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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราซการ เทศบาลตำบลโนนสูง 
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๙  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

*********************************************

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ
ท่ี

ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายประสงค์ โพธมีศิริ นายกเทศมนตรี ประลงค' โพธ้ิมีคิริ
๒ นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดี้ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญดักด๋ิ
๓ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๕ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ณัฐพล ตะเภาน้อย
๕ นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัล งานโคกสูง
๖ นางรัซนี อริยรักษ์ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รัชบี อริยรักษ์
๗ นางรัซนี อริยรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รัชบี อริยรักษ์
๘ นางจารุวรรณ ส่ือกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
๙ นางประภาพรรณ โพธ้ีมีสิริ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ประภาพรรณ โพธ๋ึมีคิริ

๑๐ นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีสิริ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประภาพรรณ โพธ้ิมีคิริ
๑๑ นายอดิศักดิ้ พ่วงสิริ ผู้อำนวยการกองช่าง อดีศักด๋ึ พ่วงคิริ
๑๒ นางอัญชลี ตรงด่านกลาง รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัญชลี ตรงด่านกลาง
๑๓ นายภุชงค์ แก้วมะดัน ครู คศ.๒ ชำนาญการ ภุชงค์ แก้วมะดัน (แทน)
๑๕ ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ นิรันดร เนตรภักดี
๑๕ นายไพโรจน์ สวามีชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ไพโรจน์ สวามีขัย
๑๖ นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน จตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์
๑๗ นางณิรซา อาจจุฬา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ณิรซา อาจจุฬา
๑๕ นายประภากร ปานกลาง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ประภากร ปานกลาง
๑๙ นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นัฐวดี จงกลกลาง
๒๐ นายสุธรรม ดอกแขมกลาง รก.หัวหน้าฝ่ายฟ้องกันและรักษาความสงบ สุธรรม ดอกแขมกลาง
๒๑ นายสิริพันธุ สิริประภา หัวหน้าฝ่ายปกครอง คิริพันธุ คิริประภา
๒๒ นายชัย หมายแก้วกลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ขัย หมายแก้วกลาง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

/  นายณ้จัพล ตะเภาน้อย...



นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี 
และผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย วันนี้เป็นการประขุมหัวหน้าส่วนราซการของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ขอแจ้งระเบียบวาระการประขุม ระเบียบ 
วาระที่ ๑ แจ้งให้ที่ประขุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่าน 
มา เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ 
ประขุมครั้งที่ผ่านมาของแต่ละส่วนราฃการ ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง อ่ืน  ๆ เสนอจากที่ประขุม 
บัดนี้ได้เวลาแล้ว ผมขอเป็ดการประขุม ขอกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีได้เป็ดการประขุม 
ของหัวหน้าส่วนราขการ เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ขอเรียนเขิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ

- เรียนรองนายกๆ เลขานุการนายกๆ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาทั้ง ๓ โรงเรียน และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประขุมหัวหน้าส่วน 
ราฃการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประขุมสภา 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

- ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา ในการประขุม 
หัวหน้าส่วนราขการ คร้ังท่ี ๕/ ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประขุมท่านใด 
จะแก้ไขเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีประขุมคร้ังท่ีผ่านมาหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
- ถ้าไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงอะไรเพิ่มเติม ผมก็ให้ทุกท่านได้โปรดยกมือเพื่อรับรองการประขุม 
คร้ังท่ี ๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เชิญครับ
- ใหัการรับรอง ๒๐ เสียง การรับรองการประขุมเป็นเอกฉันท์นะครับ ขอบคุณมากครับ



นายประสงค์ โพธิ๋มีคิริ 
นายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางรัฃนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานประขุมครั้งที่ฝานมา และรายงานผลการ 
ดำเนินงานในรอบเดือนของแต่ละส่วนราขการ

- ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ดำเนินการนำเสนอ และให้แต่ละกอง/ฝ่ายขี้แจงเรื่องที่ผ่านมา และ 
โครงการท่ีจะดำเนินการต่อไป เชิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท ่านรองนายกเทศมนตรี ท ่านเลขานุการ 
นายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และ 
ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านครับ
- ขอเชิญในส่วนของการติดตามผลการดำเนินงานในการประขุมที่ผ่านมา ในส่วนของสำนัก 
ปลัดเทศบาล ขอเชิญ ผอ.รัขนี อรียรักษ์ รักษาราขการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เชิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง หัวหน้าฝ่าย และ 
ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ ของสำนักปลัดเทศบาล ก็จะมีอยู่ ๓ งาน คือ งานบีองกันฯ งาน 
ทะเบียนราษฎร์ และงานเทศกิจ ดิฉันขอรายงานเกี่ยวกับงานเทศกิจ ในเดือนมีนาคม งานเทศกิจ 
ก็ได้สอบถามเกี่ยวกับจุดผ่อนผันสถานที่จำหน่ายสินค้าตรงทางสาธารณะ ไปยังเจ้าพนักงาน 
จราจร สถานีตำรวจภูธรตำบลโนนสูง ว่าตามที่เราขอจุดผ่อนผันไปทางสถานีตำรวจภูธรตำบล 
โนนสูงได้ดำเนินการถึงไหน เป็นอย่างไรบ้าง ทางสถานีตำรวจภูธรตำบลโนนสูงก็ได้ตอบกลับมาว่า 
ในจุดผ่อนผันนี้ ทางคณะทำงานก็กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ขี้ ยังไม่ได้ระบุว่าอนุญาตหรือไม่ 
อนุญาต ทางหน่วยงานเหนือกำลังดำเนินการอยู่ค่ะ เราก็จะสอบถามไปเรื่อยๆค่ะ ก็ยังติดตามอยู่ 
แต่ยังไม่ได้คำตอบที่แน่นอนว่าจะจบยังไงค่ะ แล้วจะขอรายงานว่าในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
ของสำนักปลัดเทศบาล มีงานที่จะต้องดำเนินการก็คือ วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวัน 
เทศบาล ปีนี้คืดว่าจะจัดงานวันเทศบาลด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ จะขอความคิดเห็นว่าจะลงไปจัด 
ท่ีโดม จะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรค่ะ ปีก่อนจะถวายป่นโตให้พระสงฆ์น่ากลับไปฉันทํท่ีวัด แต่ปีนี้ 
จะขอเสนอว่า จะนิมนต์ท่านมาฉันท์เพลที่โดมข้างล่าง และประขาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสาย 
เพื่อเชิญซวนประธานขุมขน และประซาซนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมน่าอาหารมาถวายพระด้วย 
ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ทำอาหารให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด 
รอบบริเวณสำนักงาน กับทำในแต่ละกอง ก็ด้องการสอบถามในที่ประขุมว่า สำนักปลัดจะ 
ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบนี้จะเห็นด้วยหรือไม่ค่ะ หรือว่าจะให้ทำกิจกรรมเหมีบนเดิม

- ครับ เป็นข้อเสนอของสำนักปลัดเทศบาล ที่เตรียมจัดงานวันเทศบาล วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
มีท่านใดที่จะขี้แจง หรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ

- ขออนุญาตเรียนถามว่า เราได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้หรือไม่ครับ

- ในส่วนของงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลได้ตั้งโครงการจัดงานวันเทศบาลไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ก็จะเป็นค่าสังฆทานถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าถวายบีจจัยพระ และค่าวัสดุต่างๆที่ใข้ 
ในโครงการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทค่ะ



น า ย ป ร ะ ส ง ค ์ โ พ ธ ิ๋ม ีศ ิร ิ

น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางจารุวรรณ สิอกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นางรัซนึ อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายสิริ'พันธุ ศิริประภา
หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ

- เรามีงบประมาณพอที่จะใข้จ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท ครับ แต่คิดว่างานน้ีคงไม่ได้ใซ้งบประมาณอะไร 
มาก เพียงแต่จัดอาหารเลี้ยงพระ แล้วก็ปจจัยที่จะถวายพระ มีท่านใดที่จะเสนอ หรือมีข้อสงลัย 
อธิบายข้ีแจงอะไรอีกหรือไม่ครับ เฃิญครับ ถ้าใม่มีผมขอเชิญรองนายกฯครับ

- สงสัยนิดหน่ึงครับ งานวันเทศบาลจะมีแต่พนักงานเทศบาลหรือไม่ครับ ถ้ามีขาวบ้านกลัวเขาจะ 
ไม่ค่อยเห็นความสำคัญวันนี้นะครับ เพราะขาวบ้านจะไม่รู้ว่าเป็นวันอะไร กลัวจะไม่ให้ความ 
ร่วมมือลักเท่าไร ถ้าประขาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายตามที่ ผอ.รัขนิ ได้ก็ดีครับ ทุกปีมีหรือไม่ 
ครับ น่าจะมีแต่ประธานขุมขน

- ผมเป็นห่วงเรื่องใข้จ่ายงบประมาณ บางทีก็เบิกไม่ได้ ถวายบิจจัยพระบริจาคคนละรูปๆ พระมา 
๙ รูป เท่าที่จำได้ไม่แน่ใจ ผมถามเรื่องงบประมาณ จะเบิกจ่ายได้หรือไม่ เรื่องบิจจัยถวายพระ 
เร่ืองงบประมาณต้องปรึกษากองคลัง จะเบิกได้หรือไม่ได้ ถ้า'โต้ก็'ไม่มีบิญ'หา ถ้าไม่ได้ก็ต้องรีบบอก 
กัน ผมเป็นห่วงตรงน้ีครับ

- ตรงนี้มีหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการจัดงาน ค่ารับรองพิธีการ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ก็ขอสอบถามเพื่อการเบิกจ่าย กองคลังมีความคิดเห็นอย่างไร ว่าทำได้หรือไม่อย่างไรครับ 
เชิญครับ

- ระเบียบปี ๒๕๕๙ บอกว่าพิธีการทางศาสนาให้ศาสนาละ ๓๐,๐๐๐ บาท สองศาสนาให้ 
๕๐,๐๐๐ บาท

- เราก็สามารถใข้งบประมาณได้ สำหรับข้อเสนอของรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดฯได้ขี้แจงมา 
ท่านใดเห็นด้วยขอได้โปรดยกมือครับ ขอมติเลยนะครับ เพราะว่าเราจะจัดงานแล้ว เราต้อง 
รับผิดขอบร่วมกันครับ เราจะจัดงานกันข้างล่าง แล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติและประขาขนมาร่วม 
กิจกรรม ป ีน ี้เราจะจ ัดให ้ม ีคนภายนอกมาร ่วมก ิจกรรมด ้วย เราจะทำหน ังส ือเช ิญขวน 
คณะกรรมการขุมขน และผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ก็เป็นการเริ่มด้น เพื่อให้ประขาขน 
ในพื้นที่ม ีส ่วนร่วม และทราบถ ึงว ันเทศบาลด ้วย การจ ัดงานว ัน เทศบาลเราจะจ ัดว ันท ี่ 
๒๔ เมษายน ของทุกปี ซึ่งถ้าท่านใดเห็นด้วยขอได้โปรดยกมือครับ ก็เป็นมติเอกฉันท์นะครับ 
ขอบคุณครับ มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

- ต่อไปก็จะเป็นงานปีองกันๆ และงานทะเบียนราษฎร์ค่ะ ให้หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานขี้แจง 
รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา งานทะเบียนราษฎร์ก่อนค่ะ เชิญค่ะ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประขุมครั้งนี้ 
ครับ ในส่วนของงานฝ่ายปกครองฯ จะมี ๒ งานครับ มีงานทะเบียนราษฎร์ และงานบัตร 
ประจำตัวประขาขน จะขอรายงานเกี่ยวกับผู้ที่มาใข้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ในเดือนมีนาคม ท่ี 
ผ่านมามีผู้ใข้บริหาร ๓0๓ คน งานบัตรประจำตัวประขาฃนมีผู้มาใข้บริการ ๑๙๘ คน จำนวน 
ครัวเรือนมี ๓,๗๙๙ หลัง มีจำนวนประขากรทั้งสิ้น ๙,๗๖๒ คน ลดลงจากเดือนที่แล้ว ๖ คน 
ครับ งานทะเบียนราษฎร์ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ ดำเนินการตามปกติครับ ขอบคุณครับ



นายสุธรรม ดอกแขมกลาง
รก.หัวหน้าฝ่ายฟ้องกันฯ

นายประสงค์ โพธมีสิริ
นายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นางรัชนีย์ อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับ สำหรับงาบฟ้องกันเท่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานดังนี้ครับ ดับไฟไหม้หญ้า ใกล้บ้านเรือน 
ประซาขน รวมจำนวน ๑๕ คร้ัง แน่งเป็นในเขตพื้นที่ ๘ คร้ัง ดังนี้ ขุมซนบ้านเพิ่ม ๑ คร้ัง ขุมขน 
โนนสมบูรณ์ ๔ ครั้ง ขุมขนแสนสุข ๓ คร้ัง นอกเขตเทศบาล ๗ ครั้ง มี อบต.'ขิง ๑ คร้ัง บ้านขา 
เทียม อบต.โตนด ๑ ครั้ง บ้านมะระ อบต.ดอนขมพู ๑ ครั้ง บ้านสาด อบต.หลุมข้าว ๑ ครั้ง 
เทศบาลบ้านใหม่ ๑ ครั้ง บ้านโนนลาว อบต.สำคอหงส์ ๑ ครั้ง เทศบาลตำบลด่านคล้า ๑ คร้ัง 
ไม่มีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนครับ และได้ออกจับงูเข้าบ้านเรือนประขาซน ๒ คร้ัง ออกกำจัดต่อแตน 
๑ ครั้ง และกำลังตำเนินงานโครงการ ๗ วัน อันตราย ในซ่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ — ๑ฅ) 
เมษายน ๒๕๖๑ และเปีดศูนย์บริการจุดตรวจ จุดบริการ ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และงาน 
อื่นๆปฏิบัติตามปกติครับ

- ปีนี้จุดบริการ เราเพิ่มอีกหน่ึงจุดใข่หรือไม่ครับ เป็น ๒ จุด แล้วเตรียมเจ้าหน้าที่ อปพร. ส่ังการ 
ไปหรือยังครับ

- เมื่อพูดถึงเรื่องที่เพิ่มเติมจุดให้บริการประขาขนที่แยกไฟแดง ตรงต้นโพธ ไม่ทราบว่าเรื่องห้อง 
สุขา ได้ประสานท่ีใกล้เคียงตรงไหนไว้บ้าง ที่จะให้เจ้าหน้าท่ีได้เข้าใข้ห้องสุขา

- มีห้องน้ําในสนามกีฬา และไฟฟ้า จะเฃื่อมต่อกับบ้านที่ลักลาย

- ได้ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าไปหรือยังครับ ต้องแจ้งขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้า หรือหม้อพิเศษได้ 
หรือไม่ครับ งานฟ้องกันมีงบประมาณหรือไม่ครับ ดูแลเรื่องความถูกต้องด้วยนะครับเร่ืองหม้อไฟ

- จะประสานงานไปทางงานไฟฟ้าของเทศบาลค่ะ ว่าเราจะไปพ่วงแบบไหน ขอไข้ไฟฟ้าในบ้าน 
เอกซน เราก็จะประสานเรื่องค่าไฟฟ้า ล้าเราไปฃอจั๊มไฟนอกหม้อไฟสาธารณะ เราก็จะประสาน 
กับการไฟฟ้า จะติดตามประสานงานเร่ืองน่ึให้ค่ะ เป็นจุดใหม่ท่ีเราไม่เคยต้ัง

- ให้หัวหน้าสำนักปลัดฯ ประสานกับไฟฟ้าให้ทัน และดูเรื่องระเบียบฯด้วย ต่อไฟถ้าผ่านมิเตอร์ 
แล้วคงไม่มปัญหา เพราะกลัวเราพ่วงเข้ามิเตอร์ตามงานครั้งที่ผ่านมา หรือมอบหมาย เพราะวันนี้ 
ผมก็ได้ทำเรื่องมอบหมายงานต่อให้หัวหน้าสำนักปลัดฯ ไปรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด เกี่ยวกับ 
คำสั่งมอบหมายงานในสำนักปลัดเทศบาลตั้งหมด ก็ให้เสนอได้ในวันน้ี รักษาการแล้ว ก็มีอำนาจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ฃอฝากตามเรื่องที่ค้างในการประขุมครั้งที่แล้ว การปรับลดค่าใข้จ่าย เร่ือง 
ติดตามลุกจ้างประจำที่ทำเรื่อง ๔ คน ที่ยังค้างของลูกจ้างประจำ และขอมอบหมายเรื่องให้ 
ประสานกับหัวหน้าฝ่ายฟ้องกันฯ ที่ผ่านมติ ก.ทจ.นม. เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าฝ่ายที่จะเดินทาง 
โอนย้ายมาเทศบาลกำหนดวันที่เท่าไร ตามที,ผมทราบคือขอตัวไว้ข่วยงานข่วงเทศกาล และ 
หลังจากนี้ก็มอบให้รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด นัดวันท่ีไปเลยครับ คงเป็นหลังวันท่ี ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๑ จะได้ให้รีบเดินทางมาปฏิบัติหน้าท่ี ในส่วนของสำนักปลัดก็หมดแล้วครับ
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๖

- สำนักปลัดจะมีฝ่ายฟ้องกันฯ ฝ่ายปกครองฯ และฝ่ายอำนวยการ งานบุคคลของฝ่ายอำนวยการ 
บางครั้งมันเดินแบบไม่มีทิศทาง ไม่ทันเวลา ไม่ทันกำหนดหลายเรื่อง เท่าที่ผมดูอยู่นะครับ ทำไม 
ไม่ทำ มาวันลาวันแบบนี้ แล้วงานที่มันเกี่ยวกับบุคคล เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของบุคลากรที่อยู่ใน 
องค์กรของเรานี้ เราขาดจุดน้ีไป คืออำนวยการเรื่อง ๑. เรื่องแผนอัตรากำลัง ๒. เรื่องการปรับลด 
ค่าใข้จ่ายของบุคลากรมันไม่เดิน แล้วเราจะไปกันยังไง เรื่องสิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่น ก็มีสิทธิท่ี 
ควรจะได้ ก็ควรจะดำเนินไป งานก็ไม่ได้รายงานอำเภอ แล้วรายงานถึงจังหวัดเลย เป็นบางเรื่อง 
นะครับ เก ิดประเด ็นอย่างน ี้ ก็ทำให้เกิดฟ้ญหา ไม่ใข่ว่าวันสองวัน มันเกิดมาเป็นเวลานาน 
พอสมควร แล้วตรงนี้เราจะทำอย่างไรกัน ผมยกตัวอย่างเรื่องการประเมินบุคคล และเรื่องการ 
พิจารณาความดีความขอบ มันจะหกเดือนขนหกเดือนครั้งใหม่ คร้ังท่ี ๑ ท่ี ๒ ก็จะเป็นขนกันอยู่ 
แบบนี้ตลอด พนักงานก็เดือนร้อนเงินที่จะตกเบิกค่าใข้จ่ายที่จะใข้ในครอบครัว บางคนโอดโอย 
บางคนก็ไม่กล้าพูด มันเดินไปไม่ได้ เป็นเพราะอะไร ประเมินเสร็จทำไมไม่ประกาคผลการ 
พิจารณา ผ่านการกลั่นกรองแล้ว พอกลั่นกรองเสร็จก็ไปพิจารณาความดีความขอบกัน ผมเห็นวัน 
จันทร์ที่ผ่านมาสองเรื่องติดกันเลย ล้ายังเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นดินพอกหางหมูแบบนี้ตลอด ผมมี 
เสนอวิธีแบบน้ีได้หรือไม่ ถ้าหากว่าในเมื่อฝ่ายอำนวยการเป็นอย่างนี้ ก็อยากให้หัวหน้าสำนักปลัด 
พิจารณาในเฉพาะส่วน ออกเป็นคำสั่งของสำนักปลัด ให้ท่านนายกเซ็นว่า ล้ากรณีนี้ควรให้ใครมา 
ดำเนินการตรงนี้แทน แม้ว่าฝ่ายอำนวยการจะไม่มาปฏิบัติหน้าที่ งานก็ควรจะเดิน ไมใช่ว่าไม่มา 
งานก็ไม่เดิน อย่างวันนี้ที่จริงนัดประขุมกันตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จะ 
ประขุมกันน้ัน ก็ดูกันเอาเองนะครับว่าเป็นอย่างไร เรื่องนี้ผมดูมาพอสมควรแล้ว วันนี้การประเมิน 
เรื่องของจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรของสำนักงานเทศบาล ยังไม่ได้ไปไหนเลย อยากจะให้ 
ปรับเปลี่ยนตรงส่วนนี้ครับ ล้าหากมาไม่ได้ก็ให้คนอ่ืนทำ ไม่ต้องไปรอ เรื่องบุคลากร เรื่องสิทธิ 
หน้าท่ี ถ้าคนเขาเข้าใจเรื่องกฎหมายอำนาจหน้าที่ เสียสิทธิเม่ือไร ล้าหากมีการยื่นร้องเรียนกัน ก็ 
จะถูกสอบสวนกันอีกหลายคน ไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้นะครับ หรืองานไม่เดิน เดินก็ข้ามากๆ 
ครับ จะมีการประขุมเรื่องสำคัญๆใดๆ หลายครั้งเท่าที่ผมสังเกตดูก็จะไม่มีคนเข้าประขุม แล้วก็จะ 
อ้างว่าไม่ผ่านตรงนี้เรื่องนี้ ก็จะเป็นโมฆะ ทำยังไง จะไม่ให้เร่ืองตรงน้ีเป็นโมฆะได้ ผมว่าออกคำสั่ง 
ในส่วนสำนักปลัดในกรณีนี้ให้คนอื่นทำหน้าที่แทนตรงนี้เลยนะครับ เสนอตรงเลย ให้หัวหน้า 
สำนักปลัดเสนอตรงถึงท่านปลัด ท่านนายกเลยก็ได้นะครับ ก็น่าจะเดินได้ อาจจะดืด้วยซํ้า ให้ 
หัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการเองก็ยังได้เลย บริหารจัดการกันอย่างไร ก็ขอฝากหัวหน้าสำนักปลัด 
ด้วยนะครับ องค์กรเดินไม่ได้ เดินก็เดินข้ามากๆ ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ ต่อไปเรื่องการประขุม ใน 
เดือนเมษายน ก็จะเป็นวันเทศบาล ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ก็จะคุยเรื่องนี้ต่อให้เสร็จว่าจะ 
ทำกันอย่างไร ตรงนี้ยังอยูในวาระของสำนักปลัด มีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ผมขออนุญาตนำเรื่อง 
น้ีมาแจ้งในท่ีประขุมได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ

- ขอตอบตามที่ท่านเลขาได้เสนอมานะคะ งานการเจ้าหน้าที่จากนี้ไปก็จะติดตามงานที่ด้างให้ 
รวดเร็วที่สุดค่ะ แล้วในการที่ท่านเสนอว่าให้มีผู้ทำการแทน ดิฉันคิดว่าจะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรณีที่ทางฝ่ายไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็จะให้มีคนทำการ 
แทน แล้วหัวหน้าสำนักปลัด ก็จะผ่านท่านปลัดได้เลยค่ะ ล้ารอก็จะเกิดความเสียหายต่อทาง 
ราขการ แล้วก็จะขอรายงานการพิจารณาขั้นรอบที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ บัดนี้กำลังแจกคำสั่งเลื่อนขั้น 
เงินเดือนในวันน้ีค่ะ ท่านนายกได้เซ็นอนุมัติคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ทางการเจ้าหน้าท่ีก็ได้ออกหนังสือ



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ให้แต่ละกอง/ฝ่าย พิจารณาในรอบท่ี ๑/ ๒๕๖๑ กลับมาภายในวันนี้ หากใม่ทันก็เป็นวันพรุ่งนี้ เรา 
ก็อนุใลมกัน ในรอบที่ ๑/ ๒๕๖๑ ก็จะทำให้เร็วที่สุด ทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกอย่าง จะทำ 
ให้เร็วข้ึน ขอบคุณค่ะ

- ฃอเซิญผู้อำนวยการกองคลังรายงานผลในรอบที่ผ่านมา เซิญครับ

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ สำหรับกองคลังก็ฃอรายงานผล 
สถานะทางการเงินการคลัง เดือนตุลาคม -  มีนาคม ๒๕๖๑ ของครึ่งปีแรก ม ีรายรับจริง 
๗๖1๓๖๗,๘๘๔.๖๗ บาท (เจ็ดสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบ 
เจ็ดสตางค์) มีรายจ่ายจริงอยู่ที่ ๔๗,๑๐๑,๙๐๗.๓๘ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อย 
เจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่ ๑๙,๒๖๕,๙๗๗.๒๙ บาท (สิบเก้าล้าน 
สองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) สำหรับเงินสะสมท่ีสามารถใข้ใต้ 
อยู่ที่ ๒๒,๒๒๕,๐๗๒.๓๘ บาท (ย่ีสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสองบาทสามสิบแปด 
สตางค์) ทุนสำรองเงินสะสมมีอยู่ที่ ๒๖,๙๖๘,๙๘๙.๔๒ บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นแปด 
พันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์) มีแค่นี้ค่ะ

- ในกองคลังมีป้ญหาและอุปสรรคในเร่ืองอะไร ท่ีจะนำเสนอให้ท่ีประขุมทราบหรือใม่ครับ

- ไม่มีค่ะ

- ถ้าใม่มีผมขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างนะครับ เพราะว่าตอนนี้มีอยู่หลายเรื่องที่ค้างอยู่ 
โต๊ะ ก็มีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวพันกับทางกองข่าง การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราขบัญญัติ 
จัดซื้อ/จัดจ้างตัวใหม่ ในเรื่องโครงการที่กลับคืนมา มี ๓ โครงการ ไม่มีผู้ประกอบวิขาขีพรับรอง 
เรื่องแบบต่างๆ ก็ควรนำมาสู่การเจรจากัน จะไต้เป็นที่ยุติ เพราะว่าเป็นเรื่องการเสนอการปฏิบัติ 
ตามแผนไปแล้ว ก็ติดขัดในเรื่องระเบียบกฎหมาย ยังมีความเกี่ยวข้องกับกองการศึกษา เรื่องการ 
ก่อสร้าง เขิญผอ.กองข่างฟ้งการขี้แจงจากกองคลังว่าติดขัดตรงไหน อย่างไรบ้าง เชิญครับ

- ค่ะ ในเรื่องของโครงการถนนผิวจราจรแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึง ถนนโนน 
นา เราไต้บันทึกไปแล้ว เพราะว่ามีหนังสือที่พูดถึงงานก่อสร้าง เขาบอกว่าการก่อสร้างมีการ 
ปรับปรุงหรือขอต่อเติม และการซ่อมแซม จำเป ็นต้องมีแบบรูปรายการก่อสร้าง จากผู้ที่ม ี 
ใบอนุญาตประกอบวิฃาขีพ อันนี้เราถามไปค่ะว่า จะต้องมีหรือไม่ ถ้าไม่เราก็จะประกาศให้ก็สั่ง 
การมาเลยค่ะ แตในบันทึกของผู้บังคับบัญซา บอกว่าให้กองคลังรีบดำเนินการโดยเร่งด่วน แต่เรา 
ก็จะดำเนินการให้ค่ะ แล้วบอกว่าให้กองคลังถาม ถ้าไม่ถูกต้องให้ถามไปโยธาธิการค่ะ แต่เราไม่ 
ถาม แต่เราจะทำให้ ล้าผู้บังคับบัญขาส่ังให้ทำ เราก็จะทำ



นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีดิริ
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ

นางจารุวรรณ ส์อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางประภาพรรณ โพธ13สิริ
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีศิริ
ผู้อำนวยการกองวิฃาการฯ

- ในส่วนเรื่องนี้นะคะ ในเรื่องของการรับรองจากวิศวกร ซอให้คุยกันให้เข้าใจค่ะ เพราะของ 
สาธารณสุฃก็กระทบ ประมาณ ๔ โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายนี้า คสล. ซอยสาธารณะ 
ท้ัง ๒ ข้าง ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์ ขุมซนโนนสูง และก็อีกโครงการหนึ่ง คือโครงการ 
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือการก่อสร้างคันปู และร่องนี้าบริเวณบ่อขยะ เทศบาลตำบลโนนสูง แล้วอีก 
โครงการหนึ่ง คือซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมฝาท่อระบายนํ้า และอีกโครงการ คือโครงการก่อสร้างท่อ 
ระบายนํ้า คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๖ ด้านขวาทางขุมซนโนนหมัน ส่วนน้ีส่งเร่ืองให้แล้วใน 
เรื่องที่มีแบบแปลนจากกองซ่างมา เข้าใจว่าต้องให้วิศวกรรับรองใข่หรือไม่ค่ะ จึงขอสอบถามกอง 
คลังค่ะ
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- อันน้ีส่งเร่ืองมากองคลังแล้วหรือค่ะ

- ไมไข่ส่งเร่ืองให้กองคลัง แต่ตอนนี้เราติดปัญหากันตรงที่ว่า ต้องให้วิศวกรรับรองค่ะ ตามหนังสือ 
สั่งการที่ผู้อำนวยการกองคลังว่าค่ะ

- อันนี้กองคลังไม่ไต้ยืนยันว่าต้องมีวิศวกรรับรอง กองคลังไม่มีความรู้เรื่องข่าง กองคลังก็เลยทำ 
หนังสือไป และแนบหนังสือส่ังการไปให้ด้วย เพราะให้ทางกองซ่างยืนยันมาว่าต้องมีหรือไม่ ไมไข่ 
กองคลังจะเอานะคะ อันน้ีทำความเข้าใจใหม่ ตามบันทึกว่าให้กองข่างเป็นผู้พิจารณาสั่งการมาค่ะ

- ขอเรียนอนุญาตว่า ลองเข้าไปดูหนังสือด่วนท่ีสุด ผมมีไลน์ของพัสดุท้องถ่ิน ของคณะกรรมการ 
วินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารพัสดุภาครัฐของกรมกิจการ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๔๖๑ ตาม 
หนังสือท่ี มท ๐๔/ ๑๑๒ บอกว่ามีอยู่ ๔ ข้อ ตามมามาตรา ๔ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๔๖๐ งาน 
ก่อสร้าง ข้อ ๑ การปรับปรุง หมายถึงการแก้ไข จะจัดทำและดำเนินการใดเพื่อให้สิ่งก่อสร้าง ซ่ึง 
ไต้ก่อสร้างไว้แล้วคงเดิม หรือมสภาพท่ีดีข้ึน ข้อ ๒ รื้อถอน หมายถึงการรื้อถอนการอื่นใด เพ่ือนำ 
ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิงก่อสร้างทั้งหมดออกไป ข้อ ๓ การต่อเติมเปลี่ยนแปลง 
หมายถึงลดลักษณะ หรือขอบเขต ลัดส่วน นํ้าหนัก ลักษณะอะไรต่างๆ ข้อ ๔ การซ่อมแซม 
หมายถึง การซ่อมแซมดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง เขาบอกว่า 
ทั้งนี้ การกรณีข้อ ๑ -  ๔ การปรับปรุง หารรื้อถอน การต่อเติม การซ่อมแซม ต้องมีรูปแบบ 
รายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ไต้รับใบอนุญาตประกอบวิซาซีพ และจำเป็นต้องมี 
การควบคุมของการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการด้วย ต้องมีรูปแบบรายการด้วย เข้าไปดู 
นะครับในไลน์ของกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

- ขอเรียนขี้แจงท่านเลขานะคะ ป็ญหาในองค์กรเราไม่มีวิศวกร ส่วนน้ีถ้าไม่มีวิศวกร เราก็ต้องมา 
ช่วยกับแกัปัญหา ว่าเราจะเอายังไง เอากฎหมายมาคุยกัน เอาระเบียบฯมาคุยกัน ทึน้ีวิศวกร ดีฉัน 
มีบีญหาแล้วติดต่อไปทางเทศบาลตำบลใหม่ คนที่มีใบรับรองของ กบ. ก็คือข่างสาธร ท่านก็ให้ 
ความอนุเคราะห์ ท่านบอกว่าถ้าจะต้องทำงานใดๆ ของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ทำหนังสือไปถึง 
เทศบาลตำบลใหม่ แล้วก็เอาแบบไปให้ ท่านจะถอดและรับรองให้ ก็คือท่ีดิฉันพูด ดิฉันก็เข้าใจว่า 
จะต้องมีวิศวกรรับรองในงานปรับปรุง รื้อถอน ต่อเติม ซ่อมแซม ใน ๔ อย่าง เราก็จะไต้ไม่มี 
บีญหา ทำหนังสือไปถึงเทศบาลตำบลใหม่ ข่างสาธรก็จะทำการตรวจแบบให้ จะให้เขาทำอะไร



๙

ก็ไปคุยกับเขา เพราะว่าตอนนี้งานเราเดินไม่ได้เลย คือที่มาคุยกันตรงนี้ก็อยากให้คุยกัน ทำความ 
เข้าใจกัน คุยกันด้วยเหตุผล แก้ไขบีญหาในองค์กร ก็ไม่มีใครว่าอะไร ทำไปตามระเบียบ ตอนนี้ 
ประสานกับช่างสาธรไปเรียบร้อยแล้ว ทุกแบบของเทศบาลตำบลโนนสูง ทำเรื่องถึงเทศบาลตำบล 
ใหม่ ท่านจะตรวจงานให้ ท่านจะดูให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายวรการ ทัดกลาง - ครับ นอกจากตำบลใหม่แล้ว ถ้าเรามีงานเยอะก็ไปโยธาจังหวัด ก็ยังได้อยู่ครับ เขาก็ยังมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทางออกให้เราอยู่ หนังสือน้ีเขาบอกเลย เราจะได้ไปคุยกับโยธาริการจังหวัดรับรองแบบให้ ต้องให้

เขารับรองมา เซ็นมา แล้วมาดำเนินการ ดังนั้นในสิ่งที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นของกองการศึกษา 
ของกองสาธารณสุขฯ กอง1ช่างก็ดิ รูปแบบรายการก็มี ตรงนี้แน่นอนนะครับ อย่างที่ผมอ่านข้อ 
๑ -  ๔ มีอะไรบ้าง เอารูปแบบรายการไปให้เขาดู เขาจะได้รับรองแบบให้มา จะได้นำมาบันทึกส่ง 
กองคลัง และพัสดุกลางก็จะได้ดำเนินการต่อไป มันเป็นลักษณะขั้นตอนอย่างนี้ ผมว่าล้าเราข้าอยู่ 
ตรงไหน ล้าบอกว่ากองคลังจะทำให้ในเมื่อไม่มีคนรับรองรูปแบบรายการ มันก็คงจะดำเนินการ 
ต่อไปไม่ได้ต้ังแต่ด้นเลย อะไรควรจะเดินได้ก็ควรจะเดิน ที่ตลาดแค อภินันท์ก็ยังอยู่ ก็รับรองได้ 
เขาก็มี'ใบ กบ. ก็ต้องประสานงานกันในท้องถิ่นด้วยกัน วิศวกรนี้ก็ยังมีใบ กบ. ตรงนี้ล้าเขาไม่ 
รับรองให้เราก็ไปโยธาจังหวัดก็จะมีซับพรอดให้เราอยู่ที่นั่น ต้องประสานกับกรมโยธาอยู่แล้ว 
ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่ีผมน0าบีญหาเรื่องนี้มาพูดในที่ประขุม อย่างที่บอกแล้วว่า
ปลัดเทศบาล เป็นการประขุมหัวหน้าส่วนราขการ ก็จะมองถึงการทำงานขององค์กร จุดประสงค์คือ ในที่

ประขุมก็ต้องมีการมาพูดถึงความผิด แล้วก็เรื่องคนนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบ คนนั้นต้องเป็นฝ่าย 
ผิด เพราะในท่ีประขุมจริงๆแล้ว การไม่เหมาะสมท่ีจะเอาความผิดของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกอง 
ใดจะพุดให้เสียหาย ตาผมมองว่า แบบที่ว่าการแก้ไของค์กร ก็คือวันนี้ทุกเดือนที่เรามีโอกาส ก็คือ 
การจัดประขุมเพื่อแก้ไขบีญหาที่เกิดขึ้น ทั้งต่อหน้าผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ 
ผมเป็นปลัดก็คือตัวกลาง แต่แฟ้มทุกแฟ้มส่วนใหญ่มีบีญหาเรื่องการปฏิบัติ เพราะส่วนใหญ่ของ 
เราไมใช่การคุยกันนอกรอบ ระดมความคิดเห็นส่วนตัว เขิญกันมาปรึกษาห้องปลัดหรือไม่ เดี๋ยวนี้ 
การทำงานไม่ใช่รูปแบบนี้ ถึงเวลาก็บันทึก บันทึกถึงกัน ผมอยากเห็นภาพที่ว่าคุยกันบ้างได้หรืไม่ 
ครับ เซึ่อมกันได้หรือไม่ครับ มันก็ต้องมรคนเดินหนังสือระหว่างกองช่างกับหองคลัง มันเป็น 
บีญหาติดขัดมานานแล้ว พูดมันเกี่ยวกับเรื่ององค์กรไม่ได้มาคุยกัน ทำไมกองคลังตีเอกสารกลับ 
เพราะระเบียบฯไม่ขัดเจนก็ต้อช่วยกัน กองช่างก็ต้องขวนขวายแนะนำวิ่งไปเลยครับที่ สตง. 
หาความขัดเจนเลย มันมีผลกระทบ เรื่องที่ผมถามมันกระทบทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่เทศบาลตำบล 
โนนสูง เป็นภาพที่ออกพกระราขบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ออกระเบียบๆมา อปท. ทั้งหมด ถ้าใคร 
ติดตามเล่นไลนํ เล่นเฟส ผมว่าถ้าคลังไม่ทราบ คลังจะทำเรื่องนี้สอบถามมาทำไม สอบถามกันคืน 
มาทำไม คลังก็ต้องทราบตีว่าจะขอบด้วยระเบียบหรือไม่ คลังถึงมีบันทึกตัวนี้ขึ้นมา ผมเป็น 
ตัวกลางผมก็ให้คลังทบทวน เพราะมันมีบางเรื่องเหมือนกันครับ กรณีที่แบบมาตรฐาน แบบจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบจากรมการปกครอง อะไรต่างๆ จากที่หน่วยงานเขามี 
มาตรฐานแบบอยู่แล้ว อย่างเช่นแบบตอนสมัยก่อน มีแบบมาตรฐาน แบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมี 
วิศวกรรับรอง ก็เป็นมาตรฐานใข้กันทั่วประเทศ เป็นที่รู้กันอยู่ เป็นข้อขัดข้องของระเบียบที่ 
ออกมาใหม่ เพราะฉะนั้นที่ดีแล้ว ผมอยากให้ทุกคน ทุกกองมองตรงนี้ในการบริหารองค์กรว่า 
จับมือมานั่งคุยกัน สอบถามกันด้วยวาจากันเสียก่อน มีอะไรมาร่วมกันระดมความคิด ทางกองช่าง
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ไปหาข้อเท็จจริงมา ถาม สตง. ทางคลังก็ไปดูระเบียบฯความชัดเจนในส่วนของพัสดุ เราจะทำได้ 
หรือไม่ ไมใช่ทุกอย่างมาหยุดอยู่ที่ต้องตีกลับคืนมาที่ผม ปลัดก็บอกให้ทบทวนใหม่ ขี้แจง กว่าจะ 
ไปถึงผู้บริหารการตัดสินใจตรงน้ัน เรามีคำตอบกันเองหรือยัง ผมบอกว่าเรื่องบางเรืองผมไม่อยาก 
ให้ถึงนายกเทศมนตรี เรื่อที่ท่านจะต้องตัดสินใจแล้ว คำตอบอยู่ตรงนี้ก็คือ ก, ข หรือ ๑ กับ ๒ 
เท่านั้นเอง ผมหน้าที่ปลัด เห็นควร ๑ ดำเนินการต่อไป ๒ ตามระเบียบนั้น ข้อนี้ เห็นควร 
ข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นกองทุกกองต้องหาความซัดเจนตรงนี้ให้ผม ผมเป็นตัวกลางนำไปสู่การ 
ตัดสินใจของผู้บริหาร อันน้ีผมฝากไว้ว่า การทำงานขององค์กรต้องคิดแบบนี้ครับ

- สำหรับกองช่างที่ออกแบบถนน คสล. แอสฟ้ลทํตีกคอนกรีต รายละเอียดตามเทคนิคเราจะใข้ 
ของกรมฯ ส่วนท่ีเราเขียนเองคือผังบริเวณในการประกอบแบบครับ

- เสนอไปแล้วมี ๑ ตัว ช่างชัยพอทราบหรือไม่ครับ ท ี่ตามแบบกรมฯที่เราเขียนให้ข ัดเจน 
หน่วยงานที่เราอ้างอิงไต้ มีตัวไหนลองยกตัวอย่างครับ

- คือในส่วนงานต่างๆ ก็คือในการทำงานมีแบบอ้างอิงตั้งแต่สมัยก่อน จะมีแบบ ท.๑๐๑ คสล. 
คือจะมีเป็นแบบมาตรฐานของทางเทศบาล ซึ่งสมัยก่อน ไม่มีวิศวกรทุกเทศบาลอยู่แล้ว ในแบบ 
มาตรฐานจะมีลายเซ็นของวิศวกรระดับต่างๆ สมันก่อนจะเป็นเทศบาล ๑๐๑ ประปาก็จะมี 
ท.๑๐๕ เป็นแบบมาตรฐานแต่ละประเภท ประเภทงาน งานทาง ท.๑๐๑ ก็คือประเภทงานทาง 
ประปาก็จะเป็นแบบมาตรฐานเหมือนกัน มีของเทศบาลคือไล่ไปตั้งแต่มีแบบมาตรฐานหมดเลย 
ครับ ซึ่งมีวิศวกรของกรมเป็นผู้รับรองมาแล้ว ซึ่งเราอย่างผมก็เอาแบบมาตรฐานมาใข้ครับ 
ซึ่งอย่างอาคารก็เช่นกัน เป็นงานอาคาร เราก็ต้องเอาแบบอาคารที่มีวิศวกรของกรมฯมา ตัวใหม่ 
เป็นแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะใข้ในงานทาง ในงานว่าท่อ 
ระบายนํ้า คือจะรวมหมดเลยครับ ต้ังแต่ถนน ๒ เลนส์ ๔ เลนส์ มันจะสามารถใข้ไต้หมดเลยครับ 
ซ ึ่งเราเล ือกใข้เอา เราสามารถที่จะเลือกใข้ตามความเหมาะสมของหน้างานเราไต้ ซึ่งแบบ 
มาตรฐานเอามาใข้ตรงไหนก็ไต้ จุดประสงค์คือ เรามีหน้าที่แค่เขียนผัง เราขี้จุดที่กำหนด พิกัด 
ว่าเราจะลงพิกัดในส่วนไหน กำหนด คสล. เส้นน้ีตรงพิกัดไหน ที่กรมต้องการข้อมูล ส่วนน้ีเราก็ทำ 
ผังลงไป พอดีขี้แจงว่าส่วนมาก ถ้าเราจะให้วิศวกรเซ็นแบบ มันก็จะมีบีญหาอยู่ช่วงหนึ่งที่ 
ประมาณปี ๒๕๕๓ -  ๒๕๕๔ ที่ลักษณะหนังสือสั่งการมา แต่ทางอำเภอจะแก้ไขโดยการเอา 
วิศวกรแต่งตั้งช่างที่จบวิศวกรในอำเภอ เพื่อที่จะสามารถเซ็นแบบไต้ ก็คือทำให้งานรื่นไหลข้ึนมา 
ก็จะเป็นส่วนมากที่จะเป็นลักษณะเช่นนี้ ซึ่งแต่ก่อนจะเป็นทางหัวหน้าสาธรก็เคยเซ็น ผมเคยเอา 
เอกสารไปให้เซ็นครับ ซึ่งก็จะมีคำสั่งแต่งตั้ง เราก็จะสามารถให้รับรองแบบวิศวกรเราก็ไต้ครับ 
ซ่ึงในส่วนนี้หรือไม่ก็อีกส่วนหน่ึง ก็คือล้าเกิดมันมีแต่ละโครงการเพื่อการรื่นไหล ก็เคยเสนอต่อ 
ทางโรงเรียน แล้วเราก็มีตัวหนึ่งก็คือออกแบบจ้างเหมา ออกแบบประมาณการเลยก็คือ เพื่อความ 
สะดวกในการทำงานของโรงเรียน เพื่อจะไต้ไม่ข้า เพราะโรงเรียนจะจุกจิก เป็นเรื่องของอาคาร 
อันนี้จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มมาแล้วครับ มันเป็นการออกแบบเพื่อที่จะซ่อมแซม ปรับปรุง อย่าง 
ของโรงเรียนจะมีปีญหามาก เพราะโรงเรียนมันเก่า แล้วจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งจะต้อง 
มีวิศวกรรับรอง แบบมาตรฐานมันจะเข้าไม่ถึง ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานมันใช่ ถ้าเป็นลานกีฬาไต้ เรา 
มีแบบมาตรฐานยู่ แต่ของโรงเรียน ทำซุ้มประดู เราไม่เคยมีแบบมาตรฐานมาก่อน ตรงนั้นที่ 
จะต้องใข้จ้างเหมาบริการคือ มันมีแบบมาตรฐานทั้งหมด ทุกอย่างคืออาคารที่ของอำเภอก็มีแบบ
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มาตรฐาน ๕๐๐ คน อย่างศูนย์เด็กเล็กที่คุมแบบไป ๒๐๐ คน ที่เด็กนั่งเรียน น่าจะเป็นแบบ 
มาตรฐานที่เราทำมาตั้งแต่สมัยที่ผมมาใหม่ๆ ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีแบบมาตรฐานที่วิศวกรเซ็นมา 
หมดแล้วจากกรมฯ ซึ่งเราเอาแบบเขามาขี้จุดเฉยๆ แล้วก็ทำผังเพื่อจะขี้จุดว่าอยู่ตรงนี้ คือเราก็ไม่ 
ไปแตะต้องในส่วนของอะไรในโครงสร้างอะไรเลย ก็คือเราเอาแบบเพื่อจะมารับรอง เราก็เอาแบบ 
ของกรมฯมา แต่ล้าเราสามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไต้คือต้องมีวิศวกรตั้งแต่ระดับ สญ. อาคาร 
พวกนี้เป็นของโรงเรียน คืออาคารสาธารณะที่จะต้องมีการเซ็นรับรองแบบ สมมติว่าเราอยาก 
เปล่ียนปรับโครงสร้างใหม่ หรืออะไรใหม่ รูปแบบจะเหมือนเดิม แต่เหล็กจะน้อยลง นี่แหละครับที่ 
มันจะเกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ ต้องมีวิศวกรที่มีอยู่ในระดับ สญ. 
คือสามัญวิศวกรรับรอง ซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ ต้องใช้อะไรต่างๆในส่วนน้ีครับ

- สรุป ล้าเป็นแบบมาตรฐานก็ให้ทางกองช่างเสนอบันทึกข้อความแนบแบบหมายเหตุในใบบันทึก 
เสนองาน ว่าทั้งนี้แบบดังกล่าวเป็นแบบมาตรฐานอ้างอิงไปเลย เพื่อความขัดเจน งานจะไต้เดินได้ 
ไวข้ึน ท้ังน้ีมันมีในแบบตัวน้ี ทึนี้สงสงสัยว่าตัวแบบมาตรฐานอาคาร เกี่ยวกับเรื่องฐานรากจะมีผล 
หรือไม่ล้าขาการรับรอง จะมีการเทสอะไรก่อนหรือไม่ ก่อนท่ีจะมีแบบมาตรฐานมาใช้
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- มีครับ ในสัญญาจะกำหนดไว้อยู่ในการจะลงงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็น ค่า โล^อโ ^  อยู่แล้ว 
จะต้องเป็นคนออกในส่วนของการทดสอบดิน เพื่อจะดีไซด์ รับกับเข็มที่เราใช้ อย่างในการ 
ออกแบบรับน้ําหนักของอาคาร เขาจะกำหนดไว้เลยว่า อาคารตัวนี้

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- หมายความว่าอย่างนี้ครับ หน.ขัย ที่เราออกแบบ สมมติว่าศูนย์เด็กเล็กแบบมาตรฐาน แต่ท่ี 
ก่อสร้างแต่ละที่ต้องต่างกัน ลักษณะดินต่างกัน ล้าเราไปยกแบบมาเลย อยู่ๆเขาเป็นฐานแผ่ แต่ 
ดินเราเป็นดินที่ซอฟคือต้องใช้เข็ม ล้าเราขายแบบแล้ว ผู้รับเหมามาสร้างเป็นฐานแผ่ เราจะ 
สามารถรองรับกันไต้หรือไม่

นายขัย หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

- ในส่วนแบบมาตรฐานจะมีส่วนทั้งแบบมีเข็ม และเป็นฐานแผ่ คือแบบมาตรฐาน จุดประสงค์คือ 
สร้างตรงๆไหนก็ไต้ แต่เราเป็นเจ้าของเป็นคนใช้งาน จะมีราคาทั้งสองแบบเหมือนกัน ทั้งใช้เข็ม 
และฐานแผ่ เราก็เลือกเอง เวลาเราตั้งงบประมาณว่าจุดนี้เป็นจุดใกล้นํ้า เราก็จะใช้แบบเข็ม ซึ่งเรา 
ไต้กำหนดงบประมาณไว้แล้ว และดีไซด์ออกมาแล้วกำหนดความยาว อย่างเช่นอาคารศูนย์เด็ก 
เล็ก ท.๑ ท.๒ ท.๓ จากที่เคยตอกมาแล้ว ๖ เมตร ผมก็จะคำนวณราคาที่ ๖ เมตร จะมีอาจารย์ 
จากเทคนิคมาทดสอบให้ จะมีผู้รับจ้างจะจ้างอาจารย์จากเทคนิค เทคโนมาทดสอบให้ครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ขออนุญาตครับ ผมดูในหนังสือแล้ว เราพูดถึงเรื่องรูปแบบรายการ ยังไม่จบแค่นั้นนะครับ เขา 
บอกว่าเม ื่อมีร ูปแบบรายการแล้ว เวลาก่อสร้างก็จะต้องมีการควบคุมตลอดระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงานด้วย ไมใช่รับรองแค่แบบแล้วก็เสร็จ มันต้องควบคุมดูแลตลอดการก่อสร้างอีกด้วย คน 
ที่รับรองแบบก็ต้องมาคุมงาน ช่างของเราก็ยังคุมไม่ไต้ ส่วนนี้เป็นปึญหาทั่วประเทศอยู่ตอนนี้ 
ตอนนี้ผมได้รับเอกสารว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังจะหารือกับบัญฃีกลางว่าจะ 
ดำเนินการกันอย่างไร ล้ารับรองรูปแบรายการแล้วมาสร้าง ใครจะควบคุมให้ น่ีคีบปีญ,หาต่อเนื่อง 
กับ อปท. หรือเทศบาลท่ีไม่มีวิศวกรจะเป็นอย่างไร จะทำอะไรได้หรือไม่ ซึ่งท้องถิ่นกำลังจะหารือ 
กับกรมบัญฃีกลางโดยตรงว่าจะดำเนินการกันอย่างไร หรือไม่ก็จะให้กรมบัญขีกลางอบรมนายช่าง



นายอดิศักดึ๋ พ่วงคิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประสงค์ โพธิ๋มคิีริ 
นายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นางรัขนี อริยรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการๆ

ที่มีอยู่ตามเทศบาล หรือ อปท. ให้พัฒนาขึ้น และสามารถที่จะควบคุมงานได้แทนวิศวกรที่มี 
ใบรับรอง ซ่ึงอยู่ในช่วงของตรงนี้เราจะดำเนินการกันอย่างไร

- ปกติประเภทงานของเราจะมีแต่งานถนน แล้วก็งานซ่อมแซม ซ่ึงส่วนนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องใข้ 
วิศวกรมาควบคุมก็ได้ครับ เพราะเราก็ทำตามแบบมาตรฐาน ถ้าเป็นงานอาคารต้องมีครับ

- สรุปแล้วนะครับ ผมว่าต้องมีวิศวกรประจำสำนักงาน ซึ่งก็มีกรอบอัตรากำลังที่ว่างอยู่ สามารถ 
รับโอน (ย้าย) มาไต้เลย เพราะล้าเรามามัวแต่เก็บเอกสารไว้แล้วก็ไม่ขึ้แจงในรายละเอียด แล้วก็ 
โยนในส่วนที่ทำหนังสือทักท้วงหรือข้อสอบถาม แล้วก็เพื่อที่จะให้บุคคลอื่นรับผิดขอบหน้าที่ของ 
ตัวเอง แล้วไม่มีการข้ีแนะ แนะแนวให้แต่ละกอง/ฝ่ายเข้าใจ เมื่อลักครู่ผมสังเกตดูว่าคลังเสนอมา 
ว่าถ้ากองช่างยืนยันว่าทำใต้ก็จะทำให้ แต่เป็นการทำผิดวิธีหรือไม่ครับ ผิดวิธีการใข้งบประมาณ 
หรือไม่ แล้วใครรับผิดขอบ ขี้แจงเลยนะครับว่าไต้หรือไม่ไต้ เราก็จะหาวิศวกรมาเทรนแบบ 
เพื่อที่จะควบคุมงาน ถึงจะดำเนินการตามวิธีการการใข้งบประมาณ ก็ขอให้ขี้แจงแบบนี้เลยนะ 
ครับ ไม่ใช่ว่าทำหนังสือทักท้วงยืนยันว่ากองช่างจะต้องรับผิดขอบในส่วนนี้ ล้ากองช่างให้ใข้ 
งบประมาณก็จะใข้ให้ แล้วใครผิดละครับ ก็ผิดทั้งขบวนเลยนะครับ คลังทำให้คลังก็ผิด มีหนังสือ 
มาก็เก็บไว้ แล้วก็ไม่เป็ดเผยให้ใครทราบ ล้าเป็นแบบนี้ผมว่ามันไม่แฟร์นะครับ แล้วใครเป็นผู้ 
บริหารงานครับ ใครเป็นเจ้าของงาน แล้วองค์กรจะไปไต้ยังไงครับ เล่นอยู่กองเดียว ถ้าเป็นไปไต้ 
ผมอยากสื่อให้ผู้ว่าไต้ทราบถึงการทำงานของเทศบาลโนนสูงด้วยนะครับว่า การดำเนินงานนั้นมี 
การโต้แย้ง ขัดแย้งกันโดยตลอด เก็บข้อมูลไว้เฉพาะตน แล้วก็ไม่เป็ดเผยให้ใครทราบ แล้วงานก็ข้า 
อย่างที่ไต้ข้อมูลมาก็ต้องไปปรึกษาจังหวัด จังหวัดตัดสินมาก็ทำไต้ ก่อนจะมาขี้แจง ก่อนจะมา 
ขัดแย้งหรือโต้แย้งในงบประมาณการใข้งบประมาณก็ให้ตรวจสอบให้แน่นอนเสียก่อน แล้วค่อยมา 
ขี้แจงในที่ประขุมแต่ละกอง/ฝ่ายไต้รับทราบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ล้าทำแบบนี้การ 
บริหารงานไม่ประสบผลสำเร็จหรอกครับ นั่งสนุกนั่งหัวเราะอยู่กองเดียว จะอยู่ขวางกันไปทำไม 
ละครับ งานอะไรก็ไม่เสร็จลักอย่าง การจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกัน มันไม่เป็นไปตามกรอบที่ใข้จ่าย 
จริงลักเท่าไรนะครับ ประขุมกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้ ดุแล้วไม่น่าจะทำงานร่วมกันไต้

- ครับ ต่อด้วยกองสวัสดิการสังคม เขิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่านปลัด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง หัวหน้า 
ฝ ่าย และผู้เข ้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมก็จะรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ ในเดือนมีนาคมไต้รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ 
ตามนโยบายที่รัฐบาลบอกว่าให้สามารถรับผู้เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕:๐๒ ให้สามารถมาขึ้น 
ทะเบียนไว้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เดือนพฤศจิกายน ในเดือนมีนาคมมีผู้มาขอยืนสิทธิรับเบี้ยยังขีพ 
ท้ังหมด ๒๗ ราย แล้วก็มีผู้ยื่นขอรับเบี้ยยังขีพผู้พิการ จำนวน ๓ รายค่ะ ซึ่งผู้พิการนี้เราสามารถที่ 
จะประกาศจ่ายเบี้ยยังขีพไต้ตั้งแต่เดือนลัดมาคือตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไปไต้เลยค่ะ แล้วก็จะ 
มีในส่วนของฝ่ายพัฒนาขุมขน ขอให้ฝ่ายรายงานค่ะ



นายจตุพงษ์ ไพดพีะเนาวี - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีครับ สำหรับฝ่ายพัฒนาชุมซนจากเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ได้ติดตาม 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมซน เร่ืองของโครงการอนุรักษ์พันธุพืซซองสมเด็จพระเทพฯครับ ตอนนี้ไต้เป็นที่ตกลงกันแล้วว่าเป็นที่

อ่างสวนผัก ตอนน้ีก็ไต้ประสานงานกับคุณจตุรงค์ผู้รอบรู้เรื่องของพันธุพีซ ก็ได้ประสานกันไปแล้ว 
ว่าจะต้องมีการจดบันทึกก่อน แล้วก็ปรึกษาไปยังกองซ่างจะต้องให้ไปสำรวจว่าจะชุดปอ ว่าจะ 
เหลือต้นไม้แถวด้านขอบ ก็ต้องไปจดก่อนว่าต้องทำลายต้นอะไรบ้าง ไต้ปรึกษาทางชุมซนสวนผัก 
ก็จะมีต้นสมุนไพรอีกไม่กี่ซนิดก็จะมีการจดบันทึกก่อนที่จะทำการปลูกต่อไป แตกยังซาดคนที่มี 
ความรู้ในเรื่องของการเกษตรก็จะไปหาปรึกษาเกษตรว่าจะปลูกพันธุพีขอะไรลงไป เรื่องต่อมาเป็น 
เรื่องงานที่ไต้รับมาจากที่เราเป็นฝ่ายนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห้ที่ท่านนายกไต้เข้าร่วม 
ประชุมมาซอง ธกส. นะครับ ตอนนี้ ธกส. ก็ไต้หมดวาระของคณะกรรมการ แล้วก็ไต้เสนอมาให้ 
เราดำเนินการแต่งตั้งเปลี่ยนตัวกรรมการ แล้วก็จะมีการรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบๆต่างๆ 
เรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องซองโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในรอบท่ี ๒ ที่ไต้ดำเนินการออกไปแล้ว ไทย 
นิยมรอบที่ ๒ ตามที่กำหนดกฎเกณฑ์จะต้อง ๗๐0/0 ขึ้นไปของจำนวนครัวเรือนที่ผ่านมา แต่ใน 
รอบที่ ๒ ที่ผ่าน ๗๐ 0/อ จะมีอยู่แค่ ๔ ชุมซน จะมีชุมซนบัว ๒ 5 ๗๒.๔๐0/0 ชุมซนบัว ๓ ะะ 
๗๑.๔๓'96 ชุมซนโนนตาอู่ โนนระเวียง ะ ๘๔.๓๔0/0 และชุมขนสวนผัก ะ ๘๐.๙๙'96 และที่เมื่อ 
เข้าผมไต้ดำเนินการส่งเอกสารรายงานให้กับอำเภอเรียบร้อยแล้ว สำหรับในเรื่องของการเบิกจ่าย 
ค่าวิทยากร และค่าอาการ ในงวดน้ีก็ไต้มีการส่งคืน ค่าวิทยากร เดิมจะต้องรับ ๔๖,๘๐๐ บาท แต่ 
เราส่งคืน ๓ คน ๒,๗๐๐ บาท เนื่องจากมีติดไปราซการ และไปทหาร ๑ คน ส่วนค่าอาหาร ยอด 
ของจำนวนคนคร้ังน้ีไม่ถึง ๑ , ๓๐๐ คน ปกติต้องให้ถึง ๑ , ๓๐๐ คนข้ึนไป แต่มีคนเข้าร่วมโครงการ 
เพียง ๑ , ๒๔๙ คน เราจึงส่งคืนจำนวนเงิน ๑ , ๖๔๐ บาท คืนไป ๔๑ คนครับ เรื่องต่อมาจะเป็น 
โครงการ ชุมซนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะให้แต่ละชุมซนไต้ดำเนินการ จะคล้ายกับโครงการ รเฬแ 
แต่อันน้ีจะให้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากันท้ังหมด โครงการจะให้ชุมขนดำเนินการและให้มีเจ้าหน้าที่ 
ชุดติดตามให้อยู่กับชุมซน ในการดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ และให้ความรู้ การดำเนินการจะ 
ให้ชุมซนดำเนินการ ในวันท่ี ๑๙ -  ๒๑ เมษายน ๒๔๖๑ ส่งใต้ไม่เกินน้ีนะครับ หลังจากนี้นก็จะเบี 
นกระบวนการของอำเภอ จังหวัด และกรมฯ หลังจากนั้นทางจังหวัดจะอนุมัติเงิน จะโอนเงินเข้า 
บัญชีในวันที่ ๑๙ -  ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ชุมซนละ ๒ ๐๐,๐๐๐ บาท ชุมซนจะต้องเริ่ม 
ดำเนินการ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม -  ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๖๑ แต่จะต้องเสร็จสิ้นก่อน ๒๑ กรกฎาคม 
๒๔๖๑ ซ่ึงโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ บาทนี้ จะให้ดำเนินการชุมซนละไม่เกิน ๒ โครงการ แล้วส่วนนี้ 
ในการดำเนินโครงการสามารถจ้างแรงงานไต้ ๓๐0/0 ซองจำนวนเงินโครงการที่ดำเนินการครับ 
งานพัฒนาชุมซนมีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายประสงค์ โพธมีศิริ - โครงการนี้เท่าที่ผมไต้พีงไปพีงมา เขาบอกว่าทุกชุมขนสามารถรวมกันจัดโครงการเป็นโครงการ
นายกเทศมนตรี เดียวก็ไต้ใซ่หรือไม่ครับ

นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์ - ตรงนี้ขออนุญาตครับ พอดีผมพ่ึงไต้รับมา ผมซอไปปรึกษาท่าน ป.อาวุโส ก่อนครับ ส่วนน้ีวันน้ีก็ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมซน จะกระจายแจ้งให้แต่ละชุมซน แล้วจะเรียนเชีญทุกชุมซนมาประชุมในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่ง ซ่ึง

ท่านปลัดไต้บัดไว้แล้ว



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - เรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคำตอบครับ ผมขอไปศึกษาคู่มือ เพราะในคู่มือจะมืคำตอบV]กอย่าง การ
ปลัดเทคบาล ดำเนินการเป็นเรื่องของขุมขนหมด คือทีมงานสองขุมนี้มืหน้าที่สนองนโยบายของรัฐบาล พรุ่งนี้

ผมมืนัดประขุมน่ายโมงครึ่ง ผมขอเรียนเขิญท่านนายกและคณะผู้บริหารเข้าร่วมประขุมพร้อมกับ 
ขุมขนครับ ต่อไปกองข่างครับ เซิญครับ

นายอดิศักดี๋ พ่วงสิริ - เรียนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
ผู้อำนวยการกองข่าง หัวหน้าส่วนราขการทุกท่านครับ สำหรับกองข่างขอรายงานเรื่องงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อคราว

ประขุมครั้งที่แล้วครับ ได้สั่งให้ติดตามเรื่องขออนุญาตการไข้พื้นที่ทางหลวงก่อสร้างถนนสี่เลนส์ 
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่าง 
เสนอผู้อำนวยการทางหลวงที่ ๑๐ เซ็นครับ ส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างที่กำลังอยู่ในระหว่างการ 
คำเนินงาน คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะโกงงอ ถนนทางข้ามทางรถไฟ ขุมขนนัว ๑ 
ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ลงงานแล้วปรับพื้นท่ี ผลงานได้ประมาณ ๕07อ ครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

- เรื่องขยายถนนก็ฝากด้วยนะครับ เพราะใกล้จะเทศกาลสงกรานต์แล้ว ตามที่รับปากกับผมไว้ว่า 
ก่อนสงกรานต์ ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่วันน่าจะเสร็จทันหรือไม่ครับ ฝากตามลักนิดครับ เพราะตรงนี้ 
เราได้พูดกับทางขุมขนไปเยอะครับ ในเรื่องการขับเคลื่อนไทยนิยม เรื่องขยายถนน กลัวว่าพอหลัง 
สงกรานต์ก็จะยืดยาวไปอีก อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสืบเนื่องจากการที่ทางเทศบาล ได้มืเจ้าหน้าร่วม 
ขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม เข้มแข้ง เราได้มืการรับปากกับพี่น้องประขาขนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 
ของเทศบาลหลายเรื่องเข่นเดียวกัน ก็ลืบเนื่องจากการเสนอป้ญหาความต้องการที่อยู่ในความ 
รับผิดขอบของแต่ละหน่วยงาน ก็ทราบว่าตอนนี้มืหนังสือสั่งการให้เทศบาล หรืออปท. ใข้จ่ายเงิน 
สะสมดำเนินการได้ ส่วนนี้จะเป็นปีญหาเล็กน้อยก็ฝาก ผอ.กองข่างนะครับ หมายถึงสิ่งที่เรา 
สามารถไม่ต้องพ่ีงพางบประมาณ อย่างเข่นเครื่องมือ เครื่องจักร ก็ฝากเรื่องรอบอุโมงท่ีจะไปบ้าน 
เพ่ิมสวนผัก ปรับให้ลักนิดหน่ึงแก้ไขแค่ปรับเปลี่ยน ขาวบ้านเดือนร้อน ให้ประสานไปที่จุดนี้นเลย 
นะครับ เราก็นำเครื่องมือเครื่องจักไปปรับ ฝากด้วยนะครับ กองข่างมือะไรเสนออีกหรือไม่ครับ 
ต่อไปกองริขาการและแผนงาน เขิญครับ

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีคืริ - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่าน 
ผู้อำนวยการกองริขาการๆ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง หัวหน้าฝ่าย และ

ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ ของกองริขาการและแผนนะคะ มีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประขุมก็จะมีการ 
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งที ๑ รอบเดือน (ตุลาคม -  มีนาคม ๒๕๖๑) ขอเอกสารของทุก 
กอง เพี่อรวบรวมจัดทำร่างติดตามและปกระเมินผลแผน โดยทางกองแผนก็จะมืการจัดประขุม 
คณะกรรมการสนับสนุนแผน จัดประขุมคณะพัฒนาท้องถิ่น จัดทำประกาศ จัดทำรายงานการ 
ประขุม และรายงานผู้บังคับบ้ญขาตามลำดับขั้นนะคะ ก็จะคำเนินการประสานขอเอกสารทุกกอง 
วันท่ี ๑ -  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แลจะกำหนดประขุมติดตามแผน วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ 
ก็จะประกาศใข้แผน ประกาศแบติดตามแผนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และจะมืการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นล่ืปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๑ ตอนนี้ก็กำลังประสานขอเอกสาร 
จากทุกกองที่จะมืการเพิ่มเติมแผน ทั้งที่มืโครงการในเรื่องของไทยนิยมยั่งยืน ในเรื่องของการ 
จัดทำแผนเพิ่มเติมทุกอย่าง ขอให้ทุกกองส่งเอกสาร ตอนนี้กองแผนกำลังรวบรวมเอกสาร ขอให้ 
ทุกกองทบทวนค่ะ เพราะแผนเราจะไม่ได้จัดทำบ่อยๆ แต่ครั้งนี้ทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ทุกกองได้



คล่องตัวในการจัดทำเทศบัญญัติ พอมีในแผนแล้วก็จะไปทำเทศบัญญัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ได้ 
เลยค่ะ มอบให้ฝ่ายดำเนินการต่อค่ะ

น.ส.นัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- เรียนคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการ 
โรงเรียน และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านนะคะ ขอเพิ่มเติมในส่วนของการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ในข่วงเดือนมีนาคมจนถึงนิจจุบัน มีการโอนงบประมาณ ๕ คร้ัง ประกอบด้วย

๑. กองการศึกษา โอนงบประมาณครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๒. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โอนงบประมาณครั้งท่ี ๑๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๓. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โอนงบประมาณครั้งท่ี ๑๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โอนงบประมาณครั้งท่ี ๑๗ เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๕. สำนักปลัดเทศบาล โอนงบประมาณครั้งท่ี ๑๘ เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ซึ่งดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะ และมีหนังสือ เป็นหนังสือด่วนท่ีสุด รับเมื่อวันท่ี 
๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ'ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยอำเภอแจ้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณด้านขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพกกระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราขกุมารี ในงวดที่ ๑ โดยจัดสรรให้ตัวละ ๓ บาท เพื่อสำรวจ 
ประขากรสุนัขและจัดสรรให้ตัวละ ๓๐ บาท เพื่อดำเนินการบีองกันควบคุมโรค โดยสนับสบุนค่า 
ฉีดวัคซีนพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการฉีด ซึ่งการจัดสรรงบประมาณตังกล่าวเป็นการจัดสรร 
งบประมาณให้ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชากรสุนัข ซึ่งในโครงการนี้โดยปกติตามระเบียบว่า 
ด้วยการจัดทำแผน ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เพื่อประโยขน้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะ 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ิปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งระเบียบข้อนี้ 
ได้รับการยกเว้นว่า ไม่ต้องมีอยู่ในแผนก็ได้ สามารถดำเนินการได้เลย ในส่วนนี้ก็จะอยู่ในการ 
ควบคุมและดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็มีเรื่องที่จะเรียนในที่ประขุมทราบเพียง 
เท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ขออนุญาตพูดข้ามไปถึงเรื่องของกองสาธารณสุขเลยนะครับ ก็เกี่ยวข้องกันว่า เรามีเรื่องที่ 
เกี่ยวกับขุมขนในการออกขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เรื่อสุนัขบ้า ตอนนี้ขาวบ้านเริ่มถาม 
แล้วครับว่า เราจะได้วัคซีนฉีดเม่ือไร ตอนนี้ได้ทราบว่าวัคซีนตอนนี้หาซื้อยากมาก กับเกรงว่ากลัว 
ได้รับวัคซีนปลอม หรือหมดอายุ ไม่ทราบว่ากองสาธารณสุขได้ดำเนินการเรื่องตังกล่าวไปถึงไหน 
แล้ว ซึ่งขาวบ้านได้สอบถามเข้ามา เพราะตอนน้ีตายไปแล้ว ๗ ราย

- ขออนุญาตนิดหนึ่งครับว่า ที่ว่าวัคซีนปลอม หมายถึงวัคซีนที่ฉัดให้คนนะครับ ไม่ใฃ่วัคซีนท่ีฉีด 
ให้สุนัข ผมได้สอบถามน้องๆ ครับ จะเป็นวัคซีนที่ฉีดให้คน แต่สุนัขหรือแมวไมมันิญหานะครับ 
กรมปคุสัตว์รับรอง แต่ส่วนนี้เป็นของกรมสาธารณสุฃที่จะต้องรับผิดชอบ คือมันไม่ได้ปลอม 
แต่มันมีการกระตุ้นน้อย กระตุ้นไม่ถึงแค่น้ันเอง



นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีคืริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประภากร ปานกลาง
หัวหน้าฝ่ายบริการฯ

นายประสงค์ โพธิ๋มีคิร ิ
นายกเทศมนตริ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีคิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- ในส่วนของเรื่องโครงการพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขก็ได้จัดอบรมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้แก่ อสม. เพื่อเตรียมการให้ความรู้แก่ อสม. เพิ่มเติม โดยจัดอบรมที่ศูนย์ขยายพันธุพืขที่ ๓ 
จังหวัดนครราขสีมา มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๒๐ คน และในเรื่องส่วนของวัคซีนก็รอหมอประมวล 
กลับมา เพราะหมอประมวลลาค่ะ ก็จะบันทึก และจัดอบรมให้ความรู้แล้วเราก็จะได้ขออนุมัติฃื้อ 
วัคซีน ตอนนั้นเราเหลือวัคซีนอยู่ ๙๐๐ โดส แต่ในจำนวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราได้สำรวจมา 
ท้ังสุนัขและแมว ก็จะมีพันสี่ร้อยกว่าตัว ก็จะมีท่ียังไม่ได้ฉีด ประมาณ ๕๐๐ ตัว เราก็จะทำบันทึก 
ขออนุมัติจัดซ้ือ ก็จะให้กองคลังดำเนินการจัดหาให้ค่ะ ทางกองสาธารณสุขก็จะรับเรื่องไป และจะ 
รายงานให้ผู้บังคับนัญขาทราบ ว่าจะฉีดหน่ึงปีสองคร้ังได้หรือไม่

- ต่อไปกองวิขาการต่อเลยครับ

- ขออนุญาตครับ สำหรับฝ่ายบริการมีหน้าที่รับผิดขอบการประซาสัมพันธ์เสียงตามสาย แล้วก็ 
ท่ัวๆไป ตอนน้ีก็ได้เข้าร่วมในโครงการไทยนิยม ในส่วนของเสียงตามสายที่ขอมา จะมีอยู่ ๒ อย่าง 
คือเสียงตามสายของเทศบาล และเสียงตามสายของขุมขน บางขุมขนเราเข้าไปสอบถามว่าของ 
ขุมซนไม่ถึง ก็จะเสียและหายไปเลย บางทึเปีนงานด่วนของขุมขนก็อยากรู้ ตอนน้ีก็ได้ทำบันทึกขอ 
ซ่อมแซม อย่างขุมขนแสนสุข ก็ได้มีปิญหาในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสาร แล้วก็ในช่วงของ 
เทศกาลสงกรานต์ก็ได้เข้าร่วม ก็มีขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียงร่วมงานสงกรานต์ และของงาน 
บ้องกันก็จะเป็นงาน ๗ วัน อันตราย ต่อไปก็ดำเนินการในการขยายสัญญาณไปยังจุดต่างๆ ของ 
ฝ่ายบริการก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- หอกระจายข่าวของขุมขน เราต้องรับผิดขอบด้วยหรือครับ คือเขามีงบของขุมขนใช่หรือไม่ครับ 
เพียงแค่เราประสานงานให้

- ครับ ต่อไปกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เขิญครับ

- ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็ขอรายงานว่าตอนนี้โครงการจ้างเหมาบริการ 
พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย เริ่มทำงานเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทางผู้ร ับจ้างก็ได้ 
ดำเนินการไปแล้ว ๑ อาทิตย์ ก็'ไม่มีบ้ญหาอะไรค่ะ กำล ังเข ้าท ี่เข ้าทางค ่ะ กำลังของกอง 
สาธารณสุขก็ลงกลับมาปฏิบัติงานในกอง ตอนนี้ขุดเฉพาะกิจที่เราต้องทำคือเรื่องการเก็บขนกิ่งไม้ 
ที่ซาวบ้านเอาออกมากองไว้ริมถนน แล้วก็ทำความสะอาดถนนตอนนี้ก็ทำถนนสายหลักก่อน 
เพราะจะใกล้สงกรานต์ ซาวบ้านที่กลับบ้านก็จะได้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในส่วนของ 
จ้างเหมาบริการโนนสูง เมืองสะอาด ตอนนี้กองคลังกำลังดำเนินการหาผู้รับเหมา อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการค่ะ และในเร่ืองของการตรวจสารปนเปีอนในอาหารตรวจเจอในตลาดคือ ปลาหมึกย่าง 
ก็จะมีสารฟลอมาลีน เราได้แจ้งเขาไปแล้ว คนที่ประกอบการตอนนี้ได้เลิกกิจการไปแล้วค่ะ 
เพราะเป็นสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ก็เลยเลิกขายไป และในส่วนของที่ท่านปลัดได้ 
ฝากไปดูร้านขายไก่สดที่ว่ามีส่งกลิ่นเหม็นตอนนี้ยังหนักอยู่เลยค่ะ เพราะได้ไปแจ้งแล้ว ล้ายังไม่ได้ 
เร่ืองคือเราต้องให้นิติกรไป อาจจะต้องเอาสาธารณสุขอำเภอลงไป เพราะตอนนี้ที่เขาทำประมาณ
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ตี ๒ ก็จะมาชำแหละไค้สด และล้างลงท่อเลย ตอนน้ีกลิ่นแรงมาก น้ํามันขังและไม่ไหลค่ะ ขินส่วน 
ก็สะสมอยู่ในท่อ ก็ทำให้เกิดการเน่าเหม็น ข้างบ้านก็เริ่มเดือนร้อนค่ะ คือเขาได้พูดคุยแล้ว แต่ทาง 
ร้านไก่ไม่ยอมฟ้งใครเลยค่ะ กลัวทางร้านข้างเคียงจะไปจังหวัด เราก็เลยจะรีบดำเนินการก่อน เม่ือ 
เข้าก็ได้ให้กาญจนา และกิ่งแก้วไปประสานเรื่องนี้ ว่าเขาจะดำเนินการอะไร อย่างไร ให้ทำความ 
เข้าใจกับเข้าก่อน แต่เขาก็พูดไม่รู้เรื่อง ก็จะได้นำเรียนผู้บริหารว่า เราอาจจะต้องใข้ไม้แข็งค่ะ ก็ 
ต้องรอหมอประมวลเพื่อที่จะเข้าไปตรวจตู้แข่ไก่ ขายดีมาก แต่เขาไม่รักษาสิ่งแวดล้อมให้ ขอ 
เรียนผู้บริหารว่าเราอาจะต้องใช้ในเรื่องของกฎหมาย

- ผมว่าให้เขาไปล้างจุดอ่ืนและก็มาขายในร้านก็ได้นะครับ แล้วก็อย่างที่แค้นิญหากลิ่นเหม็น คือ 
อีเอ็ม ของกองสาธารณสุข ของงานสวนมี เอาไปข่วยบรรเทาลักนิด

- เขาขออนุญาตหรือไม่ เปีดร้านไก่เขายื่นขออนุญาตหรือไม่ครับ

- เฉพาะการใช้อาคารนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยก็หมายถึงว่าเขาขอติดตั้งเครื่องเย็นขนาดใหญ่แต่ 
ในส่วนของป็ญหาเรื่องอื่นเราค่อยพูดกัน เราแค้นิญหาในส่วนของให้ร้านเขารับผิดขอบเรื่องกลิ่น 
ก่อน ตอนนี้ผมกลัวจะมีป็ญหาตรงตลาดใหม่ผิงตรงข้ามจะร้องเรียน

- พูดเรื่องคนงานประจำรถขยะ เวลาเขาเทจากลังขยะเสร็จอยากให้เอาลังขยะไปอยู่ริมฟุตบาท 
ใน  ๆได้ไหม เพราะมีปิญหาต่อเนื่องมาว่าขยะถุงดำมาจากที่อื่น คือขยะมาจากสี่มุมเมืองล้าไม่เห็น 
ลังขยะก็จะมาวางแอบๆ อยากให้วางไกลๆ หน่อย อยากให้ทิ้งยากๆ หน่อยเพราะบางทีข้บมา 
จอดแล้วโยนเลยแล้ไม่ลงลังขยะ อีกอย่างหนึ่งล้าเก็บไม่หมดอยากให้เอาที่ตักขยะไปด้วยเผื่อมัน 
เก็บไม่หมด ขยะมันอยู่นอกลัง ก็เอาแต่ลังเท ก็ฝากไว้ครับ

- ค่ะ เดียวจะได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำค่ะ เร่ืองลังขยะตอนนี้เสนอไปไม่ทราบว่าทางกองคลัง 
ไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ลังขยะเก่ามันใช้ครบปีแล้วมันกรอบ พอจะยกมันก็ยกไม่ได้ ก็ฝากเรื่องลัง 
ขยะและอีกอย่างหนึ่งการปรับปรังอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เคยพูดกันไว้แล้วว่าอยากให้ 
ศูนย์เชื่อมต่ออาคารเก่ากับอาคารใหม่ ก็ได้ออกไปดูแล้วค่ะ ท่านปลัดไปสำรวจแล้วก็จะขอ 
รายงานว่าตอนนี้กองข่างจะได้เขียนแบบมา มีเงินจะได้โอนงบประมาณไปทำให้ทางศูนย์ฯ 
เพราะว่าขาวบ ้านเข ้ามาเยอะ ตอนนี้พยายามต่อเติมด้านหน้า และเชื่อมต่ออาคารให้ไปใข้ 
ด้านหลังได้ ก็จะใช้งบประมาณสักไม่เกินล้านก็น่าจะเรียบร้อย ฝากทางกองวิขาการฯ หอกระจาย 
ข่าวของหน้าศูนย์อนามัยให้ไปเชื่อมดูลักนิด เพราะว่าตลาดเราไม่ได้ใช้เลยล้าเราใช้ตรงนั้นก็น่าจะ 
กระจายให้ทางตลาดเขาได้รับฟ้งอย่างขัดเจน ยังไงก็ฝากประภากรให้ไปดูด้วยนะคะ ของกอง 
สาธารณสุขฯ มีแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

- เห็นด้วยนะครับท่านนายกที่ว่าไม่เกินล้าน เพิ่มห้องด้านหน้าและห้องยาขยายเพิ่มเติมห้อง 
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินอีก ๒ ห้อง เชื่ออาคารด้านหลังและทำประตูหลังไว้เพื่อจอดรถฉุกเฉินได้ 
เพราะด้านหน้าเราก็ทราบวาจะเป็นข่วงวันจันทร์เกิดมีผู้ป่วยกะทันหันด้านหลังก็ทำประตูเป็น 
ประตูเลื่อน คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถจอด
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รถข้างหลัง ฝากประภากรหอกระจายข่าวที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย
- ต่อไปของกองการศึกษาเซิญครับ

- เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ ท่านปลัดเทศบาลฯ ท่านรองปลัดเทศบาลฯ ผอ. 
กองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย สำหรับกองการศึกษาขอรายงาน 
ติดตามการประขุมครั้งที่แล้ว ที่ท่านเลขานุการฯ ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดูงานของครู ใน 
เบื้องต้นกองการศึกษาได้ปรึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๓ ท่าน ตอนแรกจะดำเนินการ 
ในข่วงเดือนพฤษภาคม ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อจะไมให้กระทบต่อกิจกรรมการเรียน 
การสอน แตว่ ่ามีการนำเรียนกับท่านเลขาฯ และท่านเลขาฯ ไต้แนะนำว่าควรจะดำเนินการ 
ในข่วงเดือนมิถุนายน เนื่องจากว่าการศึกษาดูงานควรจะศึกษาดูงานโรงเรียนที่เปีดทำการเรียน 
การสอนแล้ว เมื่อเปีดการเรียนการสอนแล้วกองการศึกษาก็จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 
อาจจะเป็นต้นเดือนมิถุนายนค่ะ และในวันที่ ๑๑ เมษายน กองการศึกษาจะดำเนินการจัด 
กิจกรรมรดนํ้าขอพรผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเขิญผู้อำนวยการกอง 
ทุกกองเข้าร่วมกิจกรรมและขอเรียนเขิญผู้อำนวยการกองได้แจ้งผู้ใต้บังคับบัญขาได้เข้าร่วม 
กิจกรรมในเวลา ๑๔.๐๐ น. ขอความร่วมมือสวมขุดผ้าไทยหรือลายดอกค่ะ อีกเรื่องคือการ 
แข่งชันทักษะทางวิขาการ เนื่องจากกองการศึกษาได้รับหนังสือจากเทศบาลเมืองนางรองเกี่ยวกับ 
การสำรวจความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมแข่งทักษะทางวิขาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา 
ท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี ๒๖ ประจำปี ๒๔๖๑ ซึ่งเทศบาลเมืองนางรอง 
ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งชันฯ โดยกำหนด 
จัดข้ึนในวันท่ี ๒๖ -  ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๑ จึงขอเรียนถามคณะผู้บริหารว่า เขาจะมืการแข่งชัน 
คือแข่งชันทักษะทางวิขาการของนักเรียนและมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิขาการ โดยมี 
พ้ืนท่ีให้เราจัดในพ้ืนท่ีโล่งและในเต็นท์ เขาจะให้เราตอบรับภายในวันที่ ๒๘ เมษายน จึงเรียนถาม 
คณะผู้บริหารว่าจะจัดในส่วนไหนค่ะ

- แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะผู้ดำเนินการ ผู้ที่'จะเข้าร่วมมี,ใครเป็นหัวหน้า'ขุดนี้ปีนี้ ๓ 
โรงเรียน ได้จัดใครเป็นหัวหน้าทีมหรือยัง เอาตามความเหมาะสมของผู้เป็นหัวหน้างานที่จะไป 
ร่วมงาน จะเอาเป็นบูธหรือในเต็นท์ก็แล้วแต่ความเหมาะสม

- หนังสือให้เราตอบรับว่าเราจะร่วมหรือไม่ร่วม ถ้าร่วมก็มื ๒ ประเด็น คือ แข่งทักษะวิขาการ 
เราเอาไปแข่งอยู่แล้ว ทีนี้ก็คือจัดร้านออกบูธจะจัดไหมตอนนี้ ล้านโยบายของผู้บริหารว่าไปทั้ง 
สองอย่าง กองการศึกษาก็จะได้ทำโครงการครับ

- ทำทั้ง ๒ อย่าง

- ในส่วนของสถานศึกษาขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำเรียนเสนอต่อที่ประขุมค่ะ



นายไพโรจน์ สวามีชัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายไพโรจน์ สวามีชัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นายชัย หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ขอนำเรียนขี้แจงครับ ท่านผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการฯ 
ท่านปลัดเทศบาลฯ ท่านรองปลัดเทศบาลฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกองทุก 
กอง ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๓ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เดือนมีนาคม เป็นช่วงของการสอบ 
ท้ังหมด ก็มีการทดสอบตามระยะเวลา การสอบ (ว-ผถ' การสอบ ผ !  และการสอบปลายภาค 
เรียน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้แจ้งผลให้ผู้ปกครองทราบเรียบร้อย วันท่ี 
๓๐ เมษายน ได้แจ้งผู้ปกครองทราบและมอบนมโรงเรียน ให้กับผู้ปกครองถือกลับไป ในช่วง 
ปลายเดือนมีนาคมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการทางวิขาการ ปี 
นี้โรงเรียนเทศบาล ๒ เป็นผู้ประสานงานโครงการ ผลการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๓ ก็ส่งกิจกรรมเข้าร่วมตามที่ตกลงกันเป็นที่ 
เรียบร้อย ในวันท่ี ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานส่งเสริมด้านวิขาการโรงเรียน 
เป็นการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล ๓ และนักเรียนที่สำเร็จ 
การศึกษาในระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกฯ เป็นประธานมอบ 
วุฒิบัตรให้กับนักเรียน ในส่วนวันท่ี ๓๐ มีนาคม โรงเรียนได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการ 
สถานศึกษาตามแนวปฏิบัติ รรฬแอ ของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความรู้ 
ต ่อเน ื่องจากครั้งท ี่ผ ่านมาและสุดท้ายคือการวางแผนการเปีดภาคเรียบใหม่ เนื่องจากว่าปี 
การศึกษาหน้ากำหนดแจ้งว่าโรงเรียนจะเปีดภาคเรียนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เป็นวันจันทร์พอดื 
ตามปฏิทินคือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม แต่ว่าเราขอเป็ดก่อนเป็นวันที่ ๑๔ ก็ได้แจ้งกองการศึกษา 
ทราบแล้ว ได้มีการวางแผนว่าการจัดหนังสือเรียนตอนนี้งบประมาณจากกรมฯ ก็ยังไม่ได้ลงมา 
แต่เราได้สำรวจข้อมูลจากครูผู้สอนและพิจารณาแล้วว่าจะสั่งขี้อให้ทันตามปฏิทินปฏิบัติคือวัน 
เป็ดภาคเรียน ตลอดทั้งเรื่องของเสื้อผ้านักเรียนเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งส่วนนี้เป็น 
เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมฯ ได้วางแผนว่าถ้าเงินมาเราก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยและทันครับ ก็ 
มีเรื่องขี้แจงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- เสาธงได้หรือยังครับ

- ตอนนี้ประสานกับกองก็ยังติดตรงวิศวกรเซ็นต์แบบ ก็ประสานกับกองวิชาการฯ ว่าจะหารือจะ 
เอาแบบไหน เพราะว่ากองช่างได้ออกแบบให้เรียบร้อย และโรงเรียนได้ทั้งคณะกรรมการกำหนด 
7013 เสร็จเรียบร้อยตามแบบ เหลือแต่กองคลังที่จะดำเนินการต่อ แต่ว่ายังติดตรงวิศวกรครับ

- ก็จะประสานนายช่างสาธร คนใหม่ก็จะแก้ไขได้อีกไม่นาน เสาธงน้ีมีแบบมาตรฐานไหมครับ

- ออกแบบเอง

- ออกแบบเองไม่เป็นไรให้ช่างสาธรเซ็นต์มาก่อน เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ ครับ



นายนิรันดร เนตรภักดี
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายนิรันดร เนตรภักดี 
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายภุชงค์ แก้วมะดัน
ครู คศ.๒ ชำนาญการ

๒๐

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการฯ ท่านปลัดเทศบาลฯ ท่านรอง 
ปลัดเทศบาลฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราซการผู้อำนวยการกองทุกกอง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ 
ขอนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือการจัดนิทรรศการเหมือนของโรงเรียน 
เทศบาล ๓ ได้รายงานไป ก็บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อวันที ่ ๒๘ มีนาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
มอบวุฒ ิบ ัตรให้ก ับน ักเร ียนอนุบาล ๓ น ักเร ียนขั้นประถมศึกษาป ีท ี่ ๖ และนักเรียนขั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้นที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียน ๖๙ คน และเมื่อ 
วันท่ี ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อ 
ติดตามนักเรียน ดูแลสภาพแวดล้อมทั่วไปของนักเรียนและไปสัมผัสเรื่องการรับสมัครนักเรียนใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่องสืบเนื่องมาจากที่ ผอ.ไพโรจน์ ได้พูดถึงเรื่องหนังสือเรียนปีนี้ทาง 
โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
สำหรับภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนได้กำหนดในวันเปีดภาคเรียน คือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
ตามกำหนดการเปีดภาคเรียนที ๑ ส่วนวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ทางโรงเรียนเทศบาล ๒ ได้เรียน 
เชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับโครงการของโรงเรียนที่ได้ 
ดำเนินการจากเงินที่กันไว้ที่ผ่านๆ มา โครงการทาสีอาคารเรียน ได้ดำเนินการเรียบร้อย ทางกอง 
ช่างได้ทำแบบอะไรให้เรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้ก็น่าจะอยู่ที่ทางกองประสานงานกับกองคลังต่อไป ก็ 
จะมี ๓ โครงการ คือ ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องนํ้า งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ติดตั้ง 
ผ้าม่านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณแสนกว่าบาท แบบแปลนต่างๆ เรียบร้อย ส่วน 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งบที่กัน คืองบซ่อมแซมอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ บาท ฟ ้ายและรั้ว 
โรงเรียน ๗ ๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการจัดสร้างพระพุทธรูป ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการประสานกับทางกองช่างให้เขียนแบบแล้ว งบประมาณปี ๒๕๖๑ งบซ่อมแซมที่ 
อุดหนุนเฉพาะกิจให้มา ๑๕ ๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากว่ารอหนังสือแจ้งให้ 
ดำเนินการจากกองอยู่ เห็นแต่ยอดงบประมาณครับ ขอบคุณครับ

- ปิญหานํ้าท่วมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผอ. ได้ดูหรือมีการดำเนินการอย่างไร ใกล้ฤดูฝนแล้ว

- เรื่องนํ้าท่วมหน้าอาคารหลังเก่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผมคิดว่าน่าจะเข้าแผนพัฒนาเทศบาล 
เนื่องจากว่าเป็นลักษณะงานก่อสร้าง งานท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

- ในส่วนนี้ปรึกษาท่านนายกฯ โดยตรงเลยเพราะท่านนายกฯ มีนโยบายถมสระ ทีนี้การยกระดับ 
กองช่างต้องดูระดับจากสนามหญ้า ต้องเช็คระดับสนามเพราะล้าถมสูงน้ําไปท่วมสนามอีก
- โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิญครับ

- เรียนนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ 
หัวหน้าส่วนราขการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากท่าน ผอ.วรศักดึ๋ ติดภารกิจร่วมงานศพ 
ญาติจึงมอบหมายให้ผมเข้าร่วมประชุมแทน ขอรายงานการปฏินัติงานในช่วงเดือนมีนาคมของ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ ช่วงวันที่ ๗ มีนาคมนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้สอบ ผ !  ที่สนาม 
โรงเรียนเทศบาล ๒ จำนวนนักเรียน ๑๕ คน และสอบปลายภาคเรียนวันที่ ๑๒ -  ๑๔ มีนาคม 
ร่วมกิจกรรมนิทรรศการที่โรงเรียนเทศบาล ๒ ในวันที่ ๒๑ -  ๒๒ มีนาคมที่ผ่านมา ผลการ



ดำเนินงานที่โรงเรียนเทศบาล ๑ เขียนโครงการนิทรรศการทางวิฃาการก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง 
ไว้ทุกประการ ในส่วนของการประกวดโครงงานนักเรียน ถ้าได้ไปต่อระดับภาคที่อำเภอนางรอง 
โรงเรียนเทศบาล ๑ ก็จะได้เป็นตัวแทนอยู่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา จากน้ัน 
วันท่ี ๒๙ มีนาคม โรงเรียนเทศบาล ๑ จัดโครงการวันแห่งความสำเร็จให้กับนักเรียนขั้นอนุบาล 
๓ ที่จบการศึกษา และขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วันท่ี ๓๐ ประกาศผลการเรียนนักเรียนและแจก 
นมให้กับนักเรียนและประกาศเปีดภาคเรียน หลังจากวันที่ ๓๐ มีนาคม ผอ.นัดครูมาทำงานต่อ 
ตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา 
เพราะว่าปีนี้มีหนังสือสั่งการให้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงตัวขี้วัดอยู่ ๓ กลุ่มสาระ 
คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ให้เปลี่ยนแปลงในระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพราะว่าเรายังขาดเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขอรายงานเพียงเท่านี้ครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกฯ

- เปีดโรงเรียนวันท่ีเท่าไรครับ

นายภุชงค์ แก้วมะดัน
ครู คศ.๒ ขำนาญการ

- เจด,วัน'ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกฯ

- ขอเรียนถามว่าเมื่อเปีดภาคเรียนไม่พร้อมกัน จะมีป็ญหาเร่ืองนมโรงเรียนหรือไม่ เขาจะส่งยังไง

นายไพโรจน์ สวามีชัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

- ก็จะเอาตามกลุ่มคือ ๑๖ พฤษภาคม ๒ วันแรกจะไม่มีนมแจกครับ

นายวรการ ทัดกลาง 
เลขานุการนายกฯ

- อีกเรื่องคือการพัฒนาครูที่จะไปดูงานในเดือนมิถุนายน ตกลงกันจะหยุดโรงเรียนกี่วันได้คุยกัน 
หรือยัง เพราะว่าจะมีปีญหาต่อเนื่องเรื่องอาหารกลางวัน นมโรงเรียน ต้องทำบันทึกต่อท้าย 
สัญญาไหม ถ้าทำบันทึกต่อท้ายสัญญาก็จะเข้ากรมบัญชีกลาง ก็จะยากพอสมควร ลองคิดดูและ 
อีกเรื่องที่คุยไว้เมื่อเดือนที่แล้วคือแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้รวบรวมส่งกองหรือยัง 
กองได้บูรณาการกันแล้วหรือยัง ได้ส่งกองวิชาการหรือยัง กองวิฃาการเขาจะประชุมอยู่ ช่วยกัน 
เร่ง  ๆ หน่อยเดี่ยวจะไม่ทันกำหนด ฝากสำหรับกองการศึกษา

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- เรียนเชิญท่านรองอมรรัตน์ ปานเจริญศักดี่ ได้พูดในส่วนที่ท่านรับผิดขอบให้ที่ประชุมทราบ 
เชิญครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดี่ - เร ียนท ่านนายกๆ ตามที่ได ้มอบหมายให้ด ูแลกองสาธารณสุขและกองการศึกษา กอง
รองนายกเทศมนตรี สาธารณสุขฝากเรื่องเร่งด่วนหมาแมว เร่ืองโรงงานไก่ และคนงานกวาดขยะก็อยากได้เร็วๆ ฝาก 

กองคลังช่วยดูเรื่องคนงานกวาดขยะนะครับ ทางคลังมีคนมายื่นหรือยังเรื่องคนงานกวาดขยะ



น.ส.นัฐวดี จงกลกลาง - ไม่มีคนมาย่ืนค่ะ ที่ประกาศ 6-ชเชปเก? ครั้งนี้ยังใม่มีมายื่นค่ะ
หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

นายอมรรัตน์ ปานเจริญคักด - ก็คงต้องประกาศอีก ไม่มีคร้ังท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ คือเหมือนกับรถขยะใช่ไหม 
รองนายกเทศมนตรี

น.ส.นัฐวดี จงกลกลาง - ปกติที่ผ่านมาก็มี 6-เวเชป]ก5 ๒ ครั้งและทำคัดเลือก ตอนนี้รอประขุมคณะกรรมการแล้วเสนอ
หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้บริหาร แล้วทางคณะผู้บริหารท่านนายกฯ ก็สั่งเป็นคัดเลือกเลย

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดี๋ - กองการศึกษาก็ฝากโรงเรียนเทศบาล ๓ เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ของท่าน ท่าไต้ประขุมหารือหรือยัง
รองนายกเทศมนตรี ฝากด้วย ท่านก็ลองประขุมกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองได้คุยกันบ้างหรือยัง เพราะอาจจะ 

ต้องได้เอาเข้าที่ประขุมสภา

นายไพโรจน์ สวามีขัย 
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

- คือว่าความเห็นของครูคือไม่อยากให้เพราะว่าแค่อาคารที่กำลังสร้างก็สูงขนาดนั้นบังขนาดนี้ 
แล้ว ล้ามันซ้อนกันอีกโรงเรียนก็เหลือนิดเดียวนี่คือความเห็นของครูนะครับ ความเห็นของผอ. 
ก็ได้รับการสอบถามจากขุมขนใกล้เคียงอยู่แล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่ง ถามว่าท่าไม ผอ. ไม่ยกให้ ผมก็ 
บอกว่ามันไมใช่หน้าที่ของผมท่ีจะยกที่ให้ใครได้ง่ายๆ เป็นของส่วนรวม ผมเข้าใจ ผมบอกว่าเรื่อง 
การศึกษาก็สำคัญ คนปวยคนไข้ก็สำคัญส่วนหน่ึง แต่ว่าก็มาวิเคราะห์กันหลายๆ ด้านผมก็บอกว่า 
อันนี้แล้วแต่เรื่องของกระบวนการให้เป็นไปตามกระบวนการประขามติยังไงก็ไปก่อน ส่วน 
ความเห็นเดี๋ยวก็คงเป็นที่สรุปล้าขัดเจน ในเมื่อวันเป็นความคิดเห็นของโรงพยาบาลฝ่ายเดียว ส่วน 
หน่ึงของคุณครูบอกว่า ทำไมโรงพยาบาลไม่รื้อแล้วสร้าง เข้ามาเบียดบังของโรงเรียน คือโรงเรียน 
ต้องตั้งอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ส่วนโรงพยาบาลก็ต้องตั้งอยู่แต่ว่าล้าบริหารจัดการในส่วนของเรา 
ได้แล้ว ก็ไม่น่าจะมาเข้ามาในโรงเรียนได้ เพราะว่าล้าแบ่งไปแล้วที่มันจะหายไปเลย แล้วก็ดู'ไม่'ได้ 
นี่เป็นความเห็นของครูนะครับ ผมก็วิเคราะห์ไว้ก่อน ทีนี้มีข้อหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตว่าคุณครูบอกว่า 
โรงพยาบาลถึงจะขยายอาคารแต่แพทย์ที่ท่าการรักษาก็คงจะเพิ่ม บีญหาก็คงอยู่ที่ว่าส่วนใหญ่คน 
ที่เป็นมากๆ จริงๆ โรงพยาบาลก็จะปล่อยไปมหาราขอยู่แล้ว สร้างขึ้นมาแล้วแต่ว่าศักยภาพการ 
รักษาคนที่หนักๆ แล้วส่วนใหญ่ก็ปล่อยไปมหาราขอย่างเดียว ก็น่าจะบริหารจัดการแนวทางของ 
เขาได้ แล้วก็ได้คุยกับกรรมการสถานศึกษาบางส่วนและผู้ปกครองก็บอกว่าให้คิดดูดีๆ คือเขาคิด 
ว่าผมมีอำนาจยกให้ ผมบอกไมใช่ ผมว่าคิดดูดีๆ ว่าโรงเรียนต้องอยู่ชั่วลูกขั่วหลาน โรงพยาบาลก็ 
เหมือนกัน แต่ว่าทำไมไม่มีงบประมาณซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมแบบนี้ นึ่คือข้อมูลที่อยากจะเรียนที่ประขุม 
ทราบ เพราะว่าผมไม่ได้บอกคุณครู ผู้ปกครองเลยว่าโรงเรียนเราจะยกให้โรงพยาบาล เขาก็เข้าใจ 
ดีแต่ว่าได้ซื้แจงไปบางส่วนเพราะว่ามันเป็นอำนาจของขุมขนแต่ว่าต้องพิงรอบด้านก่อนถึงจะยศ 
ให้ ทีนี้'ท่านรองฯ ฝ่าจะเอาเข้าที่ประขุมสภาผมก็ยังไม่รู้ว่าจะตอบสภายังไง เพราะว่าผมไม่มี 
อำนาจ
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- ขั้นตอนแรกคือต้องคุยกันก่อนว่ายังไง เตรียมการเผื่อภายภาคหน้าอาจจะถึงสภา ท่านก็ต้องมี 
ข้อมูล ไปซักถามโรงพยาบาลเขาจะได้ตอบข้อสงสัย ให้ไม่ให้หรือมีความจำเป็นยังไงท่านก็คุยกัน 
มันกระทบต่อพื้นที่ของท่านและรอบข้างของท่าน ก็พิจารณากันก็ฝากไว้



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

- ฝากเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ เรื่องข้ามถนนเพราะรถเยอะและ 
เรื่องบ่อขยะที่ร้องเรียนไปทางอำเภอฯ ด้วยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ครับ ระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดที่จะเสนอหรือขี้แนะอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ก็ถือว่าวันนี้ 
เราได้ประขุมหัวหน้าส่วนราซการ เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนเมษายน ๒๕:๖๑ ครบทุก 
วาระแล้ว ผมขอปีดการประขุมไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

เลิกประขุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

(ลงข่ือ)
(นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ)

ผู้จดรายงานการประขุม

เจ้าพนักงานธุรการปฏินัติงาน

(ลงขื่อ).................ะ ^ . . ^ ^ . . : . .........ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นางรัขนึ อรีย'รักษ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราซการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงข่ือ)
(นายณ'ฐพล ตะเภาน้อย) 

ปลัดเทศบาล


