
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
วันพุธที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕62  เวลา ๑5.3๐ น.  

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

ผู้มาประชุม 
 

๑. นายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตร ี
๒. นายต๋ี  เนตรส ี 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. นายธงชัย   วงศ์ชู เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน รก.ผอ.กองการประปา 
9. นางสาวดารุณี   นาคะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
10. นายอนุรักษ์  คชรินทร ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
11. นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลาพักผ่อน) 
14. นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน ครู (ค.ศ.1) 
15. นางสาวศิริรัตน์   เหมือนส่อน  ครู (ค.ศ.1) 
16. จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
17. นางรักชนก  ศรีจตุพรชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวสุนทรี    อาร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. นายสายชล  บานวงษ์ พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา 
22. นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ ์ พนักงานดับเพลิง 
23. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานดับเพลิง 
24. นายนิคม  ดิ้นทอง พนักงานดับเพลิง 
25. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต ์
26. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
27. นายยัง  ผักใหม พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) 
28. นายนิยม  เจรญิรุ่ง คนงานประจำรถขยะ 
29. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจำรถขยะ 
30. นายสังวาล  รกัษา คนงานประจำรถขยะ 
31. นายไพรัช   สวุรรณขำ คนงานประจำรถขยะ 
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32. นายสุบิน  วิถ ี คนงานประจำรถขยะ 
33. นายนที  ทิพยสขุ คนงานประจำรถขยะ 
34. นายทศพล  เถาว์สี คนงานประจำรถขยะ 
35 นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจำรถขยะ 
36. นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
37. นางสมส่วน   ไทยเจริญ คนงาน 
38. นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า คนงาน 
39. นางสาวสุกญัญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
40. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน้ำประปา (ลาป่วย) 
41. นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
42. นายวรวุฒิ  มติยะภักดิ์ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
43. นายสมิต  วิเลศ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
44. นายสมศกัดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญชี) 
45. นางสุนันทา  บ้านโพธิ์ พนักงานจา้งเหมา (ผู้ดแูลเดก็) ปฏิบัติงาน ศพด. 
46. นายสมชาย  พุพงษ์ พนักงานจ้างเหมา (งานทำความสะอาด ศพด.) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบตัิงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
2. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ปฏบิัติงาน ศพด.) 
3. นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย ์ ผู้ดูแลเด็ก (ปฏบิัติงาน ศพด.) 
4. นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ลาพักผ่อน) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  15.3๐  น. 

      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
  

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายอัครเดช  อารี  - ขอใหทุ้กท่านปฏิบัติตามนโยบาย ข้อตกลง ที่มอบไปแล้ว ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง 
นายกเทศมนตรี ตามกฎ ระเบียบ ด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

- ขอเชิญท่านปลัดฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อเลยครับ 

ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุประจำเดือน ตุลาคม ๒๕62 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 มีจำนวน 6 หน้ากระดาษพิมพ ์
ปลัดเทศบาล ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานและติดตามผลการดำเนนิงานทุกส่วนราชการ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  เริ่มที่สำนักปลดัฯ ครับ 
ปลัดเทศบาล 
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นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ ดังนี ้
หัวหน้าสำนักปลัด  1. งานสารบรรณกลางเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ ์

2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักปลัด 
3. งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ  
4. งานดูแลรักษารถยนต์ของสำนักปลัด 
5. งานแจ้งเวียนระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด  
6. จัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสำนักงานฯ เดือนตุลาคม 25๖2 
7. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ และข่าวสารทั่วไป  

ทางเสียงไรส้าย 
8. งานบันทึกข้อมูลข่าวสารต่างๆของสำนักปลัดฯ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลกรอก

สมบูรณ์ 
9. เรื่องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ให้ผู้มสี่วนได้กรอกข้อมูลไป ขอความ

ร่วมมือเจ้าหน้าที่จากทุกคนใหก้รอกข้อมูลด้วย เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้าย หากมีข้อสงสัยก็
สามารถสอบถามได้ทีน่ักวิเคราะห์ฯ ซึ่งจะช่วยอธิบายวิธีการกรอกขอ้มูลให้ได้  

    10. สุดท้ายขอแจ้งเรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ เพื่อทราบและถือ 
ปฏิบัตติามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ดังนี ้

    ข้อ ๕๒ การเกบ็หนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บ 
เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ  

    ข้อ ๕๓ การเกบ็ระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ 
   ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ่งโดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตาม 
   ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
    ข้อ ๕๔ การเกบ็เมือ่ปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จ 
   เรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่อง 
   ปฏิบัติดังนี ้ 
    ๕๔.๑ จัดทำบญัชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบยีบ อย่างน้อย 

ให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบบัสำหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเกบ็เก็บไว้อย่างละฉบับ 
โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้ 

     ๕๔.๑.๑ ลำดับที ่ให้ลงเลขลำดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ  
     ๕๔.๑.๒ ที ่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบบั  
     ๕๔.๑.๓ ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ  
     ๕๔.๑.๔ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่ม ี
   ชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ  
     ๕๔.๑.๕ อายุการเก็บหนังสือ ให้ลงวันเดือนปีที่จะเก็บถึง ในกรณี 
   ให้เก็บไว้ตลอดไป ให้ลงคำว่า ห้ามทำลาย  
     ๕๔.๑.๖ หมายเหตุ ให้บันทกึข้อความอื่นใด (ถ้าม)ี  
    ๕๔.๒ สง่หนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกีย่วข้องกับหนังสือนั้น พร้อมทั้ง 
   บัญชีหนังสือส่งเก็บไปให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้นๆ กำหนด 
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    เพื่อให้จัดการเก็บหนังสือราชการไปตามนัยระเบียบดังกล่าว และเป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว สำหรับการตรวจสอบของผู้มีอำนาจ  

จึงให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างจัดเก็บเอกสารของทางราชการที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณฯ โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดการสูญหายได ้

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

ที่ประชุม   -รับทราบและถือปฏิบัติ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  เชิญกองคลังครับ 
ปลัดเทศบาล 

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

4. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 
5. ลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบญัชีที่เกี่ยวข้องประจำทุกวัน 
6. งานจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีต่างๆ ค่าขยะ ค่าแผงลอย ฯลฯ 
7. งานจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ใหทุ้กส่วนราชการที่แจ้งมา 
8. จัดทำรายการเบิกจ่ายเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ. แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นทราบ  
9. การจัดทำบญัชี - ลงบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงิน และบญัชีที่เกี่ยวข้องประจำทุกวัน 
10. งานตัดยอดทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ตามงบประมาณ และนอกงบประมาณ  

ก่อนเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
11.จัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
12. จัดทำบันทึกข้อมูลรายรบัจริง –รายจ่ายจริง และรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

ของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. 
13. บันทกึข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในระบบ

สารสนเทศเพือ่การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  เชิญกองช่าง และต่อด้วยกองการประปาเลยครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายธงชัย  วงศ์ช ู กองช่างได้ปฏิบัติงานประจำ ดังนี ้    
รก.ผอ.กองการประปา  1. งานธุรการ รับ - ส่งหนังสือของกองช่าง  

2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
3. งานแจ้งจัดหาพัสดุต่างๆ 
4. งานแจ้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถไถฟาร์มแทรคเตอร ์
5. งานขออนุญาตรื้อถอนบ้าน ,ถมดิน , และก่อสร้างบ้าน 

 สำหรับกองการประปาปฏิบัติงานประจำและต่างๆ ดังนี ้
1. งานการรับ - ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ 
2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
3. งานลงบัญชีและจัดทำเงินคงเหลือประจำวัน  
4. งานการซ่อมแซมท่อน้ำประปาและมาตรวัดน้ำ  

 



-5- 
 

5. งานจดมาตรวัดน้ำ  
6. งานออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและออกจัดเก็บค่าน้ำประปา 
7. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองสาธารณสุขฯครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการปฏิบัติดังน้ีค่ะ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข  1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น LPA เกือบเสร็จแล้วค่ะเหลือเก็บรายละเอียดในข้อย่อยตา่งๆอีกนดิหน่อยค่ะ 
2. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในส่วนที ่

เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนนิการจัดทำข้อมูลโดยดูจากของเดิม 
3. งานการรับ - ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ 
4. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

  5. งานโครงการต่างๆที่ต้องทำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอก
สมบูรณ ์

6. งานลงระบบ LCT เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ผมขอฝากเรื่องของการจัดเก็บขยะ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณที่เหนื่อย 
ปลัดเทศบาล  กับงานกันมาก ในภาพรวมเรื่องของการรักษาความสะอาดก็ดูดีขึ้น ตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงคือ 

เรื่องของบุคลากรคนขับรถ และคนงานประจำรถขยะ อยากจะให้กองสาธารณสุขฯ 
วางแผนหรือมีแผนสำรอง อย่างเช่น เมื่อคนขับไม่สามารถปฏิบัติงานได้ คนงานประจำรถ
ขยะก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ฝากให้ไปดูและวางแผนสำรองไวด้้วย เพื่อที่จะมีผู้ทีท่ำหน้าที่
ขับรถหรือเก็บขยะแทนได้ เพือ่ไม่ให้เกิดขยะตกค้าง ซึ่งที่ผ่านมามีขยะตกค้างค่อนข้างมาก 
ทำให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาบ้าง ฝากให ้ผอ.กองฯที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไปวางแผน 
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก 

นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  รับทราบค่ะ  
รก.ผอ.กองสาธารณสุข   
 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองการศึกษาครบั 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน กองการศึกษาได้ปฏิบัติงานประจำและงานอ่ืนๆ ดังนี ้
คร ู    1. งานธุรการ รับ - ส่งหนังสือของกองการศึกษา  

2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารเสริมนม 

3. งานแจ้งจัดหาพัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
4. ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจสำหรับสนบัสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย  
ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยให้องค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิ่นดำเนินการ 
จัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตาม แนวทางที่กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นกำหนด และเพื่อให้การส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กปฐมวยัภายในท้องถิน่ 

 
 



-6- 
 

มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก ่ด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และ 
สติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จึงใหด้ำเนินการพิจารณาสร้างสนาม 
เด็กเล่น สร้างปัญญา จำนวน ๑ แห่ง โดยพิจารณาใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของ  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือใช้งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนหรือ สนับสนุนจาก 
ทุกภาคส่วน เช่น เงินบริจาค หรือการระดมทุนภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ภายในท้องถิ่น สำหรับพื้นที่ทีจ่ะก่อสร้างต้องเป็น พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น พื้นที่ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พื้นที่โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล หรือระดับ 
ประถมศึกษา และพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน หมู่บ้าน หรือพ้ืนที่ที่ได้รับบริจาค  
โดยกำหนดใหด้ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
จึงขอนำเรียนปรึกษาว่าทางเทศบาลเราจะดำเนินการอย่างไรครับ 

นายอัครเดช  อารี  เราน่าจะจัดซือ้วัสดุมาดำเนินการสร้างเองที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลของเราเอง 
นายกเทศมนตรี   หรือท่านอ่ืนเห็นเป็นอย่างครับ 

นายกฤษฎา กดีวานิช   ผมเห็นด้วยตามที่ท่านนายกฯเสนอครับ เพราะจะได้งานที่มีคุณภาพมากกว่า 
ปลัดเทศบาล  ที่เราจะจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างมาทำ หรือจะมีท่านใดเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ (ไม่ม)ี  

ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่อง  อื่น ๆ 

นายกฤษฎา กดีวานิช  ในระเบียบวาระนี ้ใครที่ทำงานแล้วพบปัญหาอะไรขอเชิญเสนอได้เลยครับ (ไม่มี) 
ปลัดเทศบาล  เมื่อไม่มีใคเสนอผมขอฝากเรือ่งของการปฏิบัติงาน หากมีปัญหา หรืออปุสรรค  

ทำให้การทำงานล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาทีก่ำหนด ขอใหร้ีบรายงานให้ผมหรือผู้บริหาร
ทราบโดยเร็ว เพ่ือจะได้หาทางแก้ไขต่อไป  และผมขอให้ทกุคนร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่ของตน และงานของส่วนรวมด้วยครับ 

อีกเรื่องที่อยากฝากคือเรือ่งของการอยู่เวร ช่วยมาอยู่เวรกันให้ตรงตามเวลาด้วย
หรือช่วงรอยต่อระหว่างเวรก็ให้รับ-ส่งเวรกันด้วย หากเกิดความเสียหายใดๆระหว่างการอยู่เวร 
ผู้อยู่เวรก็จะมีความผิดนะครับ 

- มีท่านใดอยากเสนออะไรเพิม่เติมอีกหรือไม ่เชิญครับ (ไม่มี)  
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันน้ี  ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑6.50  น. 
 
                                        (ลงชื่อ)            ดารุณี  นาคะ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                        (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
                                        (ลงชื่อ)           วิรัตน์    ศรีสุดโท            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                         (นางวิรตัน์    ศรีสุดโท) 
                                                            หัวหน้าสำนักปลัด   


