
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
วันจันทร์ที่  22  กรกฎาคม  ๒๕62  เวลา ๑5.3๐ 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 
9. นางสาวดารุณี   นาคะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
10. นายอนุรักษ์  คชรินทร ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
11. นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
14. นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
15. นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน ครู (ค.ศ.1) 
16. นางสาวศิริรัตน์   เหมือนส่อน  ครู (ค.ศ.1) 
17. จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
18. นางรักชนก  ศรีจตุพรชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวสุนทรี    อาร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
21. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22. นายสายชล  บานวงษ์ พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา 
23. นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ ์ พนักงานดับเพลิง 
24. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานดับเพลิง 
25. นายนิคม  ดิ้นทอง พนักงานดับเพลิง 
26. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต ์
27. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
28. นายยัง  ผักใหม พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) 
29. นายนิยม  เจรญิรุ่ง คนงานประจำรถขยะ 
30. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจำรถขยะ 
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31. นายสังวาล  รกัษา คนงานประจำรถขยะ 
32. นายไพรัช   สวุรรณขำ คนงานประจำรถขยะ 
33. นายสุบิน  วิถ ี คนงานประจำรถขยะ 
34. นายนที  ทิพยสขุ คนงานประจำรถขยะ 
35 นายทัศพร  ไมมา คนงานประจำรถขยะ 
36. นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจำรถขยะ 
37. นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
38. นางสมส่วน   ไทยเจริญ คนงาน 
39. นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า คนงาน 
40. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
41. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ ์ ผู้ดูแลเด็ก 
42. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน้ำประปา (ลาป่วย) 
43. นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
44. นายวรวุฒิ  มติยะภักดิ์ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
45. นายสมิต  วิเลศ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
46. นายสมศักดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญชี) 
48. นายสมชาย  พุพงษ์ พนักงานจ้างเหมา (งานทำความสะอาด ศพด.) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
2. นางสุนันทา  บ้านโพธิ์ พนักงานจา้งเหมา (ผู้ดแูลเดก็) ปฏิบัติงาน ศพด. 
3. นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย ์ ผู้ดูแลเด็ก (ปฏบิัติงาน ศพด.) 
4. นายธงชัย   วงศ์ชู เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน (ลาป่วย) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑5.3๐  น. 

      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญนายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรตีำบลกรอกสมบรูณ์ ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

  

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายอัครเดช  อารี  ขอเชิญปลัดฯ ดำเนินการเลยครับ 
นายกเทศมนตรี 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  งานใดๆที่ยังค้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม อย่าเพิกเฉย 
ปลัดเทศบาล  จะถูกลงโทษ และให้ทุกท่านทำงานตามระเบียบ ตามหน้าทีอ่ย่างถูกต้อง 

ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕62   

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 มีจำนวน 6 หน้ากระดาษพิมพ ์
ปลัดเทศบาล ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไมม่ี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานและติดตามผลการดำเนนิงานทุกส่วนราชการ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช ขอเชิญทุกส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงาน เริ่มที่สำนกัปลัดฯ 
ปลัดเทศบาล 

นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  ขอรายงานเรื่องการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2562 ซึ่งได้ตรวจไปเมื่อวันที่  
หัวหน้าสำนักปลัด 12 กรกฎาคม 2562  ผลการตรวจมดีังนี้ 
  ๑. ด้านการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม ๑40 คะแนน  คะแนนที่ได้ 94 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 67.14 
  ๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  คะแนนเต็ม 225 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 200 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 88.89 
  ๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  คะแนนเต็ม 22๕ คะแนน 
 คะแนนที่ได้ ๑49 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 66.22 
  ๔. ด้านบริการสาธารณะ  คะแนนเต็ม 395 คะแนน  คะแนนที่ได้ 280 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 70.89 
  5. ด้านธรรมาภิบาล  คะแนนเต็ม 65 คะแนน  คะแนนที่ได้ 57 คะแนน   

คิดเป็นร้อยละ 87.69 
  รวมคะแนนทั้ง 5 ด้าน คะแนนเต็ม 1,050 คะแนน ไดค้ะแนน 780 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 74.28   
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดใีนการปฏิบัติงาน และให้

ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ LPA ต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมเอกสารไว้ให้เป็นปัจจุบัน และ
เตรียมความพร้อมในการรับตรวจฯ ของปี ๒๕63 ต่อไป 

  ส่วนงานประจำสำนักงานเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ มดีังนี้ 
1. งานสารบัญกลางเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
2. งานการรับ - ส่งหนังสือ  
3. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
4. งานแจ้งเวียนระเบียบ หนังสือราชการให้กับส่วนราชการในสังกัดเทศบาล 
5. งานรายงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งรายงานและลงข้อมูลในเว็บไซด์ตามที่กำหนด 
6. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการและตามคำร้องของประชาชนทางเสียงไร้สาย
ของเทศบาลตำบลกรอกสมบรูณ์ 
7. จัดเตรียมเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองคลังการทำงานเป็นอย่างไรบ้างครับ เรื่องการจัดซื้อจัดจา้ง พยายามทำให้รัดกมุ 
ปลัดเทศบาล  และรอบคอบ ฝากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้ละเอียดก่อนเสนอด้วยครับ 

นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ ์ กองคลังได้ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้ค่ะ 
รก.ผอ.กองคลัง  1. งานรายงานสถานะการเงินประจำวัน 
  2. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน 
  3. ตรวจฎีกาและเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณทุกส่วนราชการในสังกัด 

4. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 
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5. ลงบัญชีรายรับ - รายจ่าย และบญัชีที่เกี่ยวข้องประจำทุกวัน 
6. งานจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีต่างๆ ค่าขยะ ค่าแผงลอย ฯลฯ 
7. งานจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ใหทุ้กส่วนราชการที่แจ้งมา 
8. จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกองคลัง 
   9. ขอแจ้งเรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 38 กำหนดว่า ก่อนการเบกิจ่ายเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกย่ืนแผนการใช้จ่ายเงิน
ต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน  ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานผู้เบิกได้ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลัง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที ่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว  จึงให้ทุกสว่นราชการส่งแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังนี ้

     - ไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ภายในวันที ่15 ตลุาคม 2561 
     - ไตรมาสที ่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) ภายในวันที ่5 มกราคม 2562  
     - ไตรมาสที ่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 
     - ไตรมาสที ่๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและให้จัดส่งเอกสารตามห้วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ 
     อีกเรื่องหนึ่งคือ ตอนนีก้องคลังจะมีภารกิจเร่งด่วน ที่เรามีการแต่งตั้งคณะทำงาน 
    ไว้แล้ว ซึ่งก็คือคณะกรรมการสำรวจภาษทีี่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสรจ็ 
    ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และจะมผีลในวันที ่1 มกราคม 2563 ซึ่งต้องเก็บภาษ ี
    รูปแบบใหม ่ปฏิทินในการดำเนินงานครั้งนี้เรา แต่งต้ังคณะกรรมการไวแ้ละจะมีกองช่าง 
    เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งการสำรวจภาษีทางกองช่างจะต้องรับผิดชอบด้วย และเราได้มีการ 
    ประชุมกนัไปแล้วและมอบหมายภารกจิกันแล้ว แต่ตอนนี้ยงัไม่ได้ออกไปสำรวจ ซึ่งไม่ทราบว่า 
    เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ และปฏิทินการจัดเก็บภาษีในปี 61 จะต้องส่งแบบประเมนิให้กับ 
    ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถ้าสง่แบบไม่ได้นั่นคือเราไม่สามารถ 
    สำรวจได้แล้วเสร็จภายในกำหนด ก็คือภายในสิ้นปีนี้ ในปตี่อไปก็คือเดือนมกราคมจะตอ้ง 
    ทำแบบและส่งแบบให้ผู้มีหนา้ที่ชำระภาษี ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น  
    ถ้าส่งไม่ทันไมส่ามารถเก็บภาษีได้ ฝากคณะกรรมการที่ได้มีการแต่งตั้งไว้แล้ว เร่งดำเนินการ 
    ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยค่ะ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ก็ขอฝากให้คณะทำงานเร่งออกสำรวจใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็วด้วยครับ  
ปลัดเทศบาล  สำหรับกองช่างวันนี้ นายธงชัยฯ ขอลาป่วย ผ่านไปที่กองสาธารณสุขฯ ครับ 

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้ค่ะ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  1. งานการรับ - ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ 

2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
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  3. งานโครงการต่างๆที่ต้องทำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอก
สมบูรณ ์

4. งานลงระบบ LCT เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
5. จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ใน

ส่วนที ่เกี่ยวขอ้งกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 4 ราย 
7. การออกใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ จำนวน 3 ราย 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ขอฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการเก็บขยะเนื่องจากมีชาวบ้าน 
ปลัดเทศบาล โทรมาแจ้งเรื่องการวางถังขยะหลังจากจัดเก็บขยะแล้ว ยังมีเศษขยะหลน่กระจัดกระจาย 

มันเป็นหน้าที่ของใคร ของผูก้วาดถนน หรือผูม้ีหน้าที่จัดเก็บขยะ แต่ถ้าจะให้ดีก็ใหท้ั้ง2
หน้าที่นี้ช่วยกัน ทั้งผู้จัดเก็บและผู้กวาดถนน มีความรับผดิชอบมากขึ้นก็จะทำให้ส่วนนั้น 
สะอาดขึ้นได้ มันเป็นสุขลักษณะของประชาชนอย่างหนึ่ง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
จะตำหนิเทศบาลเรือ่งความสะอาดในเขตเทศบาล ตรงนี้ก็เป็นส่วนของประชาชนด้วย
เหมือนกันแต่เราไม่สามารถบอกเขาได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของประชาชน เพราะฉะนั้นเราควร
ทำหน้าที่ของเราให้ดีก่อน ส่วนในเรื่องของการกวาดถนน ก็ต้องช่วยดูด้วยว่าตรงไหนสะอาด 
ตรงไหนสกปรก 

   
นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองการศึกษา 
ปลัดเทศบาล 

นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ  กองการศึกษาได้ปฏิบัติงานประจำและงานอ่ืนๆ ดังนี ้
นักวิชาการศึกษา   1. งานธุรการ รับ - ส่งหนังสือของกองการศึกษา  

2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารเสริมนม 

3. งานแจ้งจัดหาพัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
4. งานแจ้งจัดหาพัสดุของกองการศึกษาฯ 
5. จัดทำข้อมูลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่น ๆ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  - ฝากงานป้องกัน เรื่องของท่อระบายน้ำ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยการระบายน้ำเป็น 
ปลัดเทศบาล  อยา่งไรบ้าง ตรงไหนอุดตันก็ไปฉีดล้างดินโคลนออกจากท่องบ้าง เพื่อเป็นการเปิดทาง 

ระบายน้ำเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ขังท่วม  
- กองคลังเรื่องการเบิกจ่ายในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ขอให้เร่งรัดเปน็บาง

กรณี ในกรณีทีม่ีหนังสือทักทว้งมา ว่าการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ถ้าถกูต้อง
ก็เร่งรัดการเบิกจ่ายออกไป  

- ฝากทุกกองเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ขอให้ตรวจสอบ
งบประมาณก่อนดำเนนิการด้วยว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 
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- เรื่องสุดท้ายฝากพนักงานทุกท่านให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถ 
มีงานหรือกิจกรรมใดก็ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือช่วยกันทำให้ สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ด้วย อย่างเช่นการตรวจประเมิน LPA ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจัดทำ
ข้อมูลตามตัวชี้วัดใหส้ำเร็จลุล่วงและผ่านการประเมินด้วยคะแนนที่น่าพอใจ 

  - มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๖.50  น. 
 
                                        (ลงชื่อ)            ดารุณี  นาคะ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                       (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                                  นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
                                        (ลงชื่อ)            วิรัตน์   ศรีสุดโท            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                         (นางวิรัตน์    ศรีสุดโท) 
                                                            หัวหน้าสำนักปลัด   
 


