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รายงานการประชุม 
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

     ครั้งท่ี  6/ ๒๕64 
ประชุมเม่ือวันท่ี  2  กันยายน  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 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตรี          วิสุทธิคุณ  

5. นางสาวสุนิษา  เทวเดช เลขานุการนายกเทศมนตรี สุนิษา      เทวเดช  

6. นางจารีวัฒน   กุลเจริญ ปลัดเทศบาล จารีวัฒน   กุลเจริญ  

7. นายพรเทพ     เพชรอนันต รองปลัดเทศบาล พรเทพ     เพชรอนันต  

8. นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน  

9. นายคีตวิทย    แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย     แกวแกมจันทร  

10. นางสาวโสภา   จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง โสภา        จันทรแกว  

11. นางธิดารัตน    ชูแกว   หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ ธิดารัตน     ชูแกว    

12. นายประสิทธิ์    วัดศรี หัวหนาฝายปกครอง ประสิทธิ์     วัดศรี  

13. นายทักษิณ      สุทธิเจริญ หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ ทักษิณ       สุทธิเจริญ  

ผูไมมาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล   ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางเดือนเพ็ญ   รีบุตร หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง เดือนเพ็ญ   รีบุตร -ลาปวย- 

2. นายวีรวัฒน     สุภาวีระวัฒน หน. ฝายแบบแผนฯ วีรวัฒน  สภุาวีระวัฒน -ติดภารกิจงาน- 

ผูเขารวมประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล   ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นางหทัยทิพย  หนูนอย เจาพนักงานพัสดุ หทัยทิพย  หนูนอย  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

   

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        เรียน  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ผอ. กองทุกกอง  และหัวหนา

ฝายทุกทาน  วันนี้เปนการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  วันท่ี     

9  กันยายน  2564  เวลา  10.00 น.  ณ หองนายกเทศมนตรี  ระเบียบวาระ

การประชุมมีท้ังหมด  5  วาระ  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจงให      

ท่ีประชุมทราบ (ถามี)  ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 

2/2564  ซ่ึงประชุมในวันท่ี  9  กรกฎาคม  2564  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  

เพ่ือทราบ  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีจะพิจารณา  ซ่ึงมีประเด็นท่ีไดสรุปมาให      

มีท้ังหมด  8  ประเด็นคะ  มีเรื่องของสถานะการเงิน , โครงการตาง ๆ โครงการ

อุดหนุนเฉพาะกิจ,  โครงการท่ีกันเงินของป  2563 ท้ังหมดมี  8  โครงการ และ  

มีความคืบหนาอยางไรทางเจาหนาท่ีจะไดนำเรียนใหทราบคะ  ระเบียบวาระท่ี 5  

เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ  ไดเปดการประชุม  และดำเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ  

  

 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี)         

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สวัสดีวันพฤหัสบดีท่ีสดใสครับ  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจงให   

ท่ีประชุมทราบ (ถามี)   ท่ีผานมา  3-4 เดือน  ผมในนามผูบริหารตองขอขอบคุณ

ทานปลัดฯ และ ผอ. กองทุกกองฝาย  ท่ีใหความรวมมือในการทำงานเปนอยางดี  

ผลงานท่ีออกมาก็เปนท่ีพึงพอใจและประจักษใหกับชาวบาน ผมขอขอบใจแทน

ประชาชนครับ  เรื่องท่ี 2  ท่ีจะแจงใหทราบ คือ การจากไปของ สท. วัชระ           

ภูประเสริฐ  การจากไปของคนดี ๆ อีก 1 คน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว    

ภูประเสริฐ  และการทำงานรวมกัน  อยางนอยก็เปนผูบังคับของเขา  มารับประทาน

อาหารเท่ียงรวมกัน  และปรึกษาหารือเรื่องการทำงานดวยกัน  ผมจึงอยากใหทุกคน

อยูรวมกันดวยความรักใครสามัคคีกัน  อาจจะมีผิดบางถูกบางก็อยากใหอภัยใหกัน  

ผมทำงานทองถ่ินนี้เพ่ือบานเกิด  เพ่ือความเจริญขององคกร  การทำงานคนเดียวจะ

ไมประสบความสำเร็จ  แตจะมีประชาชนเปนหลัก  และผมใหเกียรติการทำงานของ

ขาราชการทุกกอง/ฝายทำงานประสานงานกัน ปรึกษากัน   

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2564          

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       ก็จะสรุปรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564 คะ ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  9  

กรกฎาคม  2564  มีผูมาประชุมจำนวน  15  คน  และผูเขารวมการประชุม      

1  คน คือ นิติกร  และทานนายกฯ ไดกลาวถึงการแถลงนโยบายในสภาฯ , เรื่อง

ของคะแนนประเมิน ITA ซ่ึงคะแนนคอนขางนอย ทานนายกฯ มีความเปนหวง  

เพราะมีท้ังการประเมินท้ังภายนอกและภายใน ซ่ึงเราควบคุมไมไดเพราะเปนการ

ประเมินทางลับ  , เรื่องของการปรับปรุงเว็บไซคเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ,      

เรื่องการวางแผนการจัดซ้ือรถขยะขนาดใหญ ซ่ึงจะจัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑ 
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ของกรมบัญชีกลาง , การติดตามงานเรื่องสถานธนานุบาล  , การทำงานท่ีเนนเรื่อง

ความสามัคคีกัน  ขวัญและกำลังใจในการทำงาน , การประเมิน LPA คณะกรรมการ

ประเมินฯ จะมาในวันอังการท่ี  7  กันยายนนี้  เวลา  10.00 น. จึงขอฝากให    

ทุกกอง/ฝาย นำเอกสารใหกับคณะกรรมการฯ ท่ีหองประชุมเทศบาลฯ เพ่ือจะ

ประเมินได  , เรื่องการปรับปรุงปอมยาม เพ่ือจัดตั้งพระพุทธรูป ซ่ึงถามีการ

ดำเนินการตอ ก็จะมีการประมาณการ และโอนเงิน  , การปรับปรุงหองน้ำท่ี     

หนาศาลาประชาคม  นี่คืองานท้ังหมดในสวนท่ีเราตองมีการติดตามงานกันคะ 

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       เรื่องของการปรับปรุงหองน้ำท่ีหนาศาลาประชาคม  ทางคุณวีระศักดิ์         

ไดดำเนินการประมาณการเสร็จเรียบรอยแลว  เกือบ 2 เดือนแลว  ซ่ึงจะตอง     

ทำหนังสือนำเรื่องนี้เขาแผนฯ หรือไมครับ    

  

นายทักษิณ  สุทธิเจริญ 
หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ 

       หลังจากเทศบัญญัติฯ ประกาศใชแลว  เราจะจัดทำแผนฯ การดำเนินงาน  

และประชุมไปในคราวเดียวกัน  ก็ใหทำสงมาไดเลยครับ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       มีเรื่องอะไรชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ทานรองปลัดฯ มีอะไรเพ่ิมเติมม้ัย

ครับ 

  

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาลฯ 

       ไมมีครับ   

 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือทราบ   

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

        ระเบียบวาระท่ี 2  ผานนะครับ  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือ

ทราบ  ซ่ึงสรุปเรื่องงบประมาณ  การทำโครงการเขาเทศบัญญัติ  การโอนเงินตั้งจาย

เปนรายการใหมในสภาฯ รอบนี้  เราไดคุยกันไปเรียบรอยแลว  ก็จะผานและไปใน

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีจะพิจารณา  อยากทราบสถานะการเงิน ณ ปจจุบัน  

เชิญกองคลังครับ  

  

 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีจะพิจารณา     

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       สถานะทางการคลังของเทศบาลฯ ณ วันท่ี  31  สิงหาคม  2564  เรามียอด

รับ  61,303,148.9 บาท  เรามียอดเงินคงเหลือท่ีสามารถใชจายไดตาม

ขอบัญญัติ 11,188,155.55  บาท  ซ่ึงยังไมไดกันเงินเดือน  เปนรายจายท้ังหมด

ท่ีจะเกิดข้ึนตอไป  แตเงินรวมเงินเดือนกันยายน  2564 แลว   

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       นำเรียนทานนายกฯ วาขณะนี้ทางกองตาง ๆ ไดจัดซ้ือวัสดุสำนักงานเพ่ิมไว  

เพ่ือไวใชในไตรมาสแรกของงบประมาณ  และเงินเดือนอีก 2 ลานกวาบาท  ก็จะ

ประมาณการงบท่ีเหลือไดวาเหลือเทาไหร            

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

       อยากใหแตละกอง  มีขอมูลการกันเงิน  เพ่ือทราบวาเหลือเงินเทาไหร  ซ่ึงของ

สำนักปลัดฯ มีเงินอยู  520,000.-  บาท  ซ่ึงไมแตะเงินในสวนของเงินเดือน 
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นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

        อยากใหสรุปยอดเงินในแตละกองใหไดภายในวันท่ี  10  กันยายนนี้  เพราะ

งานพัสดุยังตองทำงานอีกหลายโครงการ  กอนปดงบประมาณ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        เราเหลืองบประมาณ  6  ลานบาท  ซ่ึงเปนโครงการฯ ในสวนของ          

กองการศึกษา  2  โครงการ  และกองสาธารณสุขฯ  2  โครงการ 

  

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาลฯ 

       ซ่ึงกองสาธารณสุขฯ จะมีการจัดซ้ือรถขยะราคาประมาณ  2.4  ลานบาทครับ   

นางธิดารัตน  ชูแกว 
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
 

        สำหรับกองการศึกษาตองใชงบประมาณ  1,189,000  บาท  เพ่ือมาใชใน

เรื่องของรั้ว , คูน้ำ , กลองวงจรปด , โพเดี่ยม , เกาอ้ี 

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

      อยากใหคุณธิดารัตนรวมคาวัสดุไปดวยคะ   

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       ถาดูตัวเลขแลว  ในสวนของกองชาง  เราไดเงินเพ่ิมมา  100,000  บาท  

งบประมาณก็นาจะเพียงพอ  ลาสุดมีหนังสือแจงเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเขามา  

ซ่ึงเปนหนังสือแจงมาจากกรมฯ  แตยังไมทราบจำนวนเงิน  ในเรื่องของสะพาน     

ท่ีตองเพ่ิมราคากลาง  ถาเราจะขอใหสภาฯ  เพ่ิมเงินอีก  100,000 กวาบาท  ซ่ึง

จะตองมีการประชุมสภาฯ อีก 2  รอบ 

  

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       ทางกองคลังตั้งเปาไววาถาไดราคากลางมา  วันอังคารจะประกาศขาย

ประมาณ  4  วัน  วันศุกรเราก็จะขายแบบ  วันจันทรเราจะทราบวาใครเสนอราคา

มา  ซ่ึงคือวันท่ี  13  กันยายนนี้คะ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       ในวันท่ี  13  กันยายนนี้  จะนำเรียนนายกฯ เพ่ิมเติมในเรื่องของการประชุม

สภาฯ สามัญ สมัยท่ี  3  ประธานสภาฯ แจงใหมีการประชุมในวันอังคารท่ี        

21  กันยายน 2564  เวลา 9.30 น.   ซ่ึงมีญัตติหลายญัตติ  เกรงวาจะใชเวลา  

ในการประชุมนาน  ในสวนของโครงการฯของกองชาง  ถาไมทันในรอบแรก         

ก็จะตองมีการประชุมสภาฯ ในรอบท่ี  2  คือในวันท่ี  27  กันยายน  2564     

อีกครั้ง  เพ่ือจะไดดำเนินโครงการไดทันเวลาคะ  ซ่ึงปลัดฯ ไดนำเสนอไวคะ       

ลองพิจารณากันดู   

        หัวขอ  4.2  เราไดคุยไปกันแลว  ตอไปเปนหัวขอ  4.3   เรื่องของการ

ซอมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลคะ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ผมเปนหวงในเรื่องของโครงการซอมแซมอาคารสำนักงานฯ ครับ  เพราะเกรง

วางานออกมาไมมีประสิทธิภาพ 

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

        โครงการนี้ตองมีการกันเงินไดถึง  1  ป  เปนการกันเงินแบบกอหนี้  เพราะ

ทำสัญญาแลว  ซ่ึงถาผูรับเหมาไมมาทำงานเลย  จนถึงเดือนตุลาคม  2565  

สุดทายเงินกอนนี้เราจะทำอยางไรตอไป 
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นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       เงินจะตองกลายเปนเงินสะสมไปคะ  เงินจะตกไป  เพราะมันจบกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางไปแลว  สัญญามันก็จะจบไป  เราจะไดเขาใจตรงกันคะ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ผมคิดวางานท่ีจะมาซอมแซมอาจจะไมไดผล  ผมวาการทำหลังคาแมททัลชีส

นาจะดีท่ีสุดครับ  การจะใชน้ำยามาอุดทอน้ำ  นาจะไมไดผลครับ  ซ่ึงเขาแจงเขามา

ทำงานในวันท่ี  20  สิงหาคม  2564  แตยังไมมา  ผมก็กลัววาถามาทำงาน  เขามี

คนงานและจะนำเชื้อโควิทมาฝากพวกเราดวย  ถาผู รับเหมามาดูหนางาน          

ผมอยากจะคุยกับเชาดวย  เพราะงานซอมแซมเปนงานท่ีเหนื่อยและยุงยาก        

ในการทำงานครับ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

      ตอไปเรื่องท่ี  4.4  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  สายโรงเรียน

ดรุณศึกษา  ซ่ึงตองมีการกันเงินและอยูระหวางทำราคากลาง  ถาทำไมทัน           

ก็ไมตองกันเงิน  ราคา 1 ลานกวาบาท  ใชวิธีอีบิทดิ่งคะ   

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       ผมคิดวามีการกันเงินดีกวาครับ  เดี๋ยวจะคุยใหคุณสุวิมลจัดการเรื่องกันเงิน   

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรื่องท่ี  4.5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  จำนวน     

2  ชวง  ชุมชนสุวรรณรังสี  จำนวน  1  สาย  งบประมาณ  5,394,800.-   

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

        สัปดาหหนาจะขอเปดโครงการนี้ครับ  เพราะสัปดาหนี้ผมยังยุง ๆ เรื่องของ   

ทอบล็อค  2  ตัวอยูครับ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       สำหรับในสวนของการกันเงิน  สถานธนานุบาลอยางเดียวท่ีเราไดกันเงินไป

แลว  สวนของกองอ่ืน ๆ ใหตั้งจายเปนรายการใหม  และโครงการของปงบประมาณ  

2564  ก็ขอฝากในเรื่องของการกันเงิน  ถามีนะคะ 

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

        ขอถามเรื่องราคากลางของป   2563  ดำเนินการเสร็จแลว   แลว

ผูประกอบการท่ีมาตกลง  เราจะใหเวลาก่ีวัน  ซ่ึงเกรงวาจะไมทันเวลาคะ 

  

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       อยากใหเรงกระบวนการทำงาน  ซ่ึงการกันเงินได  3  ป  กรณีไมกอหนี้  เรามี

ปญหากับเรื่องของ SME ดวย 

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

       ขอถามวาเราจะดำเนินโครงการตอไปอยางไร  เม่ือเราเรียกผูประกอบการมา  

6  ราย  ถามี  10  ราย  เราเรียกมา  6  ราย ใชหรือไม 

  

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       เราตองดูในระบบ SME วาใครลงระบบก่ีราย  ดู SME ในพ้ืนท่ีตามดุลยพินิจ

ของเรากอน  จึงจะเสนอราคามา 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรื่องของ  CCTV ราคากลางไดมาหรือยังครับ   

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

      CCTV  ราคากลาง  คำสั่งฯ ยังไมออกมาคะ   
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นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

      เอกสารนาจะยังอยูท่ีโตะปลัดฯ คะ  เรื่องของการกันเงิน  ถารีบไดควรจะใหทัน

ในวันท่ี  21  กันยายนนี้  และอีกรอบคือในวันท่ี  27  กันยายนคะ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ตอไป เรื่องท่ี  4.7  ติดตามเรื่องการอนุญาตจัดต้ังสถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย 

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

      ขณะนี้รอหนังสือจากธนารักษเพ่ือทำสัญญาอยูคะ  เม่ือหนังสือแจงเขามา    

เราจะรอหลักฐานจาก จสท. 2 – 3 ชิ้น  รวมท้ังเอกสารของนายกฯ   แลวเรา     

จึงแจงกลับไปยัง จสท. คะ  

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

      การทำสัญญาตองมีเงินเตรียมไวสำหรับทำสัญญาดวย  สวนสัญญาเชาตองจาย

หรือไมคะ 

  

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

        ตองจายประมาณ  4,000 กวาบาทคะ  สัญญาเชาแบบปตอป   

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        เรียนทานนายกฯ คะ  เม่ือเราไดสัญญาเชา  เราตองแจงไปท่ี จสท. เพ่ือเขา

จะไดแจงคณะกรรมการฯ ของเขา  ก็นาจะจบกระบวนการตรงนี้ 

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

        เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ  คุณจิระวรรณชวยแจงลวงหนามาทางกองชางดวย

ครับ  เพ่ือทางกองชางจะไดดำเนินการเรื่องราคาเปด  ซ่ึงตองใชเวลาในการทำงาน  

ชวงนี้ผมจะทำงานอ่ืนไปกอน  เพราะตองมีการทบทวนราคากลางดวย  และตอง

เตรียมเรื่องเอกสารครับ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        กระบวนการยังมีอีกหลายข้ันตอนคะ  แตเราตองรอใหทาง จสท. อนุญาต

กอน  นาจะเดือนตุลาคมนี้คะ 

  

        เรื่องท่ี  4.8 ติดตามโครงการตาง ๆ ท้ังหมด 8 โครงการ   

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรื่องท่ี  4.8 ติดตามโครงการตาง ๆ ท้ังหมด 8 โครงการ   

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       โครงการท่ี 1 ถนน ค .ส .ล. สายบานผู ใหญ รวย  ดำเนินการเสร็จแลว  

โครงการท่ี 2 ถนน ค.ส.ล. สายบานนายสมพร  ดำเนินการเสร็จแลว  โครงการท่ี 3  

ทอลอดเหลี่ยมชองเดียว บานวังไทร-สถานีรถไฟฯ  กำลังดำเนินการอยูครับ  

โครงการท่ี  4  ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชองเดียว ศพด.  ไดตรวจหนางานเม่ือวานแลว  

โครงการท่ี 5  ทอลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดสองชอง  บานหินลับ-เขานอย  ไดเปดใหใช

งานแลว  แตยังไมไดสงงาน  โครงการท่ี  6  ทอลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดสองชอง  

บานแจ็กอุด  งบประมาณ 251,000.- ผมจะเปดโครงการในสัปดาหนี้  สำหรับ

โครงการท่ี  7 – 8  ใหยกเลิกไปกอนครับ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        แสดงวางบประมาณจะตกไป  203,000.-  บาทคะ   
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นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

       ขอถามคุณคีตวิทยวา  กรณีผูรับจางทำสัญญาแจงเขาหนางาน  จะใหหนังสือ

แจงไปทางกองชางหรือกองคลังคะ 

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       ใหหนังสือแจงเขากองคลัง  แลวกองคลังจะแจงทางกองชางใหรับทราบครับ   

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       ใหดำเนินการตามนั้นคะ  เพราะการแจงเขาทำงานเปนกระบวนการท่ีสำคัญ  

กระบวนการสัญญาจะไดเกิด  มีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะนำเสนออีกม้ัยคะ  เชิญคุณคีตวิทย

คะ 

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       ดวยทางรองนายกฯ สุทธิรักษ  ไดมาปรึกษาเรื่องระบบน้ำประปา  ซ่ึงผมได

รางเอกสารไวแลว 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       คะ เรื่องระบบน้ำประปา  ท่ีมีแนวคิดใหใชน้ำบาดาลของศาลเจาพระ 108  

ซ่ึงอยากจะใหเราชวยทำโครงการและของบประมาณกับทาง อบจ. นครศรีธรรมราช  

เพ่ือแกปญหาในชวงภัยแลงคะ 

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

        ผมไดคุยกับคุณสุวิมล  ซ่ึงไดจัดทำเอกสารไปขอรับมอบบอบาดาลท้ัง       

13  บอ  มาเปนของเทศบาลฯ มีหลายบอท่ีเราจะตองทำโครงการไปท่ี สนง. 

ประปาฯดวย  ผมอยากใหทำหนังสือไปถามใหชัดเจนดวยครับ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

         ผมอยากใหทำหนังสือขอไปท่ีกรมทรัพยากรฯ กอน  เพ่ือเราจะไดมาวางแผน

กัน  และการใชน้ำบาดาลของศาลเจาพระ 108  ไมสามารถดำเนินการได 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        การทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรฯ  เรื่องน้ำบาดาล  ทางเทศบาลฯ เราจะได

แกปญหาภัยแลงไดอีกทางคะ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ผมอยากใหชวยกันดำเนินการเรื่องน้ำเปนไปตามข้ันตอนดีกวา  เพ่ือจะไดเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม  ใหเราทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรฯ   และเราขอใชน้ำ

บอบาดาลได   เราสามารถของบประมาณมาทำโครงการตาง ๆ จาก อบจ. 

นครศรีธรรมราชไดครับ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

        ฝากรองนายกฯ สุเทพ  เรื่องของการจัดซ้ือเสื้อกันฝนท่ีสะทอนแสงใหกับ

คนงานของกองสาธารณสุขฯ ดวยครับ   

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        เงินเราอาจจะไมพอในรอบนี้  แตถามีเงินอุดหนุนท่ัวไปเขามาอีก  ซ่ึงเทศบาล

ฯยังไมทราบจำนวนท่ีรับจัดสรรมา  ก็อาจจะมีเงินเพียงพอคะ 

  

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาลฯ 

        ผมอยากปรึกษาเรื่องถังขยะครับ   การขอถังขบะของประชาชนจำนวน      

1 ลูก ตอ 1  หลัง  เปนจำนวนท่ีมาก  เม่ือเวลาเก็บขยะแตละบาน  คนงานตอง   

ยกถังขยะเยอะข้ึน  ตามจำนวนของบานท่ีขอถังขยะเพ่ิมข้ึน  ผมคิดวาแตละ

ครัวเรือนมีความจำเปนหรือไมท่ีจะตองใชถังขยะบานละ  1  ลูก  ควรดูความ

เหมาะสมในการใช  การจะใชรวมกันหลายหลังคาเรือน  ซ่ึง สท. ไดใหประชาชน  
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มาเขียนคำรองขอถังขยะเปนจำนวนมาก  หลายหลังคาเรือน  ซ่ึงจริง ๆแลว      

ทาง สท. ควรสรางความเขาใจใหกับประชาชนถึงความจำเปนและความเหมาะสม  

เราควรจะมีวิธีการจัดการปญหานี้อยางไรไดบางครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       เรายังขาดการประชาสัมพันธท่ีจะสรางความเขาใจใหกับประชาชนถึงการมี  

ถังขยะ  ซ่ึงไมใชวาทุกบานจะตองมีถังขยะไวครอบครอง  ใหมองในเรื่องการ

ประหยัดและการใช ถั งขยะรวม กันได   ซ่ึ งถ ามองถึงเรื่อ งการประเมินผล            

การปฏิบัติงานของเทศบาลท้ัง  5  ดาน  1. ดานการบริการจัดการ  2. ดานการ

บริหารบุคคลและสภาฯ  3. ดานการเงินและการคลัง  4. ดานการบริหารสาธารณะ  

5. ดานธรรมาภิบาลการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  คะแนนท่ีเทศบาลฯ เราไดมา

ไมถึง  100  ถือวาตกครับ  ฝากใหพวกเราปรับปรุงใหดีข้ึน  การมาประชุมรวมกัน

เพ่ือจะไดชวยกันทบทวน  และชวยกันเสนอความคิด  ซ่ึงผมไดสรุปจากคะแนน  

การประเมิน LPA  ผมเคยบอกไววาผมดูเรื่องของการทำงานเปนหลักและเปนเกณฑ

ในการประเมินผลงานของพนักงาน  เพ่ือความเปนธรรมของทุกฝายและความ  

สบายใจของทุกคน  บางคนมีลาปวยเยอะ  ท้ังท่ีไมไดปวยจริง  ผมไมอยากใหเปน

แบบนั้น  ใหมารวมกันคิด  รวมประสานกัน  ในการทำงาน  ซ่ึงไดใหมีการจัดทำ

ทำเนียบนายกเทศมนตรีเทศบาลฯ ดวย   

  

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

        ผมขอคุยเรื่องน้ำครับ  ท่ีผานมาเรื่องน้ำเปนปญหาใหญของงานปองกันฯ  

การสงน้ำอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนในชวงหนาแลง  ซ่ึงมีการขอมาเยอะมาก  

ในแตละป  เรามีคาใชจายเรื่องน้ำมันรถ  ซ่ึงควรจะมีการแจกน้ำเปนจุดๆ ใสถังน้ำ 

ในแตละชุมชน  เพ่ืออำนวยความสะดวกและไมยุงยากในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครับ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       การสงน้ำใหกับชาวบานเปนงานท่ีเหนื่อย  และเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ     

ผมคิดวาการแจกน้ำเปนจุด ๆในแตละชุมชนนั้นดีกวา  เปนการบริการท่ีสะดวกกวา  

ควรจะมีการจัดซ้ือถังน้ำเพ่ิมเติมใหเพียงพอกับการใชดวย  ฝากงานปองกันฯ       

ใหปฏิบัติดวย  และรถดับเพลิงตองมีความพรอมในการปฏิบัติงาน  24 ชม.  

พนักงานขับรถตองมีการบันทึกการทำงาน  และสนง. ปองกันฯ มีคาไฟฟาท่ีคอนขาง

สูงดวยในแตละเดือน  อยากใหมีการตรวจสอบดวยครับ  ตอไปผมจะใหมีเงิน

กองกลาง  เพ่ือใชทำกิจกรรมตาง ๆ เชน พวงหรีดงานศพ  การจัดซ้ือกระเชา      

น้ำดื่มใหพนักงาน  เปนตน  ซ่ึงเปนงานสวนรวมเราสามารถนำไปใชไดครับ 

  

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาลฯ 

       ผมขอแจงเรื่องทานปลัดอาวุโส  ขอใหคนงานเราไปตัดหญาบริเวณหนา

บานพักนายอำเภอใหดวยครับ 
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นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ไดครับ  เราตองทำงานดวยไมตรีจิตกัน  รวมมือ  ประสานกัน  รักใครกัน  

รวมสุขกัน  ใหทุกคนยอมรับความคิดเห็นกันและกัน สามัคคีกัน  ใหเกียรติกัน  ผม

มาเปนนักการเมืองเพราะอยากใหประชาชนมีความสุข  เปนขวัญและกำลังใจในการ

ทำงานครับ  วันนี้การประชุมพอสมควรแกเวลาแลว  จึงขอปดการประชุมครับ 

  

 
 
ปดประชุมเวลา  12.10 น. 

   

    

 ลงชื่อ        วีนัส  เรืองนาค            ผูจดรายงานการประชุม 

            (นางวีนัส  เรืองนาค) 

  

    

 ลงชื่อ          อัญชลี  อิสสภาพ             ผูรับรองรายงานการประชุม 

             (นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
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