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เริ่มประชุม  เวลา  ๑5.00  น. 
 

      เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว นายอคัรเดช   อารี  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  รายงานการประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 2 ธันวาคม ๒๕62 เวลา ๑5.0๐ น.  
ปลัดเทศบาล ซ่ึงได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม ่เชิญครับ   

ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง การปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ 

นายอัครเดช  อารี  เชิญท่านปลัดฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ 
นายกเทศมนตรี 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ขอเชิญแต่ละกองรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการทำงานก่อนครับ 
ปลัดเทศบาล เริ่มที่กองการประปา เชิญครับ 

นายธงชัย  วงศ์ชู  ผมนายธงชัย วงศ์ชู ตอนนี้ให้รับผิดชอบงาน 2 กองครับ คือ 1. งานกองการประปา 
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 2. งานกองช่าง  โดยใช้ลูกน้องในการดำเนินงานเหมือนกันทุกคน ซึ่งสามารถทำงาน 
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา ร่วมกันได้  
  - เวลาทำงานผมไม่ต้องการคำว่าเดี๋ยวค่อยทำ แต่ผมต้องการว่าสั่งแล้วทำเลย 
  - เรื่องความมีน้ำใจในการทำงาน เพราะจะทำให้รู้ว่าคนๆนั้นทั้งต่อหน้าและลับหลัง

เป็นคนอย่างไร 
  - งานที่เป็นปัญหา คืองานผลิตน้ำประปา ส่วนงานจัดเก็บตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหา

เนื่องจากเริ่มเข้าสู่การเก็บเดือนปัจจุบันแล้ว 
  - ส่วนงานกองช่าง เป็นงานที่มีปริมาณงานก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆ  และงานเอกสาร

ซึ่งตอนนี้งานกำลังทับถมผมอยู่ ผมจะต้องพยายามเคลียร์งานออกไปให้ได้ ซึ่งผมต้อง
ใช้ความคิดมากมายในการทำงานเพ่ือให้งานออกไปได้ ดังนั้น  ในเวลางานปกติผมจะ
ทำงานได้ไม่เต็มร้อยเนื่องจากต้องความคิด เวลาที่ผมจะทำงานได้เต็มที่คือเวลาหลัง
เลิกงาน และผมขอฝากเรื่องความเต็มร้อยในการทำงานด้วยครับ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - ลูกน้องกองการประปา กับ กองช่าง มีใครจะเสนออะไรมั้ยครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวสมพิตร จันทร์แก้ว  - ตอนนี้มีปัญหาเรื่องมาตรน้ำประปาค่ะ ซึ่งบางบ้านฝังดินอยู่ บางบ้านก็อยู่ในรั้ว 
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ บ้านเขาทำให้ยากต่อการจด ต้องการให้ย้ายมาตรน้ำของบ้านที่มีปัญหาให้หน่อยค่ะ 
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นายกฤษฎา ภักดีวานิช  สรุป กองการประปา 
ปลัดเทศบาล  1. ให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องมาตรน้ำประปาที่เสีย หรือ ผิดปกติ ซึ่งก็คือสุธา ให้ทำ

การเปลี่ยนหรือย้ายมาตรน้ำให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว โดยมอบให้ธงชัยทำแผน การ
ซ่อม หรือปรับปรุง แจ้งให้ผมทราบด้วย โดยทำบันทึกเรียนนายกฯ ถ้าทำคนเดียวไม่
ไหวก็ให้จ้างเหมาได้ 

  2. การจัดเก็บค่าน้ำ ตอนนี้เป็นปัจจุบันแล้วหรือยัง 

นางสาวดารุณี  นาคะ  - จากการตรวจสอบการปิดหลังใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา การจัดเก็บค่าน้ำ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตอนนี้กำลังเก็บและนำส่งเงินของเดือนมกราคม 2563 อยู่ค่ะ แต่ยังไม่ครบ  

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - ฝากหัวหน้าสำนักปลัด และบุคลากร เรื่องการออกทำงานนอกพื้นที่ของ 
ปลัดเทศบาล ของลูกจ้างด้วย ให้ทำสมุดแยกไว้ให้เขามาลงรายละเอียดว่าแต่ละคนในแต่ละวัน 

ไปปฏิบัติงานที่ไหนกันบ้าง ตอนเช้าก่อนออกไปทำงานต้องมาเซนชื่อและรายงาน 
ในสมุดไว้ว่าออกไปทำงานอะไร ที่ไหนกันบ้าง 

นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  - เรื่องสมุดลงการปฏิบัติงาน มอบหมายให้ป้องกันซึ่งเป็นหัวหน้างานโดยตรง 
หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำสมุด โดยให้เจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติงานมาเซนชื่อกับป้องกัน

โดยตรงค่ะ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - เชิญกองการศึกษาครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ  - ตอนนี้กองการศึกษาได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือรองรับ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ การประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. 
 โดยจะมาประเมินในปี พ.ศ. 2563 นี้  ซ่ึงก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองอื่นๆ

มาช่วยเป็นอย่างดีครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงครับ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - ของกองการศกึษา ฝากกลุ่มครูไว้หน่อย คือ ปลัดฯไปดูรายละเอียดองค์ประกอบ 
ปลัดเทศบาล ในการตรวจแล้ว คือ อยากให้ครูทุ่มเทหน่อย โดยทำเอกสารประกอบให้ครบถ้วน หาก

มีปัญหาให้รายงานนักวิชาการศึกษาและรายงานปลัดทราบเป็นข้อๆ ซึ่งจากท่ีปลัดฯ
ทราบมาในจังหวัดปราจีนบุรียังไม่มีที่ไหนผ่านเกณฑ์เลยสักแห่ง  เพราะคณะนี้มาตรวจ
ถ้าไม่มีเอกสารประกอบเขาก็ตัดคะแนนเลย ดังนั้น ปลัดค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องนี้ 
ก็ขอฝากด้วย 
 - ส่วนเรื่องเด็กนักเรียน ต้องขอขอบคุณครูทุกคนด้วย เนื่องจากในเทอมนี้ไม่มี
ผู้ปกครองโทรมาร้องเรียน และขอฝากอีกเรื่องคือการจัดประชุมผู้ปกครองขอให้จัด
ประชุมก่อนที่จะเปิดเทอมด้วย 
 - ต่อไปขอเชิญสำนักปลัดครับ 

นางวิรัตน์ ศรีสุดโท  - เรื่องแรก เรื่องเวร – ยาม 
หัวหน้าสำนักปลัด  - เวรป้องกัน ส่วนใหญ่จะหาตัวไม่ค่อยเจอ และอยู่กันไม่ครบตามเวลา  หรือบางที 

 ก็แบ่งกันอยู่คนละครึ่งวัน ซึ่งมันไม่ถูกต้อง หากมีความจำเป็นอยู่ไม่ได้ก็ให้ทำบันทึก 
แลกเวรกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเวรกลางวันหรือเวรกลางคืน 
ห้ามโยนเวรกันเด็ดขาด หากพบอีกจะตั้งกรรมการสอบสวน 
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  - ในช่วงหลังๆ ใครไปทำอะไรที่ไหน ก็ไม่ค่อยรู้  ให้ป้องกันฯ จัดทำสมุดไว้ใครจะ 
ไปไหน ไปทำอะไรก็ให้มาเซนกับป้องกันฯ 
 - การรดน้ำต้นไม้ ให้พวกท่ีอยู่เวรช่วยๆกันดูด้วย หากเว้นวนัรดต้นไม้ยังแห้งอยู่ก็
ให้รดทุกวันเนื่องจากอากาศมันร้อนจัด ต้นไม้จะตายหมด 
 - เรื่องการปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อปิดแล้วหมดเวลาให้เอาออกด้วย
ไม่ใช่ติดไว้ข้ามปีไม่ยอมดึงออก 
 - เรื่องการช่วยเหลือกัน ควรมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ไม่ใช่เกี่ยงว่าอันนี้ไม่ใช่งานฉันฉัน
ไม่ทำ ฉันไม่ช่วย จะให้หัวหน้าคอยชี้สั่งทุกคนก็ไม่ไหว เห็นก็หยิบๆ จับๆ ช่วยๆกัน ไม่
ต้องให้เรียกให้บอกทีละคน 
 - พนักงานทุกคน ถ้าหัวหน้างานไม่ว่าจะของกองไหนใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทำ ไม่ใช่
ว่าเขาไม่ใช่หัวหน้าเราเราก็ทำเฉยไม่ยอมทำ คือทุกคนต้องมีใจให้กันไม่ใช่เลือกฝ่าย
เลือกข้าง ไม่ใช่หัวหน้าฉัน ฉันไม่ทำไม่ช่วยหรอกอะไรอย่างนี้ มันไม่ถูก ไม่ว่าจะเป็น
หัวหน้ากองไหนก็แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะใช้หรือสั่งคนของทุกกอง 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - สำนักปลัด มีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมม้ัย เชิญครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวดารุณี  นาคะ  - ขอพูดเรื่องการมาทำงานหน่อยค่ะ คือ อยากให้ทุกคนมาทำงานให้ตรงเวลา 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  หน่อยค่ะ คือ ดูจากสถิติในแต่ละวันพวกเราส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะมาทำงานกันสาย

เกินเวลา จึงอยากให้ทุกคนปรับเวลามาทำงานให้ไม่เกิน 08.30 น. เนื่องจากบางวัน
จะมีชาวบ้านมาติดต่อ แต่ต้องมานั่งรอเจ้าหน้าที่มันก็ดูไม่ถูกต้องค่ะ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - ผมขอสรุปสำนักปลัด เรื่องการมาทำงานขอให้ปรับเวลาตามที่นักทรัพย์ฯ  
ปลัดเทศบาล แจ้งกันด้วยนะครับ 

- ต้องขอขอบคุณนักพัฒน์ เรื่องการทำงานดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะ ส่วนเรื่องเอกสาร
ปลัดฯไม่ห่วงเนื่องจากทำค่อนข้างละเอียดอยู่แล้ว 

- ส่วนนักทรัพย์ฯ ก็ให้ความร่วมมือในเรื่องงานเยอะขึ้น 
- ส่วนป้องกันฯ งานค่อนข้างผิดพลาดเยอะมาก ก่อนจะเสนองานให้หัวหน้าสำนักฯ 

หรือปลัดฯเซน ต้องดูให้เรียบร้อยว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเซนครบเรียบร้อยแล้ว  
จึงนำมาเสนอ และรายละเอียดของงานค่อนข้างน่าเป็นห่วง เช่น เรื่องแจ้งซ่อม  
พัสดุลงระบบไปแล้วแต่เงินยังขาด ยังโอนงบประมาณไม่ครบ ซึ่งถือเป็นความผิดพลาด
อย่างมาก เพราะก่อนที่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ ต้องเช็คยอดเงินก่อทำงานซ่อม ถ้า 
สตง.ลงมาตรวจสอบเราต้องโดนชี้แจงเรื่องนี้แน่นอน เรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนค่อนข้างสูง 
ก่อนจะทำเจ้าของงบประมาณมีเงินพอหรือไม่จะทำได้มั้ย มันอันตรายมากในเรื่อง 
ระเบียบการใช้จ่ายเงิน อันนี้ยังดียังพอตอบได้ ผมอยู่ทีน่ี่มาสองปีกว่า เราทำงานแบบ
ยึดถือระเบียบการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัดมาตลอด ต่อไปถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก  
ปลัดฯจะตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงทันที เพราะมันเป็นเรื่องร้ายแรง งานของ
ป้องกันผมอยากให้มีความชัดเจนให้มากกว่านี้ ใครไปทำอะไรให้แจ้งด้วย การไม่แจ้ง 
ผมถือว่า คนที่หัวหน้ารับรู้รับทราบแล้ว หากสอบถามแล้วหัวหน้าตอบไม่รู้ไม่ทราบถือ
เป็นความผิดนะครับ ซึ่งดาอยู่งานบุคลากรย่อมทราบดีว่าการไม่ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับ 
บัญชาสั่ง ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ในสายการบังคับบัญชา คำว่าผู้บริหาร ไม่ได้ 
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หมายถึงนายกฯ แค่คนเดียวแต่รวมถึง รองนายกฯ เลขานายกฯ และท่ีปรึกษานายกฯ 
ด้วย ไม่ว่าใครจะสั่งให้ทำอะไร ก็ขอให้ทำตามกันด้วย ร่วมมือกันหน่อยไม่ใช่รอแต่
นายกฯสั่งอยู่คนเดียวถึงจะยอมทำกัน 

    - น้ำใจหลายคนมี แต่หลายคนต้องรอสั่ง รอเป็นหนังสือสั่งถึงจะทำ ทุกคนมีท้ังถูก 
 และผิด เมื่อรู้ว่าผิดก็ต้องแก้ไข 

- เรื่องท่ีปลัดฯ เหนื่อยสุด คือ เรื่องภายในหน่วยงาน แต่ชอบเอาออกไปพูด 
ข้างนอกกัน เพราะเรื่องนี้เอาไปพูดบางทีไม่ได้รู้ขั้นตอนอะไรเลยแต่เอาไปพูดผิดๆ  
คนที่เอาเรื่องแบบนี้ไปพูดข้างนอก เขาไม่ได้รักเราหรือรักหน่วยงานหรอก เพราะเขา 
กำลังฆ่าเรา ฆ่าหน่วยงานของตนเอง คนประเภทนี้ถ้าเราพลาดเขาเอาตาย คนที่ปฏิบัติ 
แบบนี้อยู่ถ้าปรับได้ขอให้ปรับ เพราะคุณกำลังหาคุกหาตารางให้เพ่ือนอยู่ ขอให้ 
ปรับปรุงตัวเสีย ปลัดฯถือว่านี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด เพราะนี่ถือว่าเป็นการยิงด้วย 
กฎหมาย ขอความร่วมมือเถอะ หลังจากจากนี้อย่าให้มีอีกเลย ปลัดฯถือว่าวันนี้ 
ปลัดได้พูดแล้ว ถ้าใครยังทำอยู่ ต่อไปถ้าปลัดจัดการอะไรไป ก็อย่ามาหาว่า 
ปลัดกลั่นแกล้งก็แล้วกัน เพราะเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึนเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้อง 
ร่วมรับผิดชอบ ผมฝากทุกคนที่เป็นลูกน้องของผมด้วยให้คิดว่าทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน 
และหยุดการประทำนั้นเสีย 
 - ขอเชิญกองคลัง 

นางสาวสุพัสตรา คนรักษ์  - กองคลังแบ่งงานออกเป็นสามด้าน ดังนี้ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  - ด้านการเงิน ตอนนี้ไม่มีปัญหามากมาย เป็นห่วงแค่เรื่องเอกสารประกอบฎีกา 
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง เบิกจ่ายเงิน ขอให้เจ้าของงบประมาณที่ส่งเรื่องมากเบิกแนบเอกสารให้ครบหน่อย  

ถ้าเอกสารไม่ครบก็จะหนักที่คนที่ตรวจฎีกาต้องคอยตามเอกสาร ซึ่งเป็นการเพ่ิมงาน
ให้กับคนตรวจฎีกา 

- ด้านการจัดเก็บ งานแผนที่ภาษีอยู่ระหว่างการส่งเอกสารแจ้งเจ้าของกิจการและ
โฉนดที่ดินมาแสดงตัวเพ่ือจะได้ออกสำรวจต่อไป 

- ด้านผลประโยชน์ ภาษีป้ายยังจัดเก็บอัตราเหมือนเดิมอยู่จึงไม่มีปัญหา จะมี
ปัญหาคือ ลูกหนี้ค้างชำระ ซึ่งบางรายก็ค้างหลายปี อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดด้วย 
ส่วนการเก็บค่าขยะ ก่อนหน้านี้ไม่เป็นปัจจุบันเพราะรวมสองเดือนแล้วถึงเก็บ  
แต่ตอนนี้เริ่มเป็นปัจจุบันแล้ว ก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไป 
 - ด้านพัสดุ ซึ่งเป็นงานด้านเอกสารค่อนข้างเยอะมาก เพราะไม่สามารถลงระบบ 
EGP และระบบ E-Laas ได้ทันในเวลางานปกติ น้องก็ต้องมาทำงานนอกเวลาเพ่ือให้
ทันกับงานที่แต่ละกองแจ้งบันทึกมา แต่เนื่องงานเยอะและน้องทำอยู่คนเดียว ทำให้
งานล่าช้าไปบ้าง 

นายภาณุวิชญ์ สุรพงษ์พิทักษ์  - ขอฝากเรื่องการใช้รถ การลงบันทึกการใช้รถแต่ละคัน ตอนนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แต่บางคันก็ยังไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้ช่วยลงให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - เรื่องรถโดยเฉพาะงานป้องกัน ฝากผู้ดูแลรถทุกคันให้ดูเรื่องน้ำมันด้วย เติมให้เต็ม  
ปลัดเทศบาล พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุจะเกิดเม่ือไหร่ ส่วนเรื่องการลงบันทึกการใช้

รถ เดี๋ยวจะมีบอร์ดไปติดไว้ให้ ใครไปไหนก็ช่วยลงบอร์ดแจ้งไว้ด้วยว่าไปที่ไหน ทำอะไร 
เอารถคันไหนไป ให้ลงแจ้งไว้ด้วยจะได้ไม่มีปัญหากัน 
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นางวิรัตน์ ศรีสุดโท  - ขอพูดเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ของงานป้องกันหน่อย ใช้แล้วช่วยดูแลรักษา 
หัวหน้าสำนักปลัด กันด้วย ไม่ใช่ขี่มาแล้วใช้ไม่ได้ เอามาจอดทิ้งไว้ตากแด ตากฝนจนยางรั่ว ไม่บอกไม่แจ้ง  
 คนที่ดูแลรับผิดชอบถือกุญแจให้ส่งมอบกุญแจกันเวร ต่อเวร 

- เวรกูชีพ ช่วยดูแลเรื่องปิดไฟลานกีฬาด้วย เพราะตอนนี้แต่ละเดือนค่าไฟเพ่ิมขึ้น
มากขึ้นทุกเดือน ระบุในคำสั่งเวรเลยว่าให้ดูแลปิดไฟลานกีฬาด้วย แต่ถ้าไม่รู้จักช่วยกัน 
ดูแลถ้าเงินขาดขึ้นมาจริงๆ ก็คงต้องโอนเงินโบนัส เพราะที่ตั้งไว้ ก็เพ่ือทุกคนไม่ได้ตั้งให้
ใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นก็ต้องช่วยๆกัน 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - กำหนดเวลาเลยครับ ถ้าสี่ทุ่มแล้วยังมีคนมาเล่นกีฬาอยู่ก็แจ้งให้เขาทราบว่า 
ปลัดเทศบาล ได้เวลาปิดไฟแล้ว แต่ถ้าหากในช่วงระหว่างเวลาสี่ทุ่มไม่อยู่เนื่องจากมีการไปส่งเคส

ผู้ป่วย เมื่อส่งเสร็จกลับมาแล้วยังเห็นไฟเปิดอยู่ก็ปิดเสีย 
นายภัทรชัย  ทิพย์สุข  - ห้องพยาบาลที่ศูนย์เด็กเล็กฯ มีของเยอะมาก มีท่ีเก็บของที่อ่ืนมั้ยจะได้ขนไปเก็บ 
เลขานุการนายกฯ ให้เรียบร้อย 
  - อีกเรื่องฝากพนักงานทุกคนนะ ผมว่าหัวหน้ากองจะกลายเป็นลูกน้องพวกคุณ

แล้ว เขาสั่งอะไรก็ไม่ทำ เขาไม่ใช่คนบ้านเราเขามาช่วยพัฒนาบ้านเราทำไมเราเป็นคน
ท้องถิ่นแท้ๆทำไมไม่ช่วยกันพัฒนา บางคนหลบซ้าย หลบขวา เรื่อยเปื่อย คนอ่ืน 
เขาทำกัน ตัวเองไม่ทำไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือ 

- ฝากทุกคนด้วยพูดจาอะไรกันให้ระวังบ้าง คนข้างนอกเขาไม่รู้ เขาก็เอาไปพูด 
ต่อกันไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จ  พูดกันไปเรื่อยเปื่อย ผมเคยบอกแล้วอยากรู้อะไร 
ให้มาถามผม ทุกวันนี้ผมยอมเสียสละทั้งท่ีไม่ได้อะไรเลย แต่ก็ยังเอาไปพูดกับผิดๆ  

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - ผกามาศ กองสาธารณสุขฯ มีอะไรมั้ย 
ปลัดเทศบาล  

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  - ปัญหาเรื่องแมลงวันรบกวน ตอนนี้รอพนักงานว่างๆกัน จึงจะให้ไปฉีดยาฆ่า  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข แมลงวัน ปกติเมื่อก่อนเริ่มงานตีสี่เก็บขยะครึ่งวันก็เสร็จ ตอนนี้ เปลี่ยนมาเป็นเริ่มงาน

ตามเวลาคือ แปดโมงครึ่งแต่กลายเป็นว่าเก็บขยะกันทั้งวันแทบไม่เสร็จ บางครั้งมีเรื่อง
เร่งด่วนเข้ามาก็ต้องทำตามเนื้องานต้องยอมเสียสละกันบ้าง 

  - เรื่องเวรกู้ชีพ ตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากนายทัศพร ไมมา ลาออกไป จึงทำ
ให้การอยู่เวรไม่ลงตัวเพราะเหลือแค่เจ็ดคน ไม่ลงตัวสี่คู่เหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นจะทำให้
เวรบางคนถี่ต้น บางคนถ่ีปลาย ก็ช่วยๆกันไปก่อน อย่าบ่นกันนัก 

  - ตอนนี้ออกไปสำรวจการเก็บขยะ และสอบถามชาวบ้านบ้างแล้ว ซึ่งบอกให้เข้า
เก็บทุกซอยทุกวัน แต่จากการสำรวจชาวบ้านบอกว่าบางทีเว้นสองวัน บางทีเว้นเป็น
อาทิตย์กว่าจะเข้าไปเก็บ ก็เลยสงสัยว่าสรุปเข้าเก็บทุกซอยจริงหรือไม่ 

  - ตอนนี้คนเก็บขยะเหลือแค่หกคน ซึ่งไม่พอจึงต้องการขอคนจากงานป้องกันฯ 
ไปช่วยขับรถขยะสักหนึ่งคนค่ะ 

นายอัครเดช  อารี  - ตอนนี้มีการปรับเวลาใหม่ การเก็บขยะเข้ารูปเข้าลอยแล้วหรือยัง มีปัญหาอะไรมั้ย 
นายกเทศมนตรี 

นายไพรัช สุวรรณขำ  - การเก็บขยะที่โรงงาน จะต้องรอให้คนงานเลิกงานและกลับกันแล้วจึงจะเข้าไป 
คนงานประจำรถขยะ เก็บได้ ไม่งั้นก็จะสวนกับรถรับส่งคนงาน 
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นายอัครเดช  อารี  - เราก็ปรับแผนไปเก็บตามซอยก่อนแล้วค่อยกลับมาเก็บท่ีโรงงานทีหลัง 
นายกเทศมนตรี  - ส่วนปัญหาเรื่องแมลงวัน วันนี้พาลูกน้องไปพ่นยาแล้วที่บ่อขยะของเราเอง ส่วนตาม

บ้านเรือนยังไม่ไปพ่นเนื่องจากกลัวเกิดอันตรายต่อคน คงต้องออกสำรวจกันอีกทีถามที
ละบ้านเลยถ้าใครประสงค์จะให้พ่นก็จะให้เซนเอกสารยืนยันให้พ่นเพราะหากเกิดอะไร
ขึ้นมาจะเป็นปัญหากับเรา 

นายยัง  ผักใหม  - รถขยะที่พ้ืนรั่วจะไปซ่อมได้ที่ไหนครับ ชาวบ้านเขาบ่นน้ำขยะรั่วส่งกลิ่นเหม็น 

นายอัครเดช  อารี  - เดี๋ยวจัดการให้ เรามีแผ่นเหล็กอยู่เดี๋ยวอ๊อกฯให้ใช้ไปพลางก่อน พอมีเงินจะไป 
นายกเทศมนตรี เปลี่ยนเป็นพ้ืนสแตนเลส 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 

นายอัครเดช  อารี  - ในระเบียบวาระนี้มีใครจะเสนออะไรหรือไม่  
นายกเทศมนตรี  - นายกฯขอฝากเรื่องการตรวจโรคประจำปีของพนักงานเรา หัวหน้าสำนักปลัด 

ดูโอนงบประมาณด้วยจะหาจากทางไหนได้บ้าง ถ้ามีโอนมาทำโครงการนี้ด้วย 

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  - ขอประชาสัมพันธ์ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรคที่กำลังระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ และเป็นอันตรายมากๆ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  
- อาการไวรัสโควิด-19 ที่สังเกตได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองมี 5 อาการหลัก ดังนี้   

1.มีไข ้ 2.เจ็บคอ  3.ไอแห้งๆ  4.น้ำมูกไหล  5.หายใจเหนื่อยหอบ 
- อันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 แม้ว่าอาการ 

โดยทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา แต่ที่กลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะ 
เชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้ 
โดยตรง การรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้น นอกจากนี้ อันตราย 
ที่ทำให้เสี่ยงถึงชีวิต จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานโรคของเราไม่แข็งแรง หรือเชื้อ 
ไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดได้ จนทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายลุกลามมากขึ้น  
รวดเร็วขึ้น 

- กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19  เด็กเล็ก   
วัยกลางคนจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ  คนที่มีโรคประจำตัวอยู่ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน  
โรคปอดเรื้อรัง คนที่กินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่ ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ 
เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อิตาลี 
อิหร่าน ฯลฯ  ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ
ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด หรือผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น 
คนขับแท็กซ่ี เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ลูกเรือสายการบินต่างๆ เป็นต้น 
 - หากมีอาการโควิด 19 ควรทำอย่างไร หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม 5 ข้อ
ดังกล่าว ควรพบแพทย์เพ่ือทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามควรตอบ
ตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากท่ีสุด 
 - วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 
1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 

 

https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
https://www.sanook.com/health/2725/
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 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง 
 3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 
 4. ระมัดระวังการสัมผัสพ้ืนผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคน

จับบ่อยครั้ง เช่น ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ทีเ่ปิด-ปิดประตูในรถ กลอน
ประตูต่างๆ ก๊อกน้ำ ราวบันได ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของ
เครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ 

 5. ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้น
ของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% (ไม่ผสมน้ำ) 

 6. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ 
 7. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่างๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน 
 8. รับประทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก 
 9. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

หรือไวรัสโควิด-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย  
เพ่ือป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา 

นายอัครเดช  อารี  - โรคนี้ค่อนข้างท่ีจะอันตรายมากเพราะตอนนี้ยังไม่ยารักษาให้หายได้ จะรักษา 
นายกเทศมนตรี ตามอาการไป ดังนั้น ทุกคนต้องระมัดระวังให้มากๆ 
  - มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑7.1๐  น. 
 

                                          (ลงชื่อ)            ดารุณี  นาคะ          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                        (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

 
                                        (ลงชื่อ)           วิรัตน์   ศรีสึดโท         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                       (นางวิรัตน์    ศรีสุดโท) 
                                                          หวัหน้าสำนักปลัด   

 
 
                                        (ลงชื่อ)         กฤษฎา  ภักดีวานิช       ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
                                                     (นายกฤษฎา  ภักดีวานิช) 
                                                 ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์   
 

                 ทราบ 
 

 
                                        (ลงชื่อ)..................................................... 
                                                         (นายอัครเดช   อารี) 
                                                           นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 


