
รายงานการประขุมหัวหน้าส่วนราขการ เทศบาลตำบลโนนสูง 
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ราย'ช่ือผู้มกประ'ขุม

ลำดับ
ท ี ่

ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ หมายเหตุ

๑ นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ นายกเทศมนตรี ประสงค์ โพธ้ิมีคิริ
๒ นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญ.ดักด
๓ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๔ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ณัฐพล ตะเภาน้อย
๕ นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัส งานโคกสูง
๖ นางรัขนี อริยรักษ์ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รัซนี อริยรักษ์
๗ นางรัขนี อริยรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รัชนี อริยรักษ์
๘ นางจารุวรรณ ส่ือกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
๙ นางประภาพรรณ โพธ้ีมีศิริ ผู้อำนวยการกองวิฃาการและแผนงาน ประภาพรรณ โพธ๋ึมีคิริ

๑๐ นางประภาพรรณ โพธมีศิริ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประภาพรรณ โพธ๋ึมีคิริ
๑๑ นายชัย หมายแก้วกลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ชัย หมายแก้วกลาง (แทน)
๑๒ นางอัญขลี ตรงด่านกลาง รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัญชลี ตรงด่านกลาง
๑ลา นายวรศักด๋ิ กาญจนสีมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วรศักด้ี กาญจนสีมา
๑๔ ดร.นิรันดร เนตรกักดดื ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ นิรันดร เนตรภักด๋ึดี
๑๕ นายไพโรจน์ สวามีชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ไพโรจน์ สวามีชัย

เร่ิมประขุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย - กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี รองปลัด
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการ

ประขุมหัวหน้าส่วนราซการของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ขณะน้ีท่ี 
ประขุมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียนเขิญท่านนายกเทศมนตรีได้เร่ิมการประขุม และดำเนินการใน 
วาระการประขุม ขอกราบเรียนเขิญครับ



นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธ๋ึมีศิริ
นายกเทศมนตรี

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ
นายกเทศมนตรี
นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางรัชนิ อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดๆ

๒

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

- เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด ผู้อำนวยการกอง 
ทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาท้ัง ๓ โรงเรียน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันน้ีเป็นการ 
ประชุมหัวหน้าส่วนราขการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในรอบเดือนท่ีเราได้กำหนดให้มีการ 
ประชุม เพ่ือปรึกษาหารือข้อมูลต่างๆ  ท่ีมีบีญหาอุปสรรค หรือผ่านลุล่วงมาด้วยดี และมาเสนอในท่ี 
ประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑
- ผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา ในการประชุม 
หัวหน้าส่วนราขการ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ 
แก้ไขเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีประชุมคร้ังท่ีผ่านมาหรือไม่ครับ ขอเขิญครับ
- ถ้าไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงอะไรเพ่ิมเติม ผมก็ให้ทุกท่านได้โปรดยกมือเพ่ือรับรองการประชุม 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เชิญครับ
- ให้การรับรอง ๑๓ เสียง การรับรองการประชุมเป็นเอกฉันท์นะครับ ขอบคุณมากครับ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง ติดตามผลการปฏิบัติงานประชุมคร้ังท่ีผ่านมา และรายงานผลการ 
ดำเนินงานในรอบเดือนของแต่ละส่วนราชการ

- ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ดำเนินการนำเสนอ และให้แต่ละกอง/ฝ่ายข้ีแจงเร่ืองท่ีผ่านมา และ 
โครงการท่ีจะดำเนินการต่อไป เชิญครับ
- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ 
นายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
- ขอเร่ิมด้นในส่วนของการติดตามผลการดำเนินงาน บีญ,หาและอุปสรรค การประชุมในช่วงรอบ 
เดือนท่ีผ่านมา ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ขอเชิญครับ

- กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่านปลัด ท่านรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ก็ฃอรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่าน 
มา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ของฝ่ายอำนวยการ การดำเนินการท่ีผ่านมา ก็ได้จัดงาน 
โครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมา มีกิจกรรมถวาย 
เพลพระสงฆ์ ๙ รูป และรับประทาอาหารร่วมกัน มีหน่วยงานทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรม การจัด 
กิจกรรมก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดืค่ะ ก็จะมีการรับสมัครสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป ต0าแหน่ง 
พนักงานดับเพลิง ๑ อัตรา ตอนน้ีอยู่ระหว่างประกาศการรับสมัคร และมีงานขอกำหนดตำแหน่ง 
อัตรากำลังเพ่ิม ๒ ตำแหน่ง คือ

/๑. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม....



๓

๑. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น) ๑ ตำแหน่ง กองการศึกษา

๒. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
๑ ตำแหน่ง กองวิขาการและแผนงาน
ซ่ึงตอนน้ีไต้ผ่านความเห็นขอบจากอนุกรรมการจังหวัดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วท่ังสองตำแหน่ง และมี 
การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลท่ีผ่านมา ท่ีไต้เดินทางมาปฏิบัติงานแล้ว คือ 
นายสมขาย ธูปเทียน หัวหน้าฝ่ายฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ไต้โอน 
(ย้าย) มาจาก เทศบาลตำบลหินดาด ซ่ึงไต้รับโอน(ย้าย) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันท่ี 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายท่ี ๒ นางสาวกันยาวดี อบันตภักด้ี นักวิฃาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดขลบุรี ซ่ึงอยู่ 
ระหว่างท่ีเทศบาลไต้ส่งหนังสือเห็นขอบของ ก.ทจ.นม. ไปให้ เทศบาลหนองตำลึง เพ่ือจะไต้ 
นำเข้า ก.ทจ.ขลบุรี ในเดือนมิถุนายน และประสานงานแล้วว่าจะดัดโนมาตำแหน่งมาท่ีเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายท่ี ๓ นายนิรันดร เสริมแก้ว ตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบุแกลง อำเภอจอมพระ จังหวัด 
สุรินทร์ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ก.ทจ.นม. ไต้เห็นขอบแล้ว ในการประขุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ อยู่ระหว่างท่ีเทศบาลตำบลบุแกลง 
กำลังนำเข้า ก.ทจ.สุรินทร์ ค่ะ แต่รายน้ียังไม่ประสานการเดินทาง รายท่ี ๔ นายเอกวิทย์ 
วุฒิเสลา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลยางขุมน้อย อำเภอยางขุมน้อย จังหวัด 
ศรีสะเกษ และไต้ประสานว่าจะเดินทางมาดำรงตำแหน่งท่ีเทศบาลตำบลโนนสูง ในวันท่ี 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายท่ี ๕ นายขัยวิทย์ พาภิรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการขำนาญการ 
เทศบาลตำบลถาวร จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการขำนาญการ 
กองการศึกษา รายน้ีอยูในระหว่างการเห็นขอบของ ก.ทจ.นม. ค่ะ รายท่ี ๖ นายยงยุทธ กระจ่าง 
โพธ๋ิ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ กองข่าง เทศบาลตำบลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี มาดำรง 
ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ กองข่าง เทศบาลตำบลโนนสูง ของรายน้ีมีฟ้ญหาคือ ก.ทจ.นม. 
ไต้อนุมัติไปหลายเดือนแล้ว แต่ทางเทศบาลตำบลไทรม้ายังไม่นำเข้า แต่ไต้ประสานไปแล้วว่า 
เทศบาลตำบลไทรม้าไต้นำเข้า ก.ทจ. นนทบุรี ในเดือนพฤษภาคมน้ีแล้วค่ะ คาดว่าน่าจะไม่น่าเกิน 
วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเทศบาลตำบลโนนสูง ใต้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามไปท่ีเทศบาล 
ตำบลไทรม้าอยู่ค่ะ เน่ืองจากไต้ผ่านจาก ก.ทจ.นม ไปนานมากแล้ว เพราะจะผิดตามหนังสือส่ัง 
การท่ีส่ังมาใหม่ ว่าท่ังสองฝ่ายต้องตกลงกันเห็นขอบ เดินทางภายใน ๑๕ วัน หลังจากท่ี ก.ทจ. 
ท่ังสองฝ่ายอนุมัติ ก็ไต้ตำเนินการติดตามตลอดเวลาค่ะ
- ต่อไปเป็นของฝ่ายปกครองค่ะ งานทะเบียนราษฎร์ มีรายงานจำนวนยอดครัวเรือนและ 
ประขากร ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีจำนวนครัวเรือนอยู่ ๓,๗๙๙ หลัง ประขากรในเขต 
ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๗๕๖ ราย ซ่ึงในเดือนเมษายน ลดจากเดือนมีนาคม 
เกิดและเสียขีวิตรวมแล้วหายไป ๖ คนค่ะ ในเดือนเมษายน มีผู้มาติดต่องานทะเบียนราษฎร์ 
จำนวน ท่ังส้ิน ๒๔0 ราย เก่ียวกับงานบัตรประขาขน ๑๙๘ ราย กิจกรมในเดือนเมษายน งานที 
ไต้ปฏิบัติคือ ในข่วงของวันสงกรานต์ ไต้มีหนังสือส่ังการให้งานทะเบียนราษฎร์ ปฏิบัติงานนอก 
เวลา เพ่ือบริการประขาขนท่ีเดินทางกลับบ้านในข่วงลงกรานต์ ดังแต่วันท ๑๒ - ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๑ ก็มีประขาขนไต้มาใข้บริการ ทางเทศบาลก็ไต้ออกคำส่ังแต่งดังให้เจ้าหนักทีน่ฏิบตงกน

/Iนข่วงวันหยุดท่ีผ่านมา...



นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ
นายกเทศมนตรี

นางรัขนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายประสงค์ โพธมีสิริ
นายกเทศมนตรี

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ในฃ่วงวันหยุดท่ีผ่านมา แต่เน่ืองจากหนังสือส่ังการมาช้า ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
จนจะถึงวันจะหยุดงานแล้ว แต่ทางงานทะเบียนราษฎร์ ก็ได้ขอความอนุเคราะห์ให้งาน 
ประซาสัมพันธ์ฃ่วยประขาสัมพันธ์เสืยงตามสาย ให้ประขาซนทราบ แต่ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 
ก็ใด้มีผู้มาใช้บริการน้อย ในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ราย วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
ไม่มีผู้มา'ใช้,บริการ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ราย วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน 
๓ ราย และวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย ค่ะ
- ต่อไปเป็นงานรักษาความสงบและความม่ันคง ซ่ึงจะแน่งเป็น ๒ งาน คือ งานบีองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย ในเดือนท่ีผ่านมา งานบีองกันฯ ก็ได้ต้ังจุดตรวจ ๒ จุด ในซ่วง ๗ วันอันตราย 
ในวันท่ี ๑๑ - ๑๓! เมษายน ๒๕๖๑ โครงการท่ีผ่านมาก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เห็นว่าจุดของทาง 
ล่ีแยกไฟแดง ท่านนายกมีความเห็นว่าคร้ังต่อไปจะมีการเปล่ียนแปลงใช่หรือไม่ค่ะ

๔

- ตรงน้ีผมอยากทราบจำนวนผู้มาใช้บริการประมาณเท่าไรครับ ในช่วงเทศกาลท่ีฃอความ 
อนุเคราะห์ในจุดบายพาส พอทราบหรือไม่ครับ

- พอดืว่ายังไม่ได้รับรายงานมาว่ามีผู้มาใช้บริการตรงจุดล่ีแยกบายพาส จำนวนก่ีราย 
ก็จะประสานให้ค่ะ

- ก็เป็นคร้ังแรกนะครับ น่าจะอนุรักษ์ในการบริการไว้ ถึงแม้ว่าจะคุ้มหรือไม่ก็ตาม แต่เราก็ต้อง 
ปฏิบัติ อย่างเช่นงานทะเบียนราษฎร์ ท่ีมีผู้มาใช้บริการน้อย แต่เม่ือภาครัฐต้องการบริการ เราก็ 
ต้องกำหนด และต้องมเจ้าหน้าท่ีไว้รองรับการใช้บริการ ผมอยากให้รักษาจุดน้ีไว้ท้ัง ๒ จุด 
นะครับ

- ค่ะ ส่วนข้อมูลท่ีว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการเท่าไร หลังจากประขุมเสร็จเรียบร้อย ดิฉันจะรายงาน 
ท่านเพ่ิมเติมค่ะ
- ในส่วนของงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนท่ีผ่านมา มีการปฏิบัติงานคือ 
ได้ออกไปดับไฟไหม้หญ้าใกล้เคียงขุมซน บริเวณขุมขนศาลตาปู ๑ คร้ัง ออกบริการน้ีาภายในเขต 
เทศบาล ๑ คร้ัง ดัดต้นไม้ ๒ คร้ัง จับงูเช้าบ้าน ๑ คร้ัง ล้างถนนบริเวณตลาด ๒ คร้ัง กำจัดรังต่อ 
๑ คร้ัง ดูแลช่วยเหลือการจราจรน้ีาท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลโนนสูง ช่วงวันท่ีฝนตกแรงๆ  
จำนวน ๔ คร้ัง
- ต่อไปงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง คืองานเทศกิจ ท่ีผ่านมาทางเทศบาลได้รับ 
หนังสือจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราฃสีมา เร่ืองขอความเห็นขอบจากเจ้าพนักงานจราจร 
จังหวัดนครราฃสีมา กรณีท่ีเทศบาลตำบลโนนสูง ขอจุดผ่อนผัน เพ่ือเป็นสถานท่ีจำหน่ายสินค้า 
แต่เน่ืองจากหนังสือท่ีทางสถานีภูธรจังหวัดนครราขสีมา ได้แจ้งมาทางเทศบาลตำบลโนนสูง 
มีช้อความบางข้อความในหนังสือท่ีไม่ซัดเจน ทางเทศบาลจึงได้ทำหนังสือหารือไปทางงานนิติการ 
หารือข้อความในหนังสือดังกล่าวไปท่ีสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราขสีมาอีกคร้ังหน่ึง แต่ทาง 
เทศบาลตำบลโนนสูงก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ ได้ดำเนินการจัดประขุมแต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดจุด 
ผ่อนผัน เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับแม่ค้าจาการท่ีว่า ล้าหากตำรวจภูธรจังหวัด 
นครราขสีมาไม่อนุญาตการจำหน่ายสินค้าจุดท่ี ๒ คือศาลเจ้าโนนสูงค่ะ ทางคณะกรรมการ

/กำหนดจุดผ่อนผัน...



๕

กำหนดจุดผ่อนผันก็เห็นขอบว่าให้ไ,ปกำหนดจุดผ่อนผันเพ่ิมเติม คือท่ีบริเวณสวนสาธารณะ 
(โรงยิม) เป็นจุดผ่อนผันเพ่ือรองรับ กับอีกหน่ึงจุดคือ สวนสาธารณะ ตรงข้ามกับโรงเรียนจุ้ยฮ๊ัว 
เป็น ๒ จุด ท่ีเรากำหนดจุดผ่อนผันเพ่ือรองรับไว้ ตอนน้ีก็อยู่ระหว่างการตอบหนังสือมาจากสถานี 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราซสีมา เก่ียวกับการหารือของเราไปว่าข้อความตามในหนังสือท่ีแจ้งมา 
ไม่มีความขัดเจน หากมีผลประการใด ก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึงค่ะ ของสำนัก 
ปลัดเทศบาลก็มีงานท่ีจะรายงานผลการดำเนินงานท่ีผ่านมเพียงเท่าน้ี ขอบคุณค่ะ

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย - ขอเพ่ิมเติมตรงน้ีครับ เก่ียวกับเร่ืองจุดผ่อนผัน พอดืทางนิติกรได้ไปศูนย์ดำรงธรรมขุมขน
ปลัดเทศบาล ท่ีจังหวัด ก็ได้มอบหมายให้ไปตามหนังสือท่ีเราได้หารือ ก็คาดว่าประมาณอีกหน่ึงอาทิตย์

ทางจราจรจังหวัดคงจะตอบกลับมา ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไร เราก็ต้องถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ท่ีเราหารือไป ขอเรียนให้ทราบครับ

นายวรการ ทัดกลาง - ครับ พอดีอยู่ในวาระของสำนักปลัดเทศบาล ขอเพ่ิมเติมตรงน้ีครับ ผมได้แจกเอกสารเร่ืองการ
เลขานุการนายกเทศมนตรี แต่งกายมาปฏิบัติราขการของข้าราขการจังหวัดนครราขสีมา เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๖๕๕๗ เร่ือง

น้ีผมได้นำเร่ืองเข้าท่ีประขุมหัวหน้าส่วนการงานมาแล้วคร้ังหน่ึง ซ่ึงได้มีการส่ังการมาแล้ว แต่ยัง 
ไม่ได้มีหนังสือยกเลิกหนังสือฉบับน้ี ให้เราถือปฏิบัติอยู่ บอกในรายละเอียดเรียบร้อย จากจังหวัด 
นครราขสีมา ผ่านอำเภอมา ส่วนน้ีท่ีเราต้องหารือกันตรงน้ี เพราะว่ามีผลต่อเน่ืองในเร่ืองของการ 
ประเมินพฤติกรรมของการมาปฏิบัติราขการของพนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงในหลายๆ เร่ืองท่ี 
มีส่วนเก่ียวข้องตรงน้ี และในอีกเร่ืองหน่ึงคือในวันศุกร์ ตามหนังสือจังหวัดนครราขสีมา ให้ใส่เส้ือ 
7๐ 86 ผน๓ช6โ (วก6 แต่เพ่ือเป็นการประขาสัมพันธ์การแข่งขันถืหาแห่งขาติ ซ่ึงตอนน้ีถืหาได้ 
เสร็จส้ินลงแล้ว เทศบาลตำบลโนนสูงของเราจะถือปฏิบัติอย่างไร และก็ได้ประขุมหัวหน้าส่วนการ 
งานให้ตกลงกันว่า ในวันศุกร์จะแต่งกายกันอย่างไร ผมก็เลยนำเร่ืองน้ีเข้าประขุมหารือในท่ี 
ประขุมหัวหน้าส่วนการงาน ก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่ต้ังแต่วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ให้เราปฏิบัติได้ 
แต่วันศุกร์ เทศบาลตำบลโนนสูง เราจะเอาอย่างไร ก็คุยกัน'วันน้ีให้เสร็จส้ินนะครับ แล้วอีกอย่าง 
หน่ึงในวรรคต่อไปบอกว่า อน่ึงการแต่งกายมาปฏิบัติราขการ ขอให้สุภาพเหมาะสม โดยห้ามใส่ 
กางเกงยีนส์ หรือกางเกงทรงไม่สุภาพ เส้ือยืด (ยกเว้นวันศุกร์ เส้ือ 70 86 ผน๓ช6โ (วก6) ตรงน้ี 
ก็จะต่อเน่ืองกันกับท่ีผมแจ้งในท่ีประขุมทราบว่า วันศุกร์เราจะเอากันอย่างไร อยากใหัท่ีประขุม 
เสนอแนวคิดว่าวันศุกร์เราจะแต่งกายกันอย่างไร

- ผมขอนำเสนอครับ ในวันศุกร์น่าจะเป็นเส้ือท่ีเก่ียวข้องกับการรณรงค์อย่างเข่น หน่วยงานท่ีทำ 
สาธารณกุศล หรือประโยชน์แก่ทางราชการ ยกตัวอย่างขณะน้ีคือ ทางโรงพยาบาล ๓ แห่ง 
ในจังหวัดนครราขสีมา มีโครงการท่ีจะช่วยเหลือบริจาคเงินซ้ือเส้ือยืด ตัวละ ๓๐๐ บาท 
เพ่ือสมทบในการก่อสร้าง และซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย์ ก็เห็นว่าการซ้ือเส้ือยืด ๓๐๐ บาท 
เงินรายได้ส่วนหน่ึงหักค่าใข้จ่ายแล้ว ก็จะเป็นเงินสมทบอย่างท่ีกล่าวมา ก็จะเป็นประโยชน์ ตรงนี 
น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีเป็ดโอกาสให้แต่ละคนนำมาสวมใส่ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือ 
องค์กรสาธารณกุศลได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเก่ียวกับโรงพยาบาล แต่ว่าเป็นองค์กรอ่ืนท่ีท่านเห็นว่า 
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการรณรงค์ ท่ีเป็นประโยชน์แกหน่วยงานชองรัฐ ก็น่าจะนำมาสวมใส่ได้ 
นอกจากน้ันก็จะเป็นเร่ืองเส้ือยืดของวันศุกร์ เป็นเส้ือยืดของกรมฯ อย่างเข่นเสือคอปก เสือโปโล

/หรือเส้ือทิมตราสัญลักษณ์....

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล



๖

นายวรคักด๋ิ กาญจนสีมา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางอัญขุสี ตรงด่านกลาง
รก. ผอ.กองการศึกษา

หรือเส้ือทีมตราสัญลักษณ์ เพราะเราไม่มีเส้ือยืดขององค์กรท่ีทำข้ึนมาเป็นแปลนหน่วยงาน ซ่ึงเรา 
ไม่มี เพราะฉะน้ันเส้ือของกรมล่งเสรีมฯ หรือว่าหน่วยงานของรัฐ ก็น่าจะนำมาใส่ได้

- ขออนุญาตครับ ในส่วนของสถานศึกษา ทุกวันศุกร์จะต้องใส่ขุดเคร่ืองแบบลูกเสือ ในส่วนของ 
เทศบาล น่าจะมีเส้ือท่ีเป็นเอกลักษณ์ของทางเทศบาลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน คล้ายๆ เป็นเส้ือของ 
กรมฯ ผมว่าทำแบบน้ันก็น่าจะรูปแบบในแนวเดียวกัน จะได้เหมือนกันหมด ไปไหนมาไหนคนก็ 
จะรู้ว่าเป็นคนเทศบาลโนนสูง ถ้าเราใส่แบบ 70 86 แบกาชอโ (วก6 ก็จะเปล่ียนไปเร่ือง ผมว่า 
น่าจะดูดีครับท่าน ล้าเราไปซ้ือเส้ือของหน่วยงาน เราก็ได้ลงทุนเหมือนกัน แต่ว่าล้าเป็นของ 
เทศบาล ตัวละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

- ล้า ๒๐๐-๓๐๐ บาท ล้าพูดถึงเราเองก็น่าจะได้ครับ แต่ล้าเป็นพนักงานจ้าง ถ้า ๒๐๐-๓๐๐ บาท 
ก็ถึอว่าสำคัญกับเขาเหมือนกัน ล้าจะให้ทำแล้วเสียสละก็จะเป็นอะไรท่ียากเหมือนกันครับ แต่ถ้า 
วันศุกร์ผมคิดว่าน่าจะฟรีสไตล์ น่าจะอยู่ในกรอบน้ีลักหน่อย ท่ีผมเสนอไป ๒ รายการ หรือมีท่าน 
อ่ืนเสนอีกหรือไม่ครับ เพราะว่าถ้าเราไปทำเส้ือทีม ก็ด้องมืค่าใข้จ่าย เราก็คงเป็นการบังคับให้เป็น 
การซ้ือ ผมคิดว่าก็คงจะไม่สะดวก

- ครับ ก็มืผู้เสนอมา ๒ ประเด็นนะครับ คือในเม่ือมาปฏิบัติราขการ หรือเป็นพนักงานจ้างตรงน้ี 
หรือไม่มาปฏิบัติ ผมว่าก็ต้องมีการซ้ือเส้ือใส่อยู่แล้วครับ แต่ว่าควรจะเป็นรูปแบบคล้ายๆ  กัน 
ผมก็เห็นดีด้วยกับท้ังสองท่าน ว่าในกรณีท่ีมีเส้ือของท่ีอ่ืน เขาก็จะให้เราข่วยซ้ือ แต่คงไม่ซ้ือครบ 
ทุกคน แต่ล้าหากท่ีเป็นของเทศบาลตำบลโนนสูงทุกคนท่ีมาทำหน้าท่ีตรงน้ีใม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
จ้าง หรือลูกจ้างประจำ ก็อยากให้มีแบบฟอร์มของตัวเอง เราอาจจะใฃ้เป็นเส้ือยืด 7-รเาเโ* 
เป็นลักษณะแบบน้ี เราก็น่าจะทำสกรีนโลโก้ ล้ามีหน่วยงานอ่ืนมาท่ีเป็นสาธารณกุศล เราก็ซ้ือใส่ 
ได้ ก็ไม่ผิด คือล้าคิดอีกมุมหน่ึงว่า ถ้าอยู่ท่ีบ้านเราก็ต้องซ้ือเส้ือใส่ ก็ลงทุนอีกนิดหน่ึง เพราะเรา 
ทำงานท่ีเทศบาลตำบลโนนสูง เม่ือวานผมได้!ปโรงเรียนเทศบาล ๒ ท่ีได้ไปร่วมประขุมผู้ปกครอง 
ผมก็เห็นดีกับท่าน ผอ.ท.๒ ท่ีท่านกับลูกน้องท่านได้แต่งกายให้ท่านผู้ปกครองได้เห็นว่ามีความ 
พร้อมเพรียงกัน ส่วนน้ีก็คือเป็นส่ิงท่ีผมเห็นมาเม่ือวาน และผมก็ได้มาด้นหาเอกสาร ก็มาเรียน 
ถามในท่ีประขุมหัวหน้าส่วนการงานว่า ในวันศุกร์จะเป็นลักษณะเหมือนท่ีท่านปลัดเสนอ 
หรือท่านวรคักด๋ิเสนอ จะเอาอย่างไร ก็จะเป็นไปในแนวเดียวกันครับ คืออยากให้เป็นขุดฟอร์ม 
ของเทศบาล ล้ามีเส้ือการกุศลเข้ามาเราก็ซ้ือใส่ประกอบกันได้เข่นกัน จะได้เป็นเอกลักษณ์ 
ตัวหน่ึงก็ไม่เท่าไรครับ ถ้าเป็นเส้ือผ้าดีๆ หน่อยก็ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ก็อยากจะเขิญขวนสนับสนุน 
แนวคิดว่า วันศุกร์เราควรจะใส่เส่ือของเทศบาลเรา หรืออาจจะเป็นเส้ือของหน่วยงานสาธารณ- 
กุศลท่ีขอมาจำหน่าย

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านนะคะ จากเร่ืองการ 
แต่งกายวันศุกร์ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นโครงการของท่านผู้ว,าวิเขียร จันทรโณไทย ท่ีว่าให้นุ่งผ้าไทย 
ใส่ผ้าซ่ิน ทุกวันศุกร์ค่ะ โครงการน้ีเร่ิมเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕:๕๘ ส่วนน้ีก็เลยใส่ผ้าไทยในวัน 
ศุกร์กันมาเร่ือยๆ ค่ะ ก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงการน้ียังคงดำเนินการอยู่หรือไม่

/นางรัขนิย์ อรียรักษ์....



นางรชนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- ถ้าเซ่นน้ันดิฉันจะขอรับไปสำรวจดูว่า ราคาเส้ือเฃ้ิตยืดมีปก ลักษณะเหมือนซ่างขัยใส่ค่ะ ถามว่า 
ถ้าเราจะทำหลายตัว เขขาจะคิดต้นทุนเท่าไร อย่างน้อย  ๆให้เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน 
สำนักงานให้ใส่เหมือนกัน แต่เพ่ือนๆ พ่ๆี ท่ีปฏิบัติงานด้านนอกเราอาจจะอนุโลมให้ได้ค่ะ แต่ด้าน 
ในสำนักงานก็อยากจะขอความร่วมมือว่า อย่างน้อยซ้ือคนละตัวนะคะ ดิฉันขอไปสำรวจราคา 
ก่อน แล้วจะนำมาเสนอค่ะว่าจะเอาลีอะไร อยู่ท่ีราคาเท่าไร อีกคร้ังหน่ึง เพราะว่าเราจะได้ใส่ 
เหมือนกัน คือว่าเป็นวันอังคารนะคะ

- ก็ฝากหัวหน้าสำนักปลัด ลองสำรวจราคา และติดตาม ก็จะเป็นไปตามท่ีว่า ก็คงจะไม่ต้องขอมติ 
นะครับ แต่เรารับทราบกันว่าเราจะดำเนินการต่อไป

ครับ ในคร้ังหน้า ผมขอความร่วมมือจากกองต่างๆ  หลังจากท่ีได้รับแจ้งหนังลีอประขุม 
ประจำเดือนไปแล้ว เป็นท่ีทราบเลยนะครับว่า เราจะกำหนดให้ท่านส่งเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกอง 
ของท่านล่วงหน้าก่อนการประขุม ผมจะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านได้ทราบอีกคร้ังหน่ึง เพราะฉะน้ัน 
ในคร้ังน้ีก็จะขอถือว่าตามท่ีท่านว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกองน้ันๆ  ก็พยายามจะบรรจุเข้าในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวข้อง ในคร้ังหน้าก็ให้ปฏิบัติเซ่นน้ีนะครับ ให้ส่งเร่ืองท่ีจะเข้าบรรจุระเบียบวาระให้เป็น 
ทางการ เพราะจะได้ทำหนังสือเข้าท่ีประขุมทันนะครับ
- เร่ืองกำหนดเวลาตามร่างประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราขการ จำนวนวันลา จำนวนคร้ังการมา 
สาย เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน สำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราขการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือเพ่ิมค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕:๖๑ คร้ังท่ี ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕:๖๑) ตามร่างท่ีนำเสนอ ส่วนน้ีก็เป็น 
เหตุผลประกอบ เพ่ือเป็นการแก้บีญหาการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
เก่ียวกับเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติราขการท่ีผ่านมานะครับ ก็'ได้มี 
การกำหนดไว้ในประกาศ ก.ทจ. เก่ียวกับจำนวนวันท่ีทางเทศบาลจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ 
ก. กลาง และ ก.ทจ.นม. ก็ได้เห็นขอบหลักเกณฑ์ตามประกาศน้ัน  ๆ แต่เพ่ือความจำเป็น 
ท่านนายกเทศมนตรี สามารถออกประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติท่ี 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง บุคลาการทางการศึกษาท้ังหมด จะต้องถือปฏิบัติตามท่ีท่าน 
นายกเทศมนตรีได้กำหนด ท้ังน้ีเพ่ือประโยขนํ และเป็นหลักเกณฑ์ให้ทุกกอง พนักงานทุกคน 
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก็ตามร่างท่ีได้นำเสนอ ก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา 
รายละเอียดต่อไป ผมขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้อ่านหลักเกณฑ์ให้ทุกท่านทราบ และจะ 
ได้ขอมติท่ีประขุม เพ่ือจะได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ จะได้เสนอท่านนายกได้ออกประกาศแจ้งให้ 
ทุกกองทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง กำหนดเวลาปฏิบัติราขการ จำนวนวันลา จำนวนคร้ังการมาสาย เพ่ือประกอบการพิจารณา 
เล่ือนข้ันเงินเดือน สำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราขการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือ 
เพ่ิมค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑)

อาศัยอำนาจตามพระรา'ขบัญญัติบ'รีหา'รงา,นบุคคลส่วน,ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราขสีมา เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์การเล่ือมข้ัน

/เงินเดือนพนักงานเทศบาล...



เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
นครราซสีมา เร่ือง กำหนดเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ และมติท่ีประขุมหัวหน้าส่วนราซการเทศบาลตำบลโนนสูง คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มีกำหนดเง่ือนไขให้พนักงานเทศบาล ซ่ึงจะ 
ได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนในแต่ละคร้ังต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนคร้ังท่ี 
นายกเทศมนตรีกำหนดเป็นหนังสือก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถ่ินอันเป็น 
ท่ีต้ังของหน่วยงาน

ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราขการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง จึงขอประกาศกำหนดเวลาตามร่างประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติ 
ราขการ จำนวนวันลา จำนวนคร้ังการมาสาย เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
สำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราขการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือเพ่ืมค่าจ้างให้กับ 
ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี

๑. ก่ารมาปฏิบัติราขการในรอบคร่ึงปี คร้ังท่ี ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 
มาทำงานสายไม่เกิน ๑๒ คร้ัง ลาไม่เกิน ๒๓ วันทำการ ไม่รวมวันลาดังต่อไปน้ี

(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ1ซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปวยซ่ึงจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่ 

เกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราขการตามหน้าท่ี หรือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจาการปฏิบัติราขการตามหน้าท่ี 
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมผล 
(ซ) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปข่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม 

กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปพินฟูสมรรถภาพด้านอาขีพ
การนับจำนวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน สำหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วย และวันลา 

ป่วยท่ีไม่ใข่วันลาป่วยตาม (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ
๒. ผู้รับการประเมินท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือเพ่ืมค่าจ้าง คร่ึงข้ัน 

จะต้องมีผลการปฏิบัติราขการในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราซการหกเดือน ในรอบคร่ึงปี คร้ังท่ี ๒ 
(๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒.๑ จำนวนการลาไม่เกิน ๒๓ วัน {ไม่รวมวันลา ข้อ ๑ (ก)(ข)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ข)(ซ)(ณ)}
๒.๒ จำนวนการมาทำงานสายไม่เกิน ๑๒ คร้ัง 
๒.๓ ไม่ขาดราขการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๒.๔ มีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าระดับพอใข้ (๖๐๐/ฮ)

/๓. ผ้รับการประเมินท่ีจะได้รับ....



นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

๓. ผู้รับการประเมินท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือเพ่ิมค่าจ้าง หน่ึงข้ัน 
จะต้องมิผลการปฏิบ้ตราขการในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราขการหกเดือน ในรอนคร่ึงปี คร้ังท่ี ๒ 
(๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๓.๑ จำนวนการลาไม่เกิน ๑๕ วัน {ไม่รวมวันลา ข้อ ๑ (ก)(ข)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ซ)(ซ)(ณ)}
๓.๒ จำนวนการมาทำงานสายไม่เกิน ๑๐ คร้ัง 
๓.๓ ไม่ขาดราขการ โดยไม่มิเหตุผลอันสมควร 
๓.๔ มิผลการประเมินไม่ต่ํากว่าระดับดีเด่น (๙๐๐/0)

๔ .  การลา ให้ส่งใบลาให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดขอบก่อนวันลาและเสนอผ่านผ ูบั้งคับบัญขา 
ตามลำดับ จนถึงผู้มิอำนาจอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราขการได้ (ยกเว้นการ 
ลาป่วยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) การลาท่ีไม่ส่งใบลาถือว่าขาดราขการ ในกรณีลาป่วยหรือกรณี 
เกิดเหตุฉุกเฉินให้เขียนใบลาในวันรุ่งข้ึนของการมาปฏิบัติราขการ หากไม่ส่งใบลาภายใน ๑ วัน 
ถือว่าขาดราซการ

ท้ังน้ี ให้ประกาศของเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง กำหนดเวลาปฏิบัติราขการ จำนวนวันลา 
จำนวนคร้ังการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติหน้าท่ีราขการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู 
เทศบาล ลูกจ้างประจำ เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
ราขการของพนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ เพ่ือนำเสนอ 
พิจารณาความดืความขอบในการเล่ือนข้ันเงินเดือน รวมท้ังการประเมินเล่ือนระดับ

ประกาศใดขัดหรือแย้งกับประกาศน้ีให้ยกเลิกและใข้ประกาศน้ีแทน ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี 
๑ เมษายน ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงข่ือ)
(นายประสงค์ โพธ้ืมิศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

- ครับ ลำหรับร่างประกาศท่ีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้นำเสนอไป ก็ฃอเฃิญทุกท่าน หากท่าน 
ใดมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามก่อนท่ีเราจะ ยกมือขอมติ ท่ีจริงแล้วในระเบียบเป็นเร่ืองท่ีท่าน 
นายกจะประกาศได้เลยนะครับ แด่เราต้องการอยากพิงความคิดเห็นของทุกท่านเสียก่อน เพราะ 
บางท่านอาจมิข้อสงสัยเร่ืองการปฏิบัติ ก็สามารถสอบถามได้ครับ ก่อนท่ีจะเสนอให้ท่านนายกลง 
นามประกาศให้ทราบ

- ขออนุญาตในท่ีประขุมครับว่า เท่าท่ีอ่านผมก็ได้รับร่าง และได้ไปดูในประกาศของจังหวัด 
นครราฃสีมาในเร่ืองของกำหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือน รวมท้ังการลา การปฏิบัติ 
ราซการ ส่วนน้ีเท่าท่ีเห็น ปกติเราจะต้องมีประกาศเป็นรายปีงบประมาณ แต่ของเราพิงมาทำใน 
คร้ังท่ี ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉะน้ีนในปีงบประมาณต่อไปเราก็ต้องทำเป็นรายปีงบประมาณ 
เป็นประกาศของนายกเทศมนตรีประกาศในเร่ืองของการปฏิบัติงาน ก็คือเป็น ประเภท
หน่ึงเข่นเดียวกัน ส่วนตัวน้ีเป็นการท่ีเราจะประเมินคร้ังท่ี ๒ ในข่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง

/กันยายน ๒๕๖๑....
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กันยายน ๒๔๖๑ ประกาศก็ถือตามน้ี ยังไม่ข้าเกินไปนะครับ ในเร่ืองน้ีก็ได้เคยคุยกันไว้ก็ได้นำเข้า 
ท่ีประขุม ท้ังน้ีก็อาศัยระเบียบฯ อาศัยจังหวัดนครราซสีมาเป็นหลักเกณฑ์ไม่ไข่มากำหนดเองโดย 
ใม่มีระเบียบรองรับ แต่เร่ืองของการมาสาย อาจจะมีคนโต้แย้งว่า ลาไม่เกิน ๒๓ วันก็มีโน'ประกาศ 
จำนวนวันมาทำงานสายไม่เกิน ๑๒ คร้ัง คือการมาทำงานสาย ถ้าพนักงานท่ีมาปฏิบัติงานใน 
เทศบาลตำบลโนนสูงมาสาย ก็ต้องกำหนดว่าอะไรคือสาย สำหรับพนักงานครูท่ีอยู่ท่ีโรงเรียนก็ 
ต้องมีเวลาทำงานสาย เป็นเวลาท่ีแตกต่างกัน จะไม่ตรงกัน เพราะท่ีเทศบาลตำบลโนนสูงมีผู้ 
ปฏิบัติราขการ ๒ ท่ี ลำดับการมาสายก็ต่างกัน บนสำนักงานเราเตยคุยในหลักความเข้าใจว่าไม่ 
เกิน ๙ โมง ส่วนน้ีเราก็ไม่ไต้ประกาศอย่างเป็นทางการ ผมก็ไต้คุยกับท่าน ผอ.แล้วว่าเราจะให้ 
หลักเกณฑ์เดียว แล้วก็ใข้บังคับทางครูด้วย ท้ังน้ีเราต้องถามทางครูด้วยสำหรับพนักงานครูท่ีอยู่ท่ี 
โรงเรียนก็ต้องมาก่อนบนสำนักงานเทศบาลอยู่แล้ว เพราะต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับการรับเด็ก ดูแล 
เด็ก เป็นครูเวร ก็จะมีอยู่ ถ้าบนสำนักงานเทศบาลปกติเวลามาปฏิบัติราขการของบนสำนักงาน 
เทศบาล เร่ิมเวลาจริงคือเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. แล้วส่วนคำว่ามาสายปกติโดยท่ัวไปท่ีเขา 
ถือปฏิบัติกัน คือมาสายไม่เกิน ๑๕: นาที ดังน้ัน ๐๘.๓๐ บวกอีก ๑๕: นาที ก็ถือว่าเป็น ๐๘.๔๕: น. ^  
ถ้าใครมาหลัง ๐๘.๔๔ น. ถือว่ามาสาย เพราะเคยมีคนต่อรองว่าให้เอาถืง ๐๙.๐๐ น. ท่ีจริงใน 
ระเบียบการปฏิบัติการมาข้า มาสายไม่เกิน ๑๔ นาที ถ้าใครมาเกิน ๐๘.๔๖ น. ก็ถือว่ามาสายนะ 
ครับ น่ีคือหลักปฏิบัติโดยท่ัวไป แต่ว่าเทศบาลตำบลโนนสูงเราจะกำหนดแบบน้ันหรือไม่ โดย 
ธรรมเนียมการมาปฏิบัติราขการท่ัวประเทศก็ควรจะเป็นแบบน้ันนะครับ เราจะไปกำหนด 
แตกต่างจากเขาก็คงจะตำหนิเราไต้ เส้นแดงขีด ๐๘.๔๔ น. นะครับ ส่วนท่ีโรงเรียน ผู้อำนวยการ 
ท้ัง ๓ แห่ง ก็ให้นำเสนอแนวคิด เพราะเราจะไต้ประกาศแล้ไขในประกาศ ในข้อ ๓.๒ ให้แดทไว้ 
ก่อนนะครับหัวหน้าสำนักปลัด ให้เพ่ิมว่าให้มาปฏิบัติราขการไม่เกิน ๐๘.๔๔ น. และสถานศึกษา 
เขีญเสนอครับ

- ขออนุญาตท่านเลขาครับ ตรงน้ีผมเคยศึกษามา ในรอบท่ีแล้วทางโรงเรียนก็ไต้ทำในลักษณะ 
แบบน้ีครับ ผมไต้กำหนดเลยครับว่า ลาเกินก่ีคร้ังคุณจะไม่ไต้รับการพิจารณาในระดับ ๙๐๐/อ 
ก็ไม่มีใครกล้าลา และยังกำหนดว่าถ้าคุณขออนุญาตคร่ึงวันสองคร้ัง เท่ากับว่าคุณลาหน่ึงวัน 
เพราะฉะน้ันในส่วนของโรงเรียนท่ีไต้ทำไปในคราวท่ีแล้ว ก็มีบันทีกข้อตกลงไว้ ส่วนเร่ืองการลามา 
สาย ก็มีการบันทึกระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษากับคณะครู การมาสายก็ไต้กำหนด 
๐๘.๔๔ น. เหมือนเดิมครับ

- ครับ และอีกหน่ึงประเด็น ผมเคยไต้อภิปรายเร่ืองท้ังบนสำนักงานและโรงเรียน ครูลาบ่อยๆ ก็จะ 
มีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน แต่บนสำนักงานยังไม่มีผลต่อเน่ือง การจะลาไม่เกิน ๑๔ วัน ก็เคยพูด 
จำนวนคร้ังกัน ส่วนน้ีผลท่ีจะไต้มีการพิจารณา คือคร้ังท่ี ๑ คร่ึง'ข้ัน ก็มีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน 
โดยเฉพาะงาน แต่ถามว่าถ้าเป็นโรงเรียน ครูลา ๒๓ คร้ัง คร้ังละ ๑ วัน ลาเป็นเดือนเลยนะครับ

- ก็เป็นเร่ืองของดุลพินิจของผู้ท่ีจะอนุญาต คือว่าการลามีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีต้อง 
รับผิดขอบหรือไม่ เพราะภาระหน้าท่ีครูแต่ละท่าน บางท่านก็ไม่เหมือนกัน ท้ังน้ีก็เป็นดุลพินิจของ 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะดูการอนุญาต หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยกว้าง คือ ๒๓ วัน เป็นไปตาม 
ประกาศ แต่ระยะห่างห้วงเวลาระหว่างการลาในจำนวน ๒๓ วัน ถ้าลาปอยขนาดน้ันผมก็ว่าเป็น

/เร่ืองท่ีแปลกครับ....
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นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีสิริ
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

เร่ืองท่ีแปลกครับ ถ้าอาทิตย์หน่ึง ลา ๑-๒ วัน ก็คงจะเรียกมาคุยแล้วนะครับ เพราะการลา 
บางคร้ังก็อยู่ในห้วงการลาต่อเน่ือง ไม่วันศุกร์ก็วันจันทร์ ถ้าการลาต่อเน่ืองท่านผู้บริหารสามารถ 
ฃอดูใบรับรองแพทย์ได้ คือท่ียกตัวอย่างว่าเสาร์อาทิตย์ต่อวันจันทร์ ไม่ลาแต่ไม่มา แบบน้ีจะทำ 
กันม่อย เพราะมีข้อยกเว้นเร่ืองป่วย'โด้ คือการมาเขียนใบลาภายหลัง แต่ถ้ามีพฤติกรรมแบบน้ี 
บ่อยๆ  ก็ถือว่าเป็นเจตนา ส่วนน้ีไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือ ผอ.โรงเรียนก็ต้องใช้ดุลพินิจตรง 
น้ีเองนะครับ คือต่อไปก็ให้มีช้อช้ีแจงเพ่ิมเติมตรงน้ีได้

- เพราะตรงน้ีถือว่าการออกประกาศ ก็จะรวมถึงในเร่ืองของการลาแล้ว แต่ไม่ส่งใบลาภายใน 
๑ วัน ถือว่าขาดราชการ ถ้าสมมติเราออกประกาศตัวน้ีแล้ว ก็จะมีผลในการย่ืนใบลา ถ้าไม่ย่ืน 
ภายในวันรุ่งข้ึนก็ถือว่าชาดราชการ ตรงน้ี ผอ.กอง ก็จะต้องพิจารณา เพราะส่วนมากก็จะ ๒-๓ 
วัน แล้ว ผอ.กองต้องตามให้มาย่ืนใบลา หรือบางคนก็แอบไม่ย่ืนเลย ตัวน้ีก็จะเป็นภาระของ 
ผอ.กอง เพราะว่าก็กระทบต่อทุกคน ผองกอง ก็ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะ พอวันรุ่งช้ีนก็ 
ต้องถามเลยว่าไต้ลาหรือไม่ ถ้าไม่ไต้ลาคุณต้องรับผิดชอบตัวเอง เพราะถือว่าคุณขาดราชการ 
พอขาดราชการก็จะไปเป็นวินัย ตรงน้ีก็ถ้าเราจะทำให้เข้มแข็งในการมาปฏิบัติงานในองค์กร 
ถ้าออกประกาศตัวน้ีไปแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเอกสารจะชัดเจน ถ้าสมมติว่าคุณลาวันน้ี 
แล้วอีกสามวันมาย่ืน ทะเบียนรับเขาไม่สามารถลงรับย้อนหลังให้ไต้นะคะ ก็ฃอให้กำชับลูกน้อง 
ด้วย แล้วถ้าไม่ทำก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติไต้ ตรงน้ีก็ฃอให้ทุกกองระมัดระวังนะคะ

- ถ้ากรณีอย่างท่ีว่า คือชาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็หมายถึงว่า ตามระเบียบก็ระบุไว้ 
ชัดอยู่แล้วว่า การบ่วยบางคนก็ไม่ทราบการบ่วยล่วงหน้า เม่ือขาดไปพอวันรุ่งช้ีนท่ีมาปฏิบัติ 
ราชการ อย่างถ้าลา ๑-๒ วันเพราะบ่วย แต่ว่าเราไม่สามารถมาย่ืนไต้ ก็ฝากให้คนอ่ืนมาย่ืนให้ไต้ 
ก็มีทางออกชองระเบียบอยู่ แต่หลายท่านหน่ึงวันก็ไม่ย่ืนซะเลย อันน้ีถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควร 
เม่ือไร ผู้บังคับบัญชาต้องเรียกมาถามแล้วนะครับ ลากิจก็เซ่นเดียวกันครับ บางทีก็ไม่ทราบ 
ล่วงหน้า ก็ต้องช้ีแจงกันไป ถ้ามีเหตุผลสมควรเราก็ผ่าน แต่ถ้าไม่มีเหตุผลก็ต่อเน่ืองด้วยการ 
เช้าสู่กระบวนการวินัยไต้ คือทำแบบน้ีบ่อยๆ

- ครับ ก็มีช้อยกเว้นข้อหน่ึงครับ สำหรับผู้ลาป่วยไม่สามารถลงซ่ือไต้ ก็สามารถให้ผู้อ่ืนลาแทนไต้ 
ส่วนน้ีก็ไต้บอกในระเบียบเลย และก็ถือว่าเขาไต้ลาแล้ว ก็ให้ผู้อ่ืนเขียนและย่ืนแทนไต้ ส่วนใน 
กรณีข้อ ๔ ต้องดูให้ดีนะครับ การส่งใบลาให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา 
ตามลำดับ จนถึงผู้ท่ีมีอำนาจอนุญาต ต้องเน้นคำว่าอนุญาต การอนุญาตการลาแต่ละประเภท 
ก็จะมีตาราง ก็ให้กลับไปดูว่าบางคร้ัง ก็ไม่ต้องถึงนายก แต่บางเร่ืองต้องถึง เพราะบางเร่ือง 
ก็อำนาจเป็นของผู้อำนวยการกองอนุญาตลาไต้ก่ีวัน ประเภทอะไรบ้าง และในส่วนเร่ืองท่ีจะเสนอ 
ถึงนายก อย่างใบลาพักผ่อนต้องเสนอถึงท่านนายกหรือไม่

- คือเอกสารทุกอย่าง ถึงจะเป็นอำนาจท่านนายกทีท่านนายกไต้มอบอำนาจมาให้แล้ว แต่ต้อง 
เรียนนายกเพ่ือโปรดทราบ อนุญาตไปแล้วก็ต้องเรียนนายกเพ่ือโปรดทรามมะศะ ถ้าสมมติ 
ผอ.กอง อนุญาตไปแล้ว ก็ต้องเสนอท่านนายกเพ่ือทราบต่อไป

/นายวรการ ทัดกลาง....



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณ้ฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางรัฃนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายประสงค์ โพธ๋ิมีคิริ
นายกเทศมนตรี

- ก็เข้าใจตรงกันนะครับ ว่าบางคร้ัง ผอ.กอง อนุญาตแล้ว ก็ต้องเสนอท่านนายกเพ่ือโปรดทราบ 
นะครับ

- การลาบางคร้ัง คือลาแล้ววางไว้ท่ีผู้มีอำนาจ แต่ยังไม่ได้รับการอนุญาต ก็ไม่ไต้ถือว่าให้ท่านลาได้ 
จะลาไต้ก็ต่อเม่ือท่านไต้รับอนุญาตแล้วเท่าน้ัน ไม่ไข่ว่าใบลายังอยู่บนโต๊ะก็ถือว่าลาแล้ว ไม่ไข่นะ 
ครับ ส่วนน้ีต้องทำความเข้าใจนะครับ ว่าต้องไต้รับอนุญาตก่อน คือท่านต้องเข้ามาถามทาง 
ธุรการ ทางเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบว่า นายกเห็นขอบหรือยัง ไม่ฉะน้ันล้าท่านนายก หรือปลัดไม่ 
เห็นหรือว่าลืม หรือ'ไม่ก็'ไปรา1ขการ เกิดมีกรณีข้ึนมาก็เป็นเร่ืองยากนะครับ เพราะฉะน้ันก็ให้1ช่วย 
ติดตามด้วย คือล้าจะลาตามหลักแล้วก็ต้องเขียนใบลาล่วงหน้าอยู่แล้ว ดังน้ันก็ให้ติดตามกับ 
เจ้าหน้าท่ีให้ขัวร์ก่อน เป็นอันว่าประกาศน้ีคงมีเร่ืองท่ีเสนอกันมา ก็ให้ถือปฏิบัติตามน้ี และจะไต้ 
เสนอท่านนายกลงนาม และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทุกกองไต้ติดประกาศให้กับพนักงานทุกท่านไต้ 
ทราบด้วย

- ครับ ผมสงสัยในข้อ ๓ นิดหน่ึงครับ เพราะว่าบางคนอาจจะสงสัย ข้อ ๓.๑ จำนวนการลาไม่เกิน 
๑๕ วัน สำหรับคนท่ีไต้รับหน่ึงข้ึน คือล้าไต้คร่ึงข้ึน ๒๓ วัน คือคร่ึงต่อคร่ึง ให้เข้าใจตรงกันนะครับ 
เพราะว่าใน ๑๕ วันน้ีไมใต้มีในประกาศ ก.ทจ. แต่เป็นการประกาศของนายกเทศมนตรีตำบลโนน 
สูงเอง แต่ ๒๓ วัน มือยู่ใน'ประกาศ

- พูดถึงเร่ืองการลา การย่ืนใบลากรณีลากิจล่วงหน้าท่ีรู้เหตุ การลากิจและลาพักผ่อนค่ะ ปกติทุก 
วันน้ีท่ีดิฉันไต้มาปฏิบัติงานท่ีสำนักปลัดเทศบาลก็จะเห็นว่า การย่ืนใบลา คือย่ืนวันน้ีพรุ่งน้ีลา 
จริงอยู่ค่ะ ว่าเป็นการย่ืนก่อนลา แต่บางคร้ังงานสำนักปลัดก็เป็นงานหลายต้าน จะมาน่ังรับรอง 
วันลาอย่างเดียว ซ่ีงบางคร้ังก็อาจจะเป็นเหตุท่ีสุดวิสัยท่ีไม่สามารถท่ีจะรับรอง แล้วเสนอ 
ผู้บังคับบัญขาตามลำดับข้ึนในการอนุญาตใบลาไต้ ก็เลยจะขอทำความตกลงกับทุกกอง/ฝ่าย 
เพราะว่าการย่ืนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อยให้ลาก่อน ๒ วันทำการค่ะ เพ่ือจะได้มีเวลาในการรับรอง 
วันลา แล้วก็เสนอผู้บริหารอนุญาตต่อไปค่ะ

- สำหรับการลา อย่างท่ีท่านปลัดเสนอมาว่า ล้าไม่ไต้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ถือว่าใบลาน้ัน 
ยังไม่มีผลนะครับ เพราะว่าอย่างน้อยเข้ามาแจ้งเป็นการส่วนดัวก็ไต้นะครับ ย่ืนใบลาแล้วเอา 
หนังสือใบลาเข้ามาหารือ มีธุระเร่งด่วน แตกต้องยอมรับคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้น 
ด้วยว่า พรุ่งน้ีงานเร่งด่วนคุณจะต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จการลาน้ันจะต้องระงับไป ต้องให้ 
เห็นความสำคัญของทางราฃการเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใข่เห็นความสำคัญส่วนคัวเป็นท่ีต้ัง เราเป็น 
ข้าราขการ เราต้องปฏิบัติคัว อย่าให้ส่วนราขการเสียหายอย่างท่ีผ่านๆ มา เท่าท่ีผมสังเกตดู 
ลาเพ่ือไม่ให้งานของทางราฃการดำเนินการไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย เพ่ือเป็นการขวาง 
ผลประโยชน์ของการดำเนินการของส่วนราฃการนะครับ ผมสังเกตนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่สังเกต 
แตกยังไม่สามารถท่ีจะนำมาเสนอ หรือนำมาเป็นข้อโต้แย้งได้ แตกเป็นท่ีเข้าใจครับว่า การลาแต่ 
ละคร้ังน้ัน ทางการบริหารงานของผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ทำให้การบิหาร 
งานสะดุดครับ ตรงน้ีก็ขอร้องนะครับว่าอย่าพึงปฏิบัติให้มากนักนะครับ ถ้าเรายังอยู่กันแบบคิด 
ใครคิดมัน ก็คงจะไปไม่รอด แต่เราต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก อย่าไปเอาแต่ความคิดของตนเอง

/ และก็อย่าไปเอาแนวความคิด...



และก็อย่าไปเอาแนวความคิดท่ีจะให้การบริหารงานของส่วนราขการเสียหาย ถ้าใครคิดแบบน้ัน 
ผมก็ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรอีก ซ่ึงตรงน้ีผมก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความเป็นข้ารา'ซการ 
ขอบคุณครับ

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย - ครับ ก็ต้องขอขอบคุณรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดท่ีได้ข่วยเข้ามาติดตามเร่ืองงานค่ังด้างหลายๆ
ปลัดเทศบาล เร่ือง ได้เข้ามาข่วยเหลือผมในเร่ืองการทำงาน ติดตามเร่ืองเก่า รวมท้ังเสนอเร่ืองใหม่ท่ีเป็น

ประโยขนัต่อองค์กร
- ต่อไปขอเขิญกองคลัง รายงานการปฏิบัติงาน ปิญหาอุปสรรค และการติดตามภารกิจใน 
ข่วงเดือนท่ีผ่านมา ขอเฃิญครับ

นางจารุวรรณ ลือกลาง - เรียนคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประขุมทุกท่านนะคะ สำหรับกองคลังจะขอข้ีแจงเก่ียวกับ
ผู้อำนวยการกองคลัง การจัดเก็บภาษี มี ๓ ประเภทท่ีจัดเก็บเอง มีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประมาณการรายรับเอาไว้

๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท จัดเก็บได้ท้ังหมด ๑,๙๑๑,๖๒๒.๒๑ บาท สูงกว่าประมาณการไว้อยู่ 
๙๑,๖๒๒.๒๑ บาท สำหรับภาษีบำรุงท้องท่ี ประมาณการรายรับไว้อยู่ท่ี ๔๓,๐๐๐ บาท จัดเก็บได้ 
๔๒,๕๑๔.๓๗ บาท จัดเก็บได้ต่ํากว่าประมาณการอยู่ ๙,๘๒๔.๑๑ บาท ภาษีป็าย ประมาณการ 
รายรับไว้ ๓๗๐,๐๐๐ บาท จัดเก็บได้ท้ังหมด ๓๔๖,๖๔๒ บาท ต่ํากว่าประมาณการไว้อยู่ 
๒๓,๓๔๘ บาท ขณะน้ีทางกองคลังก็ได้แจ้งเตือนและเร่งรัดผู้อยู่ในข่ายได้มาขำระภาษีค่ะ สำหรับ 
รายงานสถานะการเงินประจำเดือนตุลาคม -  เมษายน ๒๔๖๑ มีรายรับจริงอยู่ 
๙๒,๐๙๔,๔๐๒.๑๔ บาท จ่ายจริงท้ังหมด ๔๔,๙๑๖,๖๒๓.๔๑ บาท ขณะน้ีมีรายรับสูงกว่า 
รายจ่ายท้ังหมด ๓๗,๑๗๗,๗๗๘.๖๓ บาท สำหรับเงินสะสมมีท่ีสามารถนำไปใข้ได้อยู่ 
๒๒,๒๒๔,๐๗๒.๓๘ บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมมีท้ังหมด ๒๖,๙๖๘,๙๘๙.๔๒ บาท สำหรับ 
กองคลังมีเร่ืองรายงานเพียงแค่น้ีค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายประสงค์ โพธมีคิริ - ครับ ผมอยากสอบถามกองคลังเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง เก่ียวกับการเสนอซ่อมเคร่ืองจักรหรือ
นายกเทศมนตรี รถยนต์ครับ สาเหตุท่ีล่าข้าเพราะอะไรครับ ก็ให้ทำหนังสือข้ีแจงมาก็ได้นะครับว่าท่ีข้า ข้ามาจาก

ส่วนใด ขอความร่วมมือด้วยนะครับว่า การซ่อมรถยนต์แต่ละคร้ัง เกิดความล่าข้าเน่ืองจากสาเหตุ 
ใด งานท่ีจะปฏิบัติเคร่ืองจักรกล หรือรถยนต์ มันจะเสียหายนานไม่ได้นะครับ อย่างรถน้ําน้ีเป็น 
เดือนแล้วนะครับท่ียังมีป็ญหาอยู่ รถตักหน้าขุดหลังสายเบรคขาดสองเส้นก็เป็นเดือนแล้วครับ 
งานก็ไม่ได้ทำ ใครเป็นผู้อนุมัติผมก็ถามแบบคนไม่ค่อยรู้นะครับ ก็อยากรู้ท่ีไปท่ีมาว่าท่ีข้าเป็น 
เพราะอะไร ฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดขอบในส่วนเคร่ืองจักรตัวน้ัน อย่างรถตักหน้าขุดหลัง 
อย่างรถน้ํา หรือรถแบล็คโฮ เวลาจะเปล่ียนถ่ายน้ัามันเคร่ืองก็นอกรอบ ให้ใซ้แค่ ๔๐๐ ซัวโมง 
แต่เราใช้เป็น ๑,๐๐๐ ซ่ัวโมงค่อยเปล่ียนถ่ายน้ัามันเคร่ืองหน่ึงคร้ัง เพราะเสนอมาต้ังนานแล้ว ก็ยัง 
ขาดอยู่ในส่วนใดครับ และการจัดซ้ือจัดจ้างก็รู้สีกว่าจะมีเพียงไม่ก่ีท่ีนะครับ หรืออาจจะเน้นผมก็ 
ไม่ทราบนะครับว่า การซ่อมน้ันส่วนมากก็จะมีแค่ร้านเดียว ไม่มีคู่เทียบ ซ่ึงตรงนีผมก็ขอ'ให้ 
พิจารณา แล้วก็ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาด้วยครับ อย่างน้อยๆ  ก็ให้ท่านปลัดได้ทราบบ้าง แล้วก 
ผู้อำนวยการกองได้ทราบบ้าง ผมต้องการคำตอบครับ เพราะผมไม่รู้ท่ีไปท่ีมาของสาเหตุทีล่าขำ 
ทำไมถึงไม่ได้รับความสะดวกในเร่ืองของการบริหารงาน ในเร่ืองของการจัดชือจัดจ้าง โดยเฉพาะ 
ต้องผ่านกองคลังท้ังหมดทุกเร่ือง แล้วทำอย่างไรถึงจะได้เร็ว ข่วยเสนอแนะให้แต่ละกอง/ฝ่ายได้

/ทราบด้วย ว่าการเสนอแต่ละคร้ัง....



นางจารุวรรณ สิอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประสงค์ โพธมีสิริ 
นายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ ล่ือกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ทราบด้วย ว่าการเสนอแต่ละคร้ังจะต้องเสนอก่อนก่ีวัน หรือเสียหายแล้วจะได้รับการซ่อมแซม 
หรือบำรุงรักษาภายในก่ีวัน ผมอยากให้เร่งต่วนเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ หรือเล่ือยยนต์ 
เพราะเราต้องให้ประจำ เพราะว่าตอนน้ีฤดูมรสุมเข้า ต้นไม้หัก ต้นไม้ล้ม เราก็ยังไม่มืเคร่ืองมือท่ี 
จะไปดำเนินการ เพราะว่าแจ้งซ่อมไปแล้ว แล้วยังไม่ไต้ซ่อม ช่วยข้ีแจงด้วยครับ เชิญครับ

๑๔

- ค่ะ ขออนุญาตข้ีแจงนะคะ สำหรับเล่ือยยนต์กองคลังยังไม่เห็นเร่ืองส่งมาให้เลยค่ะ ทีน้ีเร่ืองการ 
ซ่อมต่างๆ  จะมืข้ีนตอนในการดำเนินการดังน้ี คือข้ันแรกทางกองต้องทำบันทึกขออนุมัติซ่อม 
ส่วนน้ีเบ็)นของแต่ละกองท่ีจะต้องทำ ข้ันท่ี ๒ คือกำหนดขอบเขต ส่วนน้ีเป็นของกองคลังท่ีจะต้อง 
ทำ ทึน้ีในส่วนของกองคลังจะรับผิดขอบตรงท่ีว่าท้ังหมด ท่ีจริงแล้วกองคลังไม่ไต้เอาไปซ่อม 
ร้านค้ากองคลังไม่ไต้หา สำหรับเร่ืองซ่อมเป็นเร่ืองของกองสาธารณสุข เป็นเร่ืองของกองช่าง 
หรือเป็นเร่ืองของทุกๆ กองท่ีต้องเอาไปซ่อม กองเป็นคนเอาไปซ่อมเอง เสร็จแล้วก็เอาใบเสนอ 
ราคา ใบท่ีซ่อมเสร็จแล้วค่ะ มาให้คลังทำตามทีหลัง กองคลังไม่ไต้เป็นคนดำเนินการค่ะ 
กองต่างๆ เป็นคนดำเนินการเอง แพงหรือถูกกองคลังไม่ทราบ กองคลังทำตามขอบเขตท่ีกองต่างๆ  ^  
กำหนดมาให้ตามราคาน้ัน เป็นของเจ้าของกองทำมาเองค่ะ กองคลังทำตามให้ทึหลัง ส่วนเร่ือง 
เล่ือยยนต์ยังไม'มีค่ะ

- ส่วนเร่ืองเล่ือยยนต์ตอนน้ีเสียครับ แต่ว่าผมไต้ถามคนท่ีรับผิดขอบและคน1ท่ีใข้ บอกว่าแจ้งไป 
ก็กลัวการดำเนินการในเร่ืองของการซ่อมน้ันยาก เขาก็เลยไม่กล้าเสนอ ซ่ึงตอนน้ีก็ยังไม่ทราบ 
เพราะด้วยสาเหตุอะไร แต่ส่วนน้ีไหนๆ ก็ไต้พูดแล้วนะครับว่า ทางกองคลังไม่ไต้มืส่วนรู้เห็นในเร่ือง 
ของการจัดซ้ือจัดจ้าง ผมก็ยังไม่เข้าใจครับว่าการนำเสนอ แจ้งว่าอะไรเสียหาย อย่างกองทุกกอง 
แจ้งมาว่า รถดันน้ีเสียจะต้องซ่อมแซมอะไรบ้าง ก็ข้ีแจงมา แต่ท่ีเห็นๆ คือ พัสดุไต้มืการดำเนินการ 
ในเร่ืองของการจัดหาผู้ดำเนินการซ่อมแซม และก็สอบถามในเร่ืองของงบประมาณท่ีจะใข้จ่าย 
ก็เป็นหน้าท่ีของคลังใช่หรือไม่ครับ

- เป็นหน้าท่ีของกองคลังค่ะ แต่ตอนท่ีเอาไปซ่อมกองคลังไม่ไต้เอาไปซ่อม กองต่างๆ เอาไปซ่อม 
เพ่ือความรวดเร็ว ก็อยากให้เร็วก็เอาไปซ่อมเองค่ะ ก็ปฏิบัติแบบน้ีมาเร่ือยๆ ค่ะ เขาเป็นคนกำหนด 
ขอบเขตถึงจะรู้ว่าอะไรเสีย เขาต้องเอาไปถอดตรวจก่อนค่ะ แล้วทางกองต่างๆ ก็เป็นคนเอาไป 
ซ่อมเอง แล้วก็เอาใบเสนอราคา เอาใบต่างๆ มาให้กองคลังทำตามค่ะ

- ขออนุญาตนะคะ เพราะกองสาธารณสุขมีการซ่อมบ่อย เม่ือก่อนท่ีเราทำทางกองคลังไม่ไต้ 
อนุญาตให้ใครเอาไปซ่อม ไปซ่อมก่อนแล้วทางกองคลังก็ไม่เบิกให้ ท่านนายกต้องจ่ายเอง ทึน้ี 
ต้ังแต่น้ันมาทุกกองไม่มืใครกล้าเอาไปซ่อม เพราะว่าล้ารถเสียเม่ือไร ต้องประสานพัสดุทันที พัสดุ 
ก็จะส่ังให้!ปร้านน้ันร้านน้ี หรือไม่ไต้ส่ังก็บอกให้รอก่อน บันทึกขอบเขตงาน หรืออะไรต่างๆ ต้อง 
มาก่อน ท่ีผ่านมากองไม่เคยเอาไปซ่อมเองค่ะ ต้ังแต่ปีหรือสองปีท่ีแล้ว ท่ีเรามืบิญหากัน เร่ืองรถ 
น้ัา ท่านนายกต้องหาเงินส่วนตัวจ่ายไปเพราะท่านนายกรับผิดขอบเพราะท่านส่ังให้เอาซ่อมเลย 
ก็ไต้สำรองจ่ายไป ต้ังแต่น้ันมาการซ่อมเราจะรอกองคลัง พัสดุกองคลังส่ังอย่างเดียวว่าให้เอาไป 
ซ่อมท่ีไหน เพราะไม่มืใครกล้าเอาไปซ่อม ณ ตอนน้ีท่านผอ.คลัง อาจจะไม่ทราบว่าการทำงานเป็น 
แบบไหน ลองถามลูกน้องดูว่าเราทำงานกันแบบไหน ทุกกองไม่ทราบหรอกค่ะ เพราะว่าพอเสีย

/แล้วเราก็ต้องจอด...



(3)๕

นายณัฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

แล้วเราก็ต้องจอด พอจอดเราก็ต้องโทรบอกพัสดุก่อนเลยว่ารถขยะเราเสียต้องให้ไปซ่อมร้านไ,หน 
นะคะ ถ้าพัสดุอนุญาตเราก็กล้าเอาไปถามเขาว่าจะซ่อมอย่างไร ณ ตอนน้ีเรามืบีญหากันมา 
เพราะวันน้ีนรถขยะเสีย แค่เปล่ียนลูกยางสามร้อยกว่าบาท คนขับรถต้องจ่ายเองค่ะ เพราะถ้าเรา 
จอดซ่อมแล้วเราก็ไปต่อไม่ไต้เลยขยะเต็มรถ เราไม่กล้าเอาไปซ่อม ไม่กล้าเอามาเบิก เพราะเป็น 
แบบน้ีค่ะท่าน ผอ. ว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดความรวดเร็ว คุยกันให้เข้าใจ ทำงานก็อยากให้คุย 
กัน หาจุดจบกันซะว่าเราจะซ่อมกันอย่างไรให้เกิดประโยขน่ต่อประขาขน ล้าอนุญาตกันบอกให้ 
ไปประสานให้หน่อย อย่างท่ีท่านเลขาเคยขอเม่ือสองสามคร้ังท่ีแล้วท่ีประขุมกันว่าจะอนุญาต 
หรือไม่ น่ีคือความคับข้องใจของทุกกอง พอเราไปถามมาแล้ว มันไมใฃ่หน้าท่ีของกอง มันเป็น 
หน้าท่ีของพัสดุนะคะ อยากให้คุยกันให้เข้าใจกันตรงน้ีค่ะ ว่าจะเอากันอย่างไร ล้าบอกว่ามอบให้ 
กองไปแล้ว พัสดุโอเคจะดูแลให้ ก็ว่ากันตามน้ี เราก็ไม่ว่า เพราะไม่ไต้ผิดระเบียบ เราทำเพ่ือจะ 
อำนวยความสะดวกให้กับพัสดุ เราก็จะทำงานร่วมกันไต้นะคะ จุดประสงค์ของทุกคนก็อยากทำ 
เพ่ือประขาขน ล้ารถขยะเสียไม่ไต้ว่ิงวันหน่ึง ขยะก็จะเยอะ ซาวบ้านก็จะร้องเรียนเข้ามา ตรงน้ี 
ถามว่าก็ลำบากใจเหมือนกัน ตอนน้ีเปล่ียนยางก็ประมาณเดือนคร่ึง ทำรถก็ประมาณหน่ึงเดือน 
ซ่อมมาแล้วตรวจรับแล้วก็เกิดความข้องใจว่าเติมน้ีามันไม่ไต้ ก็ออกทำงานไม่ไต้ ท้ังท่ีรถเราจะต้อง 
ออกทำงาน ท้ังๆ ท่ีตรวจรับแล้ว เราก็ไม่เข้าใจ เพราะเราก็ต้องส่ังออกทำงาน เพราะจำเป็นต้อง 
ออกบริการพ่ีน้องประซาขน ก็บอกเราว่าไมให้เอารถออกเพราะบอกเราว่ารถยังไมใต้ดำเนินการ 
เบิกจ่าย เราก็ไม่เข้าใจตรงน้ีค่ะ เราก็อยากขอความขัดเจนจากกองคลังว่าจะให้เราดำเนินการกับ 
แบบไหน คุยกันแบบพ่ีแบบน้องกัน ก็อยากให้ ผอ.กองคลัง ลองไปดูในกองว่าคำส่ังน้ีเป็นคำส่ัง 
ใคร ใครเป็นคนท่ีทำให้เกิดบิญหา ท่าน ผอ. อาจจะไม่ทราบ ท่าน ผอ. ลองไปคุยกับพัสดุ ไปคุย 
กับหน้าห้องท่านดู ไปคุยกับฝ่ายดูว่าเป็นอย่างไร เพราะท่านไม่ไต้พูดหรอกค่ะ ผอ.กองคลังอาจจะ 
ไม่ทราบ แต่ฝ่ายพูดมาอย่างไร พัสดุพูดมาอย่างไร ให้เอาความจริงมาคุยกัน แล้วงานเราจะไต้เดิน 
ไต้ น่ีคือความคับ'ข้อง'ใจ คือดิฉันมาอยู่สาธารณสุข ลูกน้องก็เยอะ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลก็เยอะ 
ก็เป็นปีญหาในกองค่ะ ทำงานกันไม่ไต้เลย ซ่อมรถแต่ละคร้ังก็ต้องเป็นเดือน แล้วก็ไม่เคยไต้สนใจ 
ตรงน้ีค่ะ

- ตรงน้ีส่วนใหญ่ในการซ่อมนะครับผอ.กองคลัง เท่าท่ีผมสังเกต ก็เป็นตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้าง 
ก็เป็นเร่ืองเฉพาะเจาะจง ดังน้ีนรายงานขอซ้ือขอจ้างก็เป็นหน้าท่ีของพัสดุ ทางกองก็อย่างท่ีว่าคือ 
ต้องทำเร่ืองกำหนดรายละเอียดการซ่อม ส่ิงใดท่ีมองไม่เห็นภายนอก ก็ต้องส่งไปท่ีร้านให้ถอดเฃ็ค 
ภายใน กองบันทึกเสนอมา พัสดุก็มืหน้าท่ีต่อก็คือรายงานขอซ้ือขอจ้าง ส่วนน๋ีในการซ้ือหรือจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก็เหมือนการตกลงราคาท่ีผ่านมา ก็ไม่น่าจะใข้ห้วงเวลานานเกินปกติ ส่วนนี 
ผมก็อยากจะขอให้ทาง ผอ.คลัง ลองสรุปนะครับว่าข้ันตอนท่ีทำให้ติดขัดอยู่ทุกวันน้ี ล้าเป็นวิธี 
เฉพาะเจาะจงส่วนใหญ่การซ่อมวงเงินไม่น่าจะเยอะ ฉะน้ีนก็ของให้ ผอ.คลัง กำหนดระยะเวลา 
ท่ีผมไต้น่ังเซ็นหนังสือ บางคร้ังผมก็สงสัยครับว่า อย่างท่ีรถทะเบียน ๘๐ ส่วนใหญ่ผมก็ใข้อยู่บ้าง 
เม่ือวานทางงานนิติการก็ขอใซ้รถ แต่ทางหน้าห้องผมก็ใต้ตอบว่ารถยังวิงไม่ไต้ เพราะว่ายังไม่ไต้ 
จ่าย ท้ังๆ ท่ีซ่อมเสร็จแล้ว ผมก็งงครับ และอีกครังหน่ึงคือศูนย์อิซูขุพิมาย ยึดรถไว้สองวัน คือซ่อม 
เสร็จแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย จึงไม่ให้นำรถออกมา ผมก็อยากถามว่าล้าหากมืราขการ 
เร่งต่วนต้องการใข้รถ แต่ก็มืคำตอบหลายคร้ังแล้วท่ีว่ารถหลวงไม่สามารถใข้ไต้ น้ํามันหมดบ้าง 
ก็กลายเป็นรถท่ีไม่สามารถใฃ้ในราขการไต้เกิดความเลียหาย ก็ขอให้กองคลังซีแจงตรงบีครัน

/นางจารุวรรณ ส่ือกลาง...



นางจารุวรรณ ส่ือกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- ขออนุญาตข้ีแจงเร่ืองรถ ๘๐ นะคะ ก็คนของสำนักปลัด ขอเอารถเข้าไปซ่อมเองท่ีศูนย์พิมายค่ะ 
เขาก็เอาเข้าไป ทางศูนย์ก็ได้ถอดตรวจดู และก็ได้กำหนดขอบเขตมาสามหม่ืนกว่าบาท ทางสำนัก 
ปลัดก็นำมาทำบันทึกและกำหนดขอบเขตมาให้กองคลัง ประมาณสามหม่ืนกว่าบาท กองคลังก็ทำ 
บันทึกขออนุมัติให้ในหลักการ ตามระเบียบข้อ ๒๑ ค่ะ มีท้ังหมด ๘ รายการ ก็ได้ทำขออนุมัติให้ 
สามหม่ืนกว่าบาท พอทำเสร็จทางศูนย์ก็ได้โทรมาบอกว่าจริงๆ แล้วสามหม่ืนกว่าบาทมันไม่ใข่ 
ต้องลดลงอีกมีบางรายการไม่ต้องซ่อม อันน้ีคือสำนักปลัดนำไปนะคะ แล้วก็โทรมาประสานกับ 
เจ้าหน้าท่ีสำนักปลัดไม่รู้เร่ือง เขาก็โทรมาประสานทางกองคลัง ก็บอกว่าต้องลดลงอีก เราก็บอก 
ว่าโอเค และก็ได้ไปคุยกับท่านเลขา และท่านนายกในห้อง ก็เอาเป็นว่าให้ยกเลิกตัวน้ัน พอยกเลิก 
ตัวน้ันเสร็จเขาก็บอกว่า เน่ืองจากเราเคยทำข้อตกลงเช่ือกับเขาไว้ว่าไม่เกินสองหม่ืนบาท ตอนน้ีก็ 
ได้เกินมาเขาก็อยากให้เราทำเพ่ิมให้ ให้ทำหนังสือยืนยันไปว่าจะเบิกให้เขาภายใน ๓๐ วัน 
พอยกเลิกตัวสามหม่ืนกว่าบาทเสร็จ รถเขาก็ซ่อมแล้ว พอจะเอารถมา เขาก็ให้เราเอาหนังสือไป 
แลก ทึน้ีกองคลังก็ต้องมาทำขออนุมัติใหม่ เราก็ต้องไปยกเลิกในระบบอันเก่าท้ังหมด แล้วมาขอ 
อนุมัติใหม่ ในข่วงท่ีกำลังทำขออนุมัติอยู่ แล้วจะมาเบิกน้ัามัน มันก็เกิดการขัดแย้งกันใข่หรือไม่ 
ค่ะ จริงๆ แล้วทางกองคลังไม่ได้บอกว่าเบิกไม่ได้วิงไม่ได้ จริงๆ แล้วเป็นการส่ือสารผิด ข่วงน้ีเท่ากับ 
เป็นการซ่อมของรอบท่ีสอง รอบแรกสามหม่ืนกว่าบาท แต่พอซ่อมจริงๆ  แล้วมันไม่ถึง ทึน้ีตอนน้ี 
อยู่ในข่วงท่ีซ่อมอยู่ ขออนุมัติตามหลักฐาน ล้าสมมติว่ากำลังซ่อมอยู่แล้วมาเบิกน้ัามัน สตง. 
มาตรวจเจอก็โดนอีกค่ะ

■ วัน'น้ันผมก็'โต้เขิญ ผอ.คลัง กับวิขาญเข้าไปคุยกับท่านนายก เผอิญว่าในระบบ 0-6? ตอนน้ีคุณ 
ประมาณการมาห้าพัน แต่ไปซ่อมจริงส่ีพันห้า ตอนน้ีคือระบบไม่สามารถเบิกได้ ตังน้ันจึงให้ไป 
ประมาณการมาใหม่ ทึน้ีการกำหนดขอบเขตท่ีเราได้ขออนุมัติไป แต่จำนวนเงินลดลง เม่ือก่อน 
สามารถทำได้ เบิกน้อยเท่าไรย่ิงดี แต่ตอนน้ีระบบมันไม่สามารถทำได้ แสดงว่าประมาณการของ 
คุณไม่ ๑๐๐ 96 วันน้ันก็ได้คุยกับแบบน้ี คือไม่ตรงกับประมาณการ เพราะเราได้ลงระบบส่งไป 
กรมบัญซีกลางแล้ว แล้วมีการประมาณการลดลง เราจึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เราไม่ 
สามารถแก้ไขในระบบ 0-6? ได้ ถึงแม้จะแก้ได้ก็ยาก ต้องยกเลิกในระบบอย่างเดียว

- ผมขอพูดในแบบนักธุรกิจ ผมไม่รู้อะไร ยังไง ซ่อมได้หรือไม่ แต่ถ้าเป็นเอกขนเจ้งอย่างเดียวครับ 
จะต้องรอเอกสาร รอระเบียบ รอวิธีการในระบบ 6-6? ล้อรออยู่แบบน้ีไม่ต้องทำอะไรหรอกครับ 
ไม่ว่าเอกขน หรือหน่วยงานภาครัฐก็ตาม เจ้งอย่างเดียวครับ คือ สตง.ตรวจก็จริงอยู่แต่ถามว่าเรา 
ทำด้วยความสุจริตใจ เราทำเพ่ือความโปร่งใส เพ่ือรับใข้ประขาขน ในเม่ือเป็นแบบน้ีเราก็ต้อง 
รับผิดขอบร่วมกัน อันไหนท่ีพอจะดำเนินการไปก่อนได้ ผมคิดว่าน่าจะทำควบศู่กันไปได้นะครับ

- คือเป็นแบบน้ีค่ะท่านรอง ตามท่ีประสบมาคือ เจ้าหน้าท่ีของเราเองไม่ตามเอกสาร พอเสนอมาก็ 
ท้ิง ก็ไม่ตามว่างานวันน้ีต้องเสร็จในวันน้ี อย่างท่ี ผอ.คลังว่ายังไม่ได้รับเอกสาร แต่กองด้นเร่ือง 
ต้องตามเอกสารด้วย แล้วก็ทำมาทึละอย่างแล้วก็ไม่ตามงาน ก็เคยบอกว่าให้ทำเอกสารทุกอย่าง 
มาพร้อมกัน ต้ังแต่ขออนุมัติ และการกำหนดขอบเขต แล้วก็ส่ังลูกน้องไม่ได้ด้วย ตอนน้ีก็'จะต้อง 
รีบดำเนินการค่ะ ล้าสมมติว่าทำให้ทางราขการเสียหาย ก็จะได้เอาวินัยกันบ้างแล้วค่ะ ล้าท่าน 
นายก ท่านผู้บริหารได้อนุญาตตรงน้ีแล้ว แล้วการทำงานคนท่ีเป็นผู้บริหารก็ไม่ตามงาน กองจ่าง

/เหมือนกันค่ะก็ไม่ตามงาน...



เหมือนกันค่ะก็ไม่ตามงาน ตอนน้ีเรามองเห็นแล้วค่ะว่าไม่ตามงานกัน กองสาธารณสุขเหมือนกัน 
บางทีหนังสือเซ็นไปแล้ววันน้ีก็ไม่ตามงานกันต่อ ต่อไปน้ีดิฉันก็จะไปตามงานให้ ทีน้ีอยากทราบแค่ 
ว่า กองคลังในเร่ืองของการกำหนดขอบเขตงาน จะเป็นพัสดุเป็นคนกำหนดขอบเขตงานได้หรือไม่ 
เพราะจะได้ดำเนินงานไปทีเดียวเลย ไม่ใข่พัสดุกองนะคะ เป็นพัสดุกลางเป็นคนกำหนด 
ในระเบียบสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ ทางกองจะได้ทำแค่บันทึกมา แล้วในส่วนของพัสดุกลางท่ี 
กำหนดขอบเขตงาน เด๋ียวก็ไม่ตรงกับทางร้านบ้าง ให้พัสดุกลางทำเลยได้หรือไม่ อยากถาม ผอ. 
กองคลังตรงน้ีค่ะ

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง - ระเบียบข้อ ๒๑ บอกว่าเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นคนกำหนดขอบเขต คนกำหนด
ผู้อำนวยการกองคลัง ขอบเขตก็น่าจะเป็นเจ้าของงานค่ะ ท่ีน่าจะทราบว่าต้องการแบบไหน จะได้ขัดเจน อย่างเข่นรถ

ก็ให้กองทำบันทึกมา ทำขอบเขตมาให้เราด้วย ก็เท่ากับกองเอาไปซ่อมแล้ว เอาไปถอดตรวจดูแล้ว 
แล้วเราก็มาทำตามให้ ตามท่ีคุณทำกำหนดขอบเขตมา อย่างเข่นของสำนักปลัดว่าเร่ืมจาก 
ตรงไหน เราก็ทำจาขอบเขตท่ีทางสำนักปลัดได้กำหนดมาให้ เราก็ซ่อมตามรายการน้ัน แต่พอ 
ซ่อมจริงๆ  ทางร้านก็บอกมาว่ามืรายการบางรายการไม่ต้องซ่อม ก็เลยต้องกำหนดของเขตใหม่ค่ะ 
คือต้องเร่ิมด้นใหม่

นายประสงค์ โพธ๋ิมีคืริ - ผมได้ข้อมูลมาไม่รู้ว่าจะมืข้อเท็จจริงกันอย่างไรนะครับ ด้วยความอึดอัดใจในการบริหารงาน
นายกเทศมนตรี ว่าแต่ละกองฝ่ายมาคุย มาปรึกษาว่านำเสนอไปแล้ว กองคลังไม่เห็นด้วย งานถึงข้าทุกเร่ือง

แล้วงบประมาณท่ีตกไปก็เพราะกองคลังขะลอ ในเร่ืองของการใข้งบประมาณ จนหมดห้วงของ 
การใข้งบประมาณแล้ว ก็ตกเป็นเงินสะสมไป ตรงน้ีแหละครับ ผมถึงอยากพูดอยู่เร่ือยๆ  ติดขัดอยู่ 
เร่ือยครับ คลังจะมาบอกว่า แต่ละกองเอาไปซ่อม แล้วก็ทำเร่ืองมาเบิก ผมยังไม่เห็นเลยนะครับ

นางจารุวรรณ ส่ือกลาง - ท่านนายกค่ะ ขออนุญาต ว่ากองคลังขะลออยากทราบว่าใคร เอามาคุยกันดีหรือไม่ค่ะ
ผู้อำนวยการกองคลัง ว่ากองคลังให้ขะลอเร่ืองงบประมาณ แล้วเงินตกเป็นเงินสะสม เงินท่ีตกเป็นเงินรายจ่ายประจำ

นายอมรร้ตน่ ปานเจริญศักด๋ี - ผมว่าแบบน้ีนะครับ ท่ีแล้วมาก็ให้ผ่านไป แต่ส่วนอันใหม่เราก็ทำกันใหม่ ส่วนไหนท่ีคุยกับได้เรา 
รองนายกเทศมนตรี ก็สามารถทำก่อนได้ ล้าสามารถอำนวยความสะดวก หรือเป็นการบริการประขาซนในเขตเทศบาล

ให้ดีย่ิงข้ึน ผมว่าต้องดำเนินการโดยเร็วนะครับ

นายวรการ ทัดกลาง - ขออนุญาตว่า เราจะนับหน่ึงกันอย่างไร เร่ืองของการบำรุงซ่อมแซมรักษา ล้าเรามาคุยกันคือ
เลขานุการนายกเทศมนตรี เราต้องเร่ิมจากส่วนไหนก่อน ให้ถูกต้องตามระเบียน ไม่มือะไรท่ีถูก ๑0๐96 หรอกนะครับ

แต่ขอให้ผิดน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ ผมเห็นบีญหาแล้วว่าท่ีดำเนินการไม่ได้เม่ือมีนันท่ีถเจ้'1‘ข9'3 
เร่ืองมาแล้ว พร้อมกำหนดขอบเขต 70? คือการกำหนด 70? มันไม่เป็นจริง ใครกำหนดก็ไม่เป็น 
จริง เร่ืองซ่อมรถใครรู้จริงบ้างครับ แม้แต่ร้านซ่อมรถยังไม่รู้จริง เร่ืองรถ ๘๐ ผมพูดแบบบีเลย ไป 
ถอดตรวจก่อน บางเร่ืองต้องถอดตรวจก่อน หาบีญหากันตรงบีแล้วกแก้ไขกันตรงบี กจะมืรายการ 
ตัวอย่างไปเร่ือยๆ  เพราะสภาพเคร่ืองจักร เคร่ืองไม้เคร่ืองมือของเทดบาลตำบลโนนสูง มันอยู่ใน 
ระบบของการควรจะจำหน่ายท้ิงเกือบท้ังหมดแล้ว เพราะซ้ือมาเยอะ ซ้ือมานาน เกิน ๑๐ ปีทุกตัว 
ลองถอดตรวจเซ็คดู ผมว่าการกำหนดขอบเขตไม่ถูก เพราะผมเข้าใจแล้วว่ามืการกำหนด 70?

/ แล้วนำเข้าในระบบ 6-6?....



แล้วนำเข้าในระบบ 6-6? ก็จะไปปรากฏท่ีกรมบัญซีกลาง คุณจะซ่อมอะไรก็ซ่อมไป แต่พอเอารถ 
ใปถอดเสร็จแล้ว ไม่ซ่อม ตัดลดรายการลง เม่ือตัดลดรายการลง เราก็ต้องนับหน่ึงใหม่ไข่หรือไม่ 
ครับ ผอ.กองคลัง เราต้องมากำหนด 70(3ใหม่ ตังน้ันรถก็ต้องจอด เพราะจะมาว่ิงเลยไม่ไต้ 
ผมเข้าใจแบบน้ีนะครับ เพราะระเบียบใหม่เป็นกรมบัญชีกลางเป็นคนกำหนดคุมระบบเองท้ังหมด 
มันก็ต้องเร่ิมต้นใหม่ท้ังหมด แล้วเราจะทำอย่างไรท่ีจะทำให้ 7013 ถูกต้องท้ังหมด จะกำหนดโดย 
เจ้าของเร่ืองไต้หรือไม่ ผมก็เคยขอร้องว่าให้ธุรการ หรือเจ้าหน้าท่ีพัสดุกอง คุยกับพัสดุกลางให้ 
เข้าใจกัน แล้วทำให้งานเดินกันไต้หรือไม่ แล้วเราจะเร่ิมต้นกันอย่างไร เรารู้บีญหาแล้วว่า 70(3 
ไม่ถูกต้อง ในเม่ือเข้าระบบแล้วก็เข้าไปแก้ยาก คลังจังหวัดก็ไม่แก้ให้ ท่ีไหนก็ไม่แก้ให้ จะทำกัน 
อย่างไรต่อไป น่ึคือบีญหาในระบบท้ังหมด

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ, - ครับ ท้ายท่ีสุดก็อยู่ท่ีคนในองค์กร ถ้าเราไม่ข่วยกันคนละไม้ละมือ มันก็จะย่ิงข้าไปใหญ่ ย่ิงทำให้ 
รองนายกเทศมนตรี เกิดความเสียหาย ล้าเราร่วมมือกันแก้ไขก็อาจจะเร็วย่ิงข้ึน สุดท้ายแล้วก็อยู่ท่ีคนในองค์กรของเรา

ข่วยกันแก้ไขบีญหา หา'ทางออก,ช่วยกัน ไมใข่ว่าจะโยนกันไปโยนกันมา พอเวลามืบีญหาก็จะโทษ 
กัน สุดท้ายก็เกิดความเสียหายต่อองค์กร ก็อยากฝากทุกคนให้ข่วยกัน อยู่ท่ีเราช่วยกันแก้ไข 
บีญหา ทำให้ถูกระเบียบก็จะข่วยให้งานเดินได้เร็วข้ึน ก็อยากฝาก ผอ.กองทุกกองกำขับ 
ผู้ใต้บังคับบัญขาของท่านให้ความร่วมมือ ให้รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตัวเอง ท่านต้องทำหน้าท่ีของ 
ท่าน ว่าทำอย่างไรจะเป็นประโยฃน์ต่อองค์กร ทำอย่างไรจะดีต่อองค์กรของเรา

นายสุรัส งานโคกสูง - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี ท่านผู้เข้าร่วม
รองปลัดเทศบาล ประขุมทุกท่านนะครับ อย่างประเด็นเร่ืองท่ีจะแก้ไขบีญหาเร่ืองน้ี ผมก็อยากให้แต่ละกองมืการ

ประสานงานกันกับทางกองคลังในเร่ืองของการซ่อม ในเร่ืองบีญหาของ 70(3 คือเจ้าหน้าท่ีในกอง 
ท่ีทำ 70(3 ข้ึนมา ก็จะมืคำส่ังแต่งต้ังข้ึนมาแล้ว แล้วก็มืการทำขออนุมัติทำ 70(3 ข้ึนมา บางคร้ัง 
70(3 ก็จะมืบีญหาเร่ืองของการ ไม่สามารถท่ีจะเข้าไปจัดซ้ือจัดจ้างไต้ และไต้ทำไปแล้ว
เพราะฉะน้ันเวลาทำ 70(3 ผมอยากให้กรรมการได้คุยกับทางพัสดุก่อน พูดคุยกันว่าจะเสนอตรงน้ี 
ติดขัดเร่ืองน้ี แต่ในกรณีของรถ ๘๐ ผมว่าเป็นบีญหาเกิดจากทางร้านซ่อม คือเจ้าหน้าท่ีกำหนด 
70(3 ไม่ผิดแล้วครับ แต่เป็นทางร้านท่ีผิด เพราะเวลาเราทำ 70(3 เราก็ต้องถามทางร้านว่าต้อง 
ซ่อมอะไรบ้าง กรรมการก็จะเอาตามท่ีทางร้านกำหนดมา คือส่วนน้ีทางเจ้าหน้าท่ีเราไม่ไต้ผิดครับ 
เพราะทางร้านไต้แก้ไขใน 70(3 เอง

นางจารุวรรณ ล่ีอกลาง - ล้าเราทำวิธีเฉพาะเจาะจง ถ้ายังไม่ทำสัญญา เราก็สามารถดำเนินการเองใต้ เราถอยลูกบอลแล้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง ก็ยกเลิกเองใต้ค่ะ สำหรับรถ ๘๐ บีญหาตอนน้ีคือ เราต้องมากำหนด 70(3 ใหม่ ขอบเขตใหม่

ขอบเขตก็คือสำนักปลัดต้องทำใหม่ ซ่ึงวิธีเฉพาะเจาะจงเราเคยพูดถึงเร่ืองข้ันตอนในการประขุม 
ไปแล้วค่ะ ส่ิงท่ีเจ้าของเร่ืองจะต้องทำมาคือบันทึกขออนุมัติซ่อม และกำหนด 70(3 มา ล้าเกิดว่า 
ตอนน้ันราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ต้องมีราคากลางด้วย แต่ว่าตอนน้ีระเบียบไต้เปล่ียนใหม่ คือไม่ 
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ คือต้องมืบันทึกขออนุมัติซ่อมตามระเบียบข้อ ๒๒ ก่อน แล้วไปขออนุมัติเงิน 
ข้อ ๒๔ ซ่ึงตอนขออนุมัติเราขออนุมัติตามขอบเขตท่ีท่านกำหนดมาค่ะ ว่ามี,ซ่อมอะไรบ้าง ในเม่ือ 
ขอบเขตมันผิดคร้ังท่ี ๑ เราก็ต้องมากำหนดขอบเขตใหม่ เพ่ือท่ีเราจะต้องมาบันทึกขออนุมัติรอบ 
ท่ี ๒ ใหม่ เรายกเลิกเองในระบบคือตอนน้ีเรายกเลิกเป็นแล้ว ยกเลิกได้แล้วค่ะ ล้ายังไม่ทำสัญญา 
คือเราสามารถทำต่อไต้เลยค่ะ



นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

นางจารุวรรณ ลอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ
นายกเทศมนตรีฯ

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีคืริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นางจารุวรรณ สือกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณ้ฐพล ตะ๓าน้อย
ปลัดเทศบาล

- สรุปแล้วนะครับ สำหรับการแจ้งซ่อม หรือการดำเนินการในเร่ืองของการใข้งบประมาณ แต่ละ 
กองฝ่ายนำเสนอมา กองคลังครับ ผมอยากจะให้ดำเนินเร่ืองให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงอาทิตย์เป็น 
อย่างข้านะครับ ให้ดำเนินการอนุมัติซ่อม หรือมีการปรับปรุงแก้ไขภายในหนน่ึงอาทิตย์นะครับ 
ก็ท่ีผ่านมาก็เป็นเดือนหรือสองเดือนก็มี ก็ฝากให้คลังข่วยดำเนินการ และฝากปลัดซ่วยติดตาม 
ด้วยครับ เพราะว่าเป็นการทำงานท่ีว่าข้า และผลประโยขนํท่ีขาวบ้านจะได้รับก็แทบไม่เห็นเลย 
สรุปคือต้องการความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือ และขอข้อมูลท่ีขัดเจนว่าเสนอมาแล้วติดขัด 
ตรงไหนให้รีบข้ีแจงแล้วดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงอาทิตย์ ขอบคุณครับ

- ขออนุญาตค่ะ หน่ึงอาทิตย์น่าจะไม่ทันค่ะ เพราะว่าด้วยระเบียบแล้ว ท่ีเคยประขุมกันวันน้ันคือ 
๑๕ วันค่ะ

- คือเป็นงานเร่งต่วนครับ เพราะรถท่ีเสียเป็นรถน้ัา รถดับเพลิง รถดักหน้าขุดหลัง รถขยะ ล้าเสีย 
เป็นเวลานาน แล้วกว่าจะนำเข้าซ่อมอีก ก็จะไมใข้เวลาเป็นเดือนเลยหรือครับ ก็อยากให้เร็วท่ีสุด 
ครับ คือท่ีผมกำหนดคือการดำเนินการเร่ืองเอกสารขออนุมัติและดำเนินการส่งซ่อมภายในหน่ึง 
อาทิตย์ ไม่ใช่กำหนดการซ่อมให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงอาทิตย์ จะทันหรือไม่ครับ

- ในส่วนของการแจ้งซ่อม สมมติว่าคำพันธ์ขับ ดำพันธ์บันทึกแจ้งมา ธุรการก็จะบันทึกเสนอไปว่า 
เสียหายท่ีจุดไหน รถอาการเป็นอย่างไร ลำดับท่ี ๒ ต่อมาคือแจ้งคณะกรรมการตรวจสภาพ 
พอแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่ึงวัน แล้วก็แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกำหนดขอบเขต 
พอกำหนดขอบเขตแล้วก็ประกาศว่าขอบเขตเป็นแบบน้ี แล้วกองก็จะนำรถเข้าไปตรวจสภาพว่า 
อะไรเสียบ้าง ขำรุดตรงไหน ก็จะมารายงานข้ีแจง พร้อมท้ังให้ทางร้านเสนอราคามา เพ่ือท่ีจะ 
ได้มากำหนดขอบเขต และส่งใบเสนอราคาเสนอคลังดำเนินการจัดข้ีอจัดจ้างต่อไปค่ะ

- พอถึงพัสดุแล้ว พัสดุก็นำมาทำบันทึกขออนุมัติบันทึกหลักการหน่ึงวัน บันทึกร้านหน่ึงวัน 
พออนุมัติเสร็จก็ส่งใบส่ังซ้ือส่ังจ้างไปให้ทางร้านและให้เวลาร้านดำเนินการซ่อม รวมอยู่ท่ีคลังสาม 
วันค่ะ

- สรุปคือ เร่ิมจากบันทึกของเจ้าของเร่ืองหรือคนดูแลรถ ถึงธุรการ เสนอ ผอ. เสนอถึง 
คณะกรรมการตรวจสภาพ ภายใน ๑ วัน นำรถไปถอดตรวจอีก ๑ วัน พิจารณากำหนด "โ08 
๑-๒ วัน พอเสร็จทางกองก็ส่งไปท่ีคลัง กองคลังก็ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เป็นเวลา ๓ วัน 
รวมเป็น ๖ วัน ถึงจะส่งร้านซ่อมต่อไป สรุปภายในหน่ึงอาทิตย์ถึงร้านซ่อมนะศรัน 
และมีกระบวนการท้ังหมด ภายใน ๑๔ วัน ตรวจรับแล้วรถสามารถว่ิงได้เลย

- ต่อไป เป็นเร่ือง ร่างประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดซอบเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง และบริหารพัสดุ 
ภาครัฐของเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ืองน้ีผมของมอบให้ทางกองคลังเพือดำเนินการต่อโปลรัน
คือ ๑. การเสนอคณะกรรมการประกอนด้วย ผอ.กองทุกกอง เป็นคณะกรรมการ

๒. ประขุมพิจารณาตามร่าง เพ่ือเสนอท่านนายกเห็นซอนประกาศ เพือประกาศใข้ต่อไป
/ในเร่ืองของค่าตอบแทน....



นายขัย หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

๒๐

ในเร่ือง‘ของค่าตอบแทน อ้างตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ีครับ ตามข้อท่ี ๑ บุคคลหรือ 
คณะกรรมการท่ีสามารถเบิกค่าตอบแทนได้คือ กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการท่ีได้รับการ 
แต่งต้ัง เข่นการสอบราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการซ้ือ/จ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นด้น 
ก็ตามร่างท่ีได้ส่งให้ เพราะฉะน้ีนตรงน้ีผมก็ขอมอบให้กองคลังเป็นด้นเร่ืองในการนำเสนอ เพราะ 
หนังสือส่ังการ ก็ได้มีการส่ังมานานแล้วครับว่าให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ตามหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๔/ว ๑๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๔๖๐ ก็คาดว่าเป็นการออกตาม 
พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง ตอนท้ายหนังสือท่ีอ้างถึงดังกล่าว ก็ได้มีการกำขับในข้อ ๒.๔ 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการนอกเหนืออ่ืนๆ  แตกต่างจากท่ีกำหนดไว้ใน 
หลักเกณฑ์น้ี ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ท้ังน้ี ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ เป็นวันเดียวกันท่ี พ.ร.บ. มีผลบังคับ 
ใข้ ก็ขอมอบให้กองคลังดำเนินการตามเร่ืองดังกล่าว จำนวน ๒ เร่ือง ให้รวดเร็วท่ีสุดครับ
- ต่อไปเร่ืองแนวทางปฏิบัติการจัดซ้ือน้ีามันเซ้ือเพลิง ให้กองคลัง ดำเนินการให้เป็นใปตามหนังสือ 
ส่ังการ คือการดำเนินการจัดซ้ือน้ีามันเซ้ือเพลิงทุกประเภท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ในท่ีน้ีก็คือ 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ลงนามในใบส่ังจ่ายน้ีามัน ท่ีสถานีบริการน้ํามันเซ้ือเพลิงเป็นผู้จัดหาให้ 
โดยกรณียังไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับประเภท ปริมาณราคาน้ํามันท่ีส่ังซ้ือ อาจเว้นรายละเอียด 
ดังกล่าวไว้ก่อนก็ใด้ ข้อลัดมา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีล่งมอบใบส่ังจ่ายน้ีามันเซ้ือเพลิงส่วนหน่ึงให้แก่ 
ผู้จัดซ้ือน้ีามันเซ้ือเพลิง ก็เป็นเร่ืองของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตามหนังสือส่ังการต่อไป 
ครับ ตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือส่ังการดังกล่าว
- ต่อไปเป็นเร่ืองมาตรการบีองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติไม่ขอบในระบบราขการ 
ก็เก่ียวข้องกับหนังสือส่ังการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก็ได้ให้หน่วยงานท้ังหมด 
และสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามมาตรการบีองกันและปราบปรามการบีองกันการทุจริต และ 
ประพฤติไม่ขอบในระบบราขการ ตามรายละเอียดท่ีได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ
- ต่อไปเป็นเร่ืองเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ส่วนน้ีก็ฃอให้ทาง ผอ.กองคลังได้ 
ติดตามเร่งรัดเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดขอบ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เร็ว อย่าให้เกิดบิญหาอย่างเข่นท่ี 
ผ่านมาเก่ียวกับการเบิกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือจ้างเหมาต่างๆ  
ก็ฃอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ ให้เร็วข้ึนนะครับ ของกองคลังก็หมดแค่น้ีครับ 
ขอบคุณครับ
- ต่อไปเป็นของกองข่าง เฃิญครับ

- ครับ สำหรับกองช่าง ตอนน้ีมีงานโครงการของถนน คสล. ถนนตะโกงงอ ซ่ึงตอนน้ีจะอยู่ในช่วง 
จะหมดสัญญาประมาณวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ซ่ึงทางกองช่างได้ทำหนังสือแจ้งเพ่ือเร่งรัด 
ไปแล้วครับ ทางผู้รับจ้างก็ได้ประสานงานพูดคุยกันเก่ียวกับการทำงาน ความล่าข้า และงานท่ีจะ 
ดำเนินการต่อในส่วนของถนน คสล. ถนนตะโกงงอ ก็คือว่าจะติดขัดในเร่ืองติดงานท่ีโนนไทยอยู่ 
เขาก็เข้าอยู่ครับว่าต้องโดนปรับอยู่แล้ว คืออาจจะเข้ามาทำงานได้ในสัปดาห์หน้าครับ และในส่วน 
ของงานโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ซ่ึงทางกองช่างก็ได้ดำเนินการไปแล้ว ๒๐ โครงการ ตอนน้ีได้ล่ง 
แบบล่งประมาณการไปทางอำเภอเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็ในส่วนของงานขยายผิวจราจรก็ได้ 
ตามหนังสือ อยู่ในช่วงล่งหนังสือไปท่ีกรมทางหลวงแล้วครับ กำลังตามหนังสือขอเร่ง เพ่ือท่ีจะขอ 
อนุมัติจากทางหลวงต่อไปครับ ทางกองช่างมีเพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ

/นายณัฐ'พล ตะเภาน้อย....


