
รายงานการประขุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง 
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง 

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

รายชื่อผู้มาประขุม

ลำดับ
ท่ี

ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธ๋ึมีคิริ
๒ นายไพบูลย์ อริยสุระ รองนายกเทศมนตรี ไพบูลย์ อริยสุระ
๓ นายอมรรัตน์ ปานเจริญสักด้ี รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญสักด
๕ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๕ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ณัฐพล ตะเภาน้อย
๖ นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล ลุรัส งานโคกสูง
๗ นายธีระพัฒน์ ส่ือกลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ธีระพัฒน์ ส่ือกลาง
๘ นางจารุวรรณ ส่ือกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
๙ นางประภาพรรณ โพธ้ีมืคิริ ผู้อำนวยการกองวิฃาการฯ, รก.ผอ.กองสาธาๆ ประภาพรรณ โพธ้ีมีคิริ

๑๐ นายอดืศักด พ่วงคิริ ผู้อำนวยการกองช่าง อดิศักด๋ิ พ่วงคิริ
๑๑ นาง'บุญณภัทร์ เดือนกลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา บุญณภัทร์ เดือนกลาง
๑๒ นางรัชนี อริยรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รัซนี อริยรักษ์
๑๓ นายวรศักด้ิ กาญจนสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วรคักด้ี กาญจนสีมา
๑๕ ดร.นิรันดร์ เนตรภักด๋ิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ นิรันดร เนตรภักด๋ิ
๑๕ นางเสาวลักษณ์ รัตนอังคิริกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ เสาวลักษณ์ รัตนอังคิริกุล (แทนผอ.)
๑๖ นายคิริพันธุ คิริประภา หัวหน้าฝ่ายปกครอง คิริพันธุ คิริประภา
๑๗ นางณิรขา อาจจุฬา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ณิรซา อาจจุฬา
๑๙ นายสุธรรม ดอกแขมกลาง รก.หัวหน้าฝ่ายบีองกันและรักษาความสงบ สุธรรม ดอกแขมกลาง
๑๙ นายจตุพงษ์ ไพดืพะเนาว์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมขน จตุพงษ์ ไพดืพะเนาว์

เริ่มประขุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี วันน้ีเน้นการ
ปลัดเทศบาล ประขุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการของสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมกราคม

ซึ่งเน้นเดือนแรกชองปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอกราบเรียนท่านนายกได้กล่าวเปีดการประขุม และ 
ดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระต่อไป กราบเรียนเชิญครับ

/  ร ะ เ บ ีย บ ว า ร ะ ท ี่ ๑ ...



'- ๒

*9ะเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประขมทราบ

นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

- เรียนท่านรองนายก ท่านเลขานายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านผู้อำนวยการทุกกอง และ 
ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านครับ วันน้ีเป็นการประขุมประจำเดือน เพื่อขี้แจงผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
แล้วก็นำเสนอเรื่องที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป หรือดำเนินการในเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่ต้อง 
ดำเนินการขี้แจงในที่ประขุม เราจะมีการประขุมกันทุกเดือน เพื่อปรึกษาหารือ มอบนโยบาย 
รวมทั้งแก้ไขบีญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานที่ผ่านมา ว่าการดำเนินการใช้งบประมาณการ 
ดำเนินงานของแต่ละโครงการที่ไต้นำเสนอกับประขาขนไว้แล้ว ก็ให้มันแล้วเสร็จภายในเวลาที่ 
กำหนด วันนี้ก็อยากจะประขุมกันเป็นประจำทุกเดือน ก็ไต้รับความร่วมมือจาก ผอ.กองแต่ละกอง 
ในการประขุม งานจะไต้สำเร็จลุล่วงไปไต้ด้วยดี

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประขมครั้งที่ผ่านมา 
เมื่อวันท่ี ๑๓ .ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

^  นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ 
นายกเทศมนตรี

- มีท่านใดที่จะขี้แจง แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อความอะไรไหมครับ ถ้ามี เขิญครับ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประสงค์ โพธมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

- หน้า ๒ ของกองคลัง ขออนุญาตแก้ไขจาก ๑๔,๒๖๖,๔๕๗.๕๔ บาท เป็น ๑๔,๒๖๒,๔๕๗.๕๔ 
บาท และดำว่า โครงการเก็บถุงขยะ เป็นโครงการเก็บขนขยะ ขอบคุณค่ะ

- ครับ แล้วยังมีท่านใดท่ีจะแก้ไขอีกไหมครับ เขิญครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ก่อนทีจะรับรองการประขุม เมื่อวันที ่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผมก็พ่ึง'ได้เอกสาร'ไม่ถึง 
๒ นาที แล้วก็เปีดการประขุม แล้วจะให้รับรอง ซึ่งผมก็ยังอ่านไม่ครบ ต้ัง ๑๔-๑๕ หน้า ผมไม่รู้ว่า 
จะรับรองกันยังไง เพราะยังไม่อ่านรายละเอียดใดๆ พิจารณารายละเอียดสดๆ ร้อนๆ ไม่น่าจะให้ 
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ควรมีการส่งล่วงหน้า หัวหน้าสำนักปลัดจะรับผิดขอบยังไงเรื่องน้ี

^  ฝายธีระพัฒน์ สื่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ขออนุญาตขี้แจงว่า คือไต้เรียกนายพิขาติ ปลั่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการฯ เข้ามาคุยเรื่องการ 
ประขุมของเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ปกติจะประขุม วันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน ก็ไต้รับรายงานจาก 
นายพิขาติ ปล่ังกลาง ว่าตอนน้ีรายงานการประขุมยังไม่แล้วเสร็จ ยังเหลือถอดเทปอีกเยอะ คือแต่ 
ก่อนจะต้องถอดเทปทุกคำพูด มันก็จะเป็นอุปสรรคในการถอด ก็เลยแจ้งให้นายพิขาติ นำเรียน 
ท่านปลัดฯ ให้ขอเปล่ียนวันประขุม จากวันที ่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากรายงานการประขุมยัง 
ไม่แล้วเสร็จ ซ่ึงคร้ังแรกท่านปลัดฯ ก็เห็นขอบ คือให้เปลี่ยน แล้วจะบอกอีกครั้งหน่ึงว่าจะประขุม 
วันไหน แล้วไต้แจ้งให้กับนายพิขาติ ว่าท่านปลัดไต้กำหนดวันประขุมแล้วเป็นวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๑ และก็ไต้ย้อนถามนายพิขาติ ว่ารายงานการประขุมเสร็จหรือยัง เพราะปกติต้องส่งรายงาน 
การประขุมก่อน เพ่ือไต้อ่าน เพื่อรับรอง และได้รับคำตอบจากนายพิขาติ และได้เรียนท่านปลัดๆ 
ว่ารายงานการประขุมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งท่านปลัดได้บอกนายพิขาติ ว่าไม่เป็นไร เด๋ียวค่อยไป 
ถ่ายแจกในที่ประขุมวันที่ประขุมก็ได้ ก็ได้รับมาปฏิบัติ คือเรื่องก็เป็นแบบนี้ครับท่านนายกฯ คือ 
มันเป็นเหตุสุดวิสัย ผมก็เห็นสาระสำคัญตรงน้ีอยู่ครับ

/นายณัฐพล...



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประสงค์ โพธมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

ฝายวรการ ทัดกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ครับ ฃอซี้แจงเพื่อเป็นการแก้ไข,ปัญหา สำหรับรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา ได้ติดตามกับ 
นายพิซาติ ปลั่งกลาง ก็เห็นว่ามีการถอดบันทึกการประขุมอยู่ ๒ วาระการประขุม คือประขุมแผน 
อัตรากำลัง ซ่ึงยังไม่แล้วเสร็จ กับอีกเรื่อง คือเรื่องประขุมประจำเดือนที่พึ่งประขุมไป ผมก็บอกว่า 
เรื่องสำคัญก็ให้มาเน้นเรื่องประขุมประจำเดือนให้เสร็จก่อน เพราะฉะนั้นหากวันนี๋ในที่ประขุม 
ซึ่งยังไม่ตรวจสอบรายละเอียด ผมก็ฃออ้างไปสู่ระเบียบการประขุมสภาๆ และท่ีประขุมวันน้ียังไม่ 
พร้อม ก็หมายถึงว่าทุกท่านยังไม่ได้อ่านรายละเอียด ก็คิดว่าถ้าไปรับรองการประขุม ก็คงเป็นการ 
รับรองไปโดยที่ผิดๆ ถูกๆ ฉะนั้นก็ขอยกไปรับรองในการประขุมครั้งถัดไป ก็ไม่น่าจะทำให้ทุก 
อย่างเสียไป ดีกว่าที่จะมารับรองการประขุมกันโดยท่ีไม่ได้ศึกษามาก่อน

- ครับ ผมให้เวลาตรวจสอบลัก ๑๐ นาที ทันไหมครับ เพราะรายละเอียดไม่มากเท่าไหร่ เพราะ 
บุคคลที่ถูกกล่าวในที่ประขุมก็มีหน้าที่รับผิดขอบของตัวท่านเอง ให้เวลาศึกษาข้อมูลลัก ๑๐ นาที 
ครับ แล้วเราจะเริ่มประขุมกันใหม่ และรับรองการประขุมในครั้งหน้า เพราะเราจะแก้ไข 
รายละเอียดยาก เพราะว่าจะมีการซับซ้อน ทำให้เสียเวลาไปอีก

- กราบเรียนท่านนายกฯครับ เรื่องก่อนที่จะต้องรับรองรายงานการประขุม เพราะว่าผมพูดไว้อยู่ 
หลายๆ เร่ือง ที่มันต้องเกี่ยวเนื่อง และต้องมีการติดตามเรื่องด้วย คือ ๑ .  เรื่องของการลาออกของ 
นายวีระ กลิ่นกลาง ท่ีผมได้พูดไว้ จะต้องมีเรื่องของการตั้งไลน่กลุ่มของเทศบาลด้วย แล้วเรื่องนี้ 
ผมแจ้งในที่ประขุมหัวหน้าส่วนว่าประขุมวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายพิขาติ ปลั่งกลาง 
รับทราบใข่ไหมครับ เพราะมีเร ื่องที่จะต้องติดตาม ที่ผมพูดมามันต้องมีการติดตามทั้งหมด 
แม้กระทั่งเรื่องของการ 6-เวแวชเก5 เรื่องของการลดจ้างคน ๑๑ คน ขึ้นรถขยะด้วย มันเกี่ยวเนื่อง 
ที่ชาวบ้านร้องมาว่าไม่มีการทำความสะอาด แล้วเมื่อรับรองการประขุมเสร็จก็ต้องมีการติดตาม 
งานเป็นระบบๆ เห็นไหมครับ ทำไมผมถึงเสนอว่าทำไมเราต้องมีการประขุมหัวหน้าส่วนการงาน 
กันเป็นประจำทุกเดือน ถ้าเรายังปล่อยเรื่องนี้อยู่ ว่าเรื่องของการรายงานการประขุมไม่สำคัญอะไร 
เลย แล้วเราจะประขุมกันไปทำไม งานเราจะติดตามกันยังไง ที่เราปล่อยปละละเลยกันมา ๔-๕ ปี 
แล้วงานมันไม่เดิน แล้วเราต้องมาทะเลาะกันอยู่แบบนี้ มันเป็นเหตุแบบนี้ที่ผมรับทราบ ผมอยาก 
ไต้รายงานการประขุมเป็นส่วนบังคับ ผมยกตัวอย่างเรื่องที่เขาฟ้องการจ่ายค่าเข่า แล้วผมไม่เคย 
ถามในที่ประขุมว่ากองการศึกษาจะจัดครูเข้าพักยังไง ถ้าผมไม่เคยถามข้อมูลอ้างความจริงของ 
เจ้าของ มอบกองการศึกษาไปดำเนินการจัดครูเข้าพักเมื่อก่อน แล้วมีการบันทึกรายงานการ 
ประขุมเป็นพยานต่อศาลด้วย จะเช่ือผมไหม ค้นดูเรื่องเก่าๆ ผมไม่ไต้จะยกตนบ่มท่าน คืออยากให้ 
งานเป็นระบบมากข้ึน แล้วไปดูระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยเรื่องของการรายงานการประขุม การ 
รับรองการประขุม ว่าทำกันยังไงบ้าง ให้อาศัยระเบียบฯ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ถ้าเราไม่ 
ดำเนินการตามระเบียบ ต่างคนต่างถือระเบียบฯคนละตัว ก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ ที่ถามแบบนี้ คือ 
อยากจะถามว่าเรื่องที่นำเสนอมันล่วงเลยมาถึงไหน จะไต้ตามงานกันในเดือนต่อไปเป็นระบบๆ 
ผมก็จะติดตามงานของผมเข่นเดียวกัน มี ๒-๓ เร่ือง เข่นเรื่องมาตรการการลดประหยัดไฟฟ้า ฝาก 
กองวีซาการไปแล้ว แล้วจะทำยังไงต่อไป แต่คือยกตัวอย่างให้ฟ้ง ในเมื่อรัฐมีมาตรการให้ และ 
บอกในที่ประขุมหัวหน้าส่วนราฃการไปแล้วว่าให้กองวิชาการไปดำเนินการแล้ว ก็มาถึงเดือนที่ 
ต้องรายงานว่าการดำเนินงานเป็นอย่างไร นื่คือการติดตามงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาระการ 
ประขุมที่กำหนดไว้จะไต้เป็นการเป็นงานที่เข้าระบบ ถ้าเราเข้าใจกันเราก็จะดำเนินการไปไต้ด้วยดี 
ผมขอยกตัวอย่างของอำเภอโนนสูง คือจะต้องมีการประขุมลักษณะแบบน้ี ก็จะต้องมีการรับรอง

/การประขุม...

๓



๕

การประชุม มีการทำรายงานการประชุมกัน บางเดือนไม่มีสาระสำคัญอะไร ก็ต้องมีการประชุมกัน 
แล้วเร่ืองที'ผมจะพูดต่อคือ ล้าหากว่าไปรับรองการประชุมในเดือนต่อไป เรื่องรถขนขยะ เร่ืองอะไร 
ต่างๆ การดำเนินงานก็จะยืดต่อไปอีก ล้าเราจะอิงระเบียบการประชุมสภาฯมาประชุมในเรื่อง 
หัวหน้าส่วนราขการไต้ไหม ถ้าโยงไต้คือโยง ถ้าโยงไม่ไต้ก็ไม่ควรอ้าง เพราะเนินคนละส่วน 
ให้ดูหนังสือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องรายงานการประชุม และการรับรองการ 
ประชุมว่าเขาทำกันยังไง ต้องอ้างระเบียบฯตัวจริงนะครับ ขอบคุณครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - ต่อไปในเรื่องรายละเอียดการประชุมต่างๆ ในเมื่อมอบได้ ก็จะมอบในที่ประชุมเข่นเดียวกัน
ปลัดเทศบาล เพราะบางเรื่องจะให้ผมต้องมานั่งตรวจโดยไม่มีผู้ทาน ตามระเบียบสารบรรณๆ ต้องมีผู้'พิมพ์

ผู้ทาน แล้วก็มีผู้ตรวจ ในส่วนการตรวจผมรับผิดขอบตรวจไต้ และมอบหัวหน้าสำนักปลัด เนินผู้ 
ตรวจทานอีกครั้งหน่ึง เพราะงานก็ต้องผ่านตามระบบ ส่วนน้ีก็เข่นเดียวกันครับ จากที่ไต้ถูกตำหนิ 
จากผู้บริหารในเรื่องรายงานการประชุม ในส่วนผมเองก็ต้องรับผิดขอบอยู่แล้ว แต่จะต้องใข้คำว่า 
รับผิดขอบเพื่อให้พ้นตัวไปทุกครั้งก็จะเนินการที่ว่าไม่จบเรื่องนี้สักที ก็จะใข้การมอบงานตาม 
ระบบราขการก็ฝากหัวหน้าสำนักปลัดตามหัวหน้าฝ่ายอำนวยการด้วยนะครับ เพราะที่ทราบมา 
เมื่อใกล้จะถึงวันอะไรต่างๆ ก็จะไม่ค่อยมีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญขาไต้ทราบก่อน คือว่าผมต้อง 
ตามที่นายพิขาติ ปลั่งกลาง เองตลอด ถามว่าในระดับหัวหน้างาน ก็ไม่เคยที่จะเข้ามาหาผม มา 
บอกว่าเรื่องน้ีวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะไม่ทัน แต่ก็ไม่เคยมีการรายงานว่าจะเสร็จวันไหน 
พอดืเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ผมมีภารกิจด่วน ไปโรงเรียนก็โดนตำหนิไปแล้วเรื่องที่จะ 
ประชุมเมื่อวาน แต่ผมติดภารกิจโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง มีกรรมการมานั่งตรวจ เรื่องที่ 
๒. เวลา ๑๐.๐๐ น. ก็มีประชุมท่ีอำเภอโนนสูง เรื่องต้อนรับผู้ว่าราขการจังหวัดนครราขสีมา ที่จะ 
มาเบีดสถานีรถไฟเก่า เรื่องที่ ๓. เนินเรื่องที่ดินที่มีบีญหาที่สวนผัก ก็ไต้เข้าไปถ่ายโฉนดของกรม 
ที่ด ินเรียบร้อย ๓ เรื่องติดต่อกัน เรื่องบางเรื่องก็ต้องมีการติดตามและแทงเรื่อง เพื่อรายงาน 
ผู้บังคับบัญขาทุกขั้นลำดับ ก็ควรที่จะมีการข่วยเหลือผมในการรายงานสักนิดว่า คาดว่าจะทัน 
หรือไม่ทัน แต่พอจะมารู้อีกทีก็วันสุดท้าย ผมก็บอกนายพิขาติ ปลั่งกลาง ว่ายังไงเสียก็ขอให้ทัน 
จะถอดทั้งกลางวันกลางคืนก็ขอให้ทัน เพราะมีการเลื่อนการประชุมมาแล้ว ๑ ครั้ง ก็เนินวันที่ 
๙ มกราคม ๒๕๖๑ คือวันน้ี ครั้งถัดไปผมก็ขอใข้การพูดในท่ีประชุมเนินการฝากผู้รับผิดขอบ ไม่ว่า 
จะเนินหัวหน้าฝ่ายฯ หรือหัวหน้าสำนักปลัด ก็ขอให้ถือการประชุมเนินเรื่องสำคัญเหมือนที่ท่าน 
เลขาฯได้พูดไป ผมเห็นด้วยนะครับ ว่าถ้าเราประชุมกันแล้วไม่ติดตามไม่ถือปฏิบัติ มันก็เท่ากับ 
เนินการพูดลอยๆ แล้วทุกครั้งการสั่งราขการก็ไม่มีผลสัมฤทธี้ และทุกคนก็คิดว่า ประชุมกันแล้ว 
ก็ผ่านไป ก็ขอเขิญท่านายกต่อในเรื่องของการรับรองการประชุมครับ

นายประสงค์ โพธึ๋มีคิริ - ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ไต้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเรียบร้อยหรือยังครับ ล้าท่านใด
นายกเทศมนตรี ยังไม่เรียบร้อย ก็ไต้ขี้แจงครับ แล้วเราจะไต้เลื่อนเวลาการประชุมกันไปอีกสักนิด เพ่ือให้ไต้มีการ

รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาในวาระนี้ เพื่อความสะดวกในการตำเนินงาน และเพื่อความ 
สมบูรณ์ของรายงานการประชุม ถ้าไม่มีผมขอเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ
- มีท่านใดที่อยากแก้ไขในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เม่ือวันที' ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือ 
ขี้แจงครับ ถ้าไม่มีผมขอมติการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ทุกท่านไต้โปรดยกมือรับรอง 
การประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เขิญครับ
- ให้การรับรอง ๑๙ เสียง /  ขอบคุณครับ

/ระเบียบวาระที่ ๓ . . .



ระเบียบวาระที่ ๓ - ๕ เรื่อง ติดตามผลการประขุมครั้งที่ผ่านมา, เสนอเพื่อพิจารณาและถือ 
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อสั่งการของทางราชการ. การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนาเทศบาล 

นายประสงค์ โพธมีสิริ - ขอเฃิญท่านปลัดเทศบาลได้นำเสนอ และให้แต่ละกอง/ฝ่ายขี้แจงเรื่องที่ผ่านมา และโครงการท่ี
นายกเทศมนตรี จะดำเนินการต่อไป เชิญครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางจารุวรรณ สี่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ขออนุญาตในที่ประขุมครับ รายงานเรื่องที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ ก็เกี่ยวข้องกับส่วนราขการ 
ต่างๆ ที่ได้ไปประขุมหัวหน้าส่วนราซการ ที่อำเภอโนนสูง มีเรื่องที่สำคัญที่จะแจ้งให้กอง/ฝ่าย 
ต่างๆได้ทราบ เกี่ยวกับเรื่องการรายงานที่เกิดเหตุสาธารณภัย มีปลัดอำเภอที่รับผิดขอบ ขอให้ 
ทางงานบีองกันได้จดขื่อไว้ คือ นางสิรินรรยา วรรณศรี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๓๘๘๓ฅเ อีกเรื่องหนี่งเป็นการติดตามการแจกขุดของจิตอาสา 
ให้เร่งรัดประขาสัมพันธ์ติดต่อให้มารับให้เสร็จสิ้น จริงๆ กำหนดการคือต้องให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ แจกให้หมดทุกท่าน ก็ขอให้ผู้รับผิดขอบได้ติดตาม ต่อไปเรื่องเกี่ยวกับ 
ความมั่นคง เป็นการรายงาน'โบเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง มีคดืสำคัญที่เก ิดขึ้น คือคดีแรกๆที่ 
กฎหมายใหม่ได้กำหนดเข้ามา เกิดขึ้นในพื้นท่ีซ่ึงไม่ระบุสถานที่ แต่เขียนไว้ว่าเป็นรีสอร์ทในเขต 
พื้นที่อำเภอโนนสูง ได้มี น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ ๑๖ ปี ถนนเทศบาล ซอยเทศบาล ๕ อำเภอ 
โนนสูง จ.นครราขสีมา ผู้ต้องหาได้พาเหยื่อมาตามที่นัดหมาย จากการสอบความผู้ต้องหาได้ 
ค่าจ้างการพาเหยื่อมาพบกับลูกค้าในการค่าประเวณี ครั้งละ ๒๐๐ บาท ส่วนเหยื่อผู้ทำการค้า 
ประเวณีจะได้เงิน ๑,๓๐๐ บาท ก็เข้าข่ายการกระทำความผิดในฐานความผิดการค้ามนุษย์ ทาง 
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมเพื่อดำเนินคดี ในรีสอรีทเขตตำบลโนนสูง นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ 
เพราะทางรัฐบาลให้ความสำคัญคดีนี้มาก กับคดีการค้ามนุษย์ ต่อไปก็คดีพบอาวุธปีนพกไทย 
ประดิษฐ์ จับได้ท่ีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๖ นายเขี่ยวขาญ ใยกลาง อายุ ๓๖ ปี ได้มีอาวุธพกปีน 
สั้นไทยประดิษฐ์ .๒๒ มม. ไม่มีเครื่องหมายเลขทะเบียน ๑ กระบอก ซองกระสุน ๑ ซอง ลูก 
กระสุนปีน .๒๒ จำนวน ๔ นัด เกิดท่ีขุมขนโนนตาลู่ อำเภอโนนสูง มี ๒ คดีที่สำคัญ ก็เป็นข้อสรุป 
การประขุมหัวหน้าส่วนราซการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ต่อไปจะเป็นการติดตามการปฏิบัติงานของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง ก็ขออนุญาตได้ไล่ไปตามกองต่างๆ ขอเชิญ ผอ.กองคลัง รายงานการปฏิบัติ 
ราขการ บีญหาอุปสรรคที่ผ่านมา เชิญครับ

- ในส่วนของกองคลัง ขอรายงานสถานะทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รายรับตั้งแต่ 
เดือนตุลาคม -  ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๓,๕๘๗,๑๒๖.๐๑ บาท (ห้าสิบสามล้านห้าแสนแปด 
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค์) รายจ่ายตั้งแต่เด ือนตุลาคม -  ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เป็นเงิน ๒๓,๗๐๖,๑๔๙.๔๙ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้า 
สตางค์) มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒๙,๘๘๐,๙๗๖.๕๒ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้า 
ร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์) ภาระงานที่รับผิดขอบ งานการเงินและบัญชีไม่มีบีญหาและ 
อุปสรรค สามารถบันทึกบัญชีได้เป็นบีจจุบัน สำหรับงานพัสดุและทรัพย์สิน ขณะนี้กำลังประกาศ 
0-1ว\6ฟเก3 งานจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะโกงงอ ถึงทางข้ามรถไฟขุมซนบัว ๑ 
กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๑ 6-ช1ฒเก5 อีกตัวเป็นการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ 
กำหนดเสนอราคาคือวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ คือวันนี้ ล้ามีผู้มาเสนอราคาก็สามารถทำสัญญาได้ภายใน 
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑ กองคลังขอแจ้งขึ้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามเอกสารที่แจกไปให้ คือจะมีท้ังหมด ๑๑ หัวข้อ ที่กองคลังสรุปมา สำหรับข้อ ๑-๕ เป็นเรืองท่ี

/เจ้าของงบประมาณ...



นางประภาพรรณ โพธ้ีมีสิ,ร 
ผู้อำนวยการกองวิซาการๆ

เจ้าของงบประมาณจะต้องเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง เข่น ข้อ ๑ .  บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ก็ต้อง 
บ อกเห ต ุผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วย ข้อ ๒. ต ้องทำบ ันท ึกขออน ุม ัต ิแต ่งต ั้งเจ ้าหน ้าท ี่หร ือ 
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๒๑ ข้อ ๓. บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะมาให้กองคลังด้วย ข้อ ๔. 
บันทึกหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณีมีการซื้อหรือการจ้าง วงเงินเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะทำตามกฎหมาย ปปข. ข้อ ๔. ทำขออนุมัติและก็ใข้แบบตาราง ๗ แบบ ของ 
แบบ ปปซ. ส่วนนี้จะเป็นแต่ละกองทำมาก่อน พอเสร็จเรียบร้อยจะต้องมาส่งให้กองคลัง คือกอง 
คลังจะเริ่มดำเนินการตาม ข้อ ๖. คือจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบๆ ข้อ ๒๒ ให้ 
ส่วนน๋ีใข้เวลาประมาณ ๒ วัน ข้อ ๗. ดำเนินการขออนุมัติเสนอรายงานผลการพิจารณา หลังจากที่ 
อนุมัติข้อ ๒๒ และจะดำเนินการตามข้อ ๒๔ ท้ังในระบบ 6-0? และ 6-1335 ส่วนน๋ึใข้เวลา ๒ วัน 
ค่ะ พออนุมัติเสร็จกองคลังก็จะมาทำประกาศผู้ขนะ ตามระเบียบๆข้อ ๔๒ ใข้เวลาประมาณ ๑ วัน 
ข้อ ๙. เป็นการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แล้วก็ทำกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๔ วัน ก็จะใข้เวลาอีก 
ประมาณ ๖ วัน พอทำเสร็จก็จะทำใบตรวจรับพัสดุ แล้วก็รายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ ส่วนน้ี 
ดำเนินการตามระเบียบๆข้อ ๑๗๔ พอถึงขึ้นตอนน้ี แต่ละกองก็จะไต้รับพัสดุไปใข้แล้วค่ะ สำหรับ 
ข้อ ๑๑. เป็นกระบวนการที่กองคลังจะต้องรวบรวมเอกสารเนอผู้บังคับบัญชาตามระเบียบข้อ ๑๖ 
ก็จะให้เวลาในส่วนของกองคลังรวมทั้งหมด ประมาณ ๑๒ วัน ก็จะไต้ของมาใช้วัสดุตามที่ท่าน 
ต้องการ ต่อไปบีญหาอุปสรรคในการทำงาน สำหรับโครงการที่เป็นบีจจุบันเลยก็จะเป็นโครงการ 
วันเด็กแห่งขาติ กองคลังไต้รับเรื่องมาวันที่ ๘ ม.ค. ๖๑ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. ก็จะมีเวลาทำ 
ประมาณ ๔ วัน แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน กองคลังก็ไต้สืบราคาจากร้านต่างๆแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะทำไต้ครบ 
หรือไม่ เพราะว่าเวลาเราทำน้อยค่ะ แต่เราจะทำให้ไต้มากท่ีสุด ต่อไปเป็นบีญหาอุปสรรคในเร่ืองที่ 
ส่งเรื่องมา เรื่องการจ้างทำความสะอาดถนน กองสาธารณสุข ได้ส่งเรื่องมายังกองคลังแล้วครั้ง 
หน่ึง เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ กองคลังไต้เรียกเจ้าของเรื่องกองสาธารณสุขมา ปรากฏว่า ๑. ไม่มี 
โครงการ ๒. กำหนดขอบเขตรายละเอ ียดการปฏ ิบ ัต ิงาน กองสาธารณสุขอ้างถึงหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๔๔๑ บ ีจจ ุบ ันไต ้ยกเล ิกไปแล ้ว แล ้วก ็ให ้ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ บีจจุบันก็ไต้ยกเลิกไปแล้ว ซึ่งกองคลังก็ไต้แจ้ง 
กองสาธารณสุขไปแล้ว ว่าให้ไปแก้ไขตามระเบียบกระทรวงการคลังและหนังสือปี ๒๔๔๙ แล้วก็ 
ส่วนที่ไม่ถูกต้องอีกก็คือ การปฏิบัติงานคือบอกว่าช่วงเวลาปฏิบัติงานมีข่วงเดียวใน 7อโ แต่เวลา 
แบ่งงวดงานมี ๒ ช่วง ทำให้ไม่ตรงกัน กองคลังก็ไต้เรียกกองสาธารณสุขมาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค. 
๖๐ ส่งเรื่องคืนวันน้ัน คือไต้ขี้แจงกองสาธารณสุขแล้ว บีจจุบันวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ ยังไม่ไต้รับเร่ือง 
การทำความสะอาดถนนมาเลยค่ะ

- ขออนุญาตค่ะ เพราะจะไต้จบเป็นเรื่องๆ จะไต้ต่อเนื่องกันในส่วนขององสาธารณสุข ทางผอ. 
ประภาพรรณ ก็พึ่งมารักษาการแทน วันท่ี ๓ ม.ค. ๖๑ ตรงน้ีก็คงต้องจะกลับไปดูว่าเรื่องเป็นยังไง 
เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาไมใต้รายงานในเรื่องของงานที่ค้างไว้เลย ตรงนี้ก็จะรับปากว่าจะตามไปดู 
ว่าเรื่องเป็นยังไง ตามท่ีผอ.กองคลังไต้แนะนำมา กองสาธารณสุขตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เพิยงคนเดียว 
การติดตามงานในเรื่องที่ผ่านมายังไม่ทราบว่าตรงไหนยังทำไต้หรือไม่ไต้ เพราะว่าตอนนี้ยังเป็น 
เรื่องของคำสั่ง ก็จะไต้มาหารือท่านรองนายก ที่เป็นผู้ควบคุมกองสาธารณสุข เพราะว่าเรืองที 
ต่อเนื่องมาไม่มีใครไต้รายการการดำเนินงานทั้งหมดทั้งสิ้น ก็มีแต่ถามเองว่ามีงานไหนค้างบ้าง 
อะไรบ้าง ตอนน้ีก็อยู่ระหว่างการมอบหมายงานกัน เรียนผู้บริหารให้เพื่อทราบ จะไต้หารือกับท่าน

/  รองปลัดซ่ึงเป็น...



นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นางบุญณภัทรี เดือนกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ 
นายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประสงค์ โพธมีสิริ 
นายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขาบุการนายกเทศมนตรี

รองปลัดซึ่งเป็นผู้ควบคุมโดยตรง ตอนนี๋ไม่ทราบเลยว่ามีงานไหนค้างอยู่ ขอบคุณกองคลังที่ได้ให้ 
คำแนะนำ ขอบคุณค่ะ

- ครับ เอาให้จบเลยนะครับ ทำไมกองการศึกษาถึงเสนอโครงการใข้งบประมาณไม่ทัน ช่วยขี้แจง 
ด้วยครับ

- เรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน เนื่องจากโครงการวันเด็กแห่งขาติ มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เกี่ยวพันกันต้ังแต่โครงการงานกีฬา พองานกีฬาเสร็จก็เป็นงานจัดซื้อจัดจ้างของงานปีใหม่ และก็ 
พันกันมาถึงงานวันเด็ก เนื่องจากรายละเอียดที่จะนำมาประกอบการเสนอขออนุมัติจัดซื้อ แล้วก็ 
มาทำขอบข่าย ก็ต ้องรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ตามที่ประขุม มีโรงเรียนในสังกัด และ 
หน่วยงานข้างนอกที่จะมาจัดบูธ จัดฐาน ก็ต้องรอแบบตอบรับกลับมา โครงการเราผ่านไปแล้ว 
ประขุมก็ไต้รายละเอียดแล้ว เนื่องจากเราต้องมีอะไรบ้าง มันใข่ขนาดตามความต้องการของ 
หน่วยงานไหม แล้วก็ไปติดตามว่าของแต่ละซื้นราคาเท่าไหร่ แล้วต้องมาสืบราคาใสในรายละเอียด 
ก็เลยทำให้การดำเนินงานข้าไปอีกค่ะ เนื่องจากเปีดทำการมาก็รีบดำเนินการ แต่เนื่องจากว่าด้วย 
ระเบียบๆ ตามที่ได้เรียนไว้คือระเบียบฯของการจัดงาน การแข่งขันกีฬา แล้วปีที่ผ่านมาก็เริ่มใข้ปี 
เป็นแรก เริ่มใข้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ แล้วก็มีการคำนวณคลาดเคลื่อน ก็ยอมรับว่าเป็น 
ความผิดของผอ.กองการศึกษาค่ะ เกี่ยวกับของขวัญของรางวัล พอส่งเรื่องเงินยืมไป ส่วนไหนพอ 
ดำเนินการได้เราก็ทำไปก่อน ในเมื่อโครงการผ่านไปแล้วเราก็ทำเงินยืมเพื่อเป็นค่าตอบแทนการ 
แสดง พอดีทางกองคลังก็ไต้ตรวจสอบแล้วว่าเงินมันเกินจากสี่หมื่นกว่าบาท ก็ไต้กลับมาแก้ให้ 
เหลือสองหมื่นกว่าบาท ซึ่งบุคลากรเราก็ค่อนข้างน้อย อย่างที่เห็นค่ะ ก็มีงานเก่างานใหม่ ก็ว่ิงไป 
ตามเก็บกันแต่ละหน่วยงาน ซึ่งก็รอการประสานงานกลับมาด้วย ถึงจะมีรายละเอียดส่งไปให้ทาง 
กองคลังต่อไปไต้ ขอซื้แจงไว้เท่าน้ีค่ะ ขอบคุณค่ะ

- สำหรับงานวันเด็กแห่งขาติ ผมก็คิดว่ามีการกำหนดตายตัวแล้ว แล้วน่าจะมีการจัดทีมงาน เพ่ือ 
เตรียมงานแล้วก็ส่งเรื่อง แล้วก็รีบการดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระยะเวลา ก็น่าจะไต้ 
ตามกำหนดการ ล้าส่งเรื่องข้าทางกองคลังก็ดำเนินการให้ข้า เงื่อนไขการดำเนินงานก็ดำเนินการ 
ไม่ทัน ทั้งน้ีก็ล้ามีการดำเนินการในครั้งต่อไป หรืองานอ่ืนๆ ก็ตาม ควรมีการเตรียมการให้ทันห้วง 
เวลาให้ไต้ ไม่ว่าจะกี่งานก็ตาม ให้ดูกำหนดห้วงเวลาให้ทัน พยายามติดตามงานให้เป็นไปตาม 
ขั้นตอนของระยะเวลาการดำเนินงาน ก็ขอให้ทุกกองทุกฝ่าย ให้มีการเตรียมการ อย่างมีโครงการ 
อะไรก็ตาม ก็ให้ดำเนินการให้ทันแต่ละห้วงเวลาการใข้งบประมาณ ขอขี้แจงแค่นี้ครับ เขิญกอง 
คลังต่อครับ มีอุปสรรคอะไรท่ีจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เขิญครับ

- ขออนุญาตมากำหนดวัน ว่าให้ส่งเอกสารถึงกองคลังล่วงหน้าก่ีวัน จะได้ไม่เกิดบีญหาอีกค่ะ

-ผมว่าคลังกำหนดเลยครับให้คลังกำหนดเลยว่าโครงการแต่ละโครงการต้องส่งล่วงหน้ากี่วัน

- ขออนุญาตท่านนายกครับ ผมก็อยากถามกองคลังว่า แผนการจัดหา หรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของแต่ละกองที่ส่งมากำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓ เดือน ก็ส่งมา แล้วการดำเนินงาน 
เป็นไปตามแผนไหม กองทุกกองต้องรู้ว่า ๓ เดือนน้ีจะทำอะไร ต้องมีการส่งแผนอยู่แล้ว ต้องมีการ

/  เตรียมงานอยู่แล้ว...



V

เตรียมงานอยู่แล้ว มีการรายงานรายโตรมาส1โซ่หรือโม่ครัน หรือเรียกว่าอะไรตามระเบียบฯใหม่ 
ต้องส่งแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง หรือแผนใช้จ่ายเงินใช่หรือไม่ ต้องมีอยู่แล้ว ผมขออนุญาต 
ถามตรงน ี้เลยคร ับว ่า ช่วงเดือน ต.ค. -  ธ.ค. ๖๐ ไตรมาสนี้ผ่านไปแล้ว แล้วตั้งแต่เด ือน 
ม.ค. -  มี.ค. ๖๑ มีกองไหนบ้างที่จะดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินภายในไตรมาสน้ี มีโครงการ 
อะไรบ้าง หรือรอให้กองคลังถาม หรือให้ใครถาม ผมไม่แน่ใจในการปฏิบัติงานในส่วนน้ี

นางจารุวรรณ ลือกลาง - แต่ละกองทำขึ้นมาเองอยู่แล้วค่ะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ในเมื่อคุณส่งแผนการใช้จ่ายเงินเช้ามา คุณต้องตามแผนฯของคุณ ดำเนินการตามแผนๆของคุณ 
ผมถึงพูดอยู่หลายครั้งว่า ผมพยายามจะใช้แผนการใช้จ่ายเงินมาเป็นตัวกำกับการใช้จ่ายเงิน 
ไม่อยากให้เงินมันไปเป็นดินพอกหางหมูในปลายปีงบประมาณ แต่ถึงเวลาจะอ้างทำไม่ทัน เพราะ 
แผนๆหลายกองส่งมาทำด้วยความฉลาดมาก ว่ามีการดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๐ -  ก.ย. ๖๑ 
น่ีคือแผนใช่หรือไม่ ซึ่งเรามีการใช้แผนการใช้จ่ายเงินกำกับอยู่ กองทุกกองจะต้องไปดูเพื่อกำกับ 
ตัวเอง ผมจะฃอดูว่า ในปี ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๑ แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสของคุณช่วงไหน ล้าทำ 
ไม่ทันในช่วงนี้ก็ถือว่าผู้อำนวยการกองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพราะจะได้ไม่เกิดบีญหา 
ทะเลาะกัน เงินก็จะได้ไม่ต้องเป็นดินพอกหางหมูในปลายปีงบประมาณ แล้วก็โอนกันสารพัดโอน 
พอตั้งงบประมาณยังไม่เกิน ๑ ไตรมาสก็โอนกันแล้ว แผนการใช้จ่ายเงินของเราขัดเจนมาก ตอนน้ี 
กองวิขาการมีเรื่องการโอนเป็นกี่เรื่องแล้วไม่รู้ และกองวิชาการก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการโอน 
ด้วย ภายใน ๓ เดือนเกือบจะ ๑๐ เรื่องแล้ว นี่คือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของทุกๆ กอง 
ทุกๆ ฝ่าย อยากให้พูดความจริงกันแบบนี้ คือเราต้องมีการนำโยงไปสู่ในเรื่องของการประขุม 
หัวหน้าส่วนการงาน จะไต้พูดคุยกันตรงๆ แบบน้ี ว่าเราจะปฏิบัติงานกันแบบเมื่อก่อน เดี๋ยวนิด 
หน่อยก็ทะเลาะกัน ต่อไปขอให้ใช้แผนการใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนเรื่องของ 
โครงการ ก็เป็นเรื่องหนี่งที่ต้องระบุในรายละเอียดว่ามีโครงการไปแล้ว สอดคล้องกับเทศบัญญัติ 
เทศบาลหรือไม่ ก็ให้เขียนโครงการตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะล้าผิดแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไข คำอธิบาย 
งบประมาณ ผมขอยกตัวอย่าง ระเบียบฯใหม่ โครงการวันเด็กที่พูดไปก่อนหน้านี้ มีทั้งของขวัญ 
ของรางวัล ของขวัญกับของรางวัลก็มอบต่างกันตามระเบียบฯใช่หรือไม่ครับ ที่เราถือปฏิบัติกัน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของขวัญเป็นการมอบแบบไม่มีการแช่งขัน แต่ของรางวัลจะต้องมีการ 
แช่งขัน จะต้องมีการจัดกิจกรรม คำนิยามต้องแยกกัน ระหว่างของขวัญกับของรางวัล เมื่อก่อน 
คือจะตีความหมายของคำว่าของขวัญของรางวัลเป็นอย่างเดียวกัน คือแจกเด็กไปเลยใช่หรือไม่ 
ครับผอ.กองการศึกษา เมื่อเช้าเจอกันก็ไต้บอกกับผอ.กองการศึกษาว่าอย่าลืมพูดเรื่องนี้ในที่ 
ประขุมหัวหน้าส่วนการงานด้วย เพราะอาจจะเกิดปีญหาในการจัดบูธต่างๆ เพราะจะต้องมีการ 
แช่งขันในกิจกรรมต่างๆถึงจะได้ของรางวัล ยกตัวอย่างเช่น การปาลูกโป่ง ใครท่ีไต้รางวัลที่ ๑1 ๒ 
และ ๓ ก็ต้องมีการจัดลำดับถึงจะมารับรางวัลได้ เราก็ต้องหาวิธีการแช่งขันเช้ามาประกอบ 
ตามบูธต่างๆ ก็มการแข่งขัน การเล่นเกมส์ ถึงจะมอบรางวัลให้เด็กไต้ และเรื่องที่อยากจะคุยคือ 
เรื่องแผนการใช้จ่ายเงิน อยากให้เป็นแผนรายไตรมาส ระหว่างเดือน มกราคม -  มีนาคม ๒๕๖๑ 
กองไหนที่จะทำโครงการในช่วงในรอบไตรมาสน้ี ควรรีบดำเนินการตั้งแต่เริ่มไตรมาส ต้องเขียน 
โครงการเสนอตั้งแต่ต้นไตรมาส ถึงแม้จะดำเนินการเดือนมีนาคมก็ตาม ถ้าต้นไตรมาสหน้าก็ให้ 
เขียนตั้งแต่ไตรมาสน้ี เป็นการเตรียมการไว้ อยากให้เป็นระบบๆ แบบน้ี ในส่วนท่ีจะดำเนินการจะ

/  กำหนดแล้วเสร็จ...
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นางจารุวรรณ ลอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

กำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่ บางครั้งต้องย้อนกลับไปกลับมา ผมเคยอยู่กองการศึกษามาก่อน ต้อง 
แก้ไขย้อนกลับไปกลับมา ๓ ครั้งก็ยังไม่จบ ไปตามเรื่องที่โรงเรียนก็ยังไม่จบ บางโรงเรียนก็บอกให้ 
ทำไปก่อน ล้าผิดเขาก็แจ้งกลับคืนมาให้แก้ไขเหมือนเดิม ผมเลยบอกตอนหลังว่าล้าผิด คือไม่ 
อนุมีตโครงการให้ ต้องตัดโครงการทิ้งเลย ฉะนั้นจึงเริ่มทำถูกกันมาเรื่อยๆ ต้องใข้ระบบขู่กันถึงจะ 
ทำถูก ล้าไม่ขู่ก็คงไม่ถูกกันลักครั้ง สำหรับเรื่องที่ท่านนายกอยากให้กองคลังกำหนด พอจะกำหนด 
ได้หรือไม่ครับ พอถึงแผนการใข้จ่ายเงินรายไตรมาส ภายใน ๓ เดือนนี้ ให้เขียนโครงการขึ้นมา 
ก่อน จะใข้เวลากี่วัน ลองข่วยกันพิจารณากันท้ิงหมดก็ไต้ครับ ขอบคุณครับ

- การจัดซื้อจัดจ้าง กองคลังก็จะใข้เวลาในการดำเนินงานประมาณ ๑๒ วันทำการ คือทางกอง 
ต่างๆ ต้องทำให้ถูกเรียบร้อยทิ้งหมด ขอบเขตล้าราคาเกิน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ราคากลางต้อง 
เรียบร้อยมาพร้อม หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนต้องข่วยดูด้วยว่าถูกหรือไม่ ในโครงการ ใน 1(วโ เพราะ 
ส่วนใหญ่ก็จะก๊อปปีอันเก่ามา แล้วให้ดูการเปลี่ยนแปลงของหนังสือสั่งการด้วย พอมืเรื่องด่วนมา 
เรื่องที่มาก่อนอาจจะยังไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่เราก็ขาด ทำไม่ทัน มืแค่ ๒ คนค่ะ นิญหาคือขาด 
บุคลากรด้วย มี ๒ คน ก็แบ่งกองไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ทัน เพราะงานเยอะ เวลาลงระบบจะเยอะมาก 
แล้วต้องออกไปสืบราคา และต้องกลับเข้ามาทำเอกสารด้วย พอทำเสร็จก็ต้องมาลงระบบจนถึงขั้น 
การเบิกจ่าย

นายประสงค์ โพธ๋ิมีคืริ - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต้องส่งโครงการเข้ากองคลังก่อน (3)๕ วัน เพื่อให้คลังดำเนินการ
นายกเทศมนตรี ภายใน ๑๒ วันทำการ ๓ วันทำการที่เหลืออยู่ในช่วงตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ ล้ากอง

คลังมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกต้อง ต้องส่งเรื่องกลับมาให้ทางเจ้าของโครงการและขี้แจง เพ่ือ 
แก้ไขรายละเอียดโครงการ เป็นการปรับข้อมูลระหว่างกองแต่ละกอง แล้วปรับแก้ไขโครงการให้ 
ถูกต้อง แล้วนำเสนอกองคลัง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๒ วันทำการ สรุปคือ 
ภายใน ( 3 ) ๕  วันทำการจะได้รับของใช่หรือไม่ครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- โดยสรุปคือ งานใหญ่ๆ เท่าที่ผมสังเกตก็จะมีงานตามปฏิทิน คือจะมีการกำหนดไว้ขัดเจน เช่น 
วันเด็กแห่งขาติ วันอาสาหหนูซา ฯลๆ ซึ่งเรียกว่าโครงการตามปีปฏิทิน งานประจำปี กับเป็นงาน 
ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ เป็นกิจกรรมที่ไม่ทราบความขัดเจนของวันที่แน่นอน อย่างเช่น อบรมฉีด 
ยุงลาย ฉีดยาสุนัข คือเป็นโครงการที่เกิดตามห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ขึ้น ช่วงก่อนฤดูแล้งก็จะ 
เป็นช่วงไข้เลือดออกระบาด ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่ที่เราจะมีปีญหา คืองานที่ต้องใข้ตามกำหนดวัน 
เพราะตอนนี้ สตง. ไม่ลามารถที่จะเลื่อนวันเด็กไปจัดวันหยุดได้แล้ว จะมีบิญหาเฉพาะงานตาม 
ปฏิทินเท่านั้น ในส่วนงานอื่นอย่างที่ท่านเลขาฯพูด หมายถึงว่างานโครงการที่จะต้องมีการอบรม 
หรืองานอะไรต่างๆ ที่ต้องทำกันเป็นรายไตรมาส ก็คือว่าเหตุผลที่ท่านกำหนดไว้ยาวตั้งแต่ห้วง 
เวลา ตุลาคม ไปจนถึง ๓๐ กันยายน ของปีกัดไปน้ัน เป็นเวลาที่ยาวเกินไป ฉะน้ันการวางแผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง เท่าที่ผมสังเกตดู ก็จะมีการขอปรับแผนการใข้จ่ายเงินกันมาโดยตลอด โดยท่ีว่าไม่ 
น่าจะมีเหตุใดๆ ส่วนนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ว่าพยายามเซ็ตงานของแต่ละกอง คือ ๑. งานตาม 
ปฏิทิน และ ๒. งานกิจกรรมที่อยู่ในเทศบัญญัติ ในส่วนผมเองก็มีปีญหาในเรื่องการติดตามงาน 
ก็อยากจะเรียนไปยังผอ.กองคลัง ด้วยว่า ที่ผมได้พยายามขอรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ 6-๒ 35 , 
ระบบ 6-เว๒ก หรือระบบอะไรต่างๆ ก็จะเป็นประโยฃน้ในการใข้งาน อันที่จริงกองคลังเคยให้ 
มาแล้ว แต่ผมได้ทำหาย ก็เลยว่าจะทำเรื่องขอรหัสใหม่อีกครั้ง และได้สอบถามไปท่ีกรมฯแล้วครับ

/  คือสามารถขอไปท่ี...
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คือสามารถขอไปท่ีกองคลังได้ เพราะตรงนี้จะเป็นประโยขน์ และเป็นเครื่องมือที่ผมสามารถเข้าไป 
ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละกองได้ทุกกอง ว่าแต่ละโครงการท่ีได้ลงไว้ในระบบ ตามแผนฯท่ีต้ังไว้ใน 
เทศบัญญัติ ว่ามืการดำเนินการไปบ้างหรือยัง มืการใข้จ่ายเงินงบประมาณไปแล้วหรือไม่ แล้วเงิน 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ทำไมยังไม่ได้ใข้ หรือเกี่ยวกับเรื่องแผนๆ ในระบบ 6-(ว1ลก ผมก็สามารถเข้าไป 
ดูได้หมด ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถควบคุม ติดตาม และตรวจสอบได้เร็วข้ึน ฉะน้ันตรงใน 
ผมก็ขอฝากกองคลังไว้ ว่ายังไงก็ขอรหัสผ่านในการเข้าระบบส่วนนี้นะครับ อีกส่วนหน่ึงบีญหาที่ 
เกิดขึ้นจริงๆ ในการปฏิบัติคือว่า เวลากองต่างๆ ส่งเร่ืองส่งเอกสารไปแล้ว ทางกองคลังมีการตรวจ 
หรือมีการส่งคือกลับไปยังกองอื่นๆ จะไม่ค่อยมีการระบุว่าคลังรับวันที่เท่าไหร่ เจ้าหน้าที่คนไหน 
รับผิดขอบ อย่างเข่น กล้วยกับไก่ เป็นผู้รับเรื่องของแต่ละกองก็เป็นความขัดเจนอยู่แล้ว เป็นการ 
แบ่งงานภายในกองคลัง อยากฝากกองต่างๆ ที่ส่งเรื่อง อย่างเข่นปีญหาที่เกิดขึ้นบ่อยคือ กองข่าง 
เวลาส่งเรื่องไปแล้ว ทางกองคลังจะส่งกลับคืนมา ๑. เหตุผลที่ระบุกันในเหตุผลที่คืนเอกสารไม่ 
ค่อยจะมีความขัดเจน คือจะบอกกันด้วยวาจา ๒. หน่วยงานที่รับคืนไปแล้ว รับไปแล้วก็จะไปดอง 
ไว้อีก งานใหม่เข้า งานเก่าก็ไม่ตาม หรือไม่ก็ลืม มาตามกันอีกทีก็อาจจะไปโทษกันว่าคลังข้า อีก 
ส่วนหนึ่งกองคลังก็จะออกมาว่าส่งคืนข่างไปแล้วแต่ไม่ส่งคืนกลับมา นึ่คือเหตุผลที่กล่าวอ้างมา 
ไม่ได้โทษใคร ก็ขอให้การแก้ไขบีญหาตรงน้ีจบลงด้วยการที่ว่า หากมีการส่งคืนเอกสารที่ไม่ถูกต้อง 
ขอฝากกองคลังลงวันที่รับและเหตุผลในการคืนเอกสารให้กองนั้นๆ กลับไปแก้ไขเพราะเหตุใด ให้ 
ระบุเหตุผลไว้ด้วย เพราะจะเป็นการติดตามงานได้ขัดเจน ล้าเป็นการพูดด้วยวาจา ก็จะอ้างกันไป 
อ้างกันมา ล้าเล็กน้อยคลังเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถบอกกล่าวกันได้ว่ามีการพิมพ์คำตกนิดหน่อย 
ก็สามารถบอกกันด้วยวาจาได้ แต่ล้าเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญ เข่น ตัวเลข ซ่ือโครงการ อะไรต่างๆ 
ที่สำคัญ เพราะบางเรื่องจะต้องนำเข้าสภาฯ คืออยากให้มีการส่งคือเอกสารด้วยความขัดเจน 
อยากให้มีหลักฐาน เพราะบางเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีการคืนกันไปคืนกันมาก็จะทำให้เสียเวลาไปอีก 
ย่ิงช่วงน้ีเรื่องสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างคือเรื่องขอบเขตงาน หรือที่เรียกทั่วไปว่าคุณสมบัติของงาน 
การจัดขึ้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คือการซื้อวัสดุอะไรต่างๆ สมัยก่อนเรียกกันคือคุณสมบัติ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะนำมาใข้เท่านั้นเอง ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนัก บางเรื่องอย่างโต๊ะ เก ้าอ ี้ 
ต่อไปก็จะเป็นการซื้อด้วยวิธี 6-๓ลโ1*61: แล้วก็จะมี 6 0 1 3 ๒ ?  เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สามารถดู 
ขนาดคุณลักษณะ สืบหาราคาในระบบในอินเตอร์เน็ตได้เลย กับสินค้าที่ไม่มีตัวตนขัดเจน มีความ 
ต้องการเฉพาะเรื่อง เฉพาะด้าน ก็ต้องมีการเขียนขอบเขตขึ้นมาเป็นเรื่อง ซื่งวันข้างหน้าก็อยากให้ 
กองต่างๆ เข้าอบรม เพราะมีการเป็ดการอบรมหลักสูตรพัสดุอยู่เร ื่อยๆ ต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องในกองเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถกำหนดขอบเขตได้ จำได้คุย 
กันไปในทางเดียวกัน ในระเบียบเดียวกัน จะได้ไม่ต้องมาโทษกันว่ากองน้ีข้า กองน้ันผิด เราต้องส่ง 
เจ้าหน้าที่ไปอบรม เป็นการพัฒนาผู้ใด้บังคับบัญซา ผมขอฝากไว้ตรงน้ีด้วยนะครับ ขอให้การคืน 
เอกสารในครั้งต่อไปให้เป็นการคืนแบบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ขัดเจนไปเลย ลงวันที่กำกับ ใคร 
เป็นคนรับ คืนไปเม่ือไหร่ ผมจะใช้เรื่องน้ีเป็นเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงาน

นางจารุวรรณ สื่อกลาง - ขออนุญาตค่ะ ในส่วนของการคืนเอกสาร ส่วนของกองคลังก็มีไว้ ขอตรวจสอบได้นะคะ คืนด้วย
ผู้อำนวยการกองคลัง สาเหตุอะไรมีท่ังหมด มีบันทึกไว้แล้ว ต่อไปก็จะได้บันทึกเสนอผู้บังคับบัญขาตามสำตับข้ันค่ะ

/  ขออนุญาตว่า...



(9)6)

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำ'นวยการกองคลัง

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ขออนุญาตว่า ถ้าจะบันทึกแบบนั้น ให้บันทึกจากกองๆถึงกองฯโดยไม่ต้องรอ แต่ถ้าทำเรื่องไว้ 
นำเสนอว่าวันนี้ได้ทำบันทึกการส่งคืนงานเพื่อแก้ไข ส่วนน้ีค่อยว่ากันอีกทึ แต่ถ้าเป็นงานเร่งด่วน 
บันทึกการดำเนินงานระหว่างกองดีกว่าไม่ต้องรอผู้บังคับบัญชาสั่งให้คืนรับทราบกันระหว่างกอง 
ดีกว่าครับ

- ขอฝากด้วยนะครับ ถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ ขอให้เป็นการลดขั้นตอนดีกว่า ไมใช่มาเร่ิมนับหน่ึง 
ใหม่ คือถ้าเป็นงานต่วนก็จะล่าข้าไปอีก ถ้าคืนก็ให้คืนกันในหน่วยงานเพื่อความสะดวกและ 
รวดเร็วของงาน

- ในช่วง ๓ วันทำการ อยากให้ปรับความเข้าใจกันระหว่างกองคลังกับกองอ่ืนๆ ในเรื่องที่จะจัดซื้อ 
จัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ ให้พร้อมที่จะนำเสนอเรื่องขอใข้งบประมาณ ภายใน 
ระยะเวลา ๑๒ วันทำการทีเหลือท่ีได้ตกลงกันใว้

- ขอทำความเข้าใจว่า ให้กองคลังตรวจ แต่พอตรวจให้ พอบอกว่าผิด ก็หาว่ากองคลังขัดขวาง 
ปีญหาอยู่ตรงนี้ค่ะ กองคลังดูให้!ด้ แต่พอดูให้แล้วพอถึงเวลาก็บอกว่าขัดขวาง เช่น ของกองช่างที่ 
ส่าข้า ท่ีทำ 6-เวเปปเก5 ไป ราคากำหนดผลงานก็ใม่กำหนดมา ก็มีหลายส่วนที่เราจะต้องบอกให้ 
กลับโปแก้ ทึนี้เราบอกได้ เราก็สั่งกันได้ แต่พอบอกได้ก็ทำ พอถึงเวลาก็ลืม ก็หาว่ากองคลัง 
ขัดขวาง ปีญหาจะอยู่ตรงน้ีค่ะ

- เอาแบบนี้แล้วกันครับ ในช่วงเวลา ๓ วันทำการ ที่ผมไต้ให้ตกลงปรับความเข้าใจกัน มีปีญหา 
อะไรให้เข้ามาหาผม เข้ามาปรึกษา ผมจะประสานงานให้ บางเรื่องการดำเนินงานก็ยากง่าย 
ต่างกันไป อน ุญาตให ้ขยายระยะเวลาอย ่างข ้า ๕ วันทำการ เพ ื่อปรับความเข้าใจ เพื่อให้ 
รายละเอียดถูกต้อง จะไต้ไม่ผิดพลาดอีก ขอบคุณครับ

- กองคลังจะลองทำก่อน ถ้ามีปิญหาจะเข้าไปรายงานค่ะ ขออนุญาตขี้แจงเรื่องวัสดุเกษตร ในวันปี 
ใหม่ค่ะ กองช่างส่งเรื่องมาวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ พอคลังไปลืบราคาดู ราคาสูงเป็นแสนค่ะ แต่กองช่าง 
ไม่ได้ทำราคากลางให้ กองคลังได้ส่งคืน โดยมีเอกสารให้เซ็นรับ พร้อมด้วยเหตุผลที่คืน รับคืนวันท่ี 
๑ ธ.ค. ๖๐ พอส่งคืนคลังอีกทึวันท่ี ๑๙ ธ.ค. ๖๐

- แล้วได้ทำบันทึกกลับคืนหรือไม่ ว่าราคาเกินแสน ต้องทำราคากลางด้วย ไต้ให้เหตุผลไปหรือไม่

- ส่วนน้ีเป็นท่ีรู้กัน เป็นการปฏิบัติมานานแล้ว แล้วไม,ได้ทำบันทึก แต่มีหลักฐานเซ็นข่ือ แล้วเขียน 
ไว้ด้วยว่าต้องทำราคากลาง

- คืออยากให้ทำบันทึกด้วยว่า ของที่ฃอจัดซื้อราคาเกินแสน กองช่างควรกำหนดราคากลางด้วยใน 
บันทึก จะได้เร็วขึ้น ควรประสานกันในลักษณะแบบน้ี บางทีการที่บอกโดยใม่มีหนังสือไว้เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร บางทึคนทำงานก็หลายเรื่อง ก็มีการหลงการลืมกันได้เช่นเดียวกัน บางครั้งในเรื่อง 
ของ พ.ร.บ. ปี ๒(ส๖๐ ใครที่จะไปอบรมก็ไปเลยนะครับช่วงนี้ ถ้าไปกลับมาแล้ว ถ้ามีข้อผิดพลาด 
อีกแสดงว่าคนเข้าอบรมต้องรับผิดขอบด้วย ใครที่เข้าอบรมในปี ๒๕:๖๐ ผมจะให้เป็นกรรมการ 
ตรวจรับ ตอนนี้ผมกำลังเฃ็คว่ากองไหนส่งไปอบรมแล ้ว  เรื่องอะ ไรบ้าง ขอใหเ้ก ี่ย วข้องกับปี 
๒๕๖๐ ส่วนกองไหนท่ียังเข้าใจ คุณต้องไปหาความรัเพื่มเติมเอง เพราะเด่ียวจะปีดปีญหาไปให้

/  ลูกจ้างกัน....



นางจารุวรรณ สื่อกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประสงค์ โพธ๋ึมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ 
ฝายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางประภาพรรณ โพธ้ีมีสิ1ริ
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ

นายประสงค์ โพธมีสิริ 
ฝายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

ลูกจ้างกัน ตอนน๋ีใครอยากไปอบรม ผมเปิดโอกาสให้เลยครับ ไปได้เลย แล้วกลับมาผมก็จะแต่งตั้ง 
ให้บุคคลเหล่านี้เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการกำหนดราคากลาง ซองเทศบาลตำบล 
โนนสูง จะได้ช่วยซ่ึงกันและกับ พอจะเซ้าใจกันแล้วนะครับ

- ขออนุญาตในที่ประขุมครั้งน ี้ ตามที่กองคลังได้แจ้งไว้ว่าล้ามีการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ทำตามกฎหมาย ปปซ. ซออนุญาตแจ้งในที่ประขุมให้ปฏิบัติตามเป็นกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ/จ้าง นานมาแล้วระบุต้ังแต่ปี ๖๕๕๕-๒๕๕๖ ทำมาเลยค่ะ

- ระเบียบฯ ว่ายังไง

- ล้าซื้อ/จ้าง เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดราคากลางตามแบบ ปปซ. ๗ แบบ โดยให้เลือกใข้ตาม 
ประเภทของงาน มีแบบแจ้งให้ทุกกองแล้ว ปฏิบัติมานานแล้วค่ะ

- อยากปรับความเข้าใจลักนิด สมมติว่าล้าเราซื้อวัสดุเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเราจะเร่งใข้ 
งานให้ทันเวลา แต่เราลดปริมาณวัสดุลงได้หรือไม่ ให้อยู่ในราคาไม่เกินแสน ทุกคนเอาแต่ความ 
ถูกต้อง แต่ไม่เอาความเหมาะสมในระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่วนน้ีคือบีญหาและอุปสรรคใน 
การดำเนินงานซองผู้บริหารครับ

- กองคลังไม่สามารถส่ังได้ค่ะ เพราะไม่อยากเลี่ยงกฎหมาย ปปซ.

- ขออนุญาตค่ะ กองที่เป็นเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รับผิดซอบค่ะ ว่ากองเราจะทำยังไง จะให้คลัง 
มาสั่ง คลังจะบอกไม่ได้ เพราะความต้องการเป็นของแต่ละกอง กองต้องการยังไง แล้วงานจะ 
ดำเนินการต่อไปยังไง กองจะต้องคิดเอาเองค่ะ ล้าราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้ารู้ว่าราคาเติมเรา 
ซื้อได้เท่านี้ แล้วจะให้คลังมาบอกว่าซื้อเท่านี้ได้หรือไม่ ก็ไม่ได้คะ ตรงน้ีกองต้องรับผิดขอบเองใน 
เรื่องการบริหารงบประมาณ ท่ีจะสนองนโยบายของผู้บริหาร

- ผมเข้าใจครับ แต่ผมพูดถึงว่า ล้าสมมติกองช่างอย่างงานปีใหม่ ที่ซื้อวัสดุเกษตร อยากได้ต้นไม้ 
๒๐๐-๓๐๐ ด้น หลายๆรายการ แต่กองช่างไม่ได้คำนวณในส่วนของราคา หรืออาจจะลืมคำนวณ 
ราคา ก็เป็นการเปรียบเทียบ คือมีความต้องการแบบนี้ แต่พอกองคลังไปสืบราคาดูแล้ว ราคาเกิน 
๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ทางกองคลังก็มาประสานงานกับทางกองช่างว่า ขอลดปริมาณหรือขนาดได้ 
หรือไม่ คือผมอยากให้ทำงานให้ทันเวลาครับ ได้มากได้น้อยไม่เป็นไร คือผมอยากได้เน้ืองาน ไมใช่ 
ปล่อยให้โครงการหลุดไป คือผมอยากให้ประสานกัน เพื่อให้เกิดประโยขน์ต่อประขาขนสูงสุด 
ไม่ให้ยกเลิกโครงการหรือหลุดไป โดยไม่ได้ใข้อะไรให้เกิดประโยฃน์เลยพูดไปก็จะเป็นการผิด 
ระเบียบ ขอให้ทุกท่านได้ตะหนักถึงความสำคัญซองส่วนรวมเป็นใหญ่ เพ่ือให้พ่ีน้องประซาซนใน 
พื้นที่ได้เกิดประโยซน่มากท่ีสุด ผมไม่ได้อยากให้เล่ียงกฎหมายนะครับ

- ผมขอขยายเรื่องนิดหนึ่งครับ การสื่อความหมายของท่านนายกพูดยกตัวอย่างขึ้นคือ ไม่ได้อยาก 
เลี่ยงกฎหมาย ล้าคุยกันคือสมมติจะซื้อของ แต่ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คืองานบางงานไม่ได้ 
เป็นงานก่อสร้าง คือเราซื้อต้นไม้ ด้นคริสต์มาส ถ้าเราจะซื้อ ในจำนวน ๓๐๐ ต้น แต่ราคาซึ่งเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เราสามารถซ้ือในจำนวนท่ีลดลง อาจจะเป็นซื้อจำนวน ๒๕๐ ต้น เพ่ือให้ราคา

/  ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท...



ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ซึ่งที่ท่านนายกพูดนั้นไม่ได้หมายถึงว่า อย่างเข่นงานก่อสร้าง ที่เรา 
ต้องไปลดสเป็ก ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไปอะไรทำนองนั้น แต่พูดความหมายในเซิง 
บริหาร แทนที่ต้นคริสต์มาสตกไป ถ้าเป็นการเอาเรื่องเอาราวกันก็เป็นเรื่องไต้นะครับ จากทาสี 
บีายไว้เร ียบร้อยแล้ว ผมถามข่างซาติว่าต้นคริสต์มาสจะไต้มาไหม จะซื้อไต้ทันเวลาหรือไม่ 
แต่ไต้รับคำตอบจากข่างซาติเมื่อก่อนจะสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ว่ายังหาซื้อไม่ทันครับ ถ้ามีการ 
สืบสาวราวเรื่อง เกิดจากกระบวนการไหน ที่ทำให้ซ้า หรือซื้อไม่ทัน ดือทาสีปัายไปเรียบร้อย 
แต่หาซ้ือต้นคริสต์มาสไม่ทัน ตรงนี่ต้องบอกต้องแจ้งนะครับว่า มีการส่ือสารกันไต้หรือไม่ ถ้าราคา 
๙๙,๐๐๐ บาท ก็ไต้ ความหมายคืออยากให้เกิดความสำเร็จ ถ้าเราซาดไปนิดหน่อย ก็ไม่ทำให้เกิด 
ความเสียหาย ถ้าจะอ้างถึงระเบียบๆคือซื้อไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทำให้งานเสียหาย คืออยาก 
ให้เข้าใจไปในทางที่ถูกต้อง คือไม่ทำให้เสียหายกับไม่ได้ของมาเลยก็คือเกิดความเสียหาย กับไต้ 
ของมาขาดนิดหน่อยแต่ไม่ไต้ทำให้เสียหายมาก ยุบจุดน้ันไต้หรือไม่ ตรงน้ันไม่สำคัญไม่ใข่ทางเข้า 
ทางออก แต่งเฉพาะหน้าเทศบาล หรือตรงหอนาฬิกาไต้ไหม คืออยากให้งานประสบผลสำเร็จมาก 
ว่าที่จะให้งานตกไป ตรงนี้อยากให้แปลความหมายไปในเซิงบริหาร กับอีกเรื่องหน่ึงซื้อวัสดุ การ 
สืบราคาเข่นเดียวกันครับ คือให้ความพยายามในการหา คือส่วนที่ผมอยากให้คำแนะนำครับ ไม่ไต้ 
อยากยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการภายใน คือว่าการสืบราคามีหลายวิธี แต่ที่สะดวกคือผมอยากจะ 
เสนอแนะในขั้นต้นว่า ๑ .  วัสดุบางอย่างถ้ามีอยู่ในห้องถิ่นควรจะเอาความสะดวกตรงนี้คือซื้อใน 
ท้องถิ่นไว้ก่อน ที่สำคัญที่สุดคือ ๒. ราคาที่เราเปรียบเทียบกับบ้านเราแล้วไม่แพงกว่าที่อื่น เข่น 
ในเมือง ฯลฯ ซึ่งราคาก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ คือทำไมเราไม่มองราคาในท้องถิ่นด้วย เพื่อความ 
สะดวก ไต้ของมาไม่แพง ไม่ไต้ผิดอะไรกับ สตง. กับ ปปซ. เลย แต่เราคำนึงไปถึงความสะดวก 
รวดเร็วในการสืบราคา ในการจัดซื้อจัดจ้างไต้ทันเวลา ก็อยากให้ทางกองคลังข่วยประสานงานกับ 
เจ้าหน้าที่รับผิดขอบ ข่วยพิจารณาวัสดุท้องถิ่นต่างๆตรงนี้ด้วย ให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
สามารถทำงานไต้ถูกต้องตามระเบียบฯ ไม่แพง กับไต้สินค้าด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา ทันต่อ 
นโยบายของผู้บริหาร ครับผม ขอบคุณครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ถ้าคุยเรื่องนี้ ต้นเรื่องหรือเจ้าของโครงการจะเป็นคนรับผิดขอบ ลดจำนวน หรือรูปแบบรายการ 
เอง กองคลังคงไม่สามารถสั่งปรับลดให้เราไต้ ทุกอย่างอยู่ที่เจ้าของเรื่อง ควรสื่อสารกันเพื่อความ 
คลองตัว

นายอดิคักดิ๋ พ่วงศิริ - ฃอซื้แจงเรื่องต้นคริสต์มาสครับ คือที่เคยซื้อต้นละ ๓๕ บาทครับ ขนาดต้นคือสูง ๔๐ ซม. แต่ท่ี
ผู้อำนวยการกองข่าง กองคลังไปสืบราคามาคือขนาดที่เราต้องการขาดตลาด มีแต่ขนาดสูงต้นละ ๘๐ ซม. ซึ่งถ้าเรา

นำมา1ไข้ก็'ไม่สวยงาม ไม่มีประโยขนํครับ คือเรากำหนดว่าขนาดต้นจะอยู่ใต้บีาย แต่ถ ้าเราเอา 
ขนาด ๘๐ ซม. คือลำต้นจะสูง แล้วต้น ๔๐ ซม. ไม่มีขายในตลาด ก็เลยไม่สามารถซ้ือไต้

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ - ถ้าการซื้อวัสดุอุปกรณ์เฉพาะงาน คือถ้าซื้อในข่วงใกล้ระยะเวลางาน ราคาของก็จะขึ้นตามฤดู 
รองนายกเทศมนตรี งานทุกอย่างครับ ผมสังเกตดูแล้วครับ ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ตาม อย่างต้นดาวเรือง เมื่อก่อนต้น

ละไม่เท่าไหร่ แต่พอเป็นความของตลาดราคาก็สูงขึ้น คือเราต้องไหวตามเทศกาล ถ้าเราสั่งจอง 
ลวงหน้าก่อนที่จะจัดงานเทศกาลอะไรใดๆก็ตาม ราคาก็พอจะซื้อได้

/  น ายว ร ก าร  ท ัด ก ล าง ...



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ก็คือแบบนี้ครับ พอต้นคริสต์มาสไม่ได้ตามสเป็ก คือข่างต้องการ ๔๐ ซม. แต่บังเอิญในตลาด 
ไม่มี มีขนาด ๘๐ ซม. ต้องคุยกันคือว่าไม่ไต้และไม่มีของในตลาด แล้วเราจะทำกันยังไง สามารถ 
ใช้แทนกันไต้หรือไม่ หรือว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นต้นอื่นไต้หรือไม่ ขอให้งานมีผลสำเร็จแค่นี้น เรา 
สามารถคุยกันไต้ ทำเรื่องตกไป คือเราขาดการคุยกัน ขาดการประสานงานกัน ทุกอย่างป็ญหาแก้ 
ไต้หมด แต่เราจะแก้กันที่สาเหตุ หรือที่ตัวบีญหาใหญ่ หาสาเหตุเจอหรือไม่ว่ามาจากไหน ล้าเรา 
คุยกันการบริหารจัดการก็ไปไต้หมด แค่เราขาดการพูดคุยกัน

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

- ผู้มีหน้าที่สืบราคาตามระเบียบฯ เขียนไว้อยู่จริงนะครับ ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ผมขอ 
ถามว่าถ้าเราช่วยกันสืบบ้าง จะไต้หรือไม่ครับ คือช่วยกันสืบราคา แล้วทำให้การทำงานไต้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น คือถ้าผม หรือผอ. หรือทุกคนช่วยสืบราคา ช่วยเสนอราคาจาก 
คนที่รู้จักบ้าง คืออาจจะไต้ราคาที่ถูกกว่า จะไต้หรือไม่ครับ คือผมขอถามตรงๆแบบเปีดอกครับ 
คืออยากไต้งานทีมีผลสำเร็จ จะไต้หยุดโทษกันลักทีว่าเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ คือช่วยกันหลายๆ 
ทาง จะไต้นำมาเปรียบเทียบกัน

นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดิ๋ - คือแนะนำร้านให้ ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปต่อรองราคา อาจจะแนะนำว่าร้านนี้มีของ คืออาจจะแนะนำ
รองนายกเทศมนตรี เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันว่า ร้านนี้ของดีราคาอาจจะแพงกว่า หรือถูกกว่า คือจะไต้สะดวกกว่ากัน 

ครับ

นายประสงค์ โพธ๋ิมีคิริ 
นายกเทศมนตรี

- ผมอยากให้ปรับความเช้าใจกัน ในเรื่องของการใช้งบประมาณ ให้อยู่ในห้วงของระยะเวลาให้ 
ถูกต้อง อย่างเทศกาลปีใหม่ ต้นไม้ประดับก็ไม่มี ก็เป็นข้อผิดพลาดของนายกอีก ไมใสใจ ขาวบ้าน 
ก็ไม่ไต้เห็นความแตกต่าง แล้วก็ทำให้การบริหารงานบกพร่อง คือประขาขนก็โยนให้ผม เขาไม่ไต้ 
โทษคลัง เขาไม่ได้ไปโทษกองช่าง เขาไม่ได้ไปโทษกองไหนเลย โทษแต่คณะผู้บริหารอย่างเดียว 
ว่าไมใสใจ ไม่ต้ังใจ ใช้งบประมาณไม่เป็น ก็เหตุนี้ผมจึงไต้ทราบสาเหตุว่าคลังต้องการความถูกต้อง 
อย่างเดียว แต่ไม่เน้นถึงหัวใจของผู้บริหารเลย ไม่ให้กำลังใจกับผู้บริหารเลย เอาแต่ความถูกต้อง 
อย ่างเด ียว แล้วผิดพลาดก็โยนให้ แล้วจะให้พูดยังไงครับว่า ท ุกอย่างท ี่ผมพูด อย ่างเช ่น 
มีงบประมาณ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าไปสืบราคาแล้วรีบมาขึ้แจง ให้ทันห้วงเวลาระหว่าง 
๕ วันทำการเพ่ือปรับปรุง ปรับความเช้าใจกัน ก็หารายละเอียดต่างๆให้แล้วเสร็จ ผมอยากให้เป็น 
แบบน้ันนะครับ ถ้าเกินลดปริมาณของไต้หรือไม่ ขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ ดีกว่าไม่ทำ ดีกว่าไม่ 
เห็นอะไรเลย ผมขอฝากไว้นะครับ พอดีผมอยากพูดมานานแล้วครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างโยนให้ 
ผู้บริหารหมด ไม่ว่าจะงานอะไร แต่ผู้บริหารไม่มีโอกาสไต้รับรู้บีญหาใดๆเลย ว่าสาเหตุมาจากไหน 
ก็ทราบวันน้ีครับ แล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของราขการ แต่ไม่นึกถึงหัวอกของผู้บริหารเลย 
ครับว่า ถูกประซาซนตำหนิติเตียนมาอย่างไรบ้าง ก็ฃอให้ช่วยกัน ให้ความร่วมมือกัน ให้ความ 
กระจ่าง แล้วก็นำทางสู่ความเจริญของท้องถิ่นด้วยนะครับ เพราะถ้ามีการฃะลอมากนัก ก็เป็นการ 
เสียโอกาส เส ียเวลาของผู้ท ี่จะรอเห ็นความดีงาม และรอความหวังจากคณะผู้บริหาร หรือ 
ช้าราขการ ถ้าคิดว่าตัวเองถูกต้อง แล้วไม่ช่วยกันคิดสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ดีมีสุข คนน้ันก็ไม่ผิด 
หรอกครับ แต่ผิดก็คือคณะผู้บริหาร เขาโยนให้คณะผู้บริหารอย่างเดียว หรือท่านคิดอย่างไร 
ที่ประขุมกัน ๓-๔ เดือน ก็มีจุดเดียวครับ อยากให้สมัครสมานสามัคคีกัน อยากให้งานนั้นสำเร็จ 
ลุล่วงไปตามโครงการ มากน้อยไม่เป็นไรครับ แต่อยากให้เกิดความเช้าใจกัน ก็อย่างโครงการท่ีผม

/  อยากจะพูดอีกคือ...



อยากจะพูดอีกคือ โครงการของการศึกษาครับ เรื่องตก เป็นเงินเจ็ดล้านกว่า เป็นโครงการที่ยื้อ 
เรื่องกันไปมา ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกัน พอหมดห้วงเวลาการไซ้งบประมาณ ก็ตกเป็นเงินสะสม 
เสียโอกาสหรือไม่ครับ สำหรับสถานศึกษา ฝากด้วยนะครับ

นายวรการ ทัดกลาง - ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีครับ สำหรับการเริ่มการเสนอราคา ก็ควรจะสืบราคาในท้องถิ่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี เพื่อเปรียบเทียบ ผมขอถามว่าทุกกองทุกฝ่ายมีเจ้าหน้าที่พัสดุทุกกองหรือไม่ มีการแต่งต้ังไว้ไหม

ของกองวิชาการมีหรือไม่

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีคืริ - ของกองไม่มีค่ะ มีแต่เจ้าหน้าที่ธุรการที่ทำงานเพื่อนำเสนอเรื่อง มีเจ้าหน้าที่ของกองคลังที่เป็น
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ พัสดุกลางค่ะ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- สรุปคือ มีพ ัสดุกลางที่กองคลังกองเดียว คือธุรการทุกกองก็เป ็นเจ้าหน้าที่คล้ายๆกับเป็น 
เจ้าหน้าที่พัสดุอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับ ทำหน้าที่บันทึกขอซื้อขอจ้างเบื้องด้นอยู่แล้วถูกต้องหรือไม่ 
ครับ ที่ผมพูดคืออยากให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ช่วยกันกับกล้วยกับไก่ได้หรือไม่ครับ ให้ช่วยกันแก้ไข 
ปีญหา ช่วยกันสืบราคาพอจะได้ไหม คือสืบราคาช่วยกับพัสดุกลางได้หรือไม่ คือคลังก็ไปสืบมา 
เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการก็ไปสืบมา นำมาเปรียบเทียบกัน งานของเราก็จะเดินไปได้อีกก้าวหน่ึง 
ถูกต้องหรือไม่ครับ ล้ารอจากคลังไปสืบอย่างเดียวก็จะช้า

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ - หรือจะพาคลังไปด้วยกันก็ได้ จะได้แน่งเบาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คลังไปได้อีก อย่าที่ท่านปลัดว่า
รองนายกเทศมนตรี ล้าทุกกองมุ่งไปคลังอย่างเดียว คือผมว่าล้าวิงสืบราคาช่วยกันก็น่าจะดี ก็ขอให้คลังลองพิจารณาดู 

ว่าล้าช่วยได้ก็น่าจะทำให้การดำเนินงานของแต่ละโครงการสะดวก และรวดเร็วขึ้น ฝากคลังด้วย 
ครับ พอจะได้หรือไม่ครับ มีระเบียบฯซ้อใดไหมครับ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- คือล้าเรากำหนดยอดเงินซื้อการจ้างไม่เกินเท่าไหร่ ให้แต่ตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
พัสดุไว้ที่กองจะได้ไหม จะได้สะดวกกว่า มีระเบียบๆให้แต่งตั้งพัสดุและหัวหน้าพัสดุได้อยู่ค่ะ 
ให้กำหนดไว้ว่าวงเงินเท่าไหร่ ให้แต่ละกองดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ก็น่าจะสะดวกกว่า

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ .  ขอให้คลังเสนอแนวทางว่าแต่ละกองจะต้องดำเนินงานไปแบบไหน จะต้องทำยังไงบ้าง ที่แต่ละ
รองนายกเทศมนตรี กองจะได้ประสานงานกันได้ ให้แต่งตั้งแบบไหน วงเงินเท่าไหร่ มีส่วนสำคัญตรงไหน อะไรยังไง 

บ้างจะได้แบ่งเบาคลัง เพราะช่วงนี้ทุกกองขาดเจ้าหน้าที่ขาดอัตรากำลังด้วย ขอฝากไว้ด้วยนะครับ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

- สามารถแต่งต้ังได้อยู่ค่ะ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ครับกองคลัง มีอะไรที่จะพอแบ่งเบาคลังได้ ก็สามารถให้คำแนะน่าได้ครับ ผมก็จะได้เสนอท่าน 
นายกว่าเรื่องเป็นแบบนี้ จะได้ช่วยแก้ไขปีญหากันได้ตามลำดับ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ผอ. 
กองคลัง

/  นางจารุวรรณ ส่ือกลาง



นางจารุวรรณ สิอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
•ลฃานุการนายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สิ่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- เพิ่มเติมในส่วนของงานผลประโยซน์ค่ะ คืองานแผนที่ภาษีจะต้องทำระบบ 1า7ง(-(31ร กับ ช7ง( 
๓๐๐๐ คู่กัน ในส่วนของเทศบาลโนนสูง มีทั้งหมด ๘๐ 8๒(* ษีจจุบันเราทำไต้เพียง ๑๖ 81๐(± 
คราวนี้กรมๆกำหนดให้ทำให้เสร็จภายในปี ๒๕๖๑ ษีญหาอุปสรรคคือ กองคลังใม่มีเจ้าหน้าที่ที่ 
รับผิดขอบโดยตรงค่ะ เราเอาเจ้าหน้าที่จ ัดเก็บรายไต้มาข่วยทำ แล้วก็ขอข่างจากกองข่างไป 
สัปดาห์หน่ึงก็ไต้สองวัน บางสัปดาห์ก็ไมใต้ลงไปข่วยค่ะ ตอนน้ีไต้ ๑๖ 8๒(* จาก ๘๐ 8๒(:1(

- คือขอเสนอว่า ตรงน้ีเราสามารถจ้างเหมาไต้หรือไม่ครับ ตามระเบียบฯไต้ไหมครับ จ้างเหมาจาก 
สถาบันก็มีนะครับ จากวิทยาลัยราฃภัฎฯก็มีสาขาผังเมืองก็มี เพื่อให้งานเราแล้วเสร็จตามนโยบาย 
กรมฯ เรามีบล็อกแผนที่ขัดเจนไหมครับ ผมเคยไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำแผนที่ภาษี ซึ่งเป็น 
นโยบายของกรม ที่น้ีโปรแกรมก็เป็นโประแกรมสำเร็จรูป ล้าจ้างเหมาไต้ผมคิดว่าเราลดบีญหาไต้ 
เพราะตอนนี้เรามีข้อจำกัดอยู่คือเรื่องเปอร์เซ็นการเพิ่มบุคลากร แต่ล้าสิ่งใดเป็นภาระ เป็นเรื่อง 
เฉพาะกิจไป ล้าจ้างเหมาไต้ตามราคาที่เหมาะสม เพื่อความแล้วเสร็จของงานแล้ว เราสามารถวัด 
ไต้ ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดประโยขน่ ผมคิดว่าตรงน้ีน่าจะเสนอเป็นการจ้างเหมาไต้หรือไม่ครับ 
เพราะเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็สามารถทำไต้ ก็ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกองข่างไต้ ใน 
การทำตามบล็อก เด๋ียวน้ีมี (3?5 ผมคิดว่าสามารถนำทางเดินไปไต้ถูกหมดเลย แค่มีมือถือเครื่อง 
เดียว พอลงโปรแกรมแล้วก็สามารถเดินไปตรงน้ัน แล้ววางก็เหมือนการต่อจ๊ิกซอ การสำรวจผมว่า 
ใข้ระบบเทศโนโลยี ผมว่าสามารถทำไต้ครับ เป็นแนวทางหน่ึง จะดีหรือไม่ครับผอ.กองคลัง ล้าเรา 
มาน่ังรองคน ก็อย่างที่ว่า คนหน่ึงคนท่ีจะไต้เพ่ิมมารับผิดขอบตรงน้ีโดยตรง ความแล้วเสร็จภายใน 
ปี ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง ผมคิดว่าน่าจะจ้างเหมาให้แล้วเสร็จไต้ ล้าผมรับปาก 
ว่าจะเพิ่มบุคลากรให้ เรื่องก็จะยิ่งยืดยาว ทำให้เสียเวลาไปอีก ผมเห็นหลายๆพื้นที่ เขาก็ทำสำเร็จ 
ไต้ น่าจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งไต้ บริษัทเดี๋ยวนี้เขามีความก้าวหน้า สามารถทำเป็นโปรแกรมให้ 
เราไต้ ล้าเราไม่พอใจในผลงาน ก็อยู่ในเงื่อนไขในสัญญาจ้างอยู่แล้วว่า แก้ไขปรับจนกว่าท่านทำ 
แล้วเสร็จเราถึงจะจ่ายค่าจ้างเหมาให้เขาต่อไปไต้

- ถามต่อไปว่า เม่ือปลัดให้แนวทางแบบน้ี เราต้องไปปรับแผนงานของกองคลังด้วยถูกต้องหรือไม่ 
ครับว่าจะต้องจ้างเหมาบริการในการจัดทำแผนที่ภาษี ก็ต้องไปปรับแก้ตรงน้ันด้วย ตอนน้ียังไม่มี 
บุคลากร ก็ต้องแก้ไขตรงน้ีไปก่อน ผมก็เป็นห่วงอยู่ว่าล้ามีเจ้าหน้าที่คนใหม่มา เจ้าหน้าที่เก่าก็ต้อง 
นำเดินเหมือนเดิม คนใหม่เข้ามาบางที่ก็ยังไม่รู้เรื่องแผนที่ ในเขตพ้ืนท่ีเหมือนกัน แต่ล้าเป็นบริษัท 
ผมเห็นดีด้วยครับ เพราะเขามีความชำนาญ เขาต้องมีคนในพื้นที่ของเขา ก่อนจะมารับงานเขาต้อง 
หาคนที่จะทำให้เขาก่อน แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทำทีมมาลงงาน อยากจะให้แก้ไขบีญหาเฉพาะ 
หน้าก่อนครับ ปีงบประมาณหน้าเราค่อยว่ากันอีกที ล้าหากเรามีอัตรากำลังมา ก็รับปากกองคลัง 
ว่าจะต้องหามาให้ไต้ แต่ส่วนน้ีเราต้องสนองนโยบายของรัฐให้แล้วเสร็จภายในห้วงเวลาท่ีกำหนด

- ขอสอบถามกรมฯก่อนค่ะ เพราะว่ากรมฯไม่ให้จ้างบริษัท พอเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ไป แล้วข้อมูล 
มันใข้ไม่ไต้ เพราะแผนที่ภาษีต้องมีการปรับทุกเดือน เขาไมไห้จ้างบริษัท

- กรมฯไม่ไต้ห้าม แต่ที่ผ่านมาท้องถิ่นทำไปที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรรู้หรือไม่ครับ ๑. มีการจ้างที่ว่า 
ด้วยผลประโยซนํคือกับบริษัทที่มารับจ้าง ค่อนข้างที่จะเอาผลประโยขนํกันระหว่างผู้จ้าง

/  ๒. ผู้รับจ้างไม่มีความเขี่ยวซาญ...



นายประสงค์ โพธิ๋มีศึริ
นายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายธีระพัฒน่ สีอกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

๒. ผู้รับจ้างไม่มีความเชี่ยวซาญจริง ว่าพอมาทำๆไปก็ทิ้งโปรแกรมทิ้งงานกันไว้ จ่ายกันทีก็ ๔-๕ 
แสน ส่วนน้ี สตง. ก็มีการเรียกคืนในเซตพื้นที่ใกล้ๆเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราจ้างบริษัทที่เขามีผลงาน 
ถามว่าเราสามารถดูได้ไหมครับว่าที่ไหนเขาจ้างเหมาทำสำเร็จมาแล้วบ้าง มีเทศบาลที่สำเร็จ 
มาแล้วกี่แห่ง แต่ผมถามว่ากรมฯจะห้ามไหม คงเป็นที่อำนาจของเทศบาลในการที่จะจ้างเหมา ยัง 
ไม่มีหนังสือสั่งการห้ามเรื่องนี้ แต่มีข้องติงก็คือที่ สตง. ตรวจพบว่ามีข้อพิรุจเรื่องผลประโยขน์มา 
นำเรื่องงาน ก็ทำให้เสียหาย ในเมื่อว่ากองคลังเสนอว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ผมเห็นด้วยเพราะเป็น 
นโยบายกรมฯ ก็อยากให้หาทางออกร่วมกันตรงนี้ครับ ส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการ 
ตัดสินใจ ในระหว่างกว่าจะได้คนมา กับการจ้างเหมาที่แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กรมฯกำหนดครับ

- ซอให้ติดตามเรื่องนี้แล้วกันครับ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็แล้วกันครับ ภายในปี ๒๕๖๑ ให้แล้ว 
เสร็จ ให้ประสานงานกัน ให้ปลัดรับผิดขอบไปเลยแล้วกันครับ

- สมมติว่าจ้างเหมาไม่ได้ เราจะแก้ไขปีญหาในเร่ืองน้ีว่ายังไงครับ มีการเตรียมการแผนสองด้วยนะ 
ครับ

- ถ้ามีความจำเป็นคือเรื่องคน ตอนนี้เราทราบมาว่าทางกองซ่างเอง ก็จะมีเพิ่มเติมของสถาปนิก 
ที่อีกไม่นานก็จะย้ายมาอยู่ กับจะต้องเพิ่มบุคลากรโดยตรง อย่างที่ทางกองคลังไต้นำเสนอ คือตรง 
น้ีก็ไม่ได้ปีดกั้นครับ เป็นตัวเลือกอย่างที่บอกว่าจ้างบริษัทก็แล้วเสร็จ แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ หากเป็น 
เรื่องนโยบายเราก็ต้องรอมรับบุคลากรเพิ่ม อาจจะเป็นพนักงานจ้างหรือลูกจ้าก็ไม่ติดขัดครับ ผม 
คิดว่าการบริหารไปให้สู่ความสำเร็จ เราก็ต้องเห็นปีญหาอย่างที่พบอยู่ทุกวันนี้ แต่เป็นทางออก 
สองทาง คือ ๑.อันไหนแล้วเสร็จ แล้ว1ขาดตัวก็คืก'ว่า กับ ๒. จ้างมาแล้ว แล้วไม่สามารถกำหนด 
ความแล้วเสร็จได้ ก็คือเวลาเราประกาศรับสมัครบุคลากร คุณสมบัติก็เป็นแค่กว้างๆ มาทำภารกิจ 
ด่วนก็ไมใต้อีกถูกต้องหรือไม่ครับ ต้องเป็นพนักงานจ้างท่ังไป แล้วเราก็ไม่รู้พื้นฐานกัน อย่างที่ท่าน 
เลขาบอกว่าต้องมีแผนสองก็ไม่ไต้ตัดซะทีเดียว กองคลังมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอ 
ต่อด้วยกองสำนักปลัดครับ เซิญครับ

- ในส่วนของสำนักปลัดครับ ก่อนอ่ืนก็จะขอแจ้งหัวหน้าส่วนราซการ สถานศึกษานะครับ ในเดือน 
มกราคม ๒๕๖๑ ไต้รับโอนพนักงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มา ๑ ท่าน คือ 
นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ ซึ่งรับโอนย้ายตามอัตราว่าง ย้ายมาจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า 
จังหวัดขอนแก่น เพราะว่าเจ้าพนักงานธุรการที่ปฏิบัติงานอยู่'ปิจจุบัน คือไต้มาซ่วยราซการจาก 
สังกัด กองการศึกษา คือนายพิขาติ ปลั่งกลาง ในส่วนนายพิฃาติ ปลั่งกลาง ขอเคลียร์งานเก่าที่ 
ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จแล้วจะส่งมอบงาน คาดว่าไม่เกินอาทิตยัน้ีก็คงไต้กลับสังกัดกองการศึกษาครับ

- ขอโทษครับ ในส่วนของนายพิขาติ ปลั่งกลาง ผมได้คุยเป็นการส่วนตัวแล้วครับว่าจะส่งคืนต้น 
สังกัดตั้งแต่วันนี้เลยครับ เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ส่วนงานที่ค้างอยู่ ก็ส่งมอบงานให้ธุรการคน 
ใหม่ตามขั้นตอนไปก่อน เพราะเราไม่สามารถให้นั่งซํ้าซ้อนในสำนักปลัดไต้ ส่วนงานที่คั่งค้างก็ 
สามารถเอามาปฏิบ ัต ิได ้ อย่างเซ่นถอดการประขุมฯอะไรต่างๆ ก็สามารถมานั่งทำบนกอง 
การศึกษาไต้ เพราะจำไต้เข้าส ู่ระบบที่ซ ัดเจนสักที ในเมื่อธุรการสำนักปลัดตัวจริงมาแล้ว 
ก็สามารถส่งนายพิฃาติ ปลั่งกลาง คืนต้นสังกัดไต้เลย ถ้ามีหนังสือแล้วท่านนายกก็ไต้อนุญาตไป 
แล้ว ฉะน้ันก็สามารถส่งคืนต้นสังกัดไต้ถูกต้อง ก็สามารถปฏิบัติได้เลยครับ ไม่ต้องรอ

/  น าย ว ร ก าร  ท ัด ก ล าง ...



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายธีระพัฒน่ ลิ่ฮกลาง 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายศิริพันธุ ศิริประภา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายธีระพัฒน่ ลิ่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ขออนุญาตพูดเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องนี้เลยครับ เรื่องของการโอน(ย้าย) ลาออก รักษาการ หรือ,ช่วย 
ราขการ ในเรื่องของการมอบหมายหน้าที่การงาน ต้องทำให้ขัดเจน อย่างนายพิซาติ ปลั่งกลาง จะ 
ข้ึนไปกองการศึกษา ว่าเรื่องอะไรที่ยังค้างคาอยู่ ควรทำมอบหมายงานให้เรียบร้อยนะครับ แล้วจะ 
พุดต่อไปว่า นายพิขาติ ปลั่งการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม -  ธันวาคม ๒๕๖๐ ใครจะเป็นคนประเมิน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา ๓ เดือน ถ้าส่งเรื่องให้กองการศึกษาการประเมินก็ 
ต้องคำนึงถึงว่าเคยทำ ข้อตกลงกับสำนักปลัดว่าอย่างไร แล้วนายพิขาติ ปลั่งกลาง ก็ต้องไปทำ 
เฬอบ ใหม่กับกองการศึกษา เพราะว่างานของสำนักปลัด กับงานของกองการศึกษาบางเรื่องก็คน 
ละประเด็น บางเรื่องก็อาจจะประเด็นเดียวกัน เนื้องานอาจจะแตกต่างกัน แล้วต้องมาทำ เฬ0 บ 
ใหม่อีกถูกต้องหรือไม่ เหมือนกันกับกรณีนายวีระ กลิ่นกลาง ลาออก ก็ยังไม่รู้เลยว่านายวีระ 
มีงานอะไรค้างไว้อยู่ แล้วก็มามอบให้ ผอ.ประภาพรรณ รักษาการต่อ ก็ยังไม่รู้เลยว่ามีงานอะไรที่ 
ค้างคาไว้อยู่ ก็เลยทำอะไรต่อไปไม่ไต้ จะเป็นลักษณะนี้ครับ อย่างเรื่องขยะ คนจะกวาดขยะ 
รถขยะ ก็ไม่รู้อะไรค้างอยู่ จะออกก็ออกไปเฉยๆ โดยไม่มีการมอบหมายงานใดๆ อย่าให้มี 
เหตุการณ์แบบนี้ในเทศบาลโนนสูงอีกนะครับ ว่าใครโอนย้ายในระดับเล็กๆ หรือตำแหน่งใดๆ 
ก็ตาม ใครจะโอนจะย้ายต้องมีการมอบหมายการงานให้ขัดเจนถูกต้องตามระเบียบฯนะครับ อย่า 
ไปเฉยๆ ถ้าใครยังไม่มอบหมายการงานก็ยังไม่ต้องทำหนังสือส่งตัวนะครับ จนกว่าเจ้าตัวจะทำ 
มอบหมายการงานให้เสร็จแล้วค่อยไป จะได้ไม่ต้องตามหากันให้ยากว่าอะไรอยู่ตรงไหน ผมขอ 
ฝากไว้วาระของหัวหน้าสำนักปลัดไว้ตรงน้ีเลยนะครับ ขอบคุณครับ

- ในเรื่องของการปฏิบัติงานในส่วนของสำนักปลัดเทคบาลตำบลโนนสูง ตามเทศบัญญัติ และ 
แผนพัฒนาเทศบาล ในข่วงนี้ยังไม่มีโครงการและแผนงานครับ ในส่วนของสำนักปลัดก็จะ 
ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย ก็มีหัวหน้าฝ่ายที่ดำรงตำแหน่งจริงๆอยู่ ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายอำนวยการ กับฝ่าย 
ปกครอง ในส่วนของฝ่ายบีองกันๆ ก็มี'นายสุธรรม ดอกแขมกลาง ตำแหน่งเจ้าพนักงานบีองกันๆ 
รักษาการหัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่ายบีองกันๆ แต่ตอนน้ีอยู่ในระหว่างรับโอนหัวหน้าฝ่ายบีองกัน 
ฯซี่งกำลังขอโอน(ย้าย)กำลังนำเรื่องเข้า กท.จ. ในเดือนนี้ในอนาคตก็คงไต้หัวหน้าฝ่ายเพิ่มมาอีก 
หน่ึงคนครับ สำหรับเรื่องของฝ่ายอำนวยการวันนี้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการไม่มา เน่ืองจากลากิจไป 
ตรวจสุขภาพ ตั้งแต่วันเมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ม.ค. ๖๑ ครับ ในส่วนของฝ่ายปกครอง ในส่วนน้ีจะให้ 
ทางฝ่ายปกครองขึ้แจงว่ามีงานอะไรบ้างที่กำลังดำเนินการในแผนงานเชิญครับ

- ขออนุญาตนำเรียนครับ ฝ่ายปกครองในข่วงน้ี!ม่มีงานพิเศษอะไร ในส่วนที่ผ่านมาก็มีงานทำลาย 
เอกสารที่เรียบร้อยไปแล้ว อยู่ระหว่างการดำเน ินการทำลาย ซึ่งทำหนังสือขออนุมัติแต่งตั้ง 
คณะกรรมการทำลายอยู่ รอนายอำเภออนุมัติมา ส่วนงานปฏิบัติ ปกติก็ไม่มีบีญหาและอุปสรรค 
ใดๆครับ ขอบคุณครับ

- ในส่วนของงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประขาขน ตอนนี้เป็นนโยบายหลักของทางกรมๆ คือ 
วันหยุดส่วนใหญ่ก็จะมาปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาวันสงกรานต์ วันข้ึนปีใหม่ วัน,หยุด,ช่วงยาวๆ ก็จะไม่ 
ค่อยไต้พักผ่อนกันเท่าไหร่นัก แต่สามารถเบิกค่าตอบแทนไต้ ครับในส่วนต่อไป ฝ่ายบีองกันๆ เชิญ 
หัวหน้าฝ่ายครับ

/  นายส ุธรรม ด อกแขมกลาง...



นายสุธรรม ดอกแขมกลาง - งานฟ้องกันก็ได้มีการตำเนินงานทีผ่านมา คือโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ๗ วันอันตราย 
รก.หัวหน้าฝ่ายฟ้องกันฯ ในช่วงปีใหม่ และร่วมรณรงค์ทำความสะอาดล้างถนนภายในเขตเทศบาลก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

งานอ่ืนๆก็ปฏิบัติตามปกติครับ ขอบคุณครับ

, V ๑ ๙

นายธีระพัฒน้ ลี่อกลาง - ขอเพิ่มเติมในส่วนของงานเทศกิจ ก็มีฟ้ญหาที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน เป็นฟ้ญหาที่ค่อนข้างใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ก็คือฟ้ญหาเรื่องจุดผ่อนผัน ซึ่งตอนน้ีทางอำเภอได้กำหนดการนัดประขุมเพื่อแก้ไขฟ้ญหาในระดับ

คณะกรรมการ เมื่อวานท่านปลัดก็ได้เรียกผมไปให้เตรียมเอกสาร เพื่อที่จะประขุมนอกรอบของ 
ทางเทศบาล ในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้นัดกับหัวหน้างานเทศกิจว่า ให้เอาเอกสาร 
ท้ังหมดมาให้ผมดู เพื่อที่จะเตรียมรวบรวม แล้วนำเสนอปลัดเพื่อเตรียมขี้แจงที่อำเภอ เป็นปีญหา 
เก ี่ยวข้องกับบุคคลเอกขน อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้อง ก็เป็นฟ้ญหาที่จะต้องแก้ไขระหว่าง 
ดำเนินการ ในส่วนของสำนักปลัดก็การรายงานเพียงเท่าน้ีครับ

นายวรการ ทัดกลาง
.ลขานุการนายกเทศมนตรี

- ขออนุญาตถามว่า โครงการ ๗ วัน อันตราย ในเขตโนนสูงน้ีมีคนตายไหม

นายสุธรรม ดอกแขมกลาง - มี ๑ รายครับ 
รก.หัวหน้าฝ่ายฟ้องกันฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - มี ๑ รายครับ ท่ีส่ีแยกไฟแดง เป็นหลานประธานขุมขนศาลตาปู อุบัติเหตุเกิด ในวันท่ี ๓๑ ธ.ค.
ปลัดเทศบาล ๖0  เวลา ๒๓.๐๐ น. ขื่อนายระพีพัฒนํ ดวงจิต อายุ ๒๓ ปี ขับจักรยานยนต์เสียหลักขนเสาไฟฟ้า

เป็นเหตุให้เสียขีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุความผิดทั้งหมดในช่วงวันที่ ๑ -  ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ไม่สวมหมวก 
จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๕ ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด -  ไม่มี -  ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ๒๑๘ ราย แซงในท่ี 
คับขัน ถูกจับกุม ๔๒ ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ ๒๗๘ ราย ฝ่าปีนสัญญาณไฟจราจร ๔๙ 
ราย ขับรถย้อนศร ๓๒ ราย โทรขณะขับรถ ๕๒ ราย รวม ๑,๑๐๒ ราย ในเขตโนนสูง ขนาดไฟ 
แดงมีที่เดียวยังฝ่าปีนกัน เป็นรายงานในท่ีประขุม อ.โนนสูง ครับ

' เ ^  นายวรการ ทัดกลาง - ขออนุญาตท่านายกเทศมนตรีครับ เท่าที่ด ูจุดบริการประขาขน ผมมีข้อเสนอว่าอยากจะให้
เลขานุการนายกเทศมนตรี เปลี่ยนจุดบริการ พอจะทำได้หรือไม่ จากตรงข้างสถานีรถไฟ ผมอยากให้ไปอยู่สี่แยกไฟแดง

พอจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะว่าจะถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ แล้ว อีก ๓ เดือน หัวหน้า 
สำนักปลัดสามารถเปล่ียนจุดได้ไหม

นายธีระพัฒน์ ลี่อกลาง - จุดปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล ล้าเป็นของเทศบาลจริงๆแล้ว สามารถตั้งได้ แต่ต้องมีความเห็น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ของตำรวจ และปกครอง ว่าตรงไหนเหมาะที่สุด แต่ถ้าว่าเราจะแยกจุดบริการของเทศบาลจริง

ก็สามารถทำได้ แต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และอ.ป.พ.ร. เข้าไปตั้งในการบริการ อาจจะมี 
เรื่องน้ีาด่ืม เร่ืองกาแฟอะไรต่างๆ ร่วมด้วยได้ ถ้ามีการประขุมเรื่องงานวันสงกรานต์ก็ลองเสนอใน 
ที่ประขุมว่า เราจะกำหนดจุดบริการเพิ่มขึ้นมาอีก ในส่วนนี้ถ้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกำลังพอใน 
เรื่องของกวดขันวินัยจราจรว่าไปร่วมสมทบ แต่ว่าเคยคุยกับทางตำรวจแล้วว่าช่วงเทศกาลของ 
โนนสูงปฏิบัติการหมดเลย ก็จะไปรักษาในเรื่องถนนสายหลักคือมิตรภาพ จะไม่ค่อยว่าง แต่ว่า

/  สามารถดำเนินการ...



นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

ฝายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

นายธีระพัฒน์ ลี่อกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธมืคิริ
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ

๒๐

สามารถดำเนินการได้ครับ จะตั้งกี่จุดก็ได้ครับ แต่เราต้องกำหนดจุดเสี่ยงขึ้นมา แล้วก็สั่งให้ 
อ.ป.พ.ร. และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม คราวนี้ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของงานบีองกัน ถ้ากำลังไม่ 
เพียงพอ ผู้อำนวยการห้องถิ่น สามารถออกคำสั่งให้ข้าราขการในลังกัด ไปประจำจุดได้ ตรงน้ีก็ 
สามารถดำเนินการได้ครับ

- ผมเห็นด้วยกับหัวหน้าสำนักปลัดครับ คือเพิ่มจุด ดีกว่าเปลี่ยนจุด เพราะอย่างที่สำนักปลัดได้ 
ข้อมูลมา เหมือนผมเลยครับ ผมได้ถามแล้วครับว่าอย่างปีหน้า เทศกาลหน้า อย่างที่ท่านเลขาฯ 
เสนอมาคือเปลี่ยนจุดดีหรือไม่ ผมได้คำตอบมาว่าไม่เหมาะสม เพราะว่าตรงนั้นเป็นทางผ่านมา 
จากโนนไทย ขามทะเลสอ ด่านขุนทด ฉะน้ันรถที่เข้ามาจากปากทางแล้วจะเลี้ยวไปโนนไทยก็ไม่มื 
จุดถาม ถ้ามาถามจุดบริการตรงลี่แยก ก็นอกจากผ่านบายพาส แต่เราเพิ่มจุดดีกว่าครับ ก็เทศกาล 
หน้า ผมว่าเราเพิ่มจุดอีกจุดหนึ่งจะเหมาะสมกว่า เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงจุดบริการผู้มาใข้บริการ 
ก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร

- ส่วนน้ีก็ฝากหัวหน้าสำนักปลัด เสนอในการประขุมอำเภอ ก่อนข่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็จะมืการ 
จัดประขุมก่อนทุกปี ก็ฝากเสนอเรื่องจุดที่ท่านนายก และท่านเลขาฯ ได้เสนอ กับอีกส่วนหน่ึง 
เป็นแนวความคิดของผมเอง เรื่องรถนั้าที่เราต้องไปประจำที่ดอนหวาย ทั้งที่คนเราก็ขาด ในส่วน 
ของดับเพลิง ทำไมทางอำเภอไม่จัดให้หมุนเวียนกันบ้างว่าให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่อ่ืนไปแสตนบายบ้าง 
นะครับ ฝากหัวหน้าสำนักปลัดตรงนี้ด้วยว่าทำไมต้องเป็นโนนสูงทุกปีด้วยทุกเทศกาล ก็น่าจะ 
ลับเปลี่ยนกันบ้าง เพราะรถนํ้าแต'ละที่ก็มือยู่ ไม่ใข่ว่าเราไม่อยากไป แต่น่าจะมืการหมุนเวียนกัน 
บ้าง แล้วกำลังเราน้อย ปกติจะมืเจ้าหน้าที่ประจำรถ ๔ คน ใข่ไหมครับ แล้วถ้าหากเกิดเหตุในเขต 
พื้นที่ของเรา เราก็จะลำบาก

- ขออนุญาตขี้แจงตรงนี้ครับ ตรงจุดดอนหวาย มือยู่ ๒ ขุด คือขุดรถนั้ารถดับเพลิงสำหรับระงับ 
อัคคีภัย แต่ของเราไปในขุดกู้ภัย ท่ีไปทุกวันคือ ขอ'ไปโน,ขุดกู้ภัยเล็ก เคยขี้แจงทางอำเภอครับว่า 
เมื่อก่อนทางดอยหวายไม่มืรถนํ้า แต่ตอบบี้มแล้ว แต่ในส่วนของเราไปในขุดกัภัย ปีน้ีรถน้ัาก็ไม่ได้ 
ไปครับ ไปแต่รถกู้ภัย คือขุดรถกู้ภัยจะมืเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขีวิต แต่มื 
ขุด อ.ป.พ.ร. มาเสริมในเรื่องเกิดอัคคีภัยได้ครับ

- ฝากงานทะเบียนด้วยนะครับ ให้ช่วยรายงานตรงนี้ด้วย เพราะที่ผ่านมามืผู้มาใข้บริการด้วย 
เพราะมืการเปีดให้บริการอยู่ เจ้าหน้าที่ก็มาปฏิบัติงานได้ครบถ้วนหรือไม่ จนถึงบัดนี้ได้รายงานมา 
หรือยังครับ ถ้ารายงานเสนอมาแล้วก็ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นกองวิขาการ เขิญครับ

- กราบเรียนคณะผู้บริหาร ผอ.กองทุกท่านนะคะ กองวิฃาการเป็นการติดตามงาน สืบเนืองจาก 
การประขุมครั้งที่ผ่านมา ในระบบข้อมูล เก{๖ ท่ีเราตกลงกันไว้ใน ๘ งาน ยังไม่มืกองไหนส่งรายข่ือ 
ผู้รับผิดขอบ และยังไม่มืการลงข้อมูลให้เป็นบีจจุบัน ตอนน้ี!ม่มืกองไหนรายงานมาเลย ตรงนืเป็น 
เรื่องที่สำคัญมาก ก็ได้ยํ้าไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ เดือนนี้ก็ขอยํ้าอีกว่าให้ส่งรายขื่อผู้ที่รับผิดขอบ 
ทำระบบ ลงข้อมูลในระบบ เกเ๖ ขอให้ข้อมูลรายฃือเจ้าหน้าทีมาเพีอทีจะจัดทำคำลัง ตอนนืทาง 
จังหวัดก็เร่งมาทุกอย่างในระบบที่เราจะต้องรายงานค่ะ งานที่ติดตามอีกเรื่อง คือเสียงตามสาย

/  ที่บอกว่าเราจะเพิ่ม...



นางจารุวรรณ สือกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอดิคักดิ๋ พ่วงดิริ 
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีระพัฒน่ ท่ีอกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางรัขนี อริยรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการๆ

นางบุญณภัทร์ เดือนกลาง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางประภาพรรณ โพธมีศึริ
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขาบุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธมีดิริ
ผู้อำนวยการกองวิฃาการฯ

ที่บอกว่าเราจะเพ ิ่มในส่วนที่เราจะดำเน ินการประซาส ัมพ ันธ์ในช่วง ๔ โมงเย็น ท ี่เราจะ 
ประซาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนน้ีเราจะส่งข้อมูล 
เข้า'โลนกลุ่ม ตามที่ท่านเลขาฯได้ เสนอนโยบายใวัว่าใหัจัดทำไลน์กลุ่มของเทศบาล เพ่ือให้ส่งการ 
ปฏิบัติงาน การประซาสัมพันธ์ การออกเสียงตามสาย ก็ให้ส่งเข้าไลน่กลุ่ม แต่มีคนเข้าร่วมในไลน์ 
กลุ่มแค่ ๕ คน เฃิญแล้วก็ยังไม่มีใครเข้า ก็ขอให้ทุกกองเข้าไป เพื่อที่จะได้ทราบงาน มีงานอะไรท่ี 
จะให้ความรู้แก่กันได้เราก็จะส่งให้กันในไลนํกลุ่ม ให้ส่งไลน์เข้าไปเป็นเฉพาะงานที่จะด้องรายงาน 
กันให้ทราบ เพื่อเป็นประโยซน์ต่อองค์กรซองเรา ไม่เข้าไปสวัสดีอะไรต่างๆนะคะ ให้เข้าไป 
เฉพาะงานจริงๆ ของกองวิซาการมีแค'น้ีค่ะ ที่สำคัญคืองานระบบ 1๙0 ขอให้ทุกกองส่งรายขื่อ 
เพื่อที่จะออกดำสั่งต่อไป หรือจะรายงานตรงน๋ีได้เลยไหมค่ะ หรือจะต้องให้ทำหนังสือขอส่งรายขื่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบภายในอาทิตย์นี้ ตามเนื้องานที่แจ้งเมื่อเดือนที่แล้ว

- กองคลังแจ้งเลยค่ะ
๑. นางสุวรรณี ปานเจริญคักด๋ึ 
๒. นายอุดม จันทรปรีขายุทธ 
๓. นางสิริ สิงหศิริ

- กองช่าง นายขัย หมายแก้วกลาง

- กองสำนักปลัด นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ

- กองสวัสดิการสังคม นางสาวสุพิซญ์ซาญา บรรจงปรุ

- กองการศึกษา นางอัญขุลี ตรงด่านกลาง และนางสาวนิทมา บรรจง

- สำหรับกองสาธารณสุข นางก่ิงแก้ว นิจจอหา และนางเตือนใจ ขังจอหอ

- ขอสอบถามกองวิขาการฯ เรื่องมาตรการที่เคยแจ้งไวัให้กองวิซาการรับผิดขอบ คือเรื่อง 
มาตรการลดค่าใข้จ่ายต่างๆ ท้ังน้ํามันเฃ้ีอเพลิง เรื่องถึงไหนแล้วครับ

- ขออนุญาตท่านผู้บริหารตรงนี้เลยค่ะว่า ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการในการแจ้งมาตรการใดๆเลยค่ะ 
ก็จะรีบไปดำเนินการภายในอาทิตย์นี้ จะออกมาตรการให้ เรายังไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดกันเลย 
ค่ะ ภายในอาทิตย์นี้จะออกมาตรการให้ได้ เพราะว่าได้คุยกับนิติกร และคณะทำงานไว้แล้ว ว่ามี 
หลายๆอย่างที่เราจะต้องนำมาจัดทำประกาศมาตรการ ให้ข้าราฃการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ

/  ในสังกัดถือปฏิบัติ -..



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายอดิศักดิ๋ พ่วงศิริ 
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีระพัฒน้ ส่ีอกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายประลงค์ โพธึ๋มีศิริ 
นายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ในสังกัดถือปฏิบัติ ถ้าเราไม่ทำไม่มีการควบคุมภายใน ตรงนี้น่าจะเป็นงานของงานควบคุมภายใน 
ที่จะออกมาตรการต่างๆในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เป็นไรค่ะ ในเมื่อผู้บริหารมอบให้กองวิซาการ 
ก็จะรีบไปดำเนินการ ขอหารือในส่วนซองปัายที่เราติดว่าเป็นที่จอดรถของใคร ก็ฃอหารือในตรงน้ี 
ว ่าม ีมาตรการออกมา เป็นการทำงานไม่ได้เอื้อต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็จะซออนุญาตหารือในที่ 
ประขุมว่าตรงนี้เราเห็นสมควรเอาไว้หรือไม่ เพราะว่าทุกสิ่งที่อย่างที่ทำก็ต้องเพื่อประซาขน ถ้า 
เกิดมีนิญหาซ้ีนมาก็จะว่าไปเอ้ือต่อใครอะไรยังไงอีกค่ะ

- ผมอยากเสนอว่าเอาฟ้ายออกดีไหมครับ คืออยากให้ว่าใครมาก่อนก็จอดได้ก่อน ใครมาหลังก็ 
เป็นสิทธของคนอ่ืนๆด้วยดีกว่าไหมครับ เพราะเราไปแสดงสิทธิ๋ก็จะตกเป็นที่สอบถามว่าเป็นที่ของ 
เราตั้งแต่เม่ือไหร่ เพื่อไม่เป็นหลักฐานว่าเรามีการจับจองพื้นท่ีดีกว่าไหมครับ

- ถอดออกเลยครับ ฝากกองช่างด้วย แล้วเวลาจอดรถ เราก็ตีเล้นให้บางคนก็ยังจอดไม่ถูก 
เหมือนเดิม ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ คิดอยากจะจอดตรงไหนก็จอด ไมใช่อะไรหรอกครับ 
กลัวจะมีการเซี่ยวซนกันขึ้น ที่จอดผู้พิการก็เช่นเดียวกัน ไมให้คนปกติเข้าไปจอด

- ต่อไปกองช่าง เฃิญครับ

- ส่วนของกองช่าง ในเดือนที่ผ่านมามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คือ
๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณรอบบ่อบำบัดป้าเสีย 
๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. แอสพิลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๑ 
๓. โครงการปรับปรุงถนนแอสพิลทํติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณ ๔ แยกโรงเหล้า ถึงบริเวณ 

หน้าโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ประดู ๒
- ส่วนโครงการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ คือ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ตะโกงงอ ถึงทางรถไพ่ ครับ

- ขออนุญาตแจ้ง ในเร่ืองในส่วนซองถนน เพื่อเป็นประโยฃน่ฃองคณะผู้บริหาร และในส่วนของ 
งานกองช่าง คือถนนประซาอุทิศ ๒ หรือหลังโรงเรียนเทศบาล ๓ เนื่องจากว่าฟ้จจุบันมีการ 
ก่อสร้างก็จะใข้ประดูหลังเป็นทางผ่านของหมอ เจ้าหน้าที่ หรือแม้กระทั่งรถด่วนฉุกเฉิน จะเข้า 
ออกทางประดูหลังซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนเทศบาล ๓ ที่พบคือถนนเริ่มขำรุดบางจุดแตกร้าวจะเห็น 
เหล็กโผล่ ผมเกรงว่าบุคคลเหล่านี้จะได้รับอันตราย แล้วจะมีฟ้ญหาภายหลัง ก็ขอแจ้งว่า ถ้าซ่อม 
ได้ก็ปรับ พอดีรถดินก็วิงผ่านทางน้ีด้วย ซองอนุญาตแจ้งเพ่ือร่วมกันแก้ไข

- แจ้งให้กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ ถ้าตัดเหล็กออกก่อนได้ก็ตัดครับ หรือจะลงแอสพิลทํติกคอน 
กรืตปะหน้าได้ก่อนก็ลงเลยครับ เป็นการแก้ไขเบื้องด้นไปก่อน เพราะถนนเส้นนี้เรามีโครงการ 
ปรับปรุงถนนแอสพิลทํติกคอนกรีต ของปี ๒๕๖๑ อยู่ครับ

- ครับ คือมีอีกที่ครับ ซอฝากด้วย ตรงสี่แยกสาธารณสุขอำเภอ ตะแกรงร้สีกจะทรุด เราสามารถ 
พลิกกลับด้านได้หรือไม่ครับ เพราะตรงนั้นรถพ่วง รถสิบล้อผ่านเยอะ แล้ววิ่งกดทับ ทำตะแกรง 
ทรุดลงไปเยอะ ตรงน้ันเป็นแอ่งเลยครับ

/  นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ....



นายประสงค์ โพธมีสิริ 
นายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นางร้ฃนี อรียรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ

ซ

นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาวิ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมซน

นายวรการ ทัดกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมืสิ,รี
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ

นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาวิ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมขน

๒๓

- ตรงนั้นผมว่าเป็นที่การอ๊อกมากกว่า เราอ๊อกไม่แน่นหน้า ให้รื้อออกมา แล้วก็มาอ๊อกเพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนให้เหล็กหนากว่าเดิม พลิกได้ แต่ต้องอ๊อกเพิ่มเติม ฝากกองข่างด้วยครับ

- ขอฝากเรื่องซ่อมแซม ก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้ติดตามเรื่องรายงานผู้ควบคุมงานให้ด้วย 
ครับ ตรงซอยกระพี้ เพราะทราบว่าทางห้างได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซม กลัวจะเลยกำหนด ผม 
ให้ซ่อมทั้งหมด เพราะผมเป็นประธานตรวจการจ้าง ตรวจงานซ่อมแซม ทางกองซ่างมีนิญหาและ 
อุปสรรคในการปฏิบัติงานใดๆหรือไม่ครับ ล้าไม่มีเฃิญทางกองสวัสดิการต่อครับ

- กราบเรียนคณะผู้บริหาร ผอ.กอง และผู้เข้าร่วมประชุม วันน้ีกองสวัสดิการสังคม ก็จะมีรายงาน 
เกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการในเดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงเทศบาลตำบลโนน 
สูงได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรม ๒ โครงการค่ะ คือการอบรมเซิง 
ปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเซิงสุขภาพ และโครงการอบรมเซิงปฏิบัติการสิ่งอำนวยความ 
สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลโนนสูง คือโดมด้านหลังเทศบาล วันละ ๕๐ คน ได้มีการอบรมผ่านไปแล้ว ซึ่งสำเร็จลุล่วง 
ตามวัตถุประสงค์แล้วทั้งสองโครงการ แล้วก็มีโครงการรับสิ่งของพระราขทาน ของจิตอาสา มอบ 
ให้ทางหัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดขอบได้ขี้แจงให้ทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ

- กราบเรียนท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมครับ สำหรับหารรับผิดขอบในเรื่องแจกชุดจิตอาสา 
พระราฃทาน ทางเทศบาลตำบลโนนสูง ยอดทั้งหมด ๕๖๙ ราย ตอนน้ีรับไปแล้วท้ังหมด ๔๖๓ 
ราย โดยผมจะแยกเป็นประเภทงาน และโรงเรียน อย่างโรงเรียนเทศบาลทั้ง ๓ โรงเรียน ก็ได้มอบ 
ให้คุณครูรับผิดขอบไปเรียบร้อยแล้ว ตำรวจก็จะเป็นงานรักษาความปลอดภัย ๒๗ ราย ยกให้ 
ตำรวจไปเรียบร้อย ร.ร.โนนสูงศรีธานี ก็รับไป ๓๗ ราย ตามรายขื่อ ตอนนี้คงเหลือที่ยังค้างอยู่เป็น 
ของประขาขนที่ยังไม่ได้มารับ จะเป็นงานบริการทั่วไป ๒๐ ราย ประขาสัมพันธ์ ๑๗ ราย จราจร 
๑๘ ราย โยธา ๒ ราย ที่จะเยอะก็จะเป็นงานดอกไม้จันทน์ ๔๐ ราย และอ.ส.ม. ๘ ราย รวม 
ทั้งหมด ๑ ๐ ๖  ราย ท ี่ย ังค ้างอย ู่ ก ็ย ังคงให ้ประซาสัมพ ันธ์เร ื่อยๆ ท่านใดที่ย ังไม่มารับก็ 
ประขาสัมพันธ์ให้มารับได้เลย จะมี'ปิญหาในเรื่องของคนที่มารับชุดพระราขทาน ในลำดับที่หลัง 
หมายเลข ๘๗๐๓ ท่ีจะไดรับของเป็นบางส่วน

- ขออนุญาตในเรื่องของจิตอาสา เพราะยังเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร ก็ยังทำงานอยู่ตลอด 
หลังจากที่มีพิธีพระราซทางเพลิงพระบรมศพเสร็จเรียบร้อย ก็ยังมีจิตอาสาดำเนินการอยู่ตลอด 
แต่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีแผนการอะไรท่ีจะตำเนินการร่วมกันหรือไม่

- เมื่อเดือนที่แล้ว ทางกองวิฃาการได้ประสานงานขอรายขื่อจิตอาสากับทางกองสวัสดิการสังคม 
ณ ตอนน้ีก็ยังไม่ได้ ก็เลยวางแผนทำอะไรกันไม่ได้ ขอขี้แจงในที่ประชุมว่า ขอรายขือจิตอาสาเพิอ 
นำมาวางแผนในการทำงาน ไม่ทราบว่ากองสวัสดิการสามารถจะให้ขอมูลได้เม่ือไหร่

- ได้วันน้ีครับ เพราะว่าจำนวนคนเยอะ ผมจะเรียงตามหมายเลข เพื่อให้ง่ายในการค้นหา ในการ 
เข้าระบบ แล้วคราวน้ีล้าเราจะทราบว่าชุมขนไหนเป็นชุมขนไหน เราต้องรอลงข้อมูลเข้าระบบ

/ให้'หมด...



V V ๒๔
#

ให้หมด ส่วนไหนท่ีผมรู้ฃุมซนผมก็จะใส่ไป ในการ ร 6 3 โ 0 เา ในโปรแกรม 6X031 ก็ให้ ร 6 3 โ 0 เา 
ในโปรแกรม แล้วพิมพ์คำว่าขุมขน ก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือว่าอยากทราบงานบริการทั่วไป 
ก็พิมพ์คำว่าบริการทั่วไป แล้วงานบริการทั่วไปก็จะขึ้นมา ก็จะง่ายต่อการคันหาครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - กองสวัสดิการสังคม มีส่วนใดท่ีจะเพ่ิมเติม หรือมีบีญหาอุปสรรคไหมครับ
ปลัดเทศบาล

นางรัขนี อริยรักษ์ - ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมไม่มีปิญหาและอุปสรรคใดๆค่ะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - ต่อไป กองการศึกษา เฃิญครับ
ปลัดเทศบาล

ป้างบุญณภัทรี เดือนกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- เรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราขการทุกท่านค่ะ ก่อนอ่ืนฃอฃ้ีแจงการลงข้อมูล 
เก6๐ ได้รับมอบหมายให้ทางผอ.กองประสานงานกับทางผอ.โรงเรียน เนื่องจากเมนูหลักในการ 
บันทึกข้อมูล เก1๖ จะไม่มีข้อมูลของโรงเรียน คือกองการศึกษาได้รับมอบหมายเฉพาะข้อมูลการ 
ท่องเที่ยวกับสถานที่สำคัญ ควบกับกองสวัสดิการสังคม ก็จะเป็นการการศึกษาที่ได้เสนอฃื่อผู้ลง 
ข้อมูลในระบบไปแล้ว คือนางอัญขุลี ตรงด่านกลาง และนางสาวบีทมา บรรจง ส่วนทางโรงเรียน 
จะมีการลงข้อมูลในระบบ 515 และระบบ 0 0 5  ที่โรงเรียนอยู่แล้ว ส่วนการดำเนินงานที่ผ่านมา 
เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๖๑ กองการศึกษาได้ดำเนินโครงการวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๔๖๑ โดยมี 
นายอำเภอโนนสูง มาเป็นประธานในงาน ก็มีข้าราขการ พ่อค้า ประซาซน เข้าร่วมโครงการโดย 
การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง บัดนี้การดำเนินงานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยไม่มีปีญหา 
อุปสรรคใดๆ ส่วนขณะนี้กำลังดำเนินงานโครงการเนื่องในวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี ๒๔๖๑ 
เนื่องจากระเบียบฯตัวใหม่ ที่ท่านเลขาฯ ได้ขี้แจงมาเมื่อลักครู่นี้ เน่ืองจากระเบียบระบุไว้ว่า ของท่ี 
ให้จะมีลัดส่วนที่ให้ตามเปอรีเซ็น ก็ทำให้ของขวัญเราจะลดลงนะคะ ก็ขอแจ้งแต่ละกองไว้ด้วย 
แล้วกิจกรรมในแต่ละฐานที่กองต่างๆ และโรงเรียนจัด ก็ขอรบกวนจัดกิจกรรมตามฐานให้ด้วย ว่า 
ใครได้สำตับท่ีเท่าไหร่ ท่ี ๑, ๒ และ ๓ คือจดซื่อเสร็จก็ให้เด็กเซ็นขื่อกำกับไว้ที่ซ่องข้างหลังด้วยนะ 
คะ ซึ่งทางโรงเรียนมีบุคลากรเยอะอยู่แล้ว ส่วนกองแต่ละกองก็มีบีญหาเรื่องเจ้าหน้าที่น้อย จะ 
พยายามหาเจ้าหน้าที่ให้ ขอความอนุเคราะห์ไปทางโรงเรียน เป็นผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างมา 
ซ่วยอีกทาง อาจจะส่งให้ไม่ครบทุกกอง ก็ขอความกรุณาให้แต่ละกอง แต่ละโรงเรียน ซ่วยจดซื่อ 
เด็กให้ด้วยนะคะ เนื่องจากในระเบียบกำหนดว่า “ เป็นของรางวัล” เราไม่สามารถแจกให้เด็กได้ 
เลย จะต้องมีรายซื่อของเด็กที่ได้ที่ ๑, ๒ และ ๓ ที่ได้ของรางวัล ส่วนของรางวัล เราจะจัดไปให้ใน 
แต่ละฐานที่ได้เสนอมา รวมทั้งวัสดุที่ได้ขอเข้ามาด้วย ก็กำลังส่งเรื่องให้คลังดำเนินการจัดหาวัสดุ 
ให้อยู่ค่ะ สำหรับกองการศึกษามีเรื่องนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ - ในรูปแบบของการจัดงานวันเด็ก ก็จะขอประสานงานกับผอ.กองการศึกษา เพราะกองสวัสดิการ 
ผู้อำนวยการกองวิฃาการฯ กับกองวิซาการ ว่าจะร่วมกันทายบีญหาเด็ก แล้วก็พาเด็กขึ้นรถพ่วง ที่ท่านนายกมอบหมายให้

ดำเนินการ คือจะขอคุยกับผอ.กองการศึกษาในภายหลังค่ะ
/  นายประสงค์ โพธ้ิมีศิริ...



นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

นางบุญณภัทรี เดือนกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีดืริ
รก.ผอ.สาธารณสุขฯ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด่ื 
รองนายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ 
รองนายกเทศมนตรี

- ให ้ผอ.กองการศ ึกษา จัดเตรียมพื้นที่การแสดงของทหารด้วยครับ เพราะได้ผมขอความ 
อนุเคราะห์มา เพื่อเป็นประโยขน่ต่อเด็ก

- ทางทหารได้ประสานงานมา ว่าจะออกจากโนนไทยประมาณ ๑๐.๐๐ น. แล้วจะมาถึงตำบลโนน 
สูง เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.

- ต่อไปเขิญกองสาธารณสุข เขิญครับ

- ในส่วนของกองสาธารณสุข ก็พ่ืงได้มารับงานเม่ือวันท่ี ๓ ม.ค. ๖๑ ตอนแรกจะมอบหมายงานกัน 
ไว้ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ ธ.ค. ๖๐ พอดีนายวีระ มีงานทำต่อเนื่อง ก็เลยถึงวันที่เกษียณ ตรงน้ีก็ได้ร่วมงาน 
กันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ตอนน้ีอยู่ในฃ่วงการออกคำสั่ง ปรับเปลี่ยนคำสั่งต่างๆ มอบหมายงานต่างๆ 
กำลังเสนอคำสั่งมอบหมายงานของทุกคนในกอง ตรงน้ีก็ขออนุญาตท่านรองฯได้ข่วยรายงานในที่ 
ประขุมด้วยค่ะ ว่าในกองสารธารณสุขตอนน้ีได้ดำเนินการเรื่องใดบ้าง ขอบคุณค่ะ

- กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านเลขาฯ ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประขุม ในฐานะที่ท่านนายก 
มอบหมายให้ดูแลกองสาธารณะสุข ข่วงปีใหม่ เป็น'ช่วง'ขาดแคลน และเป็น1ช่วงเกิดเหตุร้องเรียน 
เก ี่ยวก ับความสะอาดในพื้นท ี่ ก็ได้พาน้องๆ เด็กๆ ได้ทำความสะอาดบางส่วน ก่อนอื่นก็ 
ขอขอบคุณท่านนายก ท่านเลขา ท่านปลัด ท่านผอ.กองวิขาการและแผนงาน ผอ.กองข่าง ผอ. 
กองสาธารณสุข และผอ.ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในการกวาดถนนข่วยกัน และที่ได้ให้ความ 
อนุเคราะห์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม เป็นขวัญกำลังใจให้กับกองสารณสุข ซ่ึงก็ได้ลงไปคลุกคลี 
ในบางส่วน พยายามทำความเข้าใจกับน้องๆทุกคน เพราะบางคนก็มีหัวหน้าส่วนต่างๆ ยืมตัวไป 
ข่วยราขการ ส่วนนี้ด้วยความจำเป็นก็ขอกำลังคืน ก็ได้ทำความเข้าใจ อธิบายให้น้องๆฟ้ง ในเมื่อ 
กองเราเดือดร้อน ก็ต้องได้กลับคืนมาประจำตำแหน่งของท่านก่อน บางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่ 
เข้าใจ ก็ถือว่าเอาเท่าที่ทำได้ ทำแล้วสบายใจ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตา คือก็อยากเห็น 
ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกน้อง ท้ายที่สุดเราอะไรก็ตกอยู่ที่ผู้ใด้บังคับบัญขา แต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามผม 
ก็ต้องทำตามนโยบายของท่านนายก เพื่อสนองนโยบายของท่าน ทำได้คือทำ ทำไม่ได้เราก็ต้องทำ 
ครับ เพื่อให้เทศบาลเราน่าอยู่ เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า สะอาดสะอ้าน ด้วยความรับผิดขอบ 
ก็ได้ลงไปคลุกคลี ก็ได้มองเห็นปีญหาอยู่บ้าง เรื่องความสะอาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นหน้าเป็นตา 
ของบ้านเมืองเรา อยากฝากท่านนายก ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการควบคุมอัตรากำลัง คืออยาก 
ได้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบโดยตรงมาข่วยแก้!ขปีญหาในการบริหารงาน

- ขอถามเรื่องบ่อขยะเป็นอย่างไรบ้างครับ ไปเข้าไปติดตามการประเมินผลบ้างหรือไม่ หรือได้เข้า 
ไปดูการทิ้งขยะของรถขนขยะบ้างไหม ซึ่งได้เกิดษีญหากับพื่น้องประขาขนบริเวณใกล้เคียง และ 
การสัญจรไปมาก็ไม่สะดวก

- ปีญหาเรื่องบ่อขยะ ช่วงนั้นจะเป็นษีญหาเกี่ยวกับเรื่องรถตักหน้าขุดหลัง ที่ไปทิ้งขยะแล้วรถ 
กระบะเข้าไปท้ิงไม่ได้ ก็จะเทอยู่ข้างหน้า แล้วก็จะไล่ออกมาเลยๆ แล้วช่วงหลังผมก็รถแบล็คโฮ

/ไปเกลี่ยเข้าไปข้างใน...
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ไปเกลี่ยเข้าไปข้างใน ก็สามารถแก้!ขปึญหาได้แล้วครับ ก็ได้ให้รถตักหน้าขุดหลังเกลี่ยเข้าไปข้างใน 
อีกก็สามารถแก้ไขน่ญหาได้เรียบร้อยแล้วครับ

- กองสาธารณสุข เมื่อก่อนคนเยอะ ภายหลังท่านนายกก็ให้ความกรุณาน้องๆลูกจ้างได้เปลี่ยน 
ตำแหน่งไป พูดได้เลยว่าลูกจ้าของกองสาธารณะสุขที่มีการเปลี่ยนงานไป เป็นมือหนึ่งของกอง 
สาธารณสุขทั้งหมดเลย แล้วทุกคนจะเข้าใจงาน แล้วตอนนี้งานสาธารณสุขก็มืการท่างานยากขึ้น 
เพราะขาดผู้เขี่ยวขาญงานไป ไปเป็นน่องกันบ้าง เทศกิจบ้าง ตอนนี้เหลือแค'ข้าราขการ ๑ คน 
แล้วงานแต่ละฝ่ายแต่ละงานก็เยอะ ตอนนี้ก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วค่ะ ก็ได้แน่งกันรับผิดขอบ มีอีก 
เรื่องหนึ่งคือเรื่องการรณรงค์การท่าความสะอาด ภายใน ๑ เดือน ต้องรายงานจังหวัด ๒ ครั้ง 
เพราะทางจังหวัดให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม แล้วจะได้ท่าหนังสือแจ้งไปทุกกอง เพื่อจะ 
กำหนดวันในการรณรงค์ ทุกกองจะต้องส่งตัวแทนเข้ามาร่วมโครงการ ก็ขอความอนุเคราะห์และ 
ขอความร่วมมือของทุกกอง ขอให้ผู้บริหารได้มาร่วมให้กำลังใจกับน้องๆ เดือนหน่ึงจะมื ๒ ครั้ง 
ต้องส่งรูปเพื่อรายงานวังหวัด อีกเรื่องคือเรื่องของการปล่อยสัตว์ ตอนนี้กำลังแต่ตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือที,จะท่าร่างเทศบัญญัติเรื่องการปล่อยสัตว์ กองสาธารณสุขมีเพียงเท่าน้ีค่ะ

- ข่วงนี้เริ่มเข้าหน้าแล้ง แล้วคือโรคพิษสุนัขบ้าก็จะตามมา โครงการอยู่ในแผนรอบไตรมาสที่ ๒ 
หรือไม่ ล้ามืก็ให้รีบดำเนินการ

- ในเรื่องของพิษสุนัขบ้า วัคซีนเราซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ยังคงเหลืออยู่ คงจะไม่ได้ซื้อใหม่ จะ 
ประสานกับกรมปศุสัตว์อีกทีว่าวัคซีนสามารระเก็บไว้ได้นานขนาดไหน

- ในเรื่องของโครงการท่าความสะอาด เดือนละ ๒ ครั้ง อยากขอให้จิตอาสาเข้าร่วมโครงการด้วย 
พอจะได้หรือไม่ครับ ขอความร่วมมือด้วยครับ

- ขอรายขื่อ เพราะเราจะได้วางแผนการท่างานต่อไป

-ในส่วนของกองสาธารณสุข ผมขอติดตามเรื่อง โครงการ อถล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ!ลก ผม 
ได้แทงหนังสือมอบหมอประมวลไป เพื่อรายงานอำเภอ ทุกวันศุกร์ ก็ให้วัดท่าน่ายรับสมัคร อถล. 
ของกรมส่งเสริมฯโดยตรง ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดขอบผู้สมัครให้ขัดเจน ต่อไปเป็นเรื่องรายงานขยะ 
มูลฝอย ตามแบบ มฝ.๒ ผมติดตามทางไลน์ของปลัด ติดตามความล่าข้าทุกเดือน คือต้องรายงาน 
อำเภอทุกเดือนทั้ง ๒ เร่ือง 
- ต่อไปเป็นในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ เชิญครับ

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราขการ และผู้เข้าร่วมประขุม ทุก 
ท่านครับ ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ขอนำเรียนท่านนายกเทศมนตรี ในข่วงของการท่างาน 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซี่งมืทั้งในด้านวิซาการ ทั้งงานบริหารทั่วไป งานบุคคล งาน 
แผนงบประมาณ ในเร่ืองของงานวิซาการน้ัน ในวันท่ี ๑๓ -  ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ทางโรงเรียนได้วัด

/  กิจกรรมเดินทางไกล...



กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง และเข้าค่ายลูกเสือสามัญร่วมกันทั้ง ๓ โรงเรียน ผลการ 
ดำเนินงานก็ผ่านไปด้วยดี และในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินโรงเรียน 
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคณะกรรมการจากจังหวัดมาประเมิน การประเมินก็ผ่านไปด้วยดี ในส่วน 
ของวิฃาการที่เราได้เตรียมการไว้ตลอดภาคเรียน ตั้งแต่เปีดภาคเรียนมาก็คือ การเตรียมสอบ 
(ว-ก61: ของนักเรียนขั้น ป.๖ เรามีการจัดติวทุกเข้า นักเรียนขั้น ป.๖ โดยไม่ต้องเข้าแถว ให้ข้ึนไป 
ติว 0-ก61: อย่างเดียวทุกวัน จนถึงทุกวันน้ี จะหมุนเวียนกันเกือบทุกวิขา และจำมีการสอบในวันที่ 
๓ ก.พ. ๖๑ ในส่วนของเรื่องวิขาการก็มีเรื่องของการอ่านออก เขียนได้ ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยัง 
อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ก็ได้แบ่งประเภทนักเรียน คนไหนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริงๆ ก็มี 
นักเรียนขั้น ป.๔ หลายคน ก็แบ่งให้ครูจับไปติวเป็นรายบุคคลไป เราก็จะมีกิจกรรมตอนเข้าการ 
อ่านออกเขียนได้ทุกวัน มีการอ่านการเขียน ถ้าคนที่หนักจริงๆ คือให้ครูติวให้ตัวต่อตัวเลย เพื่อให้ 
นักเรียนได้อ่านออกเขียนได้ ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะเรียนวิขาอะไรก็ไม่ได้ และในข่วงน้ีก็มีการ 
เตรียมการประกันคุณภาพ ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพในข่วง เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ภายใน ๑ ปี 
ก็จะมีการประเมินคุณภาพ ๑ ครั้ง ทั้งนี้คือในส่วนของงานวิขาการ ต่อไปจะเป็นส่วนของงาน 
บุคคล ก็ได้รับบุคลากรมา ๒ ท่าน คือผู้ฃ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญขี มา ๑ คน และธุรการมา ๑ 
คน ปกดิก็จะมีเจ้าหน้าที่ ๑ คน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของเราไม่รื่นไหล และตั้งแต่รับเจ้าหน้าที่ 
มาก็ทำให้สะดวกดีขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่มาช่วยในส่วนของการเงินและบัญขี และงานธุรการอะไร 
ต่างๆ ซึ่งปกติผมก็ได้นั่งทำเอง ทั้งงานธุรการงานเอกสาร และด้านการเงินต่างๆ ช่วงนี้ก็มีการ 
บริหารงานในส่วนน้ีก็ดีข้ึน คล่องข้ึน สะดวกข้ึน มีผู้ไปรับไปส่งหนังสือให้ และในช่วง ๒๘ ธ.ค. ๖๐ 
ที่ผ่านมา ก็มีการประเมินวิทยฐานะ ของครูขำนาญการและครูขำนาญงานพิเศษ จำนวน ๒ คน 
ก็ผ่านไปด้วยดี ส่วนในเรื่องของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ในช่วงนี้ก็ได้สำรวจการซ่อมแซม 
บ้านพักครู ซึ่งก็ได้รายงานมาแล้ว ก็ให้ทางกองช่างประเมินว่า สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ ถ้าเก่า 
เกินไปก็จะดำเนินการขอจำหน่าย ซึ่งกำลังอยู่ในซ่วงดำเนินการอยู่จำนวน ๒ หลัง แล้วก็ในวันท่ี 
๘ ม.ค. ๖๑ เมื่อวานนี้ โรงเรียนเทศบาล ๑ ได้มอบเงินค่าปีจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจน 
ให้กับนักเรียนตั้งแต่ขั้น ป.๑ -  ป.๖ จำนวน ๓๒ คน คนละ ๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินของกรมฯ 
จัดสรรมา ซ่ึงเราได้มอบเงินอุดหนุน งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการ 
เงินอุดหนุนค่าใข้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปีจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน 
ยากจน) ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราพยายามเฉลี่ยให้ได้ครบ 
ทุกคน ส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษา ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ ก็ได้มีนโยบายว่า 
นักเรียนต้องได้รับทุนทุกคน ซึ่งเงินทุนเหล่านั่นเราได้มาจากบริจาค เวลามีงานศพหรืองานบุญ 
อะไรต่างๆ เราก็จะได้รับเงินบริจาค และรวบรวมเงินไว้ ถึงวันแม่เราก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับ 
นักเรียนคนที่ยังไม่ได้ ทุนละ ๓๐๐ บาท ส่วนมากทุกปีจะได้รับทุกคน ตั้งแต่ขั้นอนุบาลมาจนถึง 
ข้ัน ป.๖ ทุกคน และในส่วนของเรื่องการบริหารงานทั่วไป ในวันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๖๐ ที่ผ่านมา ทาง 
โรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่พร้อมกัน และมีการทำบุญตักบาตร 
ข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งเราไม่ได้ของบประมาณทางเทศบาล ตั้งงบให้แล้ว แต่การขอก็จะยุ่งยาก 
โดยรวมรวมของขวัญในการจัดงานจะแจกทุกคน โดยทุกคนไม่ต้องห่อของขวัญมา และยังเหลือ 
สิ่งของประเภทขนมต่างๆ พระท่านก็ไม่เอา ท่านให้ทางโรงเรียนเอาไว้ ก็พอดีงานวันเด็กทาง 
โรงเรียนก็ได้จัดฐาน เราก็เอาขนมตรงนี้ มอบให้นักเรียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในฐาน ของแจกอยู่ที่ 
โรงเรียนเยอะแยะครับ อีกเร่ืองหน่ึงคือเรื่องของงานอาคารและสถานที่ จริงๆแล้วผมว่าจะพูด

/  ตั้งแต่การประขุมครั้งที่แล้ว...
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ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว แต่ผมกลัวเรื่องจะยืดยาว ก็เห็นกองการศึกษายุ่งอยู่หลายเรื่อง ก็เลย 
ไม่อยากพูดในที่ประชุมครั้งที่แล้ว ก็เป็นโครงการที่ค้างคาอยู่ก็ฃอติดตาม คือการซ่อมแซมโรง 
อาหาร ไปถึงไหนแล้วครับ ผมก็ได้บันทึกมาหลายครั้งแล้วครับ ขอให้ติดตามให้ผมด้วย และการ 
ก่อลร้างรั้วโรงเรียนเป็นโครงการที่ค้างไว้ เคยทำแผนเคยปรับแผนมาแล้ว และการจัดทำฟ้ายขื่อ 
โรงเรียน เม่ือวันท่ี ๑๘ ธ.ค. ๖๐ ทาง ปปท. มา ซ่ึง ปปท. ถามว่าโรงเรียนได้จัดทำป๋ายขื่อหรือยัง ไง 
พอดีเดิมปัายขื่อโรงเรียนได้บังบ้านที่อยู่ใกล้เคียง เพราะเขาได้มาสร้างบ้านแล้วก็มองไม่เห็น 
โครงการน้ีก็ได้ต้ังงบประมาณไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงก็รอไม่รู้ว่าโครงการไปถึงไหนแล้ว อีกเรื่องคือ 
การซ่อมแซมอาคาร ๓ ซึ่งมีแบบมีแผนส่งไปทางกองการศึกษาไว้หมดแล้วทุกอย่าง ล่าสุดคือการ 
ซ่อมแซมฝ็าอาคารอนุบาล ผู้รับเหมาไม่ได้มาเก็บงานข้างบน ฝนก็ตกนํ้าเลยท่วมซึ่งระบายออกไม่ 
ทัน ซึ่งทำให้น้ําฃัง ทำให้ฝ็ายุบลงมา และพื้นของอาคาร ซ่อมมาหลายครั้งก็ไม่หาย ตรงน้ีได้ต้ัง 
คณะกรรมการไว้ก่อนท่ีจะคืนเงินประกัน ผมก็เป็นกรรมการตรวจรับตรงนี้ และยังมีส่วนท่อน้ํามัน 
ฝังใน ตางอ่างล้างหน้าของเด็กนักเรียน จะมีท่อฝังข้างในกำแพง คือต้องทุบออกมาถึงจะแก้ไขตรง 
น้ันได้ ตรงน้ีก็ได้ทำบันทึกไปแล้ว เพื่อทำการซ่อมแซมก่อนจะคืนเงินประกันของอาคารหลังใหม่ 
ครับท่านนายก ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ขอรายการให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- ครับ ก็ฝากทางกองการศึกษาติดตามบันทึกในเรื่องที่ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ ได้ทำมาว่าเรื่องถึง 
ไหนแล้ว เรื่องการซ่อมแซมต่างๆ ต่อไปขอเฃิญโรงเรียนเทศบาล ๒ เฃิญครับ

ดร.นิรันดร เนตรภักด๋ิ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

- เรียน ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสูง คณะผู้บริหาร ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าส่วนทุก 
ท่านครับ โรงเรียนเทศบาล ๒ ก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของที่ทาง ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ ได้กล่าว 
มาแล้ว คือเรื่องเกี่ยวกับการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ, สามัญรุ่นใหญ่ เป็นที่เรียบร้อย 
ในวันที่ ๑๓ -  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา วันที่ ๒๑ ธันวาคา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางโรงเรียน 
เทศบาล ๒ ได้ประชุมผู้ปกครอง และมอบฟ้จจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนไปเรียบร้อยแล้ว 
และในข่วงเข้าก็ได้มีกิจกรรมให้ทางผู้ปกครองได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้วยครับ 
และในวันท ี่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ได ้น ำน ัก เร ียน ข ั้น  ป .๔ -  ขั้น ม .๓ ไปศ ึกษานอกสถานท ี่ 
ที่กรุงเทพมหานคร ก็เรียบร้อยดีครับ ในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็น 
กิจกรรมทางวิขาการก็ได้ดำเนินการผ่านไปด้วยดี วันท่ี ๒๙ ธ.ค. ๖๐ ก็ได้จัดกิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 
ได้เขิญซวนผู้ปกครองมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วย สำหรับที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๑ คือการ 
ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ก็ได้ตำเนินการเรียบร้อย ทางคณะกรรมการก็ได้ขื่นขม และทาง 
คณะผู้บริหารก็ให้ความสำคัญ และได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่วนน้ีก็ฃอเรียนให้ท่านนายกได้ 
ทราบด้วยครับ สำหรับวันพรุ่งน้ีคือวันที ่ ๑๐ ม.ค. ๖๐ ทางโรงเรียนเทศบาล ๒ ก็จะมีนักเรียนที่ 
เป็นตัวแทนไปแข่งขันวิขาการ “ เด็กเก่งท้องถิ่น” ในระดับจังหวัดนครราซสีมา ซ่ึงมีน้ังหมด ๙ คน 
มีท้ังหมด ๑๐ รายการ ซ่ึงโรงเรียนเทศบาล ๒ เป็นตัวแทน ๙ รายการ ส่วนโรงเรียนเทศบาล ๓ ส่ง 
นักเรียนไปเป็นตัวแทน ๑ รายการ ตังนั้นในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคุณครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนไป 
สอบแข่งขัน วันท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๑ ก็จะมีกิจกรรมวันครู ซ่ึงข่วงน้ีต้ังแต่วันที่ ๔ -  ๑๕ ม.ค. ๖๑ ทาง 
เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้ประชุมร่วมกันกับทางคณะครูของโรงเรียนเทศนาล ท้ัง ๓ โรงเรียน ร่วมกัน 
แข่งขันกีฬากลุ่ม โดยแบ่งประเภทกีฬา ซ่ึงทำการแข่งขันกันไปเรื่อยๆ จนถึงวันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๖๑ วัน 
นั้นก็จะมีคุณครูมาร่วมกิจกรรมกันเกือบทุกคนครับ นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมที่จะดำเนินการ 
ทั่วไปก็จะเป็นกิจกรรมการสอบ ผา' ก็จะมีนักเรียนขั้น ป.๓ มีการสอบ (ว-ก61, มีการสอบประเมิน
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นางเสาวลักษณ์ รัตนอังศิริกุล 
ครู โรงเรียนเทศบาล ๓

สมรรถนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสอบประเมินการอ่านของนักเรียนขั้น 
ป.๑ -  ป.๕ มีการสอบกลางภาค และปลายภาค ช่วงนี้ตั้งแต่เดือน ม.ค. -  มี.ค. ๒๕๖๑ ก็จะเป็น 
ช่วงประเมินนักเรียนจากทั้งหลายฝ่าย ทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดของ 
กรมฯ ช่วงนี้จะเป็นช่วงสอบ ทั้งสอบการประเมินโรงเรียนด้วยครับ สำหรับส่วนของโรงเรียน 
เทศบาล ๒ มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- ขออนุญาตขี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการแช่งขันเด็กเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นค่ะ พรุ่งนี้ทางผอ.กองได้ 
ประสานงาน กับรถสองแถวใหญ่ ของกองการศึกษาที่จะไปรับนักเรียนและครูที่โรงเรียนเทศบาล 
๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำหรับนักเรียนเทศบาล ๓ ให้ครูนำเด็กนักเรียนมาขึ้นรถพร้อมกันที่โรงเรียน 
เทศบาล ๒ ฝากแจ้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ต่อใปโรงเรียนเทศบาล ๓ ครับ เขิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสูง คณะผู้บริหาร ผอ.กองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย 
ทุกท่านค่ะ ดิฉันเป็นตัวแทน ผอ. พอดืผอ.โรงเรียนลากิจค่ะ ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๓ 
กิจกรรมที่ทำในเดือนที่แลัว คือตั้งแต่วันที่ ๑๒ -  ๑๕ ม.ค. ๖๐ ก็จะเหมือนโรงเรียนเทศบาล ๑ 
และ๒ คือวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ ก็จะเป็นกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง จากที่เราประเมิน 
ความพึงพอใจก็อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๔.๑๐ นะคะ ส่วนของลูกเสือสามัญเราไปเข้าค่ายเดิน 
ทางไกลท่ีค่ายโกลเดิร์นแลนด์รีสอร์ท ก็มีการประเมินความพึงพอใจของเด็กนักเรียน อยู่ในระดับดี 
เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ ทางโรงเรียนเทศบาล ๓ ก็ได้รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น นำ 
โดย ผอ.อำนาจ บุตรโต ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕ ประเมิน ๕ ด้าน โรงเรียนเทศบาล ๓ ผ่านเกณฑ์ 
ในระดับดี เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสและวันข้ึนปีใหม่ มีการดักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู และนักเรียน และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง อยู่ในระดับดี ค่ะ ในช่วงน้ีผอ. จะเน้นให้ 
เราประเมิน เน้นให้เราติว เราจะใข้เวลาติวในช่วงตอนเข้า โรงเรียนเทศบาล ๓ จะมีการประกัน 
การอ่าน จากช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. และช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
จะใข้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน และวันจันทร์ช่วงแรกตอนเข้าจะมีการติว 
ภาษาอังกฤษ ตอนบ่ายช่วงลดเวลาเรียนก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ในวันอังคาร ตอนเข้าก็จะเป็น 
ภาษาอ ังกฤษ ตอนน่ายก็จะเป ็นภาษาไทยกับคณิตศาสตร์อย่างละครึ่ง วันพุธก็จะเป็นวิขา 
ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เข้ากับเย็น วันพฤหัสบดีก็จะเป็นวิขาวิทยาศาสตร์เข้ากับเย็น วันศุกร์ 
ก็จะเป็นภาษาไทยและคณิตศาสตร์ค่ะ ในช่วงนี้ก็จะเป็นการสอบ ในวันท่ี ๓ ก.พ. ๖๑ ก็จะเป็น 
การสอบ (ว-กอ!: ของ ป.๖ ผอ.จะเน้นให้นักเรียนต้องมาสอบทุกคน เพราะคะแนนสอบ อ-กอ!: 
ต้องใข้ในการเรียนต่อ ในวันท่ี ๑๘ -๑๙ ก.พ. ๖๑ ก็จะเป็นการสอบกลางภาคของ ป.๑ -ป .๖ วันท่ี 
๒๐ ก.พ. ๖๑ จะเป็นการประเมินการอ่าน-เขียนของนักเรียนขั้น ป.๑ วันท่ี ๒๒ ก.พ. ๖๑ เป็นการ 
ประเมินสมรรถภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีนี้เป็น ป.๓ กับ ป.๖ ค่ะ ในวันที่ 
๗ มี.ค. ๖๑ จะเป็นการสอบ ผา" ของ ป.๓ ซึ่งเราจะไปสอบท่ีโรงเรียนเทศบาล ๒ ทางโรงเรียนจะมี 
การสอบปลายภาค ในวันท่ี ๑๔ -  ๑๖ มี.ค. ๖๑ ทางโรงเรียนได้เพิ่มบุคลากร ครู ศพด. มา ๑ คน

/  และครูลูกจ้างท่ัวไป....
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และครูลูกจ้างทั่วไปของอนุบาลมา ๑ คน ในเดือนธันวาคม ๒๕าอ๐ ค่ะ สำหรับส่วนของโรงเรียน 
เทศบาล ๓ มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ 
นายกเทศมนตรี

- สำหรับดาดฟ้าของโรงเรียนเทศบาล ๑ ก็ขอให้กองข่างได้ออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง เป็น 
โครงเหล็ก แล้วก็ให้เป็นปูนยิปซั่ม อย่าให้เป็นฝ็าแขวน เพราะฝ็าแขวงไม่แข็งแรง อยากให้เป็น 
โครงเหล็กยิปซั่มฉาบเรียบ และเป ็ดร ูระบายด ้วยก ็ด ื ให ้เก ิดความแข็งแรงกว่ากัน โดยตั้ง 
งบซ่อมแซมก็คงได้ครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ขอถามทั่ง ๓ โรงเรียนครับว่า ปีน้ีจะมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการระดับเทศบาลหรือไม่

นางเสาวลักษณ์ รัตนอังสิริกุล - ปีน้ีเป็นปีของครูโรงเรียนเทศบาล ๒ เป็นผู้ประสานงานค่ะ
ครู โรงเรียนเทศบาล ๓

นายประสงค์ โพธมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

- ครับ ผอ.นิรันดร์ เนตรภักดี้ ปีนี้เป็นคิวของท่านที่จะต้องจัดนิทรรศการ ขอให้ท่านได้เตรียมการ 
ด้วยครับ เพราะเราเคยจัดทุกปี ทางนักเรียนจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกันครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ือง อ่ืนๆ
- ในส่วนระเบียบวาระอ่ืนๆ ที่ยังเป็นส่วนที่ด้าง ท่ียังไม่ได้รายงานในท่ีประขุม ถ้าส่วนใดมีเพ่ิมเติม 
หรือท่านใดมีเพิ่มเติม เชิญครับ

นายวรการ ทัดกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผมได้ตรวจเอกสารที่นำเสนอ ก่อนที่ในส่วนหนังสือที่นายกเทศมนตรีจะลงนามในหนังสือต่างๆ 
ค ือม ีหน ังส ือมาจากอำเภอ หรือจังหวัด ส ่วนมากจะมีเฉพาะหนังสือปะหน้ามาแผ่นเด ียว 
ยกตัวอย่าง พร้อมนี้อำเภอขอส่งสำเนาหนังสือ จว.ที่... ลว.ที่... เรื่อง... รายละเอียดตามเอกสารที่
ส่งมาน้ี ทั่งนี้สามารถสืบด้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผ ผ ผ .......ซึ่งไม่ร้ว่าในรายละเอียดคืออะไร
ฝ่ายบริหารไม่ทราบเลยว่ามันคืออะไร เจ้าหน้าที่ที่รับหนังสืออยากให้เพิ่มเติมในส่วนที่อ้างถึง 
ปริ๊นออกมาเพ่ือแนบมาก่อนนำเสนอด้วยได้หรือไม่

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ได้ครับ ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่ธุรการกองต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดขอบ ผอ.กองต่างๆ เป็นผู้สั่งการ 
ได้เลยว่า หากมีการให้ดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ต่างๆ ก็ขอให้แนบมาพร้อมหนังสือด้วย เพราะ 
ถ้าเราเสนอไปแบบนี้ ผู้บริหารก็มาสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าหนังสือนี้คือเรื่องอะไร ให้ถือปฏิบัติ 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก็เป็นระบบเทคโนโลยี ที่ทำให้ไม่สะดวก ฝากแต่ละกองดำเนินการดาวน์ 
โหลดเอกสารมาพร้อมหนังสือที่ท่านเกษียรมา

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ 
นายกเทศมนตรี

- ครับ การประขุมก็เสร็จสิ้นทุกระเบียบวาระแล้ว ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประขุม และ 
ขี้แจงรายละเอียด ก็ทำให้เข้าใจในอุปสรรคและป็ญหาที่เกิดขึ้น และขอให้ทุกท่านได้แก้ไขในส่วน 
ที่ทุกท่านได้พูดมาในวันนี้ ได้เกิดความเข้าใจในเนื้องานในการปฏิบัติงาน ในแต่ละกลงแต่ละฝ่าย 
เราก็ได้ปรึกษาหารือกัน อาจเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินงานที่จะทำให้เกิด-

/  ความสำเร็จได้...



ความสำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือของแต่ละกองแต่ละฝ่าย ช่วยกันในการบริการประขาขน ในเรื่อง 
ความเดือดร้อนของพี่น้องประขาขน ในเรื่องของความเดือนร้อนในการใข้งบประมาณให้เป็นไป 
ตามระเบียบฯ และคล่องตัว ซ่ึงก็ได้มกืารประขมแล้วมีการโต้แย้งกัน แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจ 
กัน ก็ฃอให้ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจักปฏิบัติในคร้ังต่อไป ขอให้ทุกท่านถือปฏิบัติ มีบีญหาอะไรที่เกิดข้ึนก็ 
ขอให ้เราประสานงานกัน ว่าเป ็นอย่างไร เพ ี่อท ี่จะให ้งานสำเร ็จล ุล ่วงไปด้วยดี อย่าโยน 
ผลประโยขน์ให้กับผู้บริหารมากนัก เพราะผู้บริหารก็รับภาระหนักหนักมาพอสมควร ล้างานไหน 
ไม่สำเร็จก็เป็นผู้บริหารที่ถูกประขาขนตำหนิ ขอให้ทุกท่านได้คิดติตรองในเน้ือหาสาระที่เหมาะสม 
และแก้ไขบีญหาให้เกิดความคล่องตัว และให้พี่น ้องประขาขนได้รับผลประโยขน์จากการ 
ใข้งบประมาณให้มากที่สุดครับ วันนี้การประขุมก็ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผมขอปีดการประขุมไว้เพียง 
เท่านี้ครับ ของคุณทุกท่านครับ

เลิกประขุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายธีระพัฒน์ สื่อกลาง) 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายณัฐพล ตะเภาน้อย) 
ปลัดเทศบาล


