
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง 
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ
ท่ี

ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายอมรรัตน์ ปานเจริญสักดี้ รองนายกเทศมนตรี อมรรัตน์ ปานเจริญทักด
๒ นายวรการ ทัดกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี วรการ ทัดกลาง
๓ นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ณัฐพล ตะ๓าน้อย
๔ นายสุรัส งานโคกสูง รองปลัดเทศบาล สุรัส งานโคกสูง
๕ นางรัขนี อริยรักษ์ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รัชปี อริยรักษ์
๖ นางรัขนี อริยรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รัชปี อริยรักษ์
๗ นางจารุวรรณ ส่ือกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง จารุวรรณ ส่ือกลาง
๘ นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีศิริ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ประภาพรรณ โพธ้ิมีศิริ
๙ นางประภาพรรณ โพธมีศิริ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประภาพรรณ โพธ้ีมีศิริ

๑๐ นายอดืสักด๋ึ พ่วงคิริ ผู้อำนวยการกองช่าง อดิศักด พ่วงสืริ
๑๑ นายขัย หมายแก้วกลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ขัย หมายแก้วกลาง
๑๒ นางอัญฃุลี ตรงด่านกลาง รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัญขุลี ตรงด่านกลาง
๑๓ นายวรศักด กาญจนสีมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วรสั'กด กาญจนลีมา
๑๔ ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ นิรันดร เนตรภักดี
๑๕ นายไพโรจน์ สวามีขัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ไพโรจน์ สวามีขัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - กราบเรียน ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าส่วน

ราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอ 
กราบเรียนเชิญท่านประธานได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ



นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดิ๋ - เรียนท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการ
รองนายกเทศมนตรี สถานศึกษาทุกท่านครับ สืบเน่ืองจากวันน้ีท่านนายกไม่อยู่ จึงมอบหมายให้ผมประขุมหัวหน้าส่วน 

ราขการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ แทนในวันนี้แจ้งให้ทราบดังนี้ครับ จึงขอให้ท่านปลัด 
ดำเนินการในวาระต่อไปครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

ระเบืยบวาระที่ ๑ . เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ ซึ่งท่านนายกไม่ได้มอบหมายหรือฝาก 
เรื่องเป็นการเฉพาะ ก็ขอข้ามไปสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ ครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประขุมครั้งท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประขุมครั้งที่ผ่านมา ในการประขุม
หัวหน้าส่วนราชการ คร้ังท่ี ๗/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที ่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก็ฃอให้ทุกท่านได้ตรวจ ^  
รายละเอียด ตามรายงานการประขุมที่ทางเลขานุการได้ทำ ถ้ามีสิ่งหน่ึงสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
ดำพูดหรือรายละเอียดข้อความก็สามารถเสนอในที่ประขุม เพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ เชิญครับ
- ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเพ่ิมเติม ผมก็ให้ทุกท่านได้โปรดยกมือเพื่อรับรองการประขุม 
คร้ังท่ี ๗/ ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เชิญครับ
- ให้การรับรอง ๑๓ เสียง การรับรองการประขุมเป็นเอกฉันท์นะครับ ขอบคุณมากครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง ติดตามผลการปฏิบัติงานประขมครั้งที่ผ่านมา และรายงานผลการ 
ดำเนินงานในรอบเดือนของแต่ละส่วนราชการ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศ้กดิ๋ - ขอเฃิญท่านปลัดเทศบาลได้ดำเนินการน่าเสนอ และให้แต่ละกอง/ฝ่ายขี้แจงเรื่องที่ผ่านมา และ
รองนายกเทศมนตรี โครงการที่จะดำเนินการต่อไป เชิญครับ ^

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- กราบเรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท ่านเลขาน ุการนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่านครับ
- ในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลโนนสูง ได้มีการรองรับการตรวจ 19& 
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมก็ได้มอบหมายให้รองสุรัส เป็นผู้ควบคุม 
ติดตาม ตั้งแต่ข่วงการเตรียมการ จนถึงวันรับตรวจ ในช่วงแรกก็จะขอให้ท่านรองปลัดได้รายงาน 
ผลการประขุม โดยสรุปภาพรวมของที่ผ่านมาครับ เชิญครับ

นายสุรัส งานโคกสูง
รองปลัดเทศบาล

- กราบเรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี ท่านปลัด ท่านผู้อำนวยการกอง 
ทุกท่าน และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๓ แห่ง สำหรับคณะตรวจการประเมิน 19& ของจังหวัด 
นครราขสีมาที่มาตรวจในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งก่อนที่จะมาตรวจ ทางเทศบาลตำบลโนน 
สูงเราก็ได้เตรียมความพร้อม ได้มีการประขุมซักซ้อม แล้วก็มีการวางแผนที่จะรับการตรวจ 
ก็ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะพร้อมในการตรวจ ซ่ึงในวันท่ี 
ตรวจในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะตรวจจากจังหวัดก็เริ่มมาตรวจตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  
๑ฅเ.๐๐ น. ซึ่งจากผลการที่ตรวจผมสรุปจากคะแนนที่ทางคณะผู้ประเมินให้ผมดู แล้วก็จาก



ประธานแต่ละด้วนที่ท่านได้เรียนมาให้ได้ทราบ ก็จะมีทั้งหมด ๕ ด้าน เพิ่มมาอีกด้านหน่ึงคือด้าน 
ธรรมมาภิบาล ซ่ึงใน ด้านท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนน ๘๗.๕๗ 96

ด้านท่ี ๒ ด้านบริหารงานบุคคล และกิจการสภา ได้คะแนน ๗๔.๔๒ 96 
ด้านท่ี ๓ ด้านการบริหารการเงินการคลัง ได้คะแนน ๗๕.๕๕ 96 
ด้านท่ี ๔ ด้านสาธารณะ ซ่ึงยังส่งคะแนนให้ไม่ได้ เพราะทางเรายังขาดอยู่ ๓ ข้อ 

ที่ตกลงกับคณะตรวจว่าจะเอาไปให้ตรวจ แต่วันนี้ได้สอบถามไปว่ากำลังเอาเอกสารผลงานไปให้ 
คณะตรวจอยู่ครับ ในด้านท่ี ๔ ผมยังไม่ทราบคะแนนครับ ขอติดไว้ก่อนนะครับ 

ด้านท่ี ๕ ด้านธรรมมาภิบาล ได้คะแนน ๘๐ 96
ด้านที่ ๔ นั้นก็จะรวมกันหลายหมวดหมู่ มีหลายกองที่มีส่วนในการประมวลคะแนน ทั้งสำนัก 
ปลัดเทศบาล กองข่าง กองสาธารณสุข, กองการศึกษา กองสวัสดิการฯ แต่จัดหัวหน้าขุดเข้าไป 
ดูแลการประเมินครับ ซึ่งคะแนนส่วนนี้ก็จะเยอะ ก็เลยยังไม่สามารถสรุปให้เราได้ ก็น่าจะอีก 
ประมาณ ๒-๓ วัน ก็คงทราบผล ผมก็มีเรื่องที่จะเรียนในที่ประขุมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นางประภาพรรณ โพธมีสืริ - ขออนุญาตค่ะ ในด้านท่ี ๑ ได้รับประสานจากจังหวัดว่าเราจะได้เพิ่มอีก ๒ คะแนน จากด้านที่ ๑ 
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ ด้านบริหารจัดการ ท่ีได้ ๗๘.๕๗ 96 อาจจะเพิ่มอีก ๒ คะแนน ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารไปให้

คณะตรวจค่ะ ก็เลยขอตามไปส่งเอกสารเพิ่มเติมในด้านที่ ๑ อีกค่ะ ซ่ึงยังไม่ได้รายงานในด้านที่ ๑ 
ด้านบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
เพื่อประโยชน์ของประซาซน ในด้านที่ ๑ ก็จะได้คะแนน ๗๘.๕๗ 96 แล้วกำลังไปขออีก ๒
คะแนนที่คณะตรวจให้เรานำเอกสารไปตรวจในวันนี้ ก็จะเป็น ๘๐.๕๗ 96 และด้านที่ ๕ ด้าน 
ธรรมมาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามหลักธรรมมาภิบาล 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างความโปร่งใส และการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ด้านน้ีได้ ๘๐ 96 ค่ะ

นายวรการ ทัดกลาง - ขออนุญาตครับ การตรวจประเมิน แ?/\ เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำเสนอไป ผมก็เห็นแล้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี ว่า ผลของการประเม ินในแต่ละด้านเท ่าท ี่เห ็น แจ้งห ัวหน้าส ่วนการงานให้รับทราบด้วย

เพื่อวิเคราะห์ ด้านท่ี ๒ ผมเห็นด้านเดียว ด้านที่ ๓ ก็มาถ่ายเพิ่ม ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลย แต่พอดู 
ด้านที่ ๒ ผมมีข้อท้วงติงอยู่หัวข้อประเมินมีอยู่ ๖ ข้อ ถ้าเราไปดูเฉพาะคะแนน รวมคะแนนสูง 
มาก แต่ล้าเราไปดูข้อย่อย ผมยกตัวอย่าง ข้อ ๔ กับข้อ ๕ สำหรับข้อ ๕ ความรับผิดขอบด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ คะแนน แต่จริงๆ พอใปลู ประเมินประสิทธิผล ข้อ ๔ ความพร้อม 
๑๐๐ 96 ท่ีไปดู และได้แค่ ๕๕ 96 มันจริงหรือไม่ ข้อมูลที่เราให้ ความพร้อมมันน่าจะเกิน 
ประสิทธิผลท่ีมันออกมาไม่ถึงครึ่งท่ีออกมา ข้อ ๓ คะแนนตํ่าลงมาอีก

นางรัขนี อริยรักษ์ - ฃอซ้ีแจง'ว่า'ข้อ ๔ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลคือตัวขี้วัดที่เขาต้องการ คือการที่
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ เราส่งบุคลากรอบรม เขานับว่าเป็นตามตำแหน่ง ไมไข่ว่าจำนวนครั้งที่ส่งเข้าไป สมมติว่าส่งดิฉัน

เข้าไปทุกคร้ังท่ีไปอบรม เขานับแค่หน่ึง คือเขาจะดูว่าตามดำแหน่งที่ส่งเข้าไป เขานับเป็นหน่ึง คือ 
ตัวนี้คะแนนเราจะไม่ได้เลย ดิฉันถามบุคลากรอยู่ค่ะว่า ข้อ ๔ ทำไมเราถึงได้คะแนนแค่ ๑๑ เขา 
บอกว่าตัวขี้วัด เขาเอาการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เขาเอาตามต0าแหน่ง ไมไข่ว่าอย่างปีหนึ่ง 
ดิฉันไปทุกเดือนเลย เขาก็นับแค่หนึ่ง เขาจะนับเป็นฐาน แล้วจะคิดเป็นร้อยละของจำนวน 
บุคลากรของเราว่ามีการส่งเข้าอบรมอย่างน้อยเท่าไรถึงจะผ่านเกณฑ์



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ข้อ ๔ กับข้อ ๕ ผมเข้าใจอยู่ถ้าอธิบายแบบนั้น ข้อ ๕ ความพร้อมรับผิดขอบ ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เรามีศักยภาพความพร้อม ๑๐๐ 0/0 จริง แต่ประสิทธิผลของการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ผลออกมาไม่ได้คร่ึงหน่ึง ถ้าย้อนหลังความลมดุล ชีวิตการทำงานได้ ๕๖ ถ้าเรา 
ไม่มีความพร้อม ดังน้ันเวลาจะส่งใครไปอบรมมันไม่สอดคล้องกับข้อ ๕ มันไม่สอดคล้องกันแน่ ถ้า 
มันสอดคล้องคะแนนต้องสูงกว่านี้ ตำแหน่งนี้ได้รับการอบรมอะไรแล้วบ้าง ถ้าเขานับหนึ่งเป็น 
เรื่องเดียว เซ่น ตำแหน่งของคลังก็ต้องมีอบรมเรื่องของคลัง พัสดุก็ไปท้ังกอง ตอนอบรม พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งสำนักปลัดเป็นคนออกคำสั่ง ทุกกองก็ไปอบรมเรื่องพัสดุ สถานศึกษาก็ไป แต่ 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพผมว่า เอามาใข้งานอะไรได้มากมาย ไม่ใซ่ลดจำนวนคร้ังเรา ตอนไป 
๑๐๐ 96 แต่ทำไมกลับมามันเป็นประสิทธิผลสูง แต่ประสิทธิภาพน้อย ข้อ ๒ และข้อ๔ ก็เป็นเรื่อง 
ของบุคคล ข้อ ๒ ตั้งคะแนนไว้ ๗๕: แต่ผลลับออกมาแค่ ๕:๕: คะแนน ถ้าวิเคราะห์ตามหัวข้อ 
ประเมิน ผมว่ามันไปคนละทิศคนละทาง คือแย้งกันในตัวของมันเอง ไม่มีความสอดคล้องกัน เรา 
ต้องดูตัวขี้วัด เราเอามาวิเคราะห์กันหรือไม่ว่า ถ้าไปดูภาพรวมจริงๆ คะแนนสูง แต่ว่าเวลาเรามา 
ดูลึกจริงๆ ขนาดมาดูหัวข้อใหญ่ๆ เท่านั้นเอง ตัว แ ^  หรือตัวซื้วัดมีแบบเป็นเล่ม ผมข้ีใหัดูว่าผล 
ออกมาเป็นแบบนี้ ข้อ ๕ คะแนนเต็ม ๑๐๐, ข้อ ๔ ได้คะแนน ๕๕, ข้อ ๓ คุณภาพและความ 
สมดุลของชีวิตกับการทำงานก็ควรจะทำงานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่าย 
บริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๙ - ด้านที่ ๒ เสริม ข้อ ๓ ข้อ ๔ ซึ่งเป็นหัวข้อย่อย เป็นคุณภาพชีวิต การทำงานได้เกินครึ่งมาบ้าง
รองนายกเทศมนตริ พอผ่าน พอมาด้านที่ ๔ ด้านประเมินประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรก็ได้เกินครึ่งนิดหน่ึง สอง 

หัวข้อน้ีเราควรจะไปดูตัวขี้วัดเพิ่มเติม ว่าเราบกพร่องตรงไหน

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ด้านที่ ๒ ข้อ ๓ -  ๔ ก็จะได้กลับไปทบทวน แล้วรายงานใหัผู้บริหารทราบอีกทีครับ

นายวรการ ทัดกลาง - หรือเราให้ข้อมูลเขาผิดหรือเปล่าครับ ลองไปดูใหม่ และลองมาดูด้านที่ ๓ คะแนนที่ตํ่า ก็มีการ
เลขานุการนายกเทศมนตรี บริหารรายจ่าย การจัดทำงบประมาณ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ - การบริหารรายจ่ายคิดจากอะไรครับ
รองนายกเทศมนตร

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- การบริหารรายจ่ายข้อที่ไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่อง แผนการใข้จ่ายเงิน แผนแต่ละกองที่ทำมาจัดส่ง 
มาที่กองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- แผนการใข้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้า

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ใซ่ค่ะ มันไม่เป็นไปตามเป้า ไม่เข้าหลักเกณฑ์ แล้วก็เป็นเรื่องจ่ายเงิน ทั้งปีเขาให้จ่ายเป็นร้อยละ 
๖๐ -  ๗๐ เราจ่ายไม่ถึง เราจ่ายประมาณ ๔๐ กว่าเปอริเซ็น เพราะเราไปมีเงินกันมาก
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^ 1นายวรการ ทดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- บรหารรายจ่าย

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ค่ะ ก็เลยได้คะแนน ๐ ค่ะ แล้วเรื่องกันเงิน เรากันเงินเยอะมาก เขาไมให้เกินร้อยละ ๒ -  ๓ เรา 
กันไป ๒๘ กว่าเปอร์เซ็น แล้วปีที่ผ่านมาเรามียอดจ่ายค่างบลงทุนประมาณหนึ่งแสน ทั้งปีไม่มีจ่าย 
เลย ไม่ทำอะไรเลย

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- เรื่องนี้เปีนเรื่องที่ ๓ ผมก็เคยพูดว่า แผนการใข้จ่ายเงินต้องบริหารจัดการให้มันเป็นไปตามแผน 
ประเมินออกมาผลก็จะเป็นแบบนี้ ปีที่แล้วผมบอกว่าจะขอดูแผนการใช้จ่ายเงินประกอบ แต่ว่า 
พอหลังๆ ก็ไม่ได้ดู เพราะว่าผมเคยพูดเป็นลักษณะแบบนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง มีเงินเยอะก็จริง 
แต่มันเป็นประเภทว่าดินพอกหางหมูตลอด ตั้งแต่เช้ามาใช้จ่ายไม่ทัน ใช้จ่ายเป็นหมวดกันเงิน มัน 
เป็นความจริง ๒๔ 96 ดังน้ันตรงน้ีเราต้องไปแก้ไขบิญหากันลักนิดนะครับ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผ้อำ'นวยการกองคลัง

- แล้วเร่ืองการส่งมอบงานค่ะ พอส่งมอบงานแล้วต้องริบวางฎีกาภายใน ๕ วัน
*น ่

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดึ๋ - ต้องวางฎีกาไม่เกิน ๕ วัน แล้วเพราะอะไรถึงวางฎีกาเกิน ๕ วัน เอาสารไม่ครบ เบิกจ่ายไม่ไต้
รองนายกเทศมนตริ หรือเพราอะไร อย่างไร แบบไหน ผมไม่เช้าใจ ที่วางฎีกาไม่ทันเพราะอะไร

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ในภาพรวมดูในใบตรวจรับอย่าให้เกิน ๕ วัน ไมใข่เฉพาะวันทำการ รวมยาวไปเลย

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผอ.คลัง เท่าที่พบ ๑ ประเด็นที่วางฎีกาไม่ทัน ๑ ที่พบบ่อย คือ การตรวจรับงาน

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจรับงานก็มิคะแนนเหมือนกันค่ะ ตรวจรับงานภายใน ๓ วัน ที่ประธานรับทราบ ทีน้ีฃอง 
เรา บางทีก็เหมือนกับพูดถึงเรื่องงานก่อสร้าง นัด ๓ วัน ก็จริงแต่กว่าจะส่งให้เหมือนก็รอกัน ไม่ 
วางฎีกามาลักทีคืออย่างนี้นะค่ะ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- เหตุผลคือ การตรวจรับงาน

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ใช่ค่ะ พวกค่าที่ดิน เหมือนไม่ส่งมาซักที ใบตรวจรับก็ออก แต่ไม่ดึงหน้าฎีกาออกมา เพราะงาน 
เสร็จมันตรงหรือไม่

นายขัย หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

- พอวางฎีกาทางพัสดุจะแจ้งมาทางประธานฯ ก็จะแทงมานัดวันไหน หนังสือเดินทางด้วย และ 
บางทีกรรมการครบบ้างไม่ครบบ้าง ไม่อยู่บ้าง มันก็เลยเกิน ๔ วัน



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- เรานับตัวไหนว่าไม่เกิน ๕ วัน นับตั้งแต่กรรมการเซ็นต์ทราบ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ต้องแยกก่อนค่ะ ๓ วัน ประธานรับทราบ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผู้รับเหมาส่งงานวันนี้ แล้วก็นัด

นายณัฐพล ตะ๓ านัอย
ปลัดเทศบาล

- นับจากประธานรับทราบ อาจจะส่งวันศุกร์ ถ้าประธานไม่อยู่ จันทร์, อังคาร ถึงประธาน 
รับทราบวันไหน นับจากวันที่ประธานรับทราบ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๙ - รับทราบเสร็จก็นับไปอีก ๕ วัน
รองนายกเทศมนตริ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ก็จะเป็นขบวนการตรวจรับไป

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๓ วัน ก็จะนัดตรวจ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผมว่ามันนับตั้งแต่ตรงนี้ วันที่ตรวจรับ ๓ วัน ผลตรวจรับเสร็จงานมันก็เดินต่อไป วางฎีกา 
ภายในระยะ ๕ วัน ตรงน้ี!มใต้นับ ๓ วัน ตรงน้ีมันต้องนับหลัง ๓ วัน

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ค่ะ อยู่คนละข้อ พอ ๓ วัน ตรวจรับเสร็จ วันตรวจงานลงวันที่ ๑ นับไปอีก ๕ วัน วางฎีกา 
ภายใน ๕ วัน

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ทีนี้มันเป็นเรื่องวางฎีกา มันเป็นเรื่องของกรรมการแต่ละขุด เรื่องตรวจรับกรรมการแต่ละขุด 
ยกเว้นที่ไม่สามารถตรวจรับภายในไต้ อาจจะมีกรณีโต้แย้งกัน

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- การแก้ไขงาน

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- หลังจากตรวจรับเสร็จสิ้นแล้ว ว่าต้องวางฎีกาไต้ ตรงนี้เพราะอะไร เพราะเมื่อกี้เราพูดถึงการ 
เบิกจ่าย ตรงนี้ที่ข้าเพราะ หน่วยงานรับผิดขอบทำหน้าฎีกาข้าหรือว่ารวมเอกสารไม่ทัน

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- การรวบรวมเอกสารของเจ้าของงาน
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นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เอกสารพัสดุที่ส่งให้อยู่แล้วค่ะ ไปรับตรวจรับ เรามีเรื่องของเขาอยู่แล้ว

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- นี้เราทราบป็ญหาตรงหน้าฎีกา สมมุติว่าของกองการศึกษา ก็กองการศึกษาเป็นคนทำ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดึ๋ - ของแต่ละกองต้องทำหน้าฎีกาส่ง
รองนายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ตรงน้ีจะไต้กำขับแต่ละกอง

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ - กำขับหน่อยว่าให้ทัน ไม่ทันเพราะอะไรก็บอกกันมาคุยกัน คือให้มันทันซะส่วนมาก ไม่ทัน
รองนายกเทศมนตรี จำเป็นจริงๆ ก็บอก คือ คะแนนมันน้อย

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- บริหารรายจ่ายเรื่องวางฎีกา มันต้องไปหาข้อสรุปร่วมกัน

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ่ - การจัดทำงบประมาณ ข้อ ๒ น้ียังไงครับ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องมีการเบิกจ่ายน้อย มันมีอยู่ ๒ กรณี ในปีที่ผ่านมาเรามีการ 
เบิกจ่ายมันเป็นในส่วนที่ไม่ไต้ดำเนินโครงการก็มีอยู่ว่าไม่มีการเบิกจ่าย งบค้างจ่ายตั้งแต่ปี ๔๘, 
๕๙, ๖๐ ที่เรากันเงินไว้ ตรงนี้ยังไต้ตำเนินการโครงการก็ยังไม่มีการเบิกจ่าย ตั้งแต่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๔๖๐ มา เราก็มีการประกาศพระราขบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เจ้าหน้าที่แต่ละกองแต่ละคน 
ก็ยังไม่มันใจเรื่องระเบียบปฏิบัติ ประกาศมีผลบังคับใข้ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ เป็นต้นมา จนถึง 
เวลานี้เรายังไม่มีการเบิกจ่าย มีอยู่ ๑ ตัว คือ ตะโกงอที่เรากำลังดำเนินงานทำสัญญาไป ซื้อจ้าง 
ก่อน ก่อนที่ระเบียบจะใข้บังคับทุกวันนี้ยังใช้ระเบียบ พ.ร.บ.ตัวเก่าอยู่ เพราะถ้าเรามีงานตาม 
สัญญาก็มีตัวเดียว ถ้าเรื่องงบลงทุนนี้ก็เหตุผลหนึ่ง แล้วตอนนี้ก็ติดขัดไปถึงวันข้างหน้า เกี่ยว 
เรื่องผู้มีวิขาขีพที่จะรับรอง ณ วันน้ีก็ยังหาข้อสรุปไมใต้

นายอมรรัตน์ ปานเจริณศักดิ๋ - แก้ยังไงให้!ยธาริการจังหวัดด้วยหรือครับ เขาซ่วยเราหรือไม่ 
รองนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธมีศึริ - ของโยธาริการจังหวัดพอเรามีหนังสือไป'ขอความอนุเคราะห์เขา เขาก็อ้างในจรรยาบรรณ'ของ 
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ วิซาขีพของเขาว่าถ้าเขาไม่ไต้เป็นคนเขียนแบบจริง คุมงานนี้จริง เขาก็จะไม่รับรองให้รา เขาบอก

ว่ามันเป็นจรรยาบรรณของวิขาชีพเขา จะ1ให้เซ็นตํเฉยๆ เขาไม่เซ็นต้ให้ มีหนังสือมาเป็นข้อหารือ 
แล้วเขาก็ตอบเราแล้ว ในส่วนของเทศบาลตำบลโนนสูง ก็ไม่น่าจะมีป็ญหา เพราะว่าสิ่งก่อสร้าง 
ไมใซ่ถนน



นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีสิริ
ผู้อำนวยการกองวิซาการฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายอดิศักดี๋ พ่วงสิริ
ผอ.กองช่าง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีสิริ
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอมรรัตน์ ปานเจริญสักด
รองนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ 
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีสิริ
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดี๋
รองนายกเทศมนตรี

- สิ่งที่เป็นสาธารณะ อาคารหรือทางก็เป็นสาธารณะ

- ช่างสาธร รับรองได้ค่ะในส่วนของอาคารน่าจะผ่านของโรงเรียน ๗-๘ โครงการ

- ได้ไหม ผอ.กองช่าง

- ได้ครับ

- ยกเว้นงานทาง

- ช่างสาธรนี้เป็นสามัญหรือภาคี

- ภาคีนี้จะรับรองอาคาร

- ภาคี, สามัญ วุฒิ แล้วก็ภาคี พิเศษมันมี ๔ ระดับ

- เดี๋ยวผมจะปรึกษาเพื่อนๆ เขาจะว่าแบบไหนเรื่องโยธาจังหวัด เพื่อเขาจะให้ความอนุเคราะห์ 
ซักหน่อยเป็นส่วนตัว

- มันเป็นของปี ๖๐ พอไปได้ในส่วนของอาคารสิ่งก่อสร้างมันจะเป็นด้างจ่ายปี ๕๙ ทีน้ีอีก ๓ ตัว 
ที่ยังมีปิญหาคือยังไม่ได้แบบ มีของโรงเรียนเทศบาล ๒ ปีายรั้ว ของเทศบาล ๓ สี่แสนบาท 
ของเทศบาล ๑ ยอดสองแสนบาท เป็นงานซ่อมแซมอาคาร

- การรับรอง

- ไมใช่ค่ะ ช่างสาธรรับรอง

- รับรองให้ได้ เหลือแต่แบบเฉยๆ



นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีคิริ - ใข่ค่ะ ของสองโรงเรียนมันเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ เจ็ดแสนนี้แหละค่ะ ท่ี 
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ จะต้อง 6-เวฬ6 เก5

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ - ลดลงไต้หรือไม่ครับเหลือ ไม่เกินห้าแสน
รองนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธมีคิริ
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

- ไม่ไต้ค่ะ เพราะกันเงินไว้แล้ว

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผมว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่ ผมอยากให้ชำระ สะสางอันไหนที่มันค้างจ่ายกันเงินเอาก่อน ผม 
ว่าแบบนี้ที่กันมาตั้งแต่ ๕๙,๖๐,๖๑ ผมว่าเอาอย่างนี้ก่อนมันจะไต้ไม่เป็นดินพอกหางหมู ผมก็ 
อยากให้เป็นอย่างนั้น

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ .  เข้ามาข่วยกันมันจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รีบเข้ามาคุย
รองนายกเทศมนตรี

1

ดร.นิรันดร เนตรภักดี 
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

- สำหรับแบบปัายซื่อกับรั้ว อันเก่าก็มีอยู่นะครับ ทีนี้ว่าที่ฟ้ญหาเราปรับนิดหนึ่งครับท่าน ที่มีอยู่ 
เป็นแนวแบบเดิมของเทศบาล ๓ ทีนี้ผมเคยไปปรึกษาหารือ คือตัวฟ้ายผมก็เลยปรึกษากับช่าง 
เขียนแบบปรับนิดหน่ึง

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ . รีบดำเนินการเหลืออีก ๓ เดือน นะครับท่าน ถ้าอย่างน้ันท่านก็ไม่ไต้ ป็ายกับรั้ว อย่าคิดว่านาน 
รองนายกเทศมนตรี ไม่นานนะ เพราะขั้นตอนมันเยอะ

4,นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- อย่าคิดว่า ๓ เดือน นับเฉพาะวันทำการนี้เลย นับ ก.ค., ส.ค., แค่ ๔๔ วัน นะครับ ก.ค., ส.ค. 
ก.ย. น้ีก็อีก ๑๔ วัน วันหยุดเยอะด้วย จะเหลือเวลาจริงผมนับให้เลย ๖๖ วัน

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ต้องใช้ ๔๐ วันอย่างตํ่า ถ้าเรานับเผื่อเลยว่าสิ้น ก.ย. นี้ กันค้างจ่ายอีกคือเก่า ตอนนี้งบค้างจ่าย 
อีกคือเก่า ตอนนี้งบค้างจ่ายทั้งหมด ที่ผมมีความจำเป็นดูตัวเลขดูอะไร ถ้านับค้างจ่ายเราจริงๆ 
๓-๔ สิบล้าน ครับไต้ไหมครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริณศักด๋ิ " ไ*ม่เกิ,นวั,นไห,นกำห‘นดมาเ,ลย เอาอาทิตย์นี้นะครับ ร้ัวท่านก็ไมใต้นะตกแน่นอน
รองนายกเทศมนตริ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- 6-เว\66 เก5 จะมีคนย่ืนหรือไม่ก็ยังไม่รู้

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๋ - ถ้าไม่มีคนย่ืนก็ต้องประกาศโปอีก
รองนายกเทศมนตรี



นางจารุวรรณ ลอกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอมรรัตน์ ปานเจริญสักด 
รองนายกเทศมนตรี

นายอดิศักดิ๋ พ่วงสิริ
ผอ.กองช่าง

นายอมรรัตน์ ปานเจริญ 
ศักดิ๋
รองนายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีดิริ
ผู้อำนวยการกองวิขาการๆ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

- คัดเสือกใหม่ก็ได้ ประกาศใหม่ก็ได้

- สรุปทั้งคัดเสือก และ 6-เวเป6 เก5 ต้อง ๔๐ วันใช่หรือไม่ เสร็จแล้วก็ไม่มีผู้มายื่นแล้วก็ทำวิธี 
เฉพาะเจาะจง

- ต้องคัดเสือกก่อน

- ต้องคัดเสือกก่อน ถ้าถามต่อไปว่าถ้าของโรงเรียนเทศบาล ๒ 6-เวฬป]ก5 แล้วไม่มีคนย่ืน แล้ว 
เราจะใช้วิธีคัดเสือกเลยไต้หรือไม่ เพราะครั้งที่ ๒ ไม่ไต้อย่างแน่นอน

- ไต้นะครับท้ัง ๒ ท่าน อาทิตย์น้ีให้ไต้นะครับ

- อาทิตย์น้ีไต้แน่นอน ห้ามเปลี่ยนแปลงอีกนะครับ

- สรุปแล้วภายในวันศุกร์นี้ อาทิตย์น้ีนะครับ ผอ.

- เราคุยกันเรื่องทำงบประมาณ คะแนนปีต่อไปคงจะไต้เพ่ิมข้ึนอีกผมว่าเพราะมันเก่ียวในต้านท่ี ๓

- งบประมาณจะเกี่ยวกับการโอนเราไปโอนมาก แล้วก็โอนข้ามหมวด

- ขอขึ้แจงนิดหนึ่ง ในส่วนของการโอนงบประมาณ เพราะพวกเราเวลาต ั้งงบประมาณ ไม่ 
คำนวณในภาระค่าใช้จ่ายจริงๆ ไม่คำนวณในความเป็นจริงของการใช้จ่ายเงิน ตั้งยังไงก็ลอกมา 
ก่อน ไม่วิเคราะห์ในส่วนของการใช้งบประมาณของตัวเองมีอะไรก็ตั้งมา ตั้งไว้ก่อนไม่วิเคราะห์ 
การตั้งงบประมาณของตัวเอง พอมันไม่พอก็ต้องโอน ทินี้แก้ไขยังไงปีนี้คือ จะขอนโยบายของ 
ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณว่าการจะทำตรงนี้ต้องวิเคราะห์มาให้เราด้วย ไม่ใช่ต้ัง 
มา แล้วแต่คุณจะตัด ให้ตัวเองวิเคราะห์ ไม่ใช้แล้วก็ตั้งไว้ พูดกันตรงๆ กองสวัสดิการสังคม 
สมมุติต้ัง ๑๐ โครงการ ทำแค่ ๒ โครงการ ท่ีเหลือโอน

- ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยครับ



๑6)

นางประภาพรรณ โพธมีคิริ
ผู้อำนวยการกองวิขาการฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นายวรศักดึ๋ กาญจนสีมา 
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
0  รองนายกเทศมนตรี

นายวรศักดึ๋ กาญจนสีมา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

- ฝากแต่ละกองไว้ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกกองที่ตั้งโครงการไว้เยอะ แต่ 
ไม่ได้อบรมเลย บางทีค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่เอา ไม่ทำ ก็ต้องโอนไปอย่างอ่ืนที่ข้าม 
หมวดอย่างตั้งแต่ด้นปี อย่างหมวดเงินเดือน พวกงานบริหารบุคคลอย่างต่อเนื่อง โอนตั้งแต่ด้นปี 
ตรงน้ีไม่ได้ใข้ก็โอน หมวดเงินเดือนมาใข้ค่าใข้สอย เห็นว่าเงินเหลือไม่คิดบริหารเงิน กองแผนก็มี 
หน้าที่โอนตามที่คุณจำเป็น เพราะหน้าท่ีแคโอน

- แบบนี้พูดบ่อยๆ มันต้องสอบข้อเท็จจริงกันแล้วนะครับ ผมอยากให้เป็นอย่างนี้แหละครับ มัน 
ต้องสอบข้อเท็จจริงครับว่ามันผิดพลาดตรงไหน คือลักษณะว่าความรอบคอบ

- คือขั้นตอนแรกการเสนอตั้งงบประมาณที่แต่ละกองทำมาไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ เกี่ยวกับ 
เงินเดือน หรือค่าตอบแทนไม่ค่อยจะมีป้ญหา ส่วนใหญ่จะมีป็ญหากิจกรรมโครงการ งบรายจ่าย 
เพ่ือการลงทุนใข่หรือไม่ พอตั้งมาไม่ได้ติดตาม คือเสนอตั้งส่วนรายละเอียดไม่มีการติดตามความ 
จำเป็น ไม'มีการวิเคราะห์ก่อนจะตั้ง เพราะฉะนั้นในการจัดทำงบประมาณปี ๖๒ เดี๋ยวจะได้พูด 
ในตอนท้าย ตั้งแต่กองไปจนเจ้าหน้าที่การประเมินเสนอโครงการ ทุกคนก็ต้องเสนอโครงการเพื่อ 
ตัวเอง ประเมินกิจกรรมมีโครงการอะไรบ้างเวลาเสนอ ^10บ กับเราอย่างนั้น เป็นตัวขี้วัดอย่าง 
หน่ึง บางคนตั้งแล้วก็ไม่ตามงาน เป็นหน้าที่ของ ผอ. กองที่จะตาม รวมถึงเจ้าหน้าที่ตั้งไว้แล้ว 
ต ัวเองอยากทำอันนี้ ตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้พูด ตอนท้าย จะใข้ซักซ้อมการทำงบประมาณ ปี ๖๒ 
ต่อไปจะขอไล่ตามลำดับตามกองที่รับผิดขอบรายงานในเดือนทีผ่านมาของแต่ล่ะส่วนราขการ 
ลำดับที่ ๑ ลำนักปลัดเทศบาลเขิญครับ

- ผมขออนุญาตกองการศึกษาก่อน

- อนุญาตให้กองการศึกษาก่อนครับ มีธุระ โรงเรียนเทศบาล ๑ ก่อนครับ

- กิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล ๑ ครั้ง ตังนี้ ในซ่,วงเดือน พ.ค. ที่ผ ่านมาก็เป็นการเปีดภาค 
เรียนที่ ๑ ได้จัดครูเข้าสอนแทนทุกขั้นครบตามจำนวน เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ที่ผ่านมาเราได้จัด 
ประขุมผู้ปกครองขี้แจงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีฯ ของทางโรงเรียนก็ให้แจ้งผู้ปกครอง 
ทราบ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ แล้วได้แจกมอบค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ให้ 
ผู้ปกครองไปแล้ว แล้วโดยนำใบเสร็จมาแลก แล้วก็มีซ่'วง'วัน'ท่ี ๒๔ พ.ค.๖๑ วันต่อมาครับ ทาง 
โรงเรียนเทศบาล ๑ ได้จัดประเมินไตรภาคี โดยเขิญคณะกรรมการไตรภาคีมาประเมิน แล้วก็ได้ 
จัดนำเข้าระบบ 1อ(ะลเ ร(ะเา๐อ!. ได้รายงานไปที่กรมแล้ว หรือแต่ ร /^  ที่ผ่านมาได้รายงานไปที่ 
กรมเรียบร้อยแล้ว วันท่ี ๗ มิ.ย. ๖๑ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ตอนภาคเข้า 
และภาคบ่ายก็ได้จัดให้มีจัดตั้งสภานักเรียนครับ ก็สำเร็จลุงล่วงไปด้วยดืครับ ต่อมา คือทาง 
โรงเรียนได้ปรับปรุงสถานศึกษา ตามโครงสร้างใหม่ของกรม และทางคณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ลงนามอนุมัติให้ใข้เรียบร้อยแล้วครับ เป็นหลักสูตร ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ซึ่งทางโรงเรียน 
ของเราปีจจุบันมีนักเรียน ๑๐๘ คน อนุบาล ถึง ป.๖ ครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ๑๓ คน เรื่อง 
ต่อมาอีกเรื่อหนึ่ง คือ เข้านี้ผมได้รับรายงาบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผมมีเด็กที่เป็นโรคปากเปีอย



นางอัญฃุลี ตรงด่านกลาง
รก.ผอ.กองการศึกษา

นายวรศักดิ๙ กาญจนสีมา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๙ 
รองนายกเทศมนตรี

นายไพโรจน์ สวามัขัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

เป็นมาจากบ้านไมใช่เป็นที่โรงเรียน มือเท้าปากเปีอย เด็กไปแกะปาก ตอนน้ีส่ังไมให้มาแล้วครับ 
เป็นมาจากบ้าน ศูนย์เด็กเล็กคนหนึ่งตอนนี้ไปติดพี่เลยให้หยุดทั้ง ๒ คนเลย ไม่ให้มา คือเป็นมา 
จากบ้าน แล้วมาติดน้องกับพี่ติดกัน น้องคือศูนย์เด็กเล็ก พี่คือ ป.๒ หรือ ป.๓ เมื่อเข้ารายงานมา 
ผมเลยให้หยุด ยังไมให้มาจนกว่าจะหาย ติดเพี่อนเขาที่โรงเรียน ผมส่ังให้ว่าภารโรง ครูทุกข้ัน ให้ 
ดำเนินการทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยแล้วก็ศูนย์เด็กเล็ก เอานี้าไปล้างเครื่องเล่นทั้งหมดแล้ว 
ให้ตากแดดฆ่าเฃื้อไว้ป้องกัน ลุกลาม ๒ คนน้ัน ให้หยุดไปก่อน พี่กับน้องสองคนครับ ยิ่งแกะยิ่ง 
เลือดออกเลย ผมเลยสั่งป้องกันให้หยุดโรงเรียนเลยทั้ง ๒ คน ทำความสะอาดไล่ทุกซอกทุกมุม 
ทุกขั้น เด็กเล็กได้แจ้งไปในไลน์ของโรงเรียนแล้วนะครับ ทางสาธารณสุขมียาไหมครับ มืนั้ายามื 
อะไรหรือไม่ครับ เป็นนี้ายาเข็ด นี้ายาล้าง

- ถ้า ๓ คนข้ึนไป โรงเรียบต้องหยุด หยุดศูนย์ หยุดโรงเรียน ถ้า ๓ คนข้ึนต้องหยุดท้ังหมด แล้วทำ 
ความสะอาดโรงเรียน

- พี่กับน้องติดกัน ๒ คน บ้านเดียวกันให้หยุดไปแล้วครับ มือีกเรื่องที่ผมจะแจ้ง เรื่องของทาง 
โรงเรียนไต้ติดต่อไปเพี่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คือติดต่อไปที่ อ.พ.ว.ข เป็นองค์กรพิพิธภัณฑ์ 
ว ิทยาศาสตร์แห่งขาติและเทคโนโลยี ที่จังหวัดขอนแก่น ซ ึ่งเขาจัดงานศูนย์ประชุมแสดง 
นิทรรศการจัดงานนาๆขาติ ที่ขอนแก่น ซึ่งทางโรงเรียนไต้ติดต่อไปเราตั้งใจที่จะไปตอนวัน 
วิทยาศาสตร์ แต่ทางสถาบันเขาล็อคเราให้เราไปวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเขามีค่ารถให้ 
ตามรายหัว ทางโรงเรียนจะไป ๘๑ คน ครู ๑๙ คน เขาอุดหนุนงบประมาณ ๑๒,๑๕๐ บาท คือ 
หัวละ ๑๕๐ บาท เงินให้ทีหลัง แต่เขากำหนดวันให้เราไป ท. ๓ ก็จะไปเหมือนกัน แต่เขาจัดล็อค 
ให้ ขอนแก่นเด็กยังไม่เคยดู มีไดโนเสาร์ มีวิทยาศาสตร์ครับ เขาจัดให้แล้วก็ติดต่อเรามา เขา 
กำหนดให้เราเลยว่าจะให้เราไปวันไหน ครับในส่วนของ ท.๑ ก็มีเรื่องที่จะรายงานให้ท่านประธาน 
ทราบ เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

- สำหรับโรงเรียนท้ัง ๓ โรงเรียน ก็ฝากเรื่องโครงการอาหารกลางวันตอนน้ีมีข่าวครีกโครม อาหาร 
กลางวัน นม มาตรวจแน่ ตอนนี้ยังไม่ถึงคิวเรา แต่สักวันของเราก็ไม่แน่แต่ถ้าของเราทำดี ก็ 
อาจจะไม่มี ถ้ามีมูลก็ผมว่าเขาต้องดูทุกที่ ของเราฝาก ผอ.ท้ัง ๓ โรงเรียนด้วย กำขับดูแลเกี่ยวกับ 
อาหารกลางวันของเรามีหรือไม่ มีผู้ปกครองบ่นหรือไม่ครับ

- ไม่มีครับ

-ไม่มีเนาะ เดี่ยวฝ่ายบริหารจะแวะไปดูด้วย ฝากกำขับดูแลดีดี โครงการอาหารกลางวัน ฝากท่าน 
ดูด้วย

- ต่อไป ในส่วนของสำนักปลัด เข็ญครับ



นางรัฃนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดๆ

- กราบเรียนท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง 
ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๓ โรงเรียน ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล จะติดตามเกี่ยวกับ 
เร่ืองทีประขุมไปคร้ังท่ีแล้ว ก็คือท่ีดิฉันรับว่าจะไปสำรวจเสื้อยืดใส่ในวันอังคารเป็นเสื้อทีม พอดีได้ 
ติดต่อกับท่านรองขัขฎา ได้ติดต่อร้านตัดมาให้วันนี้ท่านได้เอาแบบมาให้ดูจะใข้สีเทาล้มแบบนี้ 
รูปแบบจะเป็นแบบนี้เลย แต่นี้จะเป็นทรงของผู้หญิง เป็นไซด์ของผู้หญิง แต่ไซด์ผู้ขายก็จะตัด 
ลักษณะแบบนี้ แบบเสื้อเราจะเป็นเทาล้ม จะบีกโลโก้เทศบาล ด้านอกซ้ายคะของผู้หญิงจะไม่มี 
กระเป๋าแต่ของผู้ขายจะมีการบีกโลโก้ เทศบาลที่กระเป๋าด้านอกซ้าย ราคาเฉลี่ยตัวละ ๒๒๐ บาท 
ใหญ่เล็กราคาเดียวกัน เบ็ดเสร็จในราคานี้เลยคะ ราคาเดียวกัน เดี๋ยวจะทยอยแบบส่งให้สำรวจ 
ไซร์แต่ละกองและโรงเรียน และแจ้งกลับมาที่สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือรวบรวมยอดส่ังตัด

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๙ - รอบอก แยกหญิง - ขาย ให้ดูรอบอก
รองนายกเทศมนตริ

นางรัขนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดๆ

-ม ันจะห ่างก ัน๒ น ิ้ว - ๒ นิ้วคะ[ท ก ็จะขึ้น๒ นิ้ว[ท, 1 .XI ข ึ้น ๒ น ิ้วเฉล ี่ยแล ้ว๒๒๐บาท 
อยากให้สำรวจมาให้ครบ รองอ้อยให้เขาสั่งตัดมาจากกรุงเทพ  ๆ ราคาน้ีคือพร้อมป็ก ๒๒๐ บาท

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ล้าใครอยากได้ ๒ ตัวก็จ่ายเพิ่ม

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- ในที่ประขุมคุยกัน เราจะใส่เป็นวันอังคาร ต่อไปเกี่ยวกับ เรื่องประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติ 
ราขการที่แล้ว ได้อ่านร่างรายละเอียดประกาศแล้ว สำนักปลัดเทศบาล ก็ได้ออกประกาศลงวันท่ี 
ในเดือนพฤษภาคม แจ้งให้ทุกกองฝ่ายทราบแล้วนะคะ ได้ออกไปทางโรงเรียนแล้วท้ังหมด ก็อยาก 
ให้ทุกกองได้ประซาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างทุกท่านได้เซ็นด์รับทราบประกาศตัวนี้ด้วยนะคะ บางคนยัง 
ส่งใบลามาไม่ถูก ครั้งแรกทางสำนักปลัดเทศบาลก็จะอนุโลม ถือว่าทางกองยังไม่ได้แจ้งให้ลูกน้อง 
ในกองตัวเอง หลังจากลาป่วยแล้ววันรุ่งขึ้น คุณต้องรีบมาส่งใบลา เพราะจะถือว่าเป็นการขาด 
ราซการต่อไปจะเป็นการรายงาน งานทะเบียนฯ ฝ่ายปกครอง ในเดือนพฤษภาคมที่ผ ่านมา 
จำนวนครัวเรือนสรุปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓,๘๐๔ หลังคาเรือน จำนวน 
ประซากร ๙,๗๕๗ ราย เพิ่มจากเดือนก่อน ๒ ราย แล้วในเดือนก่อน มีผู้มาติดต่องานทะเบียนฯ 
๒๓๒ ราย งานบัตรฯ ๒๔๗ ราย มีกิจกรรมทีทางฝ่ายปกครองได้ ปฏิบัติคือให้ความอนุเคราะห์ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ตรวจผู้มีสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพยังมีฃีวิต 
อยู่ไหม ตรวจสอบข้อมูลบุคคลให้กับงานแผนที่ภาษีกองคลัง สำหรับการจัดเก็บภาษี แล้วงาน 
ทะเบียนฯ ก็ได้ทำแบบสำรวจ การพึงพอใจในการรับบริการ เมื่อเดือนพฤษภาคมนี้ เราได้มีการ 
สำรวจความพึงพอใจไปเป็นตัวอย่าง ๓๐ ราย ผลที่ได้รับก็คือเกิน ๗๐'96 ข้ึน ได้มารับบริการมี 
ความพึงพอใจจากการบริการ เพราะว่าแบบสำรวจตัวนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในเกณฑ์ตรวจประเมิน 
แก/V ซึ่งเราก็นำแบบประเมินของงานทะเบียนฯ เข้าตรวจประเมิน เป็นข้อหน่ึงที่สำหรับประเมิน 
ได้คะแนน เขาให้มีแบบสำรวจความพึงพอใจในการมารับบริการจากงานทะเบียนราษฎร์



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางรัชนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ึ
รองนายกเทศมนตรี

นางรัซนิ อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ิ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ตรงน้ีฃอแทรกนิดหน่ึงครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้คุยท่านายกเทศมนตรี จำนวนประซากรใน 
เขตเทศบาล ในเรื่องทะเบียน ตอนนี้เทศบาลตำบลโนนสูงได้รับโอนย้ายพนักงานครู พนักงาน 
เทศบาล มาจากหลายที่ บางคนก็นำสิทธิมาเบิกค่าใซ้จ่ายครับ ทินี้มันก็จะมีบีญหาที่ว่าเมื่อท่าน 
ย้ายมาแล้ว ท่านไม'ยอมย้ายทะเบียนบ้านมา ท่านก็มาเบิกตรงนี้ ท่านนายกก็ยังมีนโยบายบอกว่า 
ใครที่ย้ายเข้ามาทำงานเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเทศบาลตำบลโนนสูง 
ด้วยครับ อาจจะติดขัดในเรื่องการเบิกค่าเข่าบ้านครับ ที่อื่นเท่าที่ผมรู้ อย่างบัวใหญ่ หลานสาวมา 
อยู่ท่ีบัวใหญ่ ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าต้องให้โอนย้ายมาเลยครับให้มาอยู่ในเขตเทศบาล มีราย 
หัวในท่ีน้ันๆ ด้วยครับ เมื่อไปเข่าบ้านในเขตเทศบาล เราก็จะได้เก็บภาษีบ้านเข่าได้ด้วย ก็จะเป็น 
ต่อเนื่องกัน ลักษณะอย่างนี้ ก็คุยกันกับนายก ท่านให้แจ้งหัวหน้าส่วนราซการว่า ใครที่ย้ายมา 
พนักงานครูก็ดี พนักงานเทศบาลก็ดี ต้องโอนทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขตเทศบาล

- ต่อไปก็จะเป็นงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง คืองานเทศกิจ ในเดือนพฤษภาคม 
ที่ผ่านมา ทต.โนนสูง ได้รับหนังสือ เป็นข้อบังคับจากภูธรนครราซสีมา เกี่ยวกับการอนุมัติจุดผ่อน 
ผันที่ทางเทศบาลได้ทำเสนอไป แล้วทางภูธรจังหวัดนครราซสีมาได้ตอบกลับมาซึ่งเทศบาลตำบล 
โนนสูง ก็ขอความละเอียดหนังสือที่ส่งกลับมาว่าจะให้เราปฏิบัติตามหนังสือที่ทางภูธรจังหวัดแจ้ง 
มา ความละเอียดเรายังไม่เข้าใจ ตอนนี้ภูธรจังหวัดนครราซสีมา ได้ตอบกลับมาแล้วค่ะว่าเป็น 
ประกาศข้อบังคับฉบับที่ ๓ มาเลย จุดผ่อนผันที่เขากำหนดให้เราแน่นอนออกใหม่คะ คือครั้งที่ 
แล้วเขาไปอ้างข้อบังคับเดิมแต่ตัวใหม่ข้อบังคับฉบับที่ ๓ นี้ เป็นที่แน่ซัดแล้ว เทศบาลตำบลโนน 
สูง ก็ได้ออกประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเกี่ยวกับจุดผ่อนผัน ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง ๖ จุด 
เรียบร้อยแล้วค่ะ คือเขาไม่อนุญาต คือเทศบาลประกาศจุดผ่อนผันตามข้อบังคับภูธรภาค ๓ ไป 
จุดใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่แล้วซาวตลาดวันจันทร์ ตลาดเย็นก็ได้เข้ายื่นคำร้องอุทธรณ์ ประกาศ 
เทศบาล งานเทศกิจก็ได้ แจ้งหนังสือน้ันให้งานนิติการดำเนินการต่อ เพราะว่ามีประซาซนมาร้อง 
ขออุทธรณ์ประกาศของเรา ซึ่งประกาศของเราฯ ก็อิงรายละเอียดจากข้อบังคับของภูธรภาค ๓ 
มาอีกคร้ังหน่ึงค่ะ

- ข้ันตอนการอุทธรณ์ทำอย่างไร

- การอุทธรณ์น้ีงานเทศกิจก็ได้ขอความอนุเคราะห์ งานนิติการกำลังดำเนินการอยู่ค่ะ

- แนวโน้มจะเป็นอย่างไร เราจะไปยกเลิกได้หรือไม่

- มีผลสืบเนื่องมาจากการอุทธรณ์แล้วทางผู้ด้าได้ไปร้องเรียนต่อผู้ว่าราขการจังหวัด ขอพบ แล้ว 
ทางผู้ว่า  ๆ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนี้ คำเนินการ 
ประขุมตามคำสั่งของผู้ว่า ฯ ให้ทางนายอำเภอแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประขุม 
กัน ทราบว่าวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ คงจะมีการประขุมระหว่างตลาดฟรีมาร์เกต ผู้ค้า1ซอย 
ศาลเจ้า แล้วผู้ได้รับผลกระทบ ท่านที,เกี่ยวข้องท่านนายกฯ แล้วก็ประธานซมรมกำนัน ประธาน



ซุมซน ก็จะได้ข้อสรุปต่างๆ เร็วๆ นี้ เสนอเรื่องจากกรรมการรายงานผู้ว่าฯ ตรงน้ีก็ยังไม่ทราบว่า 
ผลการประชุมจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครับ

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ๙
รองนายกเทศมนตรี

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายวรการ หัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- ต่อไปเป็นงานปัองกันฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก็ได้ออกดับไฟ ไฟไหม้บ้านเรือนของ 
อบต.หลุมข้าว ร้องขอมา ๑ คร้ัง ดับไฟไหมหญ้าภายในเขตเทศบาลของเรา ๒ คร้ัง ออกดัดต้นไม้ 
ภายในเขตเทศบาล ๗ คร้ัง ออกสูบนํ้าท่วมขังในเขตเทศบาล ๑ คร้ัง จับงูเข้าบ้านเรือนประซาซน 
ซ่วงน้ีเป็นฤดูฝน ๔ คร้ัง ออกกำจัดรังต่อในเขตชุมซนทั้ง ๑๓ ชุมซน ๒ ครั้ง ออกสำรวจลังเคมีอยู่ 
ในเขตส่วนราซการ ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกมาสำรวจถังเคมีที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาล

- ลังเคมี6!1ซ้ไม่ไข้ก็ต้องเปล่ียน ไม่เกิน ๒ ปี

- ต่อไปเป็นของฝ่ายอำนวยการ เกี่ยวกับเรื่องบุคลากร ก็ไต้มีการรับโอน(ย้าย) นายเอกวิทย์ 
วุฒิเสลา นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ มาจากเทศบาลตำบลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ มา 
เป็นนักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล วันนี้รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม คือนายนิรันดร เสริมแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
มาจากเทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ไต้มารายงานตัวแล้ว แล้วมา 
ปฏิบัติงานแล้วค่ะ แล้วเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ท่ัวไป ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ซึ่งไต้รายงานผลการสรรหาเรียบร้อยแล้ว เสนอไป 
ทางก.จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ก็รอผ่านก.จังหวัดต่อไป แล้วก็ไต้ดำเนินการจัดทำเรื่องขอรับบำเหน็จ 
ขอรับบำนาญปกติดำรงขีพฃองนายธีระพัฒน์ สื่อกลาง ซึ่งเร่ืองท้ังหมดก็ไต้ส่งจังหวัดไปเรียบร้อย 
แล้ว และเรื่องรับโอนย้ายอีก ๑ ตำแหน่ง คือนักวิซาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ซ่ึงไต้ประสานงาน 
กันแล้วว่าจะดัดโอนวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มาดำรงตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองสาธารณสุขฯ ส่วนของสถาปนิก กองซ่าง ก็ไต้ประสานไปกับงานบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ 
ของเทศบาลตำบลไทรม้าแล้ว เขาบอกว่าเขาขอรอหนังสือจาก ก.นนทบุรีก่อน ส่วนเรื่องโอนย้าย 
เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา นายขัยถุทธี้ พาธิรักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการขำนาญ 
งาน กองการศึกษา ตอนน้ีทาง ก.ทจ.นครราขสีมารับเข้า รับผิดขอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เรา 
รอที่จะแจ้งเทศบาลตำบลถาวร จังหวัดบุรีรัมย์ ตำเนินการต่อไป ของฝ่ายอำนวยการก็จะมีเท่าน้ีค่ะ

- อีกหน่ึงเร่ือง ที่เราทำเรื่อง นักวิซาการศึกษา

- เรื่องรับโอนย้ายนักวิขาการศึกษา ว่าไต้ประสานกับคุณนิรันดร์ เสรีมแก้ว เขาไต้สอบขึ้นบัญซี 
ของกรมไว้เป็นตำแหน่งนักวิฃาการศึกษา วันนี้เขาไต้ทำหนังสือขอรับรองบัญขีเพื่อจะไต้ส่งไปที่ 
กรม เพื่อจะไต้ใข้บัญขีเพื่อมาดำรงตำแหน่งนักวิขาการศึกษาค่ะ ทางงานการเจ้าหน้าที่ทำหนังสือ 
แจ้งตำแหน่งว่าง ให้ทุกส่วนราฃการ ส่วนท้องถิ่นว่าเรามีตำแหน่งว่าง รับโอน(ย้าย) เฉพาะ 
ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเดียวค่ะ



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ใครมีลูกหลานที่เป็นวิศวกรปฏิหัติการหรือชำนาญการ รับโอนย้ายนะครับ ต้องการคนมาทำงาน 
ที่จะรับรองรูปแบบรายการครับ ผมไปเป็ดดูในแผนมันมีพอดี ให้บุคลากรเขาทำหนังสือเวียนเพื่อ 
ขอรับโอน กรมไม่สอบขอกรมก็ไมใต้

นางรัขนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- วิศวกรต้องขอรับโอน (ย้าย) ไต้อย่างเดียว ในส่วนของสำนักปลัด ก็มีเรื่องรายงานเพียงเท่าน้ีค่ะ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ในส่วนของสำนักปลัด ก็เห็นว่าจะมีงานอยู่ในความรับผิดขอบเยอะ จำนวนหลายๆ งาน ส่วน 
ใหญ่ก็เป็นงานที่เร่งด่วน อยากจะขอฝากไว้ในส่วนของโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของ 
พนักงานเทศบาลและศึกษาดูงานครับ วันน้ีจะไปรวมไปจนถึงดูงานด้วยก็ไดี'ไต้ตั้งงบประมาณไว้' 
หรือไม่

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- ในส่วนของงบประมาณแกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงาน ลูกจ้าง ของเรา 
มีทุกปี ซึ่งปีนี้ก็อยากถามความคิดเห็นของท่านผู้บริหารว่าจะแนวโน้มให้เราอบรมที่นี่ แล้วให้ไป 
ศึกษาดูงานที่ไหน คือได้คิดไว้คร่าวๆ ว่าอบรมที่เอกขน ที่โรงแรมเมืองทองค่ะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับ 
หลักสูตรวินัยข้าราขการ คุณธรรม จริยธรรม บทบาทหน้าที่ของพนักงาน ลูกจ้าง ตำแหน่งของ 
ตัวเองที่ดำรงอยู่จะอบรมวันเดียวค่ะ จะศึกษาดูงาน ๑ คืน ๒ วัน

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- อยากจะเพิ่มอีกลักครึ่งวัน หาวิทยากรในเรื่องของการทำ เฬวบ ระหว่างพนักงาน/ลูกจ้าง กับ 
ผู้บริหาร วิธีการเขียนท่ีถูกต้องในเร่ืองของการจัดทำ [VIอบ จะได้หรือไม่

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ได้ครับ เด๋ียวเราก็จะหาวิทยากรของจังหวัด มีความรู้เร่ืองน้ีโดยตรง

น าย อ ม ™  ปานเจริญศักดิ' - สัาวั■ นV.ฟ้งไม่พอ; 
รองนายกเทศมนตรี

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- ก็อยากทราบว่าผู้บริหาร จะให้ไปดูงานทางด้านไหน สถานท่ีทางผิงไหน

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- การศึกษาดูงานล้าวันปกติ เราก็'ไปดู'ไต้ แต่ถ้าวันไม่ปกติ เสาร์-อาทิตย์ มันก็ควรเป็นเรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราฃดำริ ที่ใม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่ว่าถ้าที่อื่นเขาทำงานวันปฏิบัติ 
ราขการปกติก็คงจะลำบาก อาจจะเป็นศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ก็ควรจะไปลักษณะแบบนี้จะได้ดูไห้ 
มันสอดคล้องกัน งานก็จะได้ไม่เสีย

นายณัฐพล ตะ๓ านัอย
ปลัดเทศบาล

- ดูเรื่องศาสตร์พระราขา แล้วกำหนดรายละเอียด ค่อยเสนอผู้บริหาร ดูงานเป็นองค์ประกอบ 
แกอบรมควบคู่กันไป



นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอดิศักด์ พ่วงศิริ
ผอ.กองช่าง

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ
รองนายกเทศมนตรี

นางประภาพรรณ โพธมีสิรี
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- ถ้าพนักงานจะไป แต่พวกครูจะไปเดือนสิงหาคม เด๋ียวจะได้ลับหลีกกัน

- ต่อไปเขิญ ผอ.กองคลัง เขิญครับ

- สำหรับกองคลัง ก็จะขอขี้แจงเกี่ยวกับงบสถานการณ์คลัง ของเทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม -  พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีรายรับจริงอยู่ ๑๐๔,๔๒๑,๐๔๙.๒๔ บาท ม ีรายจ่ายจริงอยู่ 
๖๔,๑๘๒,๓๐๒.๒๙ บาท มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ ๔๐,๒๓๘,๗๔๖.๙๔ บาท สืบเนื่องจากเดือน 
ที่แล้วจะมีบิญหาเรื่องการซ่อมรถ กองคลังก็ได้ดูเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมรถที่ซ่อมรถสายไฮโดร 
สิก ที่บอกว่ามีบิญหา ซึ่งกองคลังได้ไปดูแล้ว ปรากฏว่าทำเร ื่องรายการขำรุด ตั้งแต่วันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๔๖๑ คูเอกสารอันที่ ๑ นะคะ เป็นพนักงานขับรถแจ้งเข้ามา อันท่ี ๒ คือ ขอ 
งบประมาณราคาไปที่ร้าน ส่วนนี้เป็นเรื่องของกองเจ้าของงบประมาณนะคะ คือของกองช่าง ก็ได้ 
ทำหนังสือไปวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ทางร้านได้เสนอราคามาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๖๑ 
แล ้วคราวน ี้พอเสนอมาคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตก็ได ้มาทำบ ันท ึก ในวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๔๖๑ ธุรการก็มาทำบันทึกขออนุมัติซ่อมรถ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๑ พออนุมัติ 
ออกมาก็มาถึงกองคลังเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๑ เว้น ๑ วัน กองคลังรับเวลา ๑๔.๓๐ น. 
อันนี้รับหลังจากที่เราประขุมกันที่บอกว่าเป็นเดือนค่ะ เราพึ่งได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. พอได้รับเรื่องเสร็จเราก็มาทำรายงานขอซื้อจ้าง ในวันท่ี ๑๗ เลย แล้วก็มาทำ 
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๖๑ และอนุมัติวันท่ี ๒๒ พ.ค. ๖๑ แล้วก็มา 
ทำประกาศผู้ขนะ และมาทำใบสั่งจ้าง ก็ได้ส่งมอบให้กองช่างในวันท่ี ๒๘ พ.ค. ๖๑ สรุปแล้วคือ 
ในส่วนแรกของกองช่างจะขอบประมาณใขัเวลา ๑๓ วันในการทำ กองคลังมาถึงตรวจรับ ใข้เวลา 
๑๑ วัน ก็จะรวมกันแล้วประมาณยี่สิบกว่าวัน เราจะแยกคนละส่วนค่ะ ส่วนแรกจะเป็นเรื่องของ 
เจ้าของงบประมาณ ทึน้ีก็ต้องมาดูว่าจะขยับตรงไหนได้บ้างค่ะ

-คือเท ่าท ี่ค ุยกับช่าง คือช่างเขาไม่พร้อมเรื่องเงิน ไม่สามารถมีเงินทุนไปซื้อวัสดุน้ันได้ ไม่มีเงิน 
สำรองจ่ายได้

- คือในเรื่องตรงนี้ของกองสาธารณสุขก็เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันค่ะ ว่าคันนี้ซ่อมแล้วต้องรอได้ 
เงินก่อนถึงจะซ่อมคันต่อไปได้ ก็เลยบอกลูกน้องว่าในโนนสูงมีหลายร้าน ให้ไปร้านที่เขาซ่อมได้ ท่ี 
เขาพร้อมในเร่ืองของทุนนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีลัมฤทธการช่าง ร้านช่างอ๊ัดก็ทำได้ค่ะ คือให้เรา 
ไปร้านไหนก็ได้ท่ีเขาทำได้

- คือให้!ปร้านที่พร้อมที่จะสำรองก่อน แล้วค่อยมาทำเบิก

- เพราะว่าร้านมาบอกเราว่ายังไม่ได้ซ่อมให้ เพราะขอเงินตัวนี้ออกมาก่อน ถึงจะซ่อมให้คันหลัง 
เป็นแบบน้ีเราก็ต้องไปร้านที่เขาทำได้ มีหลายร้านอยู่ค่ะที่เขาสามารถทำได้ เขาก็สามารถทำให้เรา 
ได้เลย เราก็มาคุยกับคลังค่ะ แล้วก็เอกสารของแต่ละกอง อยากให้เดินเอกสารให้เร็วๆ ลักหน่อยค่ะ



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางประภาพรรณ โพธ้ีมีคัร
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นางรัขนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดิ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีดิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดิ๋ 
รองนายกเทศมนตรี

- ของทีละเรื่องก่อนนะครับ ในส่วนของกองข่างทำมา ๖ รายการ ตอนน้ีใข้เวลา ๑๓ วัน รถก็ยัง 
ไม่ได้ใข้ ถ้าของกองคลัง ๑๑ วัน ทีน้ีซ่อมจริงๆ แล้ว ใข้เวลาแค่ ๖ วัน คือทำใบสั่งจ้างตั้งแต่วันที่ 
๒๒ พ.ค. ๖๑ คือในข้อ ๔ สามารถนำรถเข้าไปซ่อมได้ใข่หรือไม่ เร่ิมซ่อมแล้วใข่หรือไม่ ซ่อมวันท่ี 
๒๒ มาตรวจรับวันท่ี ๒๘ ใข้เวลาซ่อม ๖ วัน ส่วนน้ีรับทราบนะครับ คือซ่อมจริงๆ แค่ ๖ วัน ส่วน 
ที่เหลือก็เป็นในเรื่องของเอกสารที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ใซ่หรือไม่ครับ ถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบฯ ก็เบิกจ่ายไมใต้อีก ถ้าเราไปลดระยะเวลา ท่านก็ลองดูว่าจะลดตรงไหนไต้ ผมว่าเท่าที่ดู 
คือลดตรงไหนไม่ไต้แน่ๆ

- ข้อ ๕ ไปข้อ ๖ ลดไต้ค่ะ

- ดิฉันคิดว่าสามารถลดได้ในข้อ ๒ และ ๓ ค่ะ ในส่วนของการเสนอราคาซ่อมค่ะ เขาสามารถเข็ค 
ได้ในวันน้ีนเลยค่ะ เพียงแต่ว่าเขาไม่มีเงินสำรองมา

- จะมีซ่วง วันท่ี ๙ -  ๑๕ พ.ค. ๖๑ ค่ะ มันห่างกัน คณะกรรมการร่างขอบเขตหลายวันเกินไปค่ะ

- คือเราส่งรถเข้าไปตรวจแล้ว แต่เขาไม่เสนอราคามาลักที เราก็ไม่สามารถทำร่าง 7๐โ ไต้

- จริงๆแล้ว ก็น่าจะติดตรงที่ว่า ถ้าเราไปตรวจกับขาแล้วเราไม่ไปซ่อมกับเขา ถ้าตรวจแล้วซ่อมกับ 
เขาเลยผมว่าเขาก็น่าจะซ่อมไต้ คือมันเคยมีบีญหาที่ว่าเราเคยไปตรวจกับเขาแล้วไม่ซ่อมกับเขา

- ในทางปฏิบัติ ถ้าเราคุยกันว่าล้ารถเราไปถึงควรจะกำหนดไว้เลยว่าจะนำมาซ่อมที่ร้านของเขา 
คือมันมีอย่างที่เราทราบว่าเราซ่อมหลายอย่าง คือซ่อมภายนอกเปลี่ยนสายไฮโดรลืก และซ่อม 
ภายในคือระบบเครื่องระบบไฟอะไรต่างๆ ที่เรามาดูอย่างแต่ละเคส มันต่างกันนะครับ เฉลี่ยแล้ว 
๓ เคสที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมด รายการซ่อมเราจะเอาวันมาเป็นเกณฑ์ก็ไม่ไต้ เพราะรายการซ่อม 
มันต่างกัน สรุปแล้วก็ไม่ต่างกันครับ ประมาณ ๒๐ วัน ทีนี้ถ้าถามความจำเป็นในการใข้งานของ 
รถแต่ละคัน ถ้าถามว่าอย่างตํ่า ๒๐ วัน ผมถือว่านานนะครับ ส่วนนี้ไม่ไต้ว่าเจ้าหน้าที่ทำนานนะ 
ครับ ผมพูดถึงว่าถ้ารถต้องมาติดค้างไม่ได้ใข้นานมันก็จะเกิดความเสียหายไต้

- เราไต้คุยกันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ กองคลังก็ไต้บอกว่าให้ไปเอารายการมา แล้วก็ให้ใบตรงน้ีผ่าน 
ก็ดำเนินการซ่อมได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกองเร่งในเรื่องเอกสาร ก็ให้เดินเอกสารในข้อ ๑ -๖ 
และก็ให้แต่ละกองประขุมในกองกันว่า ต้องเดินเอกสาร เพราะว่าบางทีจะมาต้องรอกว่าถึงนาย 
เข็นก็จะนานไปอีก

- กองซ่างเอกสาร ในข้อ ๑ -  ๖ ใข้เวลาไป ๑๓ วัน แต่ถ้าเดินเอกสารจริงๆ ๓ วันน่าจะเสร็จ 
หรือไม่ ทีน้ี1จากกองคลัง ๑๑ วัน จากข้อ ๑ -  ๔ ใข้เวลา ๕ วัน สามารถขยับไต้อีกหรือไม่ครับ ผอ. 
คลัง รายงานซื้อ รายงานผลการพิจารณา ประกาศผู้ฃนะ ภายในวันสองวันไต้หรือไม่ กว่าจะออก 
ใบส่ังจ้าง คือกองซ่างลดระยะเวลาลงมาแล้ว ๑๐ วัน สำหรับกองคลังสามารถลดไต้อีกหรือไม่



นางจารุวรรณ สื่อกลาง - ที่จริงตามระเบียบคือ ข้อ ๑ ต้องอนุมัติมาก่อน แล้วจะมาปริ้นข้อ ๒ จะไปปริ้นต่อกันไม่ใต้
ผู้อำนวยการกองคลัง เพราะจะต้องรอในระบบ

นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดึ๋
รองนายกเทศมนตรี

- คือสมมติข้อ ๑ วันท่ี ๑ รายงานเสร็จเซ็นวันน้ัน แล้วต่อไต้เลยหรือไม่

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ได้'ค่ะ

นายณัฐพล ตะเภาน้อย 
ปลัดเทศบาล

- คือเรื่องที่ว่าอยู่ที่การเดินเอกสาร

นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดิ๋ - ต่อไปต่อจากข้อ ๒ ประกาศไต้เลยหรือไม่ ถ้าท่านนายกเซ็นเสร็จแล้วสามารถทำข้อ ๓ กับ ๔ ไต้ 
รองนายกเทศมนตรี เลยหรือไม่

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ข้อ ๓ กับ ๔ ทำด้วยกัน ปกติก็ทำด้วยกันอยู่แล้ว

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ท่านรองจะมีนโยบายกี่วัน เดียวทางพวกผมจะไปช่วยกันบริหาร รับนโยบายมาลักกี่วัน

นายวรการ ทัดกลาง - คือผมกำลังนับอยู่ว่าวันไหนที่เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ คือวันที่ ๒๘ เป็นวันศุกร์ ๒๙-๓๐ เป็นวัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี เสารี-อาทิตย์ คือส่วนมากจะติดเสารีอาทิตย์ก็จะทำให้ยืดยาวไปอีก

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย - ก็ฃอฝากให้เจ้าหน้าที่ในกองนั้นๆ ที่รับผิดขอบงาน ให้ถือแฟ้มตามเลยถ้าเป็นเรื่องซ่อม วิธี
ปลัดเทศบาล เฉพาะเจาะจงต้องการด่วนอยู่แล้ว ท่านรองว่าสักกี่วันดีครับ มอบนโยบายให้เลยครับ เฉลี่ย ๒๐

วันข้ึน ผมจะเร่งทำที่ระเบียบรับได้ ที่เหลือผมจะประสานกันเองให้เป็นไปตามระเบียบ4า

นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดิ๋ - เอาไม่เกิน ๑๐ วันก่อนครับ ถ้าติดขัดตรงไหนอีกค่อยว่ากัน หรือถ้าไม่เกิน ๑ อาทิตย์จะได้ 
รองนายกเทศมนตรี หรือไม่

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผอ.คลัง คือ วันท่ี ๑๗ -  ๒๘ พ.ค. ๖๑ รวม ๑๑ วัน คือนับเสารี-อาทิตย์หรือไม่

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- นับรวมเลยค่ะ

นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดึ๋
รองนายกเทศมนตริ

- คือบางอู่เขาไม่หยุดเสาร์อาทิตย์แล้ว



นายวรการ ทิดกลาง - คืองานตรงนี้เป็นงานเอกสารมันต้องหยุดเสาร์อาทิตย์ครับ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

บางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- คือถ้าหักเสาร์อาทิตย์ออก ก็ใข้เวลาแค่ ๘ วันค่ะ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- เร่ืองซ่อมมันไม่ไต้มีปิญหา ที่มีป้ญหาคือเรื่องของเอกสาร การเดินเอกสารน่ีแหละ

นายอมรรัตบ ปานเจริญศักดี๋ - เอาจากข้อ ๑ ถึงใบสั่งจ้างกี่วัน เป็น ๑ วันนะครับ จากเริ่มต้น ถึงใบสั่งจ้างออก จากวันที่ ๔
รองนายกเทศมนตรี พ.ค. ๖๑ -  ๒๒ พ.ค. ๖๑ ถูกหรือไม่ครับ คืออยากให้จากเริ่มถึงใบสั่งจ้าง ๑ อาทิตย์เสร็จหรือไม่

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- มันต้องแบ่งเป็นส่วนค่ะ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ถ้านับแบบท่านรองก็ถูก แต่ท่านลองไปดูว่าอะไรบ้างที่เราทำเอง ดูของก่องจ่างก่อน อย่างข้อ ๑ 
เราทำเองได้คนขับรถทำมาใข่หรือไม่ครับ ข้อ ๒ ประมาณการถึงร้านเราทำเอง แต่ข้อ ๓ ร้าน 
เสนอค่าซ่อม เราจะบังคับเขาไต้หรือไม่ว่าจะกำหนดเขากี่วัน หมายถึงว่าร้านไหนจะทำวันเดียวไต้ 
บางร้านก็ไมใข่วันเดียว แล้วเราจะตัดสินใจแทนร้านเขาไต้อย่างไร ผมต้องดูด้วยว่าร้านไหนในโนน 
สูงท่ีจะซ่อมไต้สารพัดเร่ือง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ถ้าซ่อมเครื่องที่เสียข้างใน อย่างเข่น ครัทซ์เสียก็พอรู้ แต่ถ้ารั่วซึมที่เห็นข้างนอกที่มองเห็นก็ 
น่าจะไต้อยู่นะครับ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ตรงนี้แหละข้อ ๓ ที่มันกำหนดไม่ไต้เพราะตรงน้ีแหละ เป็นตัวแปรท่ีบอกไม่ไต้ พอตัวแปรตัวนี้ 
กำหนดวันใต้ ข้อ ๔ คณะกรรมการกำหนด 7อโ ก็ทำวันเดียวหรือหรือครึ่งวันก็เสร็จแล้วใข่หรือไม่ 
ข้อ ๔-๕ ก็ทำวันเดียวไต้เลย ส่งเร่ืองถึงกองคลัง ตั้งแต่ข้อ ๔ -  ๖ ต่อกันไต้เลย

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ท่านรองให้นโยบายว่าไม่เกิน ๑๐ วันทำการ เดี๋ยวทางพวกผมจะบริหารกันเอง เรื่องบางเรื่องที่ 
ข้าไป เร่งมากถือว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้วตรงนี้ ก็ถือว่าเรารับทราบนโยบายเฉพาะเจาะจง เป็น 
เวลา ๑๐ วันทำการ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ถ้า ๑๐ วันทำการ ผมยังยันตัวเดียวว่าตัวแปรตัวหนี้ง ถ้าตัวนี้ไต้ ตัวอื่นก็ไม่น่ามีปิญหา ข้อ ๓ 
บนตัวเดียวนะครับ ข้ออ่ืนไม่มีป็ญหา

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- คือให้ข่วยกันตามเอกสาร ไมใข่ว่าเสนอไปแล้ว ก็ไม่ตามไม่อะไร เจ้าของงานก็ลองไปตามด้วยว่า 
เร่ืองถึงไหนแล้ว เป็นการประสานกัน ถ้าถึงร้านซ่อมแล้วก็ให้ตามใปลูที่ร้าน รวมถึงคนขับด้วย



๒๑

ดร.นิรันดร เนตรภักดี
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒

- เท่าที่ลูครับท่าน ๑๗ ลงระบบใช่หรือไม่ครับ วันท่ี ๑๘ ท่านก็ไปอนุมัติในระบบ ๑๙-๒๐ คือ 
วันหยุด วันท่ี ๒๑ รายงานผลการพิจารณา วันท่ี ๒๒ ก็ออกใบสั่งจ้างมา ก็แค่ ๔ วัน พุดถึงว่าล้า 
ไล่เป็นวันท่าการ ก็แค' ๔ วัน

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ก็ประมาณ ๔-๕ วันไม่เกินน้ีนะครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด - อย่างละ ๕ วันทำการนะครับ กองช่างก็ดำเนินการ ๕ วัน ถึงกองคลังออกใบส่ังจ้างก็ ๕ วัน
รองนายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ลองไปดูซ่อมรถน้ํา ของฝ่ายฟ้องกันฯ ใข้เวลากี่วัน

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดึ๋ - วันท่ี ๙-๑๖ เสนอราคา ๗ วัน คือจะข้าตรงประมาณราคาและกำหนดขอบเขต
รองนายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ที่รถนํ้าฃองฟ้องกันข้าเพราะว่า ขอประมาณราคาถึงร้านก็เลยหาเลือกร้านไหนไม่ได้ลักที ก็เลย 
ไม่รู้จะไปขอประมาณราคาจากร้านไหน

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีดิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- คือมันเป็นการซ่อมใหญ่ เลยต้องมีการถอดเครื่องออกตรวจเข็คหลายอย่าง

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ตรงน้ีคือตัวแปรที่ผมพูดแหละครับ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ - สรุปช่อมใหญ่ ๑๕: วันทำการ
รองนายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ดูส่วนของงานฟ้องกันก่อนนะครับ ข้อ ๑ ต่อไปข้อ ๔ จากอนุมัติ ๑๗-๑๘ งานฟ้องกันไม่ล่งเรื่อง 
ให้กองคลังลักที เป็นเวลาอีก ๖ วัน อาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลย

นางรัขนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- ก็จำไปกำกับค่ะว่า ถ้ามีการขออนุมัติซ่อมแซมแบบนี้ ก็จะให้ไปเดินเอกสาร เดินเรื่องตามให้ 
ผู้บริหารเซ็นเลยค่ะ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ .  สรุปแล้วคือข้าจากกอง ไม่ได้ข้าท่ีคลัง
รองนายกเทศมนตรี

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- อย่าพึ่งสรุปครับ ไปดูข้อ ๓ ต่ออีก เพื่อเปรียบเทียบกันไปเรื่องๆ ว่าติดขัดตรงไหน จะได้เข้าใจ 
กัน รวมจากกองสาธารณสุข ๑๒ วัน ส่งถึงคลัง คลังท่ารายงานถึงใบตรวจรับ เป็นเวลารวม ๘ วัน



นายอมรรัตน์ ปานเจริญสักด - ลดได้อยู่ รวมๆแล้วไม่เกิน ๑๐ วันทำการนะครับ จนถึงใบส่ังจ้าง คือสรุปแล้วซ้าอยู่ท่ีกอง
รองนายกเทศมนตริ

นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีดิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- ขออนุญาตนิดหนึ่งว่า ในส่วนของกอง ถ้าเป็นเรื่องถึงกองคลังแล้วเราก็ขอไปติดตามที่กองด้วย 
เราจะไต้เดินเอกสารไต้เร็วขึ้น ในส่วนของท่ีกองต้องออกใบส่ังจ้าง เราก็จะไต้ไปย่ืนให้กองคลังเลย

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- ลักษณะก็คือให้คลังทำเสร็จแล้ว ให้โทรแจ้งไต้หรือไม่ค่ะ เพราะบางครั้งก็ไปถามซ่วงที่เขาทำอยู่ 
ก็จะเป็นหารรบกวนเขา คือข่วงที่คลังจะให้กองเดินหนังสือก็ให้พัสดุโทรแจ้ง ว่าเรื่องเสร็จแล้ว ให้ 
กองมาเดินหนังสือ ดีหรือไม่คะท่านผอ.

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ไต้ค่ะ จะให้เจ้าหน้าที่เขียนบนกระดานไวท์บอร์ด แล้วให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองเดินเอกสารเองค่ะ

นางรัซนี อริยรักษ์
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- คือถ้าคลังอยากให้ซ่วยเดินเอกสาร ก็คือให้บอกว่าเรื่องนี้ขออนุมัติ ประกาศเสร็จแล้ว ต่อให้ 
เจ้าหน้าท่ีในกองเดินหนังสือให้ท่านผู้บริหารเซ็นอนุมัติ คือให้ทางผู้ท่ีทำแจ้งให้กองเดินเอกสารซ่วย

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ก็ให้กองท่ีซ่อมลองใปดูว่าเร่ืองถึงไหน

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- เอาเป็นว่าผมสรุปให้ พอรายงานถึงข้อ ๖ ของทุกกอง ส่งถึงคลังแล้ว ทีนี้คลังจะใช้เวลากี่วัน ท่ี 
จะออกใบส่ังจ้างไต้ ผมว่าไม่น่าจะเกิน ๓ วัน

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดี่ - เรื่องนี้ผมขอเป็นเรื่องเร่งต่วน เพราะรถเราต้องใช้ เราต้องบริการประซาซน ล้าหลายวันก็ทำให้
รองนายกเทศมนตริ เกิดความเสียหายไต้

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- คือเครื่องเสีย ส่วนมากก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบซัดเจนอยู่แล้ว สมมติว่าใครซับรถคันน้ี ก็ต้อง 
เป็นหน้าท่ีของคนซับน่ันแหละ ที่จะต้องมาถาม เพราะถ้าถามว่าเจ้าหน้าที่ธุรการของกอง ทำงาน 
กี่เรื่องวันๆ หน่ึง งานธุรการก็มากพออยู่แล้ว ฉะนี้นต้องให้มานั่งตามงานคงไม่ทันการ คนซับรถ 
พอรถเสียไปทำอะไร ก็ไปทำอย่างอ่ืน ว่าก็ต้องมาตามเอกสารเองบ้าง

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ .  ฝากคลังนะครับ เผ่ือผู้เก่ียวช้องไปถามก็ไปถามเฉยๆ ไม่ได้ไปเร่ง ก็ต้องให้เช้าใจ
รองนายกเทศมนตรี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ท่านเลขาคะ ขอคนมาซ่วยจะไต้หรือไม่คะ เพราะว่าอย่างอันที่ ๔ กองคลังก็ไมใข่ว่าไม่ช้า จริงๆ 
แล้วเขาส่งมาวันที่ ๑๐ แล้วสิริพิมล เช้าก็ต้องไปทำ 6-เวเ ปปเก? เขาถึงมีนิญหาในซ่วงวันที่ ๑๐- 
๑๖ ใช้เวลา ๖ วัน คนเราแทบจะไม่พอค่ะ เราต้องลงระบบ ไม่ใฃ่ว่าพวกเราไม่มีงานค่ะ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ถ้าเรื่องที่ว่าผอ.ว่าขาดคน เดี่ยวให้มาคุยกับผมเป็นการส่วนตัวว่าจะให้ใครไปฃ่วย ไปอะไรต่างๆ 
เด่ียวเราคุยแล้ไฃป็ญหากัน เราเคยแล้ไขนิญหาให้ไปแล้วบ้าง ผอ.นำเสนอมายังผมเลย



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผมขออนุญาตว่า เร่ืองซ่อมก็ไมได้เข้าไปประจำ 6-6166เก5 ก็มีเฉพาะบางซ่วง เป็นข่วงๆ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- กองคลังตอนน้ีก็มี สิริพิมล กับยุพิน และมีใครอีกครับตอนน้ี ก็มี ๒ คน

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- เรื่องซ่อมก็ไม่ได้มีทุกวัน 6-6166เก5 ก็อีกส่วนหน่ึง ผมก็เข้าใจอยู่ว่างานมันต้องลงในระบบ ล้า 
เอาคนไปข่วยจะข่วยตรงไหน

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ผมก็จะดูปริมาณงานว่าประมาณไหน ที่เกิดษีญหาตอนน้ีคนขาดเพราะอะไร

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ผมขอถามว,าณิรขา ทำงานอะไรบ้างในกองตอนน้ี

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผ้อำนวยการกองคลัง

- ณิรขาตอนนี้ ก็ช่วยแก้ในระบบ เขาทำได้ตรงน้ันอยู่
ข ่

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดี่ - ก็ฝากเรื่อง 6-616ป!ท5 ไปสักเร่ืองหน่ึง จริงๆผมว่าในทุกกองตอนน้ีคนล้นแล้ว คือให้ใซ้คนให้เต็ม
รองนายกเทศมนตริ ศักยภาพ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- คือไม่อย่างน้ันก็ช่วยแก้ไขป็ญหากันไม่ได้ อย่างทางนี้ก็มีเหตุผลเพียงพอ เคยช่วยกองอื่นๆมา ก็ 
เหมือนกันพยายามช่วยกัน

นางจารุวรรณ สื่อกลาง 
ผู้อำนวยการกองคลัง

- แล้วจะให้บันทึกว่าอย่างไรค่ะ

นายณ'ฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ก็ไม่ต้องบันทึก ให้เข้ามาคุยเป็นการส่วนตัว มาคุยก่อนว่าจะมีแนวทางกันอย่างไร เพราะผมผ่าน 
งานแต่ละงานผมก็พอรู้เหมือนกันว่าปริมาณงานของกอง หรือของคนน้ันๆ มีการมาตามงานบ่อย 
หรือไม่ คนไหนเดินเข้าออกห้องสำนักปลัดผมก็มองเห็น แสดงว่างานก็คงจะมีการตามแล้ว แต่ยัง 
มีป็ญหาเรื่องงานที่ค้างอยู่ ก็แสดงว่าตรงนี้ด้องมีอะไรผิดพลาดหรือขาดอะไรลักอย่าง เอาแบบนี้ 
นะครับ เด่ียวยังไงภายในตรงน้ีผมจะแก้ไขต่อไป เป็นเรื่องคนของกองคลัง ต่อไปถึงไหนแล้วครับ

นางจารุวรรณ สื่อกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

- กองคลังต่อด้วยงานแผนที่ภาษี จากการตรวจประเมินเขาบอกว่า ข้อมูลแผนที่ภาษีตอนน้ีเราไม่ 
ม ีคนทำเลย เดี่ยวแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่ภาษีแล้ว จะเซิญประขุมอีกทึ จะให้ 
เจ้าหน้าที่ประสานว่าจะประขุมวันไหน ปีหน้าจะไม่มีคะแนนได้เลยค่ะตรงน้ีเกี่ยวกับแผนที่ภาษี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ต่อไปของกองช่างครับ เขิญครับ



๒๔
นายอดิศักด์ พ่วงสิริ
ผอ.กองข่าง

- สำหรับกองข่าง จากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่หัวหน้าฝ่ายแบบแผนได้รายงานมาว่า ๑. ไฟฟ้า 
สาธารณะให้เตรียมพร้อม ส่วนน้ีก็ได้ส่ังให้หัวหน้างานได้ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะที่เสีย และให้ 
เซ็ควัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ทันเหตุการณ์ ๒. งานบำรุงรักษาถนน ให้ดำเนินการตรวจสอบ 
ถนนทุกสายภายในเขตเทศบาลที่ซำรุด แล้วจะทำขออนุมัติซื้อวัสดุที่ใซ้ในการซ่อมแซม แล้วก็มี 
ป้ายสัญญาณจราจรหน้าโรงเรียนเทศบาล ๒ คือที่ท่านเลขาได้ให้ไปดูแบบท่ีโรงเรียนหนองไข่น้ํา 
ผมและหัวหน้าฝ่ายแบบแผนได้ไปดูแล้ว ก็จะมาออกแบบ แล้วก็บรรจุในแบบที่เราจะดำเนินการ 
ข่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล ๒ ไปถึงสุดเขตเทศบาล จะส่ังไปพร้อมกันเลยครับ

นายอมรรัตบ ปานเจริญศักดิ๋ - ผมฝากเรื่องป้ายโรงเรียนกับป้ายจราจร ทำคร้ังเดียวเลยได้หรือไม่
รองนายกเทศมนตรี

บายชัย หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

- อันนี้จะอยู่ใจงานผิวจราจร ก็ใส่เพิ่มใส่คำว่าลดความเร็วโรงเรียนเข้าไป จะดีตัวหนังสือข้อความ 
สีขาวเพิ่มเข้าไปเฉยๆ แต่ในส่วนฟุตบาท คือโครงการยังไม่คลุมถึง เพราะฟุตบาทจะอยู่ในอีก 
โครงการหน่ึง

นายอสิศกด พ่วงสิริ
ผอ.กองข่าง
นายชัย หมายแก้วกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

- เรื่องงานโครงการผมจะให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนรายงานนะครับ

- ส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการในข่วงนี้ เป็นโครงการ ค.ส.ล. ตะโกงงอ ตอนน้ีก็ได้เกิน ๔๐9 6  

แล้วครับ ประมาณ ๖๐ -  ๗๐ 9 6  ของโครงการผิวจราจร อาทิตย์นี้ถ้าเทเสร็จก็จะต้องใส่ไหล่ 
น่าจะไม่เกินสองอาทิตย์ แต่จะข้าตรงเรื่องของการส่งวัสดุทดสอบ ต้องรอผล ๒๘ วัน ตาม 
ระเบียบฯ ครับในส่วนของ ถนน ค.ส.ล. ตะโกงงอก็มีเพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- แล้วโครงการอ่ืนๆที่ว่าจะแก้ไขอย่างไร เรื่องผู้ท่ีมัวิ'ซา1ชีพ ได้มีแนวทางอย่างไรหรือไม่ งานที่ค้าง 
จ่ายฝาก ผอ.ข่างตามนะครับ

นายอดิศักด์ พ่วงสิริ - ของเทศบาลจอหอมีสามัญวิศวกรอยู่ครับ ผมจะใข้ความสนิทสนมส่วนตัวไปปรีกษาดูครับ
ผอ.กองข่าง

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ล้าตรงน้ี!,ปไม่ได้ ปีน้ีก็ต้องค้างจ่ายอย่างแน่นอนครับ

นายอดิศักด พ่วงสิริ
ผอ.กองข่าง

- ก็เคยคุยอยู่ครับ ว่าก็มีหลายที่ที่มาขอความอนุเคราะห์

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

- ที่ว่าเป็นผอ.กอง หรืออะไรครับ

นายอดิศักด์ พ่วงสิริ
ผอ.กองช่าง

- วิศวกรโยธาครับ



นางประภาพรรณ โพธ๋ึมีสืริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายขัย หมายแก้วกลาง 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางรัชนี อริยรักษ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ถ้าเรื่องท่อระบายน้ําของกองสาธารณสุข ๒ โครงการน้ี ต้องใขัภาคี หรือขั้นสูงกว่าภาคีคะ

- คือจะเป็นประเภทงาน สาธารณะจะเข้า ส.ญ. หมดเลยครับ คือสามัญวิศวกร คือจะสูงกว่าภาคี

- ทางกองข่างส่งเรื่องไปให้กองสาธารณสุขแล้วนะคะ ของปี ๖๐ แล้วก็เป็นพ่ีสาธรเซ็นแบบให้ทั้ง 
สองตัวน้ีไต้หรือไม่คะ อยากทราบค่ะว่าตอนนี้ที่เข้าใจว่าเรื่องงานอาคารพี่สาธรเซ็นไต้ แต่ว่าใน 
เรื่องของงานท่อจะไต้หรือไม่ ตอนนี้ของกองสาธารณสุขกำลังทำกำหนดร่างขอบเขตงาน และ 
ราคากลางไปแล้ว ถ้าสมมติว่าไม่ได้เราจะไต้ถอย ฝากกองช่างว่าให้แยกสี่ตัวนี๋ให้เราหน่อยว่า ตัว 
ไหนต้องรับรองงานไต้ขนาดไหน เป็นบันทึกเสนอก็ไต้ค่ะ เพี่อจะไต้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ถ้า 
อันไหนเดินไต้เราจะไต้เดิน อันไหนเดินไมใต้เราจะไต้รีบแก้ไขนะคะ ขอบคุณค่ะ

- ผอ.ช่าง ลองตามคูที่ค้าง:ปี ๔๙ - ๖๐ ท่ีกันเงินไว้ และท่ีว่าส่ีข้ันรับรองอะไรไต้บ้าง
- ต่อไปกองสวัสดิการสังคมครับ เชิญครับ

- ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ก็จะมีงานสังคมสงเคราะห้ ในเดือน พฤษภาคม ๒๔๖๑ มีการ 
จ่ายเบี้ยยังขีพ ๑ 1๓๓๒ ราย เป็นเงิน ๘๘๖,๘๐๐ บาท และจ่ายเบี้ยยังขีพผู้พิการ ไป ๒๔๖ ราย 
เป็นเงิน ๑๙๙,๒๐๐ บาท รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ๘ ราย ผู้พิการ ๒ ราย รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ๋รับ 
เงินอุดหนุนเพี่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๕ ราย รับต่อบัตรคนพิการที่ พ.ม.จ. ๔ ราย ของานสังคม 
สงเคราะห์ ในส่วนของงานพัฒนาขุมซนในเดือนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๖๑ 
ไต้มีการร่วมประขุมเสนอแผนไทยนิยมยั่งยืน คือขุมขนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคณะกรรมการ 
บริหารระดับอำเภอ ที่หอประขุมอำเภอโนนสูง โดยที่ให้ประธานขุมซน คณะกรรมการขุมซนทั้ง 
๑๓ ขุมซน เข้าร่วมรับพิงพร้อมกับช่างของเราด้วยค่ะ คือช่างขัย ใต้เข้าร่วมประขุมเกี่ยวกับเสนอ 
แผนโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะ ซึ่งของเทศบาลโนนสูงของเราผ่าน ๑๙ โครงการ ทังหมด 
๑๓ ขุมขน ๑๙ โครงการ ไม่ผ่าน ๑ โครงการคือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประซาคมขุมขน 
ตลาดใหม่ ซ ึ่งเขาไปขอใข ้ท ี่ของศาลเจ ้า ซ ึ่งเป ็นสมาคมเป ็นผ ู้ด ูแล เป ็นเจ ้าของสถานท ี่ 
ตามระเบียบของการเสนอโครงการเขาไม่ให้ เขาตีกลับโครงการนี้ และเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๔๖๑ ไต้ให้ทางขุมซนไปสรุปทบทวนการประซาคมขอเสนอโครงการไทยนิยมขุมขนละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท สรุปแล้วตลาดใหม่ทำหนังสือมาคือไม่ขอรับสนับสนุนโครงการ ตอนแรกที่ทำคือ 
ซ่อมแซมศาลาศาลเจ้า ที่เป็นศาลาเจ้าแม่กวนอิม คือจะต่อเติม แต่ทางคณะกรรมการบอกว่าเป็น 
ของสมาคม แต่ประธานสมาคมก็ไต้เข้าไปฃี้แจงค่ะว่า ทางสมาคมยินยอมที่จะให้ใข้โดยคุณวิทูร 
ม้าทอง ไต้เข้าไปคุยกับคณะกรรมการโดยตรงค่ะว่า อยากให้ทำตรงนี้ แต่ทางคณะกรรมการไต้ 
พิจารณาแล้ว ไต้สอบถามส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว เขาบอกว่าใข้ไม่ไต้ตรงน้ี โดยที่ตลาดใหม่สุดท้ายก็ 
ไม่ขอรับสนับสบุนโครงการ ตำบลโนนสูงของเราก็จะเหลือโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเพียง 
๑๒ ขุมขน ๑๙ โครงการค่ะ ของกองสวัสดิการก็มีรายงานเพียงเท่านี้ค่ะของคุณค่ะ

- กองสวัสดิการสังคมมีโครงการอะไรท่ีต้องกันเงินอยู่หรือไม่ ท่ีทำไม่ทัน



นางรัขนี อริยรักษ์ - ของปี ๖๑ โครงการก่อสร้างไม่มีค่ะ ก็จะมีโครงการอบรมพัฒนาของกรรมการขุมซน กลุ่มสตรี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ก็จะทำภายในเดือนหน้าค่ะ จะไมให้เกินเดือนสิงหาคมค่ะ

นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดึ๋ - ประธานขุมขนเลือกไปหรือยัง
รองนายกเทศมนตรี

นางรัฃนี อริยรักษ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

- ประธานขุมขนของเราขอยกเว้นระเบียบไป ตามที่ทางนิติกรแนะนำว่า เราจะเลือกตั้งก็ต่อเมื่อ 
เราได้เลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ก็ยังคงรักษาการอยู่ ตั้งแต่เราได้ต่อจาก ค.ส.ซ. ขุดนี้ เราก็ได้ออก 
หนังสือแจ้งขุมขนว่าให้รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จบแล้วเราก็จะเลือก 
ประธานขุมซน คณะกรรมการขุมขนอีกคร้ังหน่ึงค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางประภาพรรณ โพริ้มีคืริ
ผอ.กองวิขาการฯ

- ในส่วนของกองวิฃาการ เดือนนี้ฃอแจ้งในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ 
รายจ่าย เดือนนี้จะทำหนังสือแจ้งให้รีบทำร่างงบประมาณรายจ่าย ในปีนี้จะยากกว่าV]กปีดือ ^  
ในเรื่องของงานโครงการต่างๆ จะต้องเขียนโครงการมาพร้อมกับการจัดทำ ทุกปีเราจะเอาแต่ซื่อ 
โครงการกับยอดมา แต่ปีน้ีจะต้อเขียนโครงการมาด้วย โดยท่ียังไม่ต้องมีลงนามอนุนัติโครงการ 
ส่งมาก่อน เอารายละเอียดโครงการ ยอดเงิน และก็แผน ในส่วนของงานก่อสร้าง ก็ต้องมีแบบ 
ปร.๔ กับ ปร.๕ แยกมาด้วย ปีนี้เขาให้เราเตรียมตัวทุกอย่างในส่วนของโครงการ ทีนี้จะต้องได้ 
แนบเพราะว่าโครงการของกองการศึกษาจะเยอะ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตอนนี้ 
เราปริ้นออกมาจากจังหวัดแล้ว ตอนนี้เราก็จะทำหนังสือแจ้งไปทางกอง ทางกองก็ต้องรีบเตรียม 
เพราะปีนี้ฃอง สตง. ที่เข้าตรวจ เขาจับแผนก่อนเลย ดูกระบวนการการจัดทำแผน ว่าเราจัดทำ 
แผนเพิ่มเติมกระบวนการถูกต้องหรือไม่ มีการแซกแผนหรือไม่ ในรายงานการประขุมเป็นแบบนี้ 
แล้วแผนของเราเป็นอย่างไร ๖๐-๖๑ ของเราโอเคค่ะ ปี ๖๒ เราจะต้องมีโครงการ ถ้าเป็นงาน 
ก่อสร้างจะต้องมี ปร.๔ กับ ปร.๕ แนบมาเลย ตัวนี้สำคัญ แล้วก็ส่วนของกองการศึกษา จะต้อง 
คำนวณรายหัวให้เราเลยว่า ข้อมูลในวันที่ ๑๐ มิถุนายน เราจะจัดสรรอะไร อย่างไร ต้องมี 
เอกสารแนบทั้งหมด ดึงข้อมูลมาเลยว่า อาหารเสริมนมเราจะจัดสรรอย่างไร อาหารกลางวันด้วย 
ส่วนน้ีเราก็จะเรียนท่านผู้บริหารเลยว่าของโรงเรียนเทศบาล ๑ ตอนน้ีเราไม่มีข้อมูลในระบบ 0015 ^  
เทศบาล ๑ เราจะไม่ไต้รับเงินจัดสรรงบของรายหัว เพราะเราไม่ไต้ลงในระบบไว้ ไม่ลืง ๒๐ คน 
ตอนแรกเราไม่เข้าใจเราลงระบบ แต่เราก็ลงไม่ไต้ เลยไปถามจังหวัดว่าล้าตอนจัดตั้งเราไม่ถึง ๒๐ 
คนจะลงระบบ 0015 ไม่ไต้ ตอนนี้เราใข้เงินของทางเทศบาล เฉพาศูนย์เด็ก ศูนย์เทศบาล ๒ กับ 
๓ เราไต้หมดค่ะ แต่เทศบาล ๑ ไม่ไต้ มีปีนั้นก็มีประมาณ ๒๐ คน แต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร 
ท่ีไม่ไต้ลงระบบ ทีนี้ก็ไม่มีในระบบฐานข้อมูลของทางส่วนกลางก็ไม่ไต้จัดสรรงบประมาณค่าราย 
หัวมาให้เรา ค่ารายหัว ๑,๘๐๐ บาท/หัว เราไมใต้ แต่ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เรา 
ไต้ เราปรับข้อมูลไม่ไต้เน่ืองจากว่านักเรียนเราไม่ถึง ๒๐ คน

นางอัญขุลี ตรงด่านกลาง
รก. ผอ.กองการศึกษา

- ขออนุญาตค่ะ คือปีที่แล้วตอนที่มาใหม่ๆ ก็ข่วงทำ 0015 , 515 ทีนี้ก็มีหนังสือแจ้งมาว่าให้ 
ดำเนินการสำหรับศูนย์เด็กที่ยังไม่มีในระบบ 0015 เขาก็ให้ดำเนินรายงานการจัดตั้งเข้าไป เราก็ 
รายงานการจัดตั้งเข้าไป ปีที่แล้วเรามี ๑๘ คน เราก็รายงานการจัดตั้งเข้าไปค่ะ เราก็ไม่ทราบ 
พอดืวันน้ันดิฉันได้ไปส่งข้อมูล 58[ท1อ จังหวัดก็เลยบอกว่าของศูนย์เด็กของเทศบาลตำบลโนนสูง 
ยังไม,ไต้เข้าระบบ 0015 เขาไต้ถามกรมให้ กรมบอกว่ามี ๒ กรณี คือ ๑. เอกสารไม่ครบ ๒. ข้อมูล
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นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายไพโรจน์ สวามีชัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีคิริ
ผอ.กองวิชาการฯ

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

เด็กไม่ถึง ๒๐ ของเรากรณีไม่ถึง ๒๐ เขาก็ให้เรามารายงานผู้บริหารแด่ว่าในการตรวจสอบข้อมูล 
เบื้องต้นของเรา ไต้รับการสนับสนุนงบประมาณคืออาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ไต้อยู่ 
แต่ว่าในส่วนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ๑,๘๐๐ บาท คือเราไม่ไต้เราการจัดสรรงบประมาณ 
ตรงนี้ ทีนี้ก็ให้มาหารือกับทางผู้บริหารว่า เราจะยุบรวมหรือเราจะยังรายงานการจัดตั้งเพิ่มเติม 
เข้าไปอีก ที่โคราขมีศูนย์เด็ก ๒ แห่งค่ะท่ีรายงานข้อมูลเด็กไม่ถึง

- คือในส่วนที่เราสงสัยว่า บางห้องถิ่น อบต. ทำไมถึง ปีที่เขาจัดตั้งเขาถึง ๒๐ คน แต่ปีต่อมาเขา 
ไม่ถึง ๒๐ คน หรือเขามีฐานอยู่แล้ว เขาก็ไม่ว่าอะไร แต่ปีแรกที่เราจัดตั้งต้องครบ ๒๐ คนค่ะ

- แสดงว่าของเรายังไม่ไต้รับการจัดต้ังใช่หรือไม่ครับ ของศูนย์เด็กเทศบาล ๑

- จัดตั้งแล้ว แต่ไม่มีในระบบ 0015 ค่ะ คือคิดว่าตอนนี้เราไต้ ๑๒ คนแล้ว ประมาณพฤศจิกายน 
เขาจะให้เราลงข้อมูลใหม่ ปีหน่ึงให้ลง ๒ คร้ัง ต้องหาเด็กเพิ่ม

- กรณีล้าหาเด็กไม่ครบ เทศบาลจะตั้งเป็นเงินอุดหนุนรายหัวให้เด็กได้หรือไม่ มีทางออกที่ไต้อยู่ 
คือเขาให้ห้องถิ่นตั้งได้ เราก็ใข้เงินในเทศบัญญัติตั้ง เราจะไปเอาเด็กที่ไหนมาอีกตั้ง ๘ คน คือ 
แนวคิดของผมคือเราตั้งอุดหนุนรายหัวปี ๖๒ ให้เด็กเอา

- ปีญหาคือเทศบาลจัดต้ังสนับสบุนรายหัวให้เด็กไต้หรือไม่ครับ กว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายน

- ไต้ค่ะ จะลองช่วยหาดูล้าทราบปีญหาแบบนี้ก็จะไต้ช่วยกันแก้ไขป็ญหาค่ะ เป็นอาทิตย์หน้าจะไต้ 
หารือท่านปลัดอีกทิว่า เราจะสรุปว่าอย่างไร และจะจัดประขุมเรื่องของการจัดทำเทศบัญญัติปีนี้ 
ให้ชัดเจน ทั้งผอ.กอง และธุรการกองที่จะต้องจัดทำแผนตัวนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ของกกองวิชาการ 
และแผนมีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ต่อไปของกองสาธารณสุขฯ ก็จะรายงานเรื่องของเมื่อเดือนที่แล้ว “โครงการโนนสูง เมืองสะอาด 
ขุมซนน่าอยู่” ก็ไต้เริ่มปฏิบัติงานมา ๑๑ วัน ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วค่ะ ในขุดเฉพาะกิจสามารถ 
ไปทำในส่วนของความสะอาดตรงทางเข้าที่ท่านเลขา และท่านรองฝากไว้ก็เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ 
กำลังทำถนนสายต่างๆ อีกหน่ึงตัวคือ โครงการวางท่อของบ่อขยะที่ไต้มีการร้องเรียนมา ทางเราก็ 
ไต้ดำเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้กำลังแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด 
ราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตรงนี้แหละค่ะอยากถามว่า ต้องมีวิศวะรับรอง 
หรือไม่ แบบช่างสาธรเซ็นให้แล้ว ในราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ว่าจะต้องเป็นวิศวะระดับไหน 
เพราะถ้าเราทำไปก็กลัวผิดค่ะ ต่อไปอีก ๒ เส้นคือ งานท่อของสมหมาย ภักดีรัตน์ กำลังแต่งตั้ง 
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และถนนสำราญราษฎร์ ซอย 
๖ ต้านขวาทางขุมขนโนนหมัน ๓ ตัวน้ีค่ะ ที่กองสาธารณสุขถาม ทิน้ีก็ในเรื่องของโครงการพกระ 
ราขดำริ ตอนนี้กำลังทำหนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนไปที่ท่านนายอำเภอแล้ว กำลังทำหนังสือถึง 
ขุมขนให้ทำโครงการเข้ามาขอรับเงินอุดหนุน ต่อไปเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถต่างๆ



นางรัซนี อริยรักษ์
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๒๘

รถบรรทุกขยะมูลฝอย ๓ คัน ที่ได้รายงานว่าจะขอเปลี่ยนยาง ตอนนี้เปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยแล้ว 
ค่ะ การทำงานก็สบายใจขึ้น ลูกจ้างก็ไม่ต้องปรับปอย ยางก็ไม่แตกบ่อย ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ 
ต่อไปเร่ืองวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ได้ประสานกับงานพัสดุแล้วสอบถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อวัคซีน 
ให้ ก็ยองว่าอยู่ในระหว่างการประสานกับบริษัท แต่ได้ถามทที่ต่างๆแล้วว่าตอนนี้วัคซีนเริ่มเข้า 
มาแล้ว ยังใงก็อยากให้ข่วยเร่งรัดให้ด้วย เพราะตรงนี้ก็เป็นนโยบายของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ท่านก็ 
ได้เน้นยํ้ามาค่ะ ส่วนนี้อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้คะแนนของสาธารณสุขที่ว่ารับผิดขอบ ในด้านที่ ๔ 
ได้ ๖๐ 96 ก็ยังไม่ได้สรุปมาให้ว่าไม่ได้ข้อไหน แต่ส่วนที่เราไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการขยะ 
ปีนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล แล้วข้อนี้เขข้าในส่วนของการประเมินทั้งหมด เราไม่ได้ทำเลย 
เพราะพอทางหมอแนนไม่อยู่แล้ว ทางหมอประมวลก็ไม่ได้ทำโครงการ แต่ว่าอีกลี่เดือนนี้ก็จะ 
พยายามเร่งค่ะ แต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำโครงการตรงน้ีเลย คะแนนในเรื่องของแบบประเมินเรา 
เลยไม่ผ่านหลายข้ออยู่ค่ะ ล้าเราทำได้ตรงนี้ก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก ๖๐196 เป็น ๘๐'96 อยู่ค่ะ 
จะพยายามทำค่ะ ตอนนี้ก็ได้เจ้าหน้าที่ใหม่มาด้วยก็คุยกันแล้วเมื่อเข้าว่า เราจะรีบดำเนินการ 
ภายในลี่เดือน ตอนนี้โครงการที่เราจะทำขึ้นเร่งด่วนที่ให้เราต้องรายงานทุกเดือนคือเรื่องของถัง 
ขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน เขาจะให้เราทำครบทุกครัวเรือน กำลังเขียนโครงการขึ้นค่ะ 
เจ้าหน้าที่มาแล้วเราก็จะจัดอบรมให้ หรือไม่ก็ออกตามบ้านค่ะ ของโรงเรียนทำแล้วทั้ง ๓ ศูนย์ 
๓ แห่ง ของกองสาธารสุขก็ดำเนินการแล้วเรื่องของขยะเปียก ของเทศบาลก็จะอยู่ข ้างกอง 
สาธารณสุข พอใครกินอาหารอะไรเหลือก็จะเอาไปเทที่นั่นค่ะ รายงานจังหวัดไปแล้วที่เหลือก็จะ 
ลงขุมขนให้ทุกหลังคาเรือนทำขยะเปียกขยะอินทรีย์ ตอนนี้เป็นเรื่องของนโยบายสำคัญของ 
รัฐบาล ในเรื่องของการคัดแยกขยะ ต่อไปเรื่องเหตุร้องเรียน เดือนนี้มีอยู่ ๓ เร่ือง คือโรงเรียนจุ้ย 
อ๊ัวะ ให้เราเข้าไปเก็บขยะในโรงเรียน ซึ่งทางเราก็ได้ไปประสานกับเขาแล้วว่าต้องทุดขยะให้อยู่ 
บริเวณหน้าโรงเรียน ไมใช่ให้เราว่ิงรถเข้าไปในโรงเรียน คือวางขยะรอบโรงเรียนแล้วให้เราตระเวร 
ไปเก็บกำลังคุยกับโรงเรียนอยู่ว่าเราจะให้ทำจุดใดจุดหนึ่ง แล้วจะเข้าไป แล้วก็เป็นอันตรายกับ 
เด็กด้วยค่ะ เพราะว่าเราจะเข้าไปประมาณ ๔ โมง ช่วงเวลานี้บางทีเด็กก็อาจทำกิจกรรมอะไร 
ก็จะเกิดอันตราย ตอนนี้เข้าไปดำเนินการแล้วค่ะ เพราะว่า นายสุรพงษ์ วัซรสุโพธ้ี เขียนคำร้อง 
เข้ามาว่าจะให้เราข้าไปเก็บขยะในโรงเรียน ไปตัดต้นไม้ในโรงเรียน สิ่งไหนเราทำได้เราก็ทำ 
ส่ิงไหนที่เราทำให้!ม่ได้ก็ไม่สามารถทำให้ได้ เราก็ได้แจ้งเขาไปแล้วค่ะ เพราะเขาคงเดือดร้อนเขา 
ถึงร้องเข้ามา เพราะเขาอ้างว่าเขาเป็นกรรมการสถานศึกษา กำลังจะประสานกับผอ.โรงเรียนว่า 
จะดำเนินการอย่างไร ต่อไปเหตุรำคาญเรื่องการเลี้ยงไก่ แล้วก็จะมีมูลไก่ก็ส่งกลิ่นรบกวนของ 
ขุมขนบัว ๑ หลังศาลาขุมขน ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปดำเนินการ และได้แนะนำแล้วนะคะ เขาก็ยินดี 
ที่จะทำตามที่เราแนะนำ อีกหนึ่งเร ื่องคือท่อระบายนํ้าอุดตันบ้านนางสร้อยสุดา เรือนบุญ 
ตรงบ้านประธานเฉลิม นํ้ารอบบ้านแกแล้วเป็นแหล่งที่นํ้าลงไปแล้วระบายไม่ได้ ก็จะได้ขอหารือ 
ทางผู้บริหาร ที่จะให้น้ีาระบายออกไปทางไหน เพราะเขาก็เดือดร้อนค่ะ หัวหน้าสุเฃษฐ์ นี้าก็เน่า 
รอบบ้านแกออกไปไหนไม่ได้เลย พอฝนตกตรงนั้นก็จะเป็นที่รองรับนํ้าจากตลาดใหม่ เมื่อก่อน 
บ้านไม่เยอะก็พอระบายข้ามไปอีกผิงได้ แต่พอตอนนี้เราทำถนนตัดทาง น้ําก็'จะ'ไม่มี,ที่ระบาย แกก็ 
จะให้เราเอารถไปโกยตลอด ก็น่าเห็นใจค่ะ เพราะเป็นนั้ารอบบ้านแกเลย ซึ่งเป็นนํ้าเน่าอีกด้วย

- ค่ะ วันนี้มีบุคลากรย้ายมาใหม่ คือคุณนิรันดร์ เสริมแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ย้ายมาจากเทศบาลตำบลบุแกลง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เดี๋ยวให้เจ้าตัวแนะนำนะคะ 
วันน้ีเป็นการประขุมผู้บริหารค่ะ ก็จะมี ผอ.ทุกกอง ทุกโรงเรียนนะคะ



นายนิรันดร เสริมแก้ว
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพล ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธมีศึริ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นางรัขนิ อริยรักษ์ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกฯ

นางประภาพรรณ โพธมีศึริ
รก.กองสาธารณสุขฯ

- ครับ เรียนท่านผู้บริหาร และท่านหัวหน้าทุกส่วนทุกท่านครับ กระผม นายนิรันดร์ เสริมแก้ว 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย ้ายมาจากเทศบาลตำบลบุแกลง อำเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ มาสังกัดท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูงครับ

- น้องเขาย้ายมาจากสุรินทร์นะคะ จุดประสงค์คือ น้องเขาเคยเป็นนักวิชาการศึกษา ในตำแหน่ง 
ลูกจ้างภารกิจ มาสิบกว่าปี พอไปสอบ ก.พ. ได้ ก็ไปอยู่ในสำนักงาน ก.พ. ได้ ปีกว่า ก็ย้ายมาอยู่ 
ท้องถ่ิน พอมาอยู่ท้องถิ่นไม่ถึงปีก็ไปสอบนักวิชาการศึกษา สำดับที่ ๓๓๒ ข้ึนบัญฃีไว้ มีหนังสือส่ัง 
การมาว่า เราสามารถระบุตัวคนมาได้เลย พอได้น้องเขาได้โทรมาคุยกับท่านนายก และ'น้องก็มี 
ประสบการณ์ทางด้านนักวิขาการศึกษาด้วย และราก็ขาดแคลนตรงนี้ในส่วนของกองการศึกษา 
ก็เลยได้รับย้ายมา ก็ประมาณ ๓ -  ๔ เดือน ก็ทำหนังสือถึงกรม ถ้ากรมอนุมัติมา เราก็จะได้ให้ไป 
ช่วยงานกองการศึกษา แล้วก็จะได้มีน้องอีกหนึ่งคนที่จะย้ายมาจากสุรินทร์ คือเทศบาลตำบล 
ถาวร ที่ย้ายมาอยู่ธุรการศึกษา แต่น้องเขาเคยอยู่สาธารณสุข ก็จะรอช่วงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนให้ 
ตรงกับสายงานที่เขาถนัดนะคะ ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเกลี่ยแผนอัตรากำลังให้ลงตัวค่ะ 
ขอบคุณมากค่ะ

- เรื่องขยะที่เราได้คุยกันไว้ เรื่องที่ร้องเรียนปอขยะ รวมถึงอนาคตข้างหน้า ที่เราคุยกันว่าจะตั้ง 
กรรมการมาศึกษา

- ขอรายงานท่านปลัดและผู้บริหารว่า ตรงนี้เรารอนักวิชาการสาธารณสุฃที่จะมาแทนหมอแนน 
เพราะว่าต้องใช้ผู้มีความชำนาญงานเฉพาะด้าน ในเรื่องของการสำรวจสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะต้อง 
เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรง เมื่อก่อนก็เตยคุยกับแนนว่าบ่อขยะจะเต็มก็พอจะมีแนวทางแก้ไขได้ 
แต ่ตอนนี้เราก ็ต ้องรอเจ ้าเจ ้าท ี่ท ี่จะมาดำเน ินการเร ื่องน ี้ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก็จะมา 
รายงานตัว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข แต่ตำแหน่งเดิมเป็นนักวิชกาการสิ่งแวดล้อมนะคะ 
รอคนนี้มาก็จะให้เขาเสนอในเรื่องของหลักวิชาการ และสถานที่ ในเดือนนี้หมอประมวลก็ได้ชั่ง 
นํ้าหนักขยะจริง เฉล่ียแล้ววันละเท่าไร เราจะได้ทำข้อมูลไว้รอน้องเขาค่ะ

- ขยะแฝงที่เขามาเท เข้ามาจะมีรถที่บรรทุกขยะมาจากทุกทิศทุกทางมาใส่ถังเราแต่เราก็ทำอะไร 
เขาไม่ได้ ขาวบ้านก็บอกอยู่ว่ามาก็บอกอยู่ว่ามาก็บอกเขาไปเลยว่า “แกมาท้ิงอะไรลังขยะฉัน”

- ทำได้อยู่คือเอาลังขยะออกไกลๆ จากฟุตบาท คือถ้ามาจากหัวมุมต่างๆ นะจะไม่กล้ามาทิ้งกลาง 
ตลาดแน่นอน

- เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราได้นิรันดร์มา และได้คนงานกวาดถนนมาครบแล้ว ตอนน้ีกำลังให้ชุด 
เฉพาะกิจเก็บถังให้รวมเป็นจุดเดียว แต่ว่ากำลังคุยทำความเข้าใจกับขาวบ้าน เพราะชาวบ้าน 
เข้าใจว่าเขาเสียวันละ ๑๐ บาท ถังขยะก็เป็นกรรมสิทธเขา ตอนนี้กำลังจะให้เจ้าหน้าที่เราลงให้ 
ความรู้แก่ซาวบ้าน เรื่องขยะเปียก ขยะอินทรีย์ด้วย ก็จะเน้นเรื่องขยะค่ะ เดี๋ยวจะหาจุดลักจุดให้ 
คนข้างนอกมาทิ้ง เราก็จะให้จุดทิ้งของเขาแล้วเราก็จะรวบรวม ขอเวลาอีกลัก ๒ เดือน จะทำให้ 
เป็นรูปธรรม จะคุยกับน้องเขาและจะพาทำให้เป็นรูปธรรม



นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักด๋ึ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.กองสาธารณสุขฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกฯ

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.กองสาธารณสุขฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกฯ

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.กองสาธารณสุขฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกฯ

นางประภาพรรณ โพธ๋ิมีสิริ
รก.กองสาธารณสุขฯ

- คือผมมองว่าภายนอกเราไม่สามารถไปทำอะไรเขาได้ แต่ภายในเราสามารถไปปลูกผิงเขา ให้รู้ 
ว่าอันไหนขยะใข้ขายได้ อันไหนขยะขายไม่ได้ มันจะข่วยลดขยะได้เยอะ ให้เขาคัดแยกได้แยกไว้ 
บ้านแล้วเอาไปขายได้ เพราะภายนอกเขาก็เอามาทิ้ง แต่ภายในเขตทำยังไง ปลูกผิงว่าขยะนี้เป็น 
เงินนะ สามารถคัดแยกได้ ให้เขาข่วยลดขยะภายใน

- ขวดพลาสติกจริงๆ มันมีราคา เมื่อขาวบ้านในครัวเรือนมาทิ้งถังมันจะมีมือล้วงเอาพวกนี้ ไป 
หมด แต่เราห่วงกลัวว่าซาวบ้านไม่รู้จักขยะ ไหนขยะเปียก ตัวไหนขยะแห้ง

- กำลังทำโครงการค่ะ อีกตัวหนึ่งคือในเดือนหน้าจะมีโครงการอบรมผู้สูงอายุก็จะพาผู้ลูงอายุไป 
ศึกษาดูงานยังไม่ทราบว่าจะเป็นที่ไหน กำลังเขียนโครงการไม่ทราบว่าผู้สูงอายุจะไปดูงานอะไร 
อย่างไร ก็จะเสนอโครงการมาเดือนหน้า

๓๐ *

- ผู้สูงอายุอยู่ในความรับผิดขอบของกองสาธารณสุขหรือครับ

- กองสาธารณสุขค่ะ ดูแลเรื่องของผู้สูงอายุก็อยู่ในงานส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะ

- แล้วผู้สูงอายุจะไปดูงานท่ีไหน

- ว่า'จะ'ไปลูงานกลุ่มอา'ชีพ น่าจะไปทางระยอง เด๋ียวจะทำหนังสือสอบถามผู้สูงอายุไปก่อนว่าเขา 
อยากจะไปดูงานด้านใด และจะเสนอผู้บริหารอีกที มีงบประมาณอยู่ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

- ที่จริงไปดูด้านอาขีพไม่อยากให้ไปอยากให้ไปดูด้านปีนฟูสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่า ให้ไปดูแล 
สุขภาพตัวเองมากกว่า อยากให้ไปดูตรงบางปะอิน ที่เขามีนิคมผู้สูงอายุ

- ในส่วนของสถานศึกษาขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นำเรียนเสนอต่อท่ีประขุมค่ะ
- ของสาธารณสุขอีกโครงการคือ โครงการมือถือเก่าไป ขีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก ก็เป็นโคลงการที่ทางกรมฯ สั่งการมาว่าให้เรารับบริจาคมือถือเก่า แล้วส่งไปให้ 
กรมฯ แล้วก็จะนำไปรืไซเคิล พอใซ้การได้เขาก็จะเอามาขายแล้วนำเงินที่ได้มาจัดซื้อหนังสือ 
สำหรับเด็กและเป็นทุนการศึกษามอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน เขาให้เรารายงานไป 
แตโครงการน้ีเรายังไม่ได้ดำเนินการ ก็อยากแจ้งทางผู้บริหารและก็จะประซาสัมพันธ์ให้ประขาซน 
ท่ัวไป ใครที่มีมีอถือเก่าเอามาบริจาคที่กองสาธารณสุขเพื่อจะได้ส่งไปให้กรมฯ ตอนนี้เขาให้ 
รายงานทุกเดือน แต่เรายังไม่ได้ส่งให้เขาลักเครื่องค่ะ เขาจะทำโครงการนี้เพื่อเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กทิ้งประเทศ พอเขาเอาไปตัวไหนใซ้ได้เขาก็จะใข้ ตัวไหนใช้ไม่ได้เขาก็จะตัดแปลงแล้วก็คิดเป็น 
เงินมารวมเป็นกองทุนเขา ยังไงก็ฃอประซาสัมพันธ์!ปยังโรงเรียน ถ้ามีได้สักเครื่องสองเครื่องพอ 
เราได้ส่งค่ะ ขอบคุณค่ะ



นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกฯ

นางประภาพรรณ โพธมีสิริ
รก.กองสาธารณสุขฯ

นายวรการ ทัดกลาง
เลขานุการนายกฯ

นางประภาพรรณ โพธมีศึริ
รก.กองสาธารณสุขฯ

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางอัญซุลี ตรงด่านกลาง
รก. ผอ.กองการศึกษา

นายณัฐพล ตะ๓ าน้อย
ปลัดเทศบาล

นางอัญขุลี ตรงด่านกลาง

- กองสาธารณสุขอยากฝากเรื่องที่ฉีดพ่นยุงลาย

- เรื่องยุงลายตอนนี้กำลังจะเข้าคุยกับผู้บริหารอยู่ว่าเราไปประขุมกับ สตง. เขาได้ทักท้วงว่าการ 
ฉีดพ่นยุงเป็นการแก้ปลายเหตุ เขาให้เรารณรงค์ เขาบอกว่าเราฉีดพ่นทั้งตำบลมันได้ประโยขน์ 
หรือเปล่า ความสิ้นเปลือง คือยาที่เราฉีดไปคือพอมันเกิดโรคมันถึงได้ฉีด ก็จะมีวันที่เกิดโรค 
ระบาด ๓ วันฉีดครั้ง ๗ วันฉีดคร้ัง อันนี้ใข้ยาได้ แต่ว่าที่เราฉีดทั่วในขุมขนมันได้ประโยขน์ไหม 
เพราะยาที่เราฉีดอยู่ได้ ๗ วัน พอฉีดไป ๗ วัน วงจรของยุงวันส้ิน มันก็เกิดมาใหม่ คือการฉีดตรงนี้ 
มันเป็นความคุ้นเคยของขาวบ้าน เขาก็ให้เราไปพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ให้นโยบายเรามาว่า 
๑. คุณต้องแก้ที่ด้นเหตุ คือรณรงค์ควํ่ากะละมัง ลังแตก ๒. ทรายอะเบท ตัวนี้เราต้องรณรงค์ล้า 
ตัวนี้เรารณรงค์ได้ก็จะเป็นการแกัปิญหาระยะยาว ตัดวงจร การฉีดพ่นคือ สตง.เขาทักท้วงของ 
เทศบาลตำบลตลาดแค

- ถามว่าอย่างโรงเรียนท่ีมันมีปาผมว่าต้องไปฉีดได้ รอจนเกิดเหตุค่อยไปฉีดมันไม่ใฃ่นะครับ

- ตอนน้ีมีท่ีโรงเรียนโนนสูงศรีธานี เป็นไข้เลือดออกแล้ว ๒ ราย เราก็กำลังเข้าไปฉีดที่โรงเรียน 
รอบแรกเข้าไปฉีดพ่นแล้ว อีก ๓ วันก็จะไปพ่นอีกคร้ัง แล้วอีก ๗ วันจะไปพ่นอีกคร้ัง ก็คุยกับน้อง 
ว่าในโรงเรียน ๕  โรงเรียนของเราฉีดซํ้า ก็จะวางแผนฉีดในอาทิตย์นี้ ของโรงเรียนยังไงก็ต้องฉีด 
แต่ของซาวบ้านเดี๋ยวคุยกับผู้บริหารอีกทิ ล้าให้ฉีดเราก็ไม่ว่าเพราะเรามียาเก่าอยู่ ขอเป็นฉีดรอบ 
เดียวจากที่ฉีด ๒ รอบ

- กองการศึกษาครับ มีอะไรเพ่ิมเติม

- กองการศึกษาก็มีเรื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่เพิ่งได้เข้าสภาฯ ไป แต่มีมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์มาใหม่อาจจะต้องขออนุมัต ิต ่อสภาฯ เพราะจะได้ดำเน ินการจัดซื้อ เน ื่องจากเรา 
ตรวจสอบคราวที่แล้วก็ไม่ตรงก็ขออนุมัติเข้าสภาฯ ทินี้เราก็รอว่าปกติมันจะออกมาประมาณ 
เดือนมีนาคม เมษายน แต่ปีน้ี'ออกล่า1ข้าออกมา ๒๕ พฤษภาคม ก็คงจะต้องนำเข้าสภาค่ะ และ 
อีกเรื่องคือวันเข้าพรรษาที่จะถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ก็จะต้องเตรียมการจึงขอเรียนถามผู้บริหาร 
ว่าจะมีการจัดประขุมเพื่อเตรียมความพร้อมวันไหนค่ะ

- เรื่องมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ออกมาสเป็คมันเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะราคา

- เปลี่ยนค่ะ สเป็คเปลี่ยน ราคาเปลี่ยน สเป็คเปลี่ยน
รก. ผอ.กองการศกษา
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- คิดว่าเปลี่ยนแต่ราคา สเป็คเดิม ก็ไม่เป็นไร ใช่ไหม

- คือเงินเราพอแต่ราคาลดลง คือจากเดิม ๓1๓๐๐ บาท ลงมาเป็น ๒1๘๐๐ บาท สเป็คสูง'ข้ึน 
ราคาลดลง

- วันเข้าพรรษากองการศึกษาวางแผนงานว่าอย่างไร จริงๆ ก็ต้องประขุมครับ คือแผนงานต้อง 
เหมือนเดิมปีท่ีแล้วใช่ไหม ท่ีเป็นคุ้มวัด

- แผนงานปีที่แล้วเขาจัดเป็น ๔ คุ้มวัด แต่ปีนี้เงินรางวัลจะไต้ ๑1 ๒1 ๓ คือรางวัลลำหรับผู้ขนะ 
มันจะติดปีญหาตรงนี้ ทีนี้คุ้มวัดมื ๔ คุ้มวัด แต่รางวัลมี ๓ รางวัล แต่ที่คุยกับครูสะอาด คือที่ 
เทศบาลนครฯ เขาให้เป็นรางวัลอย่างอื่น เช่น รางวัลสร้างสรรค์ สวยงาม รางวัลส่งเสริม 
วัฒนธรรม ประมาณนี้ค่ะ คือเราอาจจะมื ๑1 ๒1 ๓ และอีกหนึ่งก็จะเป็นรางวัลอื่นเพิ่มแต่เงิน 
รางวัลจะลดลงจาก ๑1 ๒1 ๓ เลี่ยงจากการเป็นซมเขยจะดีไหมคะ

- แล้วมันแยกประเภทได้ไหม รางวัลถ้าเราแยกประเภทเราจ่ายได้ไหม ลองถาม สตง. ดูก่อนว่า 
แยกประเภทไต้หรือไม่

- ถ้าเป็นแบบน้ีก็ลองเอารางวัล ๔ ประเภท

- ถ ้าม ื๔ รางวัล แล้วเงินรางวัลก็เท่ากันใช่ไหมคะ คือเราอาจจะมื ๑1๒1 ๓ และอีกหน่ึงก็จะเป็น 
รางวัลอื่นเพิ่มแต่เงินรางวัลจะลดลงจาก ๑1 ๒1 ๓ เลี่ยงจากการเป็นซมเขยจะดีไหมคะ

- แต่มันมแค่ ๔ วัด เงินรางวัล ๔ ประเภท มันทำได้ไหม ถามว่ามันแยกประเภทได้ไหมลองถาม 
สตง.ดูก่อนว่าทำได้ไหม

- โรงเรียนเทศบาล ๒ เซิญครับ

- เรียนท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราขการ 
ทุกท่านครับ ลำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ กิจกรรมที่ผ่านมาคือกิจกรรมประขุมผู้ปกครอง ก็ไต้ 
จ่ายเงินค่าต่างๆ เรียบร้อยหมดทุกคนแล้ว และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัด 
อบรมเรื่องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไต้ดำเนินการแล้วครับ ลำหรับสิ่งที่เราจะ 
ดำเนินการต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับการประขุมภายในคือปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
และประขุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเพื่อจะอนุม ัต ิหลักสูตรเนื่องจากว่าเรา 
ดำเนินการในช่วงเปีดเรียนแล้วก็จะขอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา 
ปี ๒๕๖๑ นี้ นอกจากนี้นที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล ๒ ก็ไต้รับสุ่มเป็นโรงเรียนที่จะวัดไอคิวอี 
คิวของคูนย์อนามัยจังหวัดนครราขสีมาซึ่งเขาจะเข้ามาวัดระดับไอคิวอีคิวของนักเรียนในเขต



นายไพโรจน์ สวามีชัย
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

นางรัซนี อริยรักษ์
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๓๓

๔ จังหวัดที่เขารับผิดขอบ คือ นครชัยบุรินทร์ คือ โคราขของก็มีอยู่ทั้งหมด ๖ โรงเรียน ของเราก็ 
โรงเรียนเทศบาล ๒ ได้รับสุ่มไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับนักเรียนขั้น ป.๑ เพราะเขาเอานักเรียน 
ข้ัน ป.๑ เอา ๖ คน ซึ่งเรามีนักเรียนอยู่ ๓๐ กว่าคน เขาก็จะมาสุ่มและยังไม่บอกว่าจะมาวันไหน 
แต่ว่าได้ส่งคุณครูไปประขุมรับฟ้งแนวทางแล้ว และวันที่ ๒๓ นี้ทางโรงพยาบาลโนนสูงก็จะ 
ออกมาตรวจสุขภาพฟ้นประจำปีและรายงานเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน นอกจากน้ันก็ 
จะเป็นการเตรียมกิจกรรมเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในช่วงเดือนหน้าซึ่งคุณครู 
กำล ังเตร ียมการอย ู่ วันที่ ๑๓ พระธรรมท ูตจะเข ้ามาเผยแผ ่ธรรมท ี่โรงเร ียนเทศบาล ๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทางโรงเรียนก็ได้เตรียมสถานที่ไว้แล้ว ซึ่งปกติก็จะมีพระธรรมทูตมาเป็นประจำ 
ทุกภาคเรียนอย่างน้อย ๑ คร้ัง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ มีเพียงเท่านี้ ครับ ขอบคุณครับ

- เรียนท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราขการ 
ทุกท่านครับ ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๓ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงของการเปีดภาคเรียน 
เราก็ได้มีกิจกรรมตามปฏิทินแผนงาน คือ ๑. การจัดการเรียน การจัดครูเข้าสอนได้ออกคำสั่ง 
แต่งตั้งมอบหมายงาน ให้คุณครูถือปฏิบัติ ในช่วงเปิดภาคเรียนคือมีการประขุมผู้ปกครองในวัน 
ประขุมผู้ปกครองน้ันผู้อำนวยการสถานศึกษาก็ได้มอบนโยบายแผนการในการพัฒนาการศึกษาใน 
ปีนึ๋ให้ผู้ปกครองให้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาทั้งคุณภาพนักเรียนและตัวนักเรียนด้วย และใน 
วันนั้นก็ได้มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการใช้ 
จ่ายเงิน คือ ๒ รายการนี้ด้องมอบเป็นเงินให้ผู้ปกครองก็ดำเนินการเรียบร้อยครับ เมื่ออาทิตย์ที่ 
ผ่านมาโรงเรียนของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดา 
ได้มอบไก่พันธุไข่ จำนวน ๔๐ ตัว เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันก็ได้เตรียมโรงเรือนและ 
รับมอบ และได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคุณครูรับผิดชอบการเลี้ยงไก่พันธุไข่ร่วมกับนักเรียนเรียบร้อย 
และอีกเรื่องคือครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการสอบเมื่อช่วงที่ผ่านมาได้ขอลาออกเนื่องจากว่าได้รับการ 
จ้างที่ใกล้บ้าน ได้ลาออกไป ๑ คน คงจะได้ให้ทางกองการศึกษาเรียกตัวสำรองสำตับต่อไปมา 
อยากจะขอข้อมูลว่าจะได้เร็วไหม เพราะเขาลาออกไปแล้ว ๑ คน ก็น่าจะได้มาแทนอยู่ที่ขั้นตอน 
ว่าจะได้เร็วไหม สุดท้ายตอนนี้โรงเรียนก็ได้เตรียมเด็กที่จะไปร่วมนิทรรศการที่นางรอง ก็ให้ 
ปีกซ้อมเร่ืองของแดนเซอร์ท่ีจะไปแช่งขัน ก็มีเรื่องนำเสนอท่านผู้บริหารเท่าน้ีครับ

- ในส่วนของสำนักปลัด อยากจะขอเพิ่มเติม คือ หน้าห้องสำนักปลัดจะมีบีายประซาสัมพันธ์ 
กลางกับมีโต๊ะที่วางเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการอบรมต่างๆ เพราะว่าจะมีหนังสือเชิญเยอะมาก 
เกี่ยวกับการอบรมของหน่วยงานต่างๆ มากมายเชิญซวนให้ผู้บริหารของเราเข้ารับอบรมซึ่ง 
เมื่อก่อนเราจะถ่ายเอกสารแจ้งเวียนตามกองซึ่งจะใข้กระดาษเยอะมาก ทางสำนักปลัดจึงมี 
แนวทางว่าเราจะเสนอผู้บริหารทราบและเราจะสำเนา ๑ ขุด แนบในแฟ้มปีกอบรมไว้ อยากแจ้ง 
ประสานให้ทุกกองทราบว่าต่อไปคือท่านใดสนใจอยากอบรมให้ลูแฟ้มหน้าห้องสำนักปลัดค่ะ และ 
จากการเก็บเอกสารเพื่อตรวจประเมิน แ?/\ ที่ผ่านมาเอกสารที่ส่วนมากจะขาดคือ ไม่มีการ 
รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบจากการปฏิบัติงานของแต่ละกอง แต่ละงาน แต่ละฝ่าย 
เพราะหัวข้อการประเมินมีอยู่หนึ่งข้อจะมีว่าเราต้องมีรายงานผู้บริหารรับทราบกิจกรรมงานที่เรา 
ทำด้วย กับเรื่องการอบรมเราไม่มีแบบประเมินก่อนอบรมกับแบบประเมินหลังอบรมแล้วอบรม 
เสร็จแล้วเราไม่มีสรุปผลรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตรงนี้เราจะขาดคะแนน คะแนนเราถึงน้อย 
แทบทุกมิติค่ะ เรียนฝากท่าน ผอ. ทุกกอง อย่างของสำนักปลัดก็เจอ คือ ต้องสรุปทุกโครงการ
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แล้วอย่างน้อยๆ ต้องมีแบบประเมินด้วย อย่างการเข้าสิกอบรมเขาให้เราประเมินด้วยว่าก่อน 
อบรมเป็นอย่างไร แต่จริงๆ ถ้าเราไปอบรมของหน่วยงานที่จัดการอบรมเขาจะมิแต่เขาไมให้ผลเรา 
มา เพราะการที่เราไปสิกอบรมตรงนั้นเราต้องมิคะแนนประเมินตัวเองว่าเราได้เท่าไร เราอบรม 
เสร็จเราได้เท่าไร แล้วกลับมาเราต้องมารายงานผลว่าการจากที่เราทำหนังสือบันทึกข้อตกลงกับ 
ผู้บริหารว่าเราจะไปอบรมเราไปรับความรู้อะไรมา ได้อะไรมา สรุปผลการสิกอบรมค่ะ ขอบคุณค่ะ

- การสิกอบรมมิ ๒ อย่าง รับวุฒิบัตร กับแบบไม่มิการมอบวุฒิบัตร ทึนี้ลักษณะที่ว่าอบรมแล้วมิ 
การมอบวุฒิบัตรจะมิเกณฑ์การประเมินผู้ที่เข้ารับการอบรมประกอบการมอบวุฒิบัตร รวมถึง 
กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๘๐0/0 ของเวลาการอบรม แต่ถ้าเป็นการสิกอบรมทั่วไปก็ไม่จำเป็นแต่จะ 
มิแบบประเมินความสำเร็จของโครงการซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องนำมารายงานให้ผู้บริหารได้ 
ทราบว่าที่เราตั้งงบประมาณการดำเนินการจัดสิกอบรมแล้วเสร็จ มิผู้เข้าร่วมเท่าไร ผลสำเร็จ ผล 
ที่คาดว่าจะได้รับตามที่เราเขียนโครงการ ก็นำตรงน้ันมารายงานให้ผู้บริหารได้ทราบว่าได้ใข้งบไป 
เท่าไร คนมาร่วมเท่าไร ความสำเร็จของโครงการเพื่อประกอบการตั้งจ่ายงบประมาณฯ ต่อไป อัน 
น้ีต้องมิครับ

- มันมิเอกสารตัวหนี่งการที่จะส่งคนหรือพนักงานเข้าไปอบรม สตง. ทักท้วง และมิหนังสือ 
จังหวัดเวียนมาแล้ว เขาบอกว่าหน่วยงานที่จะต้องจัดอบรมก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ถ้าใครจะไปโดยตัวเองอย่างของมหาวิทยาลัยต่างๆ ปกติให้รวมเรื่องอย่างเดียวก็ได้นะครับ ถ้าใคร 
อบรมส่วนมากถ้าไม่มิความจำเป็นจริงๆ นายกจะไม่อนุมัติ มันมิหนังสืออยู่ที่ผมว่าจะเข้าในรอบ 
เดือนน้ีให้ทุกคนได้ดูว่า สตง. เขาห้วงติงมาอย่างไร การจัดอบรมของมหาวิทยาลัยเป็นเพียงการหา 
เงินเข้ามหาวิทยาลัยเอง โดยใช้วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ความรู้มา 
บรรยาย ทึนี้หนังสือจะบอกว่าการส่งคนเข้าอบรมถ้าไม่ตรงกับสายงานปฏิบัติจะไม่ให้ไป ถ้ากรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดให้ไปก็ได้ไม่มิปีญหานะครับ ก็มิเอกสารอยู่นะครับในเรื่องของการ 
พัฒนาบุคลากร เดือนหน้าจะเอามาให้หรือใม่ก็จะฝากให้หัวหน้าสำนักปลัดถ่ายเอกสารแจกแจ้ง 
เวียนให้ทุกกองฝ่ายได้รับทราบอีกรอบ ใครส่งใครไปอบรมท่ีไหน อย่างไร ถ้าไม่ตรงก็จะไมให้ไป ก็ 
เหมือนที,ผมพูดว่าไปอบรมแล้วจะเอาวุฒิบัตรมาประกอบในทะเบียนประวัติได้ไหม เอาเงินหลวง 
ไป เอาวุฒิบัตรมา ไมใช่เงินส่วนตัวมันจะได้ไหม มันก็ต้องพิจารณาว่ามันจะได้หรือไม่ได้ ตรงน้ีก็ยัง 
ไม่มีข้อยุติ ก็เป็นลักษณะอย่างนั้น นะครับ

- เรียนท่านเลขาฯ เรื่องไปอบรมทางกองก็เสนอว่าเห็นควรแจ้งทุกกองฝ่ายทราบ ทางท่านปลัด 
เห็นควรรวมเร่ือง นายกก็ส่ังรวมเรื่อง ทางกองก็ถ่ายแจกทุกกอง ตรงน้ีฝากทุกกองบอกธุรการกอง 
ตัวเองว่าคำสั่งสุดท้ายคือดำสั่งท่านนายก ก็จะต้องมาไล่ถึงท่านปลัด ไล่ถึง ผอ.กอง ว่าถ้าท่านควร 
ดำเนินการตามเสนอเราก็มาไล่ดูสายว่าเสนอตรงไหนที่เป็นหลักที่ยีดได้ แต่พอนายบอกรวมเรื่องก็ 
ไปถ่ายแจกทุกกอง เขาบอกรวมเรื่องแล้วทำไมมาถ่ายแจก ก็บอกว่าไม่ได้ดู ก็ฝากทุกกองเพราะ 
คำสั่งนายกคือรวมเรื่อง ปลัดก็บอกรวมเรื่อง แต่ว่าทางกองเสนอมาว่าเห็นควรแจ้งทุกกองฝ่ายแต่ 
ดำส่ังของผู้บริหารคือให้รวมเร่ือง ก็ต้องรวมเร่ืองไว้ ตรงน้ีก็ฝากทุกกองนะคะ
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นายอมรรัตน่ ปานเจริญศักดึ๋
รองนายกเทศมนตรี

- ขอเพิ่มเติม คือ ตามที่ประเมิน 1?^ การส่งข้าราขการเข้ารับอบรมเขาคิดเป็นสายงานค่ะ ถ้าตํ่า 
กว่าสายงานละ ๘๐'0/0 ถือว่าไม่ได้คะแนน เราต้องส่งสายงานอย่างน้อย ๘๐'96 ข้ึน สมมุติเรามีสาย 
งานมิ ๑๐ คน เราต้องส่งอย่างน้อยเข้าอบรม ๘ คน มันก็เป็นเรื่องยากที่จะไต้คะแนนตรงนี้ เขา 
คิดเป็นสายงาน ข้อน้ีก็ ๕ คะแนน แล้วที่อบรมแล้วไม่มีการรายงานก็คิดด้วยเซ่นกัน

- ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ผมอยากเรียนปรึกษากรณีที่โรงเรียนเทศบาล ๒ จะเพิ่มเติมแผน การท่ี 
จะรายงานเข้ามาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง คือในแผนของโรงเรียนมีอยู่ทีนี้จะรายงานเพิ่มเติม 
ในแผน ๔ ปี จะต้องเอาตัวโครงการหรือส่ิงท่ีแนบอะไรบ้างครับ

- ตรงน้ียังไม่ขัดเจนเรื่องระเบียบ เป็นอาทิตย์หน้าที่ท่านเลขาฯ และท่านรองฯ ให้นโยบายไว้ว่าให้ 
เราประขุมท้ังนโยบายทั้งแผน กองวิฃาการจะรวบรวมและมาจัดให้ความรู้กันในอาทิตย์หน้าลักวัน 
เพราะว่าปลายปี ๓๐ กันยายน เราต้องโอนงบประมาณต่างๆ ที่เหลือ จะต้องเตรียมรีบทำแผนเข้า 
มาเพื่อรองรับตัวนี้ ถ้าให้อธิบายหรือขี้แจงตรงนี้กลัวจะไม่ขัดเจน ขอเป็นอาทิตย์หน้าจะให้ 
เจ้าหน้าที่สรุปและจัดทำคู่มือการทำตรงนี้ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔.เรื่องอื่นๆ

- ครับ ระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดที่จะเสนอหรือขี้แนะอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้า'ไม่มี วันนี้ก็ 
ขอบคุณทุกท่านครับ การประขุมก็ไต้เสร็จส้ินแล้วผมขอปิดการประขุมครับ

เลิกประขุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

/ ? ' , 7"
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