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รายงานการประชุม 
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  ลูกจางประจำ  พนักงานจางตามภารกิจ 

   พนักงานจางท่ัวไป  และลูกจางโครงการ  ครั้งท่ี  1/ ๒๕64 
ประชุมเม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
***************** 

ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายณรงค  แซใช นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ณรงค  แซใช  
2 นายสุเทพ  ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย สุเทพ  ฤทธิรัตน  
3. นายสุทธิรักษ  ม่ันคง รองนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย สุทธิรักษ  ม่ันคง  
4. นายตรี  วิสุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ตรี  วิสุทธิคุณ  
5. นางสาวสุนิษา  เทวเดช เลขานุการนายกฯ สุนิษา  เทวเดช  
6. นางจารีวัฒน   กุลเจริญ ปลัดเทศบาล จารีวัฒน    กุลเจริญ  
7. นายพรเทพ  เพชรอนันต รองปลัดเทศบาล พรเทพ  เพชรอนันต  
8. นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ   รุงฤทัยวฒัน  
9. นางสาวโสภา  จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา  จันทรแกว  

10. นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย  แกวแกมจันทร  

11. นางธิดารัตน  ชูแกว   หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ธิดารัตน  ชูแกว    

12. นายสิทธิชัย  เตงภู ลูกจางประจำ สิทธิชัย  เตงภู  

13. นางอารีย  ศานตินิรันดร ลูกจางประจำ อารีย  ศานตินิรันดร  

14. นายสมจิตร  นกเพชร ลูกจางประจำ สมจิตร  นกเพชร  

15. นายอุดม ทองดี   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อุดม ทองดี    

16. นายดนัย  กาญจนสมบัติ คนงาน ดนัย  กาญจนสมบัติ  

14. นายศราวุธ  จันทมาศ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ศราวุธ  จันทมาศ  

15. นายเอกชัย  สุขสวัสดิ ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เอกชัย  สุขสวัสดิ ์  

16. นายไพศาล  ชูแกว พนักงานขับรถยนต ไพศาล  ชูแกว  

17. นายธวัชชัย  กองตระการ พนักงานขับรถยนต ธวัชชัย  กองตระการ  
18. นายสุริยา  เจนวิทยารักษ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สุริยา  เจนวิทยารักษ  
19. นายสราวุธ  ขวัญคีร ี คนงาน สราวุธ  ขวัญคีร ี  
20. นายจตุภูมิ  จันทรเขียว คนงาน จตุภูมิ  จันทรเขียว  
21. นายเฉลิมชัย  สุมลวรรณ คนงาน เฉลิมชัย  สุมลวรรณ  
22. นางอัญชลี  สมาทิน ผูชวยงานเลขานุการกิจการสภา อัญชลี  สมาทิน  

23. นางวีนัส  เรืองนาค ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วีนัส  เรืองนาค  

24. นางชะออน  แซอุย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ชะออน  แซอุย  

25. นางเสาวนีย  ขวัญยืน  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เสาวนีย  ขวัญยืน   

26. นางสาวภัทรพร  เสริมพงศ คนงาน ภัทรพร  เสริมพงศ  

27. นางสาวยุพา  มีชนะ คนงาน ยุพา  มีชนะ  
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28. นางสุปรียา  สุมลวรรณ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สุปรียา  สมุลวรรณ  

29. นางวไลรัตน  รอดตัว ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วไลรัตน  รอดตัว  

30. น.ส. ปยาภรณ  จริยานุกูลพันธ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปยาภรณ  จริยานุกูลพันธ  

31. นางสาวปฐมาตย  ศรีสุวรรณ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปฐมาตย  ศรีสุวรรณ  

32. นายธนงศักดิ์  เรืองดวง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ธนงศักดิ์  เรืองดวง  

33. นายดนุพล  พลศิริ พนักงานขับรถยนต ดนุพล  พลศิริ  

34. นายปรีชา  วังบุญคง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปรีชา  วังบุญคง  

35. นางสาวนภาพร  แกลวณรงค ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) นภาพร  แกลวณรงค  

36. นายมานิต สุนทรสมุทรชัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มานิต สุนทรสมุทรชัย  

37. นายธัชชัย  บุญวงศ พนักงานขับรถยนต ธัชชัย  บุญวงศ  

38. นายบุญพา  ยี่มี พนักงานดับเพลิง บุญพา  ยี่มี  

39. นายสมพร  อินทมาส พนักงานดับเพลิง สมพร  อินทมาส  

40. นายรักษศักดิ์  มีชนะ พนักงานดับเพลิง รักษศักดิ์  มีชนะ  

41. นายญณกร  ตัณฑวัชน พนักงานดับเพลิง ญณกร  ตัณฑวัชน  

42. นายอรุณ  บุญธรรม พนักงานดับเพลิง อรุณ  บุญธรรม  

43. นายรชานนท  ชิน้พงค คนงาน รชานนท  ชิ้นพงค  

44. นายจัตราพันธ  ศิลารัตน คนงาน จัตราพันธ  ศิลารัตน  

45. นางพรเพ็ญ  จำนงนาญ คนงาน พรเพ็ญ  จำนงนาญ  

46. นายเอกฉัตร  เกิดมีทรัพย คนงาน เอกฉัตร  เกิดมีทรัพย  

47. นางมัตติกา  กรดแกว คนงาน มัตติกา  กรดแกว  

48. นางวันณา  มูสิกะ คนงาน วันณา  มูสิกะ  

49. นายสุริเยนทร  ซุนเซง คนงานประจำรถขยะ สุริเยนทร  ซุนเซง  

50. นายบรรจง  เพชรรัตน คนงานประจำรถขยะ บรรจง  เพชรรัตน  

51. นายยง  จารณะ คนงานประจำรถขยะ ยง  จารณะ  

52. นายพลาดร  สงดำ คนงานประจำรถขยะ พลาดร  สงดำ  

53. นายณรงค  เพชรรัตน คนงานประจำรถขยะ ณรงค  เพชรรัตน  

54. นายวีรวุฒิ  เพ็งสุก ลูกจางโครงการ วีรวุฒิ  เพ็งสุก  

55. นางสุภาพร  เกิดมีทรัพย ลูกจางโครงการ สุภาพร  เกิดมีทรัพย  

56. นางสุภารัตน  วัดศร ี ลูกจางโครงการ สุภารัตน  วัดศร ี  

57. นางรัชนี  ขุนออน ลูกจางโครงการ รัชนี  ขุนออน  

58. นางอุไรรัตน  ขุนออน ลูกจางโครงการ อุไรรัตน  ขุนออน  

59. นางวรรณี  นุนจุย ลูกจางโครงการ วรรณี  นุนจุย  

60. นางวีรญา  ชำนาญ ลูกจางโครงการ วีรญา  ชำนาญ  

61. นางสุจารี  พิจารณ ลูกจางโครงการ สุจารี  พิจารณ  

62. นางประภาภรณ  เพชรฤทธิ์ ลูกจางโครงการ ประภาภรณ  เพชรฤทธิ์  
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63. นายสวาท  จูฉ้ิม ลูกจางโครงการ สวาท  จูฉ้ิม  

64. นายแทน  แตงพลับ ลูกจางโครงการ แทน  แตงพลับ  

65. นางสมใจ  คงรอด ลูกจางโครงการ สมใจ  คงรอด  

66. นายจรูญ  บุญวงศ ลูกจางโครงการ จรูญ  บุญวงศ  

67. นายวีระศักดิ์  บุญกิจ ลูกจางโครงการ วีระศักดิ์  บุญกิจ  

68. นายอนุสรณ  ศรีวิชัย ลูกจางโครงการ อนุสรณ  ศรีวิชัย  

69. นางอาภรณ  ปากวาง ลูกจางโครงการ อาภรณ  ปากวาง  

70. นายสุทัศน  เพชรฤทธิ์ ลูกจางโครงการ สุทัศน  เพชรฤทธิ์  

71. นายวิมล  เพชรเปย ลูกจางโครงการ วิมล  เพชรเปย  

72. นายจำลอง  กัสปะ ลูกจางโครงการ จำลอง  กัสปะ  

73. นายมนัส  คลองดี ลูกจางโครงการ มนัส  คลองดี  

74. นายสุนันท  สงดำ ลูกจางโครงการ สุนันท  สงดำ  

75. นายถาวร  เพชรอนันต ลูกจางโครงการ ถาวร  เพชรอนันต  

76. นายเสกสรร  ซายโผง ลูกจางโครงการ เสกสรร  ซายโผง  

ผูไมมาประชุม 
ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอุดมศักดิ์  อุตรภาศ ลูกจางประจำ อุดมศักดิ์  อุตรภาศ -ลาพักผอน- 
2. นางสาวปญญาภรณ  จอมพงศ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ปญญาภรณ  จอมพงศ -กักตัว- 
3. นางสุภาวดี จอมพงศ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได สุภาวดี จอมพงศ -กักตัว- 
4. นายญณกร  ตัณฑวัชน พนักงานดับเพลิง ญณกร  ตัณฑวัชน -ลาพักผอน- 

    ผูเขารวมประชุม 
ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายสมพร  สุขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมพร  สุขสวัสดิ์  
2. นายวัชระ  ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลฯ วัชระ  ภูประเสริฐ  
3. นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุนทร  ขวัญชัยรัตน   

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.    
    
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล 

         กราบเรียนทานนายกฯ  รองนายกฯ  และผูรวมการประชุมทุกทาน  วันนี้เปน     
การประชุมของพนักงานจาง  และพนักงานจางเหมาดวย  ซ่ึงเปนการประชุมครั้งท่ี  
1/2564  ในวันท่ี  25  มิถุนายน  2564  เวลา  10.00 น.  ณ หองประชุมเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย   ซ่ึงระเบียบวาระการประชุมมีอยูดวยกัน  5  ระเบียบวาระคะ           
ขออนุญาตนำเรียนระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงให ท่ีประชุมทราบ (ถามี)  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการปองปรามยาเสพติดในหนวยงาน  เนื่องในวันตอตานยาเสพติด
วันท่ี  26  มิถุนายน  2564  ก็คือในวันพรุงนี้  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการอยูเวรยาม
ประจำสถานท่ีราชการ  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องการติดตามภารกิจงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ ในสวนของสำนักปลัดฯ  กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
และกองการศึกษา  และระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  ขณะนี้ไดเวลาอันเหมาะสม
แลว  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ ไดเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
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การประชุมคะ 
นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

        สวัสดีครับ  กอนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกทาน  เพราะไดรับเงินเดือน
แลว  แตลูกจางโครงการตองรอใหถึงสิ้นเดือนกอนจึงจะไดรับ  ผมเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของลูกจางครับ  เพราะการทำงานในแตละวันตองพบกับสถานการณตาง ๆ อุบัติเหตุบาง  
โดยท่ี เราไมคาดฝน  ตั้ งแตผมไดรับฉันทานุ มัติการเลือกตั้ งจากพ่ีนองประชาชน           
และ    ผมไดรับตำแหนงเปนนายกเทศมนตรี  พรอมดวยรองนายกฯ 2  ทาน  ทานสุเทพ  
ฤทธิรักษ  และทานสุทธิรักษ  ม่ันคง  มีนางสาวสุนิษา  เทวเดช  เปนเลขานุการฯ นี่คือ
คณะผูบริหาร  และ สท. ท้ัง 2 เขต  ผมถือวาสถานท่ีราชการเปนสถานท่ีอันศักดิ์สิทธิ์  และ
ทรงเกียรติ  วันนี้ถือวาเปนโอกาสดีท่ีไดมารวมประชุมกัน  องคปกครองสวนทองถ่ินของเรา
มีผูคนหลากหลาย  เราตองใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  มีความสมัครสมานสามัคคี  มีอะไร
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดวยจิตสำนึกของผมถือวาอยูในครอบครัวเดียวกันแลว  ผมเปน
ผูปกครองสูงสุด  และรองลงมาคือทานปลัดฯ ดูแลเรื่องปจจัยและคุณอุบลรัตน  ดูแลเรื่อง
งานบุคลากร  และทานรองปลัดฯ รับผิดชอบเรื่องของกองสาธารณสุขฯ  และคุณจิระวรรณ  
รุงฤทัยวัฒน  ถือเปนพ่ีใหญ  มีประสบการณเยอะ  ถานอง ๆ มีปญหาเรื่องงานอะไร
ปรึกษาไดครับ  ประชุมวันนี้ไมอยากใหทุกคนเครียดถาเราไมมีภาระหนี้สิน  หนาตาก็สดใส
กันทุกคน  ทานพระพุทธทาสไดกลาวไววา  ถาเราเปนคนโกรธคน  เราจะเปนทุกขเอง  
คนเราถามีความโลภ โกรธ หลง  เราจะโงเอง  และไมประสบความสำเร็จในชีวิต  ก็คุยใหฟง
พอสังเขปถึงนโยบายของผมในการอยูรวมกัน  ซ่ึงมีปลัดฯ  รองปลัดฯ  และผูอำนวยการ
กอง/ฝายใหปฏิบัติงานตามลำดับข้ัน  และมีเอกสารแจงไวแลว  ขอใหทานปลัดฯ ไดชี้แจง
ในเรื่องในเรื่องนี้ครับ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล 

       เรียน  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทานคะ  เรามี
ระเบียบวาระการประชุม  5  ระเบียบวาระดวยกัน  ตามท่ีไดนำเรียนไปแลว  และใน
ระเบียบวาระท่ี 2  ในเรื่องการปองปรามยาเสพติดในหนวยงาน  เนื่องในวันตอตาน        
ยาเสพติดวันท่ี  26  มิถุนายน  2564  และในสวนของเรื่องการอยูเวรประจำสถานท่ี
ราชการ  ซ่ึงจะใหทานนายกฯ ไดชี้แจงเรื่องมาตรการการอยูเวร  สวนระเบียบวาระท่ี 4  
เรื่องการติดตามงานของแตละกอง  จะใหผูอำนวยการกองแตละกองไดรายงานผลงาน    
แตละกอง  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม 
       ขออนุญาตทานนายกฯ พูดคุยในเรื่องของมาตรการการปองปรามยาเสพติด           
ในหนวยงาน  เนื่องจากมีหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใหดำเนินการ  
ในเรื่องของยุทธการการพิชิตยาเสพติดดวยแนวคิดชีวิตวิถีใหม  เนื่องในวันตอตาน         
ยาเสพติดวันท่ี  26  มิถุนายน  2564 ของกระทรวงมหาดไทยไดสั่งการ  และนำเรียนสรุป
ใหทุกทานรับทราบ คือ มีการสั่งการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการตรวจสอบบุคคล 
ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด  เทศบาลฯ จึงมีหนาท่ีตรวจสอบบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด  
เนื่องจากในระเบียบฯ และประกาศฯ ของการเปนขาราชการกำหนดไวขอหนึ่งวา  บุคคล  
ท่ีเปนขาราชการ  พนักงานของเทศบาลหามยุงเก่ียวกับยาเสพติด  จึงนำเรียนใหทุกทาน  
ไดดูแลตัวเองกัน  ผูท่ีมีในเรื่องเหลานี้จึงตองปรับปรุงตนเอง  ถามีก็เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ
ของการเปนพนักงานสวนทองถ่ิน  และในทุกสวนของผูท่ีเปนขาราชการ  จึงขอใหทุกคน
ดูแลตนเองและตักเตือนใหแกไขปญหาเสียคะ  วันนี้จึงใหทานนายกฯ ไดพูดคุยในเรื่องนี้  
ในเรื่องการปฏิบัติตัวอยางไรไมใหเก่ียวของกับยาเสพติด  นายกฯ ใหความสำคัญกับ      
ทุก ๆ คน  ท้ังลูกจางจางเหมาดวยคะ  ซ่ึงเรื่องของยาเสพติดเปนเรื่องท่ีสำคัญในองคกร  
ถาเกิดข้ึนในองคกรจะเกิดความเสียหายกับองคกรในภาพรวม  จึงขอฝากในเรื่องนี้ดวยคะ  
สวนในวาระท่ี 3  เรื่องของการอยูเวรยาม  ก็ขอเชิญทานนายกฯ ไดพูดคุยในเรื่องนี้  และ
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วันนี้ทานนายกฯ มีขนมจีนเลี้ยงทุกคนในตอนเท่ียงดวยคะ  กราบเรียนเชิญทานนายกฯ คะ 
นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ขอพูดถึงในเรื่องยาเสพติด  ไมใชผมไมรูวาในองคกรเปนอยางไร  วามีผูใดไมตอง   
เอยนาม  ในองคกรของเรา  100%  มีประมาณ 10%  ในภาพรวม  ซ่ึงจะมี ปปส. จะเขา
มาตรวจสอบ  ผมก็สงสารและเห็นใจพนักงาน  และไมอยากใหมีภาพลักษณท่ีไมดีในองคกร
ของเรา  ดวยประสบการณของชีวิตผม  ถาถามเรื่องความเลว  ไมมีใครเกงกวาผม  ผมกลา
ทาพนันได  สมัยกอนมีการม่ัวสุมยาเสพติดกันท่ีวัดตาง ๆ   เพราะเด็กตองมาเปนเด็กวัด
เพ่ือมาเรียนหนังสือ  สมัยนั้นผมศึกษาเรื่องยาเสพติด  ซ่ึงกัญชาก็โดงดัง  มีผูเสพกัญชา
เยอะ  แตไมเปนภัย  เพราะเสพแลวนอน  กินขาววัด  ยาเสพติดจึงเปนภัยทำลายชาติ  
วันนี้ผมกลัววาจะเปนภัยกับองคกรของเรา   องคกรเราจะเสื่อมเสียชื่อเสียง  ซ่ึงผมนายกฯ 
ณรงค  ถาลูกนองของผมท่ีฝายปองกันฯ ติดยาเสพติด  ผมจึงกลัวและกลัววาผูปกครอง  
คนท่ีรักเขาจะนอยอกนอยใจ  ซ่ึงถาผมปกปองทานแลว  ผมก็มีมลทินกับทานไปดวย     
ไดพูดคุยกับคุณประสิทธิ์  ในฐานะผูบังคับบัญชา  ถาเขาไมปฏิบัติตามคำสั่งฯ คุณ  ใหคุณ
ใชมาตรการได  นี่คือนโยบายของผม  ใหการบังคับบัญชาในแตละชั้นไป  และใหทาน    
รองนายกฯ สุทธิรักษ  ม่ันคง  เปนผูดูแลงานปองกันฯ  จึงอยากเตือนสติ  เพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีและทำตัวใหเหมาะสม  ท่ีผมไดพูดไปแลววาสถานท่ีราชการเปนสถานท่ีอันทรง
เกียรติ  เราจะตองให เกียรติสถานท่ี  อยางบางคนมาเซ็นชื่อตอนเชา  แตแตงกาย           
ไมเรียบรอย  สิ่งท่ีผมเตือนคุณในวันนี้  สิ่งท่ีได  คือเพ่ือใหผูถูกตักเตือนจะไดปฏิบัติดีข้ึน  
การคบคนก็ควรเลือกคบคนดี  ไมนำพาไปสูสิ่งไมดี  คบคนดีก็จะพบแตสิ่งท่ีดี ๆ และ    
การปฏิบัติงานของคนงานกองสาธารณสุขฯ  ตองมีความระมัดระวัง  ไมประมาท  ชวยกัน
ดูแล  ไมใหเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหนาท่ี  ฝากปลัดฯ ชวยดูแลในเรื่องประกันสังคม  
ซ่ึงพนักงานจางเหมา (ลูกจางโครงการ)  ไมมีสวัสดิการใด ๆ ซ่ึงผมก็ตองหาวิธีการ  ถามี  
การประชุ มสั นนิ บาตก็จะหารือกันในเรื่ องนี้   เพ่ื อช วยเหลื อลูกจ างโครงการ                   
ในเรื่องสวัสดิการ  เพราะการทำงานท่ีตองพบกับภาวะอันตราย  สิ่งแวดลอมตาง ๆ ซ่ึง    
ในยุคโควิทนี้ยิ่งนากลัว  ตองระมัดระวังตัว  ตั้งการดใหสูง  และเปนภัยท่ีรายแรง         
การครองตนในภาวะสังคมเศรษฐกิจปจจุบัน  เราใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
มาเปนแนวทาง  ซ่ึงการทำอะไรก็ตามตองใชสติ  สติเกิดปญญาก็เกิด  มีตาท่ีสวาง           
รูวาอะไรถูก-ผิด  มีศีล  5  ขอ  ถาเรายึดถือไดสัก 3  ขอ  ชีวิตเราก็จะสบาย  อยางเรื่อง 
ยาเสพติด  ผมขอไว  แตถามีเจาหนาท่ีมาตรวจ  ผมก็ไมสามารถชวยอะไรได  ไมมีสิทธิ์   
ขอไดแลว  ผมรักคนท่ีหวงแหนคุณ  ผมขอต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ถายังไมปฏิบัติ  ก็ไมรู  
จะทำอยางไร  เพราะผมเกลียดท่ีสุดในเรื่องของยาเสพติด  ผมขอรอง  ใหคุณคิดถึง
ครอบครัวใหมาก  ผมตั้งใจมาพัฒนาบานเมือง  ใหทุกคนรวมกันคิดรวมกันทำ  ทานมี
ขอเสนอแนะอะไรใหบอกผม  ผมพรอมและยินดีรับฟงจากทุกคน  ผมตองศึกษาระเบียบฯ 
และขอกฎหมาย  ตองเซ็นตเอกสารตาง ๆ และแบงหนาท่ีงานใหกับ สท. แตละคน  แตละ
เขตมีหนาท่ีชวยเหลืองานในดานตาง ๆ  ซ่ึงขอใหทำงานดวยความปรองดอง  สามัคคีกัน  
ท้ังขาราชการและนักการเมือง  ผมถือวาขาราชการเปนผูทรงเกียรติ  ชุดขาราชการไมได 
มางาย ๆ   สีของชุดกากี คือสีของดิน  เหตุผลก็คือใหขาราชการทำตัวติดดิน  และอยูกับ
ประชาชน  เปนตัวแทนของในหลวง  และสถานท่ีราชการคือสถานท่ีอันทรงเกียรติ  ผมเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด  ตองปฏิบัติตัวใหมีระเบียบวินัย  ใหผูอ่ืนมีความเชื่อม่ันในตัวเรา   
       ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการมาเซ็นตชื่อของขาราชการและพนักงานจาง  การลงเวลา
ของแตละคนตามลำดับ  ซ่ึงผมมองเห็นในเรื่องการปฏิบัติตน  และเม่ือเวลาประเมิน  
ผูบังคับบัญชาก็ตองประเมินตามความเปนจริง  การปฏิบัติตามคำสั่งของแตละกอง/ฝาย  
และมีการบันทึกควบคุมการปฏิบัติงาน  ใหทุกคนซ่ือสัตยกับตนเองครับ  ทานปลัดฯ       
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มีเรื่องอะไรเพ่ิมเติมม้ัยครับ   
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล 

       ขออนุญาตเสริมในเรื่องการลงเวลาคะ  บางคนอาจจะกังวลเรื่องสาย  บางคน         
มาเซ็นตชื่อตั้งแตเชา  แตไมไดทำงานกอน  ถามวาจำเปนหรือไม  ไมจำเปน  ถาทาน
มาแลวแตงกายเรียบรอย  พรอมท่ีจะทำงาน   แตบางทานแตงกายไมเรียบรอย  แลวมา  
ลงเวลาทำงานตั้งแต  7  โมงเชา  และยังไมไดทำงาน  แตมาเซ็นชื่อไวกอน  ซ่ึงปลัดฯ       
เห็นบอยคะ  ควรมาเซ็นตชื่อเม่ือแตงกายเรียบรอยแลว  และมาทำงานไดเลย  เรามองกัน
ในภาพรวม  และอยากใหเราอยู ในระบบท่ีมีระเบียบวินัย  ใครท่ีเคยกระทำแบบนี้            
ก็อยากระทำอีกคะ  ขอฝากดวยคะ  ขอบคุณคะ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ขอบคุณทานปลัดฯ  ก็ใหทราบวาเปนนโยบาย  ใหทุกทานซ่ือสัตยกับตนเอง  เพราะ
เม่ือสิ้นปงบประมาณก็จะมีการประเมินการทำงานของขาราชการ  และพนักงานจางกันอีก  
การประเมินจะสงผลในเรื่องของการเลื่อนข้ันครับ  ตอไปก็เปนระเบียบวาระท่ี  3  ครับ  
เชิญทานปลัดฯ  เรื่องการอยูเวร – ยามประจำสำนักงานฯ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล 

       เรียน  ผูเขาประชุมทุกทานกรณีการอยูเวรยาม  ไดมีคำสั่งฯ  ประมาณ  3  คำสั่ง    
คำสั่งฯ ท่ี 1  คือ  คำสั่งเวรของสำนักงานฯ คือท่ีนี่  คำสั่งท่ี 2  คือ คำสั่งเวร  24  ชั่วโมง
ของงานปองกันฯ ท่ีออกเปนรายเดือน  และอีกคำสั่งคือ คำสั่งฯ การอยูเวรของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ  คำสั่งการอยู เวรของสำนักงานฯ  ของผูชายจะใหอยู เวรในภาคกลางคืน         
ของผูหญิงจะใหอยูเวรในภาคกลางวัน  ใหอยูเวรวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ  
ซ่ึงมีขอกังวลในเรื่องท่ีมีผูเขามาขโมยทรัพยสิน  ลาสุดมีการขโมยเกาอ้ีเหล็กและทอประปา  
และมีการขโมยของท่ีรานซอมรถยนตติดกับเทศบาลฯ เรา  ซ่ึงขโมยไดใชเทศบาลฯ เราเปน
ทางผานเพ่ือใหเขาไปท่ีรานซอมรถยนต  ฉะนั้นเทศบาลฯ เรามีความเสี่ยง  ดังนั้นให        
ผูอยูเวรเฝาระวังใหมากกวาเดิม  ปญหาคือ  สวนใหญจะจางการอยูเวรกัน  ผูรับจางอยูเวร
ก็ตองรับผิดชอบใหมากข้ึน  วันนี้คุณจิระวรรณก็ไดซ้ือกุญแจมาเพ่ิมอีกชุด  เพ่ือปดล็อค
ประตูท้ัง  4  ดาน  ยกเวนเวลาท่ีมีประชาชนมาออกกำลังกาย  ก็จะใหออกกำลังกายเสร็จ
จึงจะปด  ทานตองกำชับผูท่ีรับจางอยูเวรแทน  และหวงเวลาท่ีจะมารับการอยูเวร  ซ่ึงตอง
มาในเวลา  16.30 น. ผูอยูเวรตองมาใหตรงเวลา  เปนชวงเวลาท่ีกำหนดไวแลวในคำสั่งฯ 
เพราะไมอยากใหเกิดเหตุการณท่ีไมดี  ตอไปจะติดกลองวงจรปด  และเราตองเฝาระวังเปน
พิเศษ  อีกกรณีหนึ่ง  การอยู เวรกลางวัน  จะมีการแบงการอยู เวรกันคนละครึ่งวัน          
ซ่ึงจะตองมีการกำชับเรื่องเวลาใหมาตรงตอเวลาดวยคะ  ขอจบเรื่องการอยูเวร – ยามฯ คะ  
ขอบคุณคะทานนายกฯ   

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ผมเปนหวงในเรื่องนี้ครับ  ถามีแฟมเยอะ  ผมก็อยูท่ีสำนักงานฯ จนดึก  หรือนอน    
ท่ีสำนักงานฯ  เพราะบางครั้งผมไมพบผูมาอยูเวรฯ ตามเวลาท่ีกำหนด  และผูท่ีเปนขโมย  
ก็นาจะติดยาเสพติด  จึงความรวมมือใหผูท่ีมาอยูเวรยามชวยดูแล  และเขมงวดมากข้ึน  
รักษาเวลา  ตรงตอเวลาดวยครับ 

  

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาลฯ 

       ผมขอเพ่ิมเติมในเรื่องการอยูเวร-ยามครับ  เม่ือผมฟงแลว  ผมคิดวาการรับชวงของ
การอยูเวร-ยาม  ถาไมตรงตอเวลา  จะมีชองวางในเรื่องการรับชวงตอเวร-ยาม  จึงอยาก
ฝากใหแกปญหาเรื่องชองวางของเวลาท่ีมารับ-สงเวรกันดวยครับ 

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

       ขอเพ่ิมเติมเรื่องการอยูเวร-ยาม  สำนักปลัดฯ  ไดออกบันทึกขอความฯ แจงในเรื่อง
การอยูเวร –ยาม  เพ่ือใหรับทราบกฎของการอยูเวรในแตละครั้ง  ซ่ึงผูท่ีอยูเวรตองรอ       
ผูมารับเวรมาถึงกอน  จึงจะกลับไปได คือผลัดกันในชวงตอเวรกัน  และบันทึกขอความฯ 
ไดแจงใหทุกคนไดรับทราบแลวคะ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ก็นาจะเขาใจตรงกันแลวนะครับ  ท้ังผูอยูเวรและผูรับเวร  ใหทุกทานไดถือปฏิบัติ
ตามคำสั่งฯ  นะครับ  การอยูเวรจะตองมีความรอบคอบ  ตรวจสอบสถานท่ีในทุกชั้นของ
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สำนักงานฯ เพราะภัยอันตรายไมไดมีแคเรื่องขโมย  มีในเรื่องของไฟไหมดวย  เราจะตอง  
ไมประมาท  ปองกัน  รักษา  และฝกการสังเกตสิ่งรอบตัว  ก็ขอฝากใหทุก ๆ คนถือปฏิบัติ
ครับ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  จะไดใหแตละกองฯ ไดนำเสนอขอมูลการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหคณะผูบริหารไดรับทราบการติดตามงาน      

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาลฯ 

       ขอรายงานเก่ียวกับงานในสวนของกองสาธารณสุขฯ เรื่องของการควบคุมโรค          
โควิท 19  ตามท่ีกองสาธารณสุขฯ ไดแจกแมสและเจลแอลกอฮอล  แผนพับ
ประชาสัมพันธใหกับประชาชนไปแลวนั้น  เพ่ือใหประชาชนไดปองกันและควบคุมโรค     
โควิท 19  โดยมีการประสานงานกับ อสม. ท้ัง  10  ชุมชน  กลุมเปาหมายของเทศบาลฯ 
เราคือ 2,300  ครัวเรือน  ซ่ึงไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  สวนการจัดซ้ือถุงยังชีพ
ตามนโยบายของทานนายกฯ ก็ได เปดเรื่องจัดซ้ือไปแลว จำนวน  50  ครัวเรือน          
สวนการจัดซ้ือแมสและเจลแอลกอฮอล  แผนพับประชาสัมพันธสำหรับผูท่ีตองกักตัว     
ซ่ึงตองใชงบของ สปสช. ก็ไดดำเนินการแลว  ในสวนของวัคซีนโรคพิษสุนัขบา  ก็มีปญหา
อุปสรรคในการจัดซ้ือ  ในเรื่องของการขนสง  และผูรับจาง  จึงไดยกเลิกไปสำหรับในปนี้  
และเรื่องของถังขยะท่ีจะจัดซ้ือจำนวน  100 ใบ  ตอนนี้ไดจัดทำคุณลักษณะใหกับ      
ทางพัสดุแลว  คาดวานาจะไมนานจะแลวเสร็จ  ซ่ึงตอนนี้เราไดรับคำรองในเรื่องการขอ  
ถังขยะมาเยอะมาก  ซ่ึงไดจัดทำทะเบียนคุมคำรองใหเปนไปตามลำดับ  จึงขอแจงผานไปยัง
ทาน สท. ดวยครับวาถังขยะเราไมสามารถจัดใหกับบานทุกหลังได  เราตองลงไปตรวจสอบ
ตามคำรองทุกใบ  ซ่ึงบานแตละหลังใกล ๆ กันสามารถใชรวมกันไดหรือไม  สำหรับงานทีม
ท่ัวไปก็มีการตัดหญาตามถนนสายตาง ๆ สำหรับงานหลัก ๆ ของกองสาธารณสุขฯ ก็มีเพียง
เทานี้ครับ  ขอบคุณมากครับ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ฝากทานรองปลัดฯ ชวยดูแลเรื่องอุปกรณ  เครื่องใชของคนงานในกองสาธารณสุขฯ 
ซ่ึงเม่ือกอนผมไดซ้ืออุปกรณให  ไดแก บุงก๋ี  รถเข็น  ไมกวาด  ตอนนี้คนงานเขาอยากได
อุปกรณตาง ๆ เหลานี้เพ่ือใชในการทำงาน  จึงขอฝากใหชวยดูแลดวยครับ 

  

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาลฯ 

        ขอเพ่ิมเติมเรื่องการจัดซ้ือชุดปองกัน (เชื้อโควิท 19)  ใหกับเจาหนาจัดเก็บรายได  
ท่ีตองลงพ้ืนท่ี   ซ่ึ งมีความเสี่ ยง  ทางกองสาธารณสุขฯ จะดำเนินการจัดซ้ือให               
ตามงบประมาณท่ีมีอยูครับ  สำหรับเรื่องการจัดซ้ืออุปกรณใหกับคนงาน  ลูกจางโครงการ
เราก็มีอุปกรณ ให   ซ่ึงทางกองสาธารณสุขฯ ไดจัดซ้ือใหมาตลอดโดยใชในโควตา           
ของพนักงานจาง  เพ่ือพยายามแบงเบาภาระใหกับลูกจางครับ  เม่ือมีปญหาอะไรก็ขอให
พูดคุยกัน  เพ่ือรับทราบปญหาตาง ๆ ขอบคุณมากครับ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล 

       ขอเพ่ิมเติมในสวนท่ีทานรองปลัดฯ ไดแจงไวคะ  คือมีประเด็นอยู  2  ประเด็น  ซ่ึงมี
หนังสือสั่งการเรื่องการจางเหมาบริการ  กรณีท่ีเปนพนักงานจาง  ในการจางมีการกำหนด
คุณลักษณะวาใหพนักงานจัดซ้ืออุปกรณเอง  และเราจัดจางพนักงานในอัตราเงินเดือน    
ท่ีรวมอุปกรณ  สำหรับลูกจางจางเหมาก็ตองดูแลในเรื่องอุปกรณเอง  ซ่ึงทางรองปลัดฯ   
ไดเอ้ือเฟอในเรื่องอุปกรณใหกับลูกจางดวย  สวนเรื่องรถเข็นขยะ  ท่ีอำนวยความสะดวก
ใหกับพนักงาน  ซ่ึงพนักงานก็ตองดูแลรถเข็นใหดีดวยคะ  ขอบคุณคะ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

      ขอขอบคุณทานปลัดฯ และรองปลัดฯ ทานอ่ืน ๆ มีอะไรแนะนำเพ่ิมเติมหรือไมครับ     

นายธนงศักดิ์  เรืองดวง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

     เครื่องตัดหญาท่ีใชอยูเริ่มชำรุดบอย  เพราะใชมาหลายปแลว  อยากจะใหซ้ือใหมครับ   

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       การซอมแซมอุปกรณเครื่องใชในแตละครั้ง  ผมขอฝากใหเจาหนาท่ีชวยตรวจสอบ
ดวยวา  การซอมแซมแตละครั้งมีความคุมคาหรือไม  หรือการซอมแซมกับการซ้ือ     
เครื่องใหมจะดีกวาม้ัย  เพราะเราตองซอมบอยครั้ง  ตองประเมินความคุมคาจากการซอม     
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อยางรถขยะตอนนี้เราใชอยูคันเดียวแลว  ซ่ึงเรามีรถขยะถึง  4  คัน  แตใชไดเพียงคันเดียว  
และคนงานเก็บขยะตองทำงานหนัก  อยากฝากใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของชวยดูแล 
       อีกเรื่องท่ีผมอยากฝากครับ  นองดำท่ีขายมะพราวน้ำหอม  การจัดเก็บคาแผง         
มีการประเมินใหม  เก็บ  60  บาท  แตคาขยะไมไดเก็บ  ซ่ึงขยะท่ีเปนมะพราวนั้น        
เม่ือใสรถขยะอัดทาย  มันทำใหรถสึกหรอเร็ว  ซ่ึงควรประเมินราคาใหสูงไวกอน             
ถาเขาไมจาย  เราก็บอกใหเขาไปท้ิงเอง  ผมไดคุยกับโกอ้ันไวแลว  ใหนำขยะมะพราวไปท้ิง
ตรงท่ีดินของโกอ้ัน  เพราะเปนขยะท่ีไมเหม็น  ผมไดประสานไวแลวครับฝากทานรองปลดัฯ 
ชวยดูแล  เพ่ือจะไดดำเนินการใหถูกตองดวยครับ 

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาลฯ 

       ผมไดประเมินและคุยกับผูขายแลวครับ  และจะใหเขานำขยะไปท้ิงเอง  เพราะรถเรา
เสียหาย  และเปนภาระของเรา  ถาประเมินราคาขยะเปนเดือนประมาณ  1,000 – 
2,000  บาทครับ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เราตองไปคุยกับผูขายและประเมินราคาดวยความเปนธรรม  อยางเรื่องถังขยะท่ีมี    
ผูรองขอมา  อยากใหทาน สท. ดูดวยวารถขยะไปเก็บถึงจุดท่ีตั้งหรือไม  มิฉะนั้นอาจเปน
ปญหาไดอีก  ถาบานหลังไหนท่ีอยูไกล  รถอาจจะเขาถึงยาก  ควรจะใหถังขยะท่ีมีลอ    
เพ่ือความสะดวกในการใชงาน  และการเก็บขยะไมควรจะโยนถังขยะแรง ๆ เพราะจะทำให
ถังขยะชำรุดเสียหายเร็ว  ซ่ึงวันนี้ ได มีการประชุมกันเพ่ือไดมาพูดคุยแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็นกัน  เพราะผมก็ไมไดทราบหรือเกงในทุก ๆ เรื่อง  ตองอาศัยการทำงานเปนทีม  
ของกองสาธารณสุขฯ  ผมก็คงฝากเรื่องไวเพียงแคนี้ครับ    

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

       เรียน ทานนายกฯ คณะผูบริหาร สท. และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในสวนของสำนัก
ปลัดฯ งานท่ีเรงดวนและไดกันเงินงบประมาณไว  คือ CCTV คณะกรรมการราคากลาง
จะตองมีบันทึกฯ ถึงนายกฯ เพ่ือทราบใหม  เพราะขณะนี้ราคาครุภัณฑมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม  เพ่ือจะไดดำเนินการในเรื่องราคากลางใหม  นับหนึ่งกันใหมและจากนั้น         
ก็จะเปนการดำเนินการของงานพัสดุ  ซ่ึงมีงบประมาณอยู  1 ลานบาท   

  

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

        ก็ไดดูเอกสารของ  CCTV  แลว  ซ่ึงไดมีการกันเงินไว  และไดมีการระบุวาตามแบบ 
ท่ีเทศบาลฯ กำหนด  ไดกำหนดจุดไว  32  จุด  และจะเปนกระบวนการของ TOR ก็ตอง
เขาสภาฯ เพ่ือกำหนดแบบใหม  และวงเงินใหม 

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

        ไมเขาใจในกรณีท่ีวา สภาฯ ไมไดมองรายละเอียดเรื่องของจุดท่ีติดตั้ง  เรากันเงินไว  
1  ลานบาท  แลวการกำหนดใหม  เราจะใสรายละเอียดอยางไรคะ 

  

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

        เรายอนกลับไปวันท่ีเราของบประมาณท่ีจะเขาสภาฯ  เพ่ือตั้งเปนรายการใหม        
ณ วันนั้นตามแบบ  การของบประมาณครั้งแรก  ตองมีแบบซ่ึงงบประมาณจึงจะเกิดข้ึน  
แบบจะมีชัดเจนตั้งแตขออนุมัติฯ เราเขียนกวาง ๆ ไว  สวนรายละเอียดเราจะระบุไววา  
32  จุดคะ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาล 

       มีเหตุผลกันท้ัง 2  ทานคะ  ซ่ึงคุณโสภาไดกลาววาตามแบบท่ีเทศบาลฯ กำหนด  
ปลัดฯ คิดวาเพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา  เรื่องนี้จึงขออนุญาตไปคุยกันนอกรอบเฉพาะ      
ผูท่ีเก่ียวของ  ขอบคุณคะทานนายกฯ 

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

       ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของสถานธนานุบาล  เอกสารท่ีจะตองสง  จสท. มีเอกสาร        
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก สภอ. รอนพิบูลย   สำหรับสวนอ่ืน ๆ ครบแลวคะ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ผมเขาใจครับ  เราจะตองคุยกันนอกรอบในเรื่องตาง ๆ อีกครั้ง  อยางกองการศึกษา  
ก็ไดคุยกันไปแลว  กองชางมีอะไรบางครับ  เชิญครับ 

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       เรียน นายกฯ  คณะผูบริหาร  สท. และเพ่ือนรวมงานทุกทาน  กองชางมีภาระกิจ
ท่ัวไปคือการขุดลอกคูระบายน้ำ  การเขาหลุมขยะสัปดาหละ 2 ครั้ง  โดยรถ JCB          
งานซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  งานซอมคูระบายน้ำ  งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ     
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และการติดตั้งเพ่ิม  สวนงานโครงการฯ ตอนนี้มีอยู  3  โครงการ คือ  งานถนนคอนกรีต
บานผูใหญรวย  1  สาย  บานนายสมพร  1  สาย  ทอเหลี่ยมบานหินลับ  1  สาย  
โครงการท่ีจะเปดใหมคือสะพานหนา ร.ร. ดรุณศึกษา  แตยังอยูในกระบวนการรางขอบเขต
งาน  ซ่ึงมี ม. 89  เขามาเก่ียวของ  จึงตองใชเวลาไตรตรองดูสักพักกอน  เรามีโครงการ
หลักท่ีจะตองเขาแผนพัฒนาฯ มีประมาณ  30  โครงการ  จึงตองทำงานในเรื่องตรงนี้  
กอนครับ  และไดสงโครงการฯ ไปใหฝายแผนฯ แลว  และสงโครงการมาใหคณะผูบริหาร
พิจารณา  เพ่ือจะเลือกโครงการฯ และเขาเทศบัญญัติ  เพ่ือจะเขียนแบบออกแบบ        
ตามโครงการฯ ท่ีไดเลือกไวและขณะนี้ไดดำเนินการทำแผนพัฒนาฯ ป 2566 - 2570 
ดวยครับ   

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       สำหรับกองคลัง  ขณะนี้ไดจัดทำเรื่องการจัดซ้ือตาม ม. 89  และอยากใหแตละกอง 
ไดสำรวจพัสดุและครุภัณฑท่ีจะจัดซ้ือในปงบประมาณนี้  ตามผด. 1  และมีปริมาณ     
การจัดซ้ือท่ีชัดเจน  เพ่ือจัดซ้ือในคราวเดียวกัน  และไดกำหนดทิศทางในการจัดซ้ือตาม   
ม. 89  คะ  

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ทางกองคลังแจงเพ่ือใหทางกอง/ฝายไดดำเนินการ  ในปงบประมาณนี้  มีปญหา
อยางไรติดตอทางกองคลัง  และถือปฏิบัติครับ  ตอไปใหทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรักษ  
ไดพูดคุยพบปะกับทุก ๆ คน ครับ     

  

นายสุเทพ  ฤทธิรักษ 
รองนายกเทศมนตรี 

        เรยีน ทานนายกฯ และทุกทานท่ีเขารวมประชุม  กอนอ่ืนก็ตองขอขอบคุณพนักงาน  
ลูกจางทุกทานท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี  ซ่ึงมีประชาชนท่ีเห็นการทำงานของพวกเรา
ชื่นชมในการทำงานในภาพรวม  อยางการเก็บขยะในชวงเย็น  ประชาชนเขาใจในการทำงาน
ของพวกเรา  เราตองชวยเหลือกันและทำงานเปนทีม  การมีน้ ำใจ  การบริการ          
ใหกับชาวบานท่ีมาติดตอราชการ  ควรพูดจาใหไพเราะและบริการใหดี  เปนหนาตา   
ใหกับเทศบาลฯ  ก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่ง  วัฒนธรรมขององคกรตองพัฒนา  
พนักงานเทศบาลฯ จะตองมีวินัยในการทำงาน  ซ่ึงจะกลาวใหฟงเปนขอ ๆ  

1. พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม  อยางเรื่อง
ของการลงเวลามาปฏิบัติราชการ  ตองซ่ือสัตยและตรงตอเวลา  และทำงาน  
อยางเต็มท่ี 

2. พนักงานเทศบาลฯ ตองตั้งใจปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา  ดวยความอุตสาหะ
เอาใจใสและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  และปกปองผลประโยชนใหกับ      
ทางราชการ  ปฏิบัติงานดวยความไมประมาทเลินเลอ  อยางเรื่องการอยูเวร-ยาม 
ก็ต องมีความสามัคคี   ตรงตอเวลา  พูดคุยกันเพ่ือให เกิดความราบรื่น              
ในการทำงาน 

3. พนักงานเทศบาลฯ ตองรักษาความลับของทางราชการ  บางคนชอบพูดออกไป
โดยไมคิด  ซ่ึงพระพุทธเจาไดกลาวไววา การพูดเรื่องท่ีไมเปนประโยชนเปนโทษ
กับผู อ่ืน  แลวอยาพูดออกไป  ถาเราเอาเรื่องขางในไปพูดขางนอกมันไมดี     
คณะผูบริหารเราคุยกัน  เรามาทำงาน  และเราไมไดคิดวาแตละคนเปนเด็ก    
ของใคร  เรามาทำงาน  และคุณก็มาทำงาน  เพราะฉะนั้นเราตองรักษาความลับ
ใหกับทางราชการ  ซ่ึงถาเราเอาเรื่องออกไปขางนอก  ก็เกิดความไมดีข้ึนในองคกร  
บางคนชอบลงเฟส  เราอยาทำลายกัน  เรามาทำงาน 

4. พนักงานเทศบาลฯ ตองปฏิบั ติ ราชการไม ให เป นการกระทำข ามหน า
ผูบังคับบัญชา  เหมือนอยางท่ีรองปลัดฯ ไดคุยในเรื่องของการบอกกลาวปญหา
กันตามลำดับของผูบังคับบัญชา 

5. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ จ. นครศรีฯ ไดกลาวไววา พนักงานเทศบาล
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ตองรักษาชื่อเสียงของตน  และเกียรติศักดิ์ของตำแหนง  อยาทำใหเสื่อมเสีย      
มีขอ  23/1  เรื่องของการมีเพศสัมพันธ เรื่องลามกอนาจาร  อยากระทำ  เพราะ
เปนเรื่องท่ีผิดศีลธรรม  ทานทำในสิ่งท่ีดี ๆ และถูกตอง  เรามาทำงานรวมกัน    
ในองคกร  ไมตองกังวลเรื่องปญหาอะไร  ถาเราทำดี  ผมมีเรื่องท่ีคุยเพียงแคนี้
ครับ  ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ขอขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ  ทานสุเทพ  ฤทธิรักษ  ทานดูแลกองการศึกษา  
และกองสาธารณสุข ฯ  อดีตทานเคยเปนผูอำนวยการโรงเรียนวัดเทพนมเชือด  ปจจุบัน
ขาราชการบำนาญ  รับราชการครูมา 30 – 40  ป  จึงมีประสบการณในการดูแลงาน
ทางการศึกษา  ซ่ึ งการคบคนดี   เราก็จะไดดี ไปดวย  เราจะเปนคนท่ี มีปญญา              
มีวิสัยทัศน  ฝากทุก ๆ ทานท่ีมาประชุมในวันนี้  คนท่ีติดอบายมุข  ก็ตองพยายาม
หลีกเลี่ยง  คบคนดี  เดินตามหลังคนดี  อยาเอาความลับในองคกรไปวิพากษวิจารณ  
กับผูคนภายนอก  ถาทุกคนรูหนาท่ีของตนเอง  ปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง  เราก็จะอยูดี  
มีสุข ซ่ึงเปนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลท่ี 9  วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู  
มาเสนอความคิด  ใหองคกรเรามีความสมัครสมานสามัคคี  สุดทายนี้ผมขออาราธนา   
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้ังหลายในสากลโลก  องคพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันศักดิ์สิทธิ์     
พระแมเศรษฐีวัดรอนนา  จงปกปกรักษาใหทุกคนมีความสุข  อยูเย็นเปนสุข  ประสงค
สิ่งใดขอใหสมความปรารถนา  ใหอยูในกรอบ  ในศีล  ในธรรม  มีความสุข  มีความเจริญ  
ขอบคุณครับ  ผมขอปดการประชุมครับ 
 

  

ปดประชุมเวลา  12.20 น.    
  

ลงชื่อ         วีนัส  เรืองนาค           ผูจดรายงานการประชุม 

            (นางวีนัส  เรืองนาค) 

  

  

ลงชื่อ           อัญชล ี อิสสภาพ            ผูรับรองรายงานการประชุม 

             (นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
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