
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
วันพุธที่  3  เมษายน  ๒๕62  เวลา ๑5.3๐ น.  

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
……………………………. 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอัครเดช  อาร ี นายกเทศมนตร ี
๒. นายต๋ี  เนตรส ี รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายสำฤทธ์ิ  สุพรรณ์ รองนายกเทศมนตร ี
๔. นายกฤษฎา  ภักดีวานิช ปลัดเทศบาล 
5. นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รก.ผอ.กองคลัง 
6. นางสาวผกามาศ  ป้องกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รก. ผอ.สาธารณสุขฯ 
7. นายธงชัย   วงศ์ชู เจ้าพนักงานประปาปฏบิัติงาน รก. ผอ.กองการประปา 
8. นางสาวดารุณี   นาคะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
9. นายอนุรักษ์  คชรินทร ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
10. นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ลาคลอด) 
11. นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
12. นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13. นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน คร ู(ค.ศ.1) 
14. นางสาวศิริรัตน์   เหมือนส่อน  คร ู(ค.ศ.1) 
15. จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
16. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางสาวสุนทรี    อาร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
18. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19. นายสายชล  บานวงษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
20. นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ ์ พนักงานดับเพลิง 
21. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานดับเพลิง 
22. นายนิคม  ดิ้นทอง พนักงานดับเพลิง 
23. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต ์
24. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
25. นายยัง  ผักใหม พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) 
26. นายนิยม  เจรญิรุ่ง คนงานประจำรถขยะ 
27. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจำรถขยะ 
28. นายสังวาล  รกัษา คนงานประจำรถขยะ 
29. นายไพรัช   สวุรรณขำ คนงานประจำรถขยะ 
30. นายสบุิน  วิถ ี คนงานประจำรถขยะ 



-2- 
 

31. นายนที  ทิพยสุข คนงานประจำรถขยะ 
32 นายทศพล  เถาว์สี คนงานประจำรถขยะ 
33. นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจำรถขยะ 
34. นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
35. นางสมส่วน   ไทยเจริญ คนงาน 
36. นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า คนงาน 
37. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
38. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน้ำประปา 
39. นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
40. นายวรวุฒิ  มติยะภักดิ์ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษฯี) 
41. นายสมิต  วิเลศ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษฯี) 
42. นายสมศักดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญช)ี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางวิรัตน ์  ศรีสุดโท หัวหน้าสำนักปลัด (ลาพักผอ่น) 
2. นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย ์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
4. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ประจำ ศพด.) 
5. นางสาววริศรา  ท่าข้าม ผู้ดูแลเด็ก (ประจำ ศพด.) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๕.3๐  น. 
 

      เมื่อทุกคนพร้อมแล้วผม นายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรตีำบลกรอกสมบูรณ์ ขอให้ปลัดเทศบาล
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ แทนผมครับ 

  

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  เนื่องจากใกล้เทศกาลประเพณีสงกรานต์ขอใหทุ้กคนให้ความร่วมมือและร่วม 
ปลัดเทศบาล แรงร่วมใจกันเพื่อจัดงานเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  ซึ่งจะมกีารแข่งขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ ์ขบวนแห่พระพุทธรูป การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอาย ุและอย่า
ลืมจัดสถานทีแ่ละเวรยามด่านป้องกันอุบัติเหตุด้วยครับ 

ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕62  

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 
ปลัดเทศบาล จำนวน 4 หน้ากระดาษพิมพ์ ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ หากไม่ม ี

ท่านใดแกไ้ข ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานและติดตามผลการดำเนนิงานทุกส่วนราชการ 

นายอัครเดช  อาร ี  ติดตามงานที่ค้างหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอเชิญท่านปลัดครับ 
นายกเทศมนตรี 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  มีส่วนราชการใดที่มีงานค้างหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือไม่ รายงานได้เลยครับ  
ปลัดเทศบาล  

นางสาวดารุณี  นาคะ  เนื่องจากวันนี้หัวหน้าสำนักปลัดลา ดิฉันจงึขอรายงานแทนค่ะ  สำนักปลัดฯ  
นักทรัพยากรบุคคล มีงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ คืองานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานการรายงานต่าง ๆ  

งานนโยบายรัฐบาลที่เร่งด่วน กำลังดำเนนิการให้แล้วเสรจ็ตามกำหนดเวลาค่ะ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช   สำหรับกองช่าง ให้ช่างควบคุมงานก่อสร้างและเขียนรายงานช่างให้ครบ 
ปลัดเทศบาล และเสร็จสิ้นทกุโครงการที่มีการดำเนินการแล้วนะครับ ส่วนกองการศึกษาก็จะมีเรื่อง

อาหารกลางวัน และอาหารเสรมินมก็ใหด้ำเนนิการตามขั้นตอนจนเสร็จแล้ว ส่วนกองอื่น มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการปฏิบัติงานหรือไม ่รายงานได้เลยนะครับจะได้หาแนว
ทางแกไ้ขได้ทันท่วงท ี

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  การปฏบัิติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรรายงานมาครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  งานกองสาธารณสุขฯ จะมีเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัย และงานรักษาความสะอาด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขอเสนอนโยบายให้ผู้บริหารทราบ  ดังนี ้
  ๑. งานกู้ชีพกู้ภัย ก็จะมีการรับ - ส่ง ผู้ป่วย เฉพาะภายในเขตเทศบาลเพื่อมิให้

เกิดปัญหาการทับซ้อนพืน้ที่บริการ 
  ๒. งานรักษาความสะอาด ให้ปรับเปลี่ยนเวลาปฏิบัติงานใหม่ ทำงานวันจันทร์ – 

วันเสาร์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์   หยุดวันอาทิตย์วันเดียว  การปฏิบัติงานขอให้เข้าไป
เก็บขยะในโรงงานทุกวัน วันทำงานปกติให้ทำถึงบ่ายสามโมงเย็น ส่วนในวันหยุดให้ทำ
ครึ่งวัน และแต่งตั้งให้ นายยัง  ผักใหม  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ขยะ) เป็น
หัวหน้าทีมคอยควบคุมการทำงาน หากใครมีปัญหาให้แจ้งด้วย ในส่วนของคนงานกวด
ถนนก็ขอให้ทำความสะอาดกวาดถนนและฟุตบาตให้สะอาดเรียบร้อย 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  การปฏิบัติงานกองคลัง มีปัญหาติดขัดอะไรหรือไม่ เชิญรายงานครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวสุพัสตรา คนรกัษ์  การปฏิบัติงานกองคลัง ส่วนใหญ่เป็นงานประจำค่ะ  
รก.ผอ.กองคลัง 1. งานรายงานสถานะการเงินประจำวัน 
 2. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนมกราคม 2561 
 3. ตรวจฎีกาและเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณทุกส่วนราชการในสังกัด 

4. จ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 
5. ลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบญัชีที่เกี่ยวข้องประจำทุกวัน 
6. งานจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีต่างๆ ค่าขยะ ค่าแผงลอย ฯลฯ 
7. ขอให้แต่ละส่วนราชการดูเรื่อง การตรวจสอบงบประมาณ ขอให้ตรวจสอบ 
งบประมาณของแต่ละกองให้เรียบร้อยด้วยคะ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน 
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แต่ถ้างบประมาณไม่พอให้ดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณให้เรียบร้อยก่อนส่งเรื่อง 
เบิกจ่ายเงิน 
 - วันนี้มีพนักงานจ้างเหมามาปฏิบัติงานที่กองคลัง จำนวน 3 ราย ดังนี้ค่ะ 
1. นายวรวุฒิ  มติยะภักดิ ์ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนทีภ่าษีฯ) 
2. นายสมิต  วิเลศ  พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
3. นายสมศักดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญชี) 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  กองการศึกษา ตอนนีจ้ัดเตรียมงานสงกรานต์ไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้ว รายงาน 
ปลัดเทศบาล ด้วยครับ 

นายวิชชากรณ ์กาศโอสถ  ตอนนี้การจดัเตรียมงานเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับ โดยได้ประสานกับทาง 
นักวิชการการศึกษา วัดราษฎรฯ์ ว่าต้องการอะไรแบบไหนทางเราก็จัดหาให้เท่าที่งบประมาณเรามี ปัญหา

อุปสรรคก็มบี้างครับแต่เล็กๆ น้อยๆสามารถแก้ไขได้ครับ กต็้องขอขอบคุณพนักงาน 
ของเราทุกท่านทีช่่วยเหลืองานจัดเตรียมงานให้สำเร็จลุลว่งไปเกือบจะเสร็จสมบูรณแ์ล้ว
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคนนะครับ กองการประปา 
ปลัดเทศบาล ละ่ครับเป็นอยา่งไรบ้าง 

นายธงชัย  วงศช์ ู  กองการประปาก็ปฏิบัติงานประจำเป็นปกติครับ งานจดมาตรน้ำ งานออกใบเสรจ็ 
รก.ผอ.กองการประปา งานจัดค่าน้ำประปาตอนนีพ้ยายามเร่งดำเนนิการให้เปน็ปจัจุบันอยูค่รับ เนื่องจากมี

ชาวบา้นบางรายยังค้างจ่ายค่าน้ำอยู่  

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ช่วยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไวนะครับสำหรับใบเสร็จรับเงินที่ค้างอยู่  
ปลัดเทศบาล หากสองเดือนแล้วยังไม่จ่าย เราก็เอาประกาศของเทศบาลไปปิดหน้าบ้านหรือแจ้ง 

ให้เขาทราบว่าถ้าเข้าเดือนที่สามแล้วเขายังไม่มาจ่าย เราจะต้องดำเนินการตัดมาตรน้ำ 
แล้วนะครับ เพราะเราก็ต้องปิดบัญชีเหมือนกัน 

นายอัครเดช  อารี   งานป้องกันอย่าลืมจัดเตรียมสถานที่และจัดเวรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
นายกเทศมนตรี  ในช่วงสงกรานต์ให้เรียบร้อยด้วยนะ และช่วยเหลือกองการศึกษาจัดเตรียมงานประเพณี 

สงกรานตด์้วย 

จ.อ.พิชิตชัย ปามุทา  ครับงานป้องกันฯ ได้ปฏบัิติหน้าที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนงานต่างๆ ดังนี ้  
จพง.ป้องกันฯ  จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณ 

แยกกรอกสมบูรณ์ (ถนนสาย 359) สนับสนุนรถน้ำเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และ
จะร่วมกับทางกองสาธารณสุขฯ เพื่อล้างผิวจราจรหลังงานประเพณีสงกรานต์ ดำเนินการ
ดับไฟไหม้ภายในเขตเทศบาลจำนวน 2 จุดครับ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  มีส่วนราชการใดจะรายงานหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
ปลัดเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่น ๆ  

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่น ๆ 
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นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ขอเชิญปรึกษาหารือ หรือใครมีข้อเสนอแนะ เชญิครับ  
ปลัดเทศบาล ผมขอฝากเรื่องพระราชพิธบีรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10 ฝากให้งานป้องกันฯ 

สำนักปลัดฯ ดูแลเรื่องการประดับธงตราสัญลักษณ์และผูกผ้าสถานที่ราชการให้เรียบร้อย
ครบถ้วนด้วยนะครับ และกองสาธารณสุขฯช่วยงานป้องกันฯดูแลตัดแต่งก่ิงไม้และตัดหญ้า
ให้เรียบร้อยสวยงามด้วยนะครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายอัครเดช  อารี  ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกหรือไม ่(ไม่มี) 
นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี ้ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี ้

ปิดประชุม เวลา  ๑๖.3๐  น. 

 
                                        (ลงชื่อ)            ดารุณี  นาคะ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                        (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
                                        (ลงชื่อ)           กฤษฎา  ภักดีวานิช           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                         (นายกฤษฎา  ภักดีวานิช) 
                                                                ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 


