
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม ชั้น๒ 

......................................................... 
 
ผู้มาร่วมประชุม                                                                                                                                                     
 ๑. นายอุดม  อ่ิมอรชร   นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายจรัญ  จันทร์อินทร ์  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นางสมบัติ  อ่ิมอรชร   รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. ว่าที่ ร.อ.ศราวุฒิ ทวนหอม  ปลัดเทศบาล 
 ๕. พ.จ.อ.บุญเลิศ  พฤฒากรณ์  รองปลัดเทศบาล 
 ๖. นายบรรเจิด  ด้วงทรัพย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๗. นายกิตติ ์  ภัทรธัญผล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๘. นางพัฒนา  นัทธี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๙. นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 ๑๐. นายยุทธนา  ใจดี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๑. นางเบญจวรรณ เผ่นโผน   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑๒. นางมยุรา  สราญจิตร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 ๑๓. นางกนกพร  จ านงค์สาร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 ๑๔. นายวีระวัฒน์ แก้วชนะ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 ๑๕. นายนิทัศน์  ประสมบุญ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 ๑๖. นางสาวปนัดดา วัฒนใย   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
 ๑๗. นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 ๑๘. นางวราภรณ์  วงศ์วาศภิญโญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รักษาราชการแทน 
       ผู้อ านวยการกองการประปา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายอุทัย  ผ่องโอสถ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
 ๒. นายชวลิต  พานทอง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

๓. นางสาวมณีรัตน์   เม่นงาม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒- 
    เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายอุดม  อิ่มอรชร   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
นายกเทศมนตรี    
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอุดม  อิ่มอรชร   แจ้งเรื่องการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ขอให้ร่วม 
นายกเทศมนตรี   รณรงค์แต่งไทย ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓    
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอุดม  อิ่มอรชร   มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ 
นายกเทศมนตรี    
 

นางพัฒนา  นัทธี มีในส่วนของกองคลังขอแก้ไข ชื่อระบบ LTAX (แอลเทค) 3000  
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

นายอุดม  อิ่มอรชร   มีผู้ใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 

นายกเทศมนตรี  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
นายอุดม  อิ่มอรชร   ขอเชิญส านักปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรี 
นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม   เรียนท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล   และหัวหน้าส่วนราชการ                         
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของส านักปลัด จะสรุปตามฝ่ายและ  

แผนงาน ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 งานพัฒนาชุมชน 
 ๑. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รับลงทะเบียน

แล้วตอนนี้ จ านวน ๘๐  ราย 
 ๒. รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน ๕ ราย 
 ๓. กิจกรรมซ่อมแซมบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส จ านวน ๒ ราย 

โดยเทศบาลต าบลโคกตูม ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และบริษัทในเขตเทศบาลได้ด าเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงตัวบ้านและห้องน้ าให้เรียบร้อยแล้ว เหลือการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในตัวบ้าน ของนางสาวเพ็งศรี จันทร์เพ็ญ หมู่ ๑๓ ต าบลโคกตูม  

  ๔. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ได้เดินทางศึกษาอบรมและ      
ดูงานที่ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่างด ี

  ๕. การจัดเตรียมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ได้มีแผนจัดเตรียมไว้
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  ๖. การจัดเตรียมโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีการไปอบรมและ
ศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   

 
 
 



-๓- 
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

- งานบริหารทั่วไป เป็นเรื่องของการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
โคกตูมหลังใหม่ เนื่องด้วยปัจจุบันเทศบาลต าบลโคกตูมมีภารกิจการด าเนิน
กิจการ การบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอ านาจหน้าที่และ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้บริการประชาชนเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันอาคาร
เทศบาล ซึ่งเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น มีพ้ืนที่คับแคบและ ไม่เพียงพอในการใช้
งาน ผู้บริหารจึงมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูมหลังใหม่ จึงสมควรก่อสร้างขึ้นด้านหลังอาคาร
ส านักงานปัจจุบัน บนพ้ืนที่เดิมที่ขออนุญาตใช้จากนิคมสร้างตนเอง เป็น
อาคาร คสล. ๔ ชั้น จ าหนวน ๑ หลัง เพ่ือแก้ไขปัญหาในการใช้สอยที่ไม่
เพียงพอและรองรับภารกิจในอนาคต โดยเป็นแหล่งงบประมาณจาก
งบประมาณเทศบาล หรือเงินกู้ ระยะเวลาการด าเนินการปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และมอบหมายให้ส านัก
ปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และให้กองช่างเป็นผู้ด าเนินการ
ออกแบบและประมาณราคาในส่วนนี้จะขอเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เพ่ิมเติมในเรื่องของการก่อสร้าง 
 

นางเบญจวรรณ เผ่นโผน   ทางเราได้ประเมินพื้นที่ใช้สอย ยังไม่ได้ผลตอบกลับมาเท่าท่ีควร จึงได้ขอ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  แนวคิดจากรองปลัดเทศบาลว่าเราควรจะเริ่มต้นจากการประชุมผู้บริหาร  

 ส่วนขั้นตอนและวิธีการจะขอให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง 
 

พ.อ.จ.บุญเลิศ  พฤฒากรณ์ เรียนท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล   และหัวหน้าส่วนราชการ                         
รองปลัดเทศบาล                ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโครงการก่อสร้างส านักงานเทศบาลหลัง

ใหม่ ได้คุยกับทางส านักปลัด คือกระบวนการนั้นมีการออกแบบไปบ้างแล้ว   
แต่ในทางวิชาการ การด าเนินการก็ควรจะเป็นเรื่องของหลักการเหตุผล      
ที่มาที่ไป และน าไปสู่กระบวนการ คือขั้นตอนแรกให้ผู้บริหารก าหนดนโยบาย
หลังจากนั้นเป็นกระบวนการที่จะขอความเห็นชอบในส่วนของหัวหน้าส่วน
ราชการว่าจะด าเนินการอย่างไร ผมขอน าเรียนส านักปลัดเทศบาล เรื่องในการ
จัดประชุมเนื่องจากการตรวจประเมินผู้บริหาร มีข้อหนึ่งของตัวชี้วัดว่าควรจะ
มีการถ่ายทอดนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บริหาร ลงในรายงานการประชุม
ทุกครั้ง ควรจะมใีนวาระการประชุมแรก คือ  
๑. นโยบายข้อสั่งการของผู้บริหาร อย่างวันนี้ที่ผมขออนุญาตบันทึกก็คือ 
นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลโคกตูมเรื่องก่อสร้างอาคารส านักงานหลัง
ใหม่เพ่ือให้เห็นว่าผู้บริหารมอบนโยบายเราจะได้น าหลักตรงนี้ไปใช้ในการ
ด าเนินการเป็นการใช้เป็นตัวชี้วัดและเป็นหลักฐานในการสั่งการหรือ
มอบหมาย ส่วนเรื่องเพ่ือพิจารณาอีกเรื่อง คือขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูมตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
เพ่ือให้นโยบายของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรายละเอียดแบ่งเป็น 
๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
 



-๔- 
ขั้นตอนที่ ๑.ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างส านักปลัดรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และความต้องการที่จะใช้ห้องต่างๆ และน าข้อมูลมาจัดท าผังพ้ืนที่
อาคารหลังเก่าและหลังใหม่ มีจุดประสงค์ เรื่องของจ านวนบุคลากรจ านวน
ความชัดเจนการใช้ห้องเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบอาคาร  
ขั้นตอนที่ ๒. น าข้อมูลที่ได้มาประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
พิจารณารวมกัน เพ่ือดูรายละเอียดให้ครบถ้วนในขั้นตอนนี้จะเน้นจ านวนคน
และความต้องการพื้นที่ใช้สอยต่างๆก็จะส่งข้อมูลให้กับกองช่างด าเนินการ 
ออกแบบ 
๒.๑ การออกแบบโดยกองช่างเนื่องจากกองช่างมีผู้อ านวยการกองเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการออกแบบอาคารและมีใบประกอบ
วิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนดก็คือสามารถออกแบบได้โดยไม่ต้องเสีย
งบประมาณตรงนี ้
๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินการออกแบบอาคารส านักงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามนโยบายผู้บริหารตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานและเป็นไปตาม
หลักวิชาช่างและหลักวิศวกรรม ควรจะแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณา
ออกแบบอาคาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นประธานหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และมีหัวหน้าส านักปลัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในเมื่อประธานหรือคณะกรรมการแบบอาคาร เราก็จะใช้แบบในการก่อสร้าง
ต่อไป  
ขั้นตอนที่ ๓. เมื่อได้แบบเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดการก่อสร้างขั้นตอน
ต่อไปก็คือเป็นกระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณ ขั้นตอนการจัดท า
แผนส านักปลัดเป็นเจ้าของโครงการก็ต้องเสนอโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเข้าแผนกระบวนการนี้ก็ไปสู่กระบวนการตั้งกรรมการของแผน
ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๔. ขั้นตอนการจัดท างบประมาณก่อสร้าง 
เจ้าหน้าที่งบประมาณคือปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาลกองวิชาการและ
กองคลังร่วมกันพิจารณาหาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้ที่ใด เมื่อถึงเวลาตั้ง
งบประมาณพอได้งบประมาณแล้ว ก็ดูว่าใช้จากแหล่งไหนคาดว่าในเบื้องต้น
ตามนโยบายก็คือแหล่งงบประมาณของเทศบาล และแหล่งเงินกู้   ในส่วน
ของการตั้งงบประมาณต้องหารือกันต่อไป 
ขั้นตอนที่ ๕. ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล ส านักปลัดต้อง
ด าเนินการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานงบประมาณตามระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างกรอบหรือแนวทางที่จะขออนุมัติในหลักการในที่ประชุมไว้
เพ่ือให้การด าเนินการเป็น ไปตามรูปแบบ 
 

นายอุดม  อิ่มอรชร  เรื่องการก่อสร้างอาคารส านักงาน เรามาร่วมกระบวนการใหม่ให้สมบูรณ ์
นายกเทศมนตรี ถือว่าผมเห็นชอบ รับหลักการในการด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ส่วน

รายละเอียดเราค่อยด าเนินการทีละข้ันตอน 
 



-๕- 
นางสาวสุจรรยา  ทองคุ้ม  ในส่วนของงานส านักปลัดต่อไปในเรื่องของงานทรัพยากรบุคคลขอเรียน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เชิญประชุมเกี่ยวกับเรื่องงานทรัพยากรบุคคลตามประกาศเทศบาลต าบล

โคกตูมในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการขอ
พนักงานเทศบาลในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
งานปกครอง เป็นเรื่องของการขอความอนุเคราะห์เปิดปิดแผงกั้นช่ อง
ทางเข้าออกบริเวณตรงข้ามประปาเทศบาลต าบลโคกตูมรวมทั้งในเรื่องของ
การเคลื่อนย้ายรถบรรทุกน้ าดับเพลิงออกจากอาคารป้องกันและการขอ
อนุญาตปรับปรุงพ้ืนที่อาคารป้องกันเพ่ือใช้ในการจอดรถบรรทุกน้ าโอกาสนี้
ขอเรียนเชิญ นายอุทัยเจ้าพนักงานป้องกันฯ รายงานเบื้องต้น 

 

นายอุทัย  ผ่องโอสถ  ในส่วนของงานป้องกัน คืออาคารป้องกันที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของ       
เจ้าพนักงานป้องกันและ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม และด้านหน้าของอาคารมี      
บรรเทาสาธารณภัย  ตลาดนัด ซ่ึงจะมีทุกวันอังคาร วันพฤหัส และวันอาทิตย์ โดยมีทางเข้าออก  

๒ ทาง ในเรื่องของการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงคือบริเวณด้านข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กับด้านถนนเส้นพระบาท – โคกตูม ซึ่งทาง
เจ้าของตลาดนัดผู้เช่าพ้ืนที่ของนิคม ได้มีการท ารั้วปิดท าให้เส้นทางในเรื่อง
ของการน ารถออกปฏิบัติการล่าช้าเลยได้ด าเนินการท าหนังสือหารือกับ
ผู้ปกครองนิคมได้เข้าประชุมร่วมกับผู้เช่าตลาดนัดเลยได้ข้อตกลงว่าแผงกั้น
นั้น จะไม่ใส่กุญแจสามารถเปิดใช้ได้ปกติอีกส่วนเรื่องของการเคลื่อนย้าย
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง ได้รับผลกระทบคือตลาดนัดส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งเวลา
ประมาณ ๑๓.๐๐ น. ซึ่งบางครั้งส่วนของงานป้องกันเราออกปฏิบัติงานด้าน
นอกท าให้ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถออกมาจอดด้านนอก ไม่สามารถ
ออกมาได้จากที่ประชุมได้ขอตกลงกันว่า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
เพ่ือที่จะได้ขยับรถออกมาจอดด้านข้างถนนเพ่ือเตรียมพร้อม ในส่วนของ
การปฏิบัติงาน และในส่วนของการขอปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณอาคารป้องกัน
ทางเจ้าของตลาดนัดแจ้งว่าพ้ืนที่เช่าของตลาดนัดได้เช่าเต็มพ้ืนที่ทั้งหมด   
ถึงหน้าอาคารและทางเข้าออก เพราะฉะนั้นพ้ืนที่ของป้องกันมีแค่ตัวอาคาร
ทางเราจึงขอในส่วนของทางเข้าออกทางนิคมได้หารือ และผู้ให้เช่าตลาดนัด
ก็ยินยอมและมีการให้ช่างมาปักหมุดเพ่ือให้ เราท าเรื่องขออนุญาตการใช้
พ้ืนที่ ในส่วนเรื่องของความกว้างยาวเท่าไหร่ก็จะประสานทางกองช่างวัด
ขนาด เพ่ือท าหนังสือขออนุญาตในส่วนของการต่อเติมหลังคาด้านหน้า
เนื่องจากรถบรรทุกน้ าเราเยอะมีเครื่องมือเครื่องจักรสาธารณภัยค่อนข้าง
เยอะ ซึ่งได้รับผลกระทบคือตากแดดตากฝน ท าให้อุปกรณ์บางชิ้นช ารุด
เสียหายโดยพ้ืนที่ตรงนี้ถ้าทางเจ้าของตลาดนัดอนุญาตก็อยากจะท าหลังคา
ในส่วนนี้ครับ  ในเรื่องของน้ าที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาประปามี
ปัญหาเรื่องการจ่ายน้ าซึ่งงานป้องกันได้เตรียมแหล่งน้ า คืออ่างห้วยส้ม
บริเวณแถววัดวงษ์เพชร เราสามารถที่จะดูดน้ าเพ่ือมาแจกจ่ายได้แหล่งน้ า   
ที่๒ คือบริเวณอ่างซับเหล็ก แต่อ่างซับเหล็กเราจะใช้ในเรื่องของกรณีที่เกิด
เหตุเพลิงไหม ้
 



-๖- 
เพราะว่าถ้าน ามาแจกจ่ายชาวบ้านกลัวจะได้รับผลกระทบเพราะน้ าไม่
สะอาด ในส่วนแหล่งน้ าที่ ๓ คือเหมืองแร่ร็อคส์ไมน์นิ่ง ที่เราใช้อยู่ปัญหาที่
เกิดคือรถเข้าออกล าบากเพราะทางเป็นเหว และเมื่อเข้าไปแล้วกระทบกับ
ทางเหมืองในเรื่องของค่าไฟฟ้า เพราะเขาใช้ไฟฟ้าในเรื่องของการดูดน้ า เลย
เข้าได้เป็นบางครั้งบางคราว แหล่งน้ าอีกที่คือประปาภูมิภาค จะมีเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายรถหนึ่งคันประมาณ ๒๐๐ บาท รับน้ าได้ ๒,๐๐๐ ลิตร และปัญหา
ที่เกิดเมื่อไปรับน้ าคือรถติดในเมือง ท าให้รถเราที่มีขนาดใหญ่เข้าล าบาก 
ส่วนอีกเรื่องเมื่อคืนเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงข้ามโรบินสัน เจ้าหน้าที่เราออก
ปฏิบัติหน้าทีได้รับผลกระทบในเรื่องของควันไฟ เลยอยากจะขอจัดซื้อชุด
หน้ากากช่วยป้องกันในเรื่องของการปฏิบัติงานเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขอ
อนุญาตหารือครับ เรื่องแหล่งน้ าวงษ์เพชร ตอนนี้เรามีอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า
ขนาดใหญ่ที่เรามีอยู่ถ้าเราเอาไปตั้งอยากจะขอท าแผนการที่ถาวรเพ่ือ
ป้องกันการสูญหาย 
 

พ.อ.จ.บุญเลิศ  พฤฒากรณ์ วันเสาร์ที่ผ่านมาได้ลงพ้ืนที่จะเห็นปัญหาของประปาอยากจะให้ทางป้องกัน
รองปลัดเทศบาล     บริหารจัดการให้หน่อยในเรื่องของการจัดเวลาและความต้องการส่วนเรื่อง 

ของประปาก าลังดูสาเหตุว่าเพราะอะไรน้ าถึงไม่ไหล 
 

นางสาวสุจรรยา  ทองคุ้ม  ในส่วนของงานป้องกันได้มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเรื่อง
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ของแผนส่งน้ าและก าหนด.แหล่งน้ าต่างๆเรียบร้อยแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะ 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  เรื่องของส านักปลัดเรื่องสุดท้ายเรื่องของการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ปกติเรามีหน่วยเลือกตั้ง ๓๕ หน่วย แต่เนื่องจากปัญหามาตรการ    
โควิด-๑๙ เดิมนั้นหน่วยหนึ่งจะรับได้ ๑,๐๐๐ คน ตอนนี้มีมาตรการให้เหลือ
หน่วยละ ๗๕๐ คน ดังนั้นจึงต้องเพ่ิมอีกห้าหน่วยเป็น ๔๐ หน่วย ดังนี้ 
หมู่ที ่๒ ต าบลนิคมสร้างตนเอง คือ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๓ ต าบลนิคมสร้างตนเอง คือ ที่โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 
หมู่ที ่๗ ต าบลนิคมสร้างตนเอง คือ วัดหนองถ้ า 
หมู่ที ่๕ ต าบลโคกตูม คือ วัดน้ าซับ 
หมู่ที ่๑๑ ต าบลโคกตูม คือ  วัดหนองแฝกเลื่อม 
ในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของส านักปลัดก็มีเพียงเท่านี้คะ 
 

นางพัฒนา  นัทธี  เรียนท่านนายกท่านรองนายกฯทา่นปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส่วนของกองคลัง คือ ได้ด าเนินการปิดบัญชี

งบประมาณปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย จะมีรายรับจริง ๒๑๓,๑๐๕,๔๘๗.๓๐ 
จ่ายจริงทั้งหมด๑๘๓,๖๙๐,๗๒๕.๖๑ บาท รับสูงกว่าจ่าย ๒๙,๔๑๔,๗๖๑ 
บาท ในส่วนที่จะตกเป็นเงินสะสม ๒๕,๐๐๒,๕๔๗.๔๔  บาท เข้าเงินส ารอง
สะสม  ๔ ,๔๑๒ ,๒๑๔ .๒๕  บาท  ขณะนี้ เ ร ามี เ งิ น สะสม  ทั้ ง หมด 
๒๙๐,๙๕๐,๕๑๐.๙๓ บาท  

  



-๗- 
 เรื่องที่สอง มีหนังสืออ าเภอเมืองลพบุรี เรื่องกฎกระทรวงการหักเงินจากเงิน

งบประมาณรายรับสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เทศบาลหักเงินสมทบจาก 
ประมาณการรายรับประจ าปี ๒๕๖๔ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเงินรัฐประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมค านวณเพ่ือสมทบ
เข้าเป็นกองทุนบ าเหน็ จบ านาญข้าราชการในอัตราร้อยละ๓ ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลได้ตั้งสมทบไว้ที่ ๒% คือ ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท
ในเมื่อค านวณร้อยละสามของประมาณการ รายรับอยู่ที่ ๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท
ท าให้เทศบาลขาดเงินสมทบ ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ได้โอนเงินงบประมาณ
จากหมวดเงินเดือนในอัตราว่างของแต่ละกองเข้าไปสมทบเรียบร้อยแล้วใน
อัตรา ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท และจะต้องรายงานเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องเพ่ือทราบอีกเรื่องตอนนี้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาด าเนินการตรวจงบการเงินของปี ๒๕๖๓ 
ส่วนมากด าเนินการตรวจเรื่องงบก่อสร้าง ในช่วงวันที่ ๑๑ -๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ทางกองคลังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมโครงการบันทึกบัญชีและ
การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
e-lass ตามมาตรการบัญชีภาครัฐตามนโยบายการบัญชีภาครัฐประจ าปี 
๒๕๖๔ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัด กองคลังขอเรียนใน     
ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้คะ 
 

นายบรรเจิด  ด้วงทรัพย์  เรียนท่านนายกท่านรองนายกฯท่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของกองช่างจะรายงานการด าเนินการที่ได้ 

ด าเนินการเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเรื่องการ
ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ เหลือหอถัง           
๘ โครงการ เราส่ง ๗ โครงการ ส่วนในการตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งที่สองเมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๑ โครงการส่งแล้ว ๗ โครงการเหลือ 
๔ โครงการ และตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓  ตั้งไว้ ๕ โครงการ ส่งแล้ว ๒ โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔    
ได้จัดท าแผนการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนในแบบของอาคาร 
ป้องกันได้ด าเนินการเสนอท่านนายกเรียบร้อยแล้ว 
 

นายอุดม  อิ่มอรชร  ในเรื่องของที่ดินในส่วน อาคารป้องกัน ประปา สวนสาธารณะใครดูแลเรื่อง
นายกเทศมนตรี   นี้อยู่ใหด้ าเนินการต่อทะเบียนทุก ๓ ปี ในเรื่องของการใช้ที่ดิน อยากให้ช่วย 
  ติดตามและด าเนินการต่อไป 

 

นายบรรเจิด  ด้วงทรัพย์ ในส่วนของอาคารส านักงานได้ท าแบบในเบื้องต้นแล้วก็จะมี ๔ ชั้น 
ผู้อ านวยการกองช่าง พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่จะค านึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล

ความคุ้มค่าและเหมาะสมในการออกแบบอาคารเราต้องค านึ งถึ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารให้ถูกต้อง  ส่วนของฝ่ายโยธาได้ด าเนินการ
ปรับปรุงอาคารพัสดุด้านหลังเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการจัดท าบริเวณ
เพาะช ากล้าไม้ให้เป็นสัดส่วน 



-๘- 
 ในเรื่องของรถกระเช้า ก็ออกซ่อมแซมไฟฟ้าประปาหมู่บ้านได้ด าเนินการ
ตามค าร้องทุกวัน และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะท างาน
บริหารกิจการประปาหมู่บ้านพ.ศ. ๒๕๔๘ ถ้ามีประปาหมู่บ้านต้องให้
คณะกรรมการบริหารกิจการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล เรื่องน้ าท่ วมหมู่บ้าน
บานเย็น  ถ้า มทบ. ให้เราระบายน้ า ก็จะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ และใน
ส่วนของหมู่บ้าน โฮมเพลส จะขอวางท่อถนนสายสนามกอล์ฟ ธงชัย ใจดี
จากหมู่บ้านโฮมเพลส ไปเชื่อมกับทางน้ าสาธารณะด้านหลังใช้ความยาวท่อ
ประมาณ ๗๖๐ เมตร ซึ่งจะขออนุญาตจากเทศบาลวางก็ให้ท าแบบให้
ถูกต้องและทรัพย์สินนี้เมื่อด าเนินการแล้ว ต้องยกให้เป็นของเทศบาลเพราะ
เทศบาลต้องเข้าไปดูแลรักษาเมื่อจะยกทรัพย์สินแล้วก็ต้องน าเรื่องเข้า
ประชุมสภา ว่าจะอนุญาตรับมอบทรัพย์สินที่จะสร้างหรือไม่  เมื่ออนุญาต
แล้วต้องมาท าข้อตกลงร่วมกัน  เรื่องที่ดินบ้านน้ าซับซึ่งมีเอกชนขอใช้ได้ท า
หนังสือคัดค้านไปว่าไม่เห็นด้วยที่ทางนิคมสร้างตนเองจะอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
แปลงนี้  ส่วนในเรื่องของกรณีไร่ใจฟ้า  ตอนนี้ได้ท าค าสั่งให้ระงับ  สั่งให้ 
ห้ามใช้อาคาร  และสั่งให้มายื่นขออนุญาต  ตอนนี้เกินก าหนดแล้วถ้าไม่มา
ขออนุญาตเราต้องสั่งลื้อทั้งหมด ๙๐ หลัง อีกเรื่องหนึ่งเรื่องรั้วหมู่บ้าน      
พล รพศ. ฟ้องเทศบาลเรียกค่าเสียหาย ฟ้องกรมการปกครองเป็นจ าเลยที่๑ 
จังหวัดลพบุรีเป็นจ าเลยที่๒ เทศบาลต าบลโคกตูมเป็นจ าเลยที่๓ ฟ้องเรียก
ค่าเสียหาย ๒,๒๕๗,๐๐๐ บาท ฟ้องเทศบาลว่าไม่บังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ส่วนจังหวัดกับกรมการปกครอง ฟ้องเรื่องงบประมาณ ซึ่งศาล     
จะนัดชี้วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เขาฟ้องเทศบาล
ต าบลโคกตูมเป็นจ าเลยที่๓ ผมคิดว่าเขาฟ้องผิดเขาต้องฟ้องเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เทศบาลไม่มีอ านาจในการไปออกค าสั่ง ให้คนที่จะมีอ านาจออก
ค าสั่งคือ นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

นายวีระวัฒน์  แก้วชนะ ขออนุญาตน าเรียนท่านนายกทบทวนเรื่องที่เราช่วยกันแก้ปัญหาน้ าท่วม 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ซอยดงจ าปา ๘ ถึงซอยดงจ าปา ๔ แก้ไขโดยร่วมมือกับอ าเภอ ให้ท าทาง

ระบายน้ าคู่กับถนนพหลโยธินทั้งสองฝั่ง ก็จะเป็นแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หมด
ตอนนี้ทางหลวงก็ได้ด าเนินการแล้วก าลังขอสร้างแต่ท่ีจะน าเรียนท่านนายกก็
คือเราควรที่จะให้นโยบายกับชุมชนว่าซอยต่างๆที่จะระบายน้ าลงท่อจะขอ
ก าหนดเป็นนโยบายของท่านนายกต่อไป 

 

นายกิตติ์   ภัทรธัญผล ในส่วนของสาธารณสุขได้พาท่านรองปลัดไปดูเรื่องของการบริหารจัดการ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ขยะก็จะให้ท่านรองดูเรื่องสัญญาว่าเราจะสามารถเช่าด้านหลังของที่นิคมซึ่ง

พ้ืนที่ด้านหลังของที่นิคมประมาณ ๔-๕ ไร่ เป็นที่เหวซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้
ประโยชน์เราจากขอใช้เพ่ือจะน าขยะเดิมที่สูงประมาณ ๕ เมตรจากถนน   
เอาไปลงในพ้ืนที่และฝังกลบ ให้ในเรื่องของแผนโครงการเมืองสะอาด         
ปี ๒๕๖๔ ซึ่งบังคับด้วยแผนยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งเราส่งแผนไปให้กับท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรีแล้วโครงการหลักก็คือ Big Cleaning Day ทีใ่นพ้ืนที่ก็จะ 

 



-๙- 
จัดเป็นกลุ่มคือกลุ่มแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนสถานศึกษาและเรื่องการลอก
ผักปอดได้ประสานงานกับนายช่างวีระวัฒน์ แล้ว เราจะมี Big Cleaning 
Day ทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด
ลพบุรีเมืองสะอาดซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ส่วนเรื่องขอความร่วมมือตอนนี้
เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุทุกวันพุธมีจ านวนผู้สูงอายุเยอะปัญหาคือการเดินทาง
ขอความอนุ เคราะห์ส านั กปลัด เทศบาลหมายเลขทะเบียน  โดย               
นายณุชากร โพธิ์ชัย เป็นพนักงานขับรถยนต์ และกองการศึกษา บริการ
รับส่งผู้สูงอายุเวลา ๐๘.๐๐ น. ไปรับที่หมู่บ้าน พล รพศ. และส่งเวลา    
๑๔.๐๐ น. ทุกวันพุธ สุดท้ายเป็นเรื่องของการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุเราได้
ก าหนดวันที่เจ็ดถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่จังหวัดจันทบุรี มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน ๓๐๐ คน ของกองสาธารณสุขมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบเพียง
เท่านี ้  

 

นางสาวปนัดดา  วัฒนใย ในส่วนของกองวิชาการเรื่องแรกงานประชาสัมพันธ์เนื่องจากงาน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน ประชาสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้รับ 

แจกจาก กสทช. เป็นเรื่องของแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกหรือ
ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้พ้ืนที่ความถี่ ๔๒๐.๒๐ เมกะเฮิรตซ์ซึ่งใน
ปัจจุบันเทศบาลได้ใช้ขึ้นความถี่นี้เกี่ยวกับเสียงตามสายไร้สายคือได้รับแจ้ง
มาว่าให้เราด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ภายในปี ๒๕๖๓    
เรียนให้ทราบเท่านี้ค่ะ 
 

นายยุทธนา  ใจดี   เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ผู้อ านวยการกองวิชาการ  ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของกองวิชาการที่เพ่ิมเติมเรื่องแรก
และแผนงาน   สืบเนื่องจาก ได้รับการประสานงานจากทางส านักปลัดเทศบาลว่าให้ช่วย 

ออกแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ทางกองวิชาการได้จัดท าแบบประเมินขึ้นมาและขอความ
ร่วมมือในแต่ละส่วนราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถ้ามีการจัดอบรม
โครงการหรือกิจกรรมใดทางกองวิชาการจะ มีการส่งไฟล์เอกสารแบบ
ประเมินไปให้แต่ละส่วนราชการ ได้น าแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเมินและน าส่งกองวิชาการในส่วนของกองวิชาการจะเป็นผู้รวบรวม
ประมวลผลในเรื่องที่๒ เป็นเรื่องของการประเมินผู้บริหารเมื่อวันที่            
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีการตรวจประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประเมินผู้บริหารมีการประเมินอยู่ ๙ หัวข้อ รวมทั้งหมด    
๙๐คะแนน ในการประเมินผลชี้แจงแล้วได้ประมาณ ๘๕ คะแนนจาก     
๙๐ คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ % ซึ่งในการประเมินครั้งนี้จากการ
รวบรวมเอกสารจะพบว่ามีปัญหาคือ 
๑. เรื่องของการจัดอบรมในกิจกรรมต่างๆจะต้องมีเอกสารครบถ้วน 
๒. เรื่องเวลาจัดกิจกรรมให้เน้นเรื่องการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 



-๑๐- 
๓. เรื่องการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโคกตูมคืออยากให้แต่ละกอง
ส่งพนักงานหรือส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
๔. เรื่องส่วนราชการให้มีการน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในหน่วยงาน 
๕. เรื่องการแจ้งผลอนุมัติการให้บริการต่างๆผ่านระบบ sms หรือระบบอ่ืน
ต่อไป ผมจะขออนุญาตแต่ละกองช่วยส ารวจว่าแต่ละกองมี งานบริการ
ประเภทไหนที่ มีความจ าเป็นให้ประชาชนมาติดต่อและแจ้งหลังจากที่ใช้
บริการจากทางเทศบาลช่วยกรอกข้อมูลให้กับกองวิชาการเพ่ือที่ประชาชน
จะได้รับความสะดวกในการรับบริการต่อไป เรื่องเว็บไซต์ของเทศบาล    
ต าบลโคกตูมที่มีการจัดท าขึ้นมาใหม่ จะให้ทุกกองได้เข้าไปเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลโคกตูม ช่วยตรวจสอบความถูกต้องหรือมีการปรับปรุง
อะไรบ้างซึ่งเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลโคกตูมตัวนี้  จะท าให้สอดคล้อง
เกี่ยวกับของการตรวจ LPA และ ITA เรื่องของการประเมินความโปร่งใส
ดังนั้นจึงขอให้แต่ละกองส่งข้อมูลให้กองวิชาการอัพเดทข้อมูลต่อไป       
เรื่องสุดท้ายเมื่อวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผมได้ไปอบรม
เรื่องการบริหารเอกสารด้วยระบบดิจิตอล สิ่งที่เกิดขึ้นมาและมีประโยชน์
และสอดคล้องกับเรื่องของการยกเลิกระบบการใช้เอกสารในส านักงาน    
ในเรื่องของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของวิชาการแจ้งเพ่ือทราบ
เพียงเท่านี้ครับ 
 

พ.อ.จ.บุญเลิศ  พฤฒากรณ์ เรื่องเพ่ิมเติมอยากให้แต่ละกองตรวจเช็คแผนความสอดคล้องหรือค าชี้แจง 
รองปลัดเทศบาล งบประมาณตั้งถูกหมวดไหมหรือตั้งแล้วถ้างบประมาณไม่ครอบคลุม          

ไมส่มบูรณ์ก่อนที่จะด าเนินคงการผมขอน าเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
นายอุดม  อิ่มอรชร            มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
นายกเทศมนตรี 

    เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 

ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวมณีรัตน์   เม่นงาม) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวสุจรรยา  ทองคุ้ม) 

                หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 



 
   
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


