
รายงานการประขุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง 
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

รายชื่อผู้มาประขุม

ลำดับ
ท่ี

ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธ้ีมีคิริ
๒ นายอมรรัตน์ ปานเจริญคิกด รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญคักด๋ึ
๓ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๔ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ณัฐพล ตะเภาน้อย
๕ นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัส งานโคกสูง
๖ นางรัชนิ อริยรักษ์ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รัชน อริยรักษ์
๗ นางรัซนี อริยรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รัชบ อริยรักษ์
๘ นางจารุวรรณ ส่ือกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
๙ นางประภาพรรณ โพธ้ีมีคิริ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ประภาพรรณ โพธ๋ึมีคิริ

๑๐ นางประภาพรรณ โพธ้ีมีคิริ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประภาพรรณ โพธ๋ึมีคิริ
๑๑ นายอดิศักดี้ พ่วงคิริ ผู้อำนวยการกองช่าง นายอดิศักด พ่วงคิริ
๑๒ นางอัญชลี ตรงด่านกลาง รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัญซลี ตรงด่านกลาง
๑๓ นายวรคิกด กาญจนสีมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วรคิกด กาญจนสีมา
๑๔ ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ นิรันดร เนตรภักดี
๑๕ นายไพโรจน์ สวามีขัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ไพโรจน์ สวามีขัย

V
เริ่มประขุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายณัฐพล ตะเภาน้อย - กราบเรียน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี รองปลัด
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน วันน้ีเป็น

การประขุมหัวหน้าส่วนราซการของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันพุธ 
ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ขณะน้ีหัวหน้า 
ส่วนราชการได้อยู่ในที่ประขุมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกๆ ได้กล่าวเปิดประขุมและ 
ดำเนินการประขุมในระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ



นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ

น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี

นายประสงค์ โพธมสิีริ 
นายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางรัชนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๒

- เรียนท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านครับ ผมขอเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งใหัที่ประชุมทราบ เราได้นัดหัวหน้าสวัสดิการมาประชุม 
ปรึกษาหารืองานที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานกา̂ .ป!ะชมฺคร้ังที่ผ่านมา เม่ือ.วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

- ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในการประชุม 
หัวหน้าส่วนราขการ คร้ังท่ี ๘/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที ่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก็ขอให้ทุกท่านได้ตรวจ 
รายละเอียด ตามรายงานการประชุมที่ทางเลขานุการได้ทำ ถ้ามีสิ่งหน่ึงสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
คำพูดหรือรายละเอียดข้อความก็สามารถเสนอในที่ประชุม เพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ เฃิญครับ
- ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเพ่ิมเติม ผมก็ใหัทุกท่านได้โปรดยกมือเพื่อรับรองการประชุม 
คร้ังท่ี ๘/ ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เขิญครับ
- ใหัการรับรอง ๑๓ เสียง การรับรองการประชุมเป็นเอกฉันท์นะครับ ขอบคุณมากครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง ติดตามผลการปฏิบัติงานประชุมครั้งที่ฝานมา และรายงานผลการ 
ดำเนินงานในรอบเดือนของแต่ละส่วนราขการ

- ขอเขิญท่านปลัดเทศบาลได้ดำเนินการนำเสนอ และให้แต่ละกอง/ฝ่ายขี้แจงเรื่องที่ผ่านมา และ 
โครงการท่ีจะดำเนินการต่อไป เขิญครับ

- ในส่วนสำนักปลัด รายงานผลการดำเนินงานที่ผ ่านมา กิจกรรมที่จะมีในเดือนกรกฎาคมนี้ 
ขอเขิญ ผอ.รัขบี รายงานต่อไปครับ เขิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี ท่านปลัด 
ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๓ แห่ง และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ท่าน สำนักปลัดเทศบาลจะขอรายงานเรื่องแรกคือ เรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่บีจจุบันเนื่องจาก 
ทางเทศบาลได้รับหนังสือเกี่ยวกับการจัดงานราขพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงทางอำเภอโนนสูง ได้แจ้งหนังสือ 
มาหลายฉบับ แต่ขอสรุปคำส่ังท่ีมอบให้ในส่วนของเทศบาลโนนสูง คือมีหน้าที่เป็นฝ่ายจัดสถานที่ 
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรขัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพร และพิธี 
ถวายคำปฏิญาณตนเป็นข้าราฃการที่ด ีของแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรหน้า 
เทศบาล มีท่านนายก เป็นหัวหน้า ท่านปลัด ท่านผอ.อดิศักดิ๋ ผอ.ประภาพรรณ และดิฉัน รก. 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ข่วย และพนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงที่ได้รับมอบหมาย เป็น 
เจ้าหน้าที่ เทศบาลมีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ โต๊ะหม่บูขา ในการประกอบพิธีทำบุญตัก 
บาตร จัดเตรียมภัตตาหารเข้า (ข้าวต้ม) ถวายพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตร ณ บริเวณหน้าเทศบาล 
ตำบลโนนสูง พร้อมจัดรถรับ-ส่งพระสงฆ์ โดยประสานกับท่านวัฒนธรรมอำเภอโนนสูง การ



*

๓

นิมนต์พระ อำเภอได้นิมนต์พระไว้แล้ว เรามีหน้าท ี่ร ับส่งพระทั้ง ๔ วัด ในวันเสาร์ที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ช่วงเข้า ทางสำนักปลัด ได้ประสานกับทุกกองเกี่ยวกับการแบ่งงาน ในวันท่ี ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้แบ่งงานในส่วนที่เกี่ยวข้องออกไปว่ากองไหนจะรับผิดฃอบอะไร 
เข้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก็จะมีการจุดเทียนชัย แต่ที'เราจะดำเนินการได้เร็วที่สุดในตอนบี้ 
คือ การประดับธงซาติไทย กับธง วปร. ประดับผ้าเหลืองซาว บริเวณรั้วสำนักงาน หรือสถานที่ 
เหมาะสม กองช่างได้ดำเนินการซื้อวัสดุไปบางส่วนแล้ว ทางสำนักปลัดได้ซอความอนุเคราะห์ให้ 
ช ่างประมาณการในส่วนที่จะต้องดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้าง ที่จะใข้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระ 
ซนมพรรษา ๖๖ พรรษา และอีกสถานที่ที่ด้องดำเนินการจัดเตรียม คือสถานที่ลงนามถวายพระ 
พรชัยมงคล ใข้สถาน1ที่เดิม คือช่วงทางเข้าประตู ก่อนทางข้ึนบันไดซ้ัน ๒ เป็นสถานที่สำหรับลง 
นามถวายพระพร สำหรับประซาซน หน่วยงานราซการ ที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงานของเรา ได้ลง 
นามถวายพระพรค่ะ ช่วงภาคคํ่า จะมีพิธีถวายเครื่องลักการะทุ่มเงิน-พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนชัย 
ถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง เวลา ๑๗.๐๐ น. ข้าราซการ 
พ่อค้า ประซาซน นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันเวลา ๑๗.๓๐ น. ถวายพิธี 
เคร่ืองราฃสักการะ พานทุ่มเงิน - ทุ่มทอง เวลา ๑๘.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
ประธานขึ้นสู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ถวายคำนับแล้วถวายเครื่องสักการะ ทุ่มเงิน-ทุ่มทอง 
เปีดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ประธานนำกล่าวถวายราซสดุดี มีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เพลงสดุดีจอมราซา) และนำกล่าวทรงพระเจริญ ๓ คร้ัง เป็นอันเสร็จพิธี 
ซึ่งการแต่งกายในช่วงเข้าใส่บาตร ขุดปกติขาว ขุดสุภาพโทนเหลือง ผ้าไทย ประซาซนสวมผ้าไทย 
หรือขุดสุภาพโทนเหลือง ช่วงพิธีของอำเภอ ช่วง เวลา ๐๘.๒๐ น. พิธีลงนามถวายพระพร เวลา 
๐๙.๓๐ น. หน้าอำเภอโนนสูง มีกิจกรรมปลูกด้นรวงผ้ึง ด้นไม้ประจำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัซกาล 
ท่ี ๑๐ ที่อำเภอโนนสูง พิธีการ'ช่วงคํ่า ขุดปกติขาว ล้า'ช่วงคํ่า ขุดสุภาพโทนเหลือง ส่วนของ 
กิจกรรมของเราจะมาทำกิจกรรมที่เทศบาลตำบลโนนสูง เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำพิธีดักบาตรหน้า 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง กิจกรรมปลูกด้นรวงผึ้ง ๒ ด้น บริเวณหน้าเสาธง หน้าเทศบาล 
ม ีก ิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด ้วยห ัวใจ ซ ึ่งเป ็นการเข ิญจิตอาสาเข ้าร ่วมพ ัฒนาบริเวณ 
สวนสาธารณะโนนนา ช่วงเวลาหลังจากปลูกต้นไม้เสร็จ จะดำเนินการทำความสะอาดจิตอาสา 
ร่วมกัน แล้วก็จะเป็นกิจกรรมช่วงคํ่าเลย เรื่องบี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้สมพระเกียรติ เพราะเวลา 
ค่อนข้างเร็วก็จะพยายามให้ทันให้เร็วที่สุดค่ะ ซึ่งทางทางปลัดเทศบาลได้ออกบันทึกมา ๑ ฉบับ 
เซิญท่านปลัดแจ้งให้ท่ีประขุมทราบค่ะ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน อย่างที่หัวหน้าสำนักปลัดได้
ปลัดเทศบาล ประขุมเตรียมการ หลังจากที่เราได้รับทราบหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากอำเภอโนนสูง เมื่อ

วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๙ ได้นัดหมายกับ ผอ.กองทุกกอง ร่วมกันประขุม เพื่อ 
เตรียมการให้ดำเนินการเสร็จสิ้น ได้วางแผนงานทุกอย่าง ผมเองก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง 
ผู้อำนวยการกองทุกกอง ในใจความดังบี้

ตามที่ได้ประขุมชักข้อมแนวทางการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วน้ัน

เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และ 
เพื่อเป็นการเตรียมการและทดสอบความพร้อมให้แล้วเสร็จก่อนวันงาน จึงขอแจ้งให้ทุกกอง/



ฝ่าย สำนักปลัดถือปฏิบัติ ดังน้ี
๑. กองคลัง มีหน้าท ี่จ ัดซ ื้อ/จ ัดจ ้าง เพื่อให้ได้มาซื้อวัสดุหรืองานจ้างโดย 

เร่งด่วน และให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมดังกล่าวโดยตรงที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหาย

๒. กองช่าง มหีน้าที่ ออกแบบ ประมาณการ ประดับตกแต่งบริเวณสถานท่ี 
ให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติ และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สามารถ 
ทดสอบความพร้อมได้ ในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งด้านอุปกรณ์ แสง สี เสียง

๓. กองสาธารณ ส ุขและส ิ่งแวดล ้อม ให้มหีน ้าท ี่ทำความสะอาดบริเวณ 
สถานที่จัดงาน อาคาร สำนักงาน ดัดแต่งต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน และงานอื่นๆที่ไต้รับ 
มอบหมาย

๔. กองวิชาการและแผนงาน ให้มีหน้าที่จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ พระราซ- 
กรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว เพื่อจัดแสดง 
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในพิธีดักบาตร (ภาคเช ้า) และบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
(ภาคคํ่า)

๕. กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม ให้มีหน้าที่สนับสนุนการทำงาน 
ของกองวิชาการ เกี่ยวกับการเผยแพร่ และประซาสัมพันธ์ บอร์ดภาพพระราชกรณียกิจ ของท้ัง 
๓ พระองค์

๖. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ประสานงานการจัดกิจกรรม งานพิธีการ การ 
รับรอง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่จอดรถ การต้อนรับผู้มาร่วมงาน (ภาคเช้า -  
ภาคคํ่า) และงานอ่ืนๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

ในการนี้ เพ ื่อความรวดเร ็วเก ี่ยวก ับการจัดซ ื้อ/จ ัดจ้าง และการเสนอความ 
เห็นชอบ หรือการอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมดังกล่าว ให้ป็ดหน้าแฟ้ม และพิมพ์ 
ตามข้อความดังนี้

งานเสนอด่วน
เก่ียวกับกิจกรรมวันเฉสิมพระ 

ชนมพรรษาฯ
การเสนอแฟ้มเพ ื่อขอความเห ็นซอบ/อนุม ัต ิ ใหัผู้ร ับผิดชอบงานกิจกรรม 

ดังกล่าวประสานติดตามแฟ้มโดยตรงระหว่างกองจนถืงผู้มีอำนาจ

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ และกำชับทุกกอง/ฝ่าย ให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับ 
ผู้บังคับบัญชา ถึงผู้'ปฏิบัติ มิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
- ในส่วนนี้ก็จะไต้จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่การงานเป็นรายละเอียดเสนอท่านนายกลงนาม ตอนนี้อยู่ 
ในระหว่างการร่างรายละเอียดลงสู่ตัวบุคคลให้มิความชัดเจนมากกว่านี้ เป็นในส่วนของการสั่งงาน 
คร่าว  ๆ ก็ทราบว่าในวันน้ีกองช่างตามที่ไต้มีการประชุมในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และในวันท่ี 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รูปแบบของรายละเอียดงานจะต้องนำเสนอไต้ในวันนี้ หนังสือตัวนี้ก็ 
วัตถุประสงค์ว่า แฟ้มที่เดินเรื่องอนุมัติ เห็นชอบ ประกาศ จะต้องมีเจ้าหน้าที่แยกมาโดยเฉพาะถือ



นายวรการ ทัดกลาง

เ ล ข า น ุก า ร น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางรัขนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

เสนอ เพ่ือให้ผู้มีอ0านาจ ผอ.กอง ปลัด จะได้ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ 
ตามเวลาที่กำหนดครับ

- ขออนุญาตท่านนยกเทศมนตรี ก็ได้เห็นบันทึกตัวน้ี เม่ือวานได้ผ่านหนังสือเรื่องหน่ึง เป็นหนังสือ 
ด่วนท่ี?เดจากอำเภอโนนสูง เรื่องเดียวกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก็ได้อ่านดุแล้วว่ามันยังขาดอยู่ 
เรื่องการจัดตกแต่งสถานที่บริเวณโรงเรียนของเรา ด้วยผ้าขาวเหลืองด้วย ผมได้เขียนเป็นดินสอ 
ด้านหลัง สำหรับกิจกรรมมันต้องมีการจัดแต่งสถานที่ ที่จำได้น่าจะมีกิจกรรม ๘ ข้อ ผมจะเขียน 
เน้นเป็นดินสอไว้ว่าใครมีหน้าที่รับผิดขอบ กองไหนเป็นคนทำ รวมถึงโรงเรียนด้วย ส่วนน้ีไม่ได้มี 
เฉพาะในกองข่าง ประดับตกแต่ง มีงบประมาณตัวไหนที่ใข้ดำเนินการได้บ้าง สถานที่ราขการ 
ไหนควรดำเนินการบ้าง อยู่ข้อ ๒ เพิ่มเติมจากส่วนของท่านปลัด มันจะต้องมีการจัดกิจกรรมของ 
เทศบาล นอกสถานที่ราขการด้วย เป็นกิจกรรมสาธารณะจิตอาสาเราจะต้องไปทำอะไรบ้าง เรา 
ต้องไปทำอะไรด้วยใน ๘ เร่ือง

- เร ื่องน ี้ ผมขอเสนอในที่ประขุมลักนิด เน ื่องจากในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ 
ขนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในครั้งน้ีถึอว่า 
เป็นครั้งแรก ในเรื่องกิจกรรม การที่เราจะจัดตกแต่ง บางครั้งก็ต้องมีการประสานงานกับทาง 
อำเภอ ต้องเข้าใจครั้งแรกในที่นี้หมายถึงในรัฐพิธีการต่าง  ๆ ผมก็พื่งทราบ เข่น ตักบาตรในข่วง 
เข้าต้องมีภาพพระบรมพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมีนทรมหาภูมิพลอดุลยเดขบรม 
นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตึ๋ พระบรมราขินีนาถ ในรัขการที่ ๙  และสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว ท้ัง ๓ พระองค์ ส่วนจุดลงนามถวายพระพรตรงบันไดทางขึ้น ส่วนนี้นก็ต้องมีการจัด 
ตกแต่ง และมีเจ้าหน้าที่รับผิดขอบดูแลเรื่องความสวยงามตลอดเวลา จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการ 
ให้เก็บ และจะมีหนังสือสั่งการออกมาติดกันมาก ๓๓ ๓๔ ๓๕ และยังมีที่ท่านเลขานุการนายกพูด 
ถึงเป็นฉบับแรก  ๆ และตอนหลังมีการอัพเดทตลอด และยังมีหนังสือที่เกษียรด้างอยู่อีกหลาย 
เร่ือง

- มีหนังสืออีก ๑ ฉบับ มาจากกระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือกันเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ฉบับ ๑ มีลักษณะว่ากระทรวงมหาดไทยมีต้นแบบลักษณะออกมาแบบนี้เลย ซึ่งมีแบบพระบรม 
ฉายาลักษณ์เรียบร้อย มีสมุดที่จะลงนามถวายพระพร มีปกหน้า รองปกเรียบร้อย ผมก็ได้ให้ 
วรรณพรถ่ายเอกสารให้ผม ๑ ขุด สรุปว่าเทศบาลโนนสูงจะต้องทำสมุดลงนามหรือไม่

- ต้องทำค่ะ ทำตามรูปแบบที่มีหนังสือสั่งการมาค่ะ

- คือระเบียบฉบับล่าสุด หนังสืออำเภอโนนสูง เลขที่ ๒๕๓๓ เป็นเรื่องกว้างๆ ส่วนใจความก็จะ 
คล้ายๆ กับหนังสือส่ังการส่าสุดล่าสุด



๖

นายวรการ ทัดกลาง
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นางรัขนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย 
ปลัดเทศบาล

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- คือเป็นลักษณะว่า ถ้าเป็นร่างของกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีจะมีพระบรมพระฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดขบรมนาถบพิตร และก็จะมีเป็ดกรวยกระทง 
ดอกไม้สดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้ พระบรมราขินีนาถ ในรัขการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้วย ท้ัง ๓ พระองค์

- จะมีเฉพาะบริเวณทำบุญตักบาตร ๓ พระองค์ หน้า ร.๙ จะตั้งเครื่องทองน้อย ส่วนกรวย 
ดอกไม้ธูปเทียนแพ จะเป็นของราขินีกับ ร.๑๐ ได้ประขุมเตรียมการไว้แล้วค่ะ

- นอกจากกิจกรรมตรงทั้นที่เราจะต้องดำเนินการแบบแผนคือเรื่องน้ีมันเป็นเรื่องใหม่ก็จริง แต่เรา 
จำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียด เพราะว่าเราจะต้องดำเนินการให้ครบ ประเด็นสำคัญคือ หลังจากทำ 
พิธีเสร็จจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ผมก็เลยเป็นห่วงว่าเรื่องตามหนังสือน้ีจะยังไม่ถึงโรงเรียน 
ผมก็เลยมีหนังสือเสนอไปกับทางโรงเรียนให้รับทราบด้วย ในส่วนดำเนินการเรื่องธงขาติ และธง 
วปร. และประดับผ้าขาวเหลืองด้วย

- ขอฝาก ผอ.กองการศึกษาประสานกับทางโรงเรียน แล้วก็ขอแจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับ 
ทราบและเตรียมการ หลังจากวันน้ีไปก็ให้ทางโรงเรียนประดับธง ธงจะมีอยู่ ๒ อย่าง คือธงชาติ 
และธงประจำพระองค์ ตราสัญลักษณ์ วปร. หรือท่านมีงบประมาณในส่วนของการจัดภาพพระ 
บรมฉายาลักษณ์เพิ่มเติม และประดับผ้าขาวเหลือง แต่ต้องดูแลลักนิด ทางเทศบาลก็ต้องดูว่าผ้า 
ขาวอยู่บนหรืออยู่ล่าง ที่ผ่านมางานช่วงขาวดำเราก็ทำผิดไปครั้งหน่ึงแล้ว ต้องมาแก้ไขกันใหม่

- ผ้าเหลืองอยู่ด้านนอกใจขาว ฉากขาว เหลืองบนขาวล่าง

- ไม่น่าจะมีปีญหา ผมคิดว่าหลังจากนี้ไป มีคำสั่งเดียวนัดประขุมติดตามงานอีกครั้งหนึ่ง เพราะ 
ทางกองคลังมีการซื้อจ้างได้มีการพูดคุย ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ยังไงจะรายงานให้ท่าน 
นายกทราบ

- มีอีก ๑ ข้อ คือข้อ ๗ มีหนังสือที่เวียนเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การบันทึกภาพกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติพร้อมคำบรรยาย ต้องระบุซัดเจน รายงานภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
บันทึกภาพรายงานมีดำบรรยายด้วย ต้องทำสคริป แล้วส่งรายงานเขาด้วย ข้อ ๗ ขอมอบกอง 
วิชาการว่าจะเขียนยังไง

- เดี๋ยวเราจะทำเฉพาะส่วนของเรา รูปภาพบรรยายรายงานอื่น  ๆ มันต้องเป็นตำบลๆ แต่เขาต้อง 
มารวมกันเด๋ียวจะรับผิดขอบให้

- ตัวเทศบาลตำบลโนนสูง ทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คือลักษณะที่ว่า เทศบาลตำบลโนนสูง 
ทำส่วนนี้ โรงเรียนทำส่วนนี้ เอาภาพมาประกอบกันทั้งหมดเป็นภาพรวมของเทศบาลตำบลโนน 
สูง ไม่ใช่ภาพรวมของอำเภอนะครับ แล้วก็บันทึกภาพกิจกรรมพร้อมคำบรรยาย เป็นลักษณะต้อง 
ทำเป็นสคริป กิจกรรมไหน สถานท่ีตรงไหน  ๆ แล้วก็บรรยาย



๗

นางประภาพรรณ โพธึ๋มีคืริ
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ

- ขอถามว่าโรงเรียน ๓ โรงเรียน วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕:๖๑ มาร่วมกิจกรรมกับเราหรือไม่ค่ะ 
เพราะมี ๒ ท่ี คือ ภายในสำนักงาน กับโรงยิมโนนนา

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- โรงเรียนใครโรงเรียนมัน

นางประภาพรรณ โพธิ๋มีคืริ
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

- ค่ะ ให้ทำกิจกรรมในโรงเรียน ดังน้ัน ให้โรงเรียนส่งรูปมาให้เรา เดี๋ยวคำบรรยายเราจัดการเอง 
ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ - ฝากทางโรงเรียนด้วยนะครับ ผ้าจะขาดตลาดรีบดำเนินการหาไว้ก่อนก็ดี เป็นห่วงกลัวขาดตลาด
รองนายกเทศมนตรี เสียก่อน แล้วจะหายาก ขอบคุณครับ

นายประสงค์ โพธมีศิริ 
นายกเทศมนตรี

- ครับ สำนักปลัดต้องทำหนังสือถึงอำเภอด้วยนะครับ ว่าหน่วยงานไหนที่จะมาร่วมถวายพานพุ่ม 
กับ แล้วจะมากี่ตำบล ก่ีหน่วยงาน

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีของงานปกครองอำ๓ ออำ๓ อประสานเองครับ

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- แต่เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยร่วม ก็จะจัดขุดเจ้าหน้าที่คอยประสานกับอำเภอ ข้ึนวางพานพุ่ม

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ส่วนนั้นเป็นของเจ้าหน้าที่อำเภอ เรามีการจัดงานมาหลายครั้งแล้ว ทางอำเภอเขามีเจ้าหน้าที่ 
ปลัดอำเภอ เราแค่รองรับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนพานพุ่ม ใครมาก่อนได้ถวายก่อน ไม่มีบีญหา 
ครับ

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

- เราจะได้ทำสถานที่รับรองเขาเยอะหน่อย และขุมขนบอกเขาด้วย

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- คือในเขตพื้นที่ของเราก็จะมีหน้าที่เชิญขุมซน สท. และกลุ่มขมรมผู้สูงอายุ ในส่วนของอำเภอผม 
คิดว่าฝ่ายปกครอง ในฐานนะที่เขาเป็นหัวหน้ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานราซการต่างๆ เป็น 
หน้าที่ของอำเภอ คือเขาจะออกหนังสือสั่งการเอง ก็ฃอให้ทางผู้บริหารไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ 
ทางผมจะจัดการ และซักซ้อมกันไปเร่ือยๆ ครับ ขอบคุณครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผมนำเสนอในเรื่องอยากจะให้ธงของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ยังอยู่ตามเสาไฟที่มันซำรุด เราต้อง 
ดำเนินการเอาลงให้หมด เราจัดตกแต่งสถานที่อย่างเดียวไม่ขึ้นเสาไฟใช่หรือไม่ ได้คุยกันหรือไม่ 
อันที่แขวนอยู่อยากให้เอาลงมาเก็บไว้นะครับ ส่วนนี้ผมขอถามตามหนังสือที่เวียนไปวันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕วอ๑ ข้อ ๘ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เทคบาลโนนสูงจะทำอะไรกัน 
เราจะได้เก็บภาพให้มันซัด



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ผมได้มอบให้กองสวัสดิการลังคม หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบประสานจิตอาสาในเขตพื้นที่ 
เทศบาลตำบลโนนสูงทั้งหมดให้แต่งกายด้วยขุดจิตอาสาให้แต่งกายด้วยขุดพระราขทานจิตอาสา 
มาร่วมงานก็คือมาร่วมทำความสะอาดที่บริเวณสวนสาธารณะโนนนา แล้วก็ร่วมบริเวณหน้า 
สำนักงาน บริเวณวัดใหม่สุนทร ตรงน้ีแจ้งไปเรียบร้อยแล้ว และคงจะมีภาพติดตามรายงานได้ครับ
- ในส่วนของสำนักปลัด เกี่ยวกับงานราขพิธีที่จะมีในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก็คงจะมีการ 
รายงานผลให้ทางผู้บริหารได้ทราบ ทางผมเองก็จะได้มีการเสนอคำสั่งเพื่อให้ท่านลงนาม จะได้ 
แจ้งทุกกอง และสถานศึกษานำไปถือปฏิบัติ ต่อไปเขิญกองคลังครับ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนคณะผู้บริหาร และคณะผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านนะคะ สำหรับกองคลัง ขอรายงานสถานะ 
การเงินระหว่าง เดือนตุลาดม ๒๕๖๐ -  เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับรายรับมีทั้งหมด 
๑๐๕,๘๒๑,๘๑๖.๗๑ บาท รายจ่ายทั้งหมด ๗๒,๔๕๙,๘๘๑.๖๒ บาท ปิจจุนันมีรายรับสูงกว่า 
รายจ่ายอยู่ ๓๓,๓๖๑,๙๓๕๐๘ บาท สำหรับเรื่องรายงานติดตามผลการประขุมครั้งที่ผ่านมา ได้ 
ประขุมกันเรื่องการซ่อมรถ ในนิจจุบันในเดือนที่ผ่านมา เรายังไม่สามารถที่จะแก้นิญหาได้ 
ตัวอย่างเข่นเดือนที่ผ่านมามีการซ่อมของรถตักหน้าขุดหลังของกองสาธารณสุขฯ ในส่วนของกอง 
สาธารณสุขฯ ใข้เวลา ๒๘ วัน เริ่มด้นจากพนักงานขับรถแจ้งว่ารถเสีย ถ่ายนี้ามันเครื่องกับไล้ 
กรอง ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๑ แล้วกองก็เอารถไปตรวจเช็คกับอู่นายลัมฤทธี้ วันท่ี ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ 
และวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ พนักงานขับรถคันเดิมก็ได้แจ้งว่าสายไฮโดรลิกรั่ว แล้วกองก็เอารถไป 
ตรวจเช็คอีกรอบ ส่วนน้ีทางร้านแจ้งใบเสนอราคามาวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันท่ี ๖ กอง 
สาธารณสุขฯ ก็ฃออนุมัติกำหนดร่างขอบเขต ในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และบันทึกขอซ่อม 
รถด้วย แล้วก็ส่งให้กองคลัง ๑๘ มี.ย. ๒๕๖๑ รวมเวลา ๒๘ วัน ในส่วนของกองคลังก็มาขอ 
อนุมัติต่อ ในวันที่ ๒๐ มี.ย. ๒๕๖๑ รายงานผลวันที่ ๒๒ มี.ย. ๒๕๖๑ อนุมัติออกมาวันที่ 
๒๕ มี.ย. ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ขนะวันที่ ๒๖ มี.ย. ๒๕๖๑ และออกใบส่ังจ้างในวันที ่ ๒๘ มี.ย. 
๒๕๖๑ ที่จริงแล้วในที่ประขุมบอกให้กองคลังลดเหลือ ๓ วัน และจะให้ในแต่ละกองเดิน 
เอกสารเองจะให้กองคลังก็ไปขึ้นบอร์ดให้ แต่ปรากฎว่าไมมีกองไหนเดินเรื่องกองคลังเลยให้ 
ระยะเวลาขออนุมัติถึงออกใบสั่งจ้าง เป็นเวลา ๙ วัน แล้วทางร้านต้องขอเวลาซ่อมอีก ๔ วัน 
รวมเวลา ๑๓ วัน ในส่วนของกองคลัง ปิญหาตรงน้ียังแก้ไขไม่ได้ค่ะ ส่วนป้ญหาอุปสรรคในการ 
ทำงานเมื่อเดือนที่ผ่านมา เราเคยคุยกันเรื่องส่งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องส่งเรื่องให้กองคลังมี 
เวลาในการทำด้วย ปรากฏว่าในการแข่งขันทักษะกีฬาทางวิขาการ มีทั้งหมด ๒๑๓ รายการ 
จะต้องใข้ของในวันที่ ๒๓-๒๘ เพราะฉะนี้นกองคลังต้องตำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ของวันที่ 
๒๒ คือวันศุกร์ กองการศึกษาส่งเรื่องให้กองคลัง ๑๑ มี.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. กอง 
คลังเหลือเวลาทำงานอยู่ ๙ วัน ๙ วันทำการเท่านี้น และมีรายการทั้งหมด ๒๑๓ รายการ มี 
บางรายการอาจจะไม่ได้ เพราะไม่มีเวลาทำให้จริงๆ เรามีเวลาทำแค่ ๙ วันทำการ แล้วโครงการที่ 
ส่งมาเหมือนไม่ได้เช็คค่ะ ประมาณการกับงบประมาณที่ทำมาในโครงการต้องมาปรับเปลี่ยน 
เหมือนว่างบจะไม่พอ ต้องมาปรับโครงการอีก นิญหาอุปสรรค อาจจะข้า หรืออาจจะได้ของไม่ 
ครบค่ะ สำหรับกองคลังมีแค่น้ีค่ะ

นายประสงค์ โพธมีศิริ
นายกเทศมนตรี

- แล้วงานเสร็จไปแล้วใข่หรือไม่ครับ ขอให้ซ้ืแจงหน่อยครับ



นางอัญชุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา
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นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธิ๋มีศึริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- ค่ะ งานที่ดำเนินการไปก็ล่าข้าค่ะ ความล่าข้าความผิดพลาด ทางกองการศึกษาต้องขอรับไว้ค่ะ 
ทางกองการศึกษาก็บุคลากรน้อย ก็พยายามแก้นิญหาไป ถ้าวัสดุไหนที่ซ้ือได้ไม่ไต้ ก็พยายาม 
ปรับแก้ไขนิญหาไป ส่ิงไหนท่ีซ้ือไม่ไต้ ทางโรงเรียนก็จะน0าที่มีอยู่แล้วมาใข้ก็พยายามปรับไปค่ะ 
เพราะอุปกรณ์รายการซื้อของเยอะจริงๆค่ะ แล้วบางรายการก็ไม่ใช่รายการเดิมที่เราเคยซื้อ แล้ว 
เราจะต้องมากำหนดราคาประมาณนี้ ตอนน้ีก็ไต้ดำเนินโครงการไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

- แล้วตั้งรายการตามโครงการ ของล้าได้ไม่ครบคือไม่เบิกใช่หรือไม่

- ไม่เบิกค่ะ คือในส่วนของเงินท่ีเกินจากท่ีโครงการกำหนดไว้ เนื่องจากเราแจ้งผู้ที่ออกแบบจัดงาน 
ไว้แล้ว ว่ากำหนดไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเกินกว่าที่ตั้งงบเอาไว้ ก็อยากให้รูปแบบงาน 
ออกมาให้ดีที่สุด เนื่องจากว่าเขาได้ออกแบบไว้แล้ว ทีนี้เวลามันก็กระชั้นขีดไปแล้ว ก็เลย 
จำเบ็เนต้องปรับตามรูปแบบของนิทรรศการที่เขาไต้ออกแบบมา

- ขอข้ีแจงในส่วนของกองสาธารณสุข การซ่อมรถที่มีบิญหาคือ รถเสียแล้วก็ให้เขาประเมินพอ ๒- 
๓ วัน ก็มาเพิ่มรายการ ๒ รายการ ก็เลยจะร่วมกัน เวลาก็เลยจะข้า ตอนเราเอาเข้าไปรถที่มันเสีย 
ก็ยัง'ใข้ไต้อยู่ เพราะขยะมันต้องดันทุกวัน เราก็ให้เขาประเมินให้เราก็ต้องทำกำหนดราคา กำหนด 
ขอบเขต พอกำหนดขอบเขตเสร็จ รถก็มาเสียอีก ทีนี้เลยรอ ๒ งานรวมกันเลยใข้เวลานาน แตก 
ไม่ได้เกิดบิญหาในการปฏิบัติงาน ในการรอรถเข้าซ่อมก็ยังพอใข้ไต้อยู่ ก็จะหลายวัน แต่ต่อไปจะ 
พยายามกำชับผู้ปฏิบัติว่าเสียให้รีบรายงาน ส่วนมากกำหนดขอบเขตงานก็จะเร็วอยู่นะคะ แตกไม่ 
ทราบว่ามันข้าเพราะอะไร เดี๋ยวจะลองไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดจากอะไร เพราะว่าเคยกำชับ 
ลูกน้องไว้แล้วว่าเวลารถเสีย รถเราจำเนินต้องใช้ เสียให้รีบซ่อม เดี๋ยวจะลองไปถามดูว่าข้าตรง 
ช่วงไหน แต่ก็ไม่ไต้เกิดบิญหาว่ากองคลังไม่ทำให้หรือยังไง ก็ทำค่ะ แต่มันเสีย ๒ ช่วงพร้อมกัน มัน 
ก็เลยใช้เวลานาน แต่ว่ารถไม่ได้มีบิญหาในการใช้งาน ใช่ได้อยู่แต่ถึงวันซ่อมก็ซ่อมตรงนี้ ไม่ไต้ 
เกิดบิญหาค่ะ

- ขอเพิ่มเติมครับ เราเคยคุยกันเรื่องนี้นาน ชั้นตอนที่เราขอเสนอซ่อม มี ๖ ช้ันตอน ชั้นตอนท่ี ๑- 
๒ คือ เสนอเข้ามา ชั้นตอนท่ี ๓ ผมก็จะเรียนในวันนี้ว่ามันเริ่มที่ร้านซ่อมจะเสนอไปว่าอะไรควร 
ซ่อม เราขอไปแล้วเขาไม่ส่งมาลักที ว่าอะไรมันเสีย อะไรมันไม่เสีย เราไปขอดูว่าให้เขาไปตรวจ 
เขาไม่นำใบเสนอมาให้เจ้าของเร่ืองลักที มันก็เลยชักข้าอยู่ ผมจำได้ว่ามันข้าตรงชั้นตอนที่ ๓

- คืออย่างนี้ค่ะท่านเลขา ขอเรียนว่า บางทีลูกน้องเราก็ไม่ตามงานค่ะ พอทำบันทึกไปก็รอให้เขา 
มาส่ง ร้านเขาก็ไม่มาส่ง เด๋ียวยังไงจะไปกำชับลูกน้องอีกทีค่ะ ว่ามันก็ข้าอยู่ที่กองสาธารณสุข คือ 
อยู่ในสำนักงานแล้ว ไม่ออกไปตามงาน นัดกับท่านรองว ่าจะประขุมกันไม่ไต้ประขุมลักที เดี๋ยวจะ 
กำชับลูกน้อง เพราะในกองสาธารณสุขงานอย่างมาก และงานยังไม่เดิน ก็ฃอเรียนท่านผู้บริหารว่า 
เด๋ียวจะไปกำชับในส่วนของงานเจ้าหน้าที่ เพราะว่าล้าออกไปทำงานอะไรก็จะไปกันหมด หรือจะ 
ไปกันเนินคู่ จะพยายามปรับในส่วนของกองสาธารณสุขฯ คนเยอะจริงค่ะ แต่ว่ายังไงจะไปปรับอีก 
ทีค่ะ ขอบคุณค่ะ
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นางรัชนิ อริยรักษ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

- ครับ ต่อไปของกองซ่างครับ

- ครับสำหรับกองซ่าง งานในเดือนมิถุนายน ได้ติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลจอหอ เร่ือง 
ขอความอนุเคราะห์วิศวกร สามัญวิศวกรเซ็นแบบโครงการเสร็จแล้วครับ ส่วนเรื่องโครงการ 
ก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนน้ีโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะโกงอ ทางข้ามรถไพ่ ผู้รับ 
จ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการตรวจงานจ้างได้ไปตรวจแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่าง 
การเบิกจ่ายอยู่ ส่วนโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่อีก ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุงถนนแอส 
ฟัลห์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ จากหน้าโรงเรียนเทศบาล ๒ ถีงซ่วงต่อถนนทางขนบท ท่ี 
นม ๑๐๒๕ ตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปให้ทางกองคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนโครงการที่กำลัง 
ดำเนินงานอยู่อีก ๑ โครงการ คือ โครงการออกแบบโครงการจัดสถานที่ และเวที ในการจัด 
กิจกรรม เน ื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตอนน้ีกำลังออกแบบและประมาณการคาดว่าจะเสร็จในวันน้ี

- สำหรับทางหลวงจังหวัดได้ประสานงานมาหรือยังว่า เขาอนุญาตแล้ว แล้วส่งเร่ืองให้เราหรือยัง

- ยังครับ ส่วนน้ีผมได้มอบให้จ่างขัย กำลังดำเนินงาน เด๋ียวประสานให้ครับ

- ครับ ต่อไปกองสวัสดิการสังคม เขิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ใน 
ส่วนของกองสวัสดิการ ขอรายงานที่ได้ดำเนินการ ก็จะมีที่ผ่านมาได้รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ ซึ่งรัฐบาลได้ให้รับลงทะเบียนเพิ่ม สำหรับผู้ท่ีไม"ได้ลงรอบท่ีแล้ว ก็จะรับผู้ปวยติดเตียง 
ผู้สูงอายุ ครั้งที่แล้วจะจำกัดว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารรถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ ไมให้ลงทะเบียน 
หรือผู้พิการ ผู้ปวยติดเตียง ไม่สามารถที่จะลงรับบัตรสวัสดิการได้ แต่รอบนี้จะเน้นผู้สูงอายุ 
ผู้ปวยติดเตียง ผู้พิการ ซึ่งได้รับลงทะเบียนทั้งหมด ๑๓ ชุมขน และได้ลงทะเบียนในระบบไปแล้ว 
๓๖๔ ราย ส่วนที่ลงทะเบียนรอบที่แล้ว แล้วไม่ผ่าน ในรอบนี้เขาห้ามลง เพราะว่าถือว่าที่คุณไม่ 
ผ่านคือไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติที่เขากำหนดไว้ แต่จะมีบางท่านถามว่าทำไมคนนั้นได้คนน้ี 
ได้ เราก็จะซื้แจงว่าเราไม่ได้เปีนผู้ตัดสินว่าคุณมิสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการหรือไม่ เราเพ ียงแต่ 
รวบรวมข้อมูลส่งไปให้ธนาคาร แต่รอบนี้ธนาคารเขาไม่ได้รับทำตรงนี้ ทางอำเภอเลยประสานให้ 
ทางกองสวัสดิการรับดำเนินการเป็นหน่วยที่รับลงทะเบียนแล้วก็คืย์ข้อมูลส่งให้รัฐบาลอีกครั้งหน่ึง 
ก็จะมิกิจกรรมที่ทำประจำก็คือจ่ายเบี้ยยังขีพ ในเดือนที่ผ่านมามิผู้รับเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุทั้งหมด 
๑,๓๒๙ ราย รับเบี้ยยังซีพความพิการ ๒๔๘ ราย แล้วก็มิรับลงทะเบียนตลอดปี แต่เดือนมิถุนายน 
มิมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ๑๑ ราย รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก ๑ ราย แล้วทางกอง 
สวัสดิการก็ได้รับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๒ ราย ติดต่อทำ
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นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

บัตรคนพิการให้ คือเราไปต่อบัตรคนพิการให้ที่พัฒนาสังคมจังหวัดให้อีก ๑ ราย แล้วอีกโครงการ 
หนึ่งที่กองสวัสดิการรับผิดซอบก็คือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาล ให้มาขุมซนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับเงิน 
อุดหนุนมาแล้ว ๑๒ ขุมขน อีก ๑ ขุมซน คือขุมซนตลาดใหม่ ซ่ึงได้ประซาคมโครงการที่จะขอรับ 
เงินไปใหม่ล่าสุด ตอนแรกไม่ขอรับเงินอุดหนุบไป ซึ่งรัฐบาลบอกว่าไม่ได้ ยังไงก็ต้องได้รับ เลย 
ประซาคมใหม่ จัดส่งไปแล้ว ก็กำลังรอรับเงินอุดหนุนอยู่ค่ะ เงินตรงอยู่ทุกขุมซนแล้วกำลังอยู่ 
ระหว่างตำเนินการหาผู้รับจ้าง ซึ่งเมื่อวานได้คุยกับประธานขุมซนอยู่ ๒-๓ ขุมซน เขาจะมีฟ้ญหา 
ตรงที่ว่าประมาณการโครงการที่ทำไป ไม่รวมค่าฟ้าย ซึ่งรัฐบาลบอกว่าที่ได้รับเงินอุดหนุนมา แล้ว 
ให้ทำกิจกรรมของขุมซน ตรงนี้ต้องมีขนาดปัาย รูปแบบฟ้าย ที่จะต้องมาติดที่โครงการที่ทำด้วย 
เห็นว่าประมาณการไว้ฟ้ายละ ๓,๐๐๐ บาท ตอนนี้ผู้รับจ้างไม่มีใครยอมรับงานเลย ขุมซนที่มี 
ฟ้ญหาคือ ศาลตาปู หาผู้รับจ้างไม่ได้ ฃ่างมาดูแล้วบอกว่าทำไม่ได้ เป็นโครงการปรับปรุงอาคาร 
กับโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ตอนนี้ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ อย่างขุมซนศาลตาปู ทำ ๒ 
กิจกรรม ๒ โครงการ ในเงิน ๒ แสน คุณจะต้องแบ่งฟ้ายเป็น ๒ ปัาย ทีนี้ค่าปัาย เป็น ๖,๐๐๐ 
บาทแล้วค่ะ ไมใซ่ว่าทำปัายเดียวแล้วโครงการละ ๒ แสน กี่กิจกรรมต้องมีปัายตามนั้นค่ะท่าน 
นายก คือที่รับพิงของขุมขนมา เขาบอกว่าหาผู้รับจ้างให้หน่อย ตอนน้ีไม่มีใคร ทางอำเภอบอกว่า 
ให้ไปหาผู้รับจ้างท่ีอ่ืนได้ แต่ขนาดในเขตบ้านเราก็ยังต้องเสียค่าแรง ค่าเดินทาง ก็ไม่มีใครเอา เขา 
บอกว่าประมาณดูแล้วเขาไม่เหลืออะไรเลยค่ะ นึ่คือฟ้ญหาของขุมซน แต่บางขุมซนก็ได้ผู้รับจ้าง 
แล้ว อย่างขุมขนแสนสุขเมื่อวานที่เจอ ก็บอกว่าได้ผู้รับจ้างแล้ว พอดีเป็นผู้รับจ้างในขมซนเองค่ะ 
เขาก็ยอมทำให้ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมมีรายงานเพียงเท่าน้ีค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ในส่วนนี้ ทราบว่าทางอำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล มีเรื่องเกี่ยวกับการ 
ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ก็คงจะมอบให้กองสวัสดิการได้ไปมอบหมายเจ้าหน้าที่ในกอง ทั้ง ๓ 
ท่านรับผิดขอบ ๑๓ ขุมขน แบ่งรับผิดขอบกันไป ทีนี้ในความรับผิดขอบก็จะมี ผอ.กองข่าง แล้ว 
ก็มีหัวหน้าทีมขับเคลื่อนทีมที่หนึ่งคือปลัดเทศบาล และ ผอ.ข่าง แบ่งเป็น ๒ ทีม ก็จะมีการ 
ประขุมอีกทีหน่ึง และเป็นผู้ติดตามให้ความข่วยเหลือ ก็ทราบข่าว ในการโทรประสานทางขุมซน 
ค่อนข้างจะมีฟ้ญหาไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลตำบลโนนสูง หรือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะว่า 
มันเป็นโครงการที่ให้ประซาขนเป็นผู้ดำเนินการเอง คณะกรรมการมีทั้งหมด ๙ ท่าน กรรมการ 
ฝ่ายจัดซื้อ ๓ ตรวจรับ ๓ แล้วก็กรรมการฝ่ายบริหารโครงการ ๓ ในแต่ละขุมฃนก็เสนอกันมาส่วน 
ใหญ่จะไม่มีประสบการณ์ คงเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะทำหน้าที่ในเรื่องประขุมประธานขุมขน 
และกรรมการขุมซนให้ความรู้อีกคร้ังหน่ึง เพราะว่าเราได้จัดตรงนี้ไป ๑ คร้ัง โดยภาพรวมทั้ง ๑๖ 
ตำบล แต่ปรากฏว่าพิงกันไม่รู้เรื่องอยู่ดี ก็เลยในเขตเทศบาลก็คงมีการแข่งภาระ ผมจะให้ทุกคนมี 
หน้าที่ข ับเคลื่อนได้ข่วยเหลือในการดำเนินการขับเคลื่อน แต่ส่วนหลังจากนี้จะให้ ผอ.กอง 
สวัสดิการสังคม ได้แบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดขอบในกอง ๓ คน รับผิดขอบ ติดตามรายงานให้หัวหน้า 
ทีมได้รับทราบ อย่างน้อยอยากทราบก่อนว่าขุมขนไหนดำเนินการไปได้ ขุมซนไหนมีฟ้ญหา อยาก 
ให้ ๓ คน ที่อยู่ในกองรับผิดขอบรายงานประจำสัปดาห์ แล้วเราก็จะได้ทราบข่าวในส่วนของ 
หัวหน้าทีม ก็จะได้ข่วยกันดูแลบริหารกันต่อไป ต่อไปก็เป็นกองวิซาการและแผนงาน



นางประภาพรรณ โพธมีสิริ - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ ท่านปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองวิฃาการฯ ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ

ส่วนของกองวิฃาการ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๔๔๔ เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์ไกล'เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน 
ร่วมกับอัยการ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องการข่วยเหลือทางกฎหมาย โดยมีหน้าที่ไกล่เกลี่ย 
ประนอมข้อพิพาทและช่วยเหลือประขาขนในการดำเนินการทางกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของประขาขน ตอนนี้เราดำเนินการมาได้ ๖ ปีแล้ว แต่เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ทาง 
อัยการจังหวัด ได้เดินทางมาที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง มาตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ 
พิพาทและสอบถามข้อมูลในการดำเนินงาน เราได้รายงานอัยการจังหวัดไปแล้ว ก็ได้รับดำซมว่า 
เป็นศูนย์ที่ตั้งอย่าง มีห้องซัดเจนในการไกล่เกล่ีย แล้วมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ดำปรึกษา 
แก่ประขาซนและได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้สำเร็จหลายราย ก็ได้รับคำซมเมื่อวันที่ ๔ ที่ท่านได้มา 
ตรวจเยี่ยม แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมขนเทศบาลตำบลโนนสูง ให้เราแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้เป็นปิจจุบัน หน้าท่ี 
ของศูนย์ตัวน ี้ก จ็ะม ภีารกิจอยู่ ๔ ด้าน คือ ๑ .  ด้านการป๋องกันและควบคุมอาซญากรรมในชุมขน 
๒. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแส ๓. การจัดการความซัดแย้ง ๔. การเยียวยา 
เสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรม ความรู้สึกของคนในชุมชน ๔. ด้านการผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุม 
ประพฤติกลับสู่ชุมชน คือการคืนคนดิสู่สังคม ตอนนี้เราก็มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ห้องกองวิชาการ ชอ 
ฝากทุกกอง ล้ามีในส่วนเรื่องสิทธิของชาวบ้านทั้ง ๔ ด้าน ให้มาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย ที่อยู่ที่ห้องกอง 
วิชาการพร้อมที่จะให้บริการในเวลาราชการ และเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน เทศบาลตำบลโนนสูงได้ 
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี ๒๔๖๑ จัดโดยงานนิติการ กอง 
วิชาการและแผนงาน โดยอบรมเบื้องด้นเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย พระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ขั้นตอนการดำเนินคดีทางแพ่งและคดีอาญา หลักธรรมาภิบาล 
กับการบริหารงานท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป๋าหมาย 
๖๐ คน มีผู้เ,ข้าอบรม ๘๓ คน ก็ได้รับความสนใจจากรประชาชนทั่วไป เพราะตอนน้ีในเรื่องชอง 
กฎหมายมันเป็นความจำเป็นชีวิตประจำวันของประชาซน ทำอะไรก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย ก็ 
ได้รับความสนใจจากชุมชน เราให้โควด้าไปชุมชนละ ๓ คน รวมเจ้าหน้าที่ด้วย แต่ในวันท่ีอบรม 
มา ๘๐ กว่าคน ได้รับความสนใจ ก็เรียบร้อยไปด้วยดี อีกส่วนก็งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ก็ 
ได้จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๔๖๑ ถึง ๒๔๖๔ (เพ ิ่มเต ิม) ครั้งที่ ๔ เป็นที่เรียบร้อย 
ประกาศใช้วันน้ีค่ะ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๖๑ ก็ชอให้ทุกกองที่เพิ่มเติมแผนแล้วถ้าเป็นส่วนของ 
ปี ๒๔๖๑ สำหรับค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างก็ฃอให้ล่งญัตติ เพื่อเสนอราคาให้สภาอนุมัติจะได้ 
ดำเนินการงบประมาณให้ทันในปีงบประมาณนี้ เราได้แจกประกาศแผนพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งของ 
โรงเรียน ทั้งของกองต่าง  ๆ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ ๒๔๖๒ ใน 
ส่วนของโครงการต่าง  ๆ ที่เราได้ผ่านแผนเมื่อวานที่แจ้งไปยังกองวิชาการ เพื่อที่จะได้จัดทำร่าง 
เทศบัญญัติปี ๒๔๖๒ ในงานต่อไปคือเรื่องจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๒ 
ตอนน้ีได้รับข้อมูลจากกองคลังด้านรายรับของกองคลังที่แจ้งมา ๘๐,๗๒๒,๗๐๐ บาท เราได้ลงใน 
ระบบ อ-แ/^ร ต้ังรับไป เราจะได้ทำบันทึกเสนอของปลัด เสนอนายกด้วย เรื่องขอด้านรายรับ 
ตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่ว่าประมาณกี่ล้าน สำหรับระบบ 6-แ/ฬร ได้ลงรายจ่ายไว้แล้ว ได้ ๔ กอง 
คือ สำนักปลัดเทศบาล สาธารณสุข กองคลัง กองสวัสดิการ เหลือกองช่าง กับการศึกษา ที่ยัง 
ไม่ได้ลงแตกจะพยายามลงให้เสร็จภายในวันสองวันนี้ แล้วก็ฃอแจ้งในที่ประชุม ว่าขอบัดประชุม 
วันท่ี ๑๑ จะขอบัดประชุมการตรวจสอบร่างเทศบัญญัติรอบแรก จะได้ให้ทุกกองไปตรวจสอบว่า
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นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ

ลงครบทุกอย่าง จะได้รับรองยอดมาให้แล้วจะประขุมอีกครั้งในวันที่ ๒๐ เพื่อตรวจร่างให้ 
เรียบร้อย แล้ววันที ่ ๒๐ จะไปเสนอเข้าสภาฯ มีอีกเรื่องตอนนี้ขอแจ้งเพื่อทราบก่อนในเรื่องแนว 
ทางการดำเนินผู้บริหารองค์การ ตามหนังสือที่แจกแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ มี ๒ 
รอบ จะประเมินท่านนายก ต้องประเมินด้านต่างๆ ๑๐ ด้าน ก็จะประเมินคือ ๑. เรื่องของการลด 
พลังงาน ๒. การลดกระดาษ ๓. การประหยัดงบประมาณ ๔. การกำกับดูแลการทุจริต ๕. 
วิสัยทัศน์ ๖. การบริหารงานในองค์การที่เริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง ๗.การส่งเสริมการใข้ดิจิตัล ๘. 
การใข้ค ุณธรรมจริยธรรมในองค์การ ๙ .การเสริมสร้างขวัญกำล ังใจ การดูแลเอาใจใส ่ 
ผู้ใต้บังคับบัญขา และ๑๐.การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตรวจแบบ 19& เลย เรา 
ต้องเตรียมข้อมูลเพราะเป็นงานร่วมของทุกกอง ตอนนี้ที่ได้คือการรายงานเรื่องพลังงาน แต่ยังไม่ 
ครบทุกด้านต้องมีตกอีกหลายด้าน ก็ต้องมีการประขุมในรูปของคณะกรรมการ จะประเมิน ๒ 
รอบ รอบแรกจะประเมิน ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม รอบที่สอง จะประเมิน ๑ เมษายน - ๓๐ 
กันยายน แต่เฉพาะครั้งนี้จะประเมินในรอบที่ ๒ อยากให้ทุกกองเตรียมรับการประเมินครั้งนี้ ได้ 
สอบถามไปยังจังหวัดแล้ว ให้รายงานเข้าระบบไปก่อน จะประเมินผลตามระบบต่อไปจะประเมิน 
ปีละ ๒ รอบ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก็จะได้ส่งแบบประเมินเป็นเล่ม

- ครับท้ายในหนังสือเรื่องการประเมินผู้บริหารองค์การ การทำงานของผู้บังคับบัญขา เป็นเรื่องที่ 
ทุกกองจะต้องมีส่วนร่วม การบริหารการประเมินผู้บริหาร แต่เรื่องต่างๆ เป็นเรื่องนโยบายที่เราได้ 
ทำกันท้ังหมด มอบกองวิขาการต้องมีแม่งาน ตามหนังสือ ส่วนความรับผิดขอบย่อยจะคุยกันอีกที 
หลังจากได้มีการตั้งคณะทำงาน มันส่งผลถึงกันการประเมินผู้บริหาร แต่การทำงานก็อยู่ท ี่ 
พนักงานทุกท่านให้บริหารมีผลประเมินออกมาตีหรือไม่ ส่วนภาพใหญ่ คือ แก/\ คือตัวองค์กร 
ต่อไป

- การจัดการรายงานที่เห็นมามีกองเดียวที่ทำเป็นประจำคือกองการศึกษา การประหยัดไฟฟ้า 
สาธารณูปโภค เห็นอรุณนาไปทำประจำ สำหรับกองอ่ืนไม่ทราบว่ามีกิจกรรมไหม ไฟฟ้าเทศบาล 
ใครเป็นคนดำเนินการ

- คือเราต้องประกาศปีดเปิดตอนไหน ก็จะมีแบบฟอร์มทุกกองรายงานการใข้เฉย  ๆไม่มีมาตรการ 
ในการลด มีแต่ลักษณะ

- กองการศึกษารายงานว่าเดือนนี้ใช้ประปาเท่าไหร่ เดือนนี้ใข้เท่าไหร่ ลดลงเท่าไหร่ เพิ่มขึ้น 
เท่าไหร่ บางเดือนก็ถามว่าโรงเรียนปิดเดือนเมษายน ทำไมค่าประปามันเพิ่ม บอกว่าท่อมันแตก มี 
อะไรลักษณะของรายงานเบื้องด้น ที่จริงมันมีมาตรการทำไว้แล้ว พลังงานทุกอย่างเราจะทำไว้ที่ 
เราใช้ เลยถามว่าในสำนักงานเองคนที่จะคุมค่าไฟฟ้าเป็นใคร หน่วยงานไหนที,เป็นเจ้าภาพ สำนัก 
ปลัดใช่หรือไม่

- คือจะเล่าที่มาที่ไปว่า ทำไมตัวน้ีถึงมาอยู่ที่กองวิชาการ เมื่อก่อนสำนักปลัดคนน้อย เลยมาขอกัน 
ให้กองวิชาการเป็นผู้รวบรวมไม่มีปิญหาเป็นในภาพรวมใหญ่ สำนักปลัดต้องเป็นงานแม่ แต่กอง 
วิขาการจะดำเนินการให้อยู่ออกมาตรการต่าง  ๆ ท้ัง ๑๐ ข้อ ต้องตรวจออกมาตรการไปให้ทุกกอง 
รายงานเข้ามาจะได้เป็นตัวขึ้วัดของ ผอ.กองแต่ละกองด้วย ว่าลดได้ไหม ประหยัดงบประมาณ
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ถามผู้บริหารถ้าเราทำไมได้ก็ต้องดูแลกองตัวเอง บางกองงบเยอะ เช่น กองลาธารณสุขฯ น้ํามัน 
ลดได้ เห็นได้ขัด คือไพ่ฟ้า กองวิขาการจะเป็นผู้รวบรวมให้

- ก็เข้าใจว่ากองวิขาการเป็นผู้รวบรวม ทีนี้ค่าไพ่ฟ้า ที่กองตั้งงบไว้รายกองหรือป่าว ที่จริงถ้าตั้ง 
รายกองก็ดูราย กองได้ ค่าสาธารณูปโภค ให ้แยกตั้งเป็นรายกองหรือรวมไว้ท่ีใดที่หน่ึง ที่จริง 
เรื่องของสาธารณูปโภคมันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่ง มันไม่ได้กระจัดกระจายอยู่ มันเป็นไปได้ไหม คือ 
อยากให้ตั้งรวมเลย อย่างกองไหนรับใบเสร็จมาก็มาคุมที่กองกลางเลย เช่น โรงเรียน ๓ โรง ก็รับ 
ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ ไม่ได้เบิกเองก็ส่งมากองการศึกษาให้เบิกให้ จะได้รู้ละเอียดพอจะเป็นไปได้ 
ไหม จะได้ควบคุมง่ายขึ้น เวลาทำงานจะได้เป็นระบบจะง่ายขึ้นต่อการตรวจสอบง่ายขึ้นต่อการ 
รายงาน มีข้อมูลที่ขัดเจน

- ในส่วนค่าสาธารณูปโภคใหญ่ของสำนักงาน ผู้ที่ดูแลคือสำนักปลัดค่ะ แต่ของงานบิองกัน ตัว 
อาคารที่อยู่บ ิองกัน เขารับผิดขอบของเขา ค่าน ํ้าท ั้งหมดของเทศบาลทั้งหมด สำนักปลัด 
รับผิดขอบ ค่าโทรศัพท์เฉพาะกอง สำนักปลัด เวลาขอติดตั้งกองของเอง เวลาบิลแจ้งหนี้มา 
สำนักปลัดก็จะแยกไป แต่ค่านี้ามัน ค่าไฟฟ้า ของกองวิขาการให้รายงานไปอยู่แล้ว แต่เราไม่ได้ 
ทำเปรียบเทียบเฉยๆค่ะ ต่อไปจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำเปรียบเทียบให้ดูทุกครั้ง ที่มีการเบิกจ่าย 
สำนักปลัดจะมีการรายงานการใข้นํ้ามันเขึ้อเพลิง ค่าน้ําค่าไพ่ ไปงานแผน รายงานแค่ว่าตอนนี้ค่า 
ไพ่เท่านี้ ต้องมาออกมาตรการตามที่ว่า ขอให็ใข้พัดลมช่วย เราจะเป็ดช่วงไหน

- เคร่ืองปรับอากาศก็เท่าไหร่ ๐๙.๐๐ น. ปีดก่อน (9)๑.ตา๐ น. ประมาณน้ีครับ

- แต่ที่รายงาน ผอ.ประภาพรรณ บอกว่ามีมาตรการลด มันค่อนข้างยากทุกวันนี้ เราใข้กระดาษ 
หน้าสองกันเยอะมาก แต่งานที่เข้ามา อย่างโครงการที่เข้ามาโครงการไทยนิยม เราต้องแจก 
เอกสารให้ขุมขนเยอะมาก จากที่กองสวัสดิการไม่เคยซื้อกระดาษเยอะขนดานี้ ปีน้ีซ้ือกระดาษไป 
หลายเท่าของทุกปี

- มันมีที่มาที่ไปบอกเขาได้ ไม่มีบิญหา ใข้ปกติม ีการเพ ิ่มข ึ้น แต ่เร ื่องด ้านอ ื่นเราย ังไม ่เคย 
เปรียบเทียบเลย กลางปีที่แล้ว ๖๐ กับ ๖๑ จ่ายไปเท่าไหร่ปี ๕๙ จ่ายไปเท่าไหร่ย้อนหลัง หา 
วิธีการปรับลดเอา หาเหตุจากรายงานประจำปีงบประมาณแล้วไปสร้างมาตรการปรับลด ได้จริงๆ 
หรือเปล่า น้ีคือตระหนักแล้วนะ การประหยัดวิธีการน้ี

- อย่างในส่วนของค่านํ้าค่าไฟ ศาลาขุมขน อยู่ในความรับผิดขอบของกองสวัสดิการสังคม สร้าง 
เสร็จตอนขออนุญาตติดตั้งหม้ออยู่ที่กองสวัสดิการสังคม เลยต้องค่าสาธารณูปโภคส่วนนี้ดูแล 
เพราะจะคุมอยู่ค่านํ้าค่าไฟขุมขนถึงแพง ก็จะให้เจ้าหน้าที่ออกไปสอบถามเพราะอะไร ท่อรั่ว ท่อ 
แตก จะขอความอนุเคราะห์ช่างไปซ่อมให้ ดูแลอยู่ตลอด หรือมีใครแอบมาใข้ เราจะติดตาม 
ตลอดเวลา ถ้าให้มาจ่ายร่วมสำนักปลัดมันค่อนข้างจะคุมยาก



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางรัชนี อรียรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพฮ้ีมีสิริ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธมีติริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- ถ้าอย่างนั้น เปรียบเทียบตามปีงบประมาณเลยละกัน ถ้ามันมารวมไม่ได้ ย้อนหลังปี ๕๙ ไปขอ 
จากกองคลังว่าจ่ายไปเท่าไหร่

- กองจะมีคุมงบประมาณรายจ่ายสามารถทำได้ สาธารณูปโภคย้อนหลัง ๓ ปี

- คือมันเป็นเรื่องระดับซาติ การประหยัดพลังงานมันไม่ได้อยู่แค'เปรียบเทียบมันเป็นมาตรการใน 
หลายเรื่อง การเปลี่ยนหลอดไฟ 1^0 แต่ท่ีมัน ๒๐พ ถ้าเปลี่ยนเป็นป๋จจุบันค่าเท่ากัน แต่เราลอง 
เปลี่ยนดูความสว่างเท่าเดิม แต่ความสว่างของพื้นที่ระดับของแต่ละห้อง บ้านข้างบ้านใช้ 
เปลี่ยนเป็นแผงโซล่า ซึ่งที่เราควรจะพูดถึงแต่ละเดือน ตอนนี้ฃอแค่ให้มีจิตสำนึกออกมาว่าถ้า 
เวลาพักเที่ยงก็ฃอให้ปีดใช้งานบ้าง แอร์ปีดเปีดเป็นเวลา แต่อากาศบ้านเรามันร้อน แค่ ๑๐ โมง 
ถ้าไม่เปีดแอร์ก็อยู่ไม่ได้ ก็ฃอฝากให้กองวิซาการ ไปหาข้อมูลทางด้านชี้แนวทางที่เป็นสมัยใหม่ 
ต่อไปกองสาธารณสุข ฯ

- ต่อไปเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย เพิ่งไปอบรมเมื่อวานนี้ เป๋าหมายคือ ๑๑๐ คน แต่มีเช้า 
ร่วม ๑๒๕ คน ได้รับความสนใจ อสม. และประซาซนในเขต ตอนนี้ประซาขนตื่นตัวในเรื่องดัด 
แยกขยะมูลฝอย ได้โอกาสปฏิบัติงานในเซิงรุก คือขุมขนมีการดัดแยกอย่างไรอย่างที่ท่านรอง 
อมรรัตน์ ให้นโยบายมาดูของหนองหัวฟาน เราได้คุยงานอยู่ งานคงจะเดินหน้าเรื่องของขยะที่ 
เป็นปิญหาของในเขตเทศบาล เมื่อวานนี้อบรม ๑๒๕ คน ก็เกินที่เราตั้งเป๋าไว้ ทีนี้อีกเรื่องคือ 
โครงการมือถือเก่าไปซีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้จจุบันรวบรวมได้แล้ว 
๓๕ เคร่ือง มีผู้มาบริจาค เราก็รายงานจังหวัดไปแล้ว ก็เร่งให้รายงานรอบที่ ๒ มันจะส้ินสุดวันท่ี 
๓๑ กรกฎาคม มีผู้มาบริจาคเพิ่มอีก ๒๐ เครื่อง และดิฉันเองอีก ๔ เครื่อง ก็จะได้มาให้เขา ให้ลง 
มาเลยว่าผู้บริหารคนไหนบริจาค แต่เน้นมาว่าผู้บริหารต้องบริจาคท่านละ ๑ เครื่อง ตอนนี้ทาง 
อำเภอก็เร ่งเรา เดี๋ยวจะประสานไปทางผู้บริหารของผอ.กอง กับโรงเรียน เพราะต้องรายงาน 
อำเภอ อีกเรื่องที่จะขอปรึกษาในเรื่องวัคซีนสุนัขบ้า ตามที่ท่านนายกออกหนังสือสั่งการไปเราต้อง 
ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ ๑๐๐0/0 ตอนนี้ทางจังหวัดก็ติดตามให้รายงานทุกสัปดาห์ จะขอหารือ 
ตอนนี้ได้ประสานกับกองคลังว่ามันมีขวดละ ๑๐ โดส ปรึกษาหมอประมวล แล้วจะไม่เอา ๑๐ 
โดส เพราะว่าถ้าเป็ดขวดแล้วก็จะเสีย

- วันน้ีมีหนังสือฉบับหน่ึง ๕ แสนโดส เช้ามาวันนี้ โครงการจัดซื้อเดี๋ยวนี้ หนังสือวัคซีนสำหรับสัตว์ 
ต้องผ่านอย. ไม่'โซ่ช้ีอ'ได้'ท่ัว'ไป ถ้าไม่ผ่าน อย. ซ้ือไม่ได้ กรมจะแจ้งมาแล้ว เอาอันนี้ไปซื้อผ่าน 
โดยตรง มี ๑๐ โดส และ ๑ โดส ราต้องรีบติดต่อประสานงานไว้น่าจะได้ราคาไม่ต้องพูดถึง มี 
หนังสือเช้ามาผมจำได้

- ถ้าอย่างนั้นอัน ๑๐ โดส ยังไม่เอานะคะ เดี๋ยวตามหนังสือวันนี้แล้วจะประสานกับกองคลัง 
ตอนน้ีเราต้องตื่นตัว เขาให้รายงานเกือบทุกสัปดาห์ ตอนนี้เราฉีดได้ ๕๘ 96 เพราะว่าเราต้องฉีดมี 
ส่ังมี ๓ ข้อ ประสานกับกองคลัง ถ้ามัน ๑ โดส เราจะนัดฉีด ทีนี้หมอประมวลบอกว่า เรากะ 
ขนาดไม่ได้ ถ้าขาดหรือเกินมันก็อันตรายกับหมา เดี๋ยวประสานกับกองคลังจะรายงานตาม 
หนังสือส่ังการ



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางอัญซุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา

- ขอสรุป เป็นเร่ืองหนังสือตามจังหวัด คือไม่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ ถ้าเราพยายามหาแล้ว หา 
ไม่ได้ มีหลักฐานสืบราคา เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก็นี้เป็นภาพรวมของทั้งประเทศ กว่าหนังสือจะ 
มาลีงเรา ป่านนี้อาจะไม,มีแล้วก็ได้ ไห้เรามีหลักฐาน แต่อยากมีเหตุผลในการรายงานปฏิบัติ 
ตลอดเวลา

- ทางกองสาธารณสุข ฯ ก็จะมีอบรมความรู้ป็องกันข่วยเหลือเด็กจมนี้า ๒ วัน รุ่นละวัน เด็ก 
๓๐๐ กว่าคน วันท่ี ๑๒-๑๓ ท่ีโดม และตรงสระว่ายนี้าโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ดอนหวาย ใน 
ส่วนของเดือน กรกฎาคม ๒๓ อบรมเฝ็าระวังโรคเอดส์ ให้ความรู้ในเรื่องนี้กับขุมขน เดือน 
สิงหาคม ดำเนินการโครงการฟ้องกันควบคุมไข้หวัดนก โครงการสุขภาพในโรงเรียน กำลังลงไปใน 
สิงหาคม เดือนกันยายน กำจะอบรมกลุ่มเสี่ยง เดือนสิงหาคม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
กำลังคุยกันอยู่ว่าจะไปดูงานที่ไหน เดี่ยวจะเรียนท่านผู้บริหารว่าเราจะไห้ความรู้ด้านใด งบ ๖ 
แสน ขอรายงานแค่น้ีขอบคุณค่ะ

- ขอกำขับเรื่องซ่อมรถ เกิดขึ้นปอยมาก อย่าไปโทษเฉพาะผู้ขับรถ ผู้มีหน้าที่ควบคุมรถ ผู้ 
มอบหมายกรณีรถขยะหรือรถในกอง บางทีหวังพึ่งการบันทีกก็ไม่ได้ ต้องตามตรงนี้ด้วย ผอ.ให้ 
รับผิดขอบ

- ของกองสาธารณสุข ฯ ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสภาพตอนนั้นเราไม่ม ีเจ้าหน้าที่ 
ในตอนนี้จะแต่งตั้งนายศักดี่ขาย ขุนนิล เป็นกรรมการตรวจสภาพ ก็ขอความอนุเคราะห์คลัง ท่ี 
เป ็นผู้ออกดำสั่งในภาพรวมว่า คณะกรรมการ แจ ้งทางกล้วยหลายครั้งแล ้ว ขอเปลี่ยน 
คณะกรรมการก็จะมี ผอ.กอง หมอประมวล ศักดี่ขาย ขุนนิล ตรงเราขอเปลี่ยนเป็นใครก็ได้ที่เป็น 
คณะกรรมการตรวจสภาพ ไปเอากองอ่ืนมา ศักดี่ขาย อยู่กองวิชาการไปทำหน้าที่ ผอ.คลัง ช่วย 
แก้ไขคำส่ังด้วย

- ส่วนเร่ืองการอบรมเสร็จ ฝากเรื่องการประเมินวิทยากร เวลาตรวจสอบ สตง. จะถามตลอดเรา 
ต้องประเมิน ต่อไปกองการศึกษา

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านค่ะ 
กองการศ ึกษาขอรายงาน ผลโครงการท ักษะท างว ิฃ าการผลงาน การศ ึกษา ระด ับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี ๒๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โครงการก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้เข้าร่วมการแข่งขัน จะรายงานผลในลำดับต่อไป 
เทศบาลตำบลโนนสูงก็ได้จักการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเทศบาล มี 
ผู้เข้าร่วมขมนิทรรศการอย่างประปราย เพราะมีฝนตกก็เกิดฟ้ญหาในวันที่เราจัดงาน ตกหนัก 
พอสมควร สำหรับผลการแข่งขันการร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ได้ลำดับที่ ๖ การประดิษฐ์ของ 
เหลือใข้ได้ลำดับที่ ๑๘ การวาดภาพระบายสี ได้ลำดับที่ ๕ จาก ๘๓ ทีม การประกวดวาด 
ภาพระบายสี ป. ๔-๖ ได้ ลำดับที่ ๙ จาก ๗๘ ทีม ม. ๑-๓ ได้ลำดับที่ ๑๗ จาก ๔๒ ทีม 
โครงงานภาษาไทย ได้ลำดับที่ ๑๔ จาก ๒๖ ทีม โครงงานคณิตศาสตร์ ได้ลำดับที่ ๒๘ จาก 
๓๕ ทีม โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ ๓๕ จาก ๕๑ ทีม โครงงานสังคมศึกษา ได้ลำดับที่



นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางอัญซุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายประสงค์ โพธิ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายวรศักดึ๋ กาญจนลีมา 
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

๔ จาก ๓๙ ทีม โครงงานการงานอาชีพ ได้ลำดับที่ ๘ จาก ๒๙ ทีม โครงงานภาษาอังกฤษ 
ได้ลำดับที่ ๑๕ จาก ๒๓ ทีม โครงงานศิลปะ ป.๔-๖ ได้ลำดับที่ ๗ จาก ๑๒ ทีม โครงงาน 
สุขศึกษา ได้ลำดับท่ี ๑๘ จาก ๒๒ ทีม การคัดลายมือ ได้ลำดับที่ ๑๑ จาก ๘๔ คน ดัดลายมือ 
ป. ๔-๖ ได้ลำดับที่ ๒๒ จาก ๘๒ คน คัดลายมือ ม. ๑-๓ ได้ลำดับ ๑๔ จาก ๔๔ ทีม และ 
ในเดือน กรกฎาคม มีการจัดงานวันเข้าพรรษา วันท่ี ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม กำหนดการคือ 
วันท่ี ๒๖ มีการจัดแสดงเทียนพรรษา การทำบุญ การแสดงส่งเสริมของนักเรียนในเขตเทศบาล มี 
การจัดนิทรรศการ ในวันท่ี ๒๗ มีประกวดแห่เทียนพรรษาและประหวดด้นเทียนพรรษา

- งานแห่เทียนพรรษามีฟ้ญหาอุปสรรคในการเตรียมงานหรือไม่ครับ

- ตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนเสนอโครงการ เหลือแต่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตอนนี้รอรายงานวัสดุจาก 
โรงเรียน และตอนนี้มีโครงการดำเนินการไปพร้อมกันคือโครงการศึกษาดูงานของครู อาจจะมี 
นิญหาอุปสรรคเนื่องจากมีบุคลากรน้อย ก็อาจจะมีความล่าข้า เพราะดิฉันก็ได้ดำเนินการทั้งเป็น 
ผู้ปฏิบัติ และเป็นผู้บริการ บางโครงการก็พิมพ์เอง ทำหลายโครงการไปพร้อมกันมีความล่าข้า 
เกิดข้ึน

- ที่สอบถามจะได้ข่วยเหลือแก้ไข งานแห่เทียนใกล้ถึงเวลามันต้องมีการางแผนล่วงหน้า ผมก็ยัง 
ไม่ทราบรายงาน เรื่องบุคลากรที่ขาด ก็คาดว่าอีกไม่นาน ตอนนี้นักทรัพยากรบุคคล กำลังทำเรื่อง 
โอนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ ข้ึนไป คือนิรันดร ก็ได้ทราบว่าสอบได้บัญชีกรมน่าจะข่วยได้ 
เยอะ ขอใข้บัญชีทำเรื่องโอนย้ายมากองการศึกษาในความถนัด เราพยายามเสริมให้อยู่

- ในการเข้าร่วมงานนิทรรศการ ให้โรงเรียนจัดบอร์ดประซาสัมพันธ์ด้วย ให้กำลังผู้ที่ได้รางวัลให้ 
เห็นผลงานของลูกหลานตัวเอง เป็นการประขาสัมพันธ์ให้ขาวบ้านได้ทราบ ให้ทำฟ้ายไวนิลให้เขา 
เหมือนของโรงเรียนโนนสูงศรีธานี นักเรียนที่ได้รางวัล ประซาสัมพันธ์ให้ซาวบ้านได้ทราบผลงาน 
จะได้เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนในสถานศึกษา

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน 
ส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ขอนำเรียน กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต่อไป ในส่วนของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก เดิมเรามี ๑๒ ตอนนี้เพิ่มมา อีก ๒ เป็น ๑๔ คาดว่าจะมาอีก ๒ เป็น ๑๖ แต่ก็ยัง 
ไม่ทราบว่าจะถึง ๒๐ พยายามหาอยู่ ในส่วนเรื่องของการจัดงานนิทรรศการ ทาง ท.๑ ก็ได้เข้า 
ร่วมแข่งขัน ๓ โครงการ ผมรับหน้าที่ควบคุมดูแลไม่มีฟ้ญหาอุปสรรคใดๆ เรียบร้อยดี เรื่อง 
ต่อไปการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน วันท่ี ๘ มิถุนายน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ๒๙ มิถุนายน ก็ 
วันสุนทรภู่ ส่วนมากเป็นกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ การเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคม ไปวันทัศน 
ศึกษาวันวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดขอนแก่น เด็กอนุบาล ๓ - ป.๖ ครู ๑๙ คน เหลือแต่ศูนย์เด็กเล็ก 
จัดทีมครูไว้แล้ว วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ท. ๑ ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ปีน้ีย้าย'ไป'ท่ี'วัด 
โนนหมัน เด็กอนุบาล - ป.๖ คร่ึงวัน และได้เตรียมงานแห่เทียน จัดขบวน ได้ประชุมครู วันท่ี 
๓๐ อบรมครู วันท่ี ๒-๔ ดูงาน ขอถาม ผอ.ช่าง เรื่องฟ้ายขื่อ ต้องให้วิศวะเซนต์รับรองระดับสูง



มันอันตราย ถ้าท่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นป็ายหรืออย่างไร

นายอดิศักดึ๋ พ่วงสิริ
ผอ.กองช่าง

ดร.นิรันดร เนตรภักดี
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

นายไพโรจน์ สวามีชัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

- เด๋ียวให้ช่างชัยประสานให้ครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรียน 
ให้ทราบว่า เมื่อวันที่ ๔-๔ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนขั้นอนุบาล ๓ ได้แจ้งให้ผู้ปกครองหยุดเรียน 
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากว่าทางคุณหมอได้แจ้งมาทางโรงเรียนว่า มีนักเรียน ๓ คน เป็นมือเท้า 
ปาก ก็เลยได้แจ้งผู้ปกครองให้หยุด ไม่ได้นำเรียนให้ท่านนายกทราบได้ ก็กลัวว่าจะระบาดเพิ่ม 
มากขึ้น ให้ครูท่าความสะอาด เพื่อตัดการแพร่ระบาด ส่วนวันท่ี ๔ กรกฎาคม ทาง อสม. ในเขต 
ได้ออกให้ความรู้กำจัดลูกนํ้าและยุงลาย กับนักเรียน พานักเรียนไปเรียนรู้กำจัดลูกนํ้าในโรงเรียน 
รอบ  ๆ บริเวณโรงเรียน โดยมีอาสาสมัคร ป.๔- ป.๖ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ทาง ท.๒ โดยมี 
นักเรียนระดับ ป.๔ - ม.๓ ดูกิจกรรมวิทยาศาสตร์เหมือน ท. ๑ โดยรสบัส ๓ คัน ส่วน ป.๑-ป. 
๓ ไปสวนสัตว์นครราขสีมา แยกทางกัน ๒๐ กรกฎาคม ป.๑-ป.๓ พร้อมผู้ปกครอง ไปสวน 
สัตว์+ไมักลายเป็นหิน สอบถามผู้ปกครอง เราขวนผู้ปกครองไปด้วย ส่วนค่าใข้จ่ายดูแลเอง 
รับผิดขอบแค่นักเรียน เมื่อวานสถานีตำรวจขอใข้พื้นที่โรงเรียนเพื่อสอบปากคำ ได้ให้ความ 
อนุเคราะห์สถานที่ไปเรียบร้อยดี วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย 
วันท่ี ๑๓ ได้แจ้งให้นักเรียนขั้นป.๔ อบรมจมนํ้า และเด็กติดรถให้โรงเรียนดำเนินการเรียนรู้ขอ 
ความช่วยเหลือให้ครูสาธิตทราบข้อมูลเบื้องด้น วันท่ี ๗ - ๘ สิงหาคม เข้าค่ายคุณธรรม ไป 
นอน ๑ คืน ๒ วัน ต้ังแต่ ป.๑ -  ม.๓ เรียนเขิญท่านนายกไปเปีดโครงการ วิทยากรเป็นพระ ๗ รูป 
ให้ครูมาดูแลควบคุม ลองดูกิจกรรมในลักษณะน้ีเป็นยังไง คิดว่าน่าจะบรรลุเป็าหมายตามที่เราตั้ง 
ไว้ คำนึงถึงความปลอดภัย พยายามท่าให้รัดกุม ขอความอนุเคราะห์ตำรวจ และผู้ปกครองให้ดูแล 
รัดกุมท่ีสุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ มีเพิยงเท่านี้ครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ 
แจ้งกิจกรรม ท. ๓ ขอรายงานขี้แจงกิจกรรมและผลงานที่ปฏิบัติในรอบเดือนที่ผ่านมา ในเดือนที่ 
ผ่านมีการเตรียมการครูเพื่อไปร่วมนิทรรศการทางด้านวิขาการที่อ.นางรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ตาม ผอ.กองการศึกษา และ ท. ๓ มีผลการประเมินก็น่าพิงพอใจ เป็นครั้งแรกสามารถท่าได้ 
ขนาดนี้ คาดหวังว่าปีหน้าสามารถส่งได้อีก ถ้ามีการเตรียมกัน ท. ๓ ก็อาจจะสร้างผลงานได้ 
ดีกว่านี้ ต่อไปการจัดกิจกรรมสวนสนามของ ท. ๓ ท.๑ และท.๒ ร่วมกิจกรรมผ่านไปด้วยดี ท. 
๓ ในนามของผู้ประสานงานในเรื่องของงานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จะมีการแช่งชันกีฬาในเขต 
ก่อนที่จะไประดับภาค และได้ประชุมมีข้อสรุปชัดเจนประมาณด้นเดือนนี้ เตรียมตัวไประดับอยู่ 
ในส่วนเตรียมการรายการแช่งชัน ช่วงที่วางแผนเรื่องงบประมาณที่เราได้รับน่าจะทันตามกำหนด 
ซี่งดูตามแบบแผนแล้วดูรายละเอียดแล้วเราน่าจะได้รับ การจัดสรรงบประมาณ คือ เสาธง 
ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งผ้าม่าน ให้เสร็จในปีนี้ และขอสอบถามตำแหน่งของ 
ผดด. ท.๓ ตอนน้ีว่าง เน่ืองจากลาออกใปท่ีใหม่



นางประภาพรรณ โพธมีสิริ - ไม่ทราบว่านักเรียนเรามีเท่าไหร่ เพราะว่าเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ ในจำนวน ๓ โรง เราจะ 
ผอ.กองวิซาการฯ ได้ทำ 7 0 แ  เรียกคนใหม่เข้ามา จำนวนโรงเรียนไม่สัมพันธ์กันกับจำนวนนักเรียน เพราะเรา

คิดถึงว่าเงินตัวไหนก็เป็นของหลวงมันเป็นหลักเกณฑ์

นายไพโรจน์ สวามีขัย - ตอน,น้ีมีเด็ก ๒๖ คน ได้อยู่ ๓ คน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีคิริ - ทีน้ีคนไหนเกินเราไปให้เขาก่อน คาดว่า ท.๒ เกิน จ้างเหมาเกินจำนวนนักเรียน รวมกันเป็นก่ีคน 
ผอ.กองวิซาการฯ ถึงจะเรียกได้

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- อยากทราบว่า ท. ๑ มีนักเรียนก่ีคน
ท.๑ มี ๑๔ คน
ท.๒ มี ๔๐ คน
ท.๓ มี ๒๖ คน
รวม ๘๐ คน
๑๐ ต่อ ๑

ดร.นิรันดร เนตรภักดี - ขออนุญาตครับท่าน ตอนนี้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนเทศบาล ๒ ตอนนี้มีตำแหน่ง
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒ พนักงานท่ัวไป ๑ คน และจ้างเหมาบริการ ๔ คน ซึ่งถ้าคิดตามอัตราส่วนก็พอดีครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อ่ืนๆ

นายประสงค์ โพ!วมีศิริ - ฝากกองข่าง ให้ไปดู ประสานงานกับการรถไฟ ไปสอบถามเรื่องถนนเรียบทางรถไฟ เขาจะทำ
^  นายกเทศมนตรี ให้เราตั้งแต่โนนไทย ถึงบ้านขามหรีอเปล่า

นายอดิศักดิ พ่วงคิริ - ถึงแยกบ้านเพ่ิมไปโนนไทย
ผอ.กองข่าง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - ให้กองข่างไปออกสำรวจ ต้องมีท่อระบายน้ีา ผมประสาน มีทางข้ามรถไฟ ๒ จุด
ปลัดเทศบาล - ฝากเรื่องสุดท้ายติดตามงบประมาณจากรายงานสอบถามเรา มีงบค้างจ่ายทั้งสิ้น ๔๒ ล้าน

ส่วนใหญ่อยู่ในของโรงเรียน ฝากหลาย  ๆ กอง ส่วนรายละเอียดต้องฝากเอาไว้ ทำหนังสือแจ้ง 
เป็นรายกอง เราต้องตรวจสอบเรื่องงบตกหล่น เป็นเหตุผลที่ต้องขี้แจงผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ใข้ 
จ่ายให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ต้ังแต่ปี ๔๙ ถ้าเราทำกันเงินไต้แล้ว แต่ไม่ทัน ก็ตกเป็นเงินสะสม 
กันต้ังแต่ ๔๙ แล้ว ฝากด้วยครับ

นายวรการ ทัดกลาง - วาระอื่น ติดตามการประขุม เอกสารรายงานการประขุมหน้า ๑๔ คือว่าพนักงานเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี โอนย้ายมาเทศบาลโนนสูง ให้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขตเทศบาล ตรงนี้ก็ฝากสำนักปลัดให้

ติดตามด้วย และเอกสารในเรื่องควรรู้ คือเรื่องการลงซื่อตำแหน่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง บางครั้งตาม



๒๐

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธึ๋มีศิริ
นายกเทศมนตรี

ระเบียบ ก็ขอให้ไปศึกษาไม่ถูกต้องขอให้ปรับให้แจ้งกองหรือธุรการให้ถูกต้อง การใข้การเขียนขื่อ 
รักษาราขการแทนตามเอกสารฯ อีกเรื่องหนึ่งติดตามรายงานหน้า ๓๔ ส่งบุคลากรเข้าอบรม 
หนังสือเขิญอบรมมีเยอะ ไปศึกษาดูงาน เวียนมาทุกแห่ง แล้วอันไหนควรไม่ควร อันไหนควรก็ 
ควรไปได้ เร่ืองไหนไม่ควรก็ควรรวมเร่ือง อำนาจท้องถ่ินในการจัดส่งเสริมก็ฃอให้ทบทวน

- ขออนุญาตครับ ในเรื่องของการอบรม อำนาจหลักสูตรนั้น  ๆ สามารถอนุมัติให้ไปไต้ถ้ารอกรม 
ยาก ไม่ทัน แต่ถ้าเอกขนจัดนั้นก็ไม่ไต้ห้าม ทบทวนเรื่องความจำเป็น อนุญาตให้ไป ๑ ครั้ง ใน 
หลักสูตรเดียวกัน ไปหลายครั้งเรื่องเดียวกันไม่เกิดประโยขน์ ระเบียบสารบรรณ เป็นเร่ืองที่ไม่มี 
เรียกว่า รักษา ปฏิบัติราขการแทน เป็นเร่ือง  ๆ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เข่น ผอ. มีตำแหน่ง 
แต่ไม่มีคน ตำแหน่งว่างไปเป็นเวลานาน ไปราชการก็แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราขการแทน การมอบหมาย 
เป็นลายลักษณ์อักษรมี๓ ประเด็น ใช้ ผิ ดๆถู กๆหลั กมี  ๓ อัน

- อีกเรื่องหนึ่งงบประมาณปี ๒๔๖๒ เกี่ยวกับเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าเด็กไม่ครบ ๒๐ คน 
อยากจะให้ตั้งเป็นเงินอุดหนุน เป็นเงินของเทศบาลอุดหนุนศูนย์ ถ้าหากเป็นไปไต้ฝากกอง 
วิขาการดูให้ด้วยนะครับ

- ครับ ระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดที่จะเสนอหรือขี้แนะอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี วันนี้ก็ 
ขอบคุณทุกท่านครับ การประชุมก็ได้เสร็จส้ินแล้วผมฃอปีดการประขุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

(นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางรัช
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราขการแทน 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายณัฐพล ตะเภาน้อย) 
ปลัดเทศบาล


