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๓. นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงาน/เลขานุการ
นิติกรขำนาญการ
คณะทำงาน/ผู้ซ่วยเลขานุการ
๑๔. นายกฤษณะ โพธิ๋มีคิริ
คณะทำงาน/ผู้ซ่วยเลขานุการ
๑๔. นายซานนท์ กกสันเทียะ
นิติกรขำนาญการ
นักวิเคราะห์ฯ
คณะทำงาน/ผู้ซ่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวสุภัสสร ปางจูม
ซึ่งกองวิฃาการก็จะเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมในเรื่อง6ของการจัดทำแผน ผู้ที่’โต้'รับแต่งตั้งมี
หน้าที่ ๑. ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริต
๒. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริต
กำกับ ดูแล ให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการฟ้องกันการทุจริต
๔. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินการตามแผนๆ
๔. ดำเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนนี้ก็คีอมีการปรับปรุงดำสั่งใหม่ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ซึ่งทางกองวิซาการจะแจกให้
ทางคณะกรรมการทุกท่านในวันนี้ค่ะ ในส่วนซองการจัดทำแผนปฏิบัติการฟ้องกันการทุจริตก็
จะต้องดำเนินการประซุมเพื่อที่จะทบทวนการจัดทำร่าง ซึ่งกองวิซาการในฐานะเซ็นเตอร์ ก็จะทำ
หน้าที่รวบรวมจัดทำร่าง เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะนำเสนอ ก็จะนัดคณะกรรมการประขุมกันอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อจะเสนอแผนดังกล่าวไปยังสำนักงาน ป.ป.ซ. ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ นี้ค่ะ ซึ่งใน
แผน ป.ป.ข. ก็จะมีทั้งหมด ๔ มิติด้วยกัน ซึ่งเราต้องทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ ว่าด้วย
การฟ้องกันการทุจริต ก็โดยนำเอาโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในเทศบาลตำบลโนนสูง
มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบของการจัดทำแผน แล้วก็การปฏิบัติ ประกอบด้วย
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราฃการเพื่อฟ้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมซองภาคประซาซน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบในการปฏิบัติราขการซอง อปท.
มิติที่ ๔ (สำหรับองค์กรด้นแบบ)
ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ก็จะเสนอมาที่คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ
๑.

๓ .

นางประภาพรรณ โพเธึ๋มีคิริ - กองวิฃาการและแผนก็ฃอแจ้งในที่ประขุมว่า ตอนนี้นิติกรที่ไปฃ่วยราฃการที่ท้องถิ่นจังหวัด ก็ได้
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ กลับมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่เทศบาลตำบลโนนสูงแล้วนะคะ
/น า ย ณ ัฐ 'พ ล ต ะ เภ าน ้อ ย...

๒๐

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ในส่วนของกองวิขาการ ก็ฝากประสานไปยังทุกกองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมก็ได้ทำงานร่วมกับ
นิติกรหลายๆเรื่อง จะเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยังค้างอยู่เกือบ ๑๐ เรื่อง และเรื่องที่มาล่าสุด ก็ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการ กรณีที่ทางนิติกรขอเอกสารต่างๆ เพราะว่ากำหนดทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็น ป.ป.ข หรือ ป.ป.ท. เวลาขอเอกสารมา ถ้าเราผิดนัดก็จะมองเห็นการไม่ให้ความ
ร่วมมือ เซ่น ไม่ว่าจะเป็นฎีกา เอกสารในการเบิกจ่ายอะไรต่างๆ ถ้านิติกรกำหนดวันต้องเป็นเรื่อง
ที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นไห้ได้ เพราะทางผมเองนัด ที่จ ะเดิน ทางไปกรุง เทพฯ ไปขี้แจง
สำนักงานใหญ่ของ ป.ป.ท. เรื่องส่าสุด ก็มืความจำเป็นที่จะต้องนำเอกสาร รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลต่างๆ เพราะถ้าพูดถึงเอกสารไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องที่เราจะนำไปให้ ป.ป.ข. มืการสูญ
หายกันในการเก็บรักษา เซ่น สมุดคุมการเบิกจ่ายนั้ามัน ตอนนี้ยังหาไม่เจออยู่หลายเล่ม ของบาง
กองที่มืเรื่องร้องเรียน แล้วผมจะไปตอบเขายังไงในเมื่อเอกสารนั้นหายไป แล้วเป็นเดือนที่ระบุว่า
เป็นซ่วงที่ร้องเรียนพอดื และเอกสารก็ไต้หายไป ก็เป็นเรื่องที่นำสงสัยนะครับ เพราะหายไปใน
เดือนที่มื ป.ป.ข. ระบุเดือนไว้เลยว่านั้นนำจะมืการทุจริตเรื่องนํ้ามัน แต่พอเรามาตรวจสอบสมุด
คุมนั้ามัน ก็มืการหายในเดือนนั้นอีก ให้มองไต้หลายทาง ผมขอให้ทุกกองไต้เคร่งครัดในเรื่องการ
ควบคุมดูแลเอกสารทุกอย่าง เพราะว่าตอนนี้บอกตรงๆนะครับว่าเอกสารที่ผมจะไปนำเสนอไม่
ทราบว่าจะมืเหตุผลเพียงพอหรือไม่ เพราะว่าที่หายไปก็บอกว่าคอนโทรนการเบิกจ่ายนั้ามันไต้
อย่างไร กับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เราควรจะไต้รับร้กันคือ การไปศึกษาดูงานที่ขุมพร เรื่องนี้ไม่จบ
ครับ ผมจะต้องเข้าไปขี้แจงในอาทิตย์หน้าที่ ป.ป.ท. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเบิกจ่ายอะไรทั้งหมด ผม
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดคนที่ร้ดืก็นำจะเป็นคนในองค์กร แต่ทำไมการร้องเรียนถึงไปปรากฏอยู่ที่
หน่วยงาน เพราะฉะนั้นถ้าขี้แจงไต้ขนาดไหน หรือใครจะรอดไม่รอดในเรื่องดังกล่าว ก็จะเป็นไป
ตามหลักฐานก็แล้วกันครับ เพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการรับผิดขอบร่วมกัน รวมถึงไม่ว่าจะเป็น
เจ้าของโครงการอะไรต่างๆ ไล่กันมาตามลำดับความรับผิดขอบ ตอนนี้กระบวนการสอบสวนของ
เราหลายๆเรื่องมันจะไปถึงจุดปลายแล้วก็มื อยู่ระหว่างเริ่มต้นมาเรื่องๆในงานนิติการ ก็ฃอความ
กรุณาพวกเราให้รอดปลอดภัยจากการตรวจสอบ แล้วก็ขอให้ซ่วยกันถ้าเป็นการรักซึ่งองค์กร แต่
ผมไม,ไต้หมายถึงการปกบิองความขั่ว หรือการทุจริต ก็ขอให้โปรดระมัดระวังว่าการร้องไปร้องมา
ในที่สุด ก็จะเป็นพวกเรากันเอง ในฐานะข้าราฃการ ผมว่าการเบิกจ่ายไม่สามารถจะดำเนินการไต้
เพีย งคนเดีย ว การทุจ ริต เกิด ขึ้น ไต้จ ากบุค คล ๓ ฝ่า ย ข้า ราขการ นัก ธุรกิจ พ่อ ค้า และก็
นักการเมือง เพราะฉะนั้นหากจะมืการสอบสวนไม่เคยที่จะลงโทษนายก ลงโทษปลัดคนเดียว ทุกๆ
กองมีการผ่านงานตามลำดับ การให้การจะเป็นประโยขนํหรือไม่ก็อยู่ที่เอกสารหลักฐาน ก็ฝาก
เรียนทุกท่านให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารการทำงานทุกอย่าง วันนี้เราอยู่ด้วยกัน เราไร้ใจกันยาก สิ่ง
ต่างๆที่เกิดผลกระทบต่อองค์กร แล้วก็ไม่แคล้วที่จะกระทบต่อบุคคลรวมถึงตัวท่านเองทั้งหมดด้วย
นะครับ
- กองต่อไป เป็นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เขิญครับ

บางประภาพรรณ โพธึ๋มีลัริ - เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านนะคะ ส่วนของกอง
ผู้อำนวยการกองวิฃาการฯ สาธารณสุขตอนนี้งานที่ติดตามเมื่อครั้งที่แล้ว ท่านปลัดไต้ติดตามคือเรื่องของการลงทะเบียน
อถล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์!ลก ตอนนี้เราสามารถดำเนินการรับสมัครไว้แล้ว ๕๘๒ ราย คือจาก
โรงเรียน ๓ โรง จากอสม. ตอนนี้ก็กำลังติดตามเรื่องคณะกรรมการขุมฃนที่จะเฃิญมาร่วมสมัคร
เป็น อถล. วันนั้นไต้ไปประขุมที่จังหวัด อถล.เป็นอาสาสมัคร เรื่องสิ่งแวดล้อม เราก็ไต้สอบถามว่า
เราสามารถใข้จิตอาสาร่วมด้วยไต้หรือไม่ คือทางจังหวัดก็บอกมาว่าไม่เหมาะสมคือเหมือนเราจะใข้
/ ร่วมกับในหลวง...

ร่วมกับในหลวง ตอนนี้ก็กำลังทยอยลงมาเรื่องๆ ว่าจะมีกลุ่มจิตอาสา กลุ่มนั้น กลุ่มนี้ แตกคงต้อง
รับสมัคร เป้าหมายคือ ๖๐0/0 ของครัวเรือน ก็จะประมาณสองพันกว่าครัวเรือน ที่จะต้องรับสมัคร
ตอนนี้ก็เร่งดำเนินการอยู่ค่ะ รายงานทุกระยะทุกอาทิตย์ ในเรื่องของเงินอุดหนุนฯกองสาธารณสุช
โครงการตามพระราชดำริ ที่ว่าโครงการละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ก ็ก ำลังเร่งดำเนิน การ เมื่อ
อาทิตย์ที่แล้วก็ไต้ประชุมทั้งประธานชุมชน ทั้ง อสม. ให้ทำโครงการเช้ามาเพื่อที่จะเช้าเพิ่มเติมใน
แผน ให้ทันในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ก็เร่งดำเนินการแล้ว ในส่วนของรถของกองสาธารณสุข
ตอนนี้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพการใช้งานใต้เกือบทั้งหมดแล้ว เหลือรถบรรทุกขยะที่ใช้
ในตลาด ทะเบียน ๘๗๑๔๑๒ นม. กำลังดำเนินการซ่อมแซม อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม แล้วมีรถ
ขยะอีกหนึ่งคัน ทะเบียน ๘๔๖๙๖๖ นม. แบตตารื่เสื่อม ก็กำลังขออนุมัติซ่อมแซมต่อไปค่ะ ก็ฃอ
แจ้ง ว่า สปสซ. ที่จ ะมาประเมิน เทศบาล วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ วัน นี้ก ็จะไต้ม ีก ารนัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการ เพราะคณะกรรมการจะมีการมาประเมินในวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ โดย
จากสาธารณสุขอำเภอ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตอนนี้เราไต้จ่ายไป
แล้ว ๘ ชุมขน เหลืออีก ๖ ชุมขนกำลังดำเนิน การแจกจ่ายค่ะ มีวัคซีนที่ได้มาตรวจสอบแล้วว่า
เหลืออีกอยู่เก้าร้อยกว่าโดส และไต้เช็ควันหมดอายุแล้วคือจะหมดในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๔๖๑ นี้
ค่ะ มีเจ้าหน้าที่ติดตามไปดูว่ามีการฉีดจริงหรือไม่ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย ตรงนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ วันนี้จะมีการประชุมกันอีกครั้ง
หนึ่ง แล้วก็โครงการจ้างเหมาโนนสูง โนนสะอาดชุมขนน่าอยู่ ตอนนี้กำลังสำรวจพื้นที่ที่เราจะทำ
~โ0โ ว่าถนนเส้นไหนกี่เมตร ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้ จะไต้ทำหนังสือขออนุมัติส่งไปกองคลังต่อไปค่ะ
และเรื่องการสำรวจฝาท่อ ตอนนี้ไต้ทำหนังสือถึงกองช่าง เรื่องดำเนินการออกสำรวจ น่าจะทำ
เปีนโครงการเช้าแผนต่อไปเพราะว่ามันเยอะค่ะ ของกองสาธารสุขมีเพียงเท่านี้ค่ะ
นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- สำหรับงบที่จะซื้อรถขยะเป็นอย่างไรบ้างแล้วครับ ติดตามให้หรือยัง หรือปีดโครงการแล้ว

นางประภาพรรณ โพธิ๋มีดืริ - เรื่องซื้อรถขยะ คือดำเนินการไม่ทันจำนวน ๒ คัน และไต้ตกไปแล้วค่ะ คือค้างจ่ายมาสองปี ก็ไม่
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ทราบมาจากสาเหตุอะไรทำไมถึงตก แต่ที่นี้ที่ไค้เช้ามาดำเนินการต่อเนื่อง เราก็ใต้เพิ่มเติมไนแผน
ไปแล้วค่ะ น่าจะลองดูถ้าจ่ายขาดเงินสะสมไค้ก็จะลองเซียนโครงการดู ก็-จะหารือกับผู้รู้'ว่า'จะ
เซียนโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ ก็เช้าข้อแม้ใน ๑๐ ข้ออยู่ค่ะ ยังไงจะไต้ขอปรึกษา
ท่านรองให้ซัดเจน เพราะมีอยู่ในแผนแล้วค่ะ
นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

- แล้วที่ผ่านมามีใครรับผิดขอบไต้หรือไม่ครับ

นางประภาพรรณ โพธมีดืริ - คนรับผิดชอบก็น่าจะเป็นเจ้าของเรื่อง ก็คือกองนะคะ กองสาธารณสุขไม่ทราบประสานงานกัน
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ยังไง ดำเนินงานยังไง เพราะพอมารับหน้าที่ต่อแล้วก็เรื่องไต้ตกไปแล้ว ก็คงต้องถามท่านรองปลัด
ค่ะ เพราะว่าตอนนั้นควบคุมกองสาธารณสุขอยู่ค่ะ
นายสุรส งานโคกสูง
รองปลัดเทศบาล

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขาฯ และผู้เช้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ ในส่วนของรถขยะที่ได้มีบีญหาในเรื่องของไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไต้ทัน
ในช่วงนั้น ผมก็ไค้สอบถามรายละเอียดกับนายวีระ แต่ไม่รู้ว่าการที่เซียนโครงการมีการเซียน
กลับไปกลับมาตลอดในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง น่าจะเป็นบีญหาในเรื่องมาตรฐานครุภัณฑ์เป็น
/ ตัวหลัก คือในมาตรฐานครุภัณฑ์...

๒๒
ตัวหลัก คือในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นตัวของปี ๒๕๕๘ แต่พอเปลี่ยนเป็นปี ๒๕๕๙ ก็ไม่สามารถ
จัดซื้อได้ทัน ตรงนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีการกลับไปกลับมา ทำให้เกิดความล่าข้าในการ
จัดซื้อ ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของกอง เพราะผมก็ได้พยายามติดตามเร่งการดำเนินการให้ทัน ซึ่งถ้า
พูดในภาพรวมจริงๆ คือก็ซื้อได้ ถ้าจะจัดซื้อจริงๆ แต่ว่าทางกองอาจจะไม่พอใจว่า อยากจะได้
ตามมาตรฐานที่ด ีก ว่านี้ เพราะมีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลาทุก ปี ครั้งแรกก็ผ่านไปแล้ว ได้
ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ และได้จัดทำ ไ๐โ เสนอไปกองคลังเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ คือเรื่องของตัวมาตรฐานครุภัณฑ์ ทำให้ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานก็ทำให้ตกไป
ครับ
นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับนี่คือการขาดการประสานงานกัน และขาดความร่วมมือกันระหว่างกองทุกกอง หลายๆกอง
ที่มีล่วนร่วม ซึ่งผมก็ถ ือ ว่าเป็น การปฏิบ ัต ิห น้าที่โดยมิข อบทุก ท่านนะครับ ให้ไม่เป็นไปตาม
นโยบายของผู้บริหาร ผ่านไปแล้วก็ไม่อยากให้ผ่านไป แล้วก็เสนอมาใหม่ก็ขอให้ช่วยกันนะครับ
ให้เกิดความคล่องตัวหน่อย แล้วก็ให้งบประมาณได้ผ่านโดยถูกต้องและรวดเร็ว เพราะว่างานที่ผม
สั่งไปนั้นกว่าจะได้แต่ละโครงการ ก็ใข้เวลา สองสามปีถ้าใม่มีการทักท้วงไม่มีการไล่ถาม ปล่อยให้
ทุกท่านในสายข้าราฃการดำเนินการก็ไม่ผ่าน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจก็ได้สอบถามเรื่องๆ แต่
ก็ผิดหวังเรื่อยๆ อย่างนี้ถือว่าทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบทางราชการหรือไม่ครับ แต่ต่อไปถ้า
ติดขัดตรงไหนให้ยืนยันมาให้ตรงประเด็นเลยนะครับ ผมจะได้ขึ้ซัดตรงประเด็นเลยว่าบุคคลคนนั้น
โต้แย้ง คัดด้าน ทักท้วง การบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อให้งานล่าข้าและไม่ประสบผลสำเร็จใน
การบริหารงาน และผู้ที่เสียผลประโยฃน์ที่สุดคือพื่น้องประขาขน ก็อย่างงานจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดก็เหมือนกัน ผมเคยสั่งไว้แล้วว่าให้ทุกกองที่มีล่วนร่วม ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
แล้วให้จ้างไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ แต่ให้เป็นตามระเบียบฯ ศึกษาตามในส่วน
ที่เขาเคยทำ หน่วยงานอื่นที่เคยปฏิบัติ เอามาเป็นแนวทาง คือสั่งไปก็เหมือนกับสาดนั้าทิ้ง หายไป
เฉยๆ แล้วผลที่กระทบมาคือบ้านเมืองสกปรก แล้วใครแอบยิ้มครับ คือผู้ไม่หวังดีแอบยิ้มนะครับ
ซึ่งผมจะพูดบ่อยมากเลยนะครับ ผมเจอบีญ หาแบบนี้ม าตั้งแต่เกิด ครับ สังคมก็ไม่ได้เกียจผม
เท่าไหร่หรอก แต่ผมต้องดิ้นหาเอง ความเป็นอยู่ผมก็หาเอาเอง ผมไม่ได้พึ่งใครครับ ขอบคุณครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของกองสาธารณสุขนะครับ ผมขออนุญาตถ้าหากว่ากองสาธารณสุขกับกอง
ช่างร่วมกันสำรวจฝาท่อระบายนํ้า ก็คือตอนนํ้าเราจะเริ่มเข้าหน้าแล้ง แล้วหลังจากหน้าแล้วก็จะมื
ฝนหลงฤดูมาเรื่อยๆ ถนนเส้นที่มืบีญหาทุกปี ตั้งแต่ผ มเข้ามาตั้ง แต่ป ี ๒๕๕๕ จนกระทั่งถึงปี
๒๕๖๑ ก็ยังแก้ไขบีญหาไม่ได้เลยสักครั้ง ซาวบ้านก็ด ่าทุก ครั้ง เพราะนั้าท่วมสามแยกหน้า
โรงพยาบาลโนนสูง ที่ผมอยู่ตรงนั้น ตกมาทุกครั้งก็ท่วม แล้วฝาท่อระบายนํ้า ถ้าหากว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นปูน แล้วอีกครึ่งหนึ่งเป็นฝาตะแกรงเหล็กถี่ๆหน่อยได้หรือไม่ เพราะนั้ามารอระบายเยอะ แล้ว
มันลงไม่ได้ ตะแกรงหน้าถนนตรงฟุตบาท เป็นรูตีบๆ ไม่ถืง ๕ นิ้ว ถ้ากลิ่นผมว่าไม่น่าเป็นห่วง มี
แค่นํ้าที่รอระบายไม่ทัน ถ้าตกมา ๒๐ - ๓๐ นาที ถ้าไม่มืคนไปเก็บขยะตรงฝาตะแกรงตรงนั้น มัน
ก็จะขังอยู่นาน ถ้าตรงนี้สำรวจได้ คือเอาครึ่งหนึ่งเป็นฝาปูน และครึ่งหนึ่งเป็นเหล็ก ถึงเวลาตรง
นั้น ที่จริงก็อยากฝากไปถึงงานบีองกันฯด้วย เพราะถึงเวลาฝนตกลงมาจริงๆ เวรยามต่างๆ ควร
จะระดมพลได้ ผมเห็นแล้วไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงที่งานบีองกันฯไปได้ พอโทรไปก็ไม่มืคนอยู่เวร
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่เวร งานก็ไม่ได้เกิดทุกวัน พอมืนํ้าท่วมขังก็น่าจะลงมาช่วยงานกันได้ แต่ถ้าออกมา
จริงๆก็เอารถถู้ภัยไป แล้วรถกู้ภัยไปเกี่ยวอะไรกับนํ้าท่วม ที่จริงควรเอารถหาบนั้าไป เอาท่อที่เรา
/ ซื้อไปตั้งแล้วก็สูบนา...

ซื้อไปตั้งแล้วก็สูบนํ้าให้ระบายได้เร็วที่สุด ถ้ามาดูจริงๆ ถึงทางด้านทิศตะวันออก นํ้าท่วมตลอด
เวลารถวิ่งผ่านก็กระฉอกเข้าบ้านหมดนะครับ ฝนตกก็อยากให้มีเจ้าหน้าที่ไปเผ่าเพื่อหาวิธีระบาย
นํ้าให้ได้เร็วที่สุด ก็อยากจะให้งานบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางแผนตรงนี้ไว้ด้วยร่วมกับ
กองสาธารณสุขและกองช่าง ร่วมกันออกไปสำรวจด้วยนะครับ ก็เคยคุยกับท่านนายกว่าอยากจะ
ยกระดับท่อระบายนํ้าอยู่ ขอบคุณครับ
นายอดิศักดึ๋ พ่วงคิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ขออนุญาตครับ ทางกองช่างได้ประสานงานกับทางหลวงขนบทที่จะออกแบบ จะขยายเขตทาง
ตั้งแต่แยกหน้าโรงพยาบาลโนนสูง แล้วที่ตรงบ่อพักก็จะใส่ตะแกรงเหล็กบนถนนครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๙ - ครับ ก็จะเป็นการแก้ไขบ้ญหาเฉพาะหน้าก่อนครับ คือล้าหน้าฝนก็ต้องเตรียมเครื่องสูบนํ้านะ
รองนายกเทศมนตรี
ครับ เพราะนํ้ารอระบายก็ทำให้ท่วม ก็ใข้เครื่องสูบช่วยสูบนํ้าระบายไปก่อน ถ้าตกหนักก็ใข้เครื่อง
สูบน่าจะระบายได้เร็วกว่าเก่านะครับ เป็นการแก้ไขบ้ญหาได้ชั่วคราวดีกว่าครับ
นายประสงค์ โพธมีคิริ
นายกเทศมนตรี

- ให้เร่งดำเนินการ มีการพิจารณากันแล้วนะครับ คิดโครงการกันมานานแล้วครับ แต่ว่าก็ต้องรอ
ขั้นตอน วิธีการของการดำเนินการ ก็น่าจะแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนนะครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ - สำหรับกองสาธารณสุข ก็ขอฝากเรื่องคนแค่นั้นเอง ทำยังไงจะได้มาช่วยงานเร็วๆหน่อย ก็เป็น
รองนายกเทศมนตรี
ห่วงอย่างเดียว คือเรื่องการทำความสะอาดบ้านเมือง ก็อยากให้ทุกกอง/ฝ่ายช่วยกันจะทำอย่างไร
ที่จะได้คนมาช่วยทำงาน โดยถูกระเบียบฯ ก็อยากให้ได้มาแบบไม่มืบ้ญหา ให้ช่วยกันดูว่าทำยังไง
จะได้คนมาทำงานให้ถูกระเบียบของทางราขการและรวดเร็วที่สุด ฝากด้วยนะครับ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ต่อไปกองการศึกษา เชิญครับ

นางอัญชลี ตรงด่านกลาง - เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่านเลขบุการนายกเทศมนตรีท่านปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กองการศึกษาในเดือนที่ผ่านมา ก็มืโครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ
การดำเนินงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กๆก็เกิดความสนุกสนาน
ก็มืพัฒนาการตามวัยของเขา แล้วก็มืบ้ญหาและอุปสรรคบ้างค่ะ แตกได้รับความร่วมมือจากทุก
กองทุกฝ่ายค่ะ และก็คณะผู้บริหาร ทำให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี ก็ฃอขอบคุณคณะผู้บริหาร และ
หัวหน้าส่วนราขการทุกๆท่านนะคะ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก
เป็นอย่างดี แล้วก็มือีกเรื่องหนึ่งก็มืการประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาล เพื่อให้มีการเลื่อน
วิทยฐานะที่สูงขึ้นประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รอบเดือนตุลาคม ก็ได้ดำเนินการประเมินตั้งแต่ใน
ห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๑ ส่วนนี้ก็ได้รายงานเพื่อขอความเห็นขอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการครูผ ู้ผ ่า นเกณฑ์ป ระเมิน และส่ง ไปที่จ ัง หวัด เรีย บร้อ ยแล้ว นะคะ จำนวนครู
วิทยฐานะ ครูขำนาญการ จำนวน ๓ ราย วิท ยฐานะครูพ ิเศษ จำนวน ๔ ราย และในส่วนของ
สถานศึกษาก็ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำเรียนต่อที่ประขุมต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายวรศักดึ๋ กาญจนสีมา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราขการ และผู้เข้าร่วมประขุมที่
เคารพรักทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ขอนำเรียนต่อท่านนายก และผู้เข้าร่วมประขุม
ดังต่อไปนี้ครับ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เราก็ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งขาติ โดยการจัดบูธ แล้ว
ก็ให้เด็กๆเข้ามาร่วมกิจกรรม ก็ผ่านไปเรียบร้อยดีครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ / ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -..

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นัก เรียนขั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ก็โด้เข้าร่วมการทดสอบด้าน
การศึกษาระดับซาติขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า (ว-ก61: ก็มีนักเรียนขั้น ป.๖ จำนวน ๒๘ คน ได้ไป
สอบที่ โรงเรียนพิทักษ์ ซึ่งเป็นศูนย์สอบ ก็ผ่านไปเรียบร้อยดี และในเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนของ
งานด้านวิชาการ เราได้มีกำหนดการสอบอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่
๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขั้น ป.๑ - ป.๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เราก็จะมีการสอบ
ประเมินสมรรถนของผู้เรียน ขั้น ป.๓ และ ป.๖ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการ
จัดสอบทุกปี แล้วก็มีการสอบ ผ ! ซึ่งจะมีการประฃุมที่จังหวัด ที่โรงแรมสบาย ในวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วก็จะมีการสอบ โโโ ซึ่งจะมีการ
ประขุมวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงแรมสบาย สอบ 81 เป็นการสอบเข้า ป.๑ ของโรงเรียน
ทั่วประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๑ ก็จะจัดสอบปลายภาคเรียน กำหนดคือวันที่ ๒ - ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๑ ในห้วงของไตรมาสที่ ๓ เราก็ได้ทำโครงการวัดผล ประเมินผล โครงการประเมินคุณภาพ
ประมาณในข่วงเดือนมีนาคมครับ และที่สำคัญ ในส่วนของวิขาการคือ ได้เตรียมการเพื่อ ร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งจะจัดที่โรงเรียนเทศบาล ๒ ซึ่งมี
การกำหนดการใหม่ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนเทศบาล ๒ ก็ได้เตรียมครูและ
นักเรียนในการจัดทำโครงงานเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เด็ก และก็การแข่งขันทักษะ
การวาดภาพอะไรต่างๆ อันนี้เป็นส่วนของงานวิชาการครับ ในส่วนของการประขุมในคราวที่แล้ว
ผมได้สอบถามและติดตามเรื่องของโครงการที่กันเงินไว้ แล้วก็ทางกองการศึกษาก็ได้ส่งหนังสือไป
ที่โรงเรียน ทางโรงเรียนก็ได้ทำบันทึกขึ้นมา เพื่อขอจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีที่ผ่านมา ๕๘-๕๙ แล้วก็มี
โครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการติดตั้งผ้าม่าน ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงปัายขื่อโรงเรียน
ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งผมก็ได้ทำหนังสือผ่านกองการศึกษามาขอ
ความอนุเคราะห์จากกองข่าง เพื่อที่จะให้ทนทวนแบบใหม่ เพราะว่าแบบที่เคยเขียวไว้ แล้วเวลาก็
ได้ผ่านไปก็จะมีปีญหาเรื่องการใช้จ่ายเงิน วัสดุบางอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ครับก็ฃอฝาก
ท่าน ผอ.ช่างตรงนี้ให้ช่วยดูด้วย แล้วผมจะคุยกับช่างขัยอีกทึครับว่าจะปรับแบบไหนให้เท่ากับตัว
เงิน บางทีเงินก็น้อยครับ เคยคุยคร่าวๆกับช่างขัยว่า บางทีโรงอาหารมีงบแค่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผม
ว่าจะทำผ้าให้ดูดื แล้วก็จะปรับปรุงหลังคาเพราะว่ามันรั่วมาตลอดครับ แต่คิดว่าเงินไม่พอ คงต้อง
ปรับลดแบบคงต้องคุยกับช่างเขียนแบบใหม่ ในเรื่องของการซ่อมแซมโรงอาหาร ป๋ายขื่อโรงเรียน
ก็ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบก็น้อยเช่นกันก็คงต้องปรับแบบใหม่ ในเรื่องอื่นๆของโรงเรียนเทศบาล
๑ ในช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไร คงจะมีเกี่ย วกับ การเรีย นการสอน การสอบ การแช่งขัน ทักษะทาง
วิชาการเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งศูนย์เด็กนะครับ ผมก็ขอรายงานในที่ประขุมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
นายประสงค์ โพธิ๋มีคิริ
นายกเทศมนตรี

- เรื่องผ้าเพดานของอาคารถึงไหนแล้วครับ ได้ตำเนินการหรือยัง

นายวรศักดึ๋ กาญจนสีมา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

- ผมได้ส่งประมาณการ และรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วครับ

นายประสงค์ โพธิ๋มีคิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ ขอบคุณมากครับ
/ นางธัชปพร ปานกลาง...

๒๕!

นางธซปพร ปานกลาง
ครู โรงเรียนเทศบาล ๒

- กราบเรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขา คณะผู้บริหาร ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าส่วนทุก
ส่วน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางธัซปพร ปานกลาง ครูช ำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๒ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารสถานศึกษา ให้เข้าประขุมแทน เนื่องจาก
ท่านติดภารกิจ เข้ารับการอบรมที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ ขอรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา
ในรอบเดือ นมกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ ่า นมา โรงเรีย นเทศบาล ๒ ได้ต ้อ นรับ คุณ ครูค นใหม่ค ือ
นางบุญณภัทรี เดือนกลาง ที่โอนย้ายจากผู้อำนวยการกองการศึกษา ไปเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน
เทศบาล ๒ ทางโรงเรียนได้จัดให้คุณครูคนใหม่ได้สอนกลุ่มสาระการงานอาขีพและเทคโนโลยีนะคะ
โดยสอนวิซาคอมพิวเตอรีในสายขั้นมัธยมศึกษาค่ะ กิจกรรมที่ ๒ ที่โรงเรียนเราไดเห็นความสำคัญอีก
กิจกรรมหนึ่งนั่นคือ กิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับขั้นมัธยมศึกษาค่ะ
และได้ความร่วมมือ และความเอื้ออนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดซ่าง ได้มาให้การแนะแนวใน
การศึกษาต่อสายอาชีพนะคะ ซึ่งน่าจะเหมาะกับนักเรียนสายขั้นมัธยมศึกษาของเรา และนอกจากนี้ก็
จะมีโรงเรียนเมรี ซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนมารีวิทยา ก็มาให้การแนะแนวอาชีพการศึกษาต่อด้วยค่ะ
ส่วนการดำเนินการในด้านการศึกษา ก็คล้ายๆกับโรงเรียนเทศบาล ๑ คือมีการสอบ (ว-ก61 ใน,ขั้น ป.
๖ และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ค่ะ ป.๖ ใข้สนามสอบโรงเรียนพิทักษ์ ส่วน ม.๓ สอบวันที่ ๓ และ ๔
โดยใข้สนามสอบโรงเรียนบ้านใหม่ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรม
โครงการจัด นิท รรศการประจำปีก ารศึก ษา ๒๕๖๐ ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล ๒ ทำหน้าเป็น ผู้
ประสานงานและรับ ผิด ขอบโครงการนะคะ ได้เชีญ คณะครูจ ากทั้ง ๓ โรงเรียน ได้เข้าร่ว ม
ปรึกษาหารือ และได้มีข้อตกลงกับ ให้จัดตามที่ท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ ได้บอกไปแล้ว ได้เห็น
ตรงกันว่าน่าจะเป็นหลังสอบปลายภาคเรียน คือวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ใข้สถานที่โรงเรียน
เทศบาล ๒ เป็นสถานที่ในการจัดงาน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ผู้อำนวยการท่านฝากมาคือเรื่องที่
เกี่ยวกับการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน ซึ่งท่านผู้อำนวยการก็ได้บอกว่าได้ส่ง
ข้อมูลพร้อมรายละเอียดของงานการปรับปรุงมาที่กองการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ท่านก็มีเรื่องที่ฝากให้
เข้าขี้แจงในที่ประขุม ส่วนในเทอมนี้ ในเดือนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสอบปลายภาคเรียนค่ะ
โรงเรียนเทศบาล ๒ ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายไพโรจน์ สวามีขัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่าน
ปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ตลอดทั้งผู้อำนวยการกอง/ฝ่ายทุกท่านครับ ในส่วนของโรงเรียน
เทศบาล ๓ในซ่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีเรื่องที่ขี้แจงให้ท่านผู้บริหารได้ทราบใน
การบริหารงานในโรงเรียน เรื่องงานวิขาการเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันมา
คือกิจกรรมวันเด็ก ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนก็ได้ส่งคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับในซ่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีการสอบ(ว-กอ*โรงเรียนเทศบาล
๓ ก็ส่งนักเรียนเข้าไปลอบพร้อมคุณครูผู้ควบคุมการสอบ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการสอบก็
คงแจ้งทางเว็ปไซต์ เอาข้อมูลมาลงในระบบของการกรอกข้อมูลนักเรียนเรื่องการประเมินผล และ
วัดผลครับ ในซ่วงของเดือนที่ผ่านมาครับ โรงเรียนได้กำหนดการและวางแผนปฏิทินปฏิบัติให้กับ
คุณครูเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน และการสอบที่เข้ามาในช่วงของเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ 87 (86ลป1ก3 7651:) การสอบ ผ ! (ผล*!๐กลI
765*) ก็จะมีการสอบตลอด และก็จะถึงการสอบปลายภาคเรียน ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เด็กจะได้รับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเรียนเป็นปีการศึกษาต่อไป ส่วนนี้เราได้วางแผนการจัดกิจกรรม กิจกรรมแรก
คือโครงการแข่งขันทักษะทางวิซาการ ซึ่งจะจัดที่โรงเรียนเทศบาล ๒ เป็นเจ้าภาพ เราก็ได้วางแผน
และขออนุมัติโครงการผ่านมายังกองคลังเรียบร้อยครับ ก็อยู่ในขั้นของการเตรียมการในส่วนนี้ ส่วน
/ เรื่องของการสอบปลาย...

๒๖

เรื่อง8ของการสอบปลายภาคเรียนก็หลังจากที่เราสอบ โโโ, ผ ! เสร็จแล้วก็จะเป็นการสอบปลายภาค
เรียน ก็จะกำหนดเป็นต้นเดือนมีนาคม หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่อง8ของการประกันคุณภาพ ซึ่งโรงเรียน
เราก็วางแผนกำหนดการเพื่อประขุมไตรภาคี แล้วก็ประเมินคุณภาพการศึกษาก็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ครับ เพื่อที่จะต้องรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป สุดท้ายในเรื่องของงานวิขาการคือ
การแนะแนว เพราะว่าโรงเรียนเทศบาล ๓ เป็นแค่ระดับขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา ป.๖ การแนะแนว
คงไม'มีอะไรมาก แต่มีการแนะนำว่าสถานที่ที่นักเรียนจะต้องไปศึกษาต่อ เป็นการเปีดโอกาสแนะแนว
ให้ไปโรงเรียนเทศบาล ๒ เป็นส่วนที่มากที่สุด แต่ว่าก็เป็นเรื่องของผู้ปกครอง ก็อาจจะไปศรีธานีก็อีก
เรื่องหนึ่ง เราไม่สามารถไปบังคับผู้ปกครองในตรงนี้ไต้ แต่ก็แนะนำว่าโรงเรียนเทศบาล ๒ รองรับของ
พวกเราไต้อยู่ในเรื่องของการศึกษาต่อ ขั้น ม.๑ - ๓ ครับ ส่วนเรื่องงานอาคารสถานที่ ก็ต้อง
ขอขอบคุณ กองข่างเทศบาลนะครับ ที่เราได้ติดตามรื้อถอนเรื่องของบ้านพักครู บัดนี้ก็ได้เสร็จ
เรียบร้อย และไต้รายงานสรุปส่งมายังกองการศึกษา ก็ส่งมอบให้กับผู้ที่จัดเก็บวัสดุที่ได้จากการรื้อ
ถอน ตอนนี้เราเก็บไว้ที่ด้านหลังของโรงยิม ก็เข็คยอดจำนวนตามรายงานที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
เหลือ อยู่ว ่าคณะกรรมการจัด เก็บ รัก ษาจะวางแผนยังไง เบื้อ งต้น คิดว่าจะหาผ้าแสลนหรือว่า
สิ่งก่อสร้างปีดกั้นไว้ก่อนเพราะว่าเปีดเผยไว้อยู่ตอนนี้ ก็อยู่ด้านหลังโรงยิมที่มีหลังคานิดหน่อย กลัว
จะผุ เพราะปลวกจะกิน ในส่วนของการรื้อถอนก็จัดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปอย่างติดตามเรื่อง
งานสถานที่เรื่องงานก่อสร้างเสาธงโรงเรียน ในส่วนนี้ก็ทราบว่าทางกองข่างก็ไต้ประมาณการ
ออกแบบไว้แล้ว เหลือที่กองการศึกษาที่จะต้องส่งผ่านไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะเสนอเรื่องเข้ามาใหม่
ต่อไปเป็นเรื่องโรงยิม อยากฝากท่านนายกว่า ล้ามีเงินสะสม ล้าด้วยอำนาจนายก ถ้าตรงตาม
วัตถุประสงค์การจัดสรร น่าจะปรับปรุงโรงยิมให้ลักหน่อยครับ เรามีแผนงบประมาณไว้อยู่ แต่ว่า
งบประมาณอาจจะน้อยไป ล้าเป็นไปไต้ก็ในส่วนของเทศบาล ๓ ขุมขนที่อยู่บริเวณรอบข้างก็เคย
ปรารภกันอยู่ว่าโรงยิมเราน่าจะไต้ใช้ประโยขน์เด้มากกว่านี้ครับ เข่น งานบวช งานแต่ที่เขาเคยไปใข้ก็
ไม่กล้าเข้าไปใช้ เพราะไม'สะอาดไม่สมบูรณ์ ก็อยากจะทำตรงนี้ให้ดูดื ขอคุณครับในเรื่องอาคารและ
สถานที่ ส่วนเรื่องงานบริหารงานขุมขนครับ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนตอนนี้ก็กำลังดำเนินการ
เพราะว่าผมไต้ให้นโยบายคุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จะต้องดึงเด็กเข้ามาเรียน ออกสำรวจความ
เป็นไปได้ของครอบครัวแต่ละครอบครัวว่า เราจะมีระบบติดตามช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้าง เข่น
สถานะทางบ้าน ไม่ว่าจะเรื่องการเตรียมการของภาคเรียนหน้า เรื่องของการเตรียมขุดนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน ก็จะไต้วางแผนให้ชัดเจน ส่วนนี้ก็ฃออนุมัติการเยี่ยมบ้านก็ได้ผ่านมาแล้ว ในส่วน
ของเทศบาล ๓ ก็คงจะมีเรื่องน่าเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณมากครับ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ในส่วนของใม้ท ี่รื้อจากบ้านพักก็คงจะได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อน่าไปใช้ประโยชน์
เพราะว่าตอนนี้มีโครงการก็แจ้งกองต่างๆที่ว่าจะต้องการใช้ประโยชน์ ก็จะได้รับการแต่งตั้งเสนอ
นายกแต่งตั้งกรรมการ เพราะถ้าไปเก็บไว้ผมสังเกตดู ไม่ว่าที่ ท.๒ อะไรก็ผุพังหมด ไม่ไต้ใช้
ประโยฃน์ ก็ฃอแจ้ง กองไหนมีความจำเป็นเกี่ยวกับงานราชการก็ให้แจ้งเพื่อขอใช้ประโยชน์ต่อไป
ครับ

V
นายวรการ ทดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ครับ ก็อยากจะฝากสถานศึกษาโรงเรียนทั้ง ๓ โรงนะครับ ก็มีเรื่องที่นำเสนอคล้ายกันทั้ง ๓ โรง
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ด้วย เหเปเตรยมการเนเรองของการอบรมพัฒนาครูด้วยนะครบ ศกษาดูงาน วนนนเด้พูดคุยกิน
เบื้องต้นกับ ผอ.ท.๒ แล้ว ก็ต้องช่วยกันทำ สำหรับกองการศึกษาอย่างเดียวคงจะวางแผนไม่คราบ
ถ้วนเพราะว่ามีนาคม เราจะทำอะไรไม่ได้เลย จะต้องเป็นเมษายน - พฤษภาคม ว่าจะอบรมศึกษา
/ ดูงานของครูช่วงไหน...

ดูงานของครูช่วงไหน ศึกษาดูงานตรงไหน การศึก ษาดูงานจะต้อ งไปศึก ษาจริงๆ ดูงานจริงๆ
ดูเรื่องอะไรที่เรายังมีฃ้อบกพร่องตรงไหน ก็ให้กองการให้กองการศึกษาวางแผนร่วมกับโรงเรียนทั้ง
๓ โรง เพราะว่างบตกไปตั้ง ๒ ปีแล้ว ไม่ไต้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเลย ในเรื่องของการศึกษาดูงาน
ก็เป็นงบที่โอนมาจากกรมฯ ส่วนที่เทศบาลตั้งสมทบให้นะครับ ก็อยากให้ไปวางแผนกันเร็วๆ
ก็อย่าให้กระขั้นขีด เตรียมการไว้ สำรวจไว้ ว่าใครจะไปศึกษาดูงาน ที่จริงต้องการให้ไปครบทุกคน
ก็ไต้คุยกันว่าล้าหากใครไม่ไปศึกษาดูงานก็ถือว่าคุณไม่ได้ใสใจในเรื่องของการพัฒนาตัวครูตัวคุณ
เองเลย ก็อยากให้ไปครบทุกคน และก็ต้องไปศึกษาดูงานกันจริงๆ นะครับ ในส่วนเรื่องที่ ผอ.ท.๓
ถามว่าจะใข้เงินสะสม สำหรับการที่จะทำอาคารอเนกประสงคืไต้หรือไม่ เพราะผมไปดูงบเร่งด่วน
ของนโยบายของรัฐบาล ก็คงจะทำไม่ไต้ เพราะเขาใข้คำว่าสำหรับปรับปรุงอาคารสถานศึกษา
ก็จะตีรวมไม่ได้ครับ เพราะเป็นการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา ก็พอจะตีความหมายได้ และจะ
ดำเนินการทันหรือไม่ถ้าจะใข้งบ ก็ได้คุยกันแล้วว่า ล้าจะปรับปรุงตอนนี้งบ ๖๐๐,๐๐๐ แล้ว สาม
ปีไม่ไต้ดำเนินการใดๆเลย ผมว่าในบางส่วนน่าจะไต้อยู่นะครับ ของ ร.ร.ท.๓ คือปรับปรุงโรงยิม
ก็ข อให้ค ุยครับ ว่าจะเอาอย่างไร แบบไหน เหมือนที่ ผอ.ร.ร.ท.๑ บอกว่าปรับปรุงโรงอาหาร
งบ ๒๐๐,๐๐๐ บาทไม่พอ ล้าท0าฝืาไม่พอ ก็อย่าพึ่งเอาฝีา ก็ให้ไปปรับปรุงรางนํ้าที่เวลาฝนตกมา
หยดใส่นักเรียนก่อนผิาดืกว่า ต้องคำนึงถึงความสำคัญก่อน เอาตรงที่มืปิญหาเร่งด่วนก่อนก็ไต้ครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในโรงเรียนด้วย เรื่องของการนับ
อายุเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปดูตามประกาศ อายุเด็กจะหายไป ๖ เดือน เด็กจะแบ่ง
ออกเมื่อขึ้นอนุบาล ๑ จะต้องแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ต้องไปทำประกาศใหม่นะครับ การนับอายุเด็กเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่าไปเอาเด็กสองปีหกเดือนเข้ามา ต้องเอาเด็กอย่างน้อยอีกหกเดือน เวลาไป
ต่อเนื่องกับอนุบาล ๑, ๒, ๓ ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกัน ถ้าไปเอาสองปีหกเดือนเข้าไป เป็นการกีด
กันเด็กกลุ่มหนึ่งไว้ ไม่ให้เขาเข้าเรียน เพราะว่าบางคนเกิดวันที่ ๑ - ๑๖ พฤษภาคม ถึงมีสิทธิเข้า
เรียนแล้วหลังจากนั้น เด็กไม่ไต้เข้าเรียนอีกหกเดือน เด็กกลุ่มนั้นจะไปอยู่ตรงไหน ขึ้น ป.๑ หรือ
อนุบาล ๑ เด็กกลุ่มนี้ก็จะไปไม่ทันเขา ประกาศก็ไต้ผ่านมาแล้ว ล้าหากว่าผิดก็ให้ปรับปรุงใหม่เสีย
ก่อนทีจะเปีดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ไต้คุยกับ ผอ.นิรันดร กับท่านนายก ผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ดูว่า
ให้คิดลูว่าอายุเดือนเป็นยังไง เพราะว่าเรามาจัด ๓ ระดับ ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก อนุบาล ๑, ๒, ๓
และก็เป็น ป.๑ - ป.๖ อายุจะต้องไล่กันไปทุกระดับ ให้เข้ากันไต้ ที่เขาทำที่อื่นเขามืแค่ศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก ไม่มีต่อ ป.๑ เขาก็ดำเนิน การต่อไปไต้แต่ว่าของเราทำต่อเนื่องก็ต ้องนับ ต่อ อายุให้ถ ูก
ก่อนที่เขาจะเดินไปข้างหน้า เพราะว่าการนับอายุเด็กต้องนับตามปีปฏิทิน เขาบอกชัดเจนเลย
ปีปฏิทินก็ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ให้นับเป็น ๑ ปี เด็กจะเกิดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ก็ถือ ว่าเด็กอายุ ๑ ปี เด็กเกิดวันที่ ๑ มกราคม ก็ถือว่าอายุ ๑ ปี ตามปีปฏิทิน ไม่ให้นับตามช่วง
อายุของการเกิด ก็ขอฝากไว้สองเรื่องครับ เรื่องที่ ๑ คือเรื่องวางแผนอบรมครู เรื่องที่ ๒ คือเรื่อง
นับ อายุเด็ก เข้า ในศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก นะครับ ท่านนายกก็ถ ามว่าในวัน ที่ค รูไ ปศึก ษาดูง าน
ให้คณะกรรมการไปด้วยได้หรือไม่ ก็ขอฝากด้วยนะครับ เวลาไปศึกษาดูงาน ไปอบรม ก็จะมืเงิน
อุดหนุนฯจากกรมมาอยู่แล้ว กับคณะกรรมการสถานศึกษาจะแยกกันอบรม หรืออบรมร่วมกันก็
ไต้ ขอฝากพิจารณาด้วยนะครับ

/นายณัฐ'พล ตะเภาน้อย...

ระเบยบวาระท ๔ เรอง วาระอนๆ
นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ ที่เหลือ ก็ข อมอบรองปลัด รายงานติด ตามเรื่อ งที่ผ มมอบหมายไป ให้ที่ประขุมได้ทราบ
มีบีญหาและอุปสรรคอะไรหรือไม่ครับ

นายสุรัส งานโคกสูง
รองปลัดเทศบาล

- ครับ สำหรับงานที่ผมได้รับมอบหมายดุแลก็จะมีในส่วนของกองการศึกษา กองสาธารณสุข
และก็สำนักปลัดเฉพาะในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับ ซึ่งในส่วนของฝ่ายปกครอง และกอง
การศึกษาก็ไม่มีบีญหาใดๆ แต่กองสาธารณะสุขจะมีบีญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง จะล่าข้า
ในเรื่องของโครงการ มี ๒ โครงการก็คือ โครงการจ้างเหมาที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการโนนสูง
โนนสะอาด และโครงการสจ้างเหมารถขยะ สำหรับรถขยะจะมีบีญหาเรื่องของรายละเอียดของ
โครงการจะขัดแย่งกันกับ 7๐โ ถ้าแก้ไขตรงนี้ก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนในเรื่องของการจ้าง
เหมาโครงการโนนสูง โนนสะอาด มีบีญหาในเรื่องของสภาพพื้นที่ และรวมถึงตัวคนที่จะไปทำ
ความสะอาดมันไม่สมดุลกัน ก็ให้ไปปรับตรงนี้ ซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบดูทั้งสองโครงการนี้ดูแล้วก็จะ
มีบีญ หาตรงนี้ สำหรับกองการศึกษาก็ไม่มีบีญหาอะไร ก็มีแต่การเดินเอกสารก็จะเป็นจาก ผอ.
คนเดิม และก็มาเป็นน้องที่รักษาการก็ไม่มีนิญหาอุปสรรคใดๆในกองการศึกษา จะมีก็มีในเรื่อง
ของการทำงานของการคลังก็ให้เป็น ไปตามระเบียบฯ เพื่อไม่ให้เป็นข่องของการที่จะเกิดการ
ทุจ ริต ตรงนี้ มีข ่อ งทางทุก เรื่อ งไม่ว ่าจะเป็น โครงการใดๆ มีบ ีญ หาผมก็ท ัก ท้วงไป แต่กอง
การศึกษาก็ไม่มีอะไร ก็จะมีในส่วนของกองสาธารณสุขบ้าง ก็จะเป็นเรื่องของโครงการให้มี
รายละเอีย ดมากกว่า นี้ แล้วตรงนี้เราก็ท ราบแล้ว ว่าก็จ ะมีเรื่อ งของการร้อ งเรียน เพราะพอมี
โครงการอะไรขึ้นมา เขาก็จะหาข่องทางที่จะร้องเรียน แต่ถ้าเราไม่ดำเนินการตามระเบียบ มันก็
จะมีก ารกลั่น แกล้ง แก้ต ัว ยาก กับ ป.ป.ข. หรือ สตง. อะไรต่างๆ ก็จ ะพยายามดูให้ล ะเอีย ด
ถ้าเราไม่ดูอย่างละเอียดก็จะมีข่องทางเหมือนกัน บางทีก็ปรึกษาทางผอ.คลัง ว่าในส่วนของการ
ดำเนินงาน กองคลังก็จะทราบในตัวระเบียบ ก็ในดูระเบียบให้ เพราะระเบียบบางตัวคลังเขาจะ
ถนัด ก็จะดูให้ ก็จะให้ท างกองไปปรึก ษาทางคลังอีก ครั้งหนึ่งในการจัด ซื้อจัดจ้าง เพราะผม
พยายามที่จ ะลดบีญ หาเรื่อ งการร้อ งเรีย นตรงนี้ ไม่อ ยากให้ม ีก ารร้อ งเรีย นเข้า มา ถ้ามีก าร
ร้องเรียนก็จะแก้ไขยาก และถ้ามีบีญหาก็น่าจะมีบีญหาเรื่องโครงการที่จะมีการส่งใข้เงินคืน ก็จะ
เดือ ดร้อ นไปถึง พวกเรา ผม และผู้บ ริห ารด้ว ย ก็ไม่อ ยากให้เกิด ขึ้น คือ ถ้า จะพูด ถึง จำนวน
บุคลากร เจ้าหน้าที่ทำงาน ก็เป็นระบบดืก็มีบีญหาเป็นธรรมดาครับ ครับผมก็มีเรื่องที่จะรายงาน
แค่นี้ครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๙ - ครับ ฝากกองการศึกษาด้วยนะครับ เรื่องการพิจารณาขั้น คือส่วนมากจะมีบีญหาทุกปี ฝากดู
รองนายกเทศมนตรี
ด้ว ยนะครับ เรื่อ งการพิจ ารณาขั้น เงิน เดือ น การประเมิน ส่ว นมากก็จ ะล่า ข้า ฝากตามการ
ดำเนินการด้วยครับว่าเป็นอะไรยังไง ถึงไหน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบได้ก็ดื
แต่ว่าจะต้องดูด้วยนะครับ ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ การจัดซื้อจัดจ้างก็ให้ได้ของตรงตาม
ความต้อ งการ และทันห้วงเวลา ไม่อยากให้งบประมาณตกไป ฝากด้วยนะครับ คือให้ถูกต้อง
และรวดเร็ว อย่าล่าข้า ฝากไว้เท่านี้ครับ
นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ที่จริงมาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง ก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้งบประมาณต้องตกไป ก็ต้อง
มีวิธีการแก้โดยวิธีการงบประมาณ จริงหรือไม่ครับ ต้องมีวิธีการแก้ไข อย่างเข่น การโอน หรือ
การเปลี่ยนแปลงดำซื้แจงอะไรต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ติดตามกัน ก็เลยทำให้งบตกไป ต่อไป
/ ผมมีเรื่องสอบถามกองคลัง...

ผมมีเรื่องสอบถามกองคลังเพิ่มเติมในที่ประขุม คือเรื่องที่ให้รหัสผ่าน 0-1ลลร ผมมา ผมเข้าได้
เฉพาะดูในส่วนของงบประมาณ การเปลี่ย นแปลงงบประมาณ แต่ก ารเข็ค รายละเอีย ดการ
เบิกจ่ายของกองอื่นๆ ผมไม่สามารถเข้าได้เลย ไม่ทราบว่าได้ปลดล็อกให้ผมหรือไม่
นางจารุวรรณ สิอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- วันนั้นปลัดบอกว่าขอจะไปทำเทศบัญญัติค่ะ ก็เลยท่าตรงนี้ให้ ปลัดต้องการอะไรด้วยบอกมา
เลยค่ะ เดี๋ยวจะไปศึกษา แล้วจะทำให้

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ก็ต้องการทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ผม ที่ผมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด ที่-จริงต้องเบิด
ข่องตรงนี้ให้ผมทั้งหมดอยู่แล้ว ผมสามารถดูการเบิกจ่าย การติดตามอะไรต่างๆ ได้ทุกกองครับ
ต่อไปก็ขอให้เบิดรหัสตรงนี๋ให้ผมด้วยครับ
- ต่อไปเปีนเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม พิธีการต่างๆ งานราขพิธี หรือกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการ
ต้อนรับผู้ว่าราขการจังหวัด หรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่กองอื่นๆได้จัดขึ้น ผมสังเกตที่ผ่านมา ทั้ง
ผอ.กอง หัวหน้าฝ่ายบางท่าน ไม่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ไม่ว่ากิจกรรมต้อนรับ
ผู้ว่าฯที่ผ่านมาสังเกตได้ขัดคับ ระดับผู้ว่าฯ ก็ถึอว่าเป็นผู้กำกับดูแล เป็นผู้บังคับบัญขาขั้นสูงสุด
ในระดับจังหวัด ในเรื่องนี้ก็ของแจ้วว่าในกิจกรรมต่อไปข้างหน้าก็ขอให้ท่านได้แจ้ง ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายหรือพนักงาน ไปร่วมกิจกรรมกันตามความเหมาะสมนะครับ แต่โดยเฉพาะผอ.กอง ท่านเป็น
ถึงระดับหัวหน้างานในระดับกอง หัวหน้าฝ่าย ก็ต้องไปร่วม ก็ขอให้ถือปฏิบัติด้วยนะครับ
- ต่อไปเรื่องคณะกรรมการบ้านเข่าครับ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินการ ผมได้แทงหนังสือไปหลาย
ครั้งแล้วนะครับ ว่าให้ดำเนินการจัดการประขุม เพราะมีหลายคนที่ย้ายมาใหม่ ต้องเข่าบ้าน เป็น
ที่เดือ ดร้อ นก็ค ือ ว่าจ่ายเงิน ตัว เอง แต่เบิกไม่ได้ ก็ให้เข้าสู่ระเบียบฯ ประขุมคณะกรรมการให้
ถูกต้องด้วยครับ เพราะตอนนี้เขาเดือนร้อนเรื่องที่อยู่ ก็ไปเข่าเดือนละ ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ บาท
ก็ต้องจ่ายเองไป เพราะว่าเรายังไม่ปฏิบัติไปตามระเบียบฯให้ถูกต้อง
- ในเรื่องของฝ่ายที่ขาดการประขุม หรือรู้การประขุมล่วงหน้า อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าล้าไม่มี
เรื่องบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่วนจริงๆ วันประขุมเป็นเรื่องสำคัญ ก็ขอให้ท่านเข้าร่วม และการเข้า
ร่วมก็ขอให้ท่านเข้าร่วมตลอดจนจบการประขุม เพราะเป็น เรื่อ งที่ในระดับ ฝ่ายบริห าร ก็จะมี
หน้าที่แจ้ง เรื่องต่างๆในการประขุมในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ผอ.กอง หรือหัวหน้าฝ่าย เราต้องมีการ
กระจายข้อมูลไปให้กับบุคลากรในสังกัดในกองของท่านให้ได้รับทราบ เพราะเรื่องประขุมเป็น
เรื่อ งสำคัญ พอสำคัญ แล้ว ผู้ป ฏิบ ัต ิท ุก ท่านก็ต ้อ งได้รับ ทราบไปด้วยกัน จะท่าให้องค์กรหรือ
หน่วยงานของเราสามารถเดินต่อไปได้ ส่วนของผมก็มีเรื่องติดตามอยู่เพียงเท่านี้นะครับ

นายวรการ ทัดกลาง
- ครับ เรามาคุย กัน อีก ลัก รอบนะครับ สำหรับ เดือ นกุม ภาพัน ธ์ เราประขุม กัน วัน ที่ ๑๒
เลขานุการนายกเทศมนตรี กุมภาพันธ์ ๒๕:๖๑ เดือนกุมภาพันธ์ป็นี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดินะครับ มี ๔ เสาร์ ๔ อาทิต ย์ ทุก
จันทร์ - อาทิตย์ จะมี ๔ วันตลอด ในรอบ ๘๒๓ ปี มีครั้งหนึ่ง เดือนต่อไปเราจะประขุมกันวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕:๖๑ เดือนต่อไปคือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นัดไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ สำหรับ
ใครที่บอกว่าไม่ได้รับทราบวันที่การประขุม เดี๋ยวจะเข้าประขุมไม่ทัน มีธุระให้เลี่ยง ล้าหากว่า
กองการศึกษาจะจัดงานวันสงกรานต์ ก็น่าจะน่าเรื่องเข้าที่ประขุม จริงๆน่าจะเตรียมการตั้งแต่
เดือนนี้ แต่ก็คงไม่ทัน อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมได้พูดในที่ประขุมครั้งก่อนว่า ใครที่จะไปอบรมใน
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลัง กลับมาจะต้องท่า
หน้าที่เป็นกรรมการ จะต้องเป็นกรรมการ เป็นประธานในการตรวจรับ การกำหนดราคากลาง
เพราะผมมีรายขื่อผู้ที่ไปอบรมมาแล้ว ก็จะให้ลับเปลี่ยนกับไปแต่ละขุด ใครที่อ้างตัวว่าไม่เป็น ผม
/ ก็จะนำเสนอท่านายก...

ก็จะนำใ.สนอท่านายกว่าจะต้องเรียกเงิน คืน ส่วนที่ไปอบรมแล้วคุณไม่ไต้นำมาใข้ประโยซนํสู่
องค์กร ไม่ให้ความร่วมมือต่อองค์กร ลงทะเบียนอย่างน้อย ๓,๙๐๐ บาท บางคนไปอบรมมาแล้ว
ไม่มาทำงาน ไมให้ความร่วมมือกับองค์กร ไม่พัฒนาองค์การ ผมไต้นำเรียนกับท่านนายกแล้ว แต่
บางคนไปอบรมกลับ มาแล้ว บอกว่า ผมจะขอเพิ่ม วุฒ ิ ผมจะถามในที่ป ระขุม ว่าไต้ห รือ ไม่
ค่าลงทะเบียน ค่าใข้จ่ายอะไรต่างๆหลวงออกให้ แต่พอกลับมาบอกว่าขอเพิ่มวุฒิ ผมขอถามตรง
นี้นะครับว่าไต้หรือไม่
นายประสงค์ โพธึ๋มืศิริ
นายกเทศมนตรี

- ครับ การออกหนังสือประขุมก็ให้ฝ่ายที่เตรียมการ ให้ส่งหนังสือก่อนประขุมลักสามวันนะครับ
และก็ใ ห้น ำเรื่อ งที่จ ะเสนอเข้าวาระการประขุม หรือ จะนำเสนอในที่ป ระขุม ใต้เลยครับ ไม่มี
บีญหาครับ และเวลาที่จะเข้าร่วมประขุม ก็ขอให้ตรงต่อเวลา อย่าให้ผิดเวลาแม้แต่นาทีเดียวนะ
ครับ เป็น การขะลอการอยากจะพูด ของแต่ล ะคน ครั้งหน้าก็ข อให้เข้ามาตรงต่อ เวลาด้ว ยครับ
อย่าให้ต้องรอ เพราะเป็นการขาดโอกาสให้ผู้ที่มืข้อเสนอ ขอบคุณครับ
- มีท่านใดที่จะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ล้าไม่มืการเสนอ ผมขอปีดการประขุมไว้เพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ
เลิกประขุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบีตงาน
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หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นๅยธีระพัฒนํ สื่อกลาง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายณัฐพล ตะเภาน้อย)
ปลัดเทศบาล

