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รายงานการประชุม 
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

     ครั้งท่ี  5/ ๒๕64 
ประชุมเม่ือวันท่ี  9  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64  เวลา  10.00  น. 

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

ผูมาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล   ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายณรงค  แซใช นายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย   

2. นายสุเทพ  ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย   

3. นายสุทธิรักษ  ม่ันคง รองนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย   

4. นายตรี  วิสุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   

5. นางสาวสุนิษา  เทวเดช เลขานุการนายกเทศมนตรี   

6. นางจารีวัฒน        กุลเจริญ ปลัดเทศบาล   

7. นายพรเทพ          เพชรอนันต รองปลัดเทศบาล   

8. นางจิระวรรณ       รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   

9. นายคีตวิทย          แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง   

10. นางสาวโสภา       จันทรแกว ผูอำนวยการกองคลัง   

11. นางธิดารัตน        ชูแกว   หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา   

12. นายวีรวัฒน         สุภาวีระวฒัน หน. ฝายแบบแผนฯ   

13. นายประสิทธิ์       วัดศร ี หัวหนาฝายปกครอง   

14. นายทักษิณ         สุทธิเจริญ หัวหนาฝายวิชาการและแผนงาน   

15. นางเดือนเพ็ญ      รีบุตร หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง   

 

 ผูเขารวมประชุม    

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล นิติกรชำนาญการ ธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
    
    
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        เรียน  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ผอ. กองทุกกอง  และหัวหนาฝาย    
ทุกทาน  ระเบียบวาระการประชุมมีท้ังหมด  4  วาระ  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธาน
จะแจงใหท่ีประชุมทราบ (ถามี)  วาระท่ี  2  การติดตามงานภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบ  
ก็มีสำนักปลัดฯ  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา  และกองสาธารณสุขฯ  วาระที่  4  
เรื่องอื่น ๆ (ถามี) ขณะนี้ที่ประชุมพรอมแลว  กราบเรียนเชิญทานนายกฯ  ไดเปดการ
ประชุม  และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ   

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สวัสดียามเชาวันศุกรครับ  ขอใหทุกทานมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ผมเตรียม

ขอมูลไวแลวเพ่ือจะไดพูดคุยกัน  ผมอยากใหทุกคนท่ีอยูในเทศบาลตำบลรอนพิบูลย

มาทำงานดวยรอยยิ้ม  ไมเครียด  กอนเขาประชุมก็ไดคุยกับปลัดฯ ก็ไมเครียด  ยิ้ม

กันบางจะไดสดชื่นครับ  คุณธรณิศรมาหรือเปลาครับ  เชิญคุณธรณิศรดวยครับเรา

จะคุยกันในเรื่องที่ไมเครียดกอน  ซึ่งการทำงานรวมกัน  การใหกำลังใจกันสำคัญ

ท่ีสุด  มีปญหาก็ปรึกษาหารือกัน  สิ่งใดถูกตองก็ดำเนินการ  สิ่งใดท่ีผิดก็มาแกไขกัน  

แลกเปลี ่ยนความรูความสามารถกัน  และดำเนินการได  ผมในฐานะผู นำคณะ

ผูบริหาร  ไดแถลงนโยบายตอสภาฯ เพื่อพัฒนาและดูแลในทุก ๆ ดานของเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย  นโยบายดานที่  1  ดานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ดานที่ 2 

สาธารณสุข  สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  ดานที่  3  ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน  ดานที่  4  การศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ดานที่ 5  การ

ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  ดานที่  6  การบริหารงานกิจการ

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ทั้งหมด  6  ดาน  นโยบายของผมนั้น  1.  สิ่งไดสั่งการ

ไปแลว  ทำสิ่งใดอยากใหมีความรวดเร็วทันใจ  ดวยประสบการณของผม  จากท่ีเคย

เปนผูบริหารมาแลว  สิ่งใดท่ีคณะผูบริหารชุดเกาไดปฏิบัติไวดีอยูแลว  ก็ขอใหปฏิบัติ

ตอไป  แตสิ่งใดที่เปนสิ่งที่ปฏิบัติผิดไป  เราตองเอามาคิดวาเราตองเอาสิ่งที่ผิดมา

แกไข  ทำในสิ่งที่ถูก  เพื่อใหมีสิ ่งที ่ดี ๆ มาพัฒนาองคกรของเรา  ผมไดรับการ

เลือกตั้งเขามา และความหวังของผม คือ การพัฒนาองคกร  เทศบาลฯ ของเรา คือ

บานของเรา  ผมเปรียบเสมือน พอ  สวนปลัดฯ เปรียบเสมือน แม  ซึ ่งผมไดรับ

นโยบายจากประชาชน  และมาบริหารนโยบายเพ่ือชาวบานท้ัง  6  ดาน   

       เมื่อวาน  คุณธรณิศรไดนำเอกสารการประเมิน ITA  ซึ่งไดขอมูลการประเมิน

มาจากพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  ลูกจาง  และผมไดพูดคุยกันกับคุณธรณิศร

ในเรื่องคะแนนการประเมิน  ปรากฏวาคะแนนไมผานเกณฑ  อยากใหคุณธรณิศรได

พูดคุยในเรื่องนี้ใหทุกคนไดฟงครับ   

  

นายธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล 
 

       เรียน ทานนายกฯ คณะผูบริหาร  และพ่ี ๆ พนักงานเทศบาลทุกทานครับ  ผล

คะแนนการประเมิน ITA  มีการประเมินในทุก ๆ ป ปที่ผานมาทาง ปปช. ไดสง QR 

โคชมาให  และจะมีการใหแตละกองทำแบบประเมินดังกลาว  ซึ่งมี 3  สวน คือ    

1. บุคคลภายในเทศบาลฯ  2. บุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการของแตละกอง โดย
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วิธีการสุมชวยประเมินให  3. การเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต  และทาง ปปช. ก็

จะนำขอมูลทั้ง  3  สวน มาประมวลผลขององคกรของเรา  ซึ่งมี  10  หัวขอ คือ 

การปฏิบัติหนาที่  การใชงบประมาณ  การใชอำนาจ  การใชทรัพยสินของทาง

ราชการ  การแกปญหาการทุจริต  คุณภาพการดำเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

การปรับปรุงการทำงาน  การเผยแพรขอมูล  และการปองกันการทุจริต  โดยท้ัง  

10  ดานนี้  ในป พ.ศ. 2563  คะแนนในสวนที่ไดมากที่สุดคือ การปฏิบัติหนาท่ี

ของเทศบาลฯ เราไดคะแนน  93.71 เปอรเซ็นต  สวนคะแนนที่ไดนอยคือ การ

ปองกันการทุจริตไดคะแนน  0 เปอรเซ็นต  คือไมไดคะแนนเลย  คะแนนโดยรวมใน

ป พ.ศ. 2563  ทั้งหมดทั้งเทศบาลฯ ที่ไดคือ 47.86 คะแนน  ตัดผลคะแนน

มาแลว คือได  F ครับ  ขอบคุณทานนายกฯ ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ขอบคุณคุณธรณิศรนะครับ  ที่ไดใหขอมูล อยางเรื่องของการปฏิบัติหนาท่ี  

93.71 เปอรเซ็นต  คะแนนไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต  แตเรื่องการปองกันการ

ทุจริตไมมีคะแนน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดที่ไดประเมิน  186  องคกร 

องคกรของเราอยูในลำดับท่ี  181  ซ่ึงอยูในลำดับทาย ๆ เรื่องท่ีเราตองปรับปรุงคือ 

เรื่องของการทุจริต  ก็ขอฝากในแตละกอง/ฝายดวย  ซึ่งผมไดเขามาเปนผูบริหาร   

2 -3 สมัยแลว  การบริหารของผมเนนในเรื ่องของการทำงานที่โปรงใส ยึดหลัก  

ธรรมาภิบาล  ยึดหลักคุณธรรม  นิติธรรม  ขอใหผอ. ทุกกอง/ฝาย และนอง ๆ ทุก

คนมีความเชื่อม่ันในตัวผม  ผมไมสั่งใหคุณทำในสิ่งท่ีผิด  ใหทุกทานทำในสิ่งท่ีถูกตอง  

มีความเปนธรรม  ยึดหลักกฎหมาย  ซ่ึงการเผยแพรขอมูลขาวสาร  เทศบาลฯ เราได

คะแนน  18.25 เปอรเซ็นต  ถือวาตกไป  เพราะฉะนั้นการเผยแพรขอมูลขาวสาร

จะตองโปรงใส  ประชาชนสามารถตรวจสอบได  ประชาชนตองมีสวนรวมในการ

ทำงาน  ขอใหทุกทานท่ีปฏิบัติหนาท่ี  ชวยแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหทราบกันดวย  

ซ่ึงเทคโนโลยีของเทศบาลฯ อยางอินเตอรเน็ต  เสียงตามสาย เรามีความพรอมเสมอ  

80 เปอรเซ็นตเลย ใชม้ัยครับปลัดฯ   

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       เรียน  ทานนายกฯ คะ  เรื่องของการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ระบบเว็บไซค

ของเทศบาลฯ ยังไมสามารถตอบโจทย ITA  บางหัวขอได  สำหรับหัวขอการปองกัน

การทุจริตที่มีคะแนนนอย  จะตองอาศัยใหคุณธรณิศรดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร  

และอาจจะใหคุณธรณิศรใหความรูกับพี่ ๆ นอง ๆ  ในการดำเนินการที่ยังขาดตก

บกพรองอยู   และบางคนเมื ่อไดรับ QR โคช  แตไมสนใจ ละเลย  ไมใหขอมูล  

คะแนนที่ไดมาจึงอาจจะนอย  ตอไปที่จะแกปญหานี้คือ การรวมกลุมกันแลวมา

ดำเนินการตามขั้นตอน  จนเสร็จสิ้นในขั้นตอนยืนยัน  ซึ่งเปนการควบคุมกลุมคน

ภายในองคกร  เพื่อใหไดขอมูลตรงตามเปาหมาย  ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องที่สำคัญ  และ

อยากใหคุณธรณิศรไดใหขอมูลแนะนำเพ่ิมเติมคะ 

  

นายธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล 
 

       การนำขอมูลของบุคคลภายในจะมีการกำหนดเปนสัดสวนเปอรเซ็นต  อยาง

ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีจำนวนขาราชการ  ลูกจางประจำ  พนักงานจางตาม

ภารกิจ รวมทั้งหมดกี่คน  แลวจะกำหนดจำนวนขั้นต่ำวาควรเปนเทาไหร  เชน    
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80  คน  ขั้นต่ำควรตอบแบบสอบถามจำนวน  30  คน เปนตนครับ  ซึ่งในระบบก็

จะบอกไว        

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       การตอบแบบสอบถาม  ITA นี้เราตอบในโทรศัพทได  ซึ ่งขาราชการและ

พนักงานจางรวมแลวเกือบ 100  คน  เปนการประเมินใหกับองคกร  ถือวามี

ประโยชนและสำคัญมาก  และผมเองก็อยากใหขาราชการไดมีการประเมินคณะ

ผูบริหารดวย  ผมอยากใหชวยกันบอกกลาว  บางสิ่งผมก็ไมรูในเรื่องระเบียบฯ , 

กฎหมาย  ผมอยากเปดโอกาสใหขาราชการไดมีขอเสนอแนะสิ่งดี ๆ เสนอมาใหกับ

องคกร  เปนประโยชนกับชาวบาน  การดูแลผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามสายงาน

ของผูบังคับบัญชา  เพราะผมเห็นวาการสั่งการงานของแตละกองยังไมสมบูรณ  

เพราะเราตองการใหงานออกมามีประสิทธิภาพ  คุมกับงาน  ตอนนี้งานท่ีเหนื่อยมาก 

คือกองชาง เพราะ 9 ป ท่ีผานมาไมไดทำงานตามโครงการท่ีวางไว ซ่ึงนายกฯ วิทูรย 

เดชเดโช ไดเคยคุยกับผมไววาการจะทำโครงการฯ ใด ๆ ควรจะเขียนโครงการฯ ไว

ใหเสร็จ  เม่ือมีงบประมาณท่ีจัดสรรแลว  เราก็สามารถดำเนินการไดทันทวงที  เรื่อง

ของโครงสรางพื้นฐานเปนสิ่งสำคัญ  กองชางจึงตองเหนื่อยหนอยในชวง 2 เดือนนี้  

และคุณทักษิณ ท่ีรับผิดชอบงานเรื่องแผนงบประมาณฯ ซึ่งตองมีการประสานงาน

กันระหวางกอง/ฝาย   

        ตอไป  เรื่องของทรัพยสินของแตละกอง  มีอะไรบาง  ผมอยากทราบ  เชน 

รถ  เครื่องจักร ฯลฯ  ใหทำบันทึกฯ มาใหผมทราบ  สิ่งไหนท่ีชำรุดก็ใหจำหนายเสีย  

บางทีเราซื ้ออุปกรณ  เครื่องใชมาใช  แตไมมีการดูแล  หรือไมไดใช เชน กอง

สาธารณสุข ฯ มีรถจักรยานยนต  2  คัน  ซื้อเมื่อปที่แลว แตไมไดใชกัน  ผมเลยมี

นโยบายใหนำรถจักรยานยนตคันดังกลาวมาเปนรถจักรยานยนตพวงขาง และติด

เครื่องเสียง  เพื่อใชในการประชาสัมพันธ  สื่อสารกัน  ใหเปนประโยชนตอไป เชน 

การประขาสัมพันธ ของงานปองกันฯ ครั ้งที ่แจกน้ำใหก ับประชาชน  มีการ

ประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง  การใชทรัพยสินของทางราชการตองชวยกันดูแล  รักษา

ครับ   

       รองปลัดฯ ไมไดเขาประชุม 2 – 3 ครั้งแลว  เมื่อประเมินการทำงานก็ตองดู

กันในเรื่องของการทำงาน  การปฏิบัติหนาท่ีเปนหลัก  ผมมาจากการเลือกตั้ง  แตละ

คนท่ีทำงานรวมกัน  ผมไมเก่ียววาคุณเปนคนของใคร  ผมไมเลือกปฏิบัติ   

       เร ื ่องของการใชรถในการปฏิบัต ิราชการ  ผมใชรถสวนตัวผมมาตลอด  

นอกจากวามีเหตุจำเปนจริง ๆ จึงจะใช  และอีกเรื ่องคือ อยากใหทุกกองสรุป

ยอดเงินกอนสิ้นปงบประมาณวาคงเหลือเทาไหร   เชิญทานปลัดฯ ไดชี้แจงกับกอง/

ฝายดวยครับ   

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       นำเรียนทานนายกฯ  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ปกอน ๆ 

เราจะมีเงินเหลือจาย  แตปนี้ดวยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้  อาจจะมีเงินเหลือนอยกวา

ปที่ผาน ๆ มา  มียอดงบประมาณไดนำเรียนทานนายกฯ ไปกอนหนานี้แลว  และ

อยากใหทุกคนไดตรวจสอบคาใชจาย  กอนไตรมาสที่  3  นี้  เชน เงินเดือน  คาน้ำ
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คาไฟฟา  เปนตน  ซึ่งเปนคาใชจายประจำ  แตใหดูในเรื่องเงินที่เหลือจาย  สิ่งที่ไม

จำเปนใชจาย  มาผนวกกับกองคลัง  เพ่ือดูวาเรามีเงินเหลือจายหรือไม  เพราะคณะ

ผูบริหารอยากจะใหมีการจัดซื้อรถขยะสัก  1 คัน  ซึ่งมีความจำเปน เรงดวนท่ี

จะตองใช  งบประมาณตามมาตรฐาน รถขยะ  6  ลอใหญ  ใชราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑกรมบัญชีกลาง  2,300,000  บาท  ปลัดฯ อยากใหทุกคนชวยเหลือกัน  

เพราะเรามีรถขยะใชไดเพียงคันเดียว  แตไปเก็บขยะในพื้นที่ทั่วเทศบาลฯ ใชรถถึง  

3  รอบ รถจึงใชงานหนัก  จึงขอรบกวนใหทุกกอง/ฝายไดดูในเรื่องงบประมาณวามี

ยอดเงินตัวใดบางท่ีไมมีการใชจายแลวใน  3  เดือนขางหนานี้  และปลัดฯ จะไดโอน

เงินในเดือนสิงหาคมนี้  ไมเกินวันท่ี  15  นี้  เพ่ือเขาสภาฯ นำเสนองบประมาณในป 

พ.ศ. 2565  ขออนุมัติญัตติไปดวย  ฝากคุณจิระวรรณในสวนคาใชจายของสำนัก

ปลัดฯ   ขอบคุณทานนายกฯ คะ         

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

        เรื่องของสถานธนานุบาลเปนอยางไรบางแลวครับ         

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

        ก็นาสำเร็จแลวคะ  แตที่ลาชาเพราะเรามีการเปลี่ยนผูบริหารชุดใหม  และ

ทาง จสท. ตองการประวัติของทานนายกฯ เพิ่มเติม  ซึ่งตองมีการประสานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 2-3 แหง  และเอกสารไดสงกลับมายังเทศบาลฯ เรียบรอย

แลว  เมื่อวันจันทรที่ผานมาก็ไดรวบรวมเอกสารทั้งหมดสงใหกับ จสท. และตองรอ

ใหทาง จสท. เขาท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติของเทศบาลฯ เรา  ซ่ึงทานนายกฯ มีญาติ

ที่สามารถประสานงานใหไดรวดเร็วขึ้นอีกทางหนึ่ง  เราไดทำงานรวมกัน  ไมวากอง

ชางดำเนินการในเรื่องแบบแปลน  กองคลังดำเนินการในเรื่องงบประมาณ  สำนัก

ปลัดฯ รวมรวมเอกสารจัดสงและประสานงานกับ จสท.   จึงขอฝากทานนายกฯ ได

ติดตามเรื่องสถานธนานุบาลดวยคะ   

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ครับ  ขอขอบคุณทานปลัดฯ  ญาติที่ไดประสานใหเดินทางไปที่กรมฯ แลว  

เร็ว ๆ นี้นาจะอนุมัติ   

  

นางโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       ตามขั้นตอนระเบียบฯ ของงานพัสดุ  ขอที่  21  การจัดซื้อที่ไมใชการจัดจาง

ใหแตงตั้งกรรมการตรวจคุณลักษณะ  ใหจัดทำ TOR และสืบราคา  ซึ่งเปนขั้นตอน

ของพัสดุ  สเปกของสิ่งของ  ทางกองฯ จะเปนผูกำหนดใหชัดเจน  แลวมาแจงกับ

พัสดุ  พัสดุก็จะไปสืบราคาตามสเปกท่ีวางไว     

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       สรุปวา กองเปนผูจัดทำ TOR หรือกำหนดคุณลักษณะ  และใหกองคลังสืบ

ราคานะครับ  จับผิดตนเองกอน  กอนที่จะจับผิดผูอื่น  เอาผิดมาเปนครู  เอาความ

กตัญูมาเปนตัวอยาง  คนจีนถือวาความกตัญูสำคัญมาก  ตกน้ำไมไหล  ตกไฟไม

ไหมอยากใหทุกคนยึดถือเรื ่องความกตัญู  ความทุกขมีเพื ่อฝกความอดทน  

ปริญญาชีวิตของผมผานรอนผานหนาวมาเยอะ ขอใหทุกคนปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง  

ไมกาวกายหนาที่ของผูอื ่น  ใหอยูในระเบียบฯ  ในระบบขององคกร  แลวจะมี

ความสุข  นโยบายของผมคือ ทำงานใหมีความรักใครกัน  เคารพในสิทธิซึ่งกันและ

กัน  อยากใหทุกคนพัฒนาตนเอง  ผมจะเปนขวัญและกำลังใจ  คุณเดือนเพ็ญมีอะไร

หนักใจในเรื่องงานบางมั้ยครับ  มีอะไรพูดคุยแนะนำกันไดครับ  มีสิ่งใดตักเตือนกับ
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ผมได  ถาเขาไมรักเราก็ไมมาเตือนเรา  เราอยาไปโกรธเขา  ใหถือวาเขาเปนครู  อยู

รวมกันตองมีน้ำใจกัน  อยูกันสบาย ๆ มีความสุข  ความหวังของผมคือ อยากให

ชาวบานมีความสุข  เขามาทำงานครั้งนี้ก็อยากใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีการ

พัฒนาที่ดีขึ้น  เปนที่เชิดหนาชูตาใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อยากสงเสริม

ใหขาราชการมีชีวิตราชการที่ดีขึ้น  ไมอยากใหหวาดระแวงผม วาเปนคนหนาไหว

หลังหลอก  ซึ่งตัวผมไมมีพฤติกรรมเชนนั้น  ผมยินดีชวยทุกคนใหกระทำในสิ่งท่ี

ถูกตองครับ  ตอไปคุณธิดารัตนมีอะไรบางครับในเรื่องของงานกองการศึกษา 

นางธิดารัตน  ชูแกว 
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา 

      ในสวนของกองการศึกษา  มีในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา  ซึ่งมี

หนังสือจากจังหวัดฯ ใหรณรงคใสชุดขาวในระหวางวันที่  19 – 25  กรกฎาคมนี้  

การหลอเทียนพรรษาไมสามารถทำได  ก็มีการจัดบอรดกิจกรรมวันเขาพรรษา ณ 

บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานเทศบาลฯ คะ  

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ก็มีเร ื ่องของการทาสีร ั ้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที ่อยากฝากทางกอง

การศึกษา  ซ่ึงควรทาสีใหสวยงานกอนการเปดเทอม  โดยใหคนงานกองสาธารณสุข

ฯ ชวยกันทาสีรองพ้ืนกอน  และทาสีอ่ืน ๆ ใหมีสีสันสวยงาม  และควรมีการตัดแตง

ตนไมใหเรียบรอย 

       ตอไปเรื่องของศูนยดับเพลิง  อุปกรณดับเพลิงตองมีความพรอม  สำรวจการใช

วิทยุสื่อสารของงานปองกันฯ  ใหมีความพรอมในการใชงาน  และทุกกองตองสำรวจ

พัสดุ  ทรัพยสินในแตละกอง  ซึ่งกองคลังไดสำรวจสงมาใหผมแลว  ฝากทานปลัดฯ 

ดูแลในเรื่องนี้ใหดวยครับ 

  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       ขออนุญาตทานนายกฯ คะ  เราไดดำเนินการตรวจพัสดุครุภัณฑประจำป  อยู

ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจขอเท็จจริง  ซึ่งแตละกองฯ ไดรายงานมาแลววาอัน

ไหนชำรุด  อันไหนยังใช การไดด ี  ทางพัสดุได นำเสนอมาแลว  และจ ึงให

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตรวจสอบอีกคร ั ้งหนึ ่งคะ  หลังจากนั ้นจะมี

คณะกรรมการราคากลางตรวจสอบพัสดุที่จะจำหนาย  ฝากใหคุณโสภาเรงในเรื่อง

คณะกรรมการตรวจขอเท็จจริงใหรวดเร็วขึ้น  เราจะไดจำหนายพัสดุที่ชำรุดออกไป  

อะไรที่จำหนายไมไดก็ตีคาเปน 0 และพัสดุที่ยังจำหนายไมไดก็ใหพิจารณากันอีก

ครั้งคะทานนายกฯ   

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ผมอยากถามถึงลำโพงกระจายเสียงท่ีวางอยูใตบันได  ซ่ึงคุณทักษิณไดดูแลอยู  

และอุปกรณ เอกสารตาง ๆ ที่มีอยูควรจัดเก็บใหเปนระเบียบ  เพื่อไมใหสำนักงาน

ของเรารกรุงรัง  ไมสวยงามครับ 

  

นางจิระวรรณ  รุงฤทัยวัฒน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ 

       อยากเพิ่มเติมเรื่องที่คุณธรณิศรไดคุยในเรื่องของ ITA วาแตละกองที่มีการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือสังคม  ควรมีการบันทึกภาพกิจกรรมและสง

ใหกับคุณเสาวนีย  เพื่อนำภาพลงเว็บไซคของเทศบาลฯ  เพราะคะแนนบางตัวใน

การประเมิน ITA มีผลตอการประเมิน LPA ในดานที่  5  จะเกี่ยวโยงกับกิจกรรมท่ี

เทศบาลฯ ไดดำเนินการ  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ความโปรงใส  เพราะฉะนั้น

อยากใหทุกกองที่มีการทำกิจกรรมนำภาพมาใหคุณเสาวนีย  เพื่อนำภาพลงเว็บไซค
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ประชาสัมพันธ  เพราะเมื่อมีการตรวจ LPA จะมีการตรวจสอบทางเว็บไซค  สวน

หนึ่งท่ีทำใหเราไดคะแนนนอย คือ ขอมูลบางสวนไมไดลงเว็บไซค  และขอมูลไมเปน

ปจจุบัน  จึงขอความรวมมือใหแตละกองสงภาพดวยคะ 

      ขณะนี้งบประมาณของสำนักปลัดฯ มีเงินเหลือประมาณเกือบ  4  ลานบาท  

ถากองชางตองการเงินไปใชจายในสวนที่ขาดอยู  สามารถมาพูดคุยกันได  ขอบคุณ

คะ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       คุณทักษิณมีปญหาอะไรพูดคุยหรือไม  อาจจะเหนื่อยหนอยครับ  เพราะผม

ทำงานเชิงรุก  และสท. 12  คน ไดนำเสนอโครงการฯ ตาง ๆ มา  ถาคนละ 5 เรื่อง  

ก็เหนื่อยแลว  สท. ใหม อาจจะไมคอยเขาใจระเบียบฯ ในการดำเนินการก็ตองชวย 

ๆ กัน  เชิญคุณคีตวิทยครับ 

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       กองชางจะรายงานความคืบหนาของงานกองชาง คือ  

1. ถนนคอนกรีต  2  สาย  ดำเนินการเสร็จแลว   

2. บล็อกทอเหลี่ยมที่หินลับ  ซึ่งไดสงเอกสารขออนุมัติพัสดุมาแลว เพื่อจะได

ดำเนินการในข้ันตอนตอไป 

3. การปรับปรุงปอมยามใหเปนท่ีตั้งพระพุทธรูป  ไดผานการประมาณการแลว  

และเรียนทานปลัดฯ ใหบันทึกฯ มาใหดวยครับ  กองชางจะสงรายละเอียด

ประมาณการไปใหครับ 

4. เรื่องจัดสถานที่ปลอยปลาวันแมแหงชาติ  ทางกองชางไดประมาณการไว

เรีบยรอยแลว 

ในปงบประมาณ  2565  กองชางมีงบประมาณ  9  ลานกวาบาท............ 

5.  งานปรับปรุงหองน้ำที ่ศาลาประชาคม  เมื ่อวานนี ้ ทางการไฟฟาสวน

ภูมิภาคไดมาประสานงานกับผม  ใหเราดำเนินการติดตั้งอุปกรณไฟฟาให

เสร็จสิ้น  การไฟฟาฯ จึงจะมาติดตั้งอุปกรณหลักให  และเรื ่องมิเตอร

ประปา  ซึ่งไดรับแฟกซจากการประปาฯ แลว  คาติดตั้งมิเตอรประมาณ  

8,000  กวาบาท  มีคาประกันที ่คอนขางแพง  เพราะเปนพื ้นที ่ไมมี

บานเลขที่เผื ่อความเสี่ยง  ถามีบานเลขที ่จะไมแพง  และการปรับปรุง

หองน้ำ  คาวัสดุและคาแรงงาน ประมาณ  30,000  บาท  เงินกองชางไม

มี  จึงตองรบกวนปลัดฯ ครับ 

  

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ในสวนของกองชาง  ผมไดมอบหมายใหรองนายกฯ สุทธิรักษ  ดำเนินการและ

ดูแล  ซ่ึงบางครั้ง สท. จะถามเรื่องความคืบหนาตัวโครงการตาง ๆ ใหตอบไปวาเปน

นโยบายของผูบรหิาร  คุณคีตวิทยจะไดไมหนักใจ 

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       คือผมจะตอบวาให สท. เขารอโครงการฯ สักนิด  เพราะมีกฎหมายมาใหมวา 

เราสามารถกันเงินไดถึง 3 ป  ปลายปนี้ผมจะคุยกันกับทางกองชาง  ถาโครงการ

ไหนยังไมไดทำ  ก็ใหกันเงินไว  เพื่อให สท. สบายใจวาโครงการฯ นั้น ๆ จะได

ดำเนินการ  แตอาจจะลาชา  เพราะกองชางมีงานยุงในหลาย ๆ เรื่อง  และเราจะ

ทยอยทำโครงการตอเนื่องไปเรื่อย ๆ ครับ 
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นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ขอบคุณคุณคีตวิทย  มีอะไรเสริมครับคุณโสภา  เชิญครับ   

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       ตามท่ีคุณคีตวิทยไดคุยในเรื่องโครงการฯ  ของกองชาง  มี  5 – 6 โครงการท่ี

ยังไมไดดำเนินการ   ถาใหรีบดำเนินการใหทันในปงบประมาณนี้ไดหรือไมคะ 

  

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

       เรียนนายกฯ และหัวหนากอง/ฝายทุกทานครับ  ตามที ่ไดเคยคุยกัน  ถา

โครงการฯ ดำเนินการพรอมกันทั้งหมด  อาจจะไมสามารถดำเนินการจางเหมาได

ทัน  เพราะผูรับจางเหมาไมสามารถทำงานไดทันเวลา  ซึ่งผมเห็นวาการกันเงินจะ

เหมาะสมกับการดำเนินการมากกวา  งานจะออกมาดีกวา  การคุมงานก็จะไมทัน

ตามกำหนด  การบริหารจัดการอาจจะไมเรียบรอย  ซึ่งตามท่ีคุณคีตวิทยไดแจงไป  

ผมอยากใหมีการกันเงินตามนั้นมากกวา  แตก็อยากใหคุณโสภาสบายใจดวยครับ 

  

นางสาวโสภา  จันทรแกว 
ผูอำนวยการกองคลัง 

       เมื ่อมีการกันเงิน  ทาง สตง. อาจจะมีคำถามกับทางเทศบาลฯ  เมื ่อมา

ตรวจสอบบัญช ี

  

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

       ผมตอบไดครับวา  แตละโครงการกวาจะดำเนินการไปได  มันยากขนาดไหน

เรามีภาระหนาที ่เยอะ  ไมใชเฉพาะการควบคุมงานนะครับ  ประชาชนจะได

ประโยชนจากโครงการฯ ท่ีจะดำเนินการ  จึงคิดวาการกันเงินเปนประโยชน  แตกอง

ชางทำงานไมทันจริง ๆ ครับ  เพราะขณะนี้กองชางทำโครงการฯ 9  ลานบาท  ผมก็

ทำงานหนักมาก  ทั้งเขียนแบบ  การประมาณการ  ภาระเยอะ  และพนักงานกอง

ชาง  4 – 5 คน  ก็ทำงานหนักกันทุกคน  เพราะฉะนั้นถางานมีมากกวานี้  เราทำไม

ทันจริง ๆ อกจะแตกกันแลวครับ  จึงขอแจงผูบริหารวา ควรปลอยงานตามความ

เหมาะสม  และผมขอกันเงินดีกวาครับ 

  

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

       ผมขอหารือทานปลัดฯ ครับ   

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
ปลัดเทศบาลฯ 

       ถาพูดตามเจาหนาที่งบประมาณ  เหตุผลที่คุณโสภาพูด  เหตุผลที่คุณคีตวิทย

พูด  และเหตุผลที่คุณสุทธิรักษพูด  ปลัดฯ เขาใจ  แตอยาลืมวา  เรากันเงินไวเมื่อป

ที่แลว  แลวปนี้เราไมไดดำเนินการ  ซึ่งมันสำคัญ  และปลัดฯ ไดดูตามเทศบัญญัติฯ 

เรื่องการซอมแซมถนน 1,040,000.-  บาท  จริง ๆ เปนเรื่องสำคัญและควรจะทำ  

แตเนื่องจากกองชางมีภาระคุมงานไมทัน  ระยะเวลาการทำคอนกรีตตองใชเวลา  

อันนี้เราเขาใจ  แตในเชิงบริหาร  และในเรื่องของแผนฯ การจัดหาพัสดุ  ซ่ึงจะตองมี

การปรับแผนฯ ใหม  เราไมไดดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ  ขอแนะนำในฐานะ

เจาหนาท่ีงบประมาณและฐานะปลัดฯ ดวย  อยากรบกวนในสวนโครงการท่ีคางเกา  

ซึ่งไมทราบวากี่โครงการ  อยากใหบริหารเวลาที่เหลืออยูใหทัน  ใหลงนามสัญญา  

เมื่อมีการกันเงิน  ก็จะมีปญหากับสภาฯ อีก  เพราะจะเห็นวาสภาฯ จะมีการแสดง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเหมือนที่ผานมา  เพราะฉะนั้นจะทำอยางไร  การ

บริหารโครงการฯ ของเกาเสียกอน  สวนของโครงการฯ ปใหม  เรื่องการซอมแซม

อาคาร  อาจจะเริ่มเดือนตุลาคม  ก็ไมนาจะเสียหายอะไร  ฝากผูบริหารและนอง ๆ 

ดวยคะ  ขอบคุณคะ 
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นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

       ไดครับ  การทำงานตองอาศัยการรวมมือกันของทุก ๆ ฝาย  ความสามัคคีกัน

เปนเรื่องสำคัญ   มีปญหาอะไรก็ขอใหชวยเหลือกันพูดคุยกันครับ  วันนี้การประชุม

พอสมควรแกเวลาแลว  จึงขอปดการประชุมครับ 

  

    

 
 
ปดประชุมเวลา  12.10 น. 

   

    

 ลงชื่อ         วีนัส  เรืองนาค           ผูจดรายงานการประชุม 

            (นางวีนัส  เรืองนาค) 

  

    

 ลงชื่อ         อัญชลี  อิสสภาพ              ผูรับรองรายงานการประชุม 

             (นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
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