
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 

วันท่ี  21  เมษายน  2563    เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลกุดตุ้ม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

  ผู้บริหาร     

      1  นายบุญชู สากุล นายก อบต.กุดตุ้ม   

      2  นายสีนวน จำพันธุ์ รองนายก อบต.กุดตุ้ม   

      3  นายประมวล อาสาสู้ รองนายก อบต.กุดตุ้ม   

      4  นายบุดดา เขตบำรุง เลขาฯ นายก อบต.กุดตุ้ม   

  พนักงานส่วนตำบล     

      1  นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  ปลัด อบต.กุดตุ้ม    

      2   นายนิพนธ์   เหวชัยภูม ิ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง    

      3   นางลัดดาวัลย์   ศลิป์ดี   หัวหน้าสำนักปลัด    

      4  นายวิเชียร วงษ์ชัย  ผูอ้ำนวยการกองช่าง    

      5   นายหัสดินฐุ์   สรณ์ภัสกุล   ผูอ้ำนวยการกองการศกึษาฯ    

      6   นางยุภาพร   ดวงหาคลัง   ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม    

     7   น.ส.ฐิตภิรณ์   แต่งเมือง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

      8   พ.จ.อ.ทวี   แต่งแดน   นักจัดการงานทั่วไป    

      9   นางประภาพร   สิทธิวงศ์   นักทรัพยากรบุคคล    

    10   นายวสันต์   พันสาง   นักวิชาการเกษตร    

    11   นางอรัญญา   ตั้งใจ   เจ้าพนักงานธุรการ    

    12   จ.อ.สุวจิักขณ์   จันบุญมี   เจ้าพนักงานป้องกันฯ    

    13   นายจตุรงค ์  ขันชัยภูมิ   เจ้าพนักงานธุรการ    

    14   นางสุรัชยา     โอวาทวงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี    

    15   น.ส.สุรีรัตน ์  ศรคีรไทย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    

    16   น.ส.ณฐกมล   พรมกุดตุ้ม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    

   17   นายชัชชัย   ละลมชัย   เจ้าพนักงานพัสดุ    

    18   นายอาทิตย์   ดำรงพันธ์   นายช่างโยธา    

    19   จ.อ.วโิรจน์   ดรสีเนตร   นายช่างไฟฟ้า    
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    20   นางนารีรัตน์   ชัยมนตรา   นักวิชาการศกึษา    

    21   นายมนตรี   เนตตาวงษ์   นักพัฒนาชุมชน    

  พนักงานครู     

      1   นางเลียม   หนูวงศ ์  ครู    

      2   นางจุธาทิพย์   ดำรงแดน   ครู    

      3   นางสมเกียรติ   ขันชัยภูมิ   ครู    

      4   น.ส.วราพร   พิลาวรรณ   ครู    

      5   น.ส.จารุวรรณ   เพียรธรรม   ครู    

      6   น.ส.สุนิสา   คุ้มไข่น้ำ   ครู    

   พนักงานจ้างตามภารกิจ      

1   นายวรวิทย์   ศรจีำปา   ผช.นักสังคมสงเคราะห์    

2   น.ส.ณัฐธีรกานต์   แก้วอุดร   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ    

3   นายธีระยุทธ   สากุล   พนักงานขับรถยนต์    

4   นายศุภชัย   พรประภา   พนักงานขับรถยนต์    

5   นางศริิพรรณ   จันทร์นวล   ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ    

6   นายไพรัตน์   พวงจันทร์   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    

7   นางระเบียบ   บรรณสาร   ผช.ครู ผดด.    

8   นางเพียงใจ   ประจญกล้า   ผช.ครู ผดด.    

9   น.ส.อัญชลี   กองจันทร์   ผดด. (ทักษะ)    

10   นางเกียรติชะฎา   ดำรงชาติ   ผดด. (ทักษะ)    

   พนักงานจ้างท่ัวไป      

1   นางสุพัตรา   แต่งถิ่น   คนงานทั่วไป    

2   นายชูศักดิ์   อาสากิจ   นักการภารโรง    

3   นายวิชิต   หาญกุดตุ้ม   คนงานประจำรถขยะ    

4   นายอัมพร   กองจันทร์   คนงานประจำรถขยะ    

5   นายบุญเลิศ   สุขดี   คนงานสูบน้ำ    

6   นายโชคชัย   บำรุงฐาน   คนงานสูบน้ำ    

7   นายมังกร   เหวชัยภูม ิ  คนงานสูบน้ำ    
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เริ่มประชุม  10.00 น. 

ที่ประชุมพร้อม  นายบุญชู  สากุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ ้ม  ประธานที่

ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา1.เรื่องการแก้ปัญหาผูป้ระสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 

ปลัด อบต.   

           

วาระที่ 2 ... 

   จ้างเหมาบรกิาร      

1  นางกนิษฐา วงศรไีข แม่บ้าน   

2  นายชาญชัย หาญมรรคา  คนงานประจำรถขยะ    

3  นายวาณิช เจนบ้านผือ ยาม   

4  น.ส.พิราพร ถนอมชาติ ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ฯ   

5  นายคำจันทร์ มะลิงาม  คนงานเผาขยะ    

6  นายอนันต์ วรรณพันธุ์  คนงานประจำรถขยะ    

7  นายวันชนะ เหวชัยภูมิ  คนงานประจำรถน้ำ    

8  นางเกสร ศรจีำปา  ช่วยปฏิบัติงานการเงนิฯ    

9  นายณัฐวีร์ จารุวรรณเสวี  ช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษี    

10  น.ส.นารินทร์ พรมกุดตุ้ม  ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ    

11  น.ส.เกศณยี์ อินทวงศ์  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ     

12  น.ส.ทินารมภ์ เติมชาติ  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ    

13  น.ส.เมธาพร อย่างสวย  ช่วยปฏิบัติงานช่างโยธา    

14  นายกิตตศิักดิ์ เหวชัยภูมิ  ช่วยปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า    

15  น.ส.กัลยาณี แสงภักดี  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ     

16  น.ส.สิรินทร หาญกุดตุ้ม  ช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก    

17  น.ส.พรนิพา บุตรศรีภูมิ  ช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก    

18  น.ส.สุจนิดารัตน์ อบเมือง  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ     

19 นายกิตตวิินน์ อบเมือง ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้  
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วาระที่ 2  เรื่องติดตามรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 

   -ไม่มี          

วาระที่ 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญช ู สากุล เรื่องแรก เรื่องการโอนย้ายสับเปลี่ยนในตำแหน่งงานเดียวกัน ท่าน  

นายก อบต. ปลัดเฉลิมศิลป์ฯ ท่านรอง หน.ส่วนทุกกอง พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  

ปลัดท่านเก่าย้ายไปท่านใหม่ย ้ายมา การทำงานทำงานตามนโยบาย

ผู้บริหาร ท่านปลัดย้ายมาใหม่จัดระบบการทำงานใหม่ ผอ.กองช่างย้ายมา

ใหม่ เรื่องห้องประชุมให้จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมสำหรับการ

ประชุม ให้มีผู ้ร ับผิดชอบการจัดเตรียมห้องประชุม เครื ่องเสียง ไมค์              

ให้พร้อม นายกฯสั่งต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ปลัดท่านย้ายมาใหม่ท่านยังไม่เคย

เห็นเราต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงานใหม่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน การ

โอนย ้ายจากก ุดต ุ ้มไปนาเส ียว นาเส ียวไปโคกส ูง โคกสูงมากุดตุ้ม                 

ย้ายสามเส้า แนวทางการทำงานผมตอ้งอาศัยเจ้าหน้าที่ของเรา  

 เรื่องที่สอง การจัดทำแผนโครงการต่างๆให้ทำรายงานถึงผม ท่านปลัดให้

ชะลอไว้ก่อน  กรรมการมี  5 ท่าน ท่านนายอำเภอเป็นห่วงเรื่องแผน ทำไม

กุดตุ้มทำไม่ได้ กุดตุ้มติด 1 ใน 10 ตำบล ของภัยพิบัติอยู่ในกรอบของแผนฯ 

ทุกกองตอ้งรับฟังท่านปลัด ผมรักทุกคนฝากทุกคนตรงนีอ้ยากให้ทำงานไป

ด้วยกันนะครับ เชญิท่านปลัดครับ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา กราบเรียนท่านผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ผมอยู่ ชัยภูมิ 

ปลัดอบต. ทำงานท้องถิ ่นอยู ่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ท่านนายกฯใช้

หลักการทำงานท้องถิ่น ดีครับผมเห็นบรรยากาศของตำบลกุดตุ้ม ท่านมี

ประสบการณ์มาก นโยบายของผู ้บริหารกำหนดบุคคลในสาธารณสุข 

ข้าราชการผู้ปฏิบัติตามนโยบายไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายทำได้ ฝ่ายสภา

ตรวจสอบ ท่านวิเชียร บรรจุครัง้แรกที่โนนสำราญ ทำงานไม่เป็นปัญหาผม

หรือตั้งใจเป็นปัญหา ความรับผิดชอบ 24 ชั่วโมง สั่งการไปไหนรับผิดชอบ

ในหนา้ที ่กำหนดบทบาทหน้าที่เอาไว้สำหรับบุคคล การประเมินปฏิบัติตาม

ระเบียบ การเงินเข้าใจบริหารดำเนินการจ่าย ช่างออกแบบคำนวณ

ประมาณราคาก่อสร้าง เราไม่เข้าไปก้าวก่ายหน้าที่คนอื่น ทำตามหน้าที่ที่

กำหนด เช่น กระเป๋ารถไปขับรถ ความผิดคือ คนขับ หน้าที่คุณคุณต้องผิด

ชอบ งานแต่ละกองแต่ละส่วนช่างประมาณการผิดเกิดปัญหากับชาวบ้าน 

และผูบ้ริหาร ผอ.กองช่างไประเมินให้ช่างผู้นอ้ยไปทำ อยากใหรู้้บทบาท 

         หนา้ที่... 
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หน้าที่ถ่ายเอกสารคำสั่งให้ได้รับทราบทุกคน ยกตัวอย่างเช่น การเล่น

ฟุตบอลทำเป็นทีม สนับสนุนช่วยซึ่งกันและกัน 12 คน ไม่ทราบใครจะส่งลูก 

เป็นแบ็ค พูดให้เห็นภาพการทำงานเป็นทีมเปรียบเหมือนการเล่นกีฬา

ฟุตบอล นายกเป็นโค้ช ดำเนินการกวดขันทุกที่ เพราะเรามีปัญหาวันก่อน

คุยกับนายอำเภอเมื่อก่อนเราสอบติดก่อนรับเงินเดือนผ่านการทดลองงาน              

6 เดือน ทำงานไม่น้อยกว่า 16 วัน สอบงานท้องถิ ่นได้เข ้ามาทำงาน                

เรามีความสามารถแต่ขาดการอบรม ความเข้าใจในงานวันนี้ท่าน ผอ.กอ

รมน.ได้เดินทางมาช่วยซ่อมหลังคาสังกะส ีผูไ้ด้รับความเสียหายจากวาตภัย

ในพืน้ที่ตำบลกุดตุ้ม เนื่องจากพายุฤดูร้อน ได้แก่ บ้านผือ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 

หลังคาเรือน หมู่ที่ 15 จำนวน 1 หลังคาเรือน หมู่ที่ 17 จำนวน 1 หลังคา

เรือน บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 จำนวน 35 หลังคาเรือน บ้านหนองไผ่น้อย             

บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ 11 จำนวน 32 หลังคาเรือน บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ 13 จำนวน 

23 หลังคาเร ือน และบ้านกุดตุ ้ม หมู ่ท ี ่  4 จำนวน 65 หลังคาเร ือน 

วัฒนธรรมทางอีสานของเรามีวัฒนาธรรมที่ดี ส่วนราชการช่วยเหลือกัน 

เรื่องงานต้องศกึษาหาความรู ้รู้บทบาทหนา้ที่ของตนเองเราต้องเอาเรือข้าม

ฝั ่งสู ่จุดหมายเราทุกคนช่วยกัน ข้อมูลทางราชการต่างๆมีชั ้นความลับ   

เรื่องไม่ดีไม่ต้องฟังไม่เหมาะห้ามทำ เพราะเรามีการเมืองอยู่ด้วยเรานำเรื่อง

ไม่ดีออกไปนอกเหนือหน้าที่ผมรู ้ผมเอาจริง ระบบราชการทุกที่มีช ั ้น

ความลับ เอกสารขอไม่ได้การขอเอกสารต่างๆต้องทำเป็นหนังสือขอ

อนุญาตถึงนายกฯ ตำบลกุดตุ้มเป็นตำบลใหญ่การควบคุมยากเรานำสิ่งที่ดี

มาสู่องค์กรเป็นเรื่องที่ดี การเอาเรื่องราชการไปพูดเป็นวินัยร้ายแรงของ

ข้าราชการ หากเราไม่มี 1.ความรักความสามัคคีกัน ผมจะดูแลทุกท่าน

เท่าที่ผมจะดูได้ 10 ตำบล เขาเสนอสถาบันพระมหากษัตริย์ คลองสวยน้ำใส 

หนองตาดำ คลองเทา ท่านนายกประยุทธ์ จันโอชา ให้บริบทการทำแผน

ต่างๆสอดคล้องกัน ตอนนี้ดำเนินการยังไม่ถึง 30 ล้าน ขอความร่วมมือกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เทศบาลเมืองชัยภูม ิ  สำนักงาน

ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ  องค์การบริหารส่วนตำบลที ่มีเส้นทางน้ำ

เชื่อมต่อกับตำบลโพนทอง ตำบลบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลกุด

ตุ้ม และตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เรื่องที่ตรงนี้ปกติทำ

ไม่ได้ เมื่อก่อนขี่เรือได้ ตอนนี้ตื้นเขินเมื่อมีคลองเขาต้องการให้ 5 ตำบล 

ตำบลบุ่งคล้า ตำบลโพนทอง ตำบลหนองไผ่ และตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง 

       จังหวัดชัยภูมิ...  
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จังหวัดชัยภูมทิำคลองซอย (คือ สร้างแยกจากคลองสายใหญ่ - แนวคลอง

อยู่บนที่สูงกว่าเพื่อให้นำ้ไหลโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก - การจ่ายน้ำ โดย

ผ่านท่อส่งน้ำเข้านา (FTO)) เพื่อทำการเกษตรเป็นแหล่งน้ำดิบผลิต

น้ำประปาให้กับประชาชนในพื ้นที่ตลอดหน้าแล้ง ในอนาคตเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว แลนด์มารค์ ตำบลบุ่งคล้าเป็นตลาดปลา มีพระตำหนัก ตำบลกุด

ตุ้มเป็นหนึ่งในนั้น คณะกรรมการ 2 คน พัฒนาสนับสนุนไม่มีผลตัดเพิ่มตรง

ตามยุทธศาสตร์อำเภอประเทศเรื่องแผนต่อไปไม่ต้องมีประชาคมแผนหรือ

การจินตนาการ ให้เป็นตามฝัน เป็นการเข้าใจคลาดเคลื ่อนเรื ่องจริง

คณะกรรมการบอกไม่เห็นควรเจาะบ่อบาดาล เขาระบุไม่ควรเจาะผมไม่

เข ้าใจทำไมเป็นอย่างอื ่น ผมนำเร ียนท่านนายอำเภออาจเป็นความ

คลาดเคลื่อน ในส่วนงานของสำนักปลัดมีงาน 8-10 งาน 1.งานส่วนสำนัก

ปลัด 2.งานงบประมาณแผนต้องสอดคล้องกับงานงบประมาณ  3.งาน

บุคลากร 4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 5.เรื่องระเบียบข้อ

ปฏิบัติงานธุรการ เป็นหนา้ที่รับผดิชอบอยู่แล้ว หนังสือเข้าออกเป็นอย่างไร 

การบันทึก ขออนุญาตอย่างไร เรายึดมั่นตำแหน่งในข้าราชการ มีใครอยาก

ขอเปลี่ยนงาน เราต้องอยู่ในกรอบกติกา ผมเชื่อกุดตุ้มไม่มีปัญหาเพียงไม่

เข้าใจ ในปี 40 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว รอบเมือง ตั้งก่อนเพื่อน

และตามด้วยทุ่งลุยลาย คอนสาร บ้านแฮก อำเภอภูเขียว ในการทำงานผม

ใช้หลักเหตุและผมไม่ใช้อารมณ์ ผมอยากใหทุ้กคนช่วยกันพูดคุยกัน ถ้าไม่รู้

เรื่องแต่รูไ้ด้โดยประสานผู้รู ้ผมประสานได้เกือบทุกทีม่ีปัญหาให้นำมาพูดใน

ที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนนำปัญหาอุปสรรคเข้ามาพูดคุยในที่ประชุม สรุปครั้ง

หน้าคือแนวทางการทำงาน ช่วงแรกผมนำเรียนเท่านีค้รับ     

ข้าราชการม ี3 ระดับ 

1.ผอ.ผูบ้ริหารแต่ละกอง ถึงขัน้ผอ.ทุกกอง 

2.ผู้ชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการขึ้นไปทำงานดีรูเ้รื่อง 

3.ผู้ปฏิบัติ บรรจุใหม่ทำงานไม่ถึง 3 ปี  ผู้ปฏิบัติทำงานหนัก ผู้ชำนาญงาน

เป็นผู้ทาน  

ผอ.กองดูอีกทีนะครับคนทำความรับผิดชอบไม่มาก ผอ.รับผิดชอบสูงสุด 

ปลัดต้องรับผิดชอบทุก เรื่องที่แก้งสนามนางเงินหาย 6 ล้าน พนักงานจ้าง             

ติดคุก 8-9 ปี ข้าราชการตอ้งเข้าใจอยากใหทุ้กคนเข้าใจบริบทในการ 

 

        ทำงาน... 
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ทำงาน ผมพบปะเพียงเท่านี้นะครับ มีอะไรปรึกษาหารือสรุปแต่ละกอง 

เชญิกองช่าง ท่านผอ.วิเชียรครับ 

นายวืเชยีร วงษ์ชัย ครับกราบเรียน ท่านนายก ท่านรอง ท่านเลขา ปลัดและพนักงานทุกท่าน 

ผอ.กองช่าง ตอนนี้มงีานเร่งด่วนเป็นงานภัยแล้งเข้ามา พายุลมแรงทำให้บ้านเรือนหลาย

หลังได้รับความเสียหาย โดนทั้งฝนและลมพัดแรงทำให้หลังคาสังกะสีปลิว

ออกไปจากหลังคาบ้าน ผมได้มอบให้นายช่างไปดำเนินการช่วยเหลือและ

ประเมินราคาดำเนินการซ่อมหลังคาสังกะสีเป็นการเร่งด่วน ตอนนี้กำลังทำ

ข้อมูลทำงบภัยแล้งทำส่งอำเภอ ผมได้ออกไปสำรวจช่วยดึงสายวัด ที่บ้าน

หนองคอนไทย บ้านบะก่าม มีอะไรที ่ต้องช่วยกันอีกหลายอย่างครับ 

ขอบคุณครับ  

นายเฉลิมศิลป์  ขอบคุณมากครับท่านผอ.กองช่าง ครับลำดับต่อไปอยากให้ท่าน                   

ปลัด อบต. ผอ.กอรมน.พวกเราด้วยความคุ้นเคยท่านเองก็เป็นห่วงตำบลกุดตุ้มของเรา 

จริงๆพบกับท่านหลายที่ไม่ว่าบ้านเหลื่อมก็ดี โคกสูงก็ดี วันนี้ก็มาเจอกันที่

ตำบลกุดตุ้ม จริงๆแล้วเหตุจากสาธารณภัยท่านอยากจะมีส่วนร่วมเข้ามา

ช่วยจริงๆแล้วท่านเป็นคนพืน้เพบ้านเราครับ เห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง

อยากเข้ามาช่วยพวกเรา ในโอกาสนีถ้ือเป็นความโชคดีที่ท่านมาพบกับพวก

เราอยากใหท้่านพบปะพนักงานท้องถิ่นของเราและพูดถึงทิศทางบทบาทใน

การช่วยพวกเราได้อย่างไร โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านเสเบิกครับ ขออภัยครับ

จำชื่อจริงไม่ได้ครับ 

พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ กราบเรียนท่านนายก ท่านรองฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด เคยพบปะกับ 

ผอ.รมน. ท่านบ่อยครั้ง ที่เกษตรสมบูรณ์ได้ร่วมงานกับท่านเป็นโอกาสอันดี ครั้งนี้

เป็นครั้งแรกที่ได้รับโอกาสที่ผมได้มีโอกาสพบปะพี่ๆน้องๆองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดตุ้มครัง้แรก ผมมาอยู่ชัยภูมนิานแลว้อยู่กองอำนวยการรักษา 

ความมั่ นคงภายในของจั งหวัดชัยภูมิ  ซึ่ ง ได้ เรียนท่านนายกฯไป

แ ล้ ว ว ่ า ใ น โอกาสต่อไป หากทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ ้ม             

ม ีก ิจกรรมหลังจากโควิดเสร็จสิ ้น มีก ิจกรรมอะไรก็ตามที ่จะสร้าง

บรรยากาศให้กับ กอรมน.จังหวัดชัยภูมิได้มีส่วนร่วมในส่วนของวาตภัย              

ที ่ผ่านมาทางกองทัพได้สั ่งการไว้ให้กอรมน.ฝ่ายทหารมาดูแลความ

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างไรก็ด้วยความ

เข้มแข็งของท้องถิ ่น โดยเฉพาะท่านนายกฯและส่วนปกครองที่ กำนัน 

ผูใ้หญ่บ้าน ทุกภาคส่วนหลายฝ่ายช่วยเกื้อกูลรวมทั้งราษฎรในพืน้ที่ที่ได้รับ 

       ภัยพิบัติ... 
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ภัยพิบัติลมแรง วาตภัย ซึ่งในโอกาสต่อไปก็คงจะได้มาร่วมกิจกรรม ช่วงนี้

เป็นช่วงประกาศเคอร์ฟิลนะครับ จังหวัดชัยภูมิโดยกองทัพภาคที่ 2 ได้ส่ง

ทหารซึ่งเป็นสารวัตรทหารเข้าเวรประจำจุดตรวจเฉพาะกลางคืน เวลา 4 

ทุ่ม ถึง ตึ 4 ก็ฝากบอกไป ฝากกระจายข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องใครที่เข้าไป

ในเมืองผมจับหมดนะครับไม่มีอุทรณ์ทั้งสิ้น อย่าเข้าไปนะครับถ้าเข้าไปให้

รีบกลับบ้าน ผมเหนื่อยมาหลายวันแล้วครับผมเข้าไปคุมเพื่อใหส้ถานการณ์

โรคระบาดลดน้อยลงอดทนอีกสักนิดครับ ขอพี่น้องอดทนเพื่อควบคุมโรคให้มันอยู่ 

ถ้าการ์ดตกเมื่อไหร่โดนสอยร่วงเป็นโรคที่มองไม่เห็นตัว วันนี้ต้องเอาทหาร

มาช่วยสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นตัว ไม่รู้เมื่อไหร่ทหารจะโดนเหมือนกันก็ได้แต่

กำชับดูแลตัวเอง ด้วยรถผมที่ใช้เป็นรถโฆษณา รถแห่ขายยา รถก็ยืมคนก็

ยืมไม่มีงบ ผมยืมทั้งหมดยืมได้ผมก็ยืม ถ้าใครมีขอ้สงสัยโทรติดต่อประสาน

ตามเบอร์โทรนี้นะครับ 098-6488656 พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ ขออนุญาตไม่ได้

เปิดหน้านะครับ ตอนนี้สวมหน้ากากเข้าหากันนะครับ เมื่อก่อนใช้ไม่ได้

ตอนนี้ใช้ได้นะครับ ขอบพระคุณท่านนายกฯเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติ

ผมได้มาพบปะพี่นอ้งพนักงาน อบต.ขอบคุณมากครับ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับก็ขอบคุณทางท่านพันเอกธงชัยนะครับ ที่ท่านได้มาร่วมงานเยี่ยม 

ปลัด อบต.  เยือนคาดว่าอีกวันสองวันก็จะได้ร่วมกันไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ ได้รับ 

ความเดือดร้อนพายุวาตภัยท่านก็จะส่งทีมงานมาช่วยทีมหนึ่งนะครับ

ขอบคุณครับ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที ่เราได้รับการช่วยเหลือจากทาง            

กอรมน.เพราะตอนนี ้ร ู ้ส ึกว่าชาวบ้านหลังคาออกไม่ม ีช ่างตีหล ังคา           

ให้สารวัตรทหารจังหวัดนครราชสีมาช่วยเป็นโอกาสดีที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย

จา้งแรงงาน เรื่องอาหารการกินบ้านเราพอกินได้นะครับ พวกเรามฝีมีอืด ี

ครู ผดด.ทำกับข้าวอร่อยครับ ต่อไปเชิญท่านผอ.กองการศกึษาครับ เชิญครับ  

นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล ครับเรียนท่านนายก ท่านปลัด เรียนท่านรองนายกฯ ท่านผูอ้ำนวยการกองทุก 

ผอ.กองการศกึษา  ส่วน พี่น้องพนักงานทุกคนนะครับ ทั้งคณะกรรมการ ข้าราชการลูกจา้ง  

กระผมนายหัสดิน สรณ์ภัสกุล ผอ.โจ้ กองการศกึษา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มี

โอกาสประชุมเก็บข้อมูลในการประชุมหลายเรื่อง ผมขออนุญาตนำบริบท

นะครับ ก็จะเป็นเรื่องลักษณะงานส่วนรวมแล้วก็งานที่แยกเป็นกองตัวเอง 

ผมทำท่าตกใจเมื่อสักครู่ต้องขอโทษจริงๆนะครับ ผมไม่ได้เจตนาก้าวล่วง

หรอืล่วงเกินแต่ที่ตกใจก็คือด้วยอำนาจหน้าที่ ผอ.กองนะครับ ได้เป็น 

 

       คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการรายงานและกิจกรรมซึ่งเป็นตามที่ท่านปลัดกล่าวคือมีความ

รับผิดชอบในการทำงานนะครับ ยกตัวอย่างเช่น การเป็นคณะกรรมการ          

ในการประชุมเรื่องแผน ในที่ประชุมเราได้คุยด้วยวาจาลักษณะการคุยด้วย

วาจาก็จะมีการตกลงกัน ลักษณะงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ 

เจา้หนา้ที่ทำเอกสารปกติพูดคุยด้วยวาจาต่อหน้าทั้งผูบ้ริหารเพื่อนร่วมงาน

คณะกรรมการ คำว่าคณะกรรมการคือผู้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันนะครับ 

วันนี้ก็เรื่องแบบนี้  2 รอบ เรื่องที่เราตกลงกันคุยกันแล้วว่าให้ผ่านนะครับ 

แต่พอท่านปลัดเฉลิมศิลป์ฯ ว่ามีเรื่องทางอำเภอเมื่อสักครู่หันหน้ามองไป

ทางท่านผู้อำนวยการสวัสดิการสังคมนะครับคือเราไม่ทราบว่าทางเรา               

คุยกัน มี 2 เรื่อง คือขา้ราชการด้วยกันต้องรับฟังนะครับผู้ปฏิบัติได้รับอะไร

ก็ตามนะครับ ตามที่ผู้บริหารสั่งหลายเรื่องบางส่วนที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้อง

รายงานคณะกรรมการให้ทราบเรื่องด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนเมื่อ

สักครู่ ไม่ได้กล่าวโทษเพื่อนนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุอีกครั้งเราคุยกันอย่าง

นี้แล้ว เราไม่ทราบเรื่องเราทราบเรื่องทีหลังแล้วเราจะโดนสอบวินัยหรือ

ไม่ใช่นะครับ ซึ่งต้องขอบคุณท่านปลัดนะครับที่ให้โอกาสทางคณะกรรมการได้

คุยกันแบบนี้ ซึ่งต้องขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้อธิบายและพูดสอบถาม

ข้อความเป็นจริงก่อน คณะกรรมการในรูปแบบประชาคมที่มาร่วมด้วยนะ

ครับ ท่านผอ.ที่เกี่ยวข้องผมไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องรับทราบหรือไม่นะครับ 

อย่างน้อยคุยกันนะครับ ผมกองการศกึษากองใหม่แต่ผมมั่นใจความรู้ความ

เป็นอาวุโสในการทำงานในการขึ้นมาเป็นผอ.ระดับต้นขององค์กรนี้ ผม

ทำงานมา 15 ปี ถึงจะมีข้าราชการอยู่น้อยนะครับ มี 2 คน ผมกับคุณนารี

รัตน์ แตม่ีความรับผดิชอบในเรื่องการทำงานและการนะครับ จงึขออนุญาต

นำเรียนที่ประชุมปรึกษาหารือหาข้อสรุปเลยนะครับ เป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจ

ในการทำงานบ้างเล็กน้อย ถ้าเป็นเรื่องของผู้บริหารผมไม่ขัดนะครับ การ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อความนอกเหนือจากนั้นขอความกรุณาช่วยแจ้งให้ผม

ทราบด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้คุยกัน เมื่อสักครู่ผมเข้าไปคุย

กับท่านนายกฯตอนเย็นผมก็ปรึกษาเรื่องนีน้ะครับ เรื่องบุคลากรและผลงาน

ความรับผิดชอบแต่ไม่เหมือนที่เราคุยกัน ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้อง

คุยกันนะครับ ที่เราคุยกันผมก็ยังปรึกษาอย่างน้อยก็ได้พูดคุยและขอให้ท่าน

พิจารณาด้วยนะครับ การทำงานต้องมีความจริงใจและความเกรงใจของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา ขอนำเรียนต่อที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้นะครับ ในรูปแบบ 

              คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพูดคุยกันก็อยากให้แจ้งหรือจะปรึกษา

กันรอบนอกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนหาทางออกร่วมกันนะครับ สำหรับ

บุคลากรทางการศกึษาให้ปฏิบัติงานแบบไหนได้หมดครับ อยากให้ศกึษานะ

ครับเพราะว่าอย่างน้อยนำชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต้องมีความเสี่ยง

และเมื่อมีปัญหาผมขอรับทราบปัญหาและอุปสรรคในงานด้วยนะครับ 

อย่างน้อยถือว่าเป็นพี่เป็นน้องดูแลกันนะครับ ต่อมานะครับตามที่นโยบาย

ท่านปลัดได้ให้นโยบายไว้เมื่อวันที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครับเรื ่อง

เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคส่วนกองการศึกษาวัฒนธรรมนำเรียนต่อที่

ประชุมเรื ่องการทำงาน คณะกรรมการ คณะทำงานเอกสารที ่ม ีการ

เปลี่ยนแปลง ศกึษาวัฒนธรรมแบ่งเป็นวิชาการการเงิน งานบุคลากรเรื่องนี้

เราลงตัวแล้วนะครับ เรื่องพื้นความรู้ความสามารถบุคลากรนะครับ เรื่อง

เกี่ยวกับภาระการดูแลเด็ก ความรับผิดชอบไม่มาก น้อง 2 คน ผ่านการ

ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ความเป็นลูกจ้างความรับผิดชอบไม่ได้มากที่เป็น

จ้างเหมาบริการนะครับ ขอฝากท่านดูแลเรื่องการปรับเป็นพนักงานทั่วไป

ด้วยนะครับ เป็นครูหนึ่งพลังงานในการดูแลเด็กดี เมื่อเป็นพนักงานทั่วไป

ความรับผดิชอบมากขึ้น นำเรียนท่านปลัดฯครับ นอ้งจ้างเหมา 2 คน ใช้ง่าย

ใช้ทำงานอะไรมีความรับผิดชอบบางครั ้งทำลูกเขาเจ็บเขาป่วยเขาไม่

รับผิดชอบอะไรเลยฝากให้ท่านพิจารณาด้วยนะครับ อย่างน้อยขอกำลังใจ

เพิ่มภาระหน้าที่ความเป็นพนักงานจ้างทางราชการให้ด้วยนะครับ ต่อมา

เรื่องงานบริหารทั่วไปในศาสนาวัฒนธรรมงานอยู่ ในกองการศึกษามี

ข้าราชการ 2 คน นะครับ  

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา คุณนารีรัตน์ ชัยมนตรา นักวิชาการการศึกษา  

ทำงานด้วยกันมา 10 กว่าปี ความดคีวามชอบถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็พยายาม 

ผลักดันเพื่อให้มีขวัญกำลังใจทั ้งภาระหน้าที่ทั ้งทรัพย์สินส่วนตัวท่าน

ช่วยงานมาเต็มที่  งานเป็นลักษณะงานทางศาสนาวัฒนธรรมของผม                

งานเอกสารงานธุรการออกหนังสือเอง ส่งหนังสือเองงานดูแลเรื ่อง

งบประมาณเกี่ยวกับการติดต่องานทางศึกษา 2 คนทำทุกอย่าง กองแต่ละ

กองช่วยเล็กน้อย แต่เวลางานตรงนีม้าผมอยากให้งานคล่องขึ้นขอพนักงาน

จ้างเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยคนในกองด้วยนะครับช่วยแบ่งเบาการทำงาน คุณนารี

รัตน์ ชัยมนตรา นักวิชาการศกึษา ออกไปช่ัวคราวแล้วกลับมาช่วยงาน                

 

        1 ปี ... 
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1 ป ี คร ับ ท ่านเหนื ่อยแล้วกลับมาช่วยงานก็ฝากตรงนี ้ด ้วยนะครับ                     

เรื่องบุคลากร 2 คน ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยข้าราชการก็ดีพนักงานข้าราชการ

ต่างๆ กองการศกึษา ถามว่าใครไม่ใช้งานคุณอ้อบ้างใช้งานคุณป่านบ้างใคร

ให้คุณป่านช่วยงานบ้างให้คุณช่วยงานบ้างเป็นสมาชิกของทุกคนไปแล้ว           

มีความรับผดิชอบ ฉะนั้นผมขอฝากเรื่องดังกล่าวอยู่ 2 เรื่องนีไ้ด้ด้วยนะครับ

เรื่องคนแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการการสอดไส้นี่แหละ

ครับเร ื ่องเก ี ่ยวกับตัวผมโดยตรง จึงขอนำเร ียนปลัดฯ ท ่านนายกฯ 

เหมอืนกับทุกท่าน ฝากตรงนีด้้วยขอบคุณครับ. 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับขอบคุณนะครับในส่วนของกองการศกึษาและกองช่างก็ดูแล้วยัง 

ปลัด อบต.  ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในส่วนกองช่างเป็นเรื่องของการทำงานช่วงนี้ 

จะหนักหน่อยนะครับ จะมเีรื่องงบประมาณต่างๆ ที่ผมได้นำเรียนท่านนายก

ได้พูดว่าตำบลเราเสนอไปยังสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำช่างก็ต้อง

ขยันบางครั้งต้องทำแผน บางทีงานต่างๆต้องประสานกันนะครับส่วนกอง

การศึกษาก็จะเป็นเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจพนักงานใช่ไหมครับ ตอนนี้

เป็นพนักงานจ้างใช่ไหมครับทำงานแลว้กี่ปีครับ 

นายหัสดินฐุ์ สรณ์ภัสกุล เข้ามาได้ 8-9 เดือนครับ 8 เดือนแต่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจริงๆแล้วผอ.

กองการศกึษา  เด็กมัน 50 คน ครูมีแค่ 3 คนได้เป็นจา้งเหมาทั่วไปแต่เด็กเพิ่มขึ้นทุกปี 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับท่านผอ.โจ้ครับ ก็หมายถึงว่าจะปรับปรุงตำแหน่งนี้นะครับ ผมต้อง 

ปลัด อบต.  นำเรียนต่อผูบ้ริหารอีกครั้งที่ได้รับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว เรื่องอัตรากำลังว่า

ส่วนไหนเป็นอย่างไร ผมเชื่อนะครับว่าทางท่านผู้บริหารใครดีก็สนับสนนุให้

เจริญก้าวหน้านะครับ คือเราจะไม่ทิง้กันนะครับแต่เราต้องช่วยกันเอาเรอื 

ลำนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับ ตรงไหนมปีัญหาปรึกษาผม ผมก็จะนำเรียน  

ท่านผู้บริหารแล้วเอาเหตุผลคุยกันนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลทั้ง 2 กอง 

นะครับ ในส่วนกองคลังนีจ้ะให้ท่านใดครับ ท่านผอ. เบีย้วพูดได้ไหมครับ  

หรือท่านใดครับ เชิญครับสรุปให้ฟังหน่อยปกติ ผอ.เบี้ยวก็มีศักดิ์เป็นผอ. 

นะครับตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นมวยก็ลดเกียรติมาต่อย เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุสรุป

หนอ่ยครับ เชิญครับ 

นายชัยชัย ละลมชัย ครับกราบเรียนท่านนายกฯ ท่านรองฯ ท่านปลัดนะครับแล้วก็ผอ.กองทุน

หัวหนา้พัสดุ  พนักงานลูกจ้างทุกท่านครับ พอดีวันนีค้รับท่านผอ. ท่านก็ไม่ได้ฝากอะไร 

ผมไว้เพิ่งทราบเรื่องประชุมตอนเช้านีค้รับ แต่สำหรับงานกองคลังนะครับ  

 

       ตอนนี.้.. 
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ตอนนี้กำลังมีงานที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง ผอ.ช่างเก่าท่านปลัดเก่าที่ค้างกัน

อยู่ ผมจะพยายามรีบเคลียร์งานให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะได้เดินหน้าไปกับ

ตำแหน่งท่านปลัดใหม่และผอ.กองช่าง สำหรับกองการคลังนะครับงาน

การเงินและบัญชีของผมก็มีแค่งานพัสดุนะครับที่ค้างคามาจากท่านปลัด

เก่าและผอ.กองช่างเก่า พอดีได้รายงานท่านไปแล้วเรื่องสร้างอาคารนะ

ครับท่านนายกฯ ก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประมาณการแยกงวดงานเมื่อไหร่             

ตัวนี้แล้วก็จะนัดท่านประชุมนะครับ ท่านปลัดประชุมเพื่อแยกตัวนี้แล้วผม

จะทำวาระการประชุมกับท่านปลัดประชุมอีกทีนะครับ เพื่อร่างขอบเขตของ

งาน สำหรับงานพัสดุที่ผ่านมานะครับก็กระท่อนกระแท่นไปบ้างอาจจะเป็น

เพราะบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรบางอย่างแต่คิดว่าต่อไปก็คงจะเดินไปได้

ด้วยดีครับ เพราะสำหรับท่านปลัดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นนิมิต

หมายที่ดเีมื่อการประชุมครั้งนี้ผมก็ทราบว่าอะไรหลายๆอย่างก็คงจะค่อยๆ

ดีขึ้นครับ เพราะว่าการทำงานถ้าเรามีแม่ทัพคอยให้คำปรึกษาทางการ

ทำงานก็คงจะไม่มีปัญหานะครับ คิดว่ากองการคลังก็ค่อยๆปรับแนวทางใน

ครั้งหน้าคงจะดีขึ้น ผมขอพูดเพียงเท่านี้นะครับ พอดีท่านผอ.คลังท่านลา

ลูกชายไม่สบายครับ ถ้าไม่อยู่ผมดำเนนิการแทนครับ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับขอบคุณนะครับท่านผอ. กองคลังตัวแทน จรงิๆมหีลายเรื่องมากกว่านี ้

ปลัด อบต.  ใครจัดเก็บครับเจ้าหน้าที่จัดเก็บใช่ไหม จัดเก็บนะครับเราต้องรายงาน 

ข้อมูล INFO เพราะมันจะมีผลกับเงินอุดหนุนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องรีบทำ

ครับเรียบร้อยแลว้ใช่ไหมครับ เรื่องนีเ้ป็นเรื่องใหญ่นะครับ เป็นเงินที่จะต้อง

อุดหนุนถ้าเราไม่ทำก็ต้องดูที่ระบบนะครับ ถ้าสมมุติเรารายงานไม่ทันก็ดูที่

ระบบนะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารายงานไม่ทันคนอื่นก็ไม่เข้ามา ถ้าผมดูก็

จะมีอยู่ไม่กี่ตำบล ยังไม่จบนะครับ ผมขอฝากไว้นะครับรู้สึกว่าเขาก็เป็นคน

ม ีความสามารถจากท ี ่สอบส ัมภาษณ์ ผมได ้ฟ ังแล ้วนะคร ับบางที

ความสามารถตรงนี้อาจจะนำมาใช้กับงานด้านช่างได้และเรื่องการประมาณ  

ปร. 4 ปร. 5 ใช่ไหมครับคือตอนนีม้าช่วยกันเพราะส่วนท้องถิ่นเขาออกแบบ

ให้เราช่วยกันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำ กองคลังช่างอันไหนที่สามารถจะ

ช่วยกันได้คือมันจบลงทั้ง 3 กอง 4 กอง มาประกอบกัน เพราะฉะนั้นจะ

เป็นไปไม่ได้ทีข่องใครของมันจะประสบผลสำเร็จ อย่างเช่นเรื่องงบประมาณ

ยกตัวอย่างนะครับ ในส่วนของสำนักปลัดดูเรื่องงบประมาณ การประมาณ

การรายรับรายจ่ายตอ้งเป็นข้อมูลจากกองคลัง ปีนี้เขาจัดเก็บได้เท่าไหร่ใช่ 

            ไหมครับ... 
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ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเป็นเรื ่องช่างต้องให้ช่างออกไปทำปร.4 ปร.5 มา               

ตั้งแต่งบประมาณแล้วค่อยนำเข้าสู ่สภาเป็นอำนาจนายกฯใช่ไหมครับ 

นำเสนอเข้าสภาเห็นชอบประกาศใช้ ที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เรามองภาพว่าทุก

คนต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมตามบทบาทอำนาจหน้าที่ เป็นไปไม่ได้ใน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มนี้จะเก่งเพียงคนเดียว ทุกคนต้องร่วมกัน

ทั้งพนักงานจ้างเราด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันโดยมีปลัดฯ

เป็นหัวหนา้พนักงานจะต้องใหค้ำปรึกษาใหค้ำชี้แนะ พูดคุยกันมีเหตุมีผลไม่

ต้องใช้อารมณ์เข้ามาคุยกัน เรื่องนีท้ำอย่างนี้ถูกไหมปลัดตอบไม่ได้เดี๋ยวผม

ขอเวลาผมต้องไปหารืออำเภอ อำเภอไม่ได้ต้องไปหารือจังหวัด จังหวัดต่อ

ไม่ได้ผมขออนุญาตหารือกรมฯต้องเป็นแบบนั้นครับ ในส่วนนโยบายที่

ผูบ้ริหารสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเราปฏิเสธไม่ได้เข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้น

ต้องทำนะครับทิศทางเป็นแบบนั้นครับ ในเรื่องการเงินเหมือนกันนะครับ   

ถ้าสมมุติว่าตอนนีม้ีการเงินกี่คนครับมี 2 ใช่ไหมครับ จะมีเจ้าหน้าที่การเงิน

และพนักงานการเงิน เราต้องสามารถทำงานแทนกันได้นะครับ ทำอะไร

ไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ต้องมีการตัวตายตัวแทนนะครับใช่ไหมครับ  

นายณัฐวีร์ จารุวรรณเสวี จัดเก็บมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ ตอนนี้ครับพอดีเป็นช่วง

ผูช่้วยเจา้พนักงานพัสดุ โควิด-19 จัดเก็บต้องแจ้งทรัพย์สินรายบุคคลใหก้ับชาวบ้านทราบ แต่ผมได้ 

ทำหนังสือไปถึงท่านนายกฯแล้วว่าที่มีทรัพย์สินอยู่กับองค์การบริหารส่วน

ตำบลกุดตุ้มวันไหนที่เราจะไปแจกให้กับแต่ละตำบลอยู่ในช่วงลงในเฟส                    

ซึ ่งเราจะรองบประมาณปีนี ้  ผมทำไปทั ้งหมด 8,000 กว่ารายรวมกัน

งบประมาณเป็น 100,000 เราจึงใช้วธิีการลงไปแจ้งใหช้าวบ้านมารับ ส่วน  

เรื่องการประชุมครับช่วงนี้ทำไม่ได้ เราจึงเลือกใช้วิธีการลงไปแจกให้

ชาวบ้านแต่ตอนนีท้ำไม่ได้ครับต้องรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน  

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับขอบคุณมากครับถ้าเอกสารครบแล้ววิธีการค่อยมาคุยกันนะครับ 

ปลัดอบต.กุดตุ้ม ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหา อย่างกรณีเมื่อวานที่เรามอบถุงยังชีพ 

   ผูป้ระสบวาตภัย วัดโนนโพธิ์ บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ 4 ของกาชาดและของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม นายอำเภอท่านก็เป็นห่วงถ้ารวมคนพร้อม

กันหลายๆคนอยากให้รีบแจกให้หมดโดยเร็วคือให้เราไม่ประมาท ถ้ามา

ก่อนแจกก่อนเพื่อระบายออก เพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงนี้นะครับความจริงมัน

ลดลงแต่เราอย่าประมาทนะครับ ให้มันหมดจรงิๆนั่นแหละนะครับต้อง 

 

      ขอบคุณนะครับ... 
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ขอบคุณนะครับท่านผอ. กองคลังมีอะไรพูดคุยกันอีกรอบนะครับ ต่อไป

เชญิทางสวัสดิการครับเชิญครับ  

นางยุภาพร ดวงหาคลัง เรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่

ผอ.กองสวัสดิการฯ ทุกท่านนะคะ ส่วนเรื่องของกองสวัสดิการสังคม คือตอนนี้งานหลักก็คือ 

เบี ้ยยังช ีพตั ้งแต่เด ือนมกราคมที ่ผ ่านมาเบี ้ยย ังชีพของเราได้ม ีการ

ปรับเปลี่ยนให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินแทน ที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลกุดตุ้มของเราถือว่างานสำเร็จไปเกือบ 100% แล้วที่เข้าบัญชแีต่ก็ยังมี

ปัญหาอยู่คือตามนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มได้ซื้อเครื่องอ่าน

บัตรแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ เนื ่องจากทาง

กรมบัญชีกลางต้องการประมวลผลไม่ได้ยึดเพียงบัตรประชาชนวันเดือนปี

เกิดผู้สูงอายุ แต่เขาตรวจจนถึงทะเบียนบ้านปัญหาคือบัตรประชนชนและ

ทะเบียนบ้านไม่ตรงกันมีปัญหาอยู่ค่ะ แล้วล่วงเลยมาถึงเดือนเมษายนเข้าใจ

ว่ากองสวัสดิการจะสบายขึ้นแต่งานกลับหนักขึ้น เพราะตอนนี้ปัญหาที่เกิด

โดยผู้ติดต่อของเราเป็นผู ้พิการและผู้สูงอายุ  เป็นสิ่งที่เราต้องบอกต้อง

อธิบายกันให้เข้าใจโดยละเอียดซึ่งส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่อธิบายแล้วไม่เข้าใจ

เราจำเป็นจะต้องนำเรียนท่านผู้นำ ท่านสมาชิกให้ช่วยอธิบายอีกทางหนึ่ง 

ส่วนเรื่องข้อมูลที่เราขอเพิ่มไปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ของเชื้อโรคระบาด-

19 เราได้ใช้วธิีการขอให้ผู้นำเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบระบบเบี้ยยัง

ชีพค่ะ โดยติดต่อผ่านทางไลน์ค่ะ ตอนนี้เรื่องของงานในระบบได้ลดลงบ้าง

แล้วค่ะ เรื่องการจ่ายเงินตกเบิกเบี้ยยังชีพ ส่วนกลางไม่ได้ซักซ้อมเรามา 

เราตอ้งตดิตามสถานการณ์ในกลุ่มไลน์คอยติดตามว่าต้องดำเนินการแบบไหน 

เราจะประมวลผลเมื่อไหร่ ส่วนเรื่องเด็กแรกเกิดเรามีส่วนในเรื่องช่วยรับ

ลงทะเบียน เรื่องเงินอุดหนุนต่างๆ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมฯผู้รับผิดชอบ

ตอนนี ้ย ังได้ไม่ครบ มีการติดตามทวงถามกันอยู ่แต่ก ็ย ังเป็นปัญหา 

เนื่องจากมีการระงับบางส่วนไว้ ส่วนเรื่องการของบประมาณเงินอุดหนุน

จากหน่วยงานอื่นๆตอนนีเ้ท่าที่ทราบหน่วยงานอื่นแจ้งให้ทราบเขาให้ระงับ  

ทั้งหมดเรายังไม่สามารถปฏิบัติได้ซึ่งมบีางกองทุนบางกลุ่มเราได้เงินมาแล้ว

ตอนนี้ให้เรามาทั้งหมด เรื่องของอัตรากำลังในกองสวัสดิการฯ ดูเหมือนจะ

มีพนักงานหลายคน แต่งานหลักของพนักงานของเราก็คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เรามีประมาณ 2,000 เกือบ 4,000 รายส่วนผูพ้ิการประมาณ 1,400 ราย              

 

       ซึ่งมเีป็นจำนวน... 
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ซึ่งมีเป็นจำนวนมากถ้าเทียบกับอำเภออื่นเรามีจำนวนมากกว่าค่ะเรียกว่า

การตรวจสอบต้องช่วยกันตรวจสอบ แมว้่าบางครั้งทำไมเป็นผอ.ต้องติดต่อ

โทรฯหาผูน้ำหมู่บ้าน เพราะว่าเราจะแบ่งกันทำงานแบ่งกันโทรตดิต่อสื่อสาร

กับผู้นำชุมชนมากกว่าค่ะ มีจำนวนมากมีปัญหามากและอธิบายไม่เข้าใจ

บ้าง เจ้าหน้าที่อธิบายไม่เข้าใจก็จะต้องปล่อยผ่านมาถึงเราบ้างคุยกับผู้นำ

บ้างค่ะ ตรงนี้เรียกว่าช่วยกันส่วนเรื่องปัญหาอัตรากำลังจะนำเรียนให้ปลัด

ท่านทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับท่านผอ. กองสวัสดิการตอนนี้งานค่อนข้างมากพูดถึงนะครับ 

ปลัด อบต. เพราะเป็นเรื่องตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมครับ รวมทั้งนโยบายใหม่ที่พึ่งจะ

เข้ามาครับ ตอนนี้เขาให้สำรวจเรื่องอาชีพที่ตกงาน เนื่องจากภาวะวิกฤต

นะครับ ตอนนี้มีบุคลากรกี่คนครับในกองสวัสดิการเท่าไหร่นะครับ 4 คน            

นะครับ ยกมือครับ 4 คนเกิดแก่เจ็บตายพอดีเลยครับ ครบใน 4 คนเราจะ

ได้ช่วยกันเรื ่องสวัสดิการดูแลทั้งระบบตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตายนะครับ 

เข้าใจครับตอนนี้เป็นนโยบายของกรมบัญชีกลางเราไม่ต้องแจกต่อไปจะ

โอนเข้าสู่ระบบ แต่เข้าใจนะครับว่าตอนนี้เป็นนโยบายของกรมบัญชีกลาง

เราไม่ต้องไปแจกแล้ว ต่อไปทางกรมบัญชีกลางจะโอนเราต้องป้อนข้อมูล

เข้าสู่ระบบใช่ไหมครับ แล้วเราได้จ่ายทุกวันที่ 10 ไหมครับ ต้องรอประเมิน 

ผลก่อนครับ ครบอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับ เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นตำบล               

ที่ใหญ่นะครับ 2000 ราย  ไม่ธรรมดารวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น 

ผูป้่วยโรคเอดส์มีไหมครับ ของเรา 20 รายนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่

หนักเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับ ทิศทางตอนนี้จะเป็นงานเร่งด่วน ให้สำรวจ

เรื่องอาชีพที่ตกงาน เนื่องจากภาวะวิกฤตจริงๆผมเคยไปอยู่บ้านเดื่อมานะ

ครับ 21 หมู่บ้าน ผมทำงานบริการมาเจอคนมากบุคลากรก็มากนะครับ 

ข้าราชการที่เหลือเป็นพนักงานไม่เป็นไรครับ คือจริงๆเราก็ทำงานร่วมกัน

นะครับมีอะไรเราปรึกษากันต้องขอบคุณนะครับ แล้วก็มีเรื่องสภาเด็ก สภา

เด็กเราได้ทำแล้วนะครับมีคณะกรรมการสภาเด็กมีที่ทำการเราใช้สถานที่ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม รอสำนักงานใหม่นะครับเราจะเปิดสภาเด็ก 

ให้เข้ามาคุยกัน เพราะตัวนี้ช่วยงานเราได้มาก สภาเด็กและเยาวชนนะครับ 

เขาจะมีงบประมาณและประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

นะครับจากจังหวัดเข้ามาช่วย ฝกึอบรมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจแต่ก็มี 

 

       ความสุข... 



- 16 - 
 

ความสุขเพราะเป็นการได้ช่วยเหลอืสังคมนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง

กองสวัสดิการนะครับ เหลือแต่สำนักปลัดของเรา องค์การบริหารส่วน

ตำบลของเรามีทั้งหมด 5 กอง นะครับ 1,2,3,4,5 เชิญครับท่านหัวหน้า

สำนักปลัด 

นางลัดดาวัลย์ ศลิป์ดี ค่ะเรียนท่านนายกฯคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง                

หัวหนา้สำนักปลัด  ผอ.กองสวัสดิการฯ ผอ.กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะสำหรับ

สำนักปลัดเองนะคะถามว่างานมากไหมมากค่ะ เพราะอย่างน้อยต้อง

รับผิดชอบ 1. งานสำนักปลัด 2. แผนงานการเกษตร 3.สาธารณสุขฯ                   

4.งานป ้องก ันฯ รวมไปถ ึงการใช ้งบกลางก ็ต ้องอย ู ่ท ี ่สำน ักปลัด                     

ทั้งหมด อีกอย่างหนึ่งค่ะงานเฉพาะหน้าก็จะเข้ามาเป็นส่วนมากและการ

รายงานต่างๆจะอยู่ที ่สำนักปลัดค่ะ ช่วงที่ผ่านมาฝนยังไม่ตกทำให้เกิด             

ไฟไหม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเราถามว่ามากไหมพอไหมไม่พอค่ะเราได้

เอา อปพร.มาช่วย 2 คนต่อวัน 24 ชั่วโมงเลยค่ะ 2 คน 24 ชั่วโมงผลัดกันที่

กองอยู่ช่วงหนึ่ง หน้าแล้งรถต้องไปส่งน้ำให้กับประชาชนในตำบลบางทีรถ

ส่งนำ้อยู่ในระหว่างส่งนำ้ แล้วช่วงนัน้เกิดไฟไหมท้ำให้บางครัง้รถวิ่งไปดับไฟ

ไม่ทันค่ะ แล้วก็อีกกองค่ะกองสาธารณสุขอยากจะขอรบกวนให้ท่านเปิด

กรอบรับเจ้าหน้าที่นะคะ เพราะว่างานสาธาฯช่วงนี้มีงานมากตอนนี้ก็มีน้อง

หนุ่มน้องโจ้เกษตรฯเข้าไปฉีดวัคซีนอยู่ในหมู่บ้านนะคะ ช่วงนี้ถ้าถามว่างาน

ธุรการอื่นๆบางวันก็มีปัญหาบ้างบางวันก็มีหนังสือมากก็ต้องก่อนดูค่ะ แต่

ถ้าจะปรับเข้าด้วยกันสักครั ้งขอประชุมเฉพาะกองก่อนค่ะ ในส่วนของ

งบประมาณอยู่ที่สำนักปลัด อย่างเรื่องโรคไวรัสโควิด-19 งบประมาณ

ก็ต้องอยู่ที่สำนักปลัดว่าจะใช้ตัวไหน งบไหนแล้วประสานกับกองสวัสดิการ

เพราะว่ากองสวัสดิการเป็นแม่งานให้นำกลุ่มแม่บ้านเข้ามาร่วม ส่วนสำนัก

ปลัดดำเนนิการด้านงบประมาณให้ค่ะ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ขอบคุณครับท่านหัวหน้าสำนักปลัด จริงๆแล้วงานในท้องถิ่นของเรา 

ปลัด อบต.  ปกติมีทั้งหมด 7 กอง แต่ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม มี 5  

กองนะครับ กองสาธารณสุข การเกษตรนะครับ พรุ่งนี้จะมาเพิ่มเติม 

ถามว่าถ้าไม่มีจะทำอย่างไร ก็ต้องให้สำนักปลัดรับผิดชอบงานที่  

นอกเหนือจากที่สำนักปลัดตอนนี้เป็นเรื่องสาธารณสุข การเกษตรนะครับ 

ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราตอ้งมเีจ้าหน้าที่ที่ตอ้งรับผดิชอบ ซึ่งงานที่ผมดู 

 

       ตอนนีค้ือ... 
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ตอนนี้คืองาน สปสช.จริงๆแล้วถ้ามีกองสาธารณสุขก็ต้องมีคนรับผิดชอบ

สปสช. แต่ตอนนี ้เป ็นสำนักปลัดใช่ไหมครับ ปลัดเป็นเลขากองทุนฯ                  

แต่ต่อไปนี ้กองคลังต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายนะครับ  ตาม

ระเบียบใหม่เรื ่องเงินจะต้องมีกองคลังนะครับ การศึกษาก็ต้องมีเรื ่อง

ระเบียบการเบิกจ่ายต้องเข้าไปดู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าจะเป็นนายกฯ 

ล่าสุดเราต้องไปดูส่วนของสปสช. ตำบลเราได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน

ตอนนี้เขาให้ 45 บาทใช่ไหมครับ หรอื 25 บาทไม่ทราบว่าได้รับยอดทั้งหมด

เท่าไหร่  

นางลัดดาวัลย์ ศลิป์ดี  ทั้งหมด 4 แสนกว่าบาทค่ะแล้วเงินที่สมทบไปช่วงที่ท่านปลัดโกศลฯให้ส่ง 

หัวหนา้สำนักปลัด  สมทบประมาณ 2 แสนกว่าบาทรวมยอดที่เหลือจากทุกปีก็จะเป็นประมาณ 

แสนกว่าบาท ประมาณ 70,000 บาท  

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ตำบลเราเป็นตำบลใหญ่ครับจริงๆแล้วการบริหารงานเรื่องนี้ก็สำคัญ 

ปลัด อบต.  นะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นระเบียบใหม่ให้อำนาจนายกฯใช่ไหมครับ ถึงขนาดที่

เราประชุมกันแล้วนายกสามารถจะเปลี่ยนโครงการได้เลยช่วยวิกฤตนะ

ครับ เป็นหนังสือแจ้งมา เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูตรงนี้ ทีมงานของเรา

จริงๆแล้วในส่วนของสปสช. นายกฯเป็นประธานกองทุน ปลัดเป็นเลขาฯ มี

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน แล้วมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มที่เลือก

กันเองในตำบล 2 ท่านนะครับ มีหัวหน้าสถานบริการจาก รพ.สต.นะครับ 

มี 2 รพ.สต. 2 ท่านใช่ไหมครับทุกครั้งที่มกีารทำงานก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับ   

นายหัสดินฐ์ สรณ์ภัสกุล ขออนุญาตก่อนนะครับ สำนักปลัดในส่วนงาน สปสช. ได้ให้นักวิชาการกอง 

ผอ.กองการศกึษา การศึกษาช่วยงานมาหลายปีแล้วนะครับ ขออนุญาตนำเรียนอยากให้มี 

เจ้าหนา้ที่รับผดิชอบในงาน สปสช. เพราะไม่ได้กล่าวถึงเลยในการใช้งานต่างๆ   

อยากให้ลงตัวนะครับ ไม่เคยกล่าวถึงเขาเลยใช้งานกองการศึกษาก็ใช้ใน

นามสำนกัปลัด  

นางลัดดาวัลย ศลิป์ดี  ต้องขอโทษด้วยนะคะ เพราะเมื่อก่อนน้องอ้อเป็นการเงินเลยใหน้้องอ้อ 

หัวหนา้สำนักปลัด ทำตั้งแต่ตอนแรกค่ะ พอเป็นนักวิชาการศกึษาเลยใหน้้องอ้อมาช่วยงาน 

ตรงนีค้่ะ 

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับ ประทับใจครับคือจริงๆแล้วเขาจะมี 

ปลัด อบต.  เลขาฯเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเป็นผู้แต่งตั้งเป็นคนที่มีความรู้ 

ความสามารถใครก็ได้ครับที่มีความสมัครใจ แต่ต่อไปนี้ระบบการเงินต้อง

เบิกจากฐานระบบกองคลังทำฎีกาเหมอืนกับเงินท้องถิ่น เงินท้องถิ่นส่งไป 

       สมทบทุกเดือน... 
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สมทบทุกเดือนระเบียบทุกอย่างต้องเป็นของท้องถิ่นนะครับ เดี๋ยวเราค่อย

มาพูดกันในรายละเอียดที่ชัดเจนเรื่องของสปสช.นะครับ ผมชัดเจนเรื่องงาน

ตอนนี้ทีเ่พิ่มขึน้เรื่องผูสู้งอายุกับเรื่องของเด็กทางเราสามารถขอใช้ได้เลยนะ

ครับ แต่ถ้าผู้สูงอายุต้องมีสถาบันมีองค์กรไม่ใช่เป็นชมรมผู้สูงอายุอย่างนี้

ไม่ได้นะครับ ต้องมีรูปแบบคณะกรรมการ ในส่วนของศูนย์เด็กเล็กเขาให้ 

15% นะครับคือให้ช่วยนะครับ วิกฤตเขาเรียกว่าสาธารณภัยต่าง ๆ                    

เราสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการรายละเอียด

ค่อยมาคุยกันอีกครั้งนะครับ เสร็จจากงานโควิดแล้วจะมีงานของเกษตร 

งานเกษตรตอนนี้ก็มีนโยบายต่างๆ ท่านนักวิชาการเกษตรอยู่ไหมครับ                       

มีนโยบายบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทราบไหมครับ โครงการอะไรได้ยินไหม

ครับ ยังไม่ได้ยินก็ได้ยินแล้วนะครับ ตอนนี้เขาจะเน้นให้ท้องถิ่นเราแก้วิกฤติ

ปัญหาโควิด ส่งเสริมใหช้าวบ้านได้ปลูกเองกินเองเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ 

เพราะฉะนั้นอยากใหพ้วกเราช่วยกัน แผนงานการเกษตรยังรวมอยู่ในสำนัก

ปลัดใช่ไหมครับค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ เป็นปัญหาภาพรวมอยากให้พวก

เราได้เห็นได้สะท้อนออกมา ผมจะนำเอาปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มานั่งคุยกัน

พูดกันเป็นแต่ละเรื่องเสร็จแล้วมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไข ผมว่าไม่ใช่เรื่อง

เกินความสามารถเพราะผมดูแล้วบุคลากรของเราค่อนข้างมีประสบการณ์

นะครับ ผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ ถ้าเรามีความสามัคคี                

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ สุดท้ายถ้าเราไม่พายให้นั ่งไปใน

ทิศทางที่เขาพายไม่ต้องไปสอนเขา เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าองค์กรของเราจะ

ไปได้ดี ผมฝากท่านผอ.นะครับ ผมเน้นย้ำก็คือความรับผดิชอบ ถ้ากองใดที่

มีปัญหาอย่าง เช่น กองสวัสดิการมีปัญหานะครับ ท่านผอ.สวัสดิการก็ต้อง

รับผิดชอบ ค่อยว่ากันไปเป็นเรื่องๆนะครับ  ผมขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ 

เกือบจะเที่ยงพอดี ครับเชญิครับท่าน ผอ.กองสวัสดิการฯ 

นางยุภาพร ดวงหาคลัง ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับใครที่มีญาติเป็นผู้พิการให้ตรวจสอบ  

ผอ.กองสวัสดิการฯ บัตรคนพิการด้วยนะคะว่าหมดอายุหรือไม่ เขากำลังทำเรื่องขออนุมัติ 

จากส่วนกลางจะให้เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว สำหรับผู้พกิารทีย่ังไม่มาและ  

ยังไม่หมดอายุเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ  

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ครับก็ต้องขอบคุณพนักงานเราทุกคนนะครับ ตอนนี้อยากจะฟังเสียง 

ปลัด อบต.  ทางผู้บริหารท่านนายกฯ ท่านได้พูดถึงภาพรวมนะครับแล้วก็จะมีท่านรอง 

 

      นายก เลขาฯ... 
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นายกฯ เลขาฯก็อยากจะให้ท่านได้เสนอแนะข้อคิดกับเพื่อนพนักงานของเรา

ครับเชญิครับ   

นายบุดดา เขตบำรุง ครับเรียนท่านนายกบุญชู สากุล ท่านรองนายกฯ ท่านปลัด ท่านผอ.กอง 

เลขานายกฯ  พนักงานส่วนตำบลที่รักทุกท่านครับ สำหรับผมจะพูดปัญหาใหท้่านปลัดฯ 

รับทราบโดยสังเขปนะครับ ผอ.แต่ละกองเมื่อได้รับหนังสือสั่งการเข้ามา

และได้รับนโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้แต่ละกองรีบ

ดำเนินการให้เสร็จเร ียบร้อย แล้วนำเรียนท่านปลัดฯซึ ่งเราได ้ปลัด                     

เฉลิมศิลป์มาเป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนการบริการกับพี่น้องประชาชนใน

ตำบลกุดตุ้ม เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับเรื่องจากทางอำเภอหรือทางจังหวัด

จากหน่วยงานต่างๆเข้ามาหรือนโยบายของนายกบุญชู สากุล มาที่ท่านผอ.

กองแต่ละกองแต่ละฝ่ายช่วยกันจัดทำรายละเอียดต่างๆเสนอท่านปลัดฯ

โดยส่วนมากที ่เป็นปัญหาคือรอไปอีกวันสองวันนายกมานั่งรอแต่เช้า                 

เพื่อจะเซ็นหนังสือ เพราะฉะนั้นผมอยากนำเรียนอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นเรื่อง

เร่งด่วนให้รีบเสนอท่านนายกฯแต่เช้านะครับ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเช็คเป็น

งานต่างๆ ผมเห็นนายกมานั่งรอเซ็นก่อนที่ท่านไปประชุมที่อำเภอฯ บางครั้ง

ไปประช ุมไม ่ท ัน เพราะฉะน ั ้นผอ.กองแต ่ละกองแต ่ละฝ ่ายซ ึ ่ งมี

ผู้ใต้บังคับบัญชามอบอำนาจยกตัวอย่างนะครับ หัวหน้านางผมเห็นทำ

หนังสือก้มหน้าก้มตาทำทุกอย่าง ต่อไปนี ้เราก็จะมีที ่พึ ่งมีแม่ทัพครับ            

คือเรื่องเงินงบประมาณข้อบัญญัติที่เราตั้งไว้เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้อง

ประชาชนภายในเขตอบต.กุดตุ้มได้สะดวก เพราะอยากให้ท่านคอยชี้แนะ

ข้อจำกัดต่างๆทีไ่ด้รับจากนายกบุญชู การเบิกจ่ายในการดำเนินการต่างๆนี้

เป็นความหวังของนายกบุญชูและเป็นความหวังของท่านผอ.กอง พนักงาน

ส่วนตำบลทุกท่านมีอะไรให้นำเรียนปรึกษาท่านปลัดเฉลิมศิลป์ฯได้นะครับ 

เพราะฉะนั้นสำหรับการประชุมในวันนี้พนักงานส่วนตำบลทุกท่านจากกอง

ช่างผอ. วิเชยีร ท่านธงชัยฯ ท่านผู้กำกับฯ ช่วยดูแลงานภัยพิบัติ(วาตภัย)ช่าง

ทั้งหมด ผอ.กองการศึกษาดูแลศูนย์เด็ก งานพิธีทางศาสนาต่างๆทุกอย่าง 

กองสวัสดิการสังคมของคุณยุภาพรฯ รับผิดชอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ และ

เรื่องการใหค้วามช่วยเหลอืจา้งงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบไวรัส  

โคโรนา -2019 เข้ามา เมื่อมีปัญหาท่านก็นำเรียนท่านปลัด เมื่อท่านได้รับ

เรื่องแล้วจะนำเรียนท่านนายกฯ งานหลายอย่างอยู่ทีน่ี่หมดนำเรียน 

 

       ท่านปลัด... 
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ท่านปลัดแล้วจะมีความกระจ่างในการทำงาน ความหวังของเราก็คือท่าน

ปลัดฯซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการประจำของอบต.กุดตุ้ม ส่วน

นายกฯเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการอนุมัติอนุญาตในการขับเคลื่อน

การทำงานของอบตกุดตุ้มจะเดินหน้าไปด้วยดีนะครับ ช่วยกันขับเคลื่อนนะ

ครับ ขอบคุณครับ  

นายบุญชู สากุล ขอบคุณนะครับท่านปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาประชุมในวันนี้ทาง              

นายก อบต. ท่านผอ.มีหลายเรื่องครับ ต่อไปผมอยากเห็นการทำงานเราต้องเดินต้อง

ขยับ ที่ผ่านมาไม่ค่อยขยับผมนั่งดูตลอดผมคิดตลอดนะครับ ว่าวันนี้กุดตุ้ม

จะเดินไปในทิศทางไหนเราต้องเดินหน้านะครับ วันนีผ้มจะมอบให้ท่านปลัด 

1 เรื่อง โครงการผมต้องการให้ปรับวันนี้วนิาทีนี้ เรื่องที่ 1 กองช่าง เรื่องที่ 2 

เรื่องแผนต้องเสนอผมให้ได้ภายในเดือนนี้นะครับ มีทิศทางอย่างไรต้อง

ชี้แจงนะครับว่าทำอย่างไรไปอย่างไร ผมจะนำเข้าแผนให้ได้นำเสนอใน

ทิศทางที่นายสั่งนะครับ ถ้าทำไม่ได้ให้รายงานท่านปลัดนะครับผมต้องการ

ให้เสร็จภายในเดือนนี้ เรื่องแผนติดขัดตรงไหนถามว่าคณะกรรมการจะทำ

อย่างไรนะครับ คนเดิมหรอืไม่นะครับคือตัวแทนที่มาวันนั้นนะครับ ผมว่าไม่

ทราบเรื่องตัวแทนของท้องที่มาถามว่าโครงการเจาะบ่อบาดาลได้ประโยชน์

ส่วนน้อยเอาอะไรมาคิดครับเป็นนโยบายของเบื้องบนท่านได้ทำลงมาให้เรา

เอาน้ำใต้ดินมาใช้เป็นนโยบายที่ผมรับมาแล้วนำเสนอเข้าแผนเข้าสภาให้    

พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์แม้แต่คนเดียวก็ต้องทำให้นะครับ แต่คนคิด

แบบน ี ้ ไม่ควรเอาเข ้ามาในท ี่ประช ุมนะคร ับ ผ ู ้นำฯนำเข ้ามาเป็น

คณะกรรมการโครงการเจาะบ่อบาดาลได้ประโยชน์ส่วนน้อยน้ำเป็นน้ำใต้

ดินจะได้อะไรมากนะครับ  อย่างน้อยก็เป็นของพี่น้องประชาชนพี่ น้อง

ประชาชนเดือดร้อนเป็นนโยบายที่ผมต้องทำนะครับ ฝากถามเจ้าหน้าที่เรา

ด้วยนะครับต้องให้รู้เรื่องตรงนี้ด้วย เมื่อเขาถามมาเราก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจ  

ต่อไปนี้ผมอยากเห็นคณะกรรมการที่เข้ามายกร่างแผนเป็นคนที่มีความ

รอบรู้นะครับ เพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ฝากท่านด้วย

นะครับ เพราะผมต้องขับเคลื่อนเรื่องแผนเรื่องโครงการที่ผมจะทำตอนนี้ก็

คือจ่ายขาดสะสม ต่อไป 20 โครงการก็คืองานขุดลอกเจาะบ่อบาดาลดว้ย 

นะครับ ท ี ่ผมเป ็นห ่วงตอนนี ้ค ือผมพูดได ้กับนายมาผมจะทำให ้ได ้                               

งานงบประมาณต่างๆเข้ามาที ่อบต.กุดตุ ้มมีหลายโครงการเพราะเป็น

โครงการต่อเนื่อง 10 หมู่บ้าน 10 ตำบล ที่นำเสนอเบือ้งบนของท่านนะครับ 

       เป็นโครงการ... 
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เป็นโครงการที่ทางตำบลของเราที่ได้รับผลกระทบต้องฝากท่านเจ้าหน้าที่

ฝากท่านปลัดด้วยนะครับต้องให้เสร็จสิน้ภายในสิ้นเดือนนี้ ฝากทางกองช่าง

ด้วยนะครับ ช่างไปไหนช่างหนุ่มโครงการจ่ายขาดไปถึงไหน  

นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์ เหลือไม่กี่โครงการครับ ตอนนี้เหลือหมู่ 5 หมู่ 12 ครับ  

นายช่างโยธาฯ  

นายบุญชู สากุล อีกกี่เดือนได้ครับ นายช่าง วิเคราะห์ฯ 

นายอาทิตย์ ดำรงพันธ์  ได้วันนีล้่ะครับ 

นายช่างโยธาฯ  

น.ส.ฐิตภิรณ์ แต่งเมือง สามารถทำทุกด้านได้ค่ะข้อมูลอยู่กับช่างค่ะ ถ้ากองช่างส่งเข้ามาทำร่าง 

นักวิเคราะห์ฯ เสนอได้ เลยค่ะ 

นายบุญชู  สากุล ช่วยกันนะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรให้ถามท่านปลัดนะครับ ทำไม่ได้ก็บอก 

นายก อบต. นะครับ ผมจะให้ท่านปลัดไปหารืออำเภอ จังหวัด กรมฯ ขอบคุณทุกคน

ครับประชุมวันนี้ไม่ได้มาหาเรื่องกันอยากให้ท่านปลัดของเราได้ชี้แนะแนว

ทางการบริหารจัดการติดขัดตรงไหนความดีความชอบยังไม่ถึงขัน้ ต่อไปผม

ต้องหารือท่านฝ่ายปลัด ท่านปลัดเก่าย้ายไปต่อไปนี้เรื่องขั้นกี่ขั้นความดี

ความชอบผมเห็นแล้วว่าใครเป็นยังไง ผมจะไปหารือกับฝ่ายบริหารมีกี่คน

ผมรู ้จ ักหมดทุกคนเพราะผมอยู ่มา 6 ปีแล้วความดีความชอบผมจะ

พิจารณาอีกครั้ง ผมจะหารือกับฝ่ายคณะผู้บริหารด้วยความยุติธรรมนะ

คร ับทำงานต ้องได ้ด ีนะคร ับ  ไม ่ทำงานไม่ ได ้ เป ็นแบบน ั ้ นนะครับ                  

ท่านปลัดต้องมีผลงานเป็นตัวชี้วัดไม่ใช่เช้าชามเย็นชามเหมือนครั้งที่     

ผ่านมา การไปการมาผมจะให้ท่านปลัดควบคุมอีกครั้งเข้าออกเช้ากินข้าว

กลับเข้ามาต้องเซ็นเข้าปฏิบัติงานมีระบบระเบียบนะครับ ไม่ใช่ไปกินถึง 

15:00 ผมนั่งรอเซ็นหนังสือเหมือนวันนั้นนะครับตามความเป็นจริงนะครับ

วันที่ไปกินเลี้ยงส่งใครไม่ทราบ ผมต้องมานั่งรอเซ็นแตไ่ม่ได้เซ็น วันนั้นจริงๆ

แล้วผมกำลังจะหารือกับนายมันเกินไปจริงๆนะครับเอาเวลาราชการไปนั่ง

กินจะไปด้วยกันก็บอกนะครับผมจะจัดให้ถ้าบอกไม่ฟัง ผมทำงานกับท่าน

ตั ้งใจทำงานให้ผมด้วยไม่ใช่ว่าอยากไปก็ไปอยากมาก็มามันไม่เข้าท่า               

แต่ตอนนีผ้มว่าเข้าระบบได้แล้วนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดขีึน้ฝากทุก  

ท่านนะครับ คุณทำงานต้องมีความรู้ความสามารถทุกคนนะครับ ปลัดเข้า

มาก็ต้องอาศัยทีมงานและโครงงานของเราเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ            

 

       ฝากทุกสิ่ง... 
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ฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยดีนะครับมอบให้ 
ท่านปลัด ผมก็ไม่ได้ข่มขู่แต่ดูแล้วไม่ไหวจริงๆที่ผ่านมาไม่เหมือนท่านปลัด
โกศลอยู่ผมจะจ่ายขาดไม่มีในแผนพัฒนา ยกเลิกผมจะนำเข้าแผนให้ท่าน
ปลัดโกศลดำเนินการไม่นานก็ทำได้ ผมทำไม่ได้ถ้าท่านเป็นนายกท่านจะทำ
อย่างไรเพราะผมดำเนินการอะไรไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้ ถ้าจะทำผมทำได้
หมดแต่ผมไม่อยากทำ อยากเห็นพวกเราเดินไปด้วยกันมีอะไรจะถามท่าน
ปลัดปรึกษาได้ทั้งหมดทุกคนทุกกองปรึกษาได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุก
อย่างเราจะอย่างไรเราต้องเดินไปด้วยกันให้ได้ ท่านผอ.ครูคณะครูทำงาน
กันมาอยู่ด้วยกันนะครับ ทุกกองลูกจ้างพนักงานน่ารักทุก กองไหนมาคน
เดียวอย่างนีท้ำไมเขาไม่มา 

นายชาญชัย หาญมรรคา ไม่ทราบครับ 
คนงานจัดเก็บขยะ  
นายบุญชู  สากุล ให้ทำหนังสือรายงานชี้แจงเข้ามาว่าเพราะอะไร ท่านปลัดมีอะไรไหมครับ             

มใีครไม่มาอีก มีท่านผอ. กองคลังคนเดียวใช่ไหม ผมทราบแล้วใครไม่มาอีก 
กองคลังหมดทุกคนไหมยกมอืครับ 

นายชัชชัย ละลมชัย มาครบครับ ไม่มาแต่ผอ.กองคลังลูกชายไม่สบายครับ  
หัวหนา้พัสดุ  
นายบุญชู  สากุล พนักงานสถานีสูบน้ำเมื่อก่อนมาหมด นายกิตตศิักดิ์ เหวชัยภูม ิผูช่้วยนาย 
นายกฯ ช่างไฟฟ้า ลาไปงานศพของ สถานีสูบน้ำหนองคอนไทยติดต่อไม่ได้ฝากบอก 
 ด้วยถ้าไม่อยากทำก็ใหท้ำหนังสือเข้ามา    
นายชาญชัย หาญมรรคา ผมจะแจ้งผูไ้ม่เข้าร่วมประชุมครับ   
คนงานประจำรถขยะ  
ประธาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรหรือไม่  ท่านผอ.กองการศึกษา              

ผอ.กองช่าง ท่านปลัด ผมนายกฯไม่มีความคิดที่จะทำลูกผมสักคนบางครั้ง
มันไปไม่ไหวผมก็ต้องทำแต่หนา้ทีต่รงนีร้ักทุกคน ท่านปลัดพูดไปก็ให้รับฟัง  
ท่านปลัดนำพาพวกเราไปในทิศทางที่ดีตรงนี้ดว้ย  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
ประธาน ในระเบียบวาระนี ้เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบความรู้จากการอบรม

ของพนักงานในเดือนมีนาคม 2563 ขอเชญิครับ 
ผอ.คลัง  จากการที่ได้เข้าร่วมการฝกึอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การลดภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2563 และการจัดเก็บ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศ

กระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” กำหนดการอบรม 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563  ณ  โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียดดังนีค้รับ 
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 1. ในวันแรกของการฝึกอบรมจะเป็นระเบียบต่างที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น 

  - พระราชกฤษฎีกาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 

  - สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี

ที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

  - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประกาศราคาประเมินทุน

ทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง พ.ศ.2562 

  - กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

  - กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี

ที่ดนิหรอืสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

  - ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

  - การจัดเก็บภาษีและการลดภาษี 

  - ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 2. วันที่ 2 ของการฝึกอบรมเป็นเรื่องของ 

 - แนวทางการเตรียมการในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 - การจัดเก็บภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 

 หากมีพนักงานท่านใดต้องการศึกษาความรู ้เพิ ่มเติม สามารถสามารถ

ติดต่อได้ที่กองคลังครับ 

ประธาน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืเสนอแนะอะไรหรือไม่ หากไม่มขีอขอบคุณเจา้หน้าที่
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมขอปิดประชุม 

   ปิดประชุม  12.30 น. 
     

(ลงช่ือ) อรัญญา ตั้งใจ ผูจ้ดรายงานการประชุม 
          (นางอรัญญา  ตัง้ใจ) 

       เจ้าพนักงานธุรการ 
    

   
 (ลงชื่อ) เฉลิมศลิป์ เทพจันทรา ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 
ปลัดอบต.กุดตุ้ม 


