
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
วันอังคารที่  2  ธันวาคม  ๒๕62  เวลา ๑5.0๐ น.  

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

ผู้มาประชุม 
 

๑. นายอัครเดช  อาร ี นายกเทศมนตร ี
๒. นายต๋ี  เนตรส ี รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายสำฤทธ์ิ  สุพรรณ์ รองนายกเทศมนตร ี
๔. นายกฤษฎา  ภักดีวานิช ปลัดเทศบาล 
5. นางวิรัตน ์  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 
14. นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
15. นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน คร ู(ค.ศ.1) 
16. นางสาวศิริรัตน์   เหมือนส่อน  คร ู(ค.ศ.1) 
17. จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
18. นางรักชนก  ศรีจตุพรชัย เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวสุนทรี    อาร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
21. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22. นายสายชล  บานวงษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
23. นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ ์ พนักงานดับเพลิง 
24. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานดับเพลิง 
25. นายนิคม  ดิ้นทอง พนักงานดับเพลิง 
26. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต ์
27. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
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. นายสบุิน  วิถ ี คนงานประจำรถขยะ 
34. นายนที  ทิพยสุข คนงานประจำรถขยะ 
35 นายทัศพร  ไมมา คนงานประจำรถขยะ 
36. นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจำรถขยะ 
37. นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
38. นางสมส่วน   ไทยเจริญ คนงาน 
39. นางสาวจันทร์ดา  ใจกลา้ คนงาน 
40. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
41. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ ์ ผู้ดูแลเด็ก 
42. นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย ์ ผู้ดูแลเด็ก 
43. นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
44. นายวรวุฒิ  มติยะภักดิ์ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษฯี) 
45. นายสมิต  วิเลศ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษฯี) 
46. นายสมศักดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญช)ี 
47. นางสุนันทา  บ้านโพธ์ิ พนักงานจ้างเหมา (ผู้ดแูลเดก็) 
48. นายสมชาย  พุพงษ์ พนักงานจ้างเหมา (งานทำความสะอาด ศพด.) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย ์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
2. นายไพรัช  สุวรรณขำ คนงานประจรถขยะ (ลาพักผอ่น) 
3. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน้ำประปา (ลาป่วย) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑5.00  น. 

      เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว นายอัครเดช   อารี  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

  

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
   - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุครั้งที่แลว้ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 6 หน้ากระดาษพิมพ ์ 
ปลัดเทศบาล  ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไมม่ ีขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง การปฏบิัติงานและตดิตามผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ 

นายอัครเดช  อารี  เชิญท่านปลัดฯดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ 
นายกเทศมนตรี 
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นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกคนเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเรามีเรื่องที่ขอ
ปลัดเทศบาล  ความร่วมมือจากทุกคนหลายเรื่องและทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการปรับปรุง 
   การทำงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 
  - ตอนนี้ใกล้ที่หน่วยตรวจสอบการเข้าตรวจประจำปีแล้ว ขอให้ทุกคนตรวจสอบ

เอกสารต่างๆของงานที่ทำไว้ให้เรียบร้อย 
  - ไมล์รถยนต์ทุกคันให้ดำเนินการให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน รถทุกคันที่จะออกไป

ข้างนอกไม่ว่าที่ไหน สมุดอยู่ในรถอยู่แล้วจะออกไปไหนก็ลงเลขไมล์ให้เรียบร้อยก่อนออกไป
จะได้ไม่ลืมและเป็นภาระของคนอื่นที่เขามีหน้าที่ดูแลรถ ใครจับพวงมาลัยรถก็เขียนเลยไม่
ต้องอะไรกันมากมาย 

  - ป้องกันฯ เรื่องรถตัดถ่างป้องกันใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในรถเป็นหรือไม่ ถ้าใช้
เป็นก็สอนให้คนอื่นที่อยู่ในส่วนงานของตัวเองรู้และใช้ให้เป็นด้วย 

  - กองคลังมีอะไรที่น่ากังวลไหม 

นางสาวสุพัสตรา คนรักษ์  - ตอนนี้เก็บรายละเอียดของงานต่างๆและไล่ห้วงเวลาให้ถูกต้องค่ะ 
รก.ผอ.กองคลัง 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - งานโครงการต่างๆ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนต้องมีเอกสารครบถ้วน ผกามาศเงิน 
ปลัดเทศบาล อุดหนุนโครงการต่างๆ เร่งหาเอกสารให้ครบนะและเอามาให้ปลัดฯดูด้วย เพราะจากที่ผม

คุยๆกับปลัดท่านอื่นที่หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจแล้ว อย่างของนาดีก็โดนเรียกคืนเงิน
อุดหนุนทั้งจำนวน พอเขาเจอที่หนึ่งเขาก็ตั้งเป็นโมเดลเลยต้องตรวจทุกที่ ส่วนเรื่องเงิน
ผู้สูงอายุของบุษณีย์ก็ทำค่อนข้างเรียบร้อยไม่น่าเป็นห่วง วิชชากรณ์เงินอุดหนุนของโรงเรียน
ดูรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วย 

  - ช่างธงชัยดูรายละเอียดงานโครงการต่างๆที่ทำไปแล้วให้ครบถ้วนภายในอาทิตย์นี ้
  - เรื่องเวรกู้ชีพกู้ภัยที่มีปัญหา เดือนนี้ทำเวรวนไปเลยใช่มั้ยไม่ต้องจับคู่ตายตัว หรือ

จะเริ่มเดือนไหน 

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  - จะเริ่มเดือนหน้าค่ะ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - การต้อนรับชาวบ้าน ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับชาวบ้านเป็นอย่างดี  
ปลัดเทศบาล ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน โดยเฉพาะตอนที่มีชาวบ้านมาเปดิบัญชีธนาคาร 
  - นิยมมีอะไรมั้ย ถ้ามีอะไรก็ขึ้นมาบอกปลัดได้นะ อย่าเอาไปพูดข้างนอก หรือใครมี

อะไรก็มาคุยกันได้ทุกเรื่อง ส่วนเรื่องงานต่างๆที่ฝากไว้ก็ดำเนินการให้เรียบร้อยด้วย 

นายอัครเดช  อารี  - การมอบหมายงานต่างๆให้ทำให้เป็นปัจจบุัน ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนดูเอกสาร 
นายกเทศมนตรี ให้เรียบร้อย ของผกามาศด้วยนะเอกสารเหลืออะไรบ้างก็รีบเคลียร์ให้ครบ 

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  - ยังเหลืออีก 2 ชุมนค่ะที่เอกสารยังไม่ครบ ตอนนี้หมอเจี๊ยบกำลังตามให้อยู่ค่ะ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นายอัครเดช  อารี  - โครงการต่างๆมันมีกรอบของมันอยู่แล้ว ต้องสรุปให้จบภายในวันศุกร์นี้นะ 
นายกเทศมนตรี เดี๋ยวหน่วยตรวจสอบเข้ามาจะไม่ทัน 

นางสาวสุพัสตรา คนรักษ์  - เงินอุดหนุนของปี 63 จะโอนให้ใหม่อีกแล้วนะคะ ฉะนั้นต้องรีบเคลียร์ของเก่า 
รก.ผอ.กองคลัง ให้หมดก่อนที่จะโอนของใหม่นะคะ 
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นายอัครเดช  อารี  - กองช่างล่ะมีปัญหาอะไรมั้ย ขอบ้านเลขที่ ถนนหนทางจบหมดแล้วใช่มั้ย 
นายกเทศมนตรี พัสดุฯมีอะไรมั้ย หนักใจอะไรหรือเปล่าทุกอย่างอยู่ที่พัสดุคนเดียวนะดูให้ครบถ้วน 

ถูกต้องด้วย 

นายภาณุวชิญ์ สุรพงษ์พิทักษ ์ - ปีนี้ไม่หนักใจเท่าไรครับ โครงการต่างๆค่อนข้างเรียบร้อยดี แต่ผมจะด ู
นักวิชาการพัสดุ  รายละเอียดอีกทีครับ 

นายอัครเดช  อารี  - กู้ชีพ มีปัญหาอะไรมั้ย 
นายกเทศมนตรี  

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  - แต่ละคนก็มีบ่นๆบ้างค่ะ แต่เขาไม่เข้ามาคุย ชอบไปพูดข้างนอกกัน และตอนน้ี 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ รถบรรทุกขยะพื้นรัว่อีกแล้วค่ะเราจะซ่อมแซมอย่างไรได้บ้าง 

นายอัครเดช  อารี  - รถบรรทุกขยะเด๋ียวดูอีกทีจะซ่อมยังไง จะต้องรีดเหล็กมาใหม่ให้หนากว่าเดิม 
นายกเทศมนตรี แต่น้ำหนักมันก็จะเกินเยอะ ต้องรอต่อทะเบียนก่อน  

- วิทยรุับ-ส่ง ในรถกู้ชีพล่ะ รับได้ แต่ส่งไม่ได่ใช่มั้ย ต้องส่งซ่อมที่นครนายกที่เดียว 

นายสุบิน  วิถ ี   - ใช่ครับ รับได้อย่างเดียว แต่ส่งไปไม่ได้ครับ 
คนงานประจำรถขยะ 

นายอัครเดช  อารี  - อย่างอ่ืนมีปัญหาอะไรมั้ย การจัดเก็บค่าขยะ ค่าน้ำประปามีปัญหาหรือไม่  
นายกเทศมนตร ี งานแผนที่ภาษีล่ะดำเนินการไปถึงไหนแล้ว แนวที่เราไปอบรมมาเป็นแบบไหนต้องป้อน

ข้อมูลอะไรเพิ่มอีกมั้ย รีบดำเนินการด้วยนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะเขาให้ขยายเวลาถึงเดือน
ไหน 

นายชยพล  บัวอ่อน  - ตอนนี้เหลือลงพ้ืนที่สำรวจครับ เอกสารต่างๆน้องๆเคลียร์หมดแล้วครับ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ข้อมูลต่างๆ ก็ป้อนข้อมูลเก่าที่มีของรายเดิมแล้วครับ 

นายธงชัย  วงศ์ชู  - ก่อนออกสำรวจต้องมีข้อมูลเดิมของผู้เสียภาษีในระบบก่อนครับ  เพราะมันต้อง 
เจ้าพนักงานประปา แบ่งเป็นพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่ประกอบกิจการและต้องนำมาคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน  

นางสาวมลิวัลย์  หนูเหลือง - ขอให้คนในกองประปาชว่ยเก็บค่าน้ำประปาของโซน ส.ดวงดี และอำนวยสุขค่ะ 
คนงานประจำรถขยะ 

นายอัครเดช  อารี  - เห็นชอบมอบนายสุธาฯ ให้ไปเก็บค่าน้ำประปาของโซน ส.ดวงดี กับอำนวยสุข 
นายกเทศมนตรี ใช่มั้ย จะได้เรียกมาคุยให้เข้าใจ 
  - ส่วนเรื่องไมล์รถ ใครรับผิดชอบคันไหนรีบเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อย เรื่องอื่นๆใครมี

ปัญหาอะไรอีกมั้ย 

นางสาวมลิวัลย์  หนูเหลือง - ใชค่่ะ 
คนงานประจำรถขยะ 

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  - เรื่องพ่นยา กรณีที่มีเคสพิเศษไข้เลือดออก แต่คนในกองสาธารณสุขบางคน 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไม่ยอมออกพ่นยาให้ จะต้องทำอย่างไร แนวทางคือ ต้องออกเป็นหนังสือ เป็นคำสั่งหรือไม่ 

เพราะบางคนก็อ้างว่าแพ้ยา ถ้าใครแพ้ยาก็ให้เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าแพ้จริง คนที่
เคยทำก็ทำตลอด คนที่ไม่ยอมออกก็มีข้ออ้างไม่ยอมไป และชอบไปพูดกันว่าคนที่เคยได้เงิน
ก็ออกไปทำกันสอิะไรประมาณนี้น่ะค่ะ เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรดีคะ 
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นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - กรณีมีเคสพิเศษแบบนี้ ขอความร่วมมือกันดีกว่ามั้ย ถ้าไม่อยากให้ผมดำเนินการ  
ปลัดเทศบาล ขั้นเด็ดขาด ไม่งั้นผมตัดหมดนะทั้งที่เคยได้เงินหรือไม่ได้เงินอะไรก็ตาม เพราะกรณีแบบนี้

มันรอเวลาไม่ได้ต้องรีบป้องกันเพราะหากเกิดระบาดขึ้นมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ ขอถาม
ดีกว่าว่าจะให้ออกเป็นคำสั่งหรือจะให้ความร่วมมือ ถ้าออกเป็นคำสั่งและใครไม่ทำตามผม
ดำเนินการหมดนะ เราโตๆกันแล้วแค่พูดกันก็เข้าใจมั้ง คนที่ปฎิบัติจะเอาอย่างไรออก
ความเห็นมา 

นายประเสริฐ  โฉมฉิน  - ให้เป็นความร่วมมือดีกว่าครับ ผมว่างผมก็ไปให้ หรือถ้าผมติดเวรจะให้ผมไปก็หา 
คนงานประจำรถขยะ คนมาอยู่เวรแทนผม ผมก็ออกให้ได้ครับ 

นายสุบิน  วิถ ี  - ให้ความร่วมมือครับ 
คนงานประจำรถขยะ 

นายนิยม  เจริญรุ่ง  - ให้ความร่วมมือครับ 
คนงานประจำรถขยะ 

นายกฤษฎา ภกัดีวานิช  - ตามนัน้นะ กรณีมีเคสพิเศษก็ขอความร่วมมือให้ไปสัก 2 คนก็พอ ใครว่าก็มาทำ  
ปลัดเทศบาล ถ้ามีปัญหาอีกก็มารายงานปลัด 

- ส่วนอื่นๆล่ะมีอะไรมั้ยครับ 

นางสาวาดารุณี  นาคะ  - ขอความร่วมมือให้ลงชื่อปฏิบัติงานทั้งมาและกลับให้ครบถ้วนด้วยค่ะ 
นักทรัพยากรบุคคล และคนที่ไม่มาก็ช่วยโทรแจ้งให้ทราบด้วยว่าไปไหน อย่างไร 

นายอัครเดช  อาร ี  - ครูและศูนย์เด็กเล็กฯมีอะไรมั้ย 
นายกเทศมนตรี 

นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน - ขอสอบถามกรณีพนักงานจ้างเหมาที่มาสมัครเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
คร ู ถ้าเขาสอบได้ จะหาคนมาแทนเขาหรือไม่ หรือจะยุบเลิกไปเลยไม่จ้างต่อ เพราะเด็กเล็ก

ค่อนข้างเยอะกลัวจะดูแลไม่ทั่วถึงค่ะ  
นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - ถ้าเขาสอบได้ ก็จะจ้างคนมาแทนในตำแหน่งเดิมครับ  
ปลัดเทศบาล  

นายอัครเดช  อารี  - ป้องกันฯเตรียมหรือยัง ทั้งศูนย์ อปพร.ดีเด่น  และ อปพร.ดีเด่น ปีน้ีได้กี่คน  
นายกเทศมนตรี จะส่งใคร 

จ่าเอกพิชิตชัย ปามุทา  - เตรียมข้อมูลแล้วครับ ส่วนคนจะส่ง นายยัง  ผักใหม เป็น อปพร.ดีเด่นครับ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

นายอัครเดช  อารี  - มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่ม ีขอปิดประชุมครับ 
นายกเทศมนตรี 

ปิดประชุม เวลา  ๑6.1๐  น. 

                                        (ลงชื่อ)            ดารุณี  นาคะ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                        (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

                                        (ลงชื่อ)           วิรัตน์    ศรีสดุโท            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                         (นางวิรัตน์    ศรีสุดโท) 
                                                            หัวหน้าสำนักปลัด   


