
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่  22  กรกฎาคม  ๒๕62  เวลา 15.3๐ น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 

……………………………. 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตร ี
๒. นายต๋ี  เนตรสี รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายสำฤทธ์ิ  สพุรรณ์ รองนายกเทศมนตร ี
๔. นายกฤษฎา  ภักดีวานิช ปลัดเทศบาล 
5. นางวิรัตน์   ศรีสุดโท หัวหน้าสำนักปลัด 
6. นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รก.ผอ.กองคลัง 
7. นางสาวผกามาศ  ป้องกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รก. ผอ.สาธารณสุขฯ 
8. นางสาวดารุณี   นาคะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
9. นายอนุรักษ์  คชรินทร ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
10. นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11. นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
13. นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ลาพักผ่อน) 
14. นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน ครู (ค.ศ.1) (ลาพักผ่อน) 
15. นางสาวศิริรัตน์   เหมือนส่อน  ครู (ค.ศ.1) 
16. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
17. นางสาวสนุทรี    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 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
25 นายยัง  ผักใหม พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) 
26. นายนิยม  เจรญิรุ่ง คนงานประจำรถขยะ 
27. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจำรถขยะ 
28. นายสังวาล  รกัษา คนงานประจำรถขยะ 
29. นายไพรัช   สวุรรณขำ คนงานประจำรถขยะ 
30. นายสุบิน  วิถ ี คนงานประจำรถขยะ 
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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 (งานแผนที่ภาษีฯ) 
41. นายสมิต  วิเลศ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษฯี) 
42. นายสมศักดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญช)ี 
43. นางสุนันทา  บ้านโพธ์ิ พนักงานจ้างเหมา (ผู้ดแูลเดก็) 
44. นายสมชาย  พุพงษ์ พนักงานจ้างเหมา (งานทำความสะอาด ศพด.) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
2. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสด์ิ ผู้ดูแลเด็ก (ประจำ ศพด.) 
3. นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย ์ ผู้ดูแลเด็ก (ประจำ ศพด.) 
4. นายธงชัย   วงศ์ชู เจา้พนักงานประปาปฏิบัติงาน (ลาพักผ่อน) 
5. จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน (ลาพักผ่อน) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  15.3๐  น. 
 

      เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว ขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
  

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
   -ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562   

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อวันที ่22 กรฎาคม 2562  
ปลัดเทศบาล มีจำนวน 6 หน้ากระดาษพิมพ์ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  

เชิญครับ  ถ้าไมม่ี ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานและติดตามผลการดำเนนิงานทุกส่วนราชการ 
นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  เริ่มที่สำนักปลดัฯครับ 
ปลัดเทศบาล 
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นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  งานประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มีดังนี ้
หัวหน้าสำนักปลัด  1. งานสารบัญกลางเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ ์

2. งานการรับ - ส่งหนังสือ  
3. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
4. งานแจ้งเวียนระเบียบ หนังสือราชการให้กับส่วนราชการในสังกัดเทศบาล 
5. งานรายงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งรายงานและลงข้อมูลในเว็บไซด์ตามที่

กำหนด 
    6. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการและตามคำร้องของประชาชนทางเสียง 

ไร้สายของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ ์
    7. งานพัฒนาชุมชน รับแสดงตนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 

เอดส์ หากมาแสดงตนด้วยตนเอง ใชห้ลักฐาน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน คนพิการ 
ก็เพิ่มเติมหลักฐานคนพิการ ผู้ที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้ด้วยตนเอง ก็ให้มาขอรับเอกสาร 
เพิ่มเติมได้ทีง่านพัฒนาชุมชน ตั้งแตว่ันที่ 10 กันยายน 2562 และถ้าหากมีใครไม่มาแสดงตน 
ก็สามารถมาแสดงตนได้ตลอด แต่จะยังไม่ไดจ้่ายเงินจนกว่าจะมาแสดงตน  

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  เชิญกองคลัง รายงานครับ  
ปลัดเทศบาล  

นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ ์ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง ดังนี้ค่ะ 
รก.ผอ.กองคลัง  1. งานรายงานสถานะการเงินประจำวัน 
  2. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนมกราคม 2561 
  3. ตรวจฎีกาและเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณทุกส่วนราชการในสังกัด 

4. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 
5. ลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบญัชีที่เกี่ยวข้องประจำทุกวัน 
6. งานจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีต่างๆ ค่าขยะ ค่าแผงลอย ฯลฯ 
7. งานจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ใหทุ้กส่วนราชการที่แจ้งมา 
8. ขอฝากเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากเอกสารต่างๆ  

ไม่ครบถ้วน เช่น กำหนดราคากลาง ประมาณการราคา หรือแบบแปลนไม่ครบถ้วน
เรียบร้อย ขอแจ้งทุกส่วนราชการให้ทำเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะแจ้งให้พัสดุดำเนนิการ
ด้วยคะ่    

9. แจ้งให้ทราบ ขอให้แตล่ะกองนำบิลที่ได้รับการอนุมัติการเติมน้ำมัน ให้นำบลิไป
เติมน้ำมันให้เรียบร้อย เพราะจะแจ้งตัดยอดในวันที่ 10 กนัยายน 2562 เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้ทันการปิดระบบบัญชี เพราะจะต้องปิดระบบบัญชีให้ทัน 30 กันยายน 2562 
ในระบบ e-laas  

10. หน่วยงานไหนมีความประสงค์ที่จะกันเงินในโครงการต่าง ๆ ขอใหต้รวจสอบ
โครงการที่จะกนัเงิน และนำส่งให้กองคลังในภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองการศึกษาครับ   
ปลัดเทศบาล 
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นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ  งานประจำกองการศึกษา ดังนี ้
นักวิชาการศึกษา   - งานธุรการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

- งานทะเบียนคุมรับ-เบิกจ่ายวัสดุ ประจำเดือน  
- งานแจ้งจัดหาพัสดุของกองการศึกษาฯ  
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการของข้าราชการ 

ข้าราชการครู พนักงานจ้าง 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  ตอนนี้กองสาธารณสุขมีเรื่องเร่งด่วน คือเรื่องขยะอันตรายในชุมชน เช่น 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า หลอดไฟฟ้าต่างๆ จะต้องนำไปกำจัดในระบบ

อย่างถกูต้อง ซึ่งปัจจุบันมีขยะอันตรายกันทุกบ้าน เทศบาลได้จัดถังขยะเป็นจุดๆตามชุมชน
ทุกชุมชน เพ่ือรวบรวมขยะอันตรายเหล่านี้ และนำไปส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อนำไปกำจัดอีกทีหนึ่ง  โดยทาง อบจ.จะนัดผู้ที่มีหน้าทีท่ี่ได้รับอนุญาตในการ
กำจัดขยะอันตรายที่หนา้ลานอนุสาวรีย์ ร.5 จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนรับทราบด้วยค่ะ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  สำหรับกองการประปา วันนี้นายธงชัยฯ ลาครับ 
ปลัดเทศบาล   สำหรบัทางกองคลังได้พยายามเร่งรัดการเบิกจ่าย ณ ขณะน้ี เรื่องที่มีการจัดซื้อ 

จัดจ้าง เลยอยากจะขอเร่งรัดแต่ละกองให้ตามเอกสารที ่เสนอ เพราะว่ามันมีระยะเวลา 
กว่าจะมาทำการเบิกจ่าย มันค่อนข้างช้ามาก ซึ่งเหลือเวลาอีกเดือนเดียว และปีนี้ในระบบ 
E-laas ทาง สตง.จะตรวจผ่านระบบเท่านั้น เลยอยากจะขอเอกสารทั้งหมด ส่งไม่เกิน 
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่นๆ  

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ด้วยขณะนี้ใกลส้ิ้นปีงบประมาณ 2562 แล้ว จึงขอให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบ 
ปลัดเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้มีการสั่งซื้อหรือจ้างที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ไวแ้ล้วแต่ไม่สามารถเบกิเงินไปชำระหน้ีได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 หรือม ี
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความจำเป็น 
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอกี ขอให้ทุกส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรดั 
ดำเนินการขออนุมัติกันเงินต่อผู้มีอำนาจตามนัยข้อ 57 ข้อ 58 หรือข้อ 59แห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ.2548 ให้ทันตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง 
ราชการ  

สำหรบัทางกองคลัง ให้พยายามเร่งรัดการเบิกจ่าย ณ ขณะนี้ เรื่องที่มีการจัดซื้อ 
จัดจ้างอยู่มาก เลยอยากจะขอเร่งรัดแต่ละกองให้ตามเอกสารทีเ่สนอ เพราะว่ามันมี
ระยะเวลา กว่าจะมาทำการเบิกจ่าย มันค่อนข้างช้ามาก ซึ่งเหลือเวลาอีกเดือน เลยอยาก 
จะให้ทุกกองส่งเอกสารทั้งหมด ส่งไมเ่อกสารให้องคลังไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2562 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

ปลัดเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่ม ี  - ปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา  16.20  น. 
 

                                        (ลงชื่อ)            ดารุณ ี นาคะ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                        (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
                                        (ลงชื่อ)           วิรัตน ์   ศรีสุดโท            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                         (นางวิรัตน์    ศรีสุดโท) 
                                                            หัวหน้าสำนักปลัด   
 

 
 


