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- ครับ ผมขออนุญาตติดตามงานของกองข่างคือ เร่ืองของผู้รับจ้างธนกร เจริญทรัพย์ ให้รายงานผู้ 
ควบคุมงาน ต้องเร่ิมต้นต้ังแต่ผู้รับจ้างท่าหนังสือมาให้เป็นบืจจุบัน ถึงแม้ผู้รับจ้างจะไม่เข้า 
ปฏิบัติงาน แต่หน้าท่ีของผู้ควบคุมงานท่ีจะต้องรายงาน เหตุผล และเร่งรัดผู้รับจ้าง
- อีกเร่ืองหน่ึงคือเร่ือง โครงการไทยนิยม ย่ังยืน โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็ฝากติดตามเร่ือง 
แบบ ส่วนน้ีส่งหมดแล้วนะครับ
- และฝากเร่ืองงานไฟฟ้านะครับ เพราะข่วงน้ีเป็นข่วงพายุ ก็จะมีไฟฟ้าดับในท้องถนนสายต่างๆ  
โคมไฟแสงสว่าง ก็ขอฝากเจ้าหน้าท่ีไฟฟ้าไต้เตรียมในเร่ืองของการปรับปรุงหลอดไฟให้ทันการนะ 
ครับ
- เร่ืองการซ่อมแซมเล็กน้อย เร่ืองถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ เก่ียวข้องกับเร่ืองการร้องเรียนท่ีผู้ว่าฯ 
ไต้มีการส่ังการว่าเร่ืองร้องเรียนต่าง  ๆให้ดำเนินการภายใน ๗ วัน ให้ทราบผลใน ๗ วัน 
เพราะฉะน้ีนการสำรวจถนนท่ีเรามีความจะเป็นท่ีจะต้องแก้ไขบืญหาอย่างเข่น ท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ี 
ทางข้ามทางรถไฟ ตอนน้ีท่ีมีนิญหาจากการรถไฟก่อสร้าง สร้างความเดือดร้อนให้กับซาวบ้าน 
ทางข้ามถึกมาก ก็ไต้มีการประสานงานเรียนร้อยแล้วหน่ึงเส้น คือสายไปทางโนนไทย และยังมี 
สายท่ีไปทางลำคอหงส์-บ้านขาม อันน้ีฝากประสานวิศวรถไฟ ฝากติดตามให้แก้ไขอีกหน่ึงจุด

- ครับ ของผมมีติดตามอยู่ คืองานถนนส่ีเลนส์ครับ เม่ือวานไต้โทรถามเขาหรือไม่

- ถามครับ บืญหาคือ เขาต้องลงในระบบก่อน แล้วจะส่งหนังสือไปท่ีกรมท่ีกรุงเทพฯ เขาก็จะมี 
เลขท่ีจะให้เราตาม ตอนน้ีผมก็ไต้โทรตามเลข สทร ๑๐.๘/๔๙๘ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔๖๑ 
ตอนน้ีเราก็ต้องโทรสอบถามว่าเขาลงในระบบหรือยัง คือเขาจะส่งไปทางไปรษณีย์ครับ พอส่งไป 
แล้วเขาก็จะลงในระบบ แต่ตอนน้ีหนังสือเยอะมากยังไม่ไต้ลงในระบบให้เรา คือเขาต้องลงใน 
ระบบก่อน แล้วเราถึงจะตามหนังสือดัวน้ีไต้ครับ ซ่ึงเขาจะเสนอทางรองอธิบดี และอธิบดีต่อไป 
ครับ

- เอาแบบน้ีไดัหรือไม่ค่ะว่า เอาเลขตัวน้ีให้'ท่านนายก ให้ท่านปลัด เพราะท่านจะได้เข้าไปคุยกับ 
ท่านผู้ว่าฯ เพราะตอนน้ีเราตาม เราไม่รู้จะตามอย่างไร เพราะถ้าเป็นเราศักยภาพเราไม่ถึง 
ท่านผู้ว่าฯจะไต้ตามให้ เรารอหนังสือดัวน้ีมาสามอาทิตย์แล้ว หนังสือดัวน้ีต้องรีบเอาให้ท่านปลัด 
กับท่านนายก ท่านจะไต้ถือเข้าหาท่านผู้ว่าฯเลยค่ะ

- ต่อไปเป็นงานแอลฟาสติกส์ จะเอาอย่างไรครับข่างชัย เหลือเวลา ๔ เดือน 6-8๒01๒ร 
ทันหรือไม่ วางแผนอย่างไร วันน้ีนท่ีกองข่างนำเสนอเข้าไป แล้วท่านนายกส่ังขะลอ ตามข้อเสนอ 
ของผมให้ฃะลอ ๔ โครงการไว้ก่อน เพราะว่ารูปแบบรายการ ข่างควบคุมงานไม่มี ทิข่างชัยยัง 
ยืนยันว่าใข้แบบมาตรฐาน ตามหนังสือหารือในวรรคสุดท้ายว่า กรมส่งเสริมฯยังไม่แน่ใจใดๆ ใบ 
เร่ืองรูปแบบมาตรฐานการก่อสร้าง ทีนีเวลาท่ีเหลือ ๔ เดือน ทางกองข่างไต้วางแผนไว้อย่างไร ได้ 
ท่าเร่ืองแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างไปท่ีกองคลังหรือยัง เพ่ือรายงาน สตง- เบืองต้นไว้ก่อน 
ท่าหรือยังครับ ๔ เดือน ๑๒๐ วัน ท่า 6-8๒๘เก? ทันหรือไม่ครับ ผอ.กองคลัง ระยะเวลาต้องท่า 
ให้ไต้ ถ้าท่าไม่ไต้จะไต้ท่าเร่ืองกันเงินไว้ปลายปี จะไต้เตรียมการไว้เพ่ือเข้าสภา

/นางจารุวรรณ ส่ือกลาง....



นางจารุวรรณ ลอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีสิริ
ผอ.กองวิซาการฯ

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
ผอ.กองวิฃาการฯ

นางอํญขุลี ตรงด่านกลาง
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- ใช้เวลาประกาศท้ังหมด โครงการละ ๔๐ วันค่ะ

ทีน้ีรูปแบบรายการ เราจะเอาอย่างไร ตอนน้ีจะให้ซ่างสาธรรับรองรูปแบบรายการ 
ก็รีบดำเนินการ จะให้เขามาคุมงานก็ให้รีบดำเนินการ

- ตรงน้ีได้คุยกับกองซ่างแล้ว วิศวกรก็หาให้แล้ว ไม่รู้กองซ่างดำเนินการถึงไหน ซ่างสาธรก็พร้อม 
ท่ีจะซ่วยทุกอย่าง เพียงแค่กองซ่างดำเนินการถึงไหนแล้วเท่าน้ีนเอง ของสาธารณสุขฯ ก็จะได้คุย 
กัน เพราะแบบออกมาแล้ว ก็จะให้แกมาคุมงานให้ ทีน้ีพอคุมงานให้ก็ต้องมีในส่วนของ 
ค่าตอบแทน ท่ีจะต้องรีบประขุมกัน ทางกองสาธารณสุฃก็จะรีบดำเนินการเหมือนกัน ล้าประขุม 
ค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว เขาก็มาปฏิบัติงานให้ หรือไม่มีค่าตอบแทนเขาก็จะมาให้ ของทาง 
สาธารณสุขก็มี ๔ โครงการ ไม่มีป็ญหาสามารถออกได้ ของโรงเรียนท่ีจะให้วิศวกรคุมงาน หรือ 
รับรองก็จะได้มาพร้อมกันนะคะ ทางกองคลังหมายถึงว่า ๔๐ วัน ทำ 6-8๒ชเก5 ต่อ ๑ โครงการ

- ตรงน้ีผมขอสรุปครับว่า เพ่ือจะได้ไปด้วยความรวดเร็ว ก็มอบซ่างขัยจดไว้เลยนะครับ งานกอง 
ซ่างท่ีช้าอยู่ท้ังหมดตอนน้ี ท่ีอยู่ในมือ ยกเว้นงานท่ีดำเนินการไปแล้ว ให้จดไปเลยนะครับว่าด้าง 
ท้ังหมดก่ีโครงการ และให้เสนอผู้บริหาร ว่างานน้ีจะด่วนหรือไม่ โครงการไหนไม่ด่วน ล้าด่วนก็ 
ประสานวิศวกรรับรอง แต่ถ้าไม่ด่วนท่านนายกรอได้ ก็หารือกันอย่างท่ีว่าครับ ตอนน้ีก็อยู่ท่ีการส่ัง 
การของท่านนายกว่างานแต่ละโครงการ ตรงไหนท่ีเป็นนโยบายด่วน ก็ใช้วิธีทางลัด แต่ส่วนท่ีเป็น 
แบบมาตรฐานเซ่นเดียวกัน ตามหนังสือท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๑ กรมฯก็ยังหารือ เพราะฉะน้ันล้า 
จะให้รับรองอีกก็คงจะไม่เป็นไร แต่อยู่ท่ีว่ากองซ่างต้องรีบตามงานท้ังหมด เสนอผู้บริหารว่าด่วน 
หรือไม่ด่วน เพราะเร่ืองน้ีเร่งด่วนมาก ให้นำเสนอผู้บริหารด้วยวาจา ว่าให้ริสออกมาเลยว่ายัง 
เหลือในเทศบัญญัติก่ีตัว แล้วท่ีด้างจ่ายก่ีตัว โดยไม่ต้องรอหารือ

- เอาแบบน้ีนะคะ ดิฉันจะพยายามติดตามงานให้ผู้บริหาร ทุกกองมีท่ีดินและส่ิงก่อสร้างตัวไหน 
ค้าง สรุปมาให้ กองซ่างสรุปมาก่ีตัว ศึกษาสรุปมาก่ีตัว สาธารณสุขฯก่ีตัว ท้ังด้างจ่าย ท้ังป็จจุบัน 
ทุกอย่าง ทำมาเลยค่ะเขียนรายการมาว่ามีอะไรบ้าง และในเทศบัญญัติของกองไหนท่ีมีก็สรุป 
มานะคะ จะได้ตามงานถูกค่ะ แล้วโครงการของโรงเรียน ทาง ผอ.สถานศึกษาว่าแบบมาแล้ว 
แล้วถึงข้ันตอนไหนแล้วค่ะ

- ขออนุญาตค่ะ คือตอนน้ีทางศึกษาส่งไปท่ีซ่างสาธรเซ็นแล้ว แด่รู้สึกว่าจะเซ็นผิด เพราะท่าน 
สาธรไปเซ็นว่าสำเนาถูกต้อง มันไม่ใซ่นะคะ ต้องเป็นในลักษณะการรับรองค่ะ พอแบบกลับมา 
ตอนน้ี การกำหนดราคากลางได้เลยกำหนดวัน ก็เลยต้องเร่ิมด้นการกำหนดการใหม่ แล้วได้คุยกับ 
ธุรการกองซ่าง จะทำรูปแบบท่ีท่านสาธรเซ็นว่าจะทำในรูปแบบใด เราไม่ทราบ พอเราส่งไปท่าน 
สาธรก็ป็มเป็นสำเนาถูกต้อง คือมันไมใซ่ค่ะ ก็ต้องเร่ิมด้นใหม่ กำหนดราคากลางใหม่

/  นางประภาพรรณ โพธมีสิริ....
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- ในส่วนของแบบ ถ้าจะให้ไปเซ็นในข่องก็ทำมา หรือถ้ากองคลังว่าเซ็นรับรองตรงน้ีได้ก็ตีตรา 
อย่างท่ีคลังว่า เราก็จะได้รีบผ่าน ไม่ใข่ว่าพอได้ตีกลับไปก็ไปกองไว้ แล้วก็เกิน ๓๐ รันอีก แล้วต้อง 
มาเร่ิมกระบวนการใหม่อีกนะคะ ตรงน้ีเร่ืองค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ให้ทุกกองให้ความสำคัญตาม 
งานด้วย ถ้าติดต่อแกไม่ใด้ก็รีบมาประสาน จะได้รีบเอาไปให้แกเซ็น งานก็จะได้เดินต่อไป 
เพราะว่าถ้าจะมาเร่งกองคลังก็ไม่ได้ ถ้างานตกก็ตกจากกองนะคะตรงน้ี กองไม่ตามเร่ือง 
และไมให้ความสำคัญ ก็ขอฝากทุกกองนะคะ

- รันน้ันก็ได้คุยกับ ผอ.ประภาพรรณ แล้วบอกว่า ท่ีจริงมีรูปแบบรายการท่ีเป็นมาตรฐาน ท่ีมีข่อง 
ให้วิศวกร สถาปนิกเซ็น มันก็จะมีอยู่ ก็ให้เขาเซ็นตามข่องด้านขวามือ ก็จะมีข่องว่า ผู้เขียนแบบ 
วิศวกร จะมีปลัด นายกฯ ก็ให้เขาเซ็นตรงน้ันเลย

- ถ้าเกิดว่าในกรณีทำไม่ทัน เราสามารถกันเงินต่ออีกได้หรือไม่ครับ เงินท่ีกันไว้

- คือ เงินของกรมฯ เขาส่งมาท่ีเราหมดแล้ว เหลือเท่าไร ตกเป็นเงินสะสม ทีน้ีท่ีไห้โ'รงเรียนเข็คมา 
คือ มันด้างของปีไหน เราจะได้ดิงข้ึนมาทำก่อน เราจะได้วางแผนถูก คือถ้าตัวน้ีกันเงินไว้สองปี 
แล้วเราจะได้รีบนำมาดำเนินการก่อน ก็เลยอยากให้ศึกษาเข็คแบบตัวไหนท่ีผ่านแล้วบ้าง

- ผมเป็นห่วงตรงน้ีเหมือนกันครับ เปีดเทอมมารันแรกท่ีข้ันบนของผม ไม่รู้เป็นรังอะไร เหม็นลง 
มาถึงห้องข้างล่าง ผมก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมอย่างไร เพราะเป็นมานานมากแล้วครับ

- ครับ กองข่างก็ด้องมีการมอบหมายงาน ใข้คนให้เกิดประโยขน์คุ้มค่าหรือไม่
- ต่อไปกองวิขาการครับ

- กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บรีหาร ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ กองวิขาการ เดือนน้ีมีการ 
ลงเวปไซร์ข่าวจัดซ้ือจัดจ้าง ตอนน้ีงานเยอะมากต้องลงทุกเร่ือง เดือนน้ีมี ๑๐๘ เร่ือง แล้วก็งาน 
นิติการ การดำเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเร่ืองท่ีดิน ท่ีขุมขนบัว ๒ ผลดำเนินการปรากฏว่าคู่กรณี 
ไม่สามารถตกลงกันได้เร่ืองถนนทางโนนสูง และงานนิติการร่วมกับกองข่างออกระวางแนวเขต 
ทางสาธารณะแนวเขตขุมขนสวนผัก ผลการดำเนินการว่าแนวเขตยังไม่ขัดเจน ไม่สามารถ1ขีแน'ว 
เขตได้ ช่างรัดของสำนักงานท่ีดินจังหวัดนครราขลืมา สาขาโนนสูง จะจัดทำแผนท่ีการคัดด้านท่ี 
ยังโต้แย้งแนวเขตมาให้ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงนะคะ เร่ืองยังไม่จบค่ะ อีกเรืองได้รับมอบหมายจาก 
ปลัดให้หารือเร่ืองข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เม่ือวานได้ไปตามเร่ืองแล้วอีก'ประมาณหนีง 
อาทิตย์ก็จะมีหนังสือตอบกลับมา เร่ืองต่อไปทางนิติการได้จัดทำร่างเทศบัญญัติเรืองการศวามศุม 
การเล้ียงและปล่อยสัตว์... ตอนน้ีกำลังเสนอสภาเพ่ืออนุมัติเทศบัญญัติตังกล่าวศ่ะ และเรองของ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการโอนอยู่ ๓ ครัง ของสำนักปลัดเป็นอำนาจของผู้บริหาร 
โอนจำนวน ๑ คร้ัง กองข่าง โอน ๑ คร้ัง กองการศึกษา โอน ๑ ครัง เม่ือรันที ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ ได้ประขุมติดตามและประเมินผลแผน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประกาศการติดตามและ 
ประเมินผลแผนเม่ือรันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการแจ้งไปส่วนทีเกียวจ้องเรียมร้อยแล้ว

/และเม่ือรันท่ี ๑๑ พฤษภาคม...
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และเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ประชุมเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ิปี 
คร้ังท่ี ๓ ได้ประกาศใช้แล้ว เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วได้นำเช้าสภาเพ่ือขออนุมัติโอน 
ต้ังจ่ายรายการใหม่เรียบร้อยแล้ว และเป็นการสรุปหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการเตรียมการ เพราะต้องเสนอสภาให้อนุมัติภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ก็แจ้งทุกกองว่าให้เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ แผนตัวไหนท่ียัง 
ไม่มีท่ีจะทำในปี ๒๕๖๒ ให้รีบสรุปส่งเช้ามาอีกคร้ังหน่ึง เราจะประชุมการจัดทำแผนอีกคร้ังหน่ึง 
เพ่ือจัดทำเทศบัญญัติ เพราะตัวน้ีประชุมไปเม่ือวันท่ี ๑๑ ล้ามีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะประชุมให้ 
อีก เป็นเดือนหน้าก็ได้ค่ะ ก็อยากให้ทุกกองเตรียมการเพ่ือท่ีจะทำเทศบัญญัติปี ๒๕๖๒ นะคะ 
ขอบคุณค่ะ

-ในส่วนของกองวิขาการก็ฝากติดตามเร่ืองท่ีจังหวัดได้กำซับมาเร่ืองการสอบไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 
ข้อเท็จจริง เร่ืองวินัย เร่ืองร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดขอบในระหว่างท่ีดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ก็ให้เร่งรัด เพราะจังหวัดบอกว่าทุกวันน้ี เร่ืองร้องเรียน เร่ืองช้องเท็จจริงอะไรต่างๆ  ท่ีมีการสอบ 
อยู่ ปล่อยให้ขาดอายุตามกำหนดว่าด้วยการสอบ ได้กำหนดห้วงเวลาดำเนินการ พอถึงเวลา 
เราก็มีการข้ออนุมัติผู้ว่าๆ  เพ่ือขยายเวลาเป็นส่ิงท่ีควรจะให้กองวิขาการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดขอบการ 
สอบสวน ข้อเท็จจริง งานร้องเรียนอะไรต่างๆ  ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วท่ีสุดด้วย
- ต่อไปในส่วนของกองสวัสดิการและสังคม เชิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขา ท่านปลัดเทศบาล ท่านรอง 
ปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง ท่านผู้อำนวยกรสถานศึกษา และท่านผู้เช้าร่วมประชุมค่ะ 
ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ก็มีงานท่ีได้ดำเนินการไปในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ได้รับ 
ลงทะเบียนเบ้ียยังชิพผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นรอบสอง เป็นรอบท่ีส่ังเพ่ิมเติมมา คือรับทุกเดือนจนถึงเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในเดือนเมษายน ก็มีผู้มาขอข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังขีพ จำนวน ๑๙ ราย และมี 
ผู้พิการท่ีมาขอข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชิพ จำนวน ๑ ราย และรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เพ่ือขอรับ 
เงินอุกหนุนจากพัฒนาสังคมจังหวัดนครราขสืมา จำนวน ๒ รายค่ะ ส่วนของงานพัฒนาชุมขน 
ในเดือนท่ีผ่านมาได้มีการออกชุมขนตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน รอบท่ี ๓ ซ่ึงได้ดำเนินการเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รวบรวมเอกสารเพ่ือขอเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าอาหาร ส่งไปท่ีเสมียน 
ตราอำเภอเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ทางท่านเสมียนตรายังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนตรงบ้ีมาค่ะ และได้ 
ประสานงานกับกองฃ่าง และกองท่ีเก่ียวช้อง เก่ียวกับการขอรับเงินโครงการซับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ฐานราก แต่ละชุมขน  ๆละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงก็ได้ทำแผนงานโครงการและประมาณการส่งทาง 
อำเภอไปท้ังหมดท้ัง ๑๓ ชุมขนแล้วค่ะ รวมเป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาทค่ะ ซ่ึงขณะบ้ีก็กำลังจัดทำ 
ประมาณการรูปแบบ ได้ประสานกับกองข่าง เขาให้ส่งรูปแบบท่ีเราจะประมาณการการซ่อมส่งไป 
ท่ีอำเภอ ข่วงบ้ีอยู่ระหว่างท่ีรวบรวมแบบ ปร.๔ กับ ปร.๕ ค่ะ ส่งท่ีอำเภอ ๑ ชุด เพ่ือขอรับเงิน 
อุดหนุน ข่วงบ้ีกำลังประสานกับกองข่างเพ่ือเขียนแบบอยู่ค่ะ ทุกชุมขนส่วนมาจะเป็นการ 
ซ่อมแซม

- เม่ือลักครู่ได้ถามข่างซัยไปว่าแบบ ปร. ๔ และ ๕ ทุกชุมขนได้เสร็จหมดแล้วนะครับ ก็ให้ 
รวบรวมส่งอำเภอต่อไปครับ

/นางรัฃนิ อริยรักษ์...
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๒๕

- เร่ืองต่อไปคือ เชิญซวนเกษตรกรผู้ยากไร้ท่ีมีบัตรสวัสดิการท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารสอง 
แห่งค่ะ คือธนาคารออมสิน กับ ธกส. ค่ะ เขามีเบีาหมายให้ตำบลละ ๒0๐ คน อบรม้ผิกอาชิพท่ี 
อาคารอเนกประสงค์ของเรา คือโดมแดงด้านหลัง อบรม๒๐๐ คน แบ่งเป็น๔ ขุดๆ  ละ ๕0 คน 
เพ่ือขอรับเงินท่ีได้เพ่ิมจาก ๓00 บาท เป็น ๕00 บาท แต่คนท่ีจะได้รับ ๕00 บาท จะต้องได้รับ 
การผักอบรมจากทางธนาคารเสียก่อน ถึงจะได้รับเพ่ิมเป็น ๕00 บาทค่ะ แต่ช่วงวันเวลาทาง 
ธนาคารยังไม่ได้กำหนดว่าจะอบรมวันไหนนะคะ แต่ตอนน้ีจำนวนคนทีจะเข้าการอบรมท้ัง ๔ ขุด 
ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็จะมีเร่ืองจากการประขุมคร้ังท่ีแล้วคือ โครงการอนุรักษ์พันธุพีซ ของ 
สมเด็จพระเทพฯ นะคะ ตอนน้ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบกำลังออกประสานสำรวจด้นไม้ในแนวเขต 
ท่ีว่าทหารจะมาปรับปรุงพ้ืนท่ีบนอ่างส่วนผักค่ะ ว่าพันธุพืฃท่ีจะกระทบจากการประปรุงตรงน้ีเป็น 
พันธุพีฃอะไร ซ่ึงทางกองสวัสดิการได้เสนอแล้วว่าต้นไม้ท่ีจะกระทบน้ี เราจะสามารถบอร์นต้นไม้ 
ไปอยู่ในแนวใหม่เพ่ืออนุรักษ์พันธุด้นไม้เดิมไว้ได้ค่ะ เจ้าหน้าท่ีกำลังออกสำรวจกับผู้ท่ีรู้ ก็คือ 
ตอนน้ีกำลังประสานกับนายสำรวย แผะกระโทก เจ้าหน้าท่ีบีองกัน ซ่ึงจะเป็นคนในขุมฃนน้ีน 
แล้วก็รู้ว่าด้นน้ันเป็นด้นอะไรบ้าง กำลังสำรวจตรงน้ันว่าเราจะอนุรักษ์พันธุด้นไม้ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากการพัฒนาอ่างเก็บน้ัาฃองเรา ด้นใดได้บ้าง และกำลังหาแนวทางการสมัครเข้าร่วม 
โครงการอนุรักษ์พันธุพืขฃอง สมเด็จพระเทพฯ ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งต่วนจากรัฐบาลท่ีอยากให้ทุก 
ท้องถ่ินเข้าร่วมโครงการน้ีค่ะ กองสวัสดิการมีงานท่ีจะรายงานในซ่วงเดือนเมษายนเพียงเท่าน้ีค่ะ 
ขอบคุณค่ะ

- ในเร่ืองของงานพัฒนาขุมซนท่ีผ่านมาก็ได้ขอคำส่ังแบ่งงานในกองสวัสดิการ เพ่ือจะปรึกษากับ 
ผอ.กอง เพ่ือทบทวนการแบ่งงาน ส่วนน้ีในการพูดคุยกันเบ้ืองด้น ได้รายงานผู้บริหารว่า 
งานพัฒนาขุมขนของเรายังเป็นงานท่ีเข้าถึง คือออกไปทำข้อมูลกับขาวบ้าน แล้วการพัฒนาต้องมี 
การเสนอเป็นโครงการ เป็นข้ินงานออกมาเป็นเร่ืองๆ  แต่ตอนน้ีคนในกองสวัสดิการสังคม เก่ียวกับ 
งานพัฒนาสังคม พูดถึงยังไม่ได้ออกงานเท่าท่ีควร เป็นผลในเร่ืองท่ีจะให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน 
ก็ต้องมีการทบทวนคำส่ัง และแบ่งงานถึงรายละเอียดกันอีกคร้ังหน่ึง เร่ืองน้ีผมก็ได้คุยกับผอ.กอง 
สวัสดิการสังคมแล้วว่า บุคลากรท่ีมีอยู่ในกองตอนน้ี ๓ คนท่ีเป็นข้าราขการ ก็จะต้องมีความ 
ขัดเจนในเร่ืองของการนำเสนอโครงการท่ีสามารถปฏิบัติ แล้วก็เห็นผลได้ อย่างเข่นตัวอย่างการ 
อนุรักษ์พันธุพีซ เป็นโครงการตามพระราฃดำริ ไม่ได้เป็นโครงการท่ีเล่ือนลอย ถือว่าของเรายังไม่ 
มีการขับเคล่ือน จะไปบอกว่ารออ่างขุดเสร็จก็ไม่ได้ อ่างขุดเสร็จก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง ตอนน้ีแม้แต่ 
ตัวโครงการหรือแผนก็ยังไม่ออกมาให้เห็น ผมก็ได้มีข้อเสนอว่า อย่างการอนุรักษ์พันธุพีฃ 
ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบเสนอเป็นคณะทำงานเลยดีกว่า เพราะผมเซ่ือว่าจะไปทำอยู่คนเดียวไม่ได้ 
เราสามารถประสานเกษตรอำเภอ เกษตรท่ีประจำตำบลเรามาร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน 
ครูผู้มีความสามารถต่างๆ  มาต้ังเป็นคณะกรรมการ แตใม่จำเป็นต้องต้ังขุดใหญ่ เพราะขุดใหญ่กว่า 
จะนัดประขุมกันก็ไปแบบข้าๆ  ก็ฃอฝากเร่ืองกับกองสวัสดิการลังคม เน้นเจ้าหน้าท่ท่รับผิดขอบ 
เพราะนานมากแล้ว และงานพัฒนาขุมฃนก็คงไปร่วมประขุมกับผอ. แต่ก่อนอีนก็จะต้องเอาคำลัง 
มาทบทวน ตรงน้ีงานพัฒนาสังคมนีมีเยอะมากตามท่มีคู่มือเยอมาก เยอะมาก แต่กยังไม่มีตัวคนที 
รับผิดขอบ ต่อไปก็พัฒนาอย่างจริงจังครับ และถือว่าเป็นงานสำคัญด้วย ผมขอฝากตรงบีด้วยนะ 
ครับ และเราต้องมาน่ังทบทวนกันอีกท่หน่ึงครับ

/นายณัฐพล ตะเภาน้อย...



นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธมีคืริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายประสงค์ โพธมีสิริ
นายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ขออนุญาตท่านประธานดำเนินการประขุมต่อ กองข่าง เขต ๑1๒,๓ นายข่างตรวจเขตในพ้ืนท่ี 
รับผิดขอบอย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการส่ังให้นายข่างตรวจเขต ๑,๒1๓ อย่างเคร่งครัดในพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างใหม่ ต่อไปเขิญ ผอ.กองสาธารณสุข ครับ

- ในส่วนของกองสาธารณสุข เร่ืองของเดือนท่ีแล้วการจ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมือง 
สะอาด กำหนดย่ืนซองวันท่ี ๙ -  ๑๖ เปีดซอง วันท่ี ๑๗ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ วันท่ี 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ น่าจะได้ปฏิบัติงาน ตอนน้ีไม่ทราบว่ามีผู้มาย่ืนซองก่ีราย เร่ืองบ่อขยะท่ีน้ีา 
ไหลไปในท่ีของเขา เด๋ียวอย่างไรให้เจ้าหน้าท่ีเตรียมเร่ืองค่ะ ตอนน้ีกำลังให้ข่างขัย กับหมอ 
ประมวล เตรียมเร่ือง เพราะพรุ่งน้ีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็จะมาร่วมประขุมด้วย ท่ีห้องประขุม 
สภาค่ะ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำหรับอีกเร่ืองก็คือร้านขายไก่ข้างมิลค์มอส ก็ได้ดำเนินการแจ้ง 
โดยหมอประมวลเข้าไปตรวจ ๓ คร้ังแล้ว โดยให้เขาปรับปรุง และให้คำแนะนำว่าเม่ือดำเนินการ 
เสร็จก็ใส่ถุงดำ และให้ใข้โซดาไฟล้างพ้ืนเกือบทุกวัน ตอนน้ีเร่ืองกล่ินหายแล้ว ผู้ประกอบการค้า
ก็1ให้ความร่วมมือดี ต่อไปคือโครงการก่อสร้างของสาธารณสุข ก็จะมีโครงการก่อสร้างบ่อพัก ^  
คสล. ถนนรถไฟอุทิศแยกสาธารณะตัดจากถนนเกษตร ซอย ๓ ถึงลำเขียงไกร ด้านขวาทาง 
งบประมาณหน่ึงล้านบาท ตอนน้ีกำลังจะดำเนินการขอจ่ายขาดเงินสะสม

- ตรงน้ีผมเคยบอกกองข่างไปแล้วว่าจะขอระงับ เพราะว่าล้าทำรางระบายน้ําแล้วนะครับ คนท่ี 
อยู่ในพ้ืนท่ีจะนำส่ิงท่ีมีหรือน้ีาท่ีเหลือใข้ท้ิง สกปรกแล้วไหลลงสำเขียงไกรเลย ผมไม่เห็นด้วยครับ 
ก็ขอระงับ แต่ว่าจะปรับปรุงถนนท่ีเป็นตกท้องข้างมันเป็นแอ่ง จะปรับถนนใหม่ น้ําธรรมขาติ 
ระบายน้ําไปเองโดยธรรมขาติครับ อย่างท่อระบายน้ําอันน้ีผมขอยกเลิกครับ อันท่ีไม่ยกเลิกคือ 
ถนนเกษตร ซอย ๓

- ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ภายในบ่อขยะเทศบาล งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
ตอนน้ีทำญัตติเข้าสภาแล้ว เราก็จะได้แจ้งผู้ร้องว่าเราได้ดำเนินการแก้ป็ญหาแก่ผู้ร้องเรียนค่ะ 
อีกเร่ืองหน่ึงคือโครงการพระราฃดำริด้านสาธารณสุขท่ีงบประมาณขุมขนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ตอนน้ีขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน เข้าสภาวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับยานพาหนะของ 
กองสาธารณสุฃท่ีจะต้องเปล่ียนยางเพราะถึงกำหนดการใข้งาน ซ่ึงนานมากว่า ๕ ปีแล้ว เพ่ือให้ 
เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใข้งาน มี ๓ คันค่ะ ทะเบียน ๘๓๘๓๒๒๐, ๘๓๙๖๖๗ และ ๘๔๖๙๖๖ 
ต่อไปเร่ืองวัคซีนบีองกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ประสานทางกองคลังแล้ว ยังหาร้านไม่ได้ ตอนนีมี 
หนังสือส่ังการด่วนมาก อยู่ท่ีท่านปลัดนะดะ

- ครับก็ตามหนังสือส่ังการลงวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเร่ืองโดยสรุปเป็นโครงการของ 
ศาสตราจารย์ พระเจ้าลูกเธอเจ้าพิาจุหาภรณ์ เน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเร่งรัดการฉีด 
วัคซีนบีองกันโรคพิษสุนัขบ้า เน่ืองจากจังหวัดนครราขสีมาตรวจพบว่าองค์กรปกครองส่วน 
ท้องล่ินบางแห่งยังไม่ดำเนินการจัดฃ้ีอวัคซีนบีองกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่ามีการปล่อยปะละเลย 
ความเสียหายแก่ทางราขการ และเกิดความสูญเสียต่อขีวิตประซาขน หากเกิดความเสียหายจะ 
ดำเนินการอย่างเฉียบขาด และทันที อันน้ีคือเน้นย้ําให้ท้องถ่ินรีบดำเนินการ

/นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิไ..



นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกๆ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขาฯนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมืสิริ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขาฯนายกเทศมนตรี

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ 
รองนายกฯ

นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ก็ฝากเร่ืองคนกวาดขยะ รับปากในท่ีประขุมแล้วนะคับคงไม่มีอะโรติดขัดหรือเปล่ียนแปลง 
ก็อยากได้คนมาทำงานจริง  ๆ เพราะในเร่ืองความสะอาดเป็นหน้าตาของบ้านเมือง ฝาก ผอ.กอง 
สาธารณสุข กำขับบุคลากรในกองดูแลให้ท่ัวถึง เข้มงวดเต็มความสามารถ ก็ฝากเท่าน้ีแหละครับ

- สอบถามนิดหน่ึงครับ ขุดเฉพาะกิจมืก่ีคน

- มี ๘ คนค่ะ ผู้หญิง ๕ คน กวาดถนนประจำสายหลัก ก็จะมื เล็ก ปุย รำพรรณ สมจิต แล้วก็ 
แฟนพ่ีนาย ถ้าได้จ้างเหมาบริการมาก็จะได้ถอนกำลัง ๕ คนออกมา และตอนน้ีมืขุดเฉพาะกิจ 
๒ ขุด กำลังทำฝาท่อ ซ่ึงกองสาธารณสุขได้จัดซ้ือวัสดุมาทำฝาท่อเอง งานข้างนอกก็ไม่ค่อยได้!ป 
เข่นการตัดหญ้า ตัดด้นไม้ ถ้าได้งานจ้างเหมาบริการมาก็จะได้เคลียร์เร่ืองต่าง  ๆ ก็ไม่น่าจะเกิน 
อาทิตย์สภาพถนนบ้านเราก็น่าจะเข้าสู่สภาพปกติ

- ถนนตอนน้ีทางเข้าเขตเทศบาล หญ้ามันคลุมมาไหล่ถนนต้นไม้มันล้ม ถ้ามืเวลาก็อยากให้ขุด 
เฉพาะกิจออก รวมท้ังกองข่างด้วย ผมมืยาฆ่าหญ้าอยู่ คนงานจะฉีดพ่นได้หรือไม่ ผมจะบริจาค 
ผมเองไม่ได้!ข้ เพราะถนนบายพาสมันรก ลองทดสอบดู

- พูดเร่ืองขยะเลยนะครับตอนน้ีมันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ผมอยากให้ลองพาขุมขนไป 
ดูงาน อยากให้ไปดูใกล้  ๆ อาจจะเป็นเทศบาลหนองหัวพ่าน ว่าเขามืวิธีการกำจัดขยะอย่างไร 
มืวิธีการรณรงค์เก่ียวกับขยะครัวเรือน ขยะบางอย่างสามารถขายได้ ปลูกฝังให้ขาวบ้านในขุมขน 
ดูแลเร่ืองขยะด้วยตนเอง ไม่ใข่เป็นหน้าท่ีของเทศบาลอย่างเดียว ความสำคัญมันต้องเร่ิมมาจาก 
ครัวเรือนก่อน แล้วก็ภายในขุมขนข่วยกัน ขยะมันก็จะได้ลดน้อยลง ฝากไว้นิดหน่ึงครับ

- เสริมจากรองนายกฯ อีกคืออยากจะให้สาธารณสุขทำโครงการบ้านสะอาด มีการแข่งข้น
แล้วมีรางวัลตอบแทน และก็เขิดขูเกียรติให้กับบ้านเรือนท่ีสะอาดนะครับ และขุมขนท่ีมีความ 
พร้อม ให้แข่งกันระหว่าง ๑๓ ขุมขน แล้วก็แต่ละขุมขนแข่งบ้านเรือนท่ีสะอาดน่าอยู่นะครับ 
ขุมขนละ ๑ ครัวเรือน แล้วก็เอาระดับตำบลอีกทีเพ่ีอเป็นการยกย่อง ช่วงน้ีก็ขอให้กอง
สาธารณสุขเร่งโครงการต่าง  ๆ ด้วย เพราะว่าผมก็อยากจะพูดหลายคร้ังแล้ว แต่เน่ืองจากเรายัง 
ไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรท่ีจะทำความสะอาด เน่ืองด้วยเม่ือด้นปีท่ีผ่านมาก็มีอุปสรรค 
บีญหาของการตำเนินการจ้างหรือมีระเบียบท่ีมันยุ่งยาล เกิดความเดือนร้อนในห้องถินและใน 
พ้ืนท่ี ผมก็ยากแบ่งเบาภาระให้กับผู้ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีก็ส่งเสรมไห้6ชาวน้วนร้ลความสะอาด 
ทำโครงการไว้นะครับ

- ฝากกองสาธารณสุขต่อเลยนะครับ เร่ืองท่ีเขาร้องเรียนมาก็คือนำอาหารทะเลตรงทวงไน่ต่วน 
คล้า จะมีห้องแถวหน้าบ้านข่างนิด ตรงทางแยกเขาร้องมานานแล้ว นำล้างของทะเลไหลลงท่อ 
พอหน้าร้อน น้ําก็จะมีกล่ีนออกมา ร้านท่ีเป็นด้นเหตุเป็นบ้านเข่า เขาทำปลาหมีกย่าง ให้กอง 
สาธารณสุขไปดำเนินการโดยด่วน อีกเร่ืองก็คือทางไปด้านคล้า ถนนรกมากต้นไม้คลุมลนน 
ทางไปบ้านเขาแต่อยู่ในเขตเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ืนได้ให้ทางกองข่างร่วมกับสาธารณสุ6ช

/ดำเนินการแล้วรายงาน...



นางอัญชุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศึริ
นายกเทศมนตรี

๒๘

ดำเนินการแล้วรายงานผมด้วย ทีน้ีเร่ืองก่อสร้างตลาดฟลีมาเก็ต มีการก่อสร้างเพ่ิมเติม และ 
ก็ฃอให้กองสาธารณสุขเข้าตรวจตลาด เพราะว่ามีการออกใบอนุญาตหรือเปล่า มีตัวอย่างท่ี 
กรุงเทพฯ ตลาดฟ้าทุบรถ เม่ือเราอนุญาตไปแล้วพระราฃบัญญัติตลาด ท่ีล้างไม้ล้างมือ การจัด 
โซนน่ังกินอาหาร ถูกต้องหรือไม่ ฝากกองสาธารณสุขไปดูแล และฝากกองช่างดูร้านขา,ถูตรงข้าม 
มิสมอส ถ้าเกิดลมพัดมามันจะอันตรายต่อประขาซนหรือไม่ เขาขออนุญาตตลาดก็จริงแต่การ 
ก่อสร้างเพ่ิมเติมมันหลายจุดท่ีเราต้องไปควบคุมอาคาร กลัวมันจะเป็นเร่ืองเป็นราว 
- กองสาธารณสุขฯ มีอะไรอีกไหมครับ ล้าไม่มีก็กองการศึกษา เขิญครับ

- เรียนท่านนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกคนค่ะ กองการศึกษาในเดือนท่ีผ่านมาไต้ 
ดำเนินการจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ก็ไต้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร 
ข้าวสารอาหารแห้ง ก็ไต้รับความร่วมมือจากประขาขนเป็นอย่างดี ประซาขนมาร่วมทำบุญในวัน 
ปีใหม่ไทยก็ถือว่าเป็นอีกวันหน่ังท่ีมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก มีการจัดขบวนแห่พระมหามุนิราฃ 
สีมามงคล มีการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ มีขบวนแห่ ๓ ขบวน ขุมซนโนนหมัน ขุมซนกระพ้ี- ^  
ตลาดเก่า ขุมขนโนนตาอู่-โนนระเวียง ไต้รับรางวัลขนะเลิศ เป็นเงินรางวัล ๒ หม่ืนบาทค่ะ ขุมขน 
บัว ๑ ขุมซนบัว ๒ ขุมขนบัว ๓ และขุมขนศาลตาปู ไต้รางวัลรองขนะเลิศ อันดับ ๑ ขุมขนบ้าน 
เพ่ิม ขุมขนโนนนา ขุมขนดอนแต้ว โนนนา โนนสม'บูรณ์ ขุมขนแสนสุข ขุมขนตลาดใหม่ ขุมขน
สวนผัก ไต้รางวัลรองฃนะเลิศอันดับ ๒ มีการแสดงรำโทนของผู้สูงอายุ และการแสดงรำวงย้อน 
ยุคเพ่ือสุขภาพของกลุ่มรำวงย้อนยุคเพ่ือสุขภาพ ตำบลโนนสูงค่ะ กิจกรรมก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
แล้วในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษาไต้เป็นตัวแทนผู้บริหารไปประขุมฃ้ีแจงระบบ 
การศึกษาเก่ียวกับการศึกษาภาษาอิงลิฃโปรแกรม หรือการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่ีใข้หลักสูตรปกติท่ีสำนักงานท้องถ่ินจังหวัดนครราขสีมา ก็ไต้มีคณะ 
อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรมาแนะนำเก่ียวกับโครงการจัดการเรียนรู้แบบมินิ 
โปรแกรม ตอนน้ีมีเทศบาลเข้าร่วมโครงการ ๒ แห่ง คือเทศบาลนครนนทบุรี กับเทศบาลเมืองท่า 
โขลง จากการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเขาก็บอกว่ามีการดำเนินงานประสบ 
ผลสำเร็จเป็นอย่างสูง เข้าก็มีการจ้างครูภาษาอังกฤษ จ้างครูต่างขาติมาสอนภาษาอังกฤษให้กับ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีขาดโอกาสเน้นให้โรงเรียนท่ีขาดโอกาสไต้เข้าร่วมกิ 
กรรม เบ้ืองต้นค่าใข้จ่ายสูงพอสมควร ก็ถามของนนทบุรีก็เกือบ ๑๐ ล้าน ก็เขาเขญแต่ละ 
เทศบาลไปเข้าร่วมประขุม แต่ละเทศบาลก็มีความสนใจ ในส่วนของกองการศึกษาก็มีเท่าน้ีค่ะ

- ครับก็เป็นนโยบายของผมเหมือนกัน ต้องการจัดมีครูสอนภาษาต่างขาติมาเป็นอาจารย์ลอน 
พิเศษให้โรงเรียนสังกัดเทศบาล ดำเนินการมา ๒- ๓ ปีแล้วครับ แต่ว่าหลังๆ  มามีฟ้ญหา 
อุปสรรคเหมือนกัน เก่ียวกับการใข้งบประมาณ ถูกตัดงบประมาณลงว่าจ้างไม่ไต้บ้าง อะไรบ้างไม่ 
ทราบสาเหตุเหมือนกันครับ ว่ามันอยู่ในส่วนไหนท่ีกิดขวางการก้าวหน้าของสถานศึกษาของเรา 
ซ่ึงตรงน้ีในเม่ือมีการจ้างและมีการดำเนินการอยู่แล้วเราน่าจะยึดถือนโยบายเดิมๆ  ซ่ึงดีอยู่แล้ว 
ไม่น่าจะมีการเว้น ซ่ึงเป็นการเสียโอกาสให้กับเด็กนักเรียน ก็ด้วยเหตุหรืออุปสรรคอะไรก็ไม่ 
ทราบ ผมอยากจะให้จัดโครงการครูสอนภาษาต่างประเทศทุกปีการศึกษา ให้ ผอ.ศึกษาลองหา 
แนวทางระเบียบการจ้างท่ีเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ของวิธีการใข้งบประมาณ จะแพงจะถูก 
อย่างไรก็คงไม่ว่ากัน แต่ว่าขอให้เป็นไปตามระเบียบเพ่ือไมให้เป็นการเสียโอกาสแก่ผู้เข้ามาศึกษา

/ในสถานศึกษาของเรา....
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ในสถานศึกษาของเรา ปีการศึกษาหน้าก็อยากให้มีการเตรียมการเลย เพ่ือในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เราก็จะได้ดำเนินการในเร่ืองของครูสอนภาษาต่างขาติ หรือต่างประเทศ โดยเฉพาะจะ 
เน้นภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาจีนก็ให้ศึกษาแนวทางไว้ด้วยครับ ค่าใข้จ่ายก็ให้ถูกต้องตาม 
ระเบียบของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยนะครับ ฝากให้ ผอ.ท้ังสามโรงเรียน ศึกษา 
รายละเอียดเพ่ือเสนอกองการศึกษาแล้วก็นำเสนอผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านปลัดฯ ขอให้ศึกษา 
วิธีการดำเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยขน์ต่อประขาขนและเยาวขน

- ขออนุญาตครับ เรียนท่านนายกแล้วก็คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านครับ สำหรับเร่ือง 
จ้างครูขาวต่างขาติ ผมขอนำเสนอ ๒ ประเด็นครับ ก็คือเร่ืองท่ี ผอ.กองการศึกษาได้ไปประขุม 
ร่วมกันท่ีท้องถ่ินจังหวัด ผมก็ได้สอบถามเพ่ือน  ๆ ผู้บริหาร ผอ.กองการศึกษา ท่ีเขาไปส่วนใหญ่ 
เขาจะกลัวเร่ืองค่าใข้จ่าย สอบถามไปว่าค่าใข้จ่ายประมาณเท่าไร เขาบอกประมาณ ๕ หม่ืนต่อ 
เดือน ก็เป็นครูขาวต่างขาติท่ีผ่านประสบการณ์ในการทำงานในการเรียนการสอน 
ซ่ึง ม.เกษตรศาสตร์เขาก็จะเป็นผู้สกรีนให้ เพาะว่าล้าเรามาจ้างเอง เข่นหนองหัวฟานจ้างครูแคม 
มาลูนมา เราจะต้องดำเนินการทุกอย่างท้ังไปติดต่อราขการต่าง  ๆ เขาจะจ้างอยู่ประมาณ 
หม่ืนกว่าบาท พวกแคมาลูน แอฟริกาจะถูก แต่ว่าล้าเป็นของ ม.เกษตร ครูท่ีเขาจะมาเขาจะ 
รับรองให้โดยมหาวิทยาลัย เขาจะเป็นผู้ติดต่อทำให้แล้วก็ดูประสบการณ์ให้ สกรีนให้ทุกอย่าง ผม 
ว่าห้าหม่ืนบาทก็ไม่แพงครับสำหรับขาวต่างขาติท่ีเป็นขาวยุโรป ล้าจะใข้ในตัวน้ีมันก็จะเป็นอยู่ 
๒ ประเด็น ๑ ค่าใช้จ่ายท่ีเราจะต้องมีการต้ังงบประมาณรองรับไว้ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนเขา แล้วก็ 
เร่ืองประสบการณ์ของครูท่ีเขาทำงาน ล้าเราจะหาเองเราต้องติดต่อทุกอย่าง ประสานเขา แต่ล้า 
เราผ่านเช้าล้าครูขาดออกไป เขาก็จะหาคนมาซับพอตให้ คล้ายเขาจะเป็นตัวแทน เอเย่น 
เป็นตัวกลาง แต่ว่าดือย่าเขาเน้นท่ีเขามีประสบการณ์ เร่ืองการเรียนการสอนอยู่ ก็คนละห้าหม่ืน 
บาทต่อเดือนก็ตกประมาณปีละ ๖ แสน ต่อคนต่อปี เวลาเขาทำสัญญาก็ทำเป็นปี 
ส่วนรายละเอียดผมยังไม่ทราบ ล้ามันแพงไปเราก็ยังไม่ต้องจ้างครับ

- เด๋ียวน้ีก็คือลักษณะว่า คือไปหากงศุล ไปต่อวีซ่า แฟนผมจะพาเขาไปท่ีเขามา ๓ คน คร้ังท่ี 
แล้วก็ได้พาไปหมดแหละ พองบประมาณปีดลงไม่มีโครงการต่อเน่ือง ระเบียบฯมันก็เปีดให้เป็น 
ลักษณะจ้างเหมาบริการ มันจ้างได้สูงสุดหม่ืนหก ไมใข่ว่าจะจ้างเป็นครู มันต้องรับรองจากคุรุ 
สภาด้วย ใบผ่านงานอิเล็กทรอนิกส์ก็จะต้องมีครบเรียบร้อย คิงส์น่ืรอเป็นคนสุดท้าย รอฟ้งว่า 
เทศบาลตำบลโนนสูงจะจ้างต่อไหม เม่ือไม่จ้างต่อเขาก็ต้องไป ซาร่า ยาย่า ก็ไป เหลือดิงส์คน 
สุดท้าย ถามภรรยาผมว่าคุณแม่เม่ือไรจะได้ต่อสัญญา โทรมาถามแล้วเงียบกันไปครับ ก็เลยไม่ได้ 
จ้างต่อ มีการรายงานผลการประเมินไหม เราก็ไม่มี เราไม่มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท การ 
จ้างเหมาบริการล้าไมมัการบีระเมินการบีฏิบัติหน้าท่ีก็จะไม่สามารกท่ีจะทำต่อเน่ือง ซ่วงบันก็ 
เปล่ียน ผอ.กองการศึกษา งานก็เลยไม่ต่อเน่ือง ล้าเอา ม.เกษตรศาสตร์ มาผมกยังไม่แน่ใจว่า 
ห้าหม่ืนจะเอาระเบียบไหนมาจ้าง ท้องถ่ินจะจ่ายได้ไหม ล้าจ่ายไม่ได้มันต้องเรียกเงินจาก 
ผู้ปกครองเพ่ิม แล้วก็ต้องไบีกำหนดเป็นค่าบำรุงการศึกบาเพือจะจ้างซาวต่างบีระเหศมาสอน 
ภาษาต่อเน่ือง ผู้บีกครองจะยินดีจะจ่ายไหม อันน้ีคือทางอีกทางหน่ึง

/นายนิรันดร์ เนตรกักด๋ีดี...
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- รายละเอียดเราก็ยังไม่ทราบว่าท่ีเขาดำเนินการยังไง แต่ผมคิดว่าระดับสถานศึกษา อุดมศึกษา 
เขาดำเนินการจะเบิกจ่ายอะไรต่าง  ๆ เขาจะต้องมีแนวทางดำเนินการอยู่ ไม่ง้ันเขาคงจะไม่มาคิด 
ค่าจ้างขนาดน้ัน ผมว่านะ ส่วนท่ีมหาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการก็มี ๒ ท่ีอย่างท่ี ผอ.กอง 
การศึกษาว่า มีท่ีนครนนทบุรี และท่ีท่าโขลง

- ผมมองว่าท่ีจะสอนไต้ก็คงจะเป็นโรงเรียนท่ีมีศักยภาพเยอะ  ๆ ส่วนของเราเทศบาลเรียนฟรี 
หน่ึงจะเอาเงินไหนมาจ้าง สองระเบียบอย่างท่านเลขาว่าระเบียบจ้างไต้ไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาท 
หม่ืนหกก็ไม่มีใบผ่านงานอีเล็กโทรนิค ไม่มีใบรับรองจากคุรุสภา มันก็ไม่สามารถทำไต้ โครงการก็ 
เลยยุบไปเน่ืองด้วยงบประมาณ เน่ืองด้วยระเบียบเราจ้างไต้แค่น้ีเราก็อยากไต้ห้าหม่ืน ระเบียบ 
ไต้แค่หม่ืนหก มันก็เลยไม่ไต้ โครงการก็อยากให้เรียนฟรี ไปเรียกเก็บผู้ปกครองเพ่ิมอีกมันก็เป็น 
ภาระผู้ปกครอง โครงการน้ีถ้าเป็นเทศบาลเล็ก  ๆงบประมาณมันก็ไม่สามารถดำเนินการไปต่อไต้ 
ถ้าเป็นเทศบาลใหญ่  ๆ ก็คงจะไต้

- ผมว่าทางออกพอเราจะดำเนินการไปไต้คือลักษณะว่า เด็กท่ีมันจบโปรแกรมภาษาอังกฤษท่ี 
เป็นคนไทย ถ้าเป็นลักษณะจ้างเหมาบริการมาเสริมเป็น &  ใน'โปรแกรมอิงลิต โปรแกรมใน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ก็วางโครงการไว้เพ่ือจ้างเด็กไทยมันก็พอจะไปไต้ ถ้าหากว่าเอาแคมมาลูน 
มาผมก็ยังไม่อยากจะไต้ ผมพูดตรง  ๆ เลยถ้ายุโรปมา อเมริกันมา ก็ยังพอไปไต้ ทิเสิปปีนก็ 
ต้นฉบับของยุโรปเหมือนกัน แต่แคมมาลูนลักษณะว่ามันอยู่ง่าย กินง่าย แต่มันก็ทำงานง่าย  ๆ
มันไม่ค่อยมีระบบ

- ผอ.กองการศึกษา ระเบียบฯ มันมีหรือไม่

- ท่ี ม.เกษตร เขาก็ทำตามราขการให้เทศบาลทำโครงการจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการระบบแบ่งเป็น 
ค่าตอบแทนของครู ท่ีจ่ายสิบล้าน เขาจัดทุกรายวิขา จ้างครูอย่าน้อยห้าหม่ืนต่อคน ทุกรายวิขา 
หน่ึงปีงบประมาณก็เกือบสิบล้าน เขาจัดทุกรายวิขา จ้างครูอย่างน้อยห้าหม่ืนต่อคน ถ้าเราย่อ 
ลักษณะวิขาเดียวหรือทุกรายวิขา ห้องเดียวเลย หรือเพ่ิม ม.๑ ม.๒ ม. ๓ ข้ึนไปอีกงบประมาณ 
ก็จะเพ่ิมข้ึนตามปี แต่ปีแรกเราจะจัดห้องเรียน จัดข้ันหน่ึง คือเขาจะดำเนินการให้เลยมีโครงการ 
ของนนทบุรีจัดจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการระบบพัฒนาการศึกษา เขาจะเจียดจากงบประมาณส่วนน้ี 
เพ่ิมเงินเดือนให้ครู เขาก็บอกว่าเขาต้องการต่างขาติหัวทอง ก็ประมาณห้าหม่ืน ถ้าของทิเลิปปีนส์ 
คนละสองหม่ืนกว่าบาท

- ผมอยากทราบว่า เม่ือเราจ้างครูต่างประเทศมาแล้วจะดีข้ึนอย่างไรบ้างท่ีผ่านมา หลังจากจ้าง 
ไปแล้วเป็นอย่างไรเราไม่เคยประเมิน

- จากท่ีเราเคยจ้างครูต่างขาติมา จากเสียงสะท้อนผู้ปกครองจากครูในโรงเรียนจากนักเรียน ผลดี 
ผลเสียมันก็มีหลากหลายแตกต่าง ผลดีก็มีเด็กไต้สัมผัสครูท่ีเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ก็สนใจเรียน 
อยู่ เป็นนโยบายนายก งบประมาณจำกัดท้ัง  ๆท่ีเคยทำในเทศบัญญัติคือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

/การสอน ปีหลัง .ๆ..



นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรศักด๋ิ กาญจนลีมา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางอัญขุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานายกเทศมนตรี

นายนิรันดร เนตรภักด๋ิดี
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

นางอัญฃุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา

การสอน ปีหลัง  ๆมาก็ออกจากเทศบัญญัติไปเลย ไม่ได้บรรจุไว้ ก็เลยเป็นท่ีมาไม่มีเลย ทีน้ีส่วนท่ี 
ดีคือส่วนหน่ึงผู้ปกครอง เขาก็อยากให้มี แต่ว่าติดขัดกับระบบเราน้ีแหละ ก็เลยหยุดไปเลยทาง 
โรงเรียนก็พยายามตอบปิญหาอยู่ว่า จำกัดท่ีงบประมาณ เทศบาลขนาดเล็ก เสียงท่ีว่าส่วนหน่ึง 
ส่วนไม่ดีคือ ๑ การควบคุมการทำงาน หรือประสีทธิภาพของคนท่ีมาอยู่กับเรา เป็นไปตามท่ีเรา 
ต้องการหรือไม่ ซ่ีงอย่างท่ีเลขาว่า เราได้ประเมินไหม เราสามารถเปล่ียนตัวได้ไหม ถ้าไม่จำเป็น 
จริง  ๆไม่จ้าง ก็มีบีญหาอีกว่า คนท่ีมาสมัครมันจำกัด มีตัวเลือกท่ีหลากหลายมากนะครับ 
เป็นไปได้ว่าแค่ ๓ คน ก็จะอยู่ ๓ คนเท่าน้ัน เขาบอกว่ามันน้อย ถ้าอเมริกาจริง  ๆหม่ืนหกมันก็ 
คงไม่มาจาก ๒๐1๐๐๐ น้ีคือปญหาการจัดการเรียนการสอน ถามว่าโรงเรียนอยากได้ไหม 
อยากได้ ดีกว่าไม่มีผู้ปกครองเขาก็อยากได้ น้ีท่ีอยากจะสะท้อนให้ฟ้ง แต่ว่าถ้านโยบายเป็น 
อย่างไร คงไม่ได้ปีการศึกษาน้ี เพราะเทศบัญญัติออกไปแล้ว

- น่ีเป็นนโยบายของผู้บริหาร เม่ือฟ้งแล้วไปหาวิธีเพ่ือลองดู ผอ.กองการศึกษาท้ัง ๓ โรงเรียน 
ลองดูระเบียบ ถ้าเป็นไปได้ ลองประสานกันดูหาระเบียบมาดู

- ขออนุญาต ถ้าตามหลักท่ีผมมอง ผมมองว่ามีครูต่างซาติก็ดีมันต่ืนเต้น มันแปลก  ๆมีอะไรท่ีได้ 
ประสบการณ์ แต่ตามความคิดผมว่าควรจัด ผลสู่ความลัมฤทธ้ิ สู่ครูไทย ไม่ได้หาครูคนไทยเก่ง 
 ๆมาสอน ผม'ว่าสู้ครู'ไทย'ไม่'ได้ ภาพภายนอกท่ีมองคือมีครูต่างขาติมาได้ภาษา แต่ผมประเมินว่า 

คนท่ีมาอยู่ประเมินการทำงานด้วยฃ้ํา

- ครูก็มีหลายเกรด และผอ. เกรดเย่ียมมันก็หลายบาท ก็ตามราคาของเขา คัดมาให้อย่างดีมันก็ 
อีกราคาหน่ึง เหมือนซ่างป็มีอบ้านเรา ๓๐๐ , ๔๐๐ บาท

- ฝากต่อเน่ืองท่านนายกมีนโยบายต่อเน่ือง กองการศึกษาและผอ.โรงบเรียบ

- แผนทางกองวิขาการและแผนงานจะเป็ดให้ทำเพ่ิมเติมอีกใซ่ไหมคะ แจ้งทางโรงเรียนให้โรงเรียบ 
เพ่ิมเติมแผน แผน ๔ ปี ตอนน้ีเรามีโครงการต่อเน่ืองอยู่แล้ว แผน ๔ ปี โครงการไหนเข้ามา 
ต้องบอกเพ่ือเพ่ิมเติมแผน

- แผนพัฒนาการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ไม่ได้รวม ถ้าแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี เรา 
ส่งทันแล้วใซ่ไหม ส่งท่ีกองวิขาการ พร้อมท่ีจะประขุมคณะกรรมการแผน พร้อมท่ีจะนำไปสู่เทค 
บัญญัติ ปี ๒๔๖๒ แล้วใซ่หรือไม่

- ยัง คับ

- ตอนน้ีแผนยุทธศาสตร์ไม่มีแล้วคะ ตอนน้ีเป็นแผนพัฒนา ๔ ปี

/นายวรการ ทัดกลาง...



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานายกเทศมนตรี

นางอัญขุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา
นายวรการ ทัดกลาง
เลขานายกเทศมนตรี

นายนิรันดร เนตรภักด๋ิดี
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานายกเทศมนตรี

นายไพโรจน์ สวามีชัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

- แผนยุทธศาสตร์การศึกษามันต้องมี แผน ๔ ปี มีแผนปฏิบัติราขการประจำปีการศึกษา ของ 
โรงเรียน มี ๔ ฉบับ มันจะลดเหลือฉบับใดฉบับหน่ีงเป็นไปไม่ไต้

- ตอนน้ีเหลือ ๓ ค่ะ

- ถาม ผอ.โรงเรียน เหลือก่ีแผน

- ตอนน้ีเหลือ ๓ แผนครับท่าน ตอนน้ีมันตัดแผนยุทธศาสตร์ออก แผน ๔ ปี แผน ๓ ปี แผน 
๕ ปี ป็จจุบันน้ีมันจะเหลือแผน ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนประจำปีการศึกษา 
มีอยู่ ๓ แผน อันน้ีคือปรับใหม่ ๒ ปี เร่ืองแผนน้ีโรงเรียนเรายังไม่ไต้ส่ง เพ่ือท่ีจะปรับตัวใหม่ครับ 
เร่ิมใข้ปี ๒๕๖๒ ยังไม่ไต้ส่ง

- ท่ีผมถามตรงน้ีว่า ทุกคร้ังท่ีประขุมทุกเดือนผมจะถามกองการศึกษาก่อนว่าไต้เอาแผนโรงเรียน 
มาบูรณาการรวมแผนของกองหรือยัง แล้วก็จะส่งกองวิขาการและแผนงาน ไม่ว่าจะเป็นแผน 
ปกติ หรือแผนเพ่ิมเติม เพราะแผนปกติก็ต้องให้ความเห็นขอบ คณะกรรมการสถานศึกษาด้วย 
ไม่ใช่โรงเรียนจะมีสิทธิส่งเพ่ืยว  ๆ มันไม่เหมือนกองอ่ืนครับ ต้องให้ความเห็นขอบก่อนเพราะ 
โรงเรียนจะต้อง มีแผนเพ่ือท่ีจะปรับ หรือพัฒนาหลักสูตร ต้องไต้รับความเห็นขอบก่อน ลืงจะ 
ทำไต้ ล้าคุณไมให้ความน้ัน คือหลักสูตรปลอม หลักสูตรใข้ไม่ใต้นักเรียนจบหลักสูตรน้ีไม่มีสิทธิ 
มีเสียงอะไรครับ น้ีคือระเบียบ และข้อกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้นใด  ๆ ท้ังส้ินครับ ผมจะพูดไปอีก 
ต่อว่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ีนฐานมีความสำคัญโรงเรียนเทศบาล ๒ ประธาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาบอกว่าหมดวาระ เดือนสิงหาคม ผมนำเข้าท่ีประขุมวันน้ี ผมขอพูด 
ตรง  ๆ มันเป็นไปไต้ไหม เพราะคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมีอายุการปฏิบัติงาน ๔ ปี 
กรรมการสถานศึกษาขุดน้ี แต่งต้ังมาปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๙ หมดอายุ แต่งต้ังขุดต่อไปปี ๒๕๖๐ , 
๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ ,๒๕๖๓ และของโรงเรียน ท.๒ จะหมดวาระเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ผมก็ยัง 
ไม่ททราบว่าใครเป็นคนกำหนดให้หมดวาระ อยู่ในปี ๒๕๖๑ เพราะโรงเรียนท้ัง ๓ โรง ใข้ 
ระยะเวลาปีการศึกษาเท่ากันมาต้ังแต่เร่ิมต้น

- วันน้ีขอเรียนข้ีแจงในท่ีประขุมทำความเข้าใจลักนิดว่า มีคณะกรรมการสถานศึกษาเราไต้แต่งต้ัง 
ใหม่ตามคำส่ังเดิม ต้ังแต่นายกประสงค์ โพธ๋ิมีศึรี เข้ามา ตอนน้ันท่าน ผอ.อาทิตย์มาดูแลตรงน้ี 
ท้ัง ๓ โรงเรียน ประกาศตัวเดียวกัน แต่งต้ังใหม่ท้ังหมด ท.๒ มี ๑๕ คน เพราะเป็นโรงเรียน 
ใหญ่ ท.๓ และท.๑ โรงเรียนละ ๙ คน อยู่มา ส.ท.สุชาติ เป็นกรรมการสถานศึกษาเสียชีวิต ก็ 
เลยตำแหน่งว่าง แต่ละโรงเรียนสรรหาใหม่ โรงเรียนผมก็สรรหาใหม่ โดยขออนุมัติกรรมการ 
สถานศึกษาเก่าก็ไปออกคำส่ังแต่งต้ังใหม่ครับ เฉพาะรายมาก่อน ทิน้ีกรณี'ของ ท.๒ ท่าน 
ผอ.วรคักด้ี ท่านคิดว่าแต่งต้ังเฉพาะตัวบุคคลไม่ต้องนับขุดเก่า ก็เลยเป็นท่ีมาเสนอว่ายังอยู่ใน 
วาระต่อมา ตามความเป็นจริงมันหมดต้ังแต่เดือนมกราคมปีท่ีผ่านมา ผมก็เลยดำเนินการสรรหา 
ใหม่ ต้ังเป็นขุดใหม่น้ัน มีระเบียบอยู่ว่า อยู่ในดำรงตำแหน่งต่อคร้ัง ๒ ปี อยู่ในคราวละ ๒ วาระ 
๔ปี แต่อยู่

/ไม่เกิน ๒ วาระ ผมก็มี...



๓๓

ไม่เกิน ๒ วาระ ผมก็มี สท.ทวน เป็นกรรมการ เด่ียวน้ีไม่ได้เป็นแล้ว เพราะท่านดำรงตำแหน่ง 
มา ๒ วาระ ต้ังแต่ สมัย ผอ.สุมลพรรณ มาหาผมก็หมดแล้ว ผมก็เลยต้ังข้ึนมาใหม่ กรณีของ 
โรงเรียน ท.๓ ก็จบไปแล้ว โดย ผอ.บุญณภัทร เป็นคนเสนอในเขตพ้ืนท่ี จนถึง รก.ผอ.อัญขลี 
น้ีของ ท.๒ เสนอไปใหม่แต่งต้ังใหม่ครับ เข้าใจว่าหมดแล้วหรือเปล่า

นายวรการ ทัดกลาง - คือ ท.๒ เม่ือก่อนก็แต่งต้ัง ๙ คน เหมือนกัน เพราะว่าคู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
เลขานายกเทศมนตรี เป็นกฎกระทรวงว่านักเรียนท่ีโรงเรียนมืนักเรียน ๑-๓๐๐ คน ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา

๙ คน ถ้า ๓๐๑ คนข้ึนไปต้องมืกรรมการสถานศึกษา ๑๕ คน เผอิญว่า โรงเรียน ท.๒ มีนักเรียน 
เพ่ิมข้ึนเกิน ๓๐๐ คน ผอ.วรศักด่ี ก็เลยเอาเป็นทีปรีกษา ก็มาแล้วก็แต่งต้ัง'โดยผอ.'วรศักด่ี ไม่ไต้ดู 
ว่าระเบียบวาระท่ีอยู่ในวาระเขาแต่งต้ังเพ่ิมมันก็ต้องหมดวาระตามขุดท่ีเคยต้ังไว้แต่งต้ังแทน 
เฉยๆ  เพ่ิมมาเฉยๆ  มันเป็นลักษณะน้ี คือผมก็บอกมันไม่ถูกต้ังแต่ต้น บอกว่ามันไม่ถูกมืผลต่อเน่ือง 
ในเร่ืองการให้ความเห็นขอบเร่ืองแผน เร่ืองงบประมาณ เร่ืองหลักสูตรต่างๆ  พอจบก็จะมืส่วน 
หน่ืงท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาจะต้องเซ็นต์ในเอกสารบางส่ิงบางอย่างด้วย คือถ้าเรา 
ดำเนินการไม่ถูก มืผลต่อเน่ืองกับเด็กท่ีจบในโรงเรียนของเราไป ผมก็พูดตลอด ผอ.วรศักด่ี ก็ยัง 
ยืนยัน แต่ไม่ไต้ยืนยันกับผม แต่ยืนยันกับกองการศึกษา ทีน้ีกองการศึกษาท่ีก็ไมไต้ตอบเขาไปว่า 
มันเป็นยังไงว่าถ้าไม่เป็นคู่มือ หรือล้าไต้ศึกษาคู่มือแล้วลักษณะทำมาให้มันถูกต้อง ก็อยากให้ 
ผอ.ท.๒ กลับไปดูใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษาเพราะว่าเม่ือวาน ผมเอะใจท่านประธานสภา 
นายเชิด กำเนิดกลาง พูดว่ามันหมดวาระเดือนสิงหาคม มันจะมืผลต่อเน่ืองอย่างน้ีแหละ ล้าเป็น 
กองการศึกษายังอยู่ ผมว่ากลุ่มมาใหม่ก็จะไม่ทราบตรงน้ี ถ้าอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมันก็จะมื 
หนังสือของกรมส่งเสริมว่าคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมันก็จะมืยังไง ทีน้ี'ศูนยัพัฒนาเด็ก 
เล็กข้ึนมา มันมืการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้ังแต่เด็กอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ คณะกรรมการ 
ศึกษาต้องบังคับใช้ เป็นกฎกระทรวงไม่ทำเองไต้ ต้องไปศึกษาให้ถูก ก็เม่ือยังไม่ไต้แต่งต้ัง ก็อยาก 
ให้ทำ ให้มันถูกให้มันครบวาระตรงกัน ท้ัง ๓ โรงเรียน เพราะว่าเราเร่ิมต้นตรงกันแล้ว พอระยะ 
ปลายๆ  ทำไมมันไม่ตรงกัน ก็เป็นส่ิงท่ีเอะใจ และเป็นห่วง ผมก็เคยจับในเร่ืองน้ีมาตลอด พอมาถึง 
ตรงน้ี ปลีกย่อยทำไมไม่ถูกก็เลยมาเรียนในท่ีประขุมว่า มันน่าจะทำให้ถูกเพราะมืส่วนเก่ียวข้อง 
ในเร่ือง ๑ แผน ๒ ความเห็นหลักสูตร ๓ อนุมัติการจบหลักสูตรครับ เป็นลักษณะน้ีครับ 
ก็อยากจะให้ทำให้ถูกครับ มันก็ไมใข่ความผิดของใคร แต่ว่ามันเป็นความเข้าใจคลาดเคล่ือน และ 
อีกอย่างหน่ึงก็คือท่ีผมถามเร่ืองแผน เพราะว่ามันมืการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินแผนพัฒนา 
การศึกษา มีคณะกรรมการติดตามแผน ผมให้ถ่ายเอกสารท่ีเคยแต่งต้ังไว้เดิม คณะกรรมการ 
สถานศึกษาเทศบาล ก็ยังมือยู่เป็นขุด  ๆ แต่เราก็ไม่ไต้คุยกันเลย แต่นอกจากกองวิซาการ ฯ 
คณะกรรมการติดตามแผนติดตามประเมินก็จะมื ของกองการศึกษาก็จะมืเป็นระเบียบ ก็ให้ 
ดำเนินการ ประเมินแผนพัฒนาการศึกษาเป็นระยะ  ๆและก็ติดตาม ก็มืรายงานผลการประเมิน 
ต่อสาธารณะขนเซ่นเดียวกัน ครับก็เลยเป็นห่วงจุดตรงน้ีครับ ล้าอันไหนมันยังคลาดเคลือนอยู่ ก็ 
อยากจะให้ปรับให้มันตรง เราก็เดินต่อไปไต้ ก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่ ก็ยังข้าอยู่ ก็ฝากถึงตรงนี 
ก่อนนะครับ

/นายนิรันดรี เนตรภักด่ีดี...



นายนิรันดร เนตรภักด๋ึดี
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

- ขออนุญาตครับท่าน กรณีของ ท.๒ ถ้าอย่างน้ัน ถ้าผมแต่งต้ังเลนอแต่งต้ังใหม่ได้ไหมครับ 
แต่งต้ังใหม่เลยคณะกรรมการท้ัง ๑๕ คน

นายวรการ ทัดกลาง - ได้ครับ
เลขานายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

- ไหนท่านเลขาจะให้ท้ัง ๓ โรงเรียนจะหมดวาระพร้อมกันครับ

นายวรการ ทัดกลาง - นำเสนอแต่งต้ังใหม่ให้เท่า ท.๓ กับ ท.๑ ระบุปีการศึกษาปี ๒๕๕๘ แต่งต้ังเพ่ิมจาก ๙ เพ่ิมมา
เลขานายกเทศมนตรี อีก ๖ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม คือตอนแรกมี ๙ คน หมดวาระไปแล้ว ทีน้ี ผอ.วรสันต์ หามาอีก 

๖ คน อาจจะเป็นแบบน้ี คือต้ังแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นด้นไป เป็นลักษณะแบบน้ี

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ในระเบียบมันก็ไม่เกินไข่ไหม ไม่เกิน ๑๕ คนไข่ไหม

นายวรการ ทัดกลาง - ครับ ท.๒ ไม่เกิน ๑๕ คน คนเก่า ๙ คน หมด'วาระ'ไปปี ๒๕๕๙ มันหมดไปแล้ว ทีน้ียัง
เลขานายกเทศมนตรี ไมใด้แต่งต้ังใหม่เลย สรรหารักษาการอยู่

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ท่ีว่าต้ัง สิงหาคม ๒๕๕๘ คือต้ังมามันก็หมดอายุต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ แล้ว ตกลงให้ ท. ๒ แต่งต้ัง 
คณะกรรมการสถานศึกษาใหม่

นายวรศักด๋ิ กาญจนสีมา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

- นำเรียนนายกเทศมนตรี รองนายก ท่านเลขา ท่านปลัด ท่านหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน 
ขอนำเรียน กิจกรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ ท่ีผ่านมา ในช่วงเดือนท่ีผ่านมาก็เป็นข่วงของการปีด 
ภาคเรียน ได้มาร่วมกิจกรรมของวันสงกรานต์ กับวันเทศบาล ก็ไห้คณะครูมาร่วมช่วงปีดภาค 
เรียน ก็ได้ให้คณะครูมาทำงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จนขนาดน้ียังมีบีญหาอยู่ครับ 
ตอนแรกคิดว่าจะเสร็จ พอครูไปอบรมมา ปรากฏว่าทางกรมบอกว่าเพ่ิมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หนัก จะต้องเรียนสัปดาห์ละ ๓-๕ ช่ัวโมง เข้าน้ีคุยกันอยู่กำลังปรับปรุงกลุ่มสาระ ต่อไปต้อง 
เพ่ิมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าไปอีก ทีน้ีคงจะเสร็จในเร็ว  ๆ น้ี ในเร่ืองของหลักสูตร และให้ 
กรรมการสถานศึกษาลงนามด้วย มาพูดถึงคณะกรรมการสถานศึกษาผมก็จะคุยให้ฟ้งว่า ของ 
ร.ร.ท.๑ ได้หมดวาระไป และผมได้แต่งต้ังไปใหม่เม่ือ ๓-๔ ท่ีแล้ว มาเอะใจส่งไป ๓ เดือนทำไม 
ไม่มา สอบถามทางกองไป กองสอบถามไปทางเขตพ้ืนท่ี ปรากฏว่า ผอ.เขตไม่เห็น ก็เลยทำ 
เร่ืองไปใหม่ ตอนน้ีมีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษามาแล้ว ลงวันท่ี ๒ เมษายน 
ตามคำส่ังเขตการศึกษาท่ี ๕๑/๒๕๕๑ ลงวันท่ี แต่งต้ังวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ผมจะแจ้งให้ 
นายกทราบวันน้ีว่า คณะกรรมการสถานศึกษาผมมีใคร ๙ คนน้ีท่ีแต่งต้ัง ก็จะมี 
๑. นางวาสนา ทัดกลาง เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นางสาวเสาวภา พูนไพบูลย์ เป็นกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

/๓. นางสมใจ ประไกลวัลย์ .1.



๓๕

๓. นางสมใจ ประไกรวัน เป็นกรรมการผู้แทนครู
๔. นายแท่น แจ่มกลาง เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรขุมขน
๔. นายเฉลิม กลีงกลาง เป็นกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๖. นางสาวสาคร ประจวงกลาง เป็นกรรมการตัวแทนศิษย์เก่า
๗. พระครูปริยัติสุนทรวัฒนํ เจ้าอาวาสวัดใหม่ เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
๘. นางประภาศรี ศรีเกษม เป็นกรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวรศักด้ี กาญจนสีมา เป็นกรรมการเลขานุการโดยตำแหน่ง
ตรงน้ีผมได้คุยเบ้ืองต้นกับคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว เขาก็อยากจะพบปะคณะครู ผมก็จะ 
เขิญมาในการประขุมครูในคร้ังต่อไป เก่ียวกับเร่ืองระเบียบรายงานการประเมินการปรับขี ต่าง  ๆ
ซึงกรรมการสถานศึกษาขุดน้ี ผทมแต่งต้ังไม่เหมือนขุดคราวก่อนครับ ขุดใหม่คนใหม่ท้ังหมดเลย 
แล้วก็เป็นส่วนท่ีตลบกับสายงานเลยครับ คราวท่ีแล้วมันสับกัน อันน้ีตรงเลยครับ ในช่'วงก่อน 
เปีดเทอมท่ีผ่านมา ท.๑ ใต้ครูใหม่มาคน คือ คุณครูสรวีย์ พลธีรยุทธ เม่ือเข้าให้แนะนำตัวกับ 
นักเรียนไปแล้ว ก่อนเขามารายงานตัวผมเขิญเขาประขุมก่อนเลย มอบหมายงานให้เรียบร้อย 
แล้ว ให้เป็นครูประจำข้ันปีการศึกษาปีท่ี ๔ ซ่ึงเม่ือวานน้ีผมก็ให้คุณครูมาประขุมไต้ลงเวลา 
ปฏิบัติราขการไต้ประขุมกันแบ่งงาน มิค0าส่ังแต่ละฝ่ายงาน มี ๔ ฝ่าย ฝ่ายบริหารวิขาการ ฝ่าย 
บริหารท่ัวไป ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ก็มิค0าส่ังออกไปว่าใครทำงาน 
ฝ่ายไหนครับ หัวหน้าฝ่ายงานครู ก็ใครรับผิดขอบอะไรก็แน่งไปหมดแล้ว กลุ่มวิขาการก็เปล่ียน 
ใหม่หมดครับ ก็จะมีคนใหม่คนเก่าสับเปล่ียนกันไป สาย ป.๑ ผมก็ยังมีความเข้มแข็ง ป.๑ 
ครูอุดมฤทธ๋ิ ครูสมใจ ป.๓ ครูบรรจง ผมไม่กังวลการอ่านออกเขียนไต้ของเด็ก ตรงสายเอกมี 
ครูสมเนตร ครูศิริธร ในเดือนน้ีผมจะประขุมผู้ปกครองวันท่ี ๒๔ ค่าอุปกรณ์การเรียนแต่ยังไม่ 
น่ิงครับ ประถม ๑๐๗ คน เด็กเล็กมี ๑๓ คน กำหนดการทำงาน ผมจะประขุมผู้ปกครอง 
วันท่ี ๒๔ วันท่ี ๒๔ ผมจะประขุมไตรภาคีเพ่ือทำ ร/^ เขิญผอ.กอง เขิญกรรมการ
สถานศึกษา เตรียมงานเข้านิทรรศการภาค วันท่ี ๒๔-๒๘ ส่วนเดือนมิถุนายน ผมจะไหว้ครู 
วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๔๖๑ ไหว้ครูตอนเข้า ตอนบ่ายเลือกต้ังสภานักเรียน เข้าค่ายคุณธรรมใน 
วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๑ น้ีคือกำหนดการของ ร.ร.ท.๑ คร่าว  ๆครับ ช่วงเดือนท่ีผ่านมาก็ 
ไม่มีกิจกรรมอะไรมาก ช่วงเดือนปีดภาคเรียน ช่วงพฤษภาคม ก็กำลังเตรียมเปีดภาคเรียนเตรียม 
จัดดูทุกอย่างของ ท.๑ ก็มีเท่าน้ีครับท่านนายก ขอบคุณครับ

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านปลัด ท่านรองปลัด และผู้อำนวยการ 
นายนิรันดร เนตรภักด๋ิดี กองทุกท่านครับ สำหรับ ร.ร.ท.๒ ในช่วงเดือนท่ีผ่านมาก็ไดืไปร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีทาง
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลไต้จัดข้ึน ประเพณีสงกรานต์ แล้วก็วันเทศบาล ผมก็ไต้กำขับให้คุณครูไต้เข้าร่วม

กิจกรรมให้ครบ ๑๐๐ 0/0 ถ้าใครไม่มีภาระอะไรเร่งด่วน แล้วก็คุณครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผมก็มี 
การตรวจสอบ ให้รายงานให้ทราบด้วยถึงแม้ว่าเทศบาลจะไม่ไต้กำขันว่าต้องรายงานไท้นายก 
ทราบ แต่คุณครูทุกคนก็มืการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศนวลอยู่ครัน ตังแต่วันที 
๑ พฤษภาคม ๒๔๖๑ เป็นต้นไป ก็ไต้มีการลงเวลาให้มาทำงานต้ังแต่ ๑ พ.ค. ๒๕:๖๑ 
วันท่ี ๘ พ.ค. ๒๔๖๑ ท่ีผ่านมา ก็ไต้ประขุมร่วมกันของคุณครูก่อนภาคเรียน เตรียมความ 
พร้อมในการประขุมผู้ปกครองวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ทีผ่านมา เนสเล่กไต้ขอใข้สถานท 
โรงเรียนเทศนาล ๒ เพ่ือท่ีจะจัดกิจกรรมเก่ียวกับเนสเล่ ครอนครัวแข็งแรงก็ไต้รับความร่วมมือ

/จากทางนักเรียบ และผู้ปกครอง...



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นายนิรันดร เนตรภักด่ืดี 
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

จากทางนักเรียน และผู้ปกครอง ท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็คณะผู้บริหาร คณะสมาซิกลภา 
เทศบาล ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมครับ วันท่ี ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เม่ือวานท่ีผ่านมา โรงเรียนก็ได้จัด 
กิจกรรมประขุมผู้ปกครอง แล้วก็มอบค่าเคร่ืองด่ืมแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก 
เรียบร้อย สำหรับงานท่ีจะดำเนินการต่อไปนะครับ ก็คือกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน ซ่ึงทาง 
โรงเรียนเราก็ได้วางแผนเย่ียมบ้านนักเรียน ในฃ่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ให้เสร็จของภาค 
เรียนท่ี ๑ เพ่ือตรวจเย่ียมความพร้อมของนักเรียน แล้วก็จะได้พิจารณามอบทุนการศึกษาใน 
คร้ังต่อไปนะครับ สำหรับปีน้ี โรงเรียนท.๒ มีนักเรียนเพ่ิมข้ึน นักเรียนระดับการศึกษาข้ึน 
พ้ืนฐานต้ังแต่อนุบาลจนถึง ม.๓ ประมาณ ๔๐๐ คน ครับ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ท่ี 
๓๙ คน โดยภาพรวมแล้วปีน้ีนักเรียนเพ่ิมข้ึนประมาณ ๕๐ กว่าคน วันท่ี ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ก็ได้วางแผนการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ก็ได้ประขุมในเบ้ืองต้นแล้ว วันท่ี ๑๘ ท่ีจะถึงน้ี 
ก็จะได้จัดประขุมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ท่ีโรงเรียนท.๑ ได้พูดถึงเน่ืองจากว่า ให้คุณครู 
ไปประขุเร่ืองเก่ียวกับการจัดทำหลักสูตร วันท่ี ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมามัน 
ได้มีการเปล่ียนแปลงในกรอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระเทคโนโลยีโยกมาไว้ 
วิทยาศาสตร์ มันก็เลยจะต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ท้ังหมด เพ่ิมตัวข้ึวัดของคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ดังน้ัน ส่ิงท่ีเราทำมา ก็ต้องมาปรับปรุงใหม่หมดเลย ในส่วนท่ีมัน 
เปล่ียนแปลง ครับก็มีแผนดำเนินงานอยู่ในช่วงบ้ืท่ีเตรียมไว้เพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ

- ครับผมขอบอก ผอ.ร.ร.ท.๒ นิดหน่ึงครับ กรรมการสถานศึกษาท่ีจะขอแต่งต้ังใหม่น้ี ถ้าเป็น 
ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาร้องขอมาเทศบาลตำบล 
โนนสูงด้วยนะครับ ทำบันทึกว่าท่านส่งใครไปเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะ 
กฎกระทรวงมันบอกไวให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอข่ือผู้ท่ีจะพิจารณาของ 
สภาองค์กรส่วนท้องถ่ินมาเป็นกรรมการ ๑ คน ทำวันท่ี ๑๘ เลยก็จะเป็นการดี เตรียมการไว้ 
เขาจะประขุมสภาวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร้องขอมานำเสนอมาเป็นวาระก็ได้นะครับ ท่าน 
เลขาสภานะครับ ร้องขอใครมาระบุข่ือเลยก็ได้ ตัวแทนสมาซิกสภาเทศบาล ผ่านเลขาสภาคือ 
ท่านปลัด ก็จะได้นำเรียนท่านประธานสภา ท่านประธานสภาก็ได้ข้ึแจงว่า ร.ร.ท.๒ ร้องขอ 
ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ข่ืออะไร เขาให้ความเห็นขอบ เวลา 
เราแต่งต้ังเราจะได้แต่งต้ังให้เป็นไปตามระเบียบ

- ขอสอบถาม ผอ.ร.ร.ท.๒ เสนอความเห็นมีอาจารย์ท่ีมารายงานตัวเม่ือวานใช่ไหมครับ วันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ีมาจากกรุงเทพฯ ถ้าเป็นไปได้เขาเคยสอนมีประสบการณ์เก่ียวกับด้าน 
วิขาขีพด้านไฟฟ้า ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเขาเคยทำงานบริษัท และจบสายน้ีโดยตรง 
เป็นไปได้อย่างท่ีท่านนายกเคยพูดไว้ว่าจะเปีดห้องเรียนพิเศษ ลักษณะสอนด้านวิขาซิพ เพราะ 
อาจารย์เขาจะมีความถนัดด้านน้ี การคุยก่อนท่ีนำจะย้ายมา พร้อมอยู่ถ้าทำได้คือเด็กท่ีเราดู 
เร่ืองการศึกษาด้านสามัญ ดูแลเขาไป จะถนัดเท่าไร เอาให้เขาพอผ่านเกณฑ์ เสริมในด้าน 
วิขาขีพ สามารถประกอบอาชีพได้เบ้ืองด้น เป็นไปได้ไหม

- ขอเรียนท่านปลัดเทศบาล แบบน้ีครับ ครูเก้ือท่ีย้ายมาท่านไม่เคยได้สอนนักเรียนระดับ 
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐานเลย ท่านเคยสอนเฉพาะผู้ใหญ่ เป็นวิขาซิพของสังกัดกรุงเทพมหานคร ทึน้ี

/การท่ีจะให้ท่านดำเนินการสอน...



๓๗

การทีจะให้ท่านดำเนินการสอนในวิขาท่ีท่านถนัดใด้ถ็คือผมก็จัดไษวายวิขๅต่ๅง  ๆให้ท่านดูแล 
รายวิขาข่างท้ังหมด ซ่ึงถ้าจะไปเพ่ิมเป็นห้องเรียนพิเศษอะไรท่ีเก่ียวกับท่านก็ดงเป็นโนุโม่โด้ดจัม 
ท่าน นอกจากกรอบของหลักสูตรกำหนดไว้อยู่แล้วครับ ส่ิงท่ีจะเพ่ิมเติมความถนัดของท่านได้ 
คือ เปีดกิจกรรมขุมขนเพ่ิมข้ึน แล้วก็ปรับเป็นรายวิขาข่าง ให้ท่านดูแลนะครับ ส่วนอ่ืน  ๆ ท่ีท่าน 
สามารถจะนำความรู้มาใข้ได้ก็พยายามเพ่ิมเติมให้ท่านไป ครับขอบคุณครับ

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย - ไม่เฉพาะของใน ท.๒ ท่ีใข้1บริการ1ของอาจารย์ ตรงน้ี ท.อ่ืน ก็จะมาร่วมโครงการร่วมกันเป็น
ปลัดเทศบาล เร่ืองท่ีคื ตอนน้ีก็ท่านมีเวลาท่ีจะได้ทำงานกับเราก็พอสมควร ท่าทางจะทุ่มเทอยู่ เราตักตวงจาก

ตรงน้ี นักเรียนท่ีสนใจไฟฟ้า ดำเนินการต่อไปประสานกัน ๓ โรงเรียน ลองคุยกันดูครับ

นายไพโรจน์ สวามีขัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

- ครับ ผมขออนุญาต ท.๓ สุดท้ายนะครับ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านเลขา 
ท่านปลัด และท่านผู้อำนวยการกองฝ่ายทุกท่าน สำหรับโรงเรียน ท.๓ ก็ขอรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานในรอบเดือนท่ีผ่านมาเดือน เมษายน ก็คงเป็นข่วงของเดือนปีดภาคเรียน กิจกรรม 
ในข่วงปีดภาคเรียน เดือนเมษายน ก็คือ โรงเรียนได้เน้นย้ําให้คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
ท่ีเทศบาลจัดข้ัน เร่ิมแรกคือวันสงกรานต์ วันเทศบาล ส่วนคุณครูท่ีมาร่วมก็มาครบเต็ม ๑๐๐ 0/อ 
ผมเน้นย้ําว่าให้มาร่วมตลอดครับ ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ในข่วงหลังจากวันเทศบาลท่ีผ่านมานะครับ 
โรงเรียนก็ได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใข้งบประมาณของกรมส่งเสริม ให้สถานศึกษา 
ไปแล้วก็ดำเนินการไปแล้ว ส่วนหน่ึงมีหนังสือส่ังการใหม่ว่า ปรับตัวช้ี'วัด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
รวมเอาเทคโนโลยีมาอยู่ด้วย ก็กำลังปรับ หลังจากปรับน้ีเสร็จก็คงจะเรียบร้อย เราก็จะขอ 
อนุญาตเขิญท่านคณะกรรมการสถานศึกษามาพิจารณา เพ่ือท่ีจะประกาศใข้หลักสูตร ตาม 
ระเบียบว่าด้ายการสถานศึกษาครับ ก็คงจะเร็ว  ๆน้ีนะครับ แล้วหลังจากน้ันนะครับ ข่วง'ท่ีผ่านมา 
ท. ๓ ได้มีการประเมินผลการเรียนการสอนจบเรียบร้อย ส้ินปีการศึกษาตามปฏิทินเรา 
การประขุมไตรภาคีสำหรับ ๓ ภาคส่วนน้ี เพ่ือไปพิจารณาว่าผลการประเมินของตนเองของ 
ร.ร.ท.๓ จัดการเรียนการสอนแล้วในระดับใด ซ่ึงก็เป็นไปตามปฏิบัติไว้ ผลกาประเมินก็อยู่ใน 
ระดับดีกับ ดืเย่ียม ท้ัง ๒ ประเด็น ก็ในส่วนน้ีท่ีเราประขุมไตรภาคีเสร็จผลการประเมินเหล่าน้ี 
ก็ต้องลงในระบบรายงานกรมส่งเสริมองค์กรปกครองห้องถ่ิน 5?  ̂ ก็ผ่านมาได้ด้วยดี หลังจาก 
น้ัน เราได้มีการประขุมครูเพ่ือเตรียมการเปีดภาคเรียน เราได้วางแผนการศึกษาปีการศึกษาหน้า 
โดยเน้นย้ําเป็นนโยบายของโรงเรียน เด็กต้องอ่านออกได้ เขียนไต้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ผมเน้นอยู่ว่า 
คุณครูผู้สอน ต้องให้ความสำคัญเป็นหลัก เพราะว่า ถ้าอ่านไม่ออก เขียนไม่ไต้ ไปอย่างอืน 
ไม่ไต้ก็เน้นตลอดเวลาเร่ืองน้ี สำหรับผลการประเมินการอ่านท่ีวิเคราะห์ท่ีผ่านมาจากข้อมูลท่ีเรา 
ไต้ เอาออกมาจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของกรมก็อยู่ในระดับดี กับพอใข้ ถือว่ายังไม่ไต้ตำสุด 
คือ ผลการเรียนการสอนของ ท.๓ สำหรับปีการศึกษาน้ี เราไต้วางแผนจัดการการเรียนการสอน 
เรียบรอย เพ่ิงเปีดทำการแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนเรียบร้อย โดยเฉพาะนักเรียนข่วงนี 
นักเรียนเราจะเข้ามาเพ่ิม จาก ๑๖๕ คน ตอนน้ีเป็น ๑๖๘ คน คิดว่าน่าจะถึง ๑๗๐ คน 
เป็นเกณฑ์หลักท่ีเรากำหนดไว้ เป็นแผนการรับนักเรียนอยู่แล้ว หลังจากน้ันโรงเรียนจะต้อง 
ประขุมผู้ปกครอง ก็ต้องมอบเงินค่าเส้ือผ้า กับค่าอุปกรณ์ให้ กำหนดเป็นวันศุกร์ทีจะถืงนีครับ 
แล้วหลังจากน้ัน ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมงานนิทรรศการท่ีนางรองต์อ อันนีคือ 
แผนปฏิบัติการท่ีผ่านมา ขอเรียนท่านผู้บริหารแค่น้ีนะครับ

/นายณัฐ'พล ตะเภาน้อย...



นายณัฐพล ตะ๓าน้อย - ครับก็หมดนะครับ ครบทุกกองของสถานศึกษา
ปลัดเทศบาล

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ ■ โรงเรียนครับ ผมขอเสริมนิดหน่ึง เก่ียวกับเขตบริเวณโรงเรียนโดยเฉพาะ ท. ๒ หน้าโรงเรียน
รองนายกเทศมนตรี มัน'จะมีแต่เขตสัญจร อยากให้ท่าป้ายหรือท่าหนังสือ ทางม้าลายเขตโรงเรียน เหมือนโรงเรียน 

อ่ืน เพราะท่านจะมืรถใหญ่สัญจร ท.๓ ก็คงไม่เท่าไหร่ ให้มีป้ายบอกเขตโรงเรียน เป็นเส้นเตือน 
ลดความเร็วให้รู้ว่าเป็นเขตโรงเรียน เราก็จะไม่มืป็ายบอก เผ่ือรถต่างถ่ินมาเขาจะได้เห็น 
มันอาจจะเกิดอันตรายได้ ให้ท่านปรึกษาจริง  ๆ ว่า ป้ายไฟจะได้บอกเขตโรงเรียน มีป้ายไฟ 
เส้น'ทึบสีแดง ให้เขารู้ว่าเขตโรงเรียน ลองท่าดูนะครับ ฝาก ท.๒ ด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าเราท่าเองได้ 
หรือไม่ หรือว่าขอทางหลวง หากท่าเองได้ฝาก ท.๒ ท่าด้วย ให้บอกป้ายว่าเขตโรงเรียน เฉพาะ 
ท.๒ ท.๑ ก็คงไม่มืรถสัญจรเท่าไหร่ ท.๓ อาจจะมืส่วนนิดหน่อย แต่ว่า ท.เอ น้ี เป็นห่วงเพราะว่า 
เรามีบ้านเรือน ป้ายก็มองไม่เห็น ผมขอฝากนิดหน่ึง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานายกเทศมนตรี

- ถ้ายังไม่ขัดเจนก็ให้ไปดูโรงเรียนหนองไข่น้ํา ขัดเจนมาก ไม่ทราบว่าอาทิตย์น้ีผมจะได้ผ่าน 
เส้นทางน้ีหรือเปล่า ถ้าผ่านผมจะถ่ายภาพมาให้ คือขัดเจนเลย โรงเรียนหนองไข่น้ํา ท่าถูกตาม 
ระเบียบท่ีเขากำหนดมา น่าจะไปดู

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

- เขิญท่านรองปลัด กล่าวอะไรในท่ีประขุม ป้ญหาเก่ียวกับงาน

นายสุรัส งานโคกสูง
รองปลัดเทศบาล

- ไม่มีครับ

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

- ก็ขอรายงานท่านนายก ก่อนจะปีดประขุม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีปี 
๒๕๔๖ ตามนโยบายของผู้บริหารแล้วก็การยึดหลักการบริหารตามพระราขพิธีการ ผมเองก็ต้อง 
ขอรายงานการประขุมท่ีผ่านมา สรุปการดำเนินงานท้ังหมดในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง วันน้ีก็ 
ถือว่าเป็นไปในทิศทางท่ีดีฃ้ึน มีการปฏิบัติราขการ มีการตืดตามสายงานเป็นระบบ การประขุม 
งานต่าง  ๆ ก็เร่ิมพัฒนาไปในทางท่ีดี ตามเป้าหมาย ส่ิงท่ีผู้บริหารได้คาดหวังจากกองต่าง  ๆ
ก็อย่างท่ีเรามีการแจ้งการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล แต่ละบุคคล ต้องมีงานมีโครงการก็ 
คือ ผมรับนโยบายจากนายกเทศมนตรีทาง ผอ.กอง ก็ได้ต่อประสิทธิผล ก็เป็นการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ แต่เร่ืองท่ีผมจะขอยึดมากตรงน้ี พูดกับท่านตลอดไปในการประขุมของหัวหน้า 
ส่วนราขการ ก็ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ๒๕๔๖ ก็เป็นเร่ืองท่ีท่าให้องค์กรก็มีการ 
เร่ืองการเสนอเร่ืองเก่ียวกับการมอบอำนาจ การกระจายป้ญหา การตัดสินใจในส่วนท่ี ผอ.กอง 
ต่าง  ๆ ท่ีต้องดำเนินการข่วยกัน เพ่ือความสำเร็จขององค์กร การบริหารเพ่ือให้เกิดความ 
คล่องตัวในการท่างาน ก็เป็นเร่ืองท่ีเราพูดคุยกันมาตลอดในการประขุม เพ่ือจุดมุ่งหมายให้เกิด 
ความคล่องตัว ถัดมาก็คือการส่งเสริมการพัฒนาจากการเรียนรู้ร่วมกัน จากป้ญหาต่าง  ๆ
เป็นการระดมความเป็นเพ่ือให้แข็งแรง ในด้านความคิดมารวมกัน ต่อไปเร่ืองสำคัญคือ 
ความสำเร็จ และความส้มเหลวท่ีเกิดข้ึนท่ีผ่านมา ความส้มเหลวเป็นส่วนหน่ึงท่ีเรานำมาสู่การ

/พัฒนาในวันน้ีก็เป็นส่ิงท่ี...



นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ
นายกเทศมนตรี

พัฒนาในวันน้ีก็เป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ซ่ึงกันและกันต่อไป ก็ในส่วนของระดับกอง ผมก็ฝากว่าการให้ 
คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเร่ืองท่ีสำคัญและก็อยู่ในหัวหน้าสมรรถนะหลักของ 
ผู้บริหาร ก็คือการให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนา ในระดับรองลงมานะครับ ต่อไปการ 
ทบทวน เกิดข้ึนในกองก็ไต้มีข้ึน จากการประขุมวันน้ี ก็ทราบว่าท่าน ผอ.กองต่าง  ๆ
ผอ.สถานศึกษา ไต้นำเร่ืองในท่ีประขุมวันน้ี แล้วไปประขุมให้กับทางอาจารย์ ครูโรงเรียนใต้ 
ทราบ และผอ.กองต่าง  ๆนะครับ ก็ควรจะนำเร่ืองจากการประขุมผู้บริหารในวันน้ีไประขุมต่อ 
ในระดับย่อยจากกองลงไป แล้วก็ให้มีการรายงานผลการประขุมว่าได้มีการประขุมกอง หรือ 
สถานศึกษา เป็นการถ่ายทอดการบริหางานตามระบบท่ีผมไต้แจ้งไปแล้ว ช่วยให้การพัฒนาของ 
องค์กรดีข้ึนครับ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ

- ครับ ระเบียบวาระอ่ืนๆ  มีท่านใดท่ีจะเสนอหรือข้ีแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ จากการประขุมต้ังแต่ 
เข้าถึงเกือบจะหมดเวลาราชการ เป็นการประขุมคร้ังแรกท่ีไต้เน้ือหาสาระ แล้วไต้ความรู้ และก็ 
ได้แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวแก่ท้องท่ี วันน้ีก็ฃอขอบคุณทุกท่าน แล้วก็ผอ.กอง 
ต่าง  ๆ ผอ.โรงเรียนทุกท่าน ท่านปลัด ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านรองปลัด ใต้ร่วมกันด้วย 
เจตนาท่ีดีแล้ว เราจะซักซ้อมกันเพ่ือหาข้อยุตติ หาข้อเปรียบเทียบ หาจุดบกพร่องในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี ก็หาแนวทางท่ีจะแก้ไขในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นท่ีพ่ืงของ 
ประขาขนให้มากท่ีสุด ก็เป็นการล่งเสริมสมรรถนะของตัวเองนะครับ เรายังมีความมุ่งม่ัน ความ 
ต้ังใจท่ีจะคิดเพ่ือสังคมส่วนรวม อุทิศตนเพ่ือเป็นราขการท่ีดีนะครับ วันน้ีก็ขอบคุณทุกท่านครับ 
การประขุมก็ไต้เสร็จส้ินแล้วผมฃอปีดการประขุมครับ

(นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางรั
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราขการแทน 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
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