รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 3/2560
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผู้มาประชุม
รายนาม
1. อาเภอเมือง
ทม.ร้อยเอ็ด
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายสุเวช ชัยทองดี
ทต.โนนตาล
นายถาวร จอมคาสิงห์
นางสาววันทนา ง่อนสว่าง
ทต.ปอภาร
นายใหม่ เวียงวิเศษ
ทต.สีแก้ว
นายสัมฤทธิ์ อินอุ่นโชติ
นายจักรพงษ์ จันทสมบัติ
2. อาเภอเกษตรวิสัย
ทต.เมืองบัว
นายประภาส ศรีวงษ์กลาง
นายวันชัย สุวรรณพันธ์
3. อาเภอจตุรพักตรพิมาน
ทต.จตุรพักตรพิมาน
นายไพรพ ถนัดค้า
นายสาเร็จ ชมภูวิเศษ
ทต.โคกล่าม
นางสาวสิริพร สิงห์เสนา
ทต.ดงแดง
นายสุทธี มหันต์
ทต.หัวช้าง
นายเชษฐา เจริญศิริ
นายสถิตคุณ บุญเรือง
ทต.เมืองหงส์
ว่าที่ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร
4. อาเภอจังหาร
ทต.ดงสิงห์
นายปริชาติ พิมภู
จ.อ.สนอง สุ่มมาตย์

ตาแหน่ง

ลงนาม

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

บรรจง โฆษิตจิรนันท์
สุเวช ชัยทองดี

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ถาวร จอมคาสิงห์
วันทนา ง่อนสว่าง

ปลัดเทศบาลตาบลปอภาร
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี

ใหม่ เวียงวิเศษ

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สัมฤทธิ์ อินอุ่นโชติ
จักรพงษ์ จันทสมบัติ

นายกเทศมนตรีตาบลเมืองบัว
ปลัดเทศบาลตาบลเมืองบัว

ประภาส ศรีวงษ์กลาง
วันชัย สุวรรณพันธ์

นายกเทศมนตรีตาบลจตุรพักตรพิมาน
ปลัดเทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน

ไพรพ ถนัดค้า
สาเร็จ ชมภูวิเศษ

ปลัดเทศบาลตาบลโคกล่าม

สิริพร สิงห์เสนา

นายกเทศมนตรีตาบลดงแดง

สุทธี มหันต์

นายกเทศมนตรีตาบลหัวช้าง
รองปลัดเทศบาลตาบลหัวช้าง

เชษฐา เจริญศิริ
สถิตคุณ บุญเรือง

ปลัดเทศบาลตาบลเมืองหงส์

ว่าที่ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร

นายกเทศมนตรีตาบลดงสิงห์
ปลัดเทศบาลตาบลดงสิงห์

ปริชาติ พิมภู
จ.อ.สนอง สุ่มมาตย์

หมายเหตุ
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ที่
19
20
21
22
23

รายนาม
ทต.จังหาร
นายสมัย ไชยยศ
5. อาเภอธวัชบุรี
ทต.ธงธานี
นายวินัย สีกองเสน
นายอรรถพล แก้วมนตรี
ทต.นิเวศน์
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ทต.มะอึ

ตาแหน่ง

ลงนาม

นายกเทศมนตรีตาบลจังหาร

สมัย ไชยยศ

รองนายกเทศมนตรีตาบลธงธานี
รองปลัดเทศบาลธงธานี

วินัย สีกองเสน
อรรถพล แก้วมนตรี

ปลัดเทศบาลตาบลนิเวศน์

พรประสิทธิ์ รัตนวิชัย

นางสาวมารยาท พานิชย์พนั ธุ์ ปลัดเทศบาลตาบลมะอึ

มารยาท พานิชย์พันธุ์

ทต.อุ่มเม้า
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

นายไชยยศ ไชยพฤกษ์
นางสกาวรัตน์ นามไพร

6. อาเภอปทุมรัตต์
ทต.โพนสูง
นายวิชัย มุริกานนท์
ทต.โนนสวรรค์
นายสมยศ ชาลีบุตร

7. อาเภอพนมไพร
ทต.โพธิ์ชัย
นายสิทธิพงษ์ วังผือ
นางลักคณา โยคะวิสัย
8. อาเภอโพธิ์ชัย
ทต.ชัยวารี
นายเรืองศักดิ์ สุริรักษ์
ทต.คาพอุง
นายสุริยันต์ คาพรมมา
นายสมภาร ทองใบ
ทต.อัคคะคา
นายวิชัย ยุบลไสย
นางพนิดา สวัสดิ์นาที
9. อาเภอโพนทราย
ทต.โพนทราย
นายอุดม วงบุดดา
นายทิวา มวยดี
ทต.สามขา
นายสกาว เมฆา
นายทวีศักดิ์ เกตุขาว

นายกเทศมนตรีตาบลอุ่มเม้า
ผู้อานวยการกองการศึกษา ทต.อุ่มเม้า

ไชยยศ ไชยพฤกษ์
สกาวรัตน์ นามไพร

ปลัดเทศบลตาบลโพนสูง

วิชัย มุริกานนท์

นายกเทศมนตรีตาบลโนนสวรรค์

สมยศ ชาลีบุตร

นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ชัย
ปลัดเทศบาลตาบลโพธิ์ชัย

สิทธิพงษ์ วังผือ
ลักคณา โยคะวิสัย

รองปลัดเทศบาลตาบลชัยวารี

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

รองนายกเทศมนตรีตาบลคาพอุง
รองปลัดเทศบาลตาบลคาพอุง

สุริยันต์ คาพรมมา
สมภาร ทองใบ

นายกเทศมนตรีตาบลอัคคะคา
ปลัดเทศบาลตาบลอัคคะคา

วิชัย ยุบลไสย
พนิดา สวัสดิ์นาที

นายกเทศมนตรีตาบลโพนทราย
ปลัดเทศบาลตาบลโพนทราย

อุดม วงบุดดา
ทิวา มวยดี

นายกเทศมนตรีตาบลสามขา
ปลัดเทศบาลตาบลสามขา

สกาว เมฆา
ทวีศักดิ์ เกตุขาว

หมายเหตุ
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ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

รายนาม
10. อาเภอโพนทอง
ทต.โพนทอง
นายบุรชาติ สวัสดิพละ
นางสาวนัฐชพัตร์ โคกลือชา
ทต.โคกสูง
นายเชิดศักดิ์ แวงวรรณ
ว่าที่ ร.ท.บุญเกิด เมืองแวง
ทต.โคกกกม่วง
นายสุพจน์ ใจยะคา
ส.ต.ท.สงวน เย็นวัฒนา
ทต.โนนชัยศรี
นายสนิท อามาตย์
นายทองสุข แสงปาก
ทต.แวง
นายประเสริฐ วิชาเดช
นายมานัส พรรณะ
11.อาเภอเมยวดี
ทต.ชุมพร
นายประมวล หาญพละ
ส.อ.สายรุ้ง ไชยภาคี
ทต.ชมสะอาด
นายวิชัย วิชัย
ทต.บุ่งเลิศ
นายบรรทัย สุวรรณไตร
นายวีระพจน์ ผ่านจังหาร
ทต.เมยวดี
นายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร
นายพัฒพงษ์ กาหอม
12. อาเภอเมืองสรวง
ทต.เมืองสรวง
นายรังสฤษฏ์ สามีบัติ
นายคงศักดิ์ พลภูเมือง
ทต.หนองหิน
นายสัมฤทธิ์ วงค์จาปา
นายปราโมทย์ สงเคราะห์สุข
ทต.กกกุง
นายปรีดา ไชยเสนา
ทต.คูเมือง
นายจารึก ศรีคาภา

ตาแหน่ง

ลงนาม

นายกเทศมนตรีตาบลโพนทอง
รองปลัดเทศบาลตาบลโพนทอง

บุรชาติ สวัสดิพละ
นัฐชพัตร์ โคกลือชา

นายกเทศมนตรีตาบลโคกสูง
ปลัดเทศบาลตาบลโคกสูง

เชิดศักดิ์ แวงวรรณ
ว่าที่ ร.ท.บุญเกิด เมืองแวง

นายกเทศมนตรีตาบลโคกกกม่วง
ปลัดเทศบาลตาบลโคกกกม่วง

สุพจน์ ใจยะคา
สงวน เย็นวัฒนา

นายกเทศมนตรีตาบลโนนชัยศรี
ปลัดเทศบาลตาบลโนนชัยศรี

สนิท อามาตย์
ทองสุข แสงปาก

นายกเทศมนตรีตาบลแวง
ปลัดเทศบาลตาบลแวง

ประเสริฐ วิชาเดช
มานัส พรรณะ

นายกเทศมนตรีตาบลชุมพร
ปลัดเทศบาลตาบลชุมพร

ประมวล หาญพละ
ส.อ.สายรุ้ง ไชยภาคี

นายกเทศมนตรีตาบลชมสะอาด

วิชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งเลิศ
ปลัดเทศบาลตาบลบุ่งเลิศ

บรรทัย สุวรรณไตร
วีระพจน์ ผ่านจังหาร

นายกเทศมนตรีตาบลเมยวดี
ปลัดเทศบาลตาบลเมยวดี

สมศักดิ์ อินทรวิเชียร
พัฒพงษ์ กาหอม

รองนายกเทศมนตรีตาบลเมืองสรวง
ปลัดเทศบาลตาบลเมืองสรวง

รังสฤษฎ์ สามีบัติ
คงศักดิ์ พลภูเมือง

นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
ปลัดเทศบาลตาบลหนองหิน

สัมฤทธิ์ วงค์จาปา
ปราโมทย์ สงเคาระห์สุข

นายกเทศมนตรีตาบลกกกุง

ปรีดา ไชยเสนา

ปลัดเทศบาลตาบลคูเมือง

จารึก ศรีคาภา

หมายเหตุ
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ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

รายนาม
13. อาเภอศรีสมเด็จ
ทต.ศรีสมเด็จ
นายภพกฤต สุทธิบากสกุล
ทต.บ้านบาก
นายศราวุฒิ สวัสดิผล
ทต.โพธิ์ทอง
นายนิพนธ์ วิเชียรลม
14. สุวรรณภูมิ
ทต.สุวรรณภูมิ
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ
ส.อ.ลาพัน เศรษโฐ
ทต.จาปาขัน
นางสาวยุวดี กลางคาร
ทต.ทุ่งกุลา
นายเทียน เตยหล้า
จ.ต.ส.นพปฎล ทวีทรัพย์
ทต.หินกอง
นายกฤษณะ แสนสาโรง
นายคมสันติ์ ขันบุตร
ทต.ทุ่งหลวง
นายเรียบ โยธาจันทร์
จ่าเอกสมพงษ์ ศักดิ์แสง
ทต.ดอกไม้
นางบุญศรี แสวง
นายประชุม บุตรดา
14. อาเภอเสลภูมิ
ทต.เสลภูมิ
นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ
นายรณยุทธ หอมหวล
ทต.เมืองไพร
นายธนศักดิ์ บูระวงษ์
นายคาหล้า สีหะบุตร
ทต.นาแซง
นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช
ทต.หนองหลวง
นายสวน ศรีระชัย
ทต.วังหลวง
นายพนพร โคตรสงคราม
นายบุญชั้น ลาพองชาติ

ตาแหน่ง

ลงนาม

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสมเด็จ

ภพกฤต สุทธิบากสกุล

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านบาก

ศราวุฒิ สวัสดิผล

นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง

ลาดับ แสงหิรัญ

นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
ปลัดเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ

สมศักดิ์ เศรษโฐ
ส.อ.ลาพัน เศรษโฐ

ปลัดเทศบาลตาบลจาปาขัน

ยุวดี กลางคาร

นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งกุลา
ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งกุลา

เทียน เตยหล้า
จ.ต.ส.นพปฎล ทวีทรัพย์

นายกเทศมนตรีตาบลหินกอง
ปลัดเทศบาลตาบลหินกอง

กฤษณะ แสนสาโรง
คมสันติ์ ขันบุตร

นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง
รองปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง

เรียบ โยธาจันทร์
จ่าเอกสมพงษ์ ศักดิ์แสง

นายกเทศมนตรีตาบลดอกไม้
รองปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง

บุญศรี แสวง
ประชุม บุตรดา

นายกเทศมนตรีตาบลเสลภูมิ
ปลัดเทศบาลตาบลเสลภูมิ

ธนวัฒน์ อรัญภูมิ
รณยุทธ หอมหวล

นายกเทศมนตรีตาบลเมืองไพร
ปลัดเทศบาลตาบลเมืองไพร

ธนศักดิ์ บูระวงษ์
คาหล้า สีหะบุตร

นายกเทศมนตรีตาบลนาแซง

ชัยศักดิ์ ทะไกรราช

นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง

สวน ศรีระชัย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลวังหลวง
รองปลัดเทศบาลตาบลวังหลวง

พนพร โคตรสงคราม
บุญชั้น ลาพองชาติ

หมายเหตุ

-5-

ที่
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

รายนาม
ทต.เกาะแก้ว
นายธนาธิป โคตรประทุม
นายวีเจียร ประเสริฐสังข์
ทต.นาเมือง
นายประมวล ฮุยสุสดี
นายถาวร พิเนตร
ทต.พรสวรรค์
นายบัวลัย ไชยธงรัตน์
นางสุดารัตน์ วารีวงษ์
ทต.ท่าม่วง
นายเจริญ สุทธิประภา
ว่าที่ร.ต.วิฑูร บุญละคร
15. อาเภอหนองพอก
ทต.หนองพอก
ด.ต.ไพบูลย์ สุทธิประภา
นายภาสกรณ์ สมภาร
ทต.ท่าสีดา
นายสมบัติ พรรคพล
นายรัชพล ไกยสินธุ์
16. อาเภอหนองฮี
ทต.หนองฮี
นายมงคล พงษ์ก่อสร้าง
นางดวงมณี สีเหลือง
17. อาเภออาจสามารถ
ทต.อาสามารถ
นายปราโมทย์ สายเชื้อ
นายจีระศักดิ์ จันทรวิภาค

ตาแหน่ง

ลงนาม

ปลัดเทศบาลตาบลเกาะแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ
ประธานสภาเทศบาลตาบลเกาะแก้ว

ธนาธิป โคตรประทุม

นายกเทศมนตรีตาบลนาเมือง
รองปลัดเทศบาลตาบลนาเมือง

ประมวล ฮุยสุสดี
ถาวร พิเนตร

นายกเทศมนตรีตาบลพรสวรรค์
ปลัดเทศบาลตาบลพรสวรรค์

บัวลัย ไชยธงรัตน์
สุดารัตน์ วารีวงษ์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าม่วง
ปลัดเทศบาลตาบลท่าม่วง

เจริญ สุทธิประภา
ว่าที่ร.ต.วิฑูร บุญละคร

นายกเทศมนตรีตาบลหนองพอก
ปลัดเทศบาลตาบลหนองพอก

ด.ต.ไพบูลย์ สุทธิประภา
ภาสกรณ์ สมภาร

นายกเทศมนตรีตาบลท่าสีดา
ปลัดเทศบาลตาบลท่าสีดา

สมบัติ พรรคพล
รัชพล ไกยสินธุ์

รองนายกเทศมนตรีตาบลหนองฮี
ปลัดเทศบาลตาบลหนองฮี

มงคล พงษ์ก่อสร้าง
ดวงมณี สีเหลือง

รองนายกเทศมนตรีตาบลอาจสามารถ
ปลัดเทศบาลตาบลอาสามารถ

ปราโมทย์ สายเชื้อ
จีระศักดิ์ จันทรวิภาค

ผู้ไม่ได้มาประชุม
อาเภอเกษตรวิสัย

อาเภอจตุรพักตรพิมาน

วีเจียร ประเสริฐสังข์

1. นายกเทศมนตรีตาบลเกษตรวิสัย
2. ปลัดเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย
3. ปลัดเทศบาลตาบลกู่กาสิงห์
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลกู่กาสิงห์
4. นายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
5. ปลัดเทศบาลตาบลดงแดง
6. นายกเทศมนตรีตาบลหนองผือ
7. ปลัดเทศบาลตาบลหนองผือ

หมายเหตุ
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อาเภอจังหาร

อาเภอเชียงขวัญ
อาเภอธวัชบุรี

อาเภอปทุมรัตต์

อาเภอพนมไพร
อาเภอโพธิ์ชัย
อาเภอโพนทอง
อาเภอเมยวดี
อาเภอเมืองสรวง
อาเภอศรีสมเด็จ
อาเภอสุวรรณภูมิ
อาเภอเสลภูมิ

อาเภออาจสามารถ

8. นายกเทศมนตรีตาบลเมืองหงส์
9. นายกเทศมนตรีตาบลลิ้นฟ้า
10. ปลัดเทศบาลตาบลลิ้นฟ้า
11. นายกเทศมนตรีตาบลดินดา
12. ปลัดเทศบาลตาบลดินดา
13. นายกเทศมนตรีตาบลผักแว่น
14. ปลัดเทศบาลตาบลผักแว่น
15. ปลัดเทศบาลตาบลจังหาร
16. นายกเทศมนตรีตาบลเชียงขวัญ
17. ปลัดเทศบาลตาบลเชียงขวัญ
18. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนิเวศน์
19. ปลัดเทศบาลตาบลบ้านนิเวศน์
20. นายกเทศมนตรีตาบลนิเวศน์
21. นายกเทศมนตรีตาบลมะอึ
22. นายกเทศมนตรีตาบลปทุมรัตต์
23. ปลัดเทศบาลตาบลปทุมรัตต์
24. นายกเทศมนตรีตาบลโพนสูง
25. ปลัดเทศบาลตาบลโนนสวรรค์
26. นายกเทศมนตรีตาบลพนมไพร
27. ปลัดเทศบาลตาบลพนมไพร
28. นายกเทศมนตรีตาบลเชียงใหม่
29. ปลัดเทศบาลตาบลเชียงใหม่
30. นายกเทศมนตรีตาบลชัยวารี
31. นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
32. ปลัดเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
33. ปลัดเทศบาลตาบลชมสะอาด
34. ปลัดเทศบาลตาบลกกกุง
35. นายกเทศมนตรีตาบลคูเมือง
36. ปลัดเทศบาลตาบลศรีสมเด็จ
37. ปลัดเทศบาลตาบลบ้านบาก
38. ปลัดเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
39. นายกเทศมนตรีตาบลจาปาขัน
40. นายกเทศมนตรีตาบลขวาว
41. ปลัดเทศบาลตาบลขวาว
42. ปลัดเทศบาลตาบลนาแซง
43. ปลัดเทศบาลตาบลหนองหลวง
44. นายกเทศมนตรีตาบลโพนเมือง
45. ปลัดเทศบาลตาบลโพนเมือง
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นายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร
นายกเทศมนตรีตาบลเมยวดี
กล่ าวต้ อ นรั บ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ท่ านนายกเทศมนตรี ท่ านปลั ด เทศบาล และแนะน า
เทศบาลตาบลเมยวดี ขอขอบคุณ สัน นิบ าตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ให้เกียรติ ทางเทศบาลตาบลเมยวดี
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เรียน ท่านเอกโอสถ รักเอียด นายอาเภอเมยวดี ที่เคารพอย่างสูง
ในนามของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณา
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ ด ครั้งที่ 2/2560
ในวันนี้ ปัจจุบันสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้ น 73 เทศบาล
ได้ตระหนั กถึงความสาคัญในการพัฒ นาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒ นาส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
และเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้มี การ
พบปะกันระหว่างสมาชิกขึ้นเป็นประจาทุก 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นในกลุ่มเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ดอันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี การประสานงาน ความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นทาให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทัศนคติและแนวความคิดในการพัฒนา
ท้องถิ่นระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นในกลุ่มของเทศบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เพื่อนาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล มาจากเทศบาล
ในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 19 อาเภอ จานวน 73 เทศบาล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย และสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วกระผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญ ท่านนายอาเภอเมยวดี
ได้กรุณาให้โอวาท และเปิดการประชุมพร้อมกรุณาให้ข้อคิดในการบริหารงานของท้องถิ่นในที่ประชุมต่อไป
ขอกราบเรียนเชิญครับ
นายเอกโอสถ รักเอียด
นายอาเภอเมยวดี
เรียน ท่านประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านายกเทศมนตรี
ท่านปลัดเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธาน
ในพิ ธี เปิ ด การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการของสั น นิ บ าตเทศบาลจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ครั้ ง ที่ 3 ประจ าปี 2560
จากการรายงานของท่านประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด จะเห็นได้ว่าการปกครองท้องถิ่นในสมัยก่อน
กับการปกครองท้องถิ่นในสมัยนี้มีความแตกต่างกันมาก ปัจจุบันอานาจหน้าที่ของท้องถิ่นและความก้าวหน้า
ของข้าราชการ ตลอดจนอานาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นมีมากขึ้น แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ เราจะทาอย่างไร
ถึงจะมีการบริหารและการจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค
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ส่ ว นและพี่ น้ อ งประชาชน และท าอย่ า งไรที่ จ ะท าให้ เราชาวเทศบาลตลอดจนพี่ น้ อ งประชาชนอยู่ ดี มี สุ ข
จากคากล่ าวรายงานของท่านประธานฯ ผมรู้สึ กว่าดียิ่ง ผมคุ้นเคยกับท่านประธานเป็นอย่างดี ผมพึ่งมารับ
ราชการที่ นี้ เมื่อ วัน ที่ 26 ที่ ผ่ านมา ผมมาจากท้ องถิ่น มาก่ อน ขอชื่ น ชมทุ กท่ านที่ ได้ มาร่ว มประชุม ในวัน นี้
ผมจะไม่ ร บกวนเวลาท่ านมาก เพราะเสี ย เวลาไปมากพอสมควรจากการพบปะกั น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งการ
ประชุมสัมมนาวิชาการวัน นี้ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่ขอกาชับด้วยนะครับ ผมเคยไปฟังบรรยายมา
หลายที่เป็นเรื่องใหม่ก็ฝากด้วยนะครับ การทางานทุกวันนี้โปร่งใสตรวจสอบได้ วิธีการทางานด้วยธรรมาภิบาล
เป็ น ธรรมะ คือ โปร่งใสตรวจสอบได้ก็กาชับด้วยนะครับ เพราะเป็น ที่จับตาของ สตง.ด้วย เป็ นห่ วงมาก ๆ
พี่น้องท้องถิ่นกับพวกผมนะครับ ผมออกมาจากท้องถิ่นกองการศึกษา กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อปี 58 ก่อนหน้านี้ผมอยู่กลุ่มส่งเสริมนะครับ ได้ย้ายออกมาเป็นนายอาเภอปี 51 รุ่น 71 จบมา 8 ปีแล้ว
ครับ พึ่งได้มาเป็นนายอาเภอ รอมา 8 ปีถึง 9 ปี ไม่เป็นทางการเท่าไรนะครับ จะไม่รบกวนเวลาพวกเรามากมาย
มีอะไรก็ยินดีต้อนรับ อาเภอเมยวดียินดีต้อนรับทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่อาเภอเมยวดี มีอะไรให้รับใช้
ยินดีตลอดเวลา เป็นแบบพี่แบบน้องตลอดเวลาแบบพ่อปกครองลูกไม่ใช่เจ้าขุนมูลนายรักสามัคคีกัน อย่างท่าน
พ่อเราพูดไว้ ให้รู้รักสามัคคีทุก คนก็สามัคคีกัน เมื่อก่อนผมมาจากนครศรีธรรมราชแต่มีครอบครัวอยู่ที่อีสาน
อยู่ที่อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทางานที่แรกที่กุฉินารายณ์ ที่สองที่นาโพธิ์ ที่สามก็ไปบ้านแพรงนครพนม อยู่นครพนม
มาพักหนึ่ง อยู่ที่อีสานตลอด แล้วก็ไปเป็นผู้อานวยการโรงเรียนการสืบสวนสอบสวน วิ ทยาจัดการปกครองภาค
1 และไปเป็นผู้อานวยการโรงเรียนนายอาเภอระดับ 1 และเป็นรองอธิการบดีวิทยาลัยการปกครองระดับ แล้ว
ออกมาเป็ น นายอาเภอครับ อี ก 4 ปี เกษี ยณครับ สุ ดท้ ายนี้ ผ มขอให้ การดาเนิ นการกิจกรรมของสั น นิบ าต
เทศบาลจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ประสบผลส าเร็ จ ดั ง พุ ท ธประสงค์ บั ด นี้ ได้ เ วลาอั น สมควรแล้ ว ผมขอเปิ ด การ
ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 ประจาปี 2560 ณ บัดนี้ ขอบคุณมากครับ
นายเกรียงไกร สุราอามาตย์
ปลัดเทศบาลตาบลอุ่มเม้า
ในนามผู้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณท่านนายอาเภอเมยวดี ที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีและก็ให้เกียรติได้ให้โอวาท
กับพวกเราผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณท่านขอเชิญชวนท่านนายกฯ ท่านปลัด และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านได้ปรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับท่านประธานในวัน นี้ และเชิญคณะเทศบาลตาบลเมยวดี
ได้ ม อบขอบที่ ร ะลึ ก ให้ กั บ ท่ า นประธาน และขอเชิ ญ ท่ า นวิ ท ยากรจากจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ท่ า นมณี สุ ร ะสั ง ข์
คลังจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาววิมลรัตน์ ดอบุตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การดาเนิ น การตาม พรบ.จั ดซื้ อ จัด จ้างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับ ผู้ บ ริห าร
ขอเรียนเชิญครับ
นางมณี สุระสังข์
คลังจังหวัดร้อยเอ็ด
สวัสดีค่ะท่านนายกเทศมนตรี และท่านปลัดเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางมณี สุระสังข์ คลังจังหวัด
ร้อยเอ็ด ดิฉันอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเวลา 2 ปีแล้วนะคะ วันนี้เป็นการประชุมสัมมนาวิชาการ แต่ฟังดูจะเครียด
นิดหนึ่ง ดิฉันจะเอากฎหมายที่เราจะใช้กัน ทั้งหมด 132 มาตรา และระเบียบอีก 123 ข้อ เรา จะบีบภายใน
หนึ่ งชั่ ว โมง จ านวน 50 point พร้ อ มกั บ ผู้ ช่ว ยดิ ฉั น คุ ณ วิม ลรัต น์ ดอบุ ต ร นั ก จั ดการงานทั่ ว ไปปฏิ บั ติ ก าร
เป็นการบรรยายเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจระเบียบได้ดียิ่งขึ้น เริ่มที่หน้าแรกว่าด้วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุที่ทางเทศบาลใช้อยู่จะเป็น ของ พ.ศ. 2535 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 ถึงพ.ศ. 2553
เดิมทีทุกท่านใช้วิธีทั้งหมด 5 วิธี คือ สอบราคา ตกลงราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ แต่ตั้งแต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เราจะใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างตามที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการ
บริ ห ารพั ส ดุ พ.ศ. 2560 เพราะฉะนั้ น ระเบี ย บมหาดไทยที่ ท่ านใช้ อ ยู่ เดิ ม นั้ น ท่ านลื ม ไปได้ เลย แต่ วิ ธี การ
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ทั้งระเบียบเดิมของทุกท่านที่ใช้ ต้องใช้ไหม ไม่เลยนะคะ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่มีการเพิ่มเติมวิธีที่
เปลี่ยนไป และที่สาคัญก็คือวิธีที่จะใช้ต่อไปนี้เป็นวิธี ที่ไม่กาหนดวงเงิน ขอให้ท่านคิดว่าจะใช้จัดซื้อจัดจ้างแบบ
ไหนก็เจาะจงวิธีนั้น จะไม่เหมือนเดิมนะคะ ในกฎหมายนี้ท่านต้องใช้กฎหมายนี้ไหม ท่านมาดูว่าหน่วยงานของ
รัฐ เข้าคาว่าหน่วยงานของรัฐหรือไม่ คือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นท่านเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะใช้
กฎหมายนี้ แล้วท่านใช้งบประมาณไหม งบประมาณที่ต้องใช้อิงกฎหมายนี้มีทั้งหมด 7 อย่าง อยู่ในข้อ 1 หรือไม่
ข้อ 1 คือ เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย อันที่หนึ่งก็คือ เงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
หรื อ เงิน อื่ น ใดที่ ตกเป็ น รายได้ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น ตามกฎหมายที่ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ นมี อ านาจหน้ าที่
เรียกเก็บตามกฎหมาย ข้อที่ 1 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินภาษีอากร ท่านก็มีเงินภาษีที่ทางเทศบาลจัดเก็บกันอยู่แล้ว และภาษี
อากรที่ เป็ น เงิน รายได้ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อี กอย่ างที่ เทศบาลมี ก็ คื อ กองทุ น สุ ข ภาพต าบลของกระทรวง
สาธารณสุข กองทุนนี้ถือเป็นเงินงบประมาณที่ทางกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขใช้เงินงบประมาณเข้ามาใส่
อยู่ในกองทุน แล้วท่านเองก็ต้องสมทบเข้าไปอยู่ในกองทุนนี้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลต้ อ งมาใช้ ก ฎหมายนี้ ในการจั ด ซื้ อ จัด จ้ างด้ ว ย มี ค า ๆ หนึ่ งว่า ท่ า นเป็ น หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ คื อ
นายกเทศมนตรี ดังนั้น ต้องใช้กฎหมายนี้ในการใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง มีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ 3 คน คือ
เจ้าหน้าที่ ท่านจะชินกับคาว่าเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ต่อไปในการเรียกต่อไปนี้เจ้าหน้าที่พัสดุจะเรียกว่า “เจ้าหน้าที่”
บางท่านอาจจะไม่คุ้นคาว่าเจ้าหน้าที่ เพราะไม่เจาะจงเหมือนเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากว่าบางคนไม่ใช่ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่มีคาสั่งให้ทาหน้าที่พัสดุ เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจว่า คาว่า “เจ้าหน้าที่” คือใครก็ตามที่มี
คาสั่ งให้ ทาหน้ าที่จัดซื้อจั ดจ้ าง ต่อไปอย่าเติมคาว่า พัส ดุให้ ใช้คาว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่พัส ดุ
ในกฎหมายอันนี้ใครก็ตามที่มีคาสั่งให้ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วต่อมารับการอบรมหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วจะมีเป็นมืออาชีพในการจัดซื้อจัดจ้างในกฎหมายนี้มีเงินคล้าย ๆ กับ ค่าตอบแทนให้
หรือเรียกว่าเงินประจาตาแหน่งให้ สาหรับคนทาหน้าที่เจ้าหน้าที่ แม้แต่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ก็ตามการใช้งานในการ
จัดซื้อจัดจ้างคนต่อไป คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เดิมคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนั้นเองนะคะ คนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคน
ที่มีความสาคัญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก็สาคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นเทศบาลใด ก็ตามจะมีตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
พนักงานพัสดุ หรือไม่มีซึ่งตาแหน่งนี้ ท่านนายกฯ ควรจะออกคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่ท่านใด
ทางานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรจะมีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร อันนี้สาคัญ เนื่องจากในกฎหมายนี้คนที่มี
ความสาคัญในการจัดซื้อจัดจ้างมีอยู่ 2 คนเท่านั้นเอง คือ คนที่ไปทาหน้าที่เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่จะอนุมัติการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานอนุมัติข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างที่เจ้าหน้าที่ทาเข้ามา ไม่ว่าจะทารายงาน ทาข้อมูลประกาศรายชื่อ หรือสามารถจะติดตามสถานะโครงการที่
จัดทาว่าอยู่ในขั้นตอนไหน เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดทารายงานทุกอย่างเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างส่งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ท่าน 2 ท่าน มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
กัน อีกท่านหนึ่งก็คือหัวหน้าหน่วยจัดซื้อ ๆ คือหัวหน้าสานักงาน หัวหน้าสานักงานจะดูข้อมูลการลงทะเบียนของ
หน่วยงานในสังกัดตามพื้นที่ดูแลแค่นั้นเอง แล้วก็ติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างว่าดาเนินการไปถึงขั้นตอน
ไหน อีกท่านหนึ่งคือหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ พอบอกว่าหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเหมือนกับว่าจะต้องเป็นนายก
ฯ แล้วหัวหน้าหน่วยจัดซื้อน่าจะเป็นท่านปลัดเทศบาล แต่จะให้คุณวิมลรัตน์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของคน
ที่ทาหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานจัดซื้อกับหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐแตกต่างกันอย่างไร หั วหน้าหน่วยงานจัดซื้อกับ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐอานาจต้องดูในระบบถ้าจะให้ดู ก็คือข้อมูลการลงทะเบียน และสถานะโครงการว่าถึง
ไหน ดูได้แค่ 2 อย่าง แต่คนที่จะดูได้หมดคือเจ้าหน้าที่กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดังนั้นดิฉันจึงพบว่าควรจะออกคาสั่ง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าใครทาหน้า ที่เจ้าหน้าที่ ใครทาหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เดี๋ยวจะให้คุณวิมลรัตน์ เพิ่มเติม
ว่าเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียนแล้วควรจะให้อนุมัติการลงทะเบียน แล้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยจัดซื้อมี
ความต่างกันยังไงในบทบาทของคนทาหน้าที่ 4 ตาแหน่ง และจาเป็นหรือไม่ที่หัวหน้ าหน่วยงานภาครัฐจะต้องมี
ต่อไปเชิญคุณวิมลรัตน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
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นางสาววิมลรัตน์ ดอบุตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ดิฉันขอเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านคลังจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชี้แจงไปแล้วนะคะ ตามระเบียบกาหนดใน
การทาจัดซื้อจัดจ้างต้องแต่งตั้งและมอบหมายผู้ที่ทาหน้าที่ในการทาการจัดซื้อจัดจ้าง อันดับแรกคือ เจ้าหน้าที่
ต่อมา คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความสาคัญตรงนี้อยู่ที่ว่าเมื่อเราแต่งตั้งเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่
จาเป็ น ต้องลงทะเบี ยนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง คือ หนึ่งหน่วยงานต้องมีการแต่งตั้ง
มอบหมายเสร็ จ แล้ ว ท่ า นต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง เพื่ อ ที่ ส ามารถเข้ าไปใช้ งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ในระบบได้ หน้ าที่ตั้งแต่รายงานขอซื้อขอจ้าง อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างจนจบกระบวนการการบริห ารสัญ ญาอันนี้
เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ จ ะเป็ น คนลงในระบบจั ดซื้อ จัดจ้าง ส่ วนหน้ าที่ ความส าคัญ ของหั ว หน้ าเจ้าหน้ าที่ อัน นี้ ก็ต้อ ง
ลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้อ จั ด จ้ างภาครั ฐ ในระบบเช่ น กัน หน้ าที่ ส าคั ญ หลั กของหั ว หน้ าเจ้ าหน้ าที่ คือ เวลา
เจ้าหน้าที่ผ่านรายงานขอซื้อขอจ้างต้ องผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเห็นชอบ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เอาประกาศขึ้นเว็บไซต์เพราะอันนี้เราจะจากัดสิทธิ์ให้เฉพาะหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ดาเนินการเอาประกาศลงเว็บไซต์ได้ กรณียกเลิก ต้องใช้รหัสของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ยกเลิก ในการทางาน
ถ้าหน่วยงานไหนหรือเทศบาลไหนส่วนใหญ่ก็จะใช้เฉพาะรหัส หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พอทาไปสักพักมีการ
เปลี่ยนแปลงท่านจะใช้รหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เพราะว่า ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงคน รหัสเจ้าหน้าที่ไม่เคยถูก
นามาใช้เลย ท่านก็จะถูกล๊อคและเกิดความล่าช้าต้องไปลงทะเบียนใหม่ แต่ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ให้ท่านใช้รหัส
เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ ก็ให้ท่านดาเนินการอนุมัติดาเนินโครงการ ประกาศโดย
รหัสของท่าน เพราะว่าเป็นส่วนสาคัญเราถึงจากัดสิทธิ์ในการใช้งาน ที่นี้มาดูว่าในเรื่องของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
หนึ่งสามารถมีได้หลายคน เพราะว่าเทศบาลองค์กรก็จะเป็ นองค์กรขนาดใหญ่มีหลายกลุ่มงานหลายกองท่านก็
สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจากอง ประจาสานักงาน ส่วนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก็แต่งตั้งควบคู่กันไปนะคะ
เพราะว่าต้องใช้งานร่วมกัน มาดูว่าหัวหน้าหน่วยจัดซื้อจัดจ้างกับ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ต่างกันอย่างไร
สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่างกัน เพียงแต่ว่าถ้าท่านลงทะเบียนเป็นหัวหน้าหน่วยจัดซื้อ หนังสือ
ที่ท่านส่งถึงจะส่งถึงสานักงานคลังจังหวัดเป็นผู้อนุมัติการใช้งานให้ ส่วนถ้าท่านลงทะเบียนเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐระบบจะส่งตรงถึงกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้อนุมัติการใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างให้ท่าน
อัน นี้ คือความแตกต่างกัน ระหว่างหั วหน้ าหน่ วยจัดซื้อ และหั ว หน้าหน่ว ยงานภาครัฐ โดยหลั กของเทศบาล
ที่สาคัญก็จะมีเจ้าหน้าที่ เมื่อลงทะเบียนแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่จะเป็นคนอนุมัติ แต่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
จะอนุมัติตัวเองไม่ได้ต้องส่งให้ทางคลังจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ ส่วนหัวหน้าหน่วยจัดซื้อโดยปกติควรจะเป็นนายกฯ
แต่ถ้าท่านนายกฯ มอบให้ท่านปลัด ท่านปลัดก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยจัดซื้อหรือเรียกว่า หัวหน้าสานักงานนั้นเอง
ก็จะมีอยู่เท่านี้ เมื่อหัวหน้าหน่วยจัดซื้อหรือหัวหน้าหน่วยสานักงานลงทะเบียนแล้วก็ส่งให้คลังจังหวัดอนุมัติ ท่าน
จึงจะมีรหัสเข้าไปดู สิ่งที่ดูคือติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในเทศบาลหนึ่ง ๆ ก็จะมีสานักปลัด กองคลัง
กองช่าง สานักการศึกษา ถ้าเป็นเทศบาลขนาดเล็กท่านก็ไปคิดดูว่าในโครงสร้างของท่านจะให้ใครเป็นคนจัดซื้อ
ในหน่วยงานท่าน จะให้สานักปลัดหรือว่ากองคลังทาก็ได้ เช่น บางทีอาจจะให้กองคลังเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อพัสดุ
ของทั้งเทศบาล ท่ านต้องให้ ผู้อานวยการกองคลั ง เป็น หั วหน้าเจ้าหน้ าที่ควบคู่กัน แต่เทศบาลใหญ่ ๆ ท่าน
สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้ทุกกอง อาจจะให้แต่ละกองจัดซื้อจัดจ้างเองก็ทาได้ เจ้าหน้าที่
สามารถมีได้หลายคน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ก็สามารถมีได้หลายคน ต่อไปคนที่เข้าทาในระบบห้ามทามือแล้วนะคะ
ท่านอาจจะชินกับการทามือใน Word, Excel แต่ต่อไปนี้ของกฎหมาย รายงาน ประกาศทุกอย่างต้องดึงจาก
ระบบแล้วให้หัวหน้าสานักงานเซ็นต์ ห้ามไปทามือแล้วมาลงในระบบไม่ให้แล้ว เนื่องจากว่า มันจะไม่ต่อเนื่องกัน
ถึงท่านจะทามือแล้วมาลงก็ไม่มีประโยชน์ เขาจะถือการลงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเอกสาร
ทุกอย่างต้องดึงจากระบบ เมื่อดึงจากระบบ ทาจากระบบเครื่องอุป กรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสาคัญอยากให้ท่าน
นายกฯ ดูแลในสานักงานท่านเพื่อให้ทางานอย่างมีความสุขไม่ใช่ ว่า เดี๋ยวเน็ตหลุดเข้าได้หรือไม่ได้ โดยช่องทาง
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แล้วบางที่บางเทศบาลเน็ตหลุดบ่อย ๆ ฝ่ายในสานักงานหลาย ๆ แห่งไม่หลุดตามนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ใน
เรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์จะเป็น Window 7 ขึ้นไปหรือไม่ เบราว์เซอร์สาหรับ
เข้าอิน เตอร์เน็ ตเป็ น Internet Exproler หรือไม่และจะต้องเป็ นเวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป และถ้าหากใช้ Google
Chrome ก็ตั้งแต่เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป เครื่องยังไม่พอ คุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ ตก็สาคัญ ท่านนายกฯ ควร
จะลงทุนในอุปกรณ์ เพราะว่าการใช้งานในสเป๊กต่า ๆ มันก็ถือเป็นความเครียดสาหรับการทางานของเจ้าหน้าที่
เวลาจะทาจัดซื้อจัดจ้าง ทีนี่คาว่าคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตควรจะเป็นแบบไหน กรมบัญชีกลางได้มีการ
พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้พัส ดุชินกับระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างที่มีผลบังคับใหม่ บางหน่วยงาน
จะพบปัญหาว่าไม่สามารถใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างจริง ๆ แล้วปัญหาส่วนใหญ่กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนไป
แล้วว่าการที่ท่านจะเริ่มต้นใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่ หรือเวอร์ชั่นใหม่สิ่งที่ต้องรองรับคุ ณลักษณะเครื่อง
ของท่านต้องเป็น Window 7 อย่างที่ท่านคลังจังหวัดได้เรียนไปแล้ว ส่วนตัวเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานได้ดีกับ
EGP เวอร์ชั่นใหม่จะเป็นเบราว์เซอร์ของ IE หรือ Internet Exproler เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป อีกเบราว์เซอร์หนึ่ง คือ
สามารถใช้ go0gle Chrome เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป บางส่วนราชการมีปัญหาว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างใช้ได้ไหม ทาง
สานักงานคลังจังหวัดสามารถใช้ได้ปกติ ส่วนราชการส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ได้ อันนี้ท่านต้องกลับไปตรวจสอบ
คุณลักษณะของเครื่องตามที่เรากาหนดหรื อไม่ ส่วนเรื่องคุณภาพอินเตอร์ของสานักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ได้มีการบูรณาการ เราใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ที่ 5 เมตกะไบท์ 5 เมกะบิตต่อ
วินาที เราใช้บริการของ CAT ซึ่งกระทรวงของเราได้มีการเปลี่ยนสายสัญญาณเพื่อ ให้การใช้งานทั้งระบบที่เป็น
ระบบ GSMS และ EGP สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ขอเรียนให้ท่านผู้บริหารได้ทราบเพื่อที่จะได้นาไปปรับปรุง
เพื่อให้การใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างได้ดียิ่งขึ้น เพราะถ้าหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่บังคับโดยเวลาที่เราต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอซื้อขอจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไร แล้วเราจาเป็นต้องเอาประกาศขึ้น
เว็บ ไซต์วัน ที่เท่าไร ซึ่งจะถูกบี บ บั งคับ โดยระยะเวลาโดยเฉพาะกรณี ที่ ท่านท า e-bidding การเตรียมข้อมู ล
เอกสารจะเยอะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทางานได้สะดวกแล้วทันเวลาในการที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งให้
ท่านไปตรวจสอบระบบการใช้งานอีกครั้งหนึ่ง ฝากท่านนายกฯ นะคะ เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กระซิบมาว่า
ช่วยบอกท่านนายกฯ ให้ท่านช่วยดูแลตรงนี้ด้วย เพราะเวลาสิ้นปีงบประมาณจะมาทามือแล้วลงไม่ได้ เพราะมัน
บังคับ ว่าต้องปริ้น ออกจากระบบทาในระบบอย่างเดียว ทามือไม่ได้เลย วันนี้เราจะเข้าสู่ หั วใจของการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว กฎหมายจั ดซื้อจัดจ้ างในมาตรา 123 และ 132 มาตรา 223 ข้อ ถ้าดูจริง ๆ แล้วมีไม่เท่าไร
ที่เกี่ยวกับเรา ที่เกี่ยวข้องกั บเราจริง ๆ แล้วมีอยู่ 3 วิธี แล้วแต่ละวิธีเราอาจจะไม่ได้เข้าไปทาทุกวิธีในแต่ละวิธี
ฟังแล้วอาจจะงง เนื่องจากว่าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอาจจะมีวิธี ย่อย ๆ อีก วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
เดิมทีมี 5 ,6 วิธี ยุบเหลือ 3 วิธี ชื่ อก็บ อกแล้วประกาศเชิญชวนทั่วไป คือ ประกาศทั่วไปให้ทุกคนรับ ทราบ
คัดเลือกคืออาจจะเอา 2 ราย 3 ราย 4 ราย 5 ราย มาคัดเอาแค่ 1 ราย เฉพาะเจาะจงคือการเลือกเอารายนี้
มอง ๆ แล้วเหมือนกับว่าเฉพาะเจาะจงคือการตกลงราคา แต่ทุกวิธีเป็นวิธีที่เปิดโอกาสไม่กาหนดวงเงิน สาหรับ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ หลัก ๆ แล้ว 3 วิธี
วิธีแรก คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมีวิธีแยกย่อยออกอีกเป็น
3 วิธี ท่านจะคุ้นเคยกันแล้ว วิธีที่ 1 คือ e-market คือการซื้อการจ้างที่มีการกาหนดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน
งานวัสดุหรืองานจ้างสินค้านั้นมีมาตรฐาน สินค้านั้น ๆ ถูกกาหนดไว้ใน e-catalog หรือว่าตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 29 ชนิด ที่ตอนนี้ก็มีพวกกระดาษ หมึก โต๊ะ เก้าอี้ อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติม
ขึ้น มากรณีที่ท่านจะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่อยู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถใช้วิธี e-market อีกวิธีประกาศ
เชิญชวน อีกวิธีหนึ่ง คือ วิธี e-bidding เราใช้ตอนที่สิ่งที่เราจะซื้อหรือจ้างนั้นไม่ใช่สินค้าหรือบริการที่อยู่ในตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ คือ สินค้าซึ่งอาจจะมีความซับซ้อน เช่น ที่เราใช้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานก่อสร้าง ต่อไปนี้เรา
จะมาดูว่าของ e-bidding คือกรณีที่ท่านจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน แล้ววงเงินเกิน 5 แสนบาท เป็นสินค้า
และบริการที่ไม่อยู่ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านใช้ e-bidding อีกวิธีหนึ่งคือ วิธีการสอบราคา วิธีการสอบ
ราคานี้อยากให้ผ่านกรมบัญชีกลางเผื่อไว้สาหรับส่วนราชการที่ไม่มีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ยังเปิดโอกาส
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ให้ คู่ค้ ากับ ผู้ เสนอราคามาพบเจอกัน ได้ คือหน่วยงานนั้น อาจจะไปท าระบบจัดซื้อจัดจ้างในบริเวณพื้น ที่ที่ มี
อิน เตอร์ เน็ ตเพื่อจะเอาประกาศขึ้น เว็บ ไซต์ ส่ วนวิธีการเสนอราคาคือให้ คู่ค้ามาเสนอราคาที่ส่ วนราชการได้
เพราะฉะนั้นวิธีสอบราคาจริ ง ๆ มีข้อจากัด คือถ้าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านไม่มีเลย แต่ท่านจะใช้เงื่อนไข
สั ญ ญาณระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ของท่ านไม่ ดี แล้ ว ท่ านจะใช้ วิธีนี้ ไม่ไ ด้ เหมื อนกั บ ส่ ว นราชการที่ ต้ องอยู่ ห ลั งเขา
จริงที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึงจึงจะใช้วิธีนี้ได้ (คลังจังหวัด) ตรงวิธีประกาศเชิญชวนหมายถึงว่าเกิน 5 แสน
ท่านต้องมาใช้วิธีนี้ แล้ว ในวิธีป ระกาศเชิญ ชวน e-market ท่านก็ลื มได้เลย ท่านคงไม่ซื้อกระดาษที่เดียวเกิน
5 แสน หรือ ว่า ซื้ อ ตลั บ หมึ ก เกิ น 5 แสน หรื อ ว่ าซื้ อ โต๊ ะ เก้ าอี้ ก็ ไม่ ได้ ถ้ ามั น เกิ น 5 แสน ต้ อ งใช้ e-market
ห้ามไปใช้ e-bidding เพราะว่าโต๊ะ เก้าอี้ มีอยู่ในการช็อปปิ้งแล้ว อันนี้ก็คือที่จะย้า (คุณวิมลรัตน์) ส่วนวิธีการ
คัดเลือก คือ ต้องทาหนังสือเชิญชวนไปหาผู้ที่มีคุณสมบัติของสินค้าหรือบริ การที่ท่านต้องการอย่างน้อย 3 ราย
เว้นเสียแต่ว่าไม่ถึง 3 ราย แต่ถ้า 2 รายก็ยังได้อยู่ ทาหนังสือเชิญชวนให้มายื่นเสนอราคาในงานบริการหรือ
สินค้าที่ท่านประสงค์ ส่วนเงื่อนไขว่าท่านสามารถจะใช้วิธีคัดเลือกได้เมื่อไรมีเงื่อนไขอยู่ ใช่ว่าท่านจะสามารถใช้
วิธีคัดเลือกได้เลย การจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ ก็ตาม ท่านต้องเริ่มด้วยวิธีประกาศเชิญชวนไปก่อน เว้นเสียแต่สมมติ
กรณีคัดเลือกมีข้อยกเว้นอยู่ว่า ท่านจะสามารถใช้วิธีคัดเลือกได้อย่างไรต่อไป เนื่องจากสิ่งที่ท่านจะจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่สามารถจะใช้วิธี การประกาศเชิญชวนได้ ต้องดูว่าท่านเข้าเงื่อนไขเป็นวัสดุหรืองานบริการที่จาเป็นเร่งด่วน
หรือไม่ ถ้าจาเป็นเร่งด่วนท่านก็สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ อันนี้เราก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติม มีเพิ่มเติมในสไลด์ต่อไป
ทีนี้เรามาดูอย่างวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จริงแล้ววิธีเฉพาะเจาะจงจะเป็นวิธีสุดท้ายที่ท่านจะสามารถดาเนินการได้
ลาดับแรกต้องใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน ถ้าประกาศเชิญชวนไม่ได้ผล ให้มาใช้วิธีการคัดเลือก แล้วถ้า
ประกาศเชิญชวนก็ไม่ได้ผล คัดเลือกก็ไม่ได้ผล วิธีสุดท้ายที่ท่านสามารถใช้ได้ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง ทีนี้เงื่อนไข
อื่น ๆ จะสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้อย่างไร กรณีที่ฉุกเฉิน จาเป็น เกิดภัยพิบัติ ถ้าไม่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ เร็ ว ที่ สุ ด อาจจะเกิ ด ผลกระทบอย่ างมากก็ ส ามารถจะใช้ วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อี ก วิ ธีห นึ่ งคื อ วงเงิน ตามที่
กฎกระทรวงกาหนด ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวงกาหนดว่าในการซื้อ สินค้าหรือบริการ ถ้าวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ (คลังจังหวัด) 3 วิธีฟังคร่าว ๆ แล้ว ทีนี้เราจะมาเจาะลึก ฟังแล้วแย่แล้วต้องทา
ประกาศเชิญชวน ต้องประกาศเว็บไซต์ ต้องอะไรรู้สึกว่ามันจะบีบตัวเรา เพราะว่าต้องใช้ประกาศเชิญชวนก่อน
ถ้าไม่ได้ผลมาคัดเลือก แล้วก็ไม่ได้ผลอีกถึงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจง แต่กฎหมายไม่ได้ร้ายขนาดนั้น ก็จะมีออก
กฎกระทรวงเพื่ อให้ เราได้ผ่ อนคลาย สิ่ งที่ทุ ก หน่ว ยงานชอบท าคือวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจงคือใช้
ประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วคัดเลือก ถ้ายังไม่ได้ผลอีก เพราะอะไรไม่มีคนมายื่ นข้อเสนอ หรือว่ายื่นแล้ว ดูแล้ว
ไม่ได้รับการคัดเลือก ดูแล้วไม่อยากจะเอา ลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าประกาศเชิญชวนต้องประกาศอย่างน้อย
2 ครั้ ง ถึงจะมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ ที นี้ใช้ทั้ ง 2 วิธีไม่ได้ผ ลแล้ ว ท่ านต้ องการเฉพาะเจาะจงลั กษณะเป็ น
ผู้ประกอบการแบบนี้หรือไม่ คือ ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติเพียง 1 ราย และผู้ประกอบการนั้นเป็นผู้จาหน่าย
หรือตัวแทนจาหน่ายที่มีเพียงรายเดียวในประเทศ แล้วก็พัสดุอื่นจะเอามาชดใช้หรือทดแทนก็ไม่ได้ ถ้าพัสดุที่เรา
จัดซื้อจัดจ้างมีคนทาแค่ 1 รายทั้งประเทศ ท่านไม่ต้องดูวิธีอื่นเลย ใช้วิธีนี้ได้เลยแล้วก็ไม่จากัดวงเงิน ไม่ใช่ว่าต้อง
เกิน 5 แสนไม่ต่ากว่า 5 แสน ตอนนี้ขอให้จาแต่ว่าทุกวิธีนี้ไม่จากัดวงเงิน ท่านใช้วิธีไหนก็ได้ ขอแค่ขอให้เข้ า
ถ้าเป็นกรณีถ้ามีผู้ประกอบการเพียงหนึ่งราย ดูแล้วว่าไม่มีใครเท่าชิ้นนี้ ก็ใช้วิธีนี้ได้เลย วงเงินจะเท่าไรก็ได้ ถ้าเป็น
กรณีพัสดุฉุกเฉินอย่างที่ว่า ฉุกเฉิน คือต้องเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม น้าท่วมกะทันหันหรือ
ไฟไหม้ หรืออะไรก็แล้วแต่ หรือเกิดโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ อันนี้เรียกว่ากรณีฉุกเฉิน สามารถใช้
วิธีเฉพาะเจาะจงได้ไม่จากัดวงเงินเหมือนกัน หรือว่าวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นวัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนหรือไม่ เดิมของชิ้นนี้เคยทาไว้แล้ว แต่ต่อมาเราต้องการใช้วัสดุ ชิ้นนี้เหมือนกันนี้ต่อเนื่อง สามารถที่จะใช้
วิธีเฉพาะเจาะจงได้ ห รื อ ว่าเป็ น วัส ดุ ที่ ข ายทอดตลาดหรือ ไม่ ถ้ าใช้ วิ ธีเฉพาะเจาะจงได้ และที่ ส าคั ญ ตอนนี้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะรู้จัก คือ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้างให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดกระทรวง คือ ไม่เกิน 5 แสน ก็ใช้วิธีนี้ได้ คือกฎกระทรวง
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ออกมาว่าไม่ ให้เราต้องคิดมาก ออกมาเป็นกฎกระทรวงเลยว่า ถ้าท่านต้องการทาอย่างนี้ก็ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่ให้คุณวิมลรัตน์อธิบายต่ออีกนิดนะคะ เพื่อเข้าสู่ลึก ๆ ว่าเฉพาะเจาะจงมันทายากจริง ๆ หรือไม่ (วิมลรัตน์)
ที่นี้ เราก็ม าดู กัน ว่าเวลาเราจะท าจั ด ซื้อ จั ดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เราต้ องด าเนิ น การอย่างไรบ้ าง วิธีก าร
ดาเนิ น การจั ดซื้อ จั ดจ้ างครั้ งหนึ่ งที่ ไม่ เกิ น 5 แสน ขั้น ตอนแรก เจ้าหน้ าที่ ที่ ได้รับ แต่งตั้ งต้อ งจัดท าขอบเขต
ของงานรายงานขอซื้อขอจ้าง ตัวขอบเขตของงาน คือ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐจะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจัดทาขอบเขตของงานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างนั้นได้ แล้วพอกาหนดขอบเขต
ของงาน (คลังจั งหวัด ) เช่น มัน อาจจะไม่ถึงแสน เราอาจจะไม่จ้างคณะกรรมการได้ใช่ห รือไม่ (วิมลรัตน์) ใช้
เจ้าหน้าที่แค่ 1 คน ทาร่างขอบเขตของงาน คือ ดูเอาตรงนี้คาว่าเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่จัดทาขอบเขต
ของงานก็ได้ ตั้งคณะกรรมการก็ได้ จะตั้งคนใดคนหนึ่งก็ได้ให้มาทาร่าง TOR ที่ท่านรู้จักคาว่าร่าง TOR ว่าร่าง
TOR ท่านดูว่ามัน เป็น หลั ก ถ้าไม่ถึงแสนท่านตั้งใครก็ได้ เจ้าหน้าที่คนเดียวก็ได้ ใช่ห รือไม่ ยกตัวอย่าง กรณี
เผื่ อว่าซื้อวัส ดุ ส านั กงาน เจ้ าหน้ าที่จะกาหนดขอบเขตของงานที่ จะซื้อหรือจ้างได้ เช่น จะซื้อวัส ดุส านักงาน
อะไรบ้าง จานวนกี่รายการ ราคาต่อหน่วยเท่าไร แล้ววงเงินในการที่จะซื้อครั้งนั้นเท่าไร อันนี้คือขอบเขตของงาน
ที่จะซื้อวัสดุที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว แต่ถ้ากรณีเป็นงานก่อสร้าง เราต้ องจัดทารูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตรงนี้
ก็ขอให้แต่งตั้งนายช่าง นายช่างโยธา หรือผู้ที่เป็นคนออกแบบหรือกาหนดรูปแบบรายงานการก่อสร้างให้เป็นผู้ที่
กาหนดร่างขอบเขตของงาน (คลังจังหวัด) ที่นี้จะซื้อวัสดุสานักงานของท่าน 5,000 บาท ต้องทาใน EGP แล้ว
ท่านอาจจะไม่เคยทา แต่ ส่ วนราชการทามา 10 ปีแล้ว เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินเกินผ่ านระบบ GSMS เลย
บังคับว่า 5,000 ต้องทาในระบบ EGP เพราะฉะนั้นในระเบียบนี้ท่านถูกบังคับว่าซื้อจ้างตั้งแต่ 5,000 บาท
ขึ้น ไปต้องลงในระบบ EGP (วิมลรัตน์ ) พอได้ขอบเขตของงานแล้ วให้ เจ้าหน้าที่ทารายงานขอซื้ อขอจ้างผ่ าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เสนอหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐของรัฐเห็นชอบ ซึ่งในรายละเอียดรายงานขอซื้อขอจ้างต้อง
ระบบเหตุผลความจาเป็นที่จะซื้อหรือจ้าง ขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง งบประมาณเท่าไร และที่สาคัญก็คือ
ราคากลางของงานที่จะซื้อหรือจ้างของนั้น ๆ (คลัง จังหวัด) ดิฉันจะซื้อปากกา ดินสอ ต้องมาทาร่างขอบเขต
ของงานหรื อไม่ 6,000 บาทหรื อ 10,000 บาท ต่อ ไปนี้ ถูกบั งคับ ให้ ท าร่าง TOR แต่ว่าไม่ย ากอย่ างที่ คิ ด
เพราะว่าไม่ใช่งานก่อสร้าง เพราะว่าซื้อปากกา 1 ด้าม ท่านอาจจะบอกว่า ขอเป็นปากกาลูกลื่น อะไรง่าย ๆ
หรือว่าสีน้าเงิน เท่านี้ร่างขอบเขตของงานวัสดุ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จะต้องทาร่าง TOR แล้ว
แต่มันเป็นร่าง TOR ของวัสดุที่ไม่ซับซ้อน ถ้างานก่อสร้างก็อย่างที่ว่าจะต้องออกคาสั่งเจ้าหน้าที่ให้จัดทารูปแบบ
รายการเพิ่มมา ออกคาสั่งเจ้าหน้าที่จัดทาร่าง TOR ขึ้นมา แต่ถ้าท่านเจ้าหน้าที่เคยทา ปกติจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่
เคยทาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าวงเงินอาจจะลดลง (คุณวิมลรัตน์)ในกรณีที่ซื้อไม่เกิน 5 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เจ้าหน้าที่สามารถที่จะตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างนั้นได้โดยตรง เสร็จแล้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ก็ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน (คลังจังหวัด) ดูแล้วเห็นหรือไม่ว่า ที่ดิฉัน
บอกว่าเจ้าหน้าที่สาคัญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่สาคัญจะเห็นว่าอานาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่บุคคล 2 คน คือ
เจ้าหน้าที่ กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปตกลงราคากับรายไหนก็ได้ทเี่ ห็นว่าราคาต่า
คุณ ภาพดี แล้ วก็เสนอหั ว หน้าเจ้ าหน้าที่ให้ ซื้อภายในวงเงินที่หัว หน้าส านักงาน อาจจะหมายถึงท่านนายกฯ
ให้ความเห็นชอบแล้วว่าซื้อภายในวงเงินแค่นี้ เพราะฉะนั้นการเลือกสินค้า การอะไรต่าง ๆ จะเป็นอานาจของ
เจ้าหน้าที่กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ถูกหรือไม่ค่ะ (คุณวิมลรัตน์) พอเจ้าหน้าที่ทารายงานขอซื้อขอจ้างและตกลงราคา
กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบในการที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ในตัวของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
เองขั้นตอนของการประกาศผู้ชนะซื้ อหรือจ้าง อันนี้จะบังคับให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เป็นผู้เอาประกาศขึ้นเว็บไซต์
นอกจากจะประกาศขึ้นเว็บไซต์ของ EGP แล้ว ต้องประกาศขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน แล้ว ติดในหน่วยงาน
ของท่านเพื่อเปิดเผย ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องลงสัญญาในงานนั้นแล้วจึงติดประกาศ (คลังจังหวัด) จะเห็นว่า
ขั้นตอนการจัดซื้อไม่เกิน 5 แสน เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน ถึงจะลงในระบบ EGP ให้เห็น
ความแตกต่างในกรณีที่หนึ่งแสนก็ต้องประกาศเหมือนกัน คาว่าประกาศ (คุณวิมลรัตน์) ตัวปกติการจัดซื้อจัดจ้าง
ถ้ามีวงเงินเกิน 5 พันบาทขึ้นไป ต้องทาจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP เสร็จแล้วเอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องปริ้น
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ออกมาจากระบบ EGP เท่านั้ น เสร็จแล้วมันจะมีกรณีตัวประกาศขึ้นเว็บไซต์ โดยปกติแล้วจะมีหนังสือเวียน
ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงระบบ EGP แต่ที่นี้มันมีเงื่อนไขอย่างเช่นกรณีที่เกิน 1 แสนบาท ต้องลง
ประกาศในราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศของ ปปช.บังคับว่าในกรณีจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 แสนบาท
ต้องประกาศในระบบ ต้องประกาศเปิดเผยราคากลาง ส่วนงานก่อสร้างถ้าเกิน 1 ล้านบาท ต้องประกาศเปิดเผย
ราคากลาง เพราะฉะนั้นความสาคัญที่ท่านต้องจัดทาใน EGP ก็จะสอดรับกับประกาศของ ปปช. ในการเปิดเผย
ราคากลาง (คลังจังหวัด) คือที่เล่ามาเป็ นเกร็ด เล็ กน้อย เพราะเป็นปัญ หากับการจ้าง จ้างเหมาบริการที่เป็น
พนักงานของท่านที่ 1 แสนบาท จะต้องเปิดเผยราคากลางเพราะบางทีถ้าจ้างหนึ่งคน ทั้งปีอาจจะไม่ถึง 5 แสน
แต่ถูกบังคับด้วย 1 แสนบาทต้องประกาศราคากลางในระบบ EGP เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามรูปแบบของ
ปปช. แต่ที่ว่าไม่เกิน 5 แสนบาท มันก็จบลงที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามในสัญญา ต่อไปเป็นวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เกิน 5 แสนบาท ที่นี้มาฟังว่าถ้าวงเงินเกิน 5 แสนบาทจะทาอย่างไร (คุณวิมลรัตน์) ในกรณีที่วงเงินเกิน 5 แสน
บาทจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ขั้นตอน คือ ถ้าวงเงินเกิน 5 แสนบาทไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎกระทรวง คือ
การจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี จริง ๆ แล้วพอเทศบัญญัติออกมาท่านก็จะรู้ว่ามีโครงการ
อะไรบ้ างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วดูว่า โครงการไหนที่วงเงินเกิน 5 แสนบาท จะต้องจัดทาแผนแล้วเปิดเผยแผน
จัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้าง อันนี้ก็จะถูกบังคับด้วยประกาศของสตง. ด้วยที่ต้องเปิดเผยแผนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทีนี้ระบบจะบังคับถ้าไม่จัดทาแผนในระบบจัดซื้อจัดจ้างท่านจะทาโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP
ไม่ได้ เมื่อจัดทาแผนแล้วต้องผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุให้หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบแล้วประกาศเปิดเผยแผน
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเท่าไร ด้วยวิธีไหน ต้องจัดทาขอบเขตของงานที่ท่านจะซื้อหรือจ้างตามกระบวนการ
ขั้นตอน คือ ต้องมีการรายงานขอซื้อขอจ้างผ่านหั วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และต้องให้หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบ อันนี้คือกระบวนการขั้นตอนไม่ว่าจะวิธีไหน วงเงินเท่าไรก็ปฏิบัติเหมือนกัน (คลัง จังหวัด) สรุปแล้ว คือ
ถ้าเกิน 5 แสนบาท 5 แสน 1 บาทก็ต้องทาแผน พอทาแผนเสร็จก็ต้องประกาศแผน เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าผ่าน
เทศบัญ ญั ติแล้วอยากให้ ป ระกาศแผนลงในเว็บไซต์เลย พอถึงเวลาทาโครงการจะได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่มาทาแผน
ต่อเมื่อที่จะมีโครงการ ขอให้น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ลงแผนประกาศแผนได้เลย จะได้หมดขั้นตอนของขั้นตอนที่ 1
แล้ ว เวลาจะทาโครงการอะไรก็แล้ วแต่ต้องมาเริ่มจัดท าร่างขอบเขตของานหรือว่ าร่าง TOR แล้ ว ต่อไปนี้ คือ
วิธีเฉพาะเจาะจง อย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว วิธีเฉพาะเจาะจงผ่านมาเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ลักษณะที่ตั้งเจ้าหน้าที่
คนเดียวไปเจรจา แต่เฉพาะเจาะจงกรณีที่วงเงินเยอะ ๆ ถ้าท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนเดียวจะจัดซื้อวงเงินเยอะ ๆ
อาจจะไม่ ดี ให้ ตั้ งเป็ น คณะกรรมการก็ ได้ เพราะฉะนั้ น การจั ด ซื้ อ หรือ จ้ างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง คื อ การที่
คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน เชิญชวนผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมายื่นข้อเสนอแล้วเข้ามา
เจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นถ้าวงเงินเล็กน้อย เราให้เจ้าหน้าที่ไป
ซื้อกับร้านได้เลย แต่ถ้าวงเงินประมาณหนึ่งแสน – 5 แสนบาท เห็นว่าวงเงินเยอะ ก็ต้ องบอกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
หมายถึงตั้งเจ้าหน้าที่คนอื่น แต่ชื่อนี้เป็นชื่อที่กาหนดอยู่ในระเบียบ เพราะฉะนั้นเวลาใช้ชื่อนี้ก็ใช้ชื่อเดียวไม่ต้อง
ตั ด ค าว่ า ซื้ อ ถ้ า ไปท าจ้ า ง หรื อ ว่ า ไปตั ด ค าว่ า จ้ า งถ้ า จะซื้ อ จะซื้ อ หรื อ จ้ า งต้ อ งใช้ ค านี้ ค าเดี ย ว ที่ นี้ ม าดู วิ ธี
เฉพาะเจาะจงทาอย่าไร (คุณวิมลรัตน์) ในกรณีที่แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน้าที่
ของคณะกรรมการ คือทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่คุณสมบัติตรงกับสิน ค้าหรือบริการที่จะซื้อหรือ
จ้าง คณะกรรมการจะมีหน้าที่จัดทารายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาการต่อรองราคานั้น เสร็จแล้วรายงาน
ผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยเพื่อให้เห็นชอบอนุมัติให้ซื้อหรือจ้างนั้น เมื่อได้ผู้ที่เสนอราคาแล้ว หัวหน้า
เจ้ าหน้ าที่ ต้ อ งประกาศผลการพิ จ ารณาจั ด ซื้ อ จั ด จ้างในระบบ EGP แล้ ว ถึ งลงนามในสั ญ ญา (คลั ง จั งหวัด )
จบแล้วค่ะวิธีเฉพาะเจาะจง และดิฉันได้แจกเอกสารที่พูดทั้งหมดให้ท่านแล้ว 25 แผ่น อยู่ใน 1 wordfold ท่าน
สามารถเอาไปใช้ได้เลย ที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดอยู่ในเอกสารวิธีเฉพาะเจาะจงใช้ได้เลย มีใครสงสัยเฉพาะเจาะจง
หรือไม่ เห็นหรือไม่ค่ะว่ามันไม่ยาก สาคัญหรือห้ามทานอกระบบไม่มีประโยชน์นะคะ เสียเวลาด้วย ทีนี้มาดูวิธี
คัดเลือก วิธีคัดเลือกเป็นวิธีประกาศเชิญชวนบุคคลทั่วไปแล้วเหมือนกันแต่เมื่อประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ท่านจะเห็นคานี้ทุกอันเลย เพราะว่าอะไร เพราะว่าเขาอยากให้
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ท่านไปทาประกาศเชิญชวนให้คนเห็นเยอะ ๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีประกาศเชิญชวนแล้วไม่ได้ผลไม่มีใครมา
ยื่นข้อเสนอ ทาประกาศเชิญชวนสัก 2 ครั้ง ก็มาใช้วิธีคัดเลือกได้ แต่คัดเลือกต้องเป็นลักษณะที่เร่งด่วน ฉุกเฉิน
เกิดภัยพิบัติอะไร ต้องเข้าเกณฑ์ ถ้าไม่เข้าเกณฑ์จะโดนตรวจสอบ (คุณวิมลรัตน์) ในกรณีวิธีคัดเลือกคือท่านคลัง
กล่าวไปแล้วนะคะ ว่าใช้วิธีป ระกาศเชิญชวนไม่ได้ ผลแล้ว ถึงจะมาใช้วิธีคัดเลื อก เงื่อนไขที่จะสามารถใช้วิธี
คัดเลือกได้เลย คือ พัสดุที่ต้องการจะซื้อหรื อจ้างนั้นคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ มีความซับซ้อน ต้องผลิตหรือ
จาหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะหมายความว่า ถ้าสินค้าหรือบริการนั้น
มีแค่รายเดียว หรือว่ามีอยู่แค่ 2 – 3 ราย สามารถจะใช้วิธีคัดเลือกได้ อีกเงื่อนไขหนึ่งคือ การซื้ อหรือจ้างนั้น
มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย ถ้าเผื่อท่านเข้าเงื่อนไขนี้
ท่านก็จะสามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ (คลัง จังหวัด) ทีนี้มีเคสของตอนสิ้นปีงบประมาณ งบประมาณมาเดือนหลัง
กฎหมายออก หลัง 23 สิงหาคมนี้ มีหลาย ๆ แห่ง ไม่ใช่เทศบาล เป็นโรงเรียนให้งบ บางคนเรียกว่า งบตกใจ
มากะทันหันจะมาใช้วิธีคัดเลือกได้หรือไม่ ไม่ได้ เพราะว่าตอนที่ช่วงที่กฎหมายออก 23 สิงหาคม มันมีเวลาที่จะ
ทาประกาศเชิญชวนใช้เวลาที่ไม่เกิน 5 วัน ที่จะประกาศได้ จะอ้างว่า เหมือนกับสมัยก่อนจะอ้างว่างบประมาณ
มาเร็ว จะมาใช้วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ มติ ครม. ไม่ให้ใช้อย่างนั้น เพราะมันมีเวลาที่จะทา แล้วก็สามารถที่จะ
กันเงินได้ เพราะฉะนั้ นคาว่าเรื่องเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมายมันน่าจะเป็นเหตุอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณมาสิ้นปี
ขอให้อย่าใช้ ต้องดูดี ๆ (คุณวิมลรัตน์) หรืออีกเงื่อนไขหนึ่ง เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานมีข้อจากัด
ทางเทคนิคที่ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านมีครุภัณฑ์สัก 1 ชนิด แล้วตอนนี้จาเป็นต้องซื้อยี่ห้อ
นี้เท่านั้นถึงจะใช้งานกับครุภัณฑ์ชนิดนี้ได้ อันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิธีการคัดเลื อกได้ อีกเงื่อนไขหนึ่ง คือ เป็นพัสดุ
ที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดาเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่
สามารถใช้ได้ อีกเงื่อนไขหนึ่งคือ เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ อันนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทางราชการ เพราะ
ของ ๆ เราเองไม่มี แล้วก็เป็นเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ อันนี้ก็สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ อีกเงื่อนไขคือ
งานจ้างซ่อมพัสดุนั้นจาเป็นต้องถอดตรวจเพื่อให้ทราบความชารุดเสียหาย ซึ่งจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น การ
ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิ กส์ อันนี้ก็สามารถใช้วิธีคัดเลือกก็ได้ ทีนี้เรามาดู
วิธีการคัดเลือก เราต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง คือ เจ้าหน้าที่ในการจัดทาแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเว้นกรณี
เร่งด่วนหรือราชการลับ อันนี้ไม่ต้องจัดทาแผน ส่วนขั้นตอนการร่างขอบเขตจะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ร่างขอบเขตของงานก็ได้ วิธีการคัดเลือกเป็นเรื่องของการที่ต้อง
พิจารณา เพราะฉะนั้นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อที่จะจัดทาหนังสือเชิญชวน
ไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงกับสิ นค้าหรือบริการที่ต้องการอย่างน้อย 3 ราย (คลังจังหวัด) จะเห็นว่า
อันนี้ไม่ได้เชิญชวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาหนังสือเพราะเป็นการคัดเลือกก็จะมีเป้าว่า 3 รายนี้เราจะเลือกรายใด
ก็ทาหนังสือไปถึงร้านนั้นได้เลย (คุณวิมลรัตน์) เมื่อผู้ประกอบการได้รับหนังสือเชิญชวนจากส่วนราชการแล้ว
จะมายื่นข้อเสนอตามวันเวลาที่กาหนด เสร็จแล้วกรรมการก็ดาเนินการเปิดซอง แล้วดาเนินการพิจารณาตาม
เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ได้กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องรายงานผลการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ
ทีนี้ คณะกรรมการรายงานผลก็เสนอความเห็ นต่อหัว หน้าหน่วยงาน เมื่อหั วหน้าหน่วยงานเห็นชอบผลการ
พิจารณาแล้ว ก็ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ขั้นตอนการลงนามในสัญญาตามระเบียบ
ใหม่จะเว้นระยะเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย คือผู้เข้ามาร่วมพิจารณาอุทธรณ์ ต้องเว้นไว้ 7 วันทาการ จึงจะลงนาม
ในสัญญาได้ คือท่านสามารถจะประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ แต่ว่านับถัดจากวันที่ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาไป 7 วันทาการ ท่านต้องเว้นไว้เพื่อให้ผู้ที่ร่วมเสนอราคาอุทธรณ์ ถ้าพ้นช่วงอุทธรณ์ไปแล้วท่านถึง
จะลงนามในสัญญาได้ (คลัง จังหวัด) ตรงนี้พอเราคัด 3 รายแล้ว แต่ทีนี้พอประกาศ เจ้าที่ไม่ได้อาจจะอุทธรณ์
ก็ได้ ไม่เห็น ด้วย คือว่าจะต้องให้ ก่อนที่จะลงนามในสัญญาต้องให้พ้นระยะอุทธรณ์ สักระยะหนึ่ง ว่าไม่มีใคร
อุทธรณ์ถึงจะลงนามในสัญ ญาได้ จบแล้ววิธีคัดเลือก ก็เป็น wordfold หน้าที่ 2 ที่ดิฉัน แจกให้ ไปดูได้เลย
นะคะ ต่อไปเป็น วิธีสุดท้าย คือ วิธี e-bidding (คุณ วิมลรัตน์) กรณี e-bidding คาดว่าทางเทศบาลน่าจะใช้
เยอะอยู่วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ตัว e-bidding คือ 5 แสนบาทขึ้นไป (คลังจังหวัด) ต่ากว่า 5 แสนบาท

- 16 -

ท าได้ ห รื อ ไม่ ท าได้ น ะคะ ถ้ าใครอยากจะท าต่ ากว่ า 5 แสนก็ท าได้ (คุ ณ วิม ลรัต น์ ) ในกรณี bidding คื อ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่นาร่างประกาศเผยแพร่ลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ที่จริงขั้นตอนการ bidding คือเริ่มต้น
จากรายงานขอซื้อขอจ้างโดยปกติ ท่านก็แต่งตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาขอบเขตของ
งานเสร็จ แล้ว พอจัดทาขอบเขตของงานหรือร่าง TOR ที่เรารู้ จักกัน เราก็นาร่าง TOR ประกาศเผยแพร่ทาง
เว็บ ไซต์เพื่อรับ ฟังความคิดเห็ น จากผู้ ป ระกอบการไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ วันนี้เราต้องเปิดเผยก็เพราะว่า
จริง ๆ แล้วหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาก่อนว่าขอบเขตของงานเราเหมาะสมหรือไม่ รัฐได้ประโยชน์หรือไม่ หรือ
ว่าครอบคลุมหรือ ไม่ สามารถที่จะเผยแพร่ให้ ผู้ประกอบการวิจารณ์ได้ เมื่อสักครู่เราพูดถึงการเผยแพร่ร่าง
ประกาศ TOR ซึ่งร่างประกาศ TOR ต้องประกาศเผยแพร่อย่างน้อย 3 วันทาการ กรณีมีผู้แสดงความคิดเห็น
ส่วนในกรณี ที่ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็ น ท่านสามารถจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ใหม่อีก 3 วัน
ทาการ กรณีมีผู้แสดงความคิดเห็น ส่วนในกรณีที่ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นท่านก็สามารถเผยแพร่และประกาศ
เอกสารประกวดราคาได้เลย แต่ก็จะมีข้อจากัดอยู่ว่ากรณีที่วงเงินเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ต้องประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ ส่วนกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างเกิ น 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้าน
บาท ต้องประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ (คลังจังหวัด) ถ้าท่านมีไม่เกิน 5 ล้านบาท ท่านก็ใช้เวลา
แค่ 5 วัน คิดว่าท่านคงไม่มีเงินงบประมาณเกิน 10 ล้านให้ทา เพราะอย่างมากก็ใช้ e-bidding ใช้เวลาเพียง
10 วันเองที่ประกาศ เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าใช้เวลาเยอะไม่เลย ใช้เวลาประกาศทา 5 วัน แล้วก็ทาเอกสาร
อีก 5 วัน รวมเบ็ดเสร็จแค่ 10 วัน เราก็สามารถจะได้ผู้รับจ้างแล้ว (คุณวิมลรัตน์) ส่วนในกรณีที่โดยสภาพการ
ซื้อการจ้างนั้นต้องมีการสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้ค้าสามารถสอบถามได้ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail กรณีนี้ต้องให้เสร็จสิ้นก่อนวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ (คลัง จังหวัด)
หมายถึงเวลางานที่เราประกาศไปไม่มีความชัดเจน หรือของที่เราอยากซื้อมันไม่ชัด เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับ
จ้างถามชัดเจนได้ ลักษณะนี้ให้ถามทาง E-mail จะเดินมาถามในสานักงานไม่ได้ เขาไม่ให้เรากับผู้ค้าพบหน้ากัน
เพราะฉะนั้ น ถ้าสงสั ย ต้อ งถามผ่ านทาง E-mail อย่ างเดีย วเท่ านั้ น (คุณ วิม ลรัตน์ ) วิ ธีป ระกาศเชิ ญ ชวนโดย
e-bidding วิธีการเสนอราคา เมื่อเราเอาประกาศขึ้นเว็บไซต์แล้วผู้เสนอราคาก็ต้องมาเสนอราคาผ่านระบบ EGP
เมื่ อ พ้ น ระยะเวลาในการเสนอราคาแล้ ว คณะกรรมการพิ จ ารณาผลจะต้ อ งด าเนิ น การพิ จ ารณาผลตาม
หลั ก เกณฑ์ แล้ ว จั ด ท ารายงานเสนอหั ว หน้ าหน่ ว ยงาน ซึ่ งขั้ น ตอนนี้ เมื่ อ สิ้ น สุ ด เวลาการเสนอราคาแล้ ว
คณะกรรมการพิจารณาผลที่ได้รับแต่งตั้งท่านจะมีรหัสและยูสเซอร์ ยูสเซอร์และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ
EGP เพื่อที่จะไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ค้าที่เสนอราคาในโครงการนั้น ๆ หน้าที่ของ
ท่านคือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด เซ็นกากับทุกแผ่น แล้วก็เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอราคาใน
ครั้งนั้นแล้วก็จัดทารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่
ก็จะดาเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างนี่คือขั้นตอนในการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง เมื่อได้ชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว
หน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก็คือ ต้องเอาประกาศผู้ชนะการเสนอราคานี้ขึ้นเว็บไซต์เพื่อประกาศเผยแพร่
ทีนี้ก็ดูว่าในระยะเวลาที่ประกาศรายชื่ อผู้ชนะการเสนอราคานั้นในเวลา 7 วันทาการ มีผู้มายื่นอุทธรณ์หรือไม่
ซึ่งผู้ อุทธรณ์ เองต้องเป็ น ผู้ เกี่ยวข้องในการเสนอราคานั้น ๆ ถ้ าเป็ นรายอื่นที่ ไม่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคา
จะไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้แต่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียน คือต้องร้องเรียนไปที่คณะกรรมการของกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็สามารถที่จะลงนามในสัญญาได้ (คลัง จังหวัด ) อันนี้เป็นข้อหรือกฎหมายใหม่
เพิ่มขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เสนอราคา เขามาร้องไม่ได้มาเสนอ มาร้องว่ามีส่วนรู้กับเจ้านั้น สเป็คมัน
อะไรไป ท่านดูกฎหมายเลย ท่านตอบไปเลยบอกว่าท่านไม่ได้เสนอราคา ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร้อง ไม่มีสิทธิ์มา
อุทธรณ์ คนอุทธรณ์คือคนที่มีส่วนมาเสนอราคาแต่ไม่ได้ ถ้าเขาไม่ได้เสนอราคาท่านตอบไปเลยไม่ต้องมาถึงศูนย์
ดารงธรรมเลย ตัดงานส่วนนี้ออกไป มันก็จะดีสาหรับคนที่ไม่ได้เสนอราคาแต่มาร้อง ไม่ได้จะเห็นว่าขั้นตอน
เยอะ เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือ ถ้าเกิ น 5 แสนบาทถึงทา e-bidding ถ้าต่ากว่าก็ไม่ต้องไปใช้เฉพาะเจาะจง
อย่างที่ผ่านมาแล้ว จบแล้วของ e-bidding แต่ว่าจะมีน้าจิ้มอยู่ 3 แผ่นเองที่อยากจะให้ท่านรู้ทั้งหมด 3 วิธี
อยู่ในเอกสารที่แจกให้แล้วทาตามขั้ นตอนนั้นไม่ผิดทาได้เลย ต่อไปคือวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องทาลง EGP
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ตั้งแต่ 5 พันบาท ต้องลงในระบบและกรณีที่จาเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายได้ และไม่อาจดาเนินการ
ตามระบบได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง
ไปก่อนได้อันนี้แล้วถ้ามันเกิน 5 พันบาทต้องลง EGP เดี๋ยวให้อธิบายตรงหน้านี้หน่อยค่ะว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติ ม
หรือไม่ (คุณวิมลรัตน์) อีกข้อหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นก็คือ กรณีจ้างเหมาบุคคลทาการ (คลังจังหวัด) ของเทศบาล
นะคะ จะมีปัญหาคือการจ้างบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เป็นการจ้างที่เกิดจากคาสั่งจ้าง หมายถึง จ้างเหมาที่เป็น
เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน ขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่ ทั้งหลายที่มันเกิน 40% ของงบบุคลากรแล้วก็เรียกมาอยู่
ในจ้างเหมา ลักษณะนี้อย่างไร (คุณวิมลรัตน์) ในลักษณะของจ้างเหมาบุคคลธรรมดายกเว้นไม่ต้องลงในระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่ากรณีที่สัญญาจ้างของบุคคลใดเกิด 1 แสนบาทขึ้นไป ยกตัวอย่างเงินเดือนกรณีที่
คนขับรถ 9,000 บาท 12 เดือน อันนี้ก็เกิน ต้องลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพราะว่า ปปช. กาหนดกรณีซื้อ
หรือจ้างใด ๆ ถ้าเกิน 1 แสนบาท ต้องประกาศเปิดเผยราคากลาง ท่านอาจจะสงสั ยว่าประกาศเปิดเผยราคา
กลางต้องทาอย่างไร จะมีแบบเปิดเผยราคากลางของ ปปช. กรณีไม่ใช่งานก่อสร้ างให้ใช้แบบฟอร์มของ ปปช.
กรอกรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ ว่าจะเป็นจ้างอะไร วงเงินเท่าไร ที่นี้อ้างอิงราคากลาง โดยปกติแล้ว
ถ้าเป็นการจ้างเหมาแบบนี้ ส่วนราชการก็จะมีมาตรฐานของข้อกาหนดค่าจ้างของแต่ละส่วนราชการอยู่แล้ว ก็ให้
อ้างถึงหนังสือที่เป็นกาหนดค่าจ้างของตาแหน่งนั้น ๆ หรืองานนั้น ๆ ไป คือใช้ราคากลางของส่วนราชการกาหนด
ในเรื่องของการอ้างอิงราคากลาง อีก กรณี หนึ่งคือการซื้อน้ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 1 หมื่นลิตร และไม่มีภาชนะ
จัดเก็บรักษาเชื้อเพลิง อันนี้ก็ยกเว้นไม่ต้องลงในระบบ EGP (คลังจังหวัด) แผ่นสุดท้ายคืออย่างนี้ค่ะ ท่านจาได้
หรือไม่ตอนนั้นตกลงราคานี้ให้ไม่ถึงแสนใช่หรือไม่ พอถึงแสนเรียกว่าสอบราคา ทีนี้ช่วงที่ต้องการจะให้สภาพ
คล่องของเศรษฐกิจ ก็เลยปรับให้เป็นว่าไม่เกิน 5 แสนบาทให้เป็นตกลงราคา ทีนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ของ ปปช. ตอนนั้นเขาคิดว่า ตอนนั้ นออกยังไม่ถึง 5 แสนบาท เขาให้ประกาศตอนสอบราคานี้ แสนบาทขึ้นไป
ต้องประกาศให้ทุกคนรับทราบทุกวิธี ทุกวิธีเลยต้องประกาศในเว็บไซต์ ทีนี้มันไม่ เข้ากัน เพราะหลังจากที่ขยับ
จากแสนหนึ่งเป็น 5 แสน ปปช. ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนในจุดนี้ทางกรมบัญชีกลางกาลังหารือกับ ปปช. ว่า คาว่า
แสนหนึ่งที่ต้องประกาศในเว็บไซต์ให้ทุกคนให้ประชาชนได้รับรู้ป ระชาชนได้เข้ามามีส่วนดูอะไรนี่ ปปช.อาจจะมี
การปรับว่า 5 แสนถึงจะให้ลงในเว็บไซต์ อันนี้ก็อยากจะให้ขอต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าต้องให้ทาวิธีนี้
ไปก่อน คือ ถ้ามีการจ้างลูกจ้าง จ้างเหมาที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 แสน ท่านจะต้องประกาศในเว็บไซต์ตามมาตราของ
ปปช. มาตราที่ 103 หรือเปล่านะคะ ที่ต้องประกาศในเว็บไซต์ประกาศราคากลาง เขาบอกทุกวิธีต้องประกาศ
ในเว็บไซต์ในการประกาศราคากลาง ตอนนี้ให้ทาอย่างนี้ไปก่อน สุดท้ายนะคะ เนื่องจากว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนี้
มีความคล่องตัว ท่านเห็นมีความคล่องตัวเพราะดิฉันบอกแล้วว่าทุกวิธีสามารถใช้ได้หมดโดยไม่กาหนดวงเงิน
เมื่อก่อนนี้ยังเห็นว่า 5 แสนบาทตกลงราคา เกิน 5 แสนสอบราคา สองล้านประกวดราคา แต่กฎหมายใหม่นี้
ทุกวิธีไม่กาหนดวงเงิน ท่านสามารถใช้วิธีไหนก็ได้ แต่ขอให้เข้าเงื่อ นไขหลักเกณฑ์ เพราะฉะนั้นเลยต้องมีบท
กาหนดโทษว่า เจ้าหน้ าที่ คือ คนทา ที่ดิฉันบอกนะคะ เจ้าหน้าที่ในที่นี้หมายถึงเจ้าหน้าที่คนทาพัสดุ หัวหน้า
พัสดุก็มีส่วน เพราะว่าเมื่อกี้คนที่เกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คือหัวหน้าพัสดุ และหัวหน้าหน่วยงาน
คือหัวหน้าสานักงาน จะมี 3 คน ผู้มีอานาจในกาจัดซื้อจัดจ้าง ดิฉันของแฝงนิดนึง ผู้มีอานาจคือใคร ผู้มีอานาจ
ก็คือท่านนายกฯ ที่มีอานาจจัดซื้อจัดจ้าง ผู้สนับสนุนใครก็แล้วแต่ อาจจะเป็นสภา ประธานสภาอะไรก็แล้วแต่
สมมติว่าปฏิบั ติห รือละเว้น ปฏิบั ติ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้ างโดยมิช อบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ห นึ่งผู้ใด
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ อันนี้
กาหนดอยู่ในกฎหมายเลยนะคะ กาหนดอยู่ใน พรบ. กฎหมายนะคะไม่ใช่ระเบียบ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้
ทุกท่านไม่ต้องเครียดกับการที่จะต้องระวังเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายใหม่มากเกินไป ถ้าท่านทาตามถูกวิธี
ถึ งจะมี ค นร้ อ งเรี ย นมา เราก็ ส ามารถจะแก้ ได้ แต่ ถ้ าท่ า นใดก็ ต ามท าผิ ด นิ ด นึ งเวลาจะแ ก้ ต่ างนี้ แ ก้ ล าบาก
เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทาตามระเบียบ ยึดหลักระเบียบไว้ เพราะฉะนั้น workfold ที่ดิฉันแจกไป เดินตามอันนั้น
ได้เลยนะคะ ทีนี้ถือว่าครบถ้วนนะคะใน 132 มาตรา 223 ข้อนั้น ภายในนี้ เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ละเอียดพอ
ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าท่านไม่มีหน้าที่ทา แต่ท่านมีหน้าที่ต้องกากับดูแลแต่อย่างไรก็ตาม ของเจ้าหน้าที่ท่านอยู่ใน
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กลุ่มไลน์ของพัสดุท้องถิ่นอยู่แล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วง เขาสงสัยอย่างไรก็จะโทรถาม ถามทางไลน์ โทรถาม หรือ
อาจจะเข้ามาทาในสานักงานก็ได้ ท่านไม่ ต้องห่ วงตรงจุดนี้ ดิฉันหวังว่า เนื่องจากเวลานี้ก็เลยมาแล้ว หวังว่า
ทุกท่านจะเข้าใจนะคะ ดิฉัน พร้อมน้ องวิมลรัตน์ ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ โอกาสดิ ฉันกับเจ้าหน้าที่มา เรียกว่ามา
อธิบายให้ท่านทราบพอสังเขป ขอบคุณมากค่ะ
พิธีกร
ผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านใด
ทีจ่ ะเรียนสอบถามท่านวิทยากรหรือไม่ครับ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ขออนุญาตเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะได้เข้าสู่เรื่องการประชุม ก็ได้รับความอนุเคราะห์
จากพื้นที่คือทางเมยวดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกสมศักดิ์ เทศบาลเมยวดีและคณะได้ให้การต้อนรับได้อย่าง
อบอุ่น ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศของพี่ น้องพวกเราที่ได้มีโอกาสต้อนรับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาวเทศบาลด้วยกัน ได้มา
เยี่ยมที่เมยวดีจะเห็นได้ว่าห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 69 กม. เกือบ 70 กม. ส่วนโพนทรายเดินทางมาประชุม
ที่นี่คิดดูว่าจากร้อยเอ็ดไปโพนทราย 79 กม. วิ่งมานี่ 160 กม. ก็เป็นเพราะหัวใจของพวกเราใช่ไหมครับที่ได้มา
รวมกั น ได้ ในนามของสั น นิ บ าตเทศบาลจั งหวัดต้ อ งขอบคุ ณ ทางเจ้าภาพเป็ น อย่ างยิ่ งนะครับ แล้ ว ได้ เห็ น
บรรยากาศ เห็นท่านนายกสมศักดิ์แจ้งผมว่าพนักงานทั้งหมดแต่งตัวเป็นชุดภูไท สวยงามเลย มาต้อนรับพวกเรา
ทั้งมาบริการอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนการแสดงบนเทวีเพื่อที่จะต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ซึง่ แสดงออกถึง
ความตั้งใจ ความเต็มใจ ในการที่จะดูแลพวกเราอย่างเต็มที่นะครับ เชิญชวนพวกเราปรบมือขอบคุณทางเจ้าภาพ
นะครับที่ได้ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น ตั้งใจ ใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็ยกมือขึ้น คราวหน้าก็จะได้ไปเยี่ยม ให้
ได้สัมผัสอารมณ์แบบนี้แหละ ที่เพื่อนจะไปเยี่ยมบ้าน เป็นห่วงทุกเรื่อง กลัวไม่เรียบร้อย กลัวอาหารไม่อร่อย
กลัวสถานที่ไม่เรียบร้อย มันเป็นเรื่องที่เป็นความตั้งใจของเจ้าภาพ ได้รับทราบว่าทางโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านผู้อานวยการเดชา บุตรพรหม ผู้อานวยการโรงเรียนเมยวดีวิทยาคม ได้ให้ความอนุเคราะห์อย่างมาก เรื่อง
สถานที่ เรื่องเตรียมอาคารห้องประชุม บอกว่ามันแคบท่านทุบให้เลย พอรู้ว่าเราจะมาก็ปรับปรุงห้องนี้ไว้รองรับ
พวกเรา กลัวพื้นที่จะไม่พอ กลัวจะคับแคบ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมาก แล้วช่วงเช้าก็ได้รับเกียรติจากตัวแทน
ของท่านกานันบุญช่วย มณีวรรณ ซึ่งในฐานะที่เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมยวดี
วิทยาคม ได้มาต้อนรับพวกเรา อีกตาแหน่งหนึ่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมของอาเภอเมยวดีด้วย ซึ่งเมื่อเช้ามา
นั่งรอต้อนรับพวกเรา บางท่านก็อาจจะไม่ได้รู้จัก ถือได้ว่าองค์กรของเมยวดีมีความรัก มีความสามัค คี มีความ
เกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะครับ ในนามของเราขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่ อ งที่ 1 ขออนุ ญ าตเข้ าสู่ ระเบี ย บวาระการประชุ มในเรื่องแรก เรื่องที่ ป ระธานแจ้งให้ ที่
ประชุมทราบ อย่างที่พวกเราได้มาประชุมในวันนี้อุ่นหนาฝาคั่งนะครับ เป็นความอบอุ่นแล้วก็ทาให้ผมเชื่อว่าคลัง
จังหวัดกับเจ้าหน้าที่ที่เขามาบรรยายให้เรา ที่เขาเดินทางมาจากจังหวัด เขาคงจะไปสื่อสารนะครับ ว่าเทศบาลมี
ความพร้อมเพรียง มากันแน่นเต็มห้องประชุม นั่งฟังไม่พูดคุยกันเลย ดูแลเรื่องของ พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริห ารพั สดุภ าครัฐ ของใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม ผมต้องขอขอบพระคุณ มาก ๆ ที่เราได้เชิญ วิทยากรเขา
มาแล้ว เขาเห็นบรรยากาศแบบนี้ ผมว่าเป็นความศรัทธา เป็นเรื่องที่เ ขาจะนาไปพูดในวงการราชการต่อไป ว่า
เขามาบรรยายเจอพวกเรา ทั้งนายก ทั้งปลัด ที่เมยวดีมาเต็มไม่มีวอกแวก ไม่มีคุยกัน ไม่มีหนีออกไปข้างนอก ผม
ว่ามันเป็นศักยภาพที่เราแสดงให้เห็นกันอย่างแท้จริง
เรื่องที่ 2 คือแจ้งให้ทราบ ที่เราไปประชุมกันที่หนองฮีมาเรามีข้อสังเกตว่าการร่วมมือของพวก
เราจะน้อยลงให้ความสาคัญกับการประชุมสันนิบาตของเราน้อยลง เราจะประชุมต่อไปหรือไม่อย่างอย่างไร

- 19 -

ขอความร่วมมือกัน เพราะเทศบาลไหนถ้าไม่มา มาไม่ได้ ขอให้เป็นรองนายกฯ ก็ได้ หรือถ้าปลัดมาไม่ได้ ก็ขอให้
เป็นรองฯ ปลัด มาแทนก็ได้ คราวนี้นะครับตัวเลขรายงานมาลงทะเบียน ผมขอแสดงความชื่นชม คิดเป็นร้อยละ
ได้ 80% ไม่มาคิดเป็ น ร้อยละ 20% ปรบมือให้ กับตัว เองหน่อยครับ เพิ่ มขึ้น อย่างมาก เดิมทีพวกเราอยู่ที่
ประมาณ 60% เกิน 60 นิด ๆ หน่อย ๆ แล้วก็ทาให้เจ้าภาพเขามีความรู้สึกว่ามันต้อนรับเต็มที่ แต่ผู้คนมาเยือน
น้อยมาก อัน นี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่า เราจะทานี่เราทาได้ เว้นแต่เราจะทาหรือเปล่า เมยวดีนี่ไกลสุดเลย
นะครับเกือบ 70 กม. ก็มากันเกินกว่าที่หนองฮีอีก แสดงว่าถ้าจะทานี่เราทาได้จริง ๆ และเราก็ทาได้ ปรากฏว่า
มาทั้ งหมด 58 เทศบาล มี ค นมาลงทะเบี ย นรวม 96 คน ไม่ ม า 14 เทศบาล ล่ าสุ ด ที่ ม าร่ว มคื อ โนนตาล
ตอนแรกไม่ได้มา มาสุดท้ายมาเพิ่ม รวมแล้วเป็น 59 เทศบาล ไม่มา 13 ส่วนที่ไม่มาผมขออนุญาตแจ้งชื่อเลย
เพราะว่าจะได้ทราบกันไป คือไม่ต้องเกรงใจกัน ที่ไม่มา อ.เกษตรวิสัย 2 แห่ง คือ ตาบลเกษตรวิสัยและตาบล
กู่กาสิงห์ ส่วนจตุรฯ ไม่มา 2 แห่ง คือหนองผือและลิ้นฟ้า อาเภอจังหาร ไม่มาคือดินดากับผักแว่น อาเภอธวัชบุรี
ไม่มาคือบ้านนิเวศน์ อาเภอปทุมรัตต์ไม่มาคือปทุมรัตต์ อาเภอพนมไพรไม่มาคือพนมไพร อาเภอโพธิ์ชัยไม่มาคือ
เชียงใหม่ แล้วอาเภอโพนทองไม่มาคือโพธิ์ทอง อาเภอเสลภูมิไม่มาคือเขวา อาเภออาจสามารถไม่มาคือโพนเมือง
นี่ คื อที่ ไม่ ได้ มา 13 แล้ ว ก็ ไม่ ส่ งใครมาเลย แจ้งให้ ท ราบแล้ ว ก็ ฝ ากทางส่ ว นของอาเภอของท่ านที่ มาในวัน นี้
ช่ว ยไปบอกเพื่ อ นหน่ อ ยว่ าเราตกลงกั น แล้ ว ถ้ าเรานั ด ประชุ ม แล้ ว ท่ านติ ด ภารกิ จ จริง ๆ ไม่ มี ปั ญ หาหรอก
ส่งตัวแทนได้อย่างน้อย ๆ ก็รองนายกฯ หรือรองปลัดฯ ก็ได้ ใช่ไหมครับ เราจะได้มาพูดคุยกั น แต่ครั้งนี้ถือว่าเรา
ให้ความร่วมมือกันดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณมาก ๆ แล้วก็ทาให้เราเชิญใครมาบรรยายหรือให้ความรู้เราก็ไม่อาย
อันนี้ต้องขอบพระคุณมาก ๆ ในการให้ความร่วมมือนะครับ ส่วนเรื่องของท่านผู้ว่าฯ ผมได้กราบเรียนนัดหมาย
กับท่านไว้แล้ว ท่านผู้ว่าฯ วันชัย คงเกษม ท่านก็ลงนัดให้ผมแล้วว่าอยากจะมาพบพวกเราในวันนี้ แต่ว่าห้วงนี้
ท่านก็ทราบนะครับว่าในเรื่องของภารกิจในงานพระราชพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์แล้วก็ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ เป็ น เรื่องที่เร่งด่วนกระชั้น ชิดตามเวลา เรื่องของภารกิจต่าง ๆ ก็มีความจาเป็นก็เลยมาไม่ได้ ท่านจึ งได้
มอบหมายด่วนเลย มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าฯ คือท่านใหม่เหมือนกัน คือท่านรองฯ เลิศบุศย์ กองทอง ที่ขึ้นไป
พบกับเรา เนื่องจากว่าท่านก็มีภารกิจนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว คือมีประชุมตอนบ่าย 2 โมง คณะกองทุนอะไร
เนี่ยนะครับ แล้วท่านก็เลยได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าฯ ท่า นก็ต้องมา ท่านเดินทางมาพบพวกเรา ท่านขอ
ประสานผมว่า นายกฯ ผมจะอยู่ได้แค่ไม่เกินบ่ายโมง ผมจะต้องรีบกลับ เพราะผมมีนัดประชุมตอนบ่าย 2
แล้วท่านรองฯ ผู้ว่า ท่านรองเลิศบุศย์ ท่านให้ความสาคัญกับเรื่องเวลา คือนัดหมายท่านจะตรงเวลาท่านรองฯ
คนนี้ เวลาเข้าประชุมที่ไหนท่านจะไปนั่งรอก่อนเลย ตามเวลาเป๊ะ เว้นแต่ว่ามันมีเหตุจริง ๆ ท่านก็มาตามเวลา
ท่านบอกว่าท่านจะมาขอนั่ งทานข้าวกับ พวกเรา แล้ วก็ขอพบปะในเวทีที่ทานข้าวเลย แล้ว เวลา 12.45 น.
ขออนุญาตเดินทางออกไป เพราะจะต้องไปประชุมให้ทันบ่าย 2 บางท่านก็ยังไม่ได้มาทานข้าว ก็ ต้องขออภัยด้วย
แจ้งให้พวกเราได้รับทราบ อันนี้คือส่วนที่มันมีข้อผิดพลาด ประธานที่มาร่วมประชุมกับพวกเราก็ไม่ได้มาตามที่
เราได้เรียนเชิญไว้แล้ว ก็มีข้อขัดข้อง ผมอยากกราบเรียนตามนั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุม เราก็มีการรับรองรายงานการประชุมไป โดยแจ้ง
เวียนไปแล้ว คงจะไม่มีท่านใดขอแก้ไขอะไร ถ้ามีอะไรสามารถแจ้งมาได้เลย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่องรายงานสถานะการเงิน เอกสารก็อยู่ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบว่าเงินของสันนิบาติจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีเงินคงเหลือเท่าไหร่ อย่างไร อันนี้ก็เป็นการรายงานยอด
ณ วันที่ 25 กัน ยายน 2560 มีเงิน คงเหลืออยู่ที่ 1,280,365.15 บาท คือยอดที่ยกมา แล้ วมีการได้รับ
ดอกเบี้ยครึ่งปีบัญชีของธนาคาร ตามเงินฝาก 4 พันกว่าบาท จึงเป็นยอดรับอยู่ทั้งหมด 1,284,736.30 บาท
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ส่ ว นรายจ่ ายในรอบที่ ผ่ านมา มี ที่ ไปเชี ย งใหม่ในเจ้ าหน้ าที่ ที่ ด าเนิ น การไปบริก ารเรา ในเรื่องของค่าใช้จ่ าย
ค่าเบี้ ยเลี้ยง ดาเนิน การตามระเบียบ แล้วก็มีค่าวัสดุสานักงานในการใช้พวกเอกสารต่าง ๆ 2 หมื่นกว่าบาท
แล้วในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในการที่ให้ทางฝ่ายปลัดฯ ได้มีการประชุมพบปะกันทุกเดือน ๆ เลย เราก็ให้อยู่ใน
กรอบในวงเงิน เดือนละ 5 พัน บาท มีการประชุมไป 2 ครั้ง เป็นเงิน 1 หมื่นบาท แล้วก็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ในส่วนของสัน นิบาติเรา 3 พันกว่าบาท แล้ว มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาที่ อาเภอหนองฮี 5 หมื่น บาท และจ่าย
ที่ เมยวดี 5 หมื่ น บาท รวมรายจ่ า ยไปหนึ่ งแสนเจ็ ด หมื่ น สองพั น บาทเศษ คงเหลื อ เงิ น ในสั น นิ บ าตอยู่ ที่
1,111,988.31 บาท เรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ถ้าท่านใดมีอะไรสงสัยสอบถามเรื่องการเงิน สามารถ
สอบถามได้เลยนะครับ ขออนุญาตถือว่ารับทราบนะครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่องกรรมาธิการ (สทท) อย่างที่เรียนแล้วว่าเราจะได้ให้ทางส่วนของผู้แทนกรรมาธิการ
ในสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราได้นาในเรื่องของข้อมูล กฎหมาย
ระเบียบใหม่ ๆ หรือว่าผลงาน หรือเรื่องอะไรต่าง ๆ ให้ทางเราได้รับทราบ เชิญนายกไชยยศ ไชยพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตาบลอุ่มเม้า ให้ขึ้นมาพบปะ และให้ข้อมูลกับทางที่ประชุมว่าทางสมาคมมีอะไร ยังไง เชิญครับ
นายไชยยศ ไชยพฤกษ์
นายกเทศบาลตาบลอุ่มเม้า
ขออนุญาตเรียนท่านประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด แล้วก็เรียนเพื่อนพ้องน้องพี่
ทุกท่านนะครับ ในฐานะที่ผ มเป็ น กรรมาธิการในสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ท่าน ซึ่งผมเป็ น 1 ใน 8
ต้องขออนุ ญาตน าเรีย นในเรื่องที่ได้ไปประชุมมาเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งก็จะมีระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่เรา
ได้รวบรวม เราได้ตั้งคณะอนุกรรมมาธิการเข้าไปพูดคุยกับทาง สพธ. และทางคณะปฏิรูป เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
เราคงจะเห็ น กั น แล้ ว ว่ า มี ห นั งสื อ หรื อ การแจ้ งเข้ า มาในไลน์ ว่ า ทางสมาคมข้ า ราชการ ได้ ไปยื่ น หนั ง สื อ ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แก้ ไข 7 ข้อ ผมขอนาเรียนนะครับว่าใน 7 ข้อดังกล่าวนี่ไปยื่นที่กรมฯ
มันก็เหมือนกับคันหลังแล้วไปเกาหน้าผาก กรมฯ ไม่มีอานาจที่จะไปแก้ไขตรงนั้นนะ แต่ในขณะเดียวกันทาง
คณะกรรมาธิการได้ตั้งคณะทางานมา แล้วเราได้เสนอไปที่คณะปฏิรูป ๆ เขาจะเป็นผู้เสนอให้ สนช. ได้รับทราบ
ดังนั้น การที่ไปเสนอที่กรมฯ ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นการขับเคลื่อน แต่เดี๋ยวหลาย ๆ ท่านจะสงสัยว่า กรรมาธิการ
ทาอะไรอยู่ สันนิบาตทาอะไรอยู่ พวกเราดาเนินการกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในขณะนี้พวกเราได้ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา 3 ชุด จาก อบต. จากเทศบาล อบจ. เพื่อที่จะได้นาเอาเรื่องเหล่านี้ไป ชัดเจนเลยครับที่เราพูดคุยกันก็คือ
ว่าเรื่องของการรวบรวม ยุบรวม มันเหมือนกับการเอามะพร้าวขายสวน ท่านก็รู้อยู่แล้ว แต่ผมก็อยากจะนาเรียน
ท่านอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีการยุบรวมนะครับ แต่เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งคือการควบรวม ยุบกับควบ ต้องตีโจทย์
ให้ แ ตกนะครั บ เอาง่าย ๆ ว่า 1 ก านั น ให้ มี 1 อปท. เช่ น เทศบาลต าบลโพนทองกั บ เทศบาลต าบลแวงมี
1 กานัน อันนี้เขาก็ถือว่าให้ควบรวม อาเภอสุวรรณภูมิ ก็อบต.สระคู กับเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ อาจจะต้องมา
ควบรวม แต่ไม่มีการยุบ เพราะฉะนั้นหลายคนจึงไปใช้คาผิดไปบอกว่าจะต้อ งยุบรวบ ไม่มี เพราะฉะนั้นจึงเป็น
เรื่องที่จะต้องนามาถกกันว่ามีหลายแห่งที่มี 1 กานัน แต่มี 2 อปท. เช่น เทศบาลตาบลบ้านนิเวศน์ กับเทศบาล
ตาบลนิเวศน์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาให้ยึดถือสุขาภิบาลไว้ก่อน ที่ยกฐานะมาเป็นเทศบาล นี่คือสิ่งที่เราได้นาเสนอไป
แล้วก็คิดว่ามันน่าจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้ ยุบรวมไม่มีแน่ แต่ควบรวมอาจจะเกิดขึ้น แล้วก็รวมถึงเรื่องของ
งบประมาณ ผมอยากจะพูดถึงเรื่ องของงบประมาณ อาทิตย์ห น้ าจะมีเงิน อุดหนุน เข้ามาเรื่องของเบี้ ยยังชีพ
เพราะตอนนี้เราใช้เงินสะสม บางแห่งไม่มีเงินสะสมเราก็ต้องขอยกเว้นระเบียบกับท่านผู้ ว่าฯ เพื่อขอใช้เงินทุน
สารอง มีท่านนายฯ สอบถามผมว่าทุนสารองเงินสะสมนี่จะจ่ายขาด จะใช้อย่างไร ผมย้าก่อนนะครับว่าหากท่าน
มีเงินทุนสารองเกิน 25% ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี เช่น ท่านมีงบประมาณอยู่ 50 ล้านบาท รายจ่าย
ท่านมี 50 ล้านบาท ท่านก็ลองเอาทุนสารองท่านมาคู ณ 50 ล้านบาท ว่าไอ้ 25%นี่มันเกินไหม แต่ผมคิดว่า
ไม่เกินหรอกครับ โอกาสเกินมันเป็นไปได้น้อย โอกาสเกินนี่มหาศาลเลย แต่ท่านก็ไปเข้าใจผิด ๆ ไปฟังคาว่า
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เงินสะสม กับทุนสารองเงินสะสม ทุนสารองนี่คงไม่ต้องไปนึกถึง แต่ก็ยังมีบางท่านนะครับ ถูกขายฝันหรือถูก
ครอบงาบอกว่าเดี๋ยวจะขอต้องตรงนั้นตรงนี้ จะต้องจ่ายยังงั้นยังงี้ ไม่มีการจ่ายนะครับในเรื่องของงบประมาณ
ในเรื่องของงบประมาณอีกก้อนหนึ่ง ที่ผมอยากจะนาเรียนคือว่าในเรื่องของเงินอุดหนุนทั่วไป ๆ ขณะนี้เราได้
ต่อสู้นะครับ ตามที่ท่านประธานฯ ได้นาเรียนไปแล้วที่หนองฮีว่าตัว เลขนี่เราได้เพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าว
อยากให้ท่านไปดูที่การจัดเก็บภาษี ซึ่งการจัดเก็บภาษีตรงนั้นมันเป็นไปได้ยาก ตาบลนาแซงนี่ผมถามหน่อยว่า
จะมีบ้านเกิดขึ้นไหมซักร้อยหลังคาเรือน อุ่มเม้าจะมีห้องแถวเกิดขึ้นเพื่อจะไปเก็บภาษีตรงนั้น ซึ่งรัฐบาลได้เขียน
การประมาณการเอาไว้ให้เราอย่างสวยหรู ความเป็นจริงมันเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเทศบาลเมืองอาจจะเป็นไปได้
เทศบาลนครอาจจะเป็นไปได้ แต่ถามว่าเทศบาลตาบลนี่เป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ยาก อย่างโพนทองอาจจะเป็นไป
ได้ เพราะฉะนั้นฐานที่เขาเขียนเงินภาษีไว้พวกเราได้ไปต่อสู้ตรงนี้อยู่ พวกเราคิดว่าทางคณะกรรมาธิการก็จะเข้า
ไปทวงเงิน ตรงนี้ อยู่ ท่ านจ าได้ ไหมครั บ เมื่ อ 2 ปี ที่ ผ่ านมาที่ มี เงิน อยู่ก้ อนหนึ่ งมายังพวกเรา แล้ ว ให้ น ายกฯ
ดาเนิ นการทาถนนหนทางอะไรได้ เงินตรงนี้แหละที่ห ายไป ซึ่งเราก็จะต้องไปทักท้วงทวงถามกลับคืนเข้ามา
เพราะฉะนั้น 3 สมาคมนี่จะต้องต่อสู้กัน แล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าในเรื่องของภาษีล้อเลื่อนซึ่งถ้าหากว่าเขียนไว้ตาม
ตัวใหม่นี่ เทศบาลเราไม่ได้แตะเลยนะ แต่หารู้ไม่ว่าเงินนี่เขาเอาไปให้ อบจ. หมดเลย แต่เราก็มาถกกันว่า รถที่วิ่ง
ทุกวันนี้วิ่งบนถนนของเทศบาลทั้งนั้น ผมขอถามหน่อย ชี้ให้ผมดูหน่ อยว่าถนนของ อบจ. เส้นไหน แต่ อบจ.ได้
เงินตรงนี้ไปเต็มที่ แต่เราก็พยายาม ไม่ใช่พยายามหรอกครับเราไปทวงแล้ว พี่ประเสริฐนี่ได้เข้าไปทวงแล้ว เราไม่
ยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้ เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เ ขาเขียนมา เพราะฉะนั้น กรรมาธิการคณะนี้ ได้ทักท้วง ทวงถาม
ให้กับพวกเราหลายเรื่อง และผมเชื่อว่ามีหลายเรื่องอยู่ที่พวกเราอาจจะสงสัย ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการ
ช่วยเหลือน้าท่วม ไม่ใช่เฉพาะร้อยเอ็ดนะครับ ทั่วประเทศถามว่าสมาคมให้อะไรกับประชาชนในเขตเทศบาล
ที่เราอุดหนุ น ให้ กับ สมาคม ๆ ได้ตอบแทนอะไรให้ กับ พวกเราบ้าง ผมไปพู ดคุยในชั้น กรรมาธิการ จนผมถูก
เกลียดชัง ผมโดนเกลียดจากบรรดานายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีนคร บางคนไปเถียงกับผมในที่ประชุม
เขาคงคิดว่าผมเป็นเด็กแล้วผมไม่กล้าพูด หารู้ไม่ว่าผมพริกขี้หนู ผมก็จัดการเลยยกตัวอย่างที่ร้อยเอ็ดมี 73 แห่ง
เขาอุดหนุนเงินเข้ามาให้สมาคม ท่านที่เคารพครับผม วันที่ 8 - 18 ธันวาคม กราบเรียนท่านประธานสันนิบาตฯ
ด้วยนะครับ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม ผมมีชื่อให้ร่วมเดินทางไปที่อเมริกา แต่ผมได้ประกาศไปแล้วในที่ประชุมว่า
ผมขอสละสิทธิ์ แต่ผมขอเงินในส่วนที่ผมจะไปเอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตเทศบาล
ที่ประสบภัยน้าท่วม ซึ่งตอนนั้นก็มีการถกเถียงกันว่ามันคนละส่วนกันไปดูงานก็ส่วนไปดูงาน ช่วยเหลือภัยน้าท่วม
ก็ส่วนภัยน้าท่วม ผมก็เลยมองว่า มันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ช่างแต่เงินมันมาจากพวกเรา มาจากการสนับสนุนของพวก
เรา ดังนั้นผมจึงนาเรียนเทศบาลที่ประสบภัยน้าท่วมนะครับให้ท่านส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังท่านประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งท่านนายกบรรจงฯ ท่านมีความห่วงใย ท่านได้ประสานมายังผมตลอดเวลา
ซึ่งท่านประธานภาคฯ นายกฯ วิสูตร จงวณิชย์ อาเภอบรบือ แจ้งผมมาว่าในนามสันนิบาตภาคจะช่วยเหลือมา
ห้าหมื่น โดยได้โอนเงินมายังสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเมื่อวานนี้ แล้วบอกว่าให้เอาเงินของสันนิบาต
เราเพิ่ มเข้าไปอีกห้ าหมื่น เป็ น หนึ่ งแสน เสร็จแล้ วให้ ทาหนังสื อเข้าไปอีกเพื่ อที่จะเอามาจากภาคฯ แสนหนึ่ ง
ประมาณนี้ อันนี้ที่ได้คุยกันหลังพึ่งจะได้คุยกันก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้ ผมเลยบอกว่าถ้าเงินภาคฯ มันมีเกือบ
ยี่สิบล้าน ทาไมไม่เอาเงินภาคทั้งหมดเลย ทาไมจะต้องมาเอาเงินของจังหวัด ประธานภาคฯ เลยประสานไปยัง
สมาคม ๆ ก็เลยตอบมายังภาคฯ ว่าให้ใช้เงินภาคฯ นั่นแหละ แต่ที่อื่นก็คุยว่าผมอยากจะขอประธานสันนิบาติ
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดอีกห้าหมื่นเพื่อมาเติมเต็ม ผมก็เลยบอกว่ามันคงเป็นไปได้ยากเพราะเงินภาคเหลืออยู่อีก
สิบกว่าล้าน เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนาเรียนนายกฯ ทุกแห่งนะครับที่ท่านประสบภัย บางท่านบอกว่าตอนนี้
ผมประสบภัยมาแล้วแต่ตอนนี้ น้ ามัน ลดแล้ว ก็นั่นแหละครับท่านเคยประสบภัย ผมก็จะดาเนินการบรรเทา
เยียวยา คืออาจจะเอาเป็นถุงยังชีพ หรือเอาอะไรก็แล้วแต่เอามาแจกจ่ายให้กับพี่น้องราษฎร เช่น ตาบลของท่าน
มีครัวเรือนที่ประสบภัยครั้งที่แล้ว 1,500 หลังคาเรือน สมมติ แต่ปัจจุบันเหลือ 200 ท่านก็ส่งมา 1,500 นั่น
แหละครับ เพราะมันเป็นเงินของพวกเรา ที่เราเอาเข้าไปอุดหนุ นให้กับสมาคม แล้วสมาคมก็กลับเข้ายังภาค ๆ
ก็ตีกลับเข้ามาให้จังหวัด แต่เรายังคุยกันว่าเรายังไม่อยากเอาเงินของจังหวัด เราอยากจะเอาเงินของภาค ดังนั้น
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เทศบาลไหนที่ ยั งไม่ส่ งรายชื่อเข้ามา รบกวนด้ว ยนะครับ เพราะตอนนี้ มีรายชื่อ อยู่ป ระมาณสองพั น กว่า ๆ
บางแห่งก็ยังไม่ส่ง หรืออาจจะยังไม่ต้องการก็ไม่ทราบ แต่นายกฯ บางคนก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่ม ท่านมี
โทรศัพท์ มีโซเชียลเนี่ย ก็ขอรบกวนให้ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของนายกเทศมนตรี บอกข้าง ๆ เคียง ๆ
ตาบลของท่านด้วยว่ายังมีตาบลไหนที่ยังเดือดร้อนอยู่ เพราะฉะนั้นในเรื่องของงบประมาณผมขอเรียนว่าตอนนี้มี
เรื่องทักท้วงทวงถามอยู่หลายเรื่อง แล้วก็ที่เราจะต้องไปเข้าไปขับเคลื่อนเชื่อมโยงอีกก็ในเรื่องของเครื่องราชฯ
มี ท่ า นใดที่ ป ระกาศรายชื่ อ เมื่ อ กี้ ไม่ ได้ รั บ เครื่ อ งราชฯ ไหมครั บ คื อ เนื่ อ งจากว่ า ท่ า นเป็ น นายกฯ ได้ 3 ปี
ท่ านสามารถได้ เครื่ อ งราชฯ ชั้น จตุ ร ถาภรณ์ ม งกุ ฎ ไทย ท่ านสามารถได้ เลย เมื่ อ เป็ น นายกฯ ได้ ค รบ 3 ปี
สามารถให้ลูกน้องท่านชั้นแรกได้เลย จากนั้นท่านก็จะได้เป็นจตุรถาภรณ์ช้างเผือก ใครที่ยังไม่ได้ก็ไปถามกับ
เจ้าหน้าที่ว่าทาไมยังไม่ส่งเรื่องให้ท่าน มีหลายท่านที่ยังไม่ ได้ ในขณะเดียวกันเรื่องเครื่องราชฯ เราก็ได้มาคุยกัน
ว่า ท่านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ท่านบรรรจง โฆษิตจิรนันท์ เป็นนายกเทศมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชา แต่ใน
ขณะเดี ย วกัน เวลาที่ มี งานพระราชพิ ธีป ลั ด เทศบาลเมือ งมี ส ายสะพาย ถูก ไหมครับ เมื่อ มีส ายสะพายนี่ แต่
ปลัดเทศบาลเมืองยังห้อยเหรียญอิสริยาภรณ์อยู่ มันดูแล้วเหมือนกับไม่อยู่แถวหน้า ตรงนี้กรรมาธิการก็จะเข้าไป
พูดคุยกับกองอารักษ์ครับ เราก็จะมีการปรับเปลี่ยนมีการเชื่อมโยงอะไรหลายอย่างที่ทาเพื่อพวกเรา แล้วก็อีก
เรื่องหนึ่งที่จะต้องเข้าไปประชุมอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนนายกฯ ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ที่เราจะขอปรับฐาน ตอนนี้อย่างผมตอนนี้รับอยู่ที่ 35,000 ถามว่า 35,000 งานกฐินเป็นนายกฯ ใส่ได้ไหม
200 ท่านเป็นนายกฯ ใส่ 200 ใช่ไหม อย่างน้อยก็ต้อง 500 หรือ 1,000 เราก็จะไปพูดคุยเรื่องการปรับฐาน
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งเหล่านี้กรรมาธิการ จะเข้าไปพูดคุย เข้าไปทักท้วงทวงถามอะไรอีกมากมาย มีหลาย
เรื่องอยู่แต่มันอาจจะพูดได้ไม่เต็มที่นอกจากท่านจะถาม ขออนุญาตถามดีกว่าว่ามีอะไรไหม แล้วก็ฝากผมเข้าไป
พูดคุย ในชั้น กรรมาธิการ ไปทั กท้วงทวงถามแล้ว ก็บอกว่านี่คือสิ่ งที่ต้องการของนายกเทศมนตรีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีท่านใดจะถามผมไหมครับ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เชิญ ๆ ถามมีไหม มีปัญหาของพวกเราที่อยากจะแลกเปลี่ยน เป็นปัญหาขณะนี้ พวกเราเจอ
ปัญหาอะไรบ้าง มีปัญหาความไม่เข้าใจอะไร จะได้ พูดคุยกัน มีอะไรไหมครับ ผมสรุปจากนายกไชยยศ นะครับ
แยกเป็นเรื่อง ๆ เท่าที่ฟังมาแล้วคือมันเป็นปัญหาแบบเก่านี่แหละ สมาคมเขาพยายามจะแก้อยู่หลายยุคแล้ว
มัน ก็ไปไม่ถึงไหน กรณี ล่ าสุ ดเครื่องราชฯ ของเราเขาปรับปรุงและแก้ไขว่าสายสะพายที่จะได้คือของ อบจ.
ที่จะได้ ส่วนเทศบาลจะต้องเป็นเทศบาลนครจะต้องเป็น 5 ปีขึ้นไปเป็นต้น เป็น 2 สมัย แต่ของเมืองและตาบล
ไม่มีสิทธิที่จะได้ขึ้นระดับสายสะพาย นี่ถามว่าของผมเป็นนายกฯ มา 5 สมัยใช่ไหม ตอนนี้ของผมได้เครื่องราชฯ
ชั้นสูงสุดของเหรียญคือทวิตริตราภรณ์ช้างเผือก คือขั้นต่อไปคือสายหนึ่ง ผมได้ตอนเป็น สส. ไม่ได้มาตอนเป็น
นายกฯ หรอก ทีนี้ในแต่ละปีที่ได้ไปตามลาดับขั้นของนายกฯ ผมได้สูงสุดไปอยู่แล้ว เลยไม่ได้ไปทาเรื่องขออะไร
ต่าง ๆ ทีนี้ทางสมาคมก็ทาเรื่องขอการพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าถ้าเป็นท้องถิ่นควรจะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างที่ควร
จะต้องได้มีเครื่องราชฯ ที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม อาจจะเป็นหลายสมัยติดต่อกัน ถือว่าทาคุณประโยชน์ แต่ว่า
เกณฑ์นี้มันเป็นเรื่องยาก ต่อสู้กันมามาก กระบวนการมันเยอะ แล้วก็เป็นความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่น
หลายแห่งเหมือนกัน ก็มีลักษณะเปรียบเทียบนั่นแหละ คือว่าเวลาเข้างานรัฐพิธีข องเมืองร้อยเอ็ดของผมชัดเจน
ของผมไม่มีสาย แต่ปลัดของผมนี่สาย 3 แล้ววันนี้ แล้วก็ครูที่เป็นผู้อานวยการโรงเรียนต่าง ๆ ก็ไปสาย 2 สาย 3
แล้ว เป็ น ต้น เพราะไปตามระดับ ของระเบียบของเขาถูกไหมครับ ก็เป็นเรื่องที่มีความรู้สึกแล้ วก็ส ะท้อนไปที่
สมาคม ๆ ได้รับเรื่องนี้จากทั่ วประเทศแล้วก็ไปทาอยู่ แต่ว่าโอกาสมันยาก กระบวนการมันเยอะ สู้กันมาเป็น
10 ปีแล้ว แต่ว่าไม่สู้มันก็ไม่มีการพิจารณา แต่ถ้าสู้มันก็มีการพิจารณาขยับบ้างอะไรบ้าง ก็เล่าสู่กันฟัง ผมจะ
สรุปให้ฟังจากท่านนายกฯ หมู ว่า ชุดนี้ก็ยังทาสานต่อจากปัญหาเก่ายังไม่แล้วเสร็จ นะครับ อีกตัวหนึ่งที่พูดถึง
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เรื่องเงินที่มันหายไปแล้วใครต้องรับผิดชอบ คือเรื่องที่เขาตัง้ เงินว่าปีนใ้ี ห้กับท้องถิน่ คือ 29.37% เป็นเงินทั้งหมด
หกแสนกว่ าล้ าน แยกออกเป็ น ทั้ งหมด 4 กอง กองที่ 1 คื อ กองที่ ท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ 7,853 จัด เก็ บ เอง
ตามกฎหมายที่ เราต้อ งจั ดเก็บ อัน ที่ ส องคื อภาษี ที่ รัฐ จัดเก็บ แล้ ว แบ่ งให้ เรา เช่น ภาษี มู ล ค่าเพิ่ม ที่ รัฐ จัดเก็ บ
แล้วก็แบ่งให้เราไปตามสัดส่วน อันที่สามคือภาษีที่รัฐจัดเก็บให้เรา เช่น ภาษีสรรพามิต ภาษีล้อเลื่อน เป็นต้น
เก็บแล้วเราจัดส่งให้เราตามสัดส่วน อันที่ 4 คือเงินอุดหนุนชั ดเจนว่าตั้งปีนี้เท่าไหร่แล้วก็จะแบ่งไปให้เท่าไหร่
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อตั้งประมาณการไว้ว่า 29.37% ของปีนี้ เป็นหมวดว่าด้วยเงินที่เราต้องจัดเก็บเอง
ต้องบอกว่าปี 61 นี่ เราต้องเก็บเงินให้ได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้าน โดยเปรียบเทียบจากปีก่อนหน้ านู้น ซึ่ง
โดยทั่วไปเขาให้เราจัดเก็บได้ประมาณการดูจากข้อเท็จจริงแล้วที่เก็บได้จริง ๆ ที่ปิดบัญชีแล้วเราอยู่ที่ประมาณ
หกหมื่น – เจ็ดหมื่นล้านเท่านั้นเองไม่เกินนี้ ทาไมถึงมาตั้งเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้าน เพิ่มขึ้นมาถึงสี่หมื่น
ล้าน เพราะอะไร เพราะคณะทางานที่ยกร่างเรื่องของการจัดสรรเงินบอกว่า ต่อไปนี้ท้องถิ่นจะมีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีใหม่ ๆ คือภาษีเดิมที่เรามีภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคาดว่า
ภาษีใหม่นี้จะทาให้ท้องถิ่นทั่วประเทศจัดเก็บเงินได้มากขึ้น ตามการประเมินราคากลางใหม่ของกรมธนารักษ์
ปรากฏว่าประกาศใช้แต่ขอเลื่อนไปก่อนจะไปบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี 62 แต่มาตั้งงบประมาณรายได้เรา
ปี 61 มันก็ไม่ได้ อันนี้มัน จะหายไปแน่ ๆ ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่ามันหายไปสี่หมื่นสองพันล้าน
ใครจะรับ ผิ ดชอบ สมาคมก็เลยไปติดตาม ไปถามกับกรมส่งเสริมฯ นี่แหละผู้ ที่ดูแลพวกเราว่าเงินที่มันไม่ได้
ตามเกณฑ์ที่คุณบอกจัดสรรให้ 29.37% ปีนี้ ถ้ามันหายไปสี่หมื่นกว่าล้าน ใครจะมารับผิดชอบ แล้วเงินมันจะ
มาจากไหน จะต้องช่วยเหลือพวกเราอย่างไร นี่คือประเด็นที่สองที่พูดคุยไป นะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ คุยเรื่องของ
ล้อเลื่อน ภาษีล้อเลื่อน ภาษีล้อเลื่อนเป็นภาษีที่รัฐเก็บแล้วก็ส่งมาให้พวกเรา แต่คณะกรรมการกระจายอานาจ
มีข้อตกลงเก่าแก่มาแล้ว ภาษีล้อเลื่อนเก็บได้จากจังหวัดไหน เช่น จังหวัดร้อยเอ็ดเก็บได้ 200 ล้าน แบ่งให้ อบจ.
ร้อยเอ็ด 80% ให้ อบต. 10% และอีก 10% ให้กับเทศบาล เรามี 73 แห่ง ต้องแบ่งกัน 10 % หาร 73
แห่ง อบต.มีทั้งหมด 100 กว่าแห่งก็ไปแบ่งกัน 10% นั้น ส่วน อบจ. รับไปเลย 80% จากภาษีล้อเลื่อนที่เก็บได้
ในจังหวัดร้อยเอ็ด นี่คือการตกลงเป็นมติคณะกระจายอานาจ ทีนี้พวกท้องถิ่นคืออบต. กับเทศบาล บอกว่าอย่าง
นี้มันไม่เป็นธรรม มันเป็นปัญหา เพราะรายได้ อบจ.ก็มีมาก แต่พวกเรามีรายได้น้อย แต่ยังมีภารกิจหน้าที่ที่ต้อง
ทาอยู่ ก็เจรจากันตลอด ทางสมาคมเองโดยสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคุณประเสริฐฯ ในฐานะที่เป็น
นายกสมาคมฯ กับบอร์ด ซึ่งก็คื อนายกหมูฯ เรานี่ บอกว่าไม่ยอม ปีนี้ ไม่ยอมแน่ ปี 61 นี่ ขอให้คณะกระจาย
อานาจทบทวนแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ อบต.ก็จับมือกับเทศบาลเพราะว่าได้กันแค่ 10 % แต่ อบจ. ได้ 80%
เจรจากันหลายเดือนต่อรองกัน เทศบาลก็ยื่นเงื่อนไข สมาคมก็ยื่นเงื่อนไขบอกว่าแบ่งกันคนละครึ่ง อบจ. เอาไป
50 อบต.กับ เทศบาล เอามาแบ่ ง กัน คนละ 25% อบจ.ก็บอกว่าถ้าแบ่งแบบนี้รายได้เ ขาก็ห ายไปตั้ง 30%
กรรมการกระจายฟังเถียงกันมาตลอด ตกลงกันไม่ได้ มันจะประกาศจัดสรรเงินแล้วภาษีรายได้ เพราะว่าการ
จัดสรรเงินแบ่งเงินแต่ละปี คณะกระจายอานาจต้องประกาศ เขาเรียกว่าประกาศมติคณะกระจายอานาจจัดสรร
เงินประจาปี เขารอจนถึงวันที่ 25 กันยายน วันสุดท้าย แต่ก็ตกลงกันไม่ได้ เมื่อตกลงกันไม่ได้ คณะกระจาย
อานาจก็บอกว่าให้ใช้หลักเกณฑ์เมื่อปีที่แล้วไปก่อน เพราะรอไม่ได้เงินมันจะไม่ออก มันจัดสรรไม่ได้ อย่างตอนนี้
ที่เป็ น ปั ญ หาว่าท้องถิ่น บางแห่ งถูกประชาชนร้องเรียนด้วยความไม่เข้า ใจว่าเบี้ยเงินผู้สู งอายุ เบี้ยเงินผู้พิการ
เพราะเดือนตุลาคมยังไม่ได้จ่ายเลย จะไปจ่ายยังไงเงินเขายังไม่โอนมาให้เรา เงินจัดสรรต่าง ๆ ยังไม่มา ถ้าไม่มา
กรมฯ เขาออกหนังสือเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าไม่มีเงินเข้ามาให้ยืมเงินสะสมมาจ่ายได้ก่อน ผมก็เอาเงินสะสม
มาจ่ายก่อน ใครมีเงินมันก็ดีไป แต่ที่ไม่มีจ ะทายังไง ไม่มีเราก็ไม่ได้จ่าย แจ้งรายงานท่านผู้ว่าฯ ไป ถ้าไม่มีเงิน
สะสมหรือเงิน สะสมไม่พอก็ไปขอใช้เงิน ทุนส ารองสะสมก็ขอใช้ไป อันนี้เราต้องทาความเข้าใจกับประชาชน
บางคนก็ออกวิทยุผมก็นั่งฟัง ก็ร้องเรียนไปที่สื่อบอกท้องถิ่น เบี้ยวเงินอีกแล้ว บางแห่งทาไมได้ แต่ที่นี่ทาไมไม่ได้
เพราะบางแห่ งมีฐานะการเงิน แต่บ างแห่งก็ไม่มี เพราะฉะนั้นประเด็นในวันนี้ท่านผู้ บริหารของพวกเราต้อง
ระมัดระวัง ต้นปีงบประมาณของทุกปี ท่านต้องวางแผนเลย ยังไงก็ส่งมาไม่ทันหรอก ทาเรื่องขอยืมเงินก่อนเลย
แต่ถ้าไม่มีท่านต้องรีบรายงานจังหวัดขอยกเว้นระเบียบ ขอเอาเงินทุนสารองสะสมมาใช้ ซึ่งมันสามารถทาได้
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เขาเรียกว่ายืมเงินทดรองจ่าย พอเงินเข้ามาก็เอาไปคืนได้ อย่าให้ประชาชนเดือนร้อน แต่ถ้าเราไม่พูด เราไม่บอก
สื่อก็ไม่พูด ประชาชนก็ไม่เข้าใจ ดีไม่ดีเปรียบเทียบว่า อบต. ทาไมจ่ายได้ เทศบาลทาไมไม่จ่าย เสียชื่อเสียง นี่ก็
คือเรื่องเดิม บอกว่ามันสามารถทาได้ ก็บอกท่านไป เรื่องของหนึ่งตาบล หนึ่ง อปท. แนวโน้มในเรื่องของที่จะ
ปรับเปลี่ยน ในเรื่องของการยุ บรวม ควบรวม ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ เพราะว่าร่างกฎหมาย ประมวล
กฎหมายท้องถิ่นมีอยู่ 3 ร่างด้วยกัน 1. ของกรมส่งเสริม 2.ของคณะกระจายอานาจ 3. ของสมาคมของ อปท.
เพราะฉะนั้ นยั งไม่ล งตัว ไม่ต้องตกใจ ฟังไปเรื่อย ๆ ก่อน แล้วผมอยากจะเรียนข่าว ว่าท่านนายกประยุทธฯ
ประกาศแล้ว สนามใหญ่เลือก พ.ย.61 หลายคนบอกสนามเล็กจะเลือกก่อน ไม่จริง สนามเล็กเลือก 62 แน่นอน
หลังเมษา 62 เรียนให้เป็นข้อมูล ส่วนกฎหมายจะออกมายังไง จะรวมไม่รวม จะเป็นหนึ่งตาบล หนึ่ง อปท .
พวกท่านก็ดูในพื้นที่ของท่านไว้ ติดตามข่าวไป แต่ว่าน่าจะเป็นหลังเมษา 62 อันนี้ก็คิดว่า ผมก็ไม่ชัดเจนหรอก
ส่วนกรณีหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ คือ เงินของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยตอนนี้มีเงินมาก แล้วก็มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหลายฝ่ายว่าแต่ละ อปท. แต่ละเทศบาลหลายแห่งส่งเงินไปที่สมาคมเป็นเงินบารุงแต่ละปี มันจะ
มีหลักเกณฑ์ ถ้าเทศบาลไหนมีเงินมากก็ให้บารุงได้สูงสุดไม่เกินปีละ 750,000 แต่ถ้าเทศบาลไหนมีรายได้น้อยก็
ให้ตามสัดส่วนไป ปรากฏว่าขณะนี้ไม่มีความจาเป็นที่ต้องใช้เงินมากแล้ว เพราะว่า สนง.ก็มีแล้ว อาคารก็สร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีความคิดว่าจะปรับเปลี่ยนอัตราให้เท่ากัน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเงินก็กลับมาที่ภาคฯ แล้ว
แล้วตอนนี้ คนที่เป็นประธานฯ ภาค คือเทศบาลตาบลบรบื อ เขาก็มีเงินอยู่ที่ภาคฯ เป็นประมาณสิบกว่าล้าน
ส่วนหนึ่งก็ส่งมาให้ที่จังหวัดตามสัดส่วน ประมาณ 40% ให้จังหวัด เห็นบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยน แต่ตอนนี้ยัง
ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน ส่วนประธานฯ ภาค เรื่องของปัญหาเดือดร้อนของเทศบาลเราก็นายกฯ หมู นี่แหละที่เป็นตัว
หลัก เรี่ยวแรงใหญ่ วิ่งประสานงานดูแลพี่น้อง ด้วยความห่วงใยในฐานะที่เป็นตัวแทน เป็นกรรมาธิการสมาคม
แล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ดูแลพื้นที่เราและพื้นที่อื่นด้วย ก็พยายามจะของบประมาณสนับสนุนจาก
สันนิบาต ก็ไปพูดคุย เขาก็โยนเรื่องให้กับภาคฯ เป็นผู้พิจารณา ไปเจรจานายกภาคฯ เขาก็บอกว่าจะให้เรามา
ห้าหมื่น นายกฯหมู ก็บอกว่าไม่พอหรอกเพราะมันเดือดร้อนเป็นจานวนมาก ที่ท่านส่งเข้ามา นายกฯ ก็ต่อรองมา
ว่าภาคให้มาแล้ว ให้จังหวัดสนับสนุนด้วย อยากจะถามพวกเราเลยในตอนนี้เรามีเงินอยู่ 1,100,000 ในตอนนี้
มันเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแบบนี้ ถ้าจะใช้เงินของเราไปสมทบร่วมกัน เขาบอกว่าเขาให้มาห้าหมื่น ให้เราช่วยห้าหมื่น
แล้วเขาก็จะช่วยมาอีก เราค่อยไปคุยกันอีกที มีอะไรเพิ่มเติมจะถามไหม ถ้าไม่มีอะไรจะถาม ก็จะไประเบียบ
วาระเรื่องอื่น ๆ ต่อ ขอบคุณท่านนายกฯ หมู ครับ เราจะได้เข้าสู่การพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 เรื่องแจ้งรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12
เราได้กาหนดวันมาแล้ว อยากจะให้เจ้าภาพอาเภอโพนทอง โดยเทศบาลตาบลโพนทองขึ้นมาให้รายละเอียดกับ
คณะหน่อย ขึ้นมานั่งข้างผมนี่ เชิญครับ
นายบุรชาติ สวัสดิพละ
นายกเทศบาลตาบลโพนทอง
เรียนท่านประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล
ทุกท่าน ตามที่เทศบาลตาบลโพนทอง ได้เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 12 โพนทอง
เกมส์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 ก็ได้แจ้งรายละเอียดดังที่ได้แจ้งให้กับท่านตัวแทนประจาเทศบาล
ต่าง ๆ ซึ่งสูจิบัตรเราจะส่งตามทีหลัง ซึ่งเราได้ประชุมครั้งที่แล้วในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่อาเภอโพนทอง
ครั้งนี้ก็จะได้มาแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบอีกครั้ง หนึ่ง เนื่องจากบางเทศบาลก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุม กาหนดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลเราจะแข่งก่อน เนื่องจากว่าเป็นกีฬาที่พบกันหมด เวลาที่แข่งขันไม่สามารถที่จะแข่ง 2 นัด
ต่อกัน ได้ จึ งจะเริ่มแข่งขัน ในวัน ที่ 13 – 22 ธันวาคม 2560 ส่ วนกีฬ าตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และ
สนุกเกอร์ เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 กีฬาพื้นบ้านจะแข่งขันในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ซึ่งเป็ นวันพิธีเปิดและปิ ดการแข่งขัน สนามแข่งขันจะใช้สนามโรงเรียนโพนทองพัฒ นาวิทยา เป็นสนามหลั ก
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ในการแข่งขัน และมีส นามโรงเรียนอนุ บาลโพนทอง เป็นสนามที่ 2 ใช้ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และ
ฟุตบอล ส่วนหอประชุมอาเภอโพนทองจะแข่งขันกี ฬาวอลเลย์บอลหญิง เพราะว่าจากการที่เราไปแข่งขันกีฬา
หลายที่ เวลาไปแข่งขันกีฬาเราเห็นใจผู้หญิงเพราะว่าแดดมันแรง เราก็เลยจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
ไปแข่งขัน ที่โรงยิมทั้งหมด ส่วนผู้ชายก็อยู่กลางแดดเหมือนเดิม แล้วก็ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติห มู่ 12
อยู่หลังตู้ยามหลังเส้นไป อาเภอเสลภูมิ เป็นมวยทะเล เป็นสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติแห่งที่ 2 ของเทศบาล
ตาบลโพนทองของเรานะครับ ใช้ในการแข่งขันกีฬามวยทะเล แล้วก็มีกีฬ าสนุกเกอร์ใช้ส นามที่สมาคมกีฬ า
สนุกเกอร์ อาเภอโพนทอง ซึ่งอยู่ด้านใน บขส. เลยนะครับ มีป้ายติดด้านในชั ดเจน และจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้
ทราบอีก ครั้งหนึ่ ง ส่วนโซนการแข่งขัน เรามีการจับสลากไปเมื่อวันที่ 17 ตุล าคม 2560 ที่ได้มีการประชุม
แบ่งเป็นทั้งหมด 4 โซน ๆ ที่ 1 สีฟ้า ประกอบด้วย อ.เมือง อ.เกษตรวิสัย อ.จตุรพักตรพิมาน อ.จังหาร และ
อ.ปทุมรัตต์ โซนที่ 2 สีแดง ประกอบด้วย อ.ศรีสมเด็จ อ.สุวรรณภูมิ อ.โพธิ์ชัย อ.เมืองสรวง และ อ.เชียงขวัญ
ซึ่ง 2 โซนนี้เราจะให้ตั้งขบวนพาเหรดอยู่ตรงเส้นกลางเมืองเรานะครับ คือเส้นจากปั้ม ปตท. ขึ้นไปยังโรงเรียน
โพนทองพั ฒ นาวิท ยา ซึ่งเป็ น ถนนเส้ น หลั กเรา ที่ เราแบ่ งเป็ น 2 โซน เพราะว่าถนนหลั ก ขอ งโพนทองเรา
จะไม่ ก ว้ า ง เพราะว่ า เป็ น เมื อ งเก่ า มั น แคบ ส่ ว นโซนที่ 3 สี เขี ย ว ประกอบด้ ว ย อ.เสลภู มิ อ.หนองพอก
อ.อาจสามารถ อ.เมยวดี และอ.โพนทราย โซนที่ 4 สีเหลือง ประกอบด้วย อ.พนมไพร อ.หนองฮี อ.ธวัชบุรี
และอ.โพนทอง โซน 3 โซน 4 จะตั้ งขบวนที่ เจ้าปู่ กุด เป่ งศาลใน ซึ่ งเป็ น ถนนของเทศบาลตาบลโพนทอง
เราดูแลอยู่ถนนเส้น นี้ จะกว้างขวางสามารถรับพี่น้องชาวเทศบาลเราได้พอสมควร ทั้ง 2 แห่ งจะมีที่จอดรถ
นะครับ ที่สาคัญที่เราแบ่งเป็น 2 โซน เพราะเรากลัวว่าที่ผ่าน ๆ มาจะเดินมาไกล เราก็สามารถให้ไปจอดรถและ
ให้นักกีฬาลงมาเดินขบวนได้ เราจึงแบ่งเป็น 2 โซน นะครับ เพื่อความสะดวกในการไป - มา ของชาวเทศบาล
เรา สาหรับกาหนดการแข่งขัน พิธีเปิด -ปิด เราจะเริ่มพิธีการแข่งขัน 09.30 น. โดยท่านผู้ว่าฯ หลังจากพิธีเปิด
จะมีการแสดงพิเศษ เราจะยั งไม่แจ้ง จะให้ ท่านได้ชมในวันพิธีเปิด และจะมีฟุตบอลคู่พิ เศษ ซึ่งเราจะมีการ
แข่งขัน ทุกปี ระหว่างทีมนายกฯ – คณะผู้บริหาร พบกับทีมปลัดเทศบาล หลังจากคู่นี้เสร็จก็จะเป็นฟุตบอล
คู่ชิงชนะเลิศ แล้วก็จะมีการพบปะสังสรรค์ สปอร์ตไนท์ เวลา 17.30 น. ที่สนามโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาสามารถรองรับโต๊ะจีนได้ประมาณ 250
โต๊ะ ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่พอสมควร เงินอุดหนุนแต่ละเทศบาลขอก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพราะว่าเราจะไป
ทาการจัดการให้เสร็จเรียบร้อย ราคาโต๊ะจีนโต๊ะละ 2,000 บาท ให้สั่งจอง ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2560
เพราะว่าเราจะได้สั่งอาหารให้พร้อมทุกท่าน เจ้าภาพในครั้งนี้ ประกอบด้วย เทศบาลตาบลโพนทอง เทศบาล
ตาบลโคกสูง เทศบาลตาบลโคกกกม่วง เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง เทศบาลตาบลโนนชัยศรี เทศบาลตาบลแวง
ที่ร่วมกันจัดในครั้งนี้ และเราจะมีของเล็ก ๆ น้อย ๆ สนับสนุนไปยังเทศบาลต่าง ๆ หลังจากพิธีเปิด คือเราจะทา
น้ายาขนมจีนให้กับทุกเทศบาลที่เข้ามาร่วมพิธีเปิดในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นี้ นี่ก็เป็นเรื่องที่ทางเทศบาล
ตาบลโพนทองเราแจ้งให้ทราบในวันนี้ครับ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ เรื่องเงินอุดหนุนนะครับ อยู่ที่พวกเราแล้ว ทุกแห่งก็ตั้งแล้ว
ในงบประมาณ เทศบาลเองก็ตั้ งแล้ ว ในหมวดเงิน อุ ด หนุ น ในการสนั บ สนุ น เรื่องของกี ฬ าเทศบาลสั มพั น ธ์
ทางเทศบาลเมืองตั้งไว้ 30,000 ของท่านเทศบาลตาบล ๆ ละ 10,000 ที่ เราตกลงกัน ทีนี้เราก็ต้องช่ว ย
สนับสนุนเจ้าภาพ เจ้าภาพเขาทาโครงการไปถึงทุกแห่งแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่เราจะทางบประมาณ ทีนี้รีบส่งให้เ ขา
ด้วย เพราะจะต้องได้ใช้ และเราเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ฟุตบอลแข่งก่อน คือไปตกลงกัน
แล้วใช่ไหม ทางทีม ทางปลัด มีการประชุมวางแผนกันแล้วล่ะผมว่า ทางฝ่ายประจาเขาคุยกันแล้ว คือเราก็เป็นไป
ตามแผนตามเจ้าภาพที่กาหนด คือให้ความร่วมมือกันไป
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นายภานุภัณฑ์ สุวรรณธาดา
รองนายกเทศมนตรีตาบลโพนทอง
ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ หากว่า คราวก่อนที่เราแข่งขันกันเทศบาล อบต. ต้องการจองพวก
รีสอร์ต ห้องพัก จดเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ เราจะได้ติดต่อมา เพราะว่าทุกครั้งที่ไปเราจะมีปัญหาเรื่องที่พัก
โทร 094-303-1357 คุณ ยานิสา และ 081-9652567 รองนายกฯ ภานุภัณฑ์ เพราะว่าเพื่อจะไม่ให้ มี
ปัญหาเรื่องที่พัก เพราะว่าบางที่อยู่ไกล ต้องเข้ามานอนพักค้างคืนที่โพนทอง จะได้จัดหาห้องพักราคาพิเศษไว้ให้
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ทางเจ้าภาพผมว่าส่งหนังสือไปถึงเทศบาลต่าง ๆ เลย รายละเอียดที่ท่านรองนาเรียนทั้งหมด
ตารางแข่งขัน ในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ เราต้องการเงินอุดหนุนเมื่อไหร่ เราก็ ทาหนังสือส่งไปถึงเขาได้
เลย และเป็ น ไปตามที่เราตกลงกัน คือแข่งวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 และมีพิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม
2560 เราต้องไปนัดหมายกับท่านผู้ว่าฯ ไว้แต่เนิ่น ๆ และเปิดงานประมาณ 17.30 น. ส่วนโซนนี่เราแบ่งเป็น
หลักเกณฑ์เดิมใช่ไหม หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เปลี่ยนใหม่ใช่ไหม แบ่งสัดส่วนใหม่ เอาตามนี้เป็นกติกา
งั้นคราวหน้าใครเป็นเจ้าภาพก็ไม่ต้องไปจัดใหม่แล้ว เอาตามเกณฑ์นี้ เป็น 4 โซน เดี๋ยวไปประชุมกันวันที่รับธง
มอบธงโน่นแหละ ตอนนี้ให้เขาไปคิดทบทวนกันก่อนว่าใครจะทาบ้าง อะไรบ้าง ให้ไปคุยกับทีมงานก่อน ตกลง
ไหมครับ เรื่องนี้ มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ท่านปลัดฯ ที่ประชุมกันทุกเดือน ก็ใช้เวทีนี้ห น่อยนะครับ
ในการประสานงานกัน เรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ตกลงไหมครับ ต้องขอขอบคุณ ท่านรองนายกฯ นะครับ ที่มาให้
ข้อมูล เรื่องการจั ดการแข่งขัน กีฬาเทศบาลสั มพันธ์ในครั้งนี้ นี่เป็นเรื่องเพื่ อทราบเรื่องที่ 3 ต่อไปก็เป็นเรื่อง
พิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 กาหนดวันและสถานที่จัดประชุมสัมมนาวิชาการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 4/2560 ผมมีเรื่องจะเพิ่มเติมอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องของการที่จะใช้เงินสันนิบาตของจังหวัด
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัติ เรื่องอุทกภัย ตามรายชื่อเทศบาล ตามเอกสารที่ได้ยื่นมาแล้ว สมทบกับเงิน
ของภาคแล้วภาคเขาจะสมทบมาช่วยเท่าไหร่ เพื่อจะได้ช่วยเหลือให้มันมากขึ้น จะได้คุยกันว่าจะใช้เงินเท่าไหร่
ในวงเงิน ก่อนที่จะไปพิจารณาในเรื่องเพิ่มเติม 2 เรื่อง ขออนุญาตกาหนดวันประชุม และสถานที่ในการประชุม
ครั้งต่อไป อย่างนี้ดีไหมเพราะว่าครั้งต่อไปเราจะจัดการแข่งขันกีฬาอยู่แล้ว หลังจากนั้นอีกสามเดือนเราประชุม
นอกสถานที่ไหม จัดประชุ มวิชาการไปต่างจังหวัด แบบที่เราไปดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ ถ้าเห็น ด้วยจะได้วางแผน
จะไปช่วงไหนยังไง จะได้จัดให้มันเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เหมือนเดิมที่เราไป ๆ ดูงานด้วย และไปดู
การพัฒนาท้องถิ่นที่มันแปลกแตกต่างจากพวกเรา เอาไหม แบบนี้ดีไหม คือคราวหน้าเรามีกิจกรรมของกีฬาอยู่
แล้วก็ไม่ต้องประชุมกัน พอผ่านกีฬาไปอีกสามเดือนเราไปทัศนศึกษาดูงาน ไปประชุมนอกสถานที่ เอาเดือนไหน
แล้วจะไปที่ไหน หรือจะมอบผมไปพิจารณา ใครอยากไปดูงานที่ไหนบ้าง เดือนไหน เสนอมาเลยคิดว่าช่วงเดือน
ไหนปี 61 เราจัดแข่งกีฬา ธันวาคม สรุปคร่าวๆ ก่อนยังไม่ได้วัน เอาเป็นว่าหลักการเดือนธันวาคมแข่งขันกีฬา
แล้วปี 61 เราไปประชุมนอกสถานที่ไปต่างจังหวัด ไปดูงานคล้าย ๆ กับที่เราไป อบต. ดอนแก้ว เลือกมาซักแห่ง
หนึ่งไปดู ๆ เขาว่าทางานยังไง บริบทที่มันจะแลกเปลี่ยนที่จะเป็นประโยชน์กับเรา ส่วนภาคไหนถ้าท่านโหวตได้
ตอนนี้มันจะแคบเข้า จะง่ายเข้า ว่าท่านอยากไปดูภาคไหน ภาคใต้เราเคยไปแล้ว จะเหลือภาคกลางและภาค
ตะวันออก ทางใต้เราไปดูคลองท่อมใต้ จ.กระบี่ อยากไปภาคไหน ตะวันออกไหม ถ้าไม่มีใครเสนอผมเลือกเอง
นะครับ เพราะว่าไม่มีใครพูดอะไร ผมจะไปตัดสินใจเอง ส่วนเดือนไหนเดี๋ยวจะได้บอก เดี๋ยวจะไปดูว่าอันไหนที่
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มัน สอดคล้ องกับ บริบ ทเรา ที่เราไปแล้ ว จะได้ป ระโยชน์ ทั้ งความรักความสามัคคี และเราได้ป ระโยชน์ ด้ว ย
ตกลงตามนั้น อาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดประชุมนอกสถานที่ต่างจังหวัด
4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสมทบช่วยเหลืออุทกภัย ขออนุญาตเรื่องอุทกภัยที่เกริ่น
นาไปเมื่อสักครู่ทางประธานฯภาค บอกว่า ให้สันนิบาตจังหวัดร่วมสนับสนุนกับเขาด้วย ถ้าเราให้ห้าหมื่น เขาก็จะ
สมทบอีกแสนห้า เราออกห้าหมื่น ก็จะได้เงินมาสองแสน ประเทศเขาไม่ให้ เขาตัดให้ภาคเลย ของเราอนุมัติหนึ่ง
แสนบาท ส่วนภาคจะให้มาเท่าไหร่ค่อยว่ากัน
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติเงินสมทบช่วยเหลืออุทกภัย จานวน 100,000 บาท
4.3 เรื่องโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอพพลิเคชั่นยอดนิ ยมและทันสมัย เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0”
ผมได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะที่เ ขาดูแลเรื่องของเทคโนโลยี เขาก็เห็นว่าท้องถิ่น
ต่าง ๆ สามารถจะประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการตัวเองได้เลย เพราะมันเป็นยุคโซเชียลมีเดียที่ทันสมัยแล้ว คน
ยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของระบบ ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค หรือระบบไลน์ เขาเลยจะจัดอบรมให้ความรู้ แต่ที่นี้
จะท าเขาก าหนดว่ า ต้ อ งอย่ า งน้ อ ย 80 คน ถึ งจะสามารถด าเนิ น การให้ ก ารอบรมได้ จาก มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ได้ประสานทาโครงการมาถึงผมให้ช่วยประชาสัมพันธ์กับทางสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดว่า
ถ้าสนใจเขาจะจัดมาให้อบรม ให้ความรู้ ให้เราสามารถที่จะดาเนินการได้เลย หัวข้อบรรยายและฝึกอบรม คือ
ให้ฟังและฝึกไปเลย มีเรื่องของโซเชียลเน็ทเวิร์คว่าคืออะไร มี พรบ.ที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย และประโยชน์จาก
การใช้โซเชียลต่าง ๆ ว่ามีอะไร ส่วนที่ 2 คื อ เฟสบุ๊คที่เผยแพร่หลาย ๆ ที่เราจะใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊คยังไง
สามารถที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือการประชาสัมพันธ์งาน ของเทศบาลเราได้อย่างไร สุดท้ายเรื่อง
โปรแกรมไลน์ ที่เราใช้กันอย่างหลากหลาย มันมีประโยชน์ อย่างไร จะใช้อย่างไร เราอาจจะใช้ยังไม่เป็นทั้งหมด
มันมีโปรแกรมต่าง ๆ ที่เรายังไม่รู้จักอีกมากมาย เขาก็เลยจะเอาผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมไลน์ มื ออาชีพ
ของทางมหาวิทยาลัย โดยจะอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 3 วัน ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท โดยการ
ฝึกอบรมเอกสาร หนังสือคู่มือ กระเป๋า เสื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่า
จั ด ท าวุ ฒิ บั ต ร แล้ ว ค่ า บริ ก ารสถานที่ ค่ าวั ส ดุ ส าหรับ การฝึ ก อบรม และค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ สามารถที่ จ ะเบิ ก
ค่ า ลงทะเบี ย นได้ ต ามระเบี ย บ ก็ เลยอยากจะถามพวกเราว่ า ในสั น นิ บ าตเทศบาลของเรา อาจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมาเปิดอบรมเรื่องนี้ มีใครสนใจจะไปอบรมหรือไม่ ถ้าสนใจเขาจะมาแล้วเปิด
อบรมให้ เขากลัวว่าเขาจัดตารางแล้ว ไม่มีคนมา ถ้าสนใจเขาก็จะมาจัดให้โดยตรง สรุปไม่เอา ผมจะได้แจ้งเค้า
ว่านาเข้าที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมไม่พร้อมที่จะดาเนินการ
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบในการจัดอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
เรื่องอื่น ๆ ผมเพิ่มเติมนิดเดียว ผมไม่ค่อยสบายใจ มันมีข่าวว่าใครที่จะกู้เงินจาก
เทศบาล จาก กสท. ที่ทาโครงการขอกู้เงินผ่านจังหวัด ถ้าจะเอาให้จ่าย 3% มันกระทบไปหมดนะครับ พูดอย่าง
นี้ ผ มว่าล่ อจั บ หน่ อ ย มัน เสี ย หายผมด้ว ย เสี ยหายจังหวัดด้ว ย มั นไม่มี ผมได้ บอกแล้ ว มัน ไม่มี คุณ ท าได้เลย
ตามอานาจหน้าที่ ในกรอบวงเงินตามโครงการ เทศบาลตาบลโนนตาลมาไหม เทศบาลตาบลโนนตาลสถานะ
การเงินเหลือไม่มาก หลักเกณฑ์เ ขาให้กู้ได้ เขาก็ขอกู้ไป 2 อย่างเลย รถน้า 1 คัน และรถกระเช้าไฟฟ้า ปรากฏ
ว่าหลักเกณฑ์กู้ได้ แต่เหลือเงินนิดเดียวที่จะเป็นปัญหาในอนาคต ทางจังหวัดเขามีสิทธิที่จะดู เขาก็เจรจาต่อรอง
ถ้าจะซื้อ 2 คัน คงไม่ไหวหรอก ถามโนนตาลว่าอะไรจาเป็นมากกว่ากัน ก็เลยต่อรองกันว่ากู้ไป 1 อย่างก่อน คือ
รถน้ า ขนาด 8,000 ลิ ต ร แต่ ที นี้ ร ถน้ าที่ กู้ มี ปั ญ หาอี ก คื อ ว่าไปขอกู้ เป็ น นอกมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ เพราะว่ า
มาตรฐานครุภัณฑ์ 6,000 จังหวัดได้ตั้งข้อสังเกตว่าทาไมต้องกู้ ไปซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ เราชี้แจงต่อไป
ว่าจาเป็นเพราะ 1. ระยะทางมันไกลต้องการความประหยัด เพราะว่า 6,000 กับ 8,000 มันต่างกันเยอะ
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เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบ สอบถามเราเหมือนกัน อย่าไปใจร้อนขนาดนั้น ถ้าเรื่องถึงจังหวัดแล้วพอไปถึงผมก็
เห็นว่ามันผ่านทุกเรื่อง ย้าหลายรอบแล้ว แต่ถ้าท่านอยากเสียเงินก็เสียไปนะ แต่อย่าไปบอกว่าเสียให้กรรมการ
หรือเสียให้จังหวัด ท่านให้เขาเอง ผมยืนยันว่าไม่มีใครเสียเงิน นายกฯ เมืองบัวขอกู้เงินแต่ว่ามันชักช้าแต่สุดท้าย
ก็ได้เงิน แล้ ว เชื่อว่าไม่เสีย เงิน ตามที่พูด ไม่เอา ไม่มีนะครับ ตอนนี้กู้เงิน กสท. ง่ายที่สุ ด เพราะถ้ากู้ส ถาบั น
การเงินนี่กู้ไม่ได้ เพราะระเบียบสานักนายกฯ เรื่องว่าด้วยการกู้เงินนี่มันควบคุมเลยว่าในงบประมาณของท่าน
ในปีหนึ่งที่จะส่งชาระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่ท่านกู้มาจากไหนก็แล้วแต่ ห้ามเกิน 35% ของงบพัฒนาที่
ท่านมี เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง อย่างที่ผมนาเรียนท่านมาตลอด ท่านไปดูงบพัฒนาของท่าน ถ้าเอา 3 ปี รวมกันแล้ว
หาร 3 สมมุติว่าออกมา 5 ล้าน ถ้าท่านจะไปกู้สถาบันการเงินรวมแล้วภาระหนี้เก่ากับหนี้ใหม่ที่ท่านจะกู้ต้อง
ไม่เกิน 35% ของห้าล้าน คือไม่เกิน 1.7 ล้าน นี่คือระเบียบสานักนายก มหาดไทยเขาห้ามเอาไว้แล้ว ตอนนี้
ใครจะไปกู้ออม กู้ ธกส กองทุนพัฒนาเมืองผ่านธนาคารโลก ไม่มีได้หรอก แต่ว่าถ้ายื่นกู้ไปนี่จังหวัดต้องตอบมา
เลยว่ามันกู้ไม่ได้ ผมก็ไม่เข้าใจว่าระบบธุรการทาไมมันถึงจะนานขนาดนั้น หลักเกณฑ์ มีแค่นี้ เพราะก่อนที่จะกู้
ท่ านค านวณได้อ ยู่ แ ล้ ว ว่าจะกู้ ได้ไหม เพราะฉะนั้ น ไม่ ต้ องไปท าให้ มั น เสี ยเวลา เข้าใจไหมครับ ส่ ว น กสท.
เทียบเคียงแบบเดียวกัน ถ้าท่านนายกฯ ดอกไม้ไปดูงบพัฒนาของท่าน 3 ปีย้ อนหลัง ท่านจะกู้ปีนี้ ท่านไปดูงบ
ลงทุนปี 58-59-60 มารวมกันแล้วหารด้วย 3 สมมุติว่าออกมา 7 ล้านท่านสามารถสร้างหนี้เอาเงินมาจ่ายได้
ไม่ เกิ น 60% ของ 7 ล้ า น คื อ 4.2 หลั ก เกณฑ์ ก ารกู้ เงิ น กสท. ง่ า ยสุ ด เพราะเหลื อ เงิ น เป็ น หมื่ น ล้ า น
เพราะฉะนั้ นเจ็ดพัน ล้าน แปดพัน ล้านกู้ ได้เลย เงินเหลือเฟือ แต่จะให้ ไปเปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็นเรื่องยากแล้ ว
เพราะฉะนั้ น ถ้าหากเทศบาลไหนมีงบพัฒ นาเฉลี่ย 3 ปีเกินกว่าสิบล้าน แต่ไม่เกินสามสิบล้าน ผ่อนได้ไม่เกิน
70% ของงบพัฒนา ถ้าเทศบาลไหนมีงบพัฒนาเกิน 30 ล้านขึ้นไปต่อปี ผ่อนได้ไม่เกิน 80% ของงบพัฒนา
มี 3 สเต็ปเท่านั้นเอง เดี๋ยวผมจะไปตามโคกล่ามให้ ตกลงนะครับ มีอะไรอีกไหมครับเรื่องอื่น ๆ ไม่มีใช่ไหม
ถ้าไม่มีขอขอบคุณครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณมากครับ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
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