
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
วันพฤหัสบดีที่  10  ตุลาคม  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. นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11. นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13. นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน ครู (ค.ศ.1) 
14. นางสาวศิริรัตน์   เหมือนส่อน  ครู (ค.ศ.1) 
15. จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
16. นางรักชนก  ศรีจตุพรชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวสุนทรี    อาร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
19. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
20. นายสายชล  บานวงษ์ พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา 
21. นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ ์ พนักงานดับเพลิง 
22. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานดับเพลิง 
23. นายนิคม  ดิ้นทอง พนักงานดับเพลิง 
24. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต ์
25. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
26. นายยัง  ผักใหม พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) 
27. นายนิยม  เจรญิรุ่ง คนงานประจำรถขยะ 
28. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจำรถขยะ 
29. นายสังวาล  รกัษา คนงานประจำรถขยะ 
30. นายไพรัช   สวุรรณขำ คนงานประจำรถขยะ 
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31. นายสุบิน  วิถ ี คนงานประจำรถขยะ 
32. นายนที  ทิพยสขุ คนงานประจำรถขยะ 
33. นายทศพล  เถาว์สี คนงานประจำรถขยะ 
34. นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจำรถขยะ 
35 นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
36. นางสมส่วน   ไทยเจริญ คนงาน 
37. นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า คนงาน 
38. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
39. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน้ำประปา (ลาป่วย) 
40. นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
42. นายวรวุฒิ  มติยะภักดิ์ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
43. นายสมิต  วิเลศ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
44. นายสมศักดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญชี) 
45. นางสุนันทา  บ้านโพธิ์ พนักงานจา้งเหมา (ผู้ดแูลเดก็) ปฏิบัติงาน ศพด. 
46. นายสมชาย  พุพงษ์ พนักงานจ้างเหมา (งานทำความสะอาด ศพด.) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
2. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติงาน ศพด.) 
3. นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย ์ ผู้ดูแลเด็ก (ปฏบิัติงาน ศพด.) 
4. นายอนุรักษ์  คชรินทร ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ (ลาพักผ่อน) 
5. นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ลาพักผ่อน) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  15.3๐  น. 

      เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว นายอัครเดช   อารี  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายอัครเดช  อารี  ประกาศนโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ ์
นายกเทศมนตรี   ประจำปีงบประมาณ 2562 
    1.  ให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบ 
   กฎหมาย  แผน  และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือให้ 
   ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นธรรม  เกิดความพึงพอใจต่อระบบ 
   บริหารงานราชการและการให้บริการ 
    2.  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และ 
   เป้าหมายที่กำหนดไว ้
    3. งานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
   ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา  ลดข้อผิดพลาด  เพื่อให้เกิดประโยชน ์
   ต่อประชาชน และได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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    4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามสายงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ   
   มีความสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
    5. การพัฒนารายได้ของเทศบาลให้ได้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะรายได้ที่เทศบาล 
   จัดเก็บเอง 
    6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเทศบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินหรือมาตรฐาน 
   การปฏิบัติงาน  ตามที่กรมส่งเสริมฯ  หรือหน่วยงานผู้ประเมินกำหนด 
    7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานและการสร้างทีมงานที่ดีในการปฏิบัติงาน  
   และบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น 
    8. เร่งรัดการช่วยเหลือ  การให้บริการบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของ 
   ประชาชน ตามคำร้องทุกข์ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น 
    9. การส่งเสริมและสนับสนุนในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสุขภาพอนามัยที่ด ี
   แก่ประชาชน   
    10. การพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
   ความสามารถเป็นพลังการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม 
    จึงประกาศให้ทราบและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 เมื่อวันที ่18 กันยายน 2562  
ปลัดเทศบาล มีจำนวน 6 หน้ากระดาษพิมพ์ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  

เชิญครับ (ไม่มี)  ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานและติดตามผลการดำเนนิงานทุกส่วนราชการ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่าน เชิญสำนักปลัดฯครับ 
ปลัดเทศบาล 
นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  สำนักปลัดขอรายงานผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ ดังนี ้
หัวหน้าสำนักปลัด  1. งานสารบรรณกลางเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ ์

2. งานการส่งหนังสือทางไปรษณีย ์ 
3. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักปลัด 
4. งานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ  
5. งานดูแลรักษารถยนต์ของสำนักปลัด 
6. งานแจ้งเวียนระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด  
7. รายงานการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ตามเกณฑ์การ

ประเมินฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงในระบบ 
E-report.energy.go.th  

8. จัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสำนักงานฯ เป็นประจำทุกเดือน 
9. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ และข่าวสารทั่วไป  

ทางเสียงไรส้าย 
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10. งานบันทึกข้อมูลข่าวสารต่างๆของสำนักปลัดฯ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบล
กรอกสมบูรณ์และขอฝากเรื่องเวรยามงานป้องกันฯว่าอย่าทิ้งเวรและในช่วงของการต่อเวร
ให้ระวังให้ดีอย่าให้ขาดช่วงมาอยู่เวรกันให้ตรงเวลา เรื่องการซ่อมไฟ ให้เสนอสมุดรายงาน
ทุกอาทิตย์และให้เช็ครถน้ำและรถดับเพลิงทุกคันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

11. การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันนีเ้ป็นเรื่องสำคัญ หน่วยงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทุกกองจะต้องทำข้อมูล
ลงในเว็ปไซต์ของเทศบาลในหัวข้อ ITA ขอให้ดูในผังทีส่อง การประเมินบรรทัดแรกเรยีกว่า
เป็นการประเมินภายใน ให้บคุลากรในหน่วยงานเป็นผู้ตอบตามแบบสอบถาม และต่อมาจะ
เป็นการประเมินภายนอกจะมีประชาชนผู้มารับบริการจะเป็นผู้ตอบ และข้อสามหน่วยงาน
จะเป็นผู้ตอบตามตัวช้ีวัดที่ให้มา เขาให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม จะต้อง
ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ในช่วงเตรียมการประเมินเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเราจะมีการประเมิน
ภายในเค้าจะให้รหัสมาเป็นควิอาร์โค้ด จะต้องมีการตอบแบบตามในโปรแกรม ส่วน
ภายนอกจะมีการจ้างผู้สำรวจจาก ป.ป.ช. และสุดท้ายหน่วยงาน ในช่วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน จะต้องดำเนินการ เดือนธันวาคมเสร็จสิ้น แต่ที่ต้องเร่งด่วนคือภายใน 
และภายนอกที่จะต้องนำข้อมูลมาป้อนเข้าไป คงจะต้องเรียกประชุมเพื่อทำความเข้าใจ   
อีกครั้ง เพราะมีรายละเอียดเยอะมาก 

 
นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองคลัง ครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวสุพัสตรา คนรักษ ์  กองคลังได้ปฏิบัติงานประจำ 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 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองสาธารณสุขฯครับ 
ปลัดเทศบาล 

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

2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  3. งานโครงการต่างๆที่ต้องทำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรอก-

สมบูรณ ์
4. งานลงระบบ LCT เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
5. งานแจ้งจัดหาพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ขอเชิญกองช่างครับ 
ปลัดเทศบาล 
 
 



-5- 
 

นายธงชัย  วงศ์ช ู  ผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานของกองช่างและกองการประปา ดังนี้ ครับ 
รก.ผอ.กองการประปา  งานกองช่าง 

1. งานธุรการ รับ – ส่งหนังสือของกองช่าง 
    2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

3. งานแจ้งจัดหาพัสดุต่างๆ 
4. งานแจ้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถไถฟาร์มแทรคเตอร ์
5. งานขออนุญาตรื้อถอนบ้าน ,ถมดิน , และก่อสร้างบ้าน 
งานกองการประปา ครับ  
1. งานการรับ - ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ 
2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
3. งานลงบัญชีและจัดทำเงินคงเหลือประจำวัน  
4. งานการซ่อมแซมท่อน้ำประปาและมาตรวัดน้ำ  
5. งานจดมาตรวัดน้ำ  
6. งานออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและออกจัดเก็บค่าน้ำประปา 
7. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองการศึกษาครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ  กองการศึกษาได้ปฏิบัติงานประจำและงานอ่ืนๆ ดังนี ้
นักวิชาการศึกษา   1. งานธุรการ รับ - ส่งหนังสือของกองการศึกษา  

2. งานจดัทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารเสริมนม 

3. งานแจ้งจัดหาพัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
4. งานแจ้งจัดหาพัสดุของกองการศึกษาฯ 

นายอัครเดช  อารี  งานใดๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสรจ็ตามกำหนด 
นายกเทศมนตรี   

มตทิี่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง  อื่น ๆ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ท่านใดมีเรื่องงานที่จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มี)  
ปลัดเทศบาล   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่มอบนโยบายการปฏิบัติ 

ราชการของเทศบาลตำบลกรอสมบูรณ์ และจะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จและเกิด 
ประโยชนแ์ก่ประชาชนต่อไป 
 - ฝากกองคลังเรื่องการจัดเก็บภาษีในปี 2562 ทีผ่่านมา ให้สรุปมาว่ามีปัญหา 
และอุปสรรคในการจัดเก็บตรงไหน เนื่องจากว่าสิ้นปีงบประมาณแล้ว จะได้มาวางแผน 
เพื่อพัฒนาในการจัดเก็บรายไดป้ี 2563 ต่อไป 

- ขอใหทุ้กคนไปร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่5 “วันปิยมหาราชรำลึก” ประจำป ี2562 ในวันที ่23 ตลุาคม  2562 
ตั้งแต ่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ ์
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การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก) ผู้ไม่มีเครื่องแบบปกติขาวให้แต่ง 
เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สวมหมวก) ส่วนพนักงานจ้างที่เป็น อปพร.ให้ใส่ชุด 
อปพร. ส่วนคนที่ไม่ได้เป็น อปพร.ให้ใส่เสื้อเหลือง ให้พนักงานเทศบาลทุกคนไปร่วมพิธี 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
- มีใครอยากเสนออะไรหรือไม ่ (ไม่มี) ปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา  ๑6.40  น. 
                                           
                                        (ลงชื่อ)            ดารุณี  นาคะ        ผู้จดบันทกึการประชุม 
                                                        (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
                                        (ลงชื่อ)           วิรัตน์    ศรีสุดโท            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                         (นางวิรัตน์    ศรีสุดโท) 
                                                            หัวหน้าสำนักปลัด   
 


