
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
วันอังคารที่  28  พฤษภาคม  ๒๕62  เวลา 09.0๐ 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 
8. นายธงชัย   วงศ์ชู เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน รก. ผอ.กองการประปา 
9. นางสาวดารุณี   นาคะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
10. นายอนุรักษ์  คชรินทร ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
11. นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ลาคลอด) 
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. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวสุนทรี    อาร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. นายเจรญิ  ฉ่ำสมบูรณ ์ พนักงานดับเพลิง 
22. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานดับเพลิง 
23. นายนิคม  ดิ้นทอง พนักงานดับเพลิง 
24. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต ์
25. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
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  ทิพยสุข คนงานประจำรถขยะ 
33 นายทศพล  เถาว์สี คนงานประจำรถขยะ 
34. นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
35. นางสมส่วน   ไทยเจริญ คนงาน 
36. นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า คนงาน 
37. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
38. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน้ำประปา 
39. นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
40. นายวรวุฒิ  มติยะภักดิ์ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษฯี) 
41. นายสมิต  วิเลศ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษฯี) 
42. นายสมศักดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญช)ี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
2. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ประจำ ศพด.) 
3. นางสาววริศรา  ท่าข้าม ผู้ดูแลเด็ก (ประจำ ศพด.) 
4. นายสายชล  บานวงษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลาป่วย) 
5. นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจำรถขยะ (ลาพักผ่อน) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
  

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายอัครเดช  อารี  การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕62 หรือ LPA  ปีนีก้็มี 5 ด้าน เหมือนทกุป ี
  ๑. ด้านการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 140 คะแนน 
  ๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 225 คะแนน 
  ๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 225 คะแนน  
  ๔. ด้านบริการสาธารณะ  คะแนนเต็ม 395 คะแนน 
  5. ด้านธรรมาภิบาล  คะแนนเต็ม 65 คะแนน 
  ขอให้นำตัวชี้วัดแต่ละด้านมาดูกันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และให้แบ่งงานกันให้

เรียบร้อย ขอให้แต่ละงานจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจประเมินให้เรยีบร้อยซึ่งเป็น
ตัวชีวั้ดถึงการบริหารงานของเทศบาลเราด้วยครับ 

ที่ประชุม  รบัทราบ    

ระเบยีบวาระที ่ ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕62  
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นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  รายงานการประชุมเดือนเมษายน 2562 มีจำนวน 5 หน้ากระดาษพิมพ์  
ปลัดเทศบาล ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  (ไม่มี)  ผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง

รายงานด้วยครบั 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานและติดตามผลการดำเนนิงานทุกส่วนราชการ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา เริ่มที่สำนักปลัดฯครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางวิรัตน์  ศรสีุดโท  ผลการปฏบิัตงิานในรอบเดือนที่ผ่านมามีดังน้ี งานประจำสำนักงาน ได้แก ่
หัวหน้าสำนักปลัด  1. งานสารบัญกลางเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ ์

2. งานการรับ - ส่งหนังสือ  
3. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
4. งานแจ้งเวียนระเบียบ หนังสือราชการให้กับส่วนราชการในสังกัดเทศบาล 
5. งานรายงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งรายงานและลงข้อมูลในเว็บไซด์

ตามที่กำหนด 
6. งานประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารทางราชการ และตามคำร้องของประชาชน

ทางเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
 ส่วนเรื่องการจัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ที่ไดจ้ัดทำกันในทุกป ี
ทางสำนักปลัดได้รับทราบข้อมูลว่า ในเดือนมิถุนายนจะมีการเชิญประชุมช้ีแจงในแต่   
ละด้าน จึงให้เจ้าหน้าที่ในแตล่ะด้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงของด้านตนเองตาม
สถานที่ที่กำหนด ซึ่งเมื่อมีหนังสือแจ้งมาทางสำนักปลัด จะแจ้งส่งรายละเอียดต่าง ๆ ให้
แตล่ะส่วนทราบอีกครั้งหนึ่ง ในรอบการประเมินน้ีจะมีตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม 
ขอให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านตรวจสอบและทำความเข้าใจในด้านของตนเพื่อให้สอดรับ 
กับการประชุมช้ีแจงด้วยค่ะ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ขอเชิญกองคลังรายงานครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ ์ กองคลังของรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ดังน้ีค่ะ 
รก. ผอ.กองคลัง  1. งานรายงานสถานะการเงินประจำวัน 
  2. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนมกราคม 2561 
  3. ตรวจฎีกาและเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณทุกส่วนราชการในสังกัด 

4. จ่ายเช็คให้ผูร้ับจา้ง 
5. ลงบัญชีรายรับ - รายจ่าย และบญัชีที่เกี่ยวข้องประจำทุกวัน 
6. งานจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีต่างๆ ค่าขยะ ค่าแผงลอย ฯลฯ 
7. เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทางกองคลังและกองช่าง ระเบียบที่มีการสั่งการมาเรื่อง

การจัดทำราคากลางของโครงการต่าง ๆ ที่มีราคาตั้งแต ่500,000 บาทขึ้นไป ต้อง
กรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ และได้แจ้ง
ไปแต่ละกองทราบเรียบร้อยแล้ว 
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นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ขอเชิญกองการประปา ครับ 
ปลัดเทศบาล 

นายธงชัย  วงศ์ช ู  สำหรบักองการประปาก็ไดป้ฏิบัติงานประจำ คือ 
รก.ผอ.กองการประปา  1. งานการรับ - ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ 

2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
3. งานลงบัญชีและจัดทำเงินคงเหลือประจำวัน  
4. งานการซ่อมแซมท่อน้ำประปาและมาตรวัดน้ำ  
5. งานจดมาตรวัดน้ำ  
6. งานออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและออกจัดเก็บค่าน้ำ 
7. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  งานจัดเก็บค่าน้ำประปาตอนนี้เป็นปัจจุบันหรือยัง 
ปลัดเทศบาล 

นายธงชัย  วงศ์ช ู  เกือบแล้วครับ ยังเหลือตกค้างอีกไม่กี่ราย กำลังเร่งดำเนินการอยูค่รับ 
รก.ผอ.กองการประปา   

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จนะเผื่อ สตง.เข้าขอตรวจสอบเอกสารของกองการ 
ปลัดเทศบาล ประปาจะได้ไม่มีปัญหา 
    ส่วนกองช่าง กองการศึกษาฯ อยู่ในความรับผิดชอบของผมเองซึ่งตอนนี้ไม่มี 

อะไรที่เร่งด่วน ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติ คือยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือ 
สั่งการและนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดครับ 

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กองสาธารณสุขฯ มีอะไรมั้ยครับ 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  ขอแจ้งพนักงานจ้างทุกท่าน เรื่องการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย เนื่องจาก 
รก.ผอ.กองสาสธารณสุขฯ เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันจะได้เตรียมความพร้อมก่อนการ

ปฏิบัติงาน และขอปรึกษาว่าเราจะเริ่มพ่นในช่วงวันหยุดเสาร-์อาทิตย์ หรือวันทำงาน
ปกตอิย่างไหนจะสะดวกและเหมาะสมกว่ากัน 

นายอัครเดช  อารี  ผมว่าถ้าวันเสาร์-อาทิตย์นี้พร้อม ก็พ่นได้เลยเพราะตอนนี้โรคไข้เลือดออกเริ่ม 
นายกเทศมนตรี ระบาดในบางพื้นทีแ่ล้ว เน่ืองจากเข้าหน้าฝนยุงเยอะเดี๋ยวเด็กโดนกัดไปเป็นไข้เลือดออก

ขึ้นมามันจะยุ่งไปใหญ่  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  ตอนนี้ทางสำนักปลัดฯ ไดต้ั้งกลุ่มไลน์ของเทศบาลฯ ขอใหทุ้กกองทุกคนเข้าร่วม 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นสมาชิกด้วย เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งกิจกรรมหรือข่าวสารเร่งด่วนต่าง ๆของเทศบาล

เองและตามนโยบายของจังหวัด อำเภอ หรือแม้แต่รฐับาล การแจ้งข่าวสารทางไลน์ถือ
เป็นการสั่งงานด้วยตนเองของนายกฯ รองนายก ปลัดฯ หวัหน้าสำนักปลัด หรือ ผอ.กอง
ทุกอง หรือแมแ้ต่หัวหน้างานของแต่ละงาน หากได้มกีารสั่งการทางไลน์แล้ว พนักงาน
ท่านใดไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัย ข้อมูลที่นำเข้าในไลน์ของเทศบาล ขอให้
เป็นสาระสำคัญของการทำงาน 
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นางสาวดารุณ ี นาคะ  งานการเจ้าหน้าทีข่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการลาค่ะ เนื่องจากบางคนอาจยังไม ่
นักทรัพยากรบุคคล เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการลาต่าง ๆ จึงขอชีแ้จงรายละเอียดดังนี้ค่ะ 
 ๑. การลาพักผ่อน 
    พนักงานเทศบาล    พนักงานจ้างตามภารกิจ    และพนักงานจ้างทั่วไปทุกท่าน   
   มีสิทธิลาพักผ่อนได้  หากผู้ใดประสงค์จะลาพักผ่อน ให้ยื่นเสนอใบลาก่อนล่วงหน้า 

อย่างน้อย  ๓  วัน เพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตก่อนจึงจะลาได้ และการลาจะต้อง
มอบหมายหน้าที่ใหค้นอื่นปฏิบัติงานแทนให้เรียบร้อยก่อนเสนอใบลา 

 ๒. การลากิจส่วนตัว  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ เท่านั้นที่มีสิทธิ์ลากิจส่วนตัวได้ 

โดยให้ยื่นเสนอใบลาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน  เพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาต
ก่อนจึงจะลาได ้ส่วนพนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัวนะคะ 
๓. การลาป่วย 

  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปทุกท่าน   
มีสิทธิลาป่วยได้  หากมาทำงาน  แล้วป่วยให้ยื่นใบลาเสนอไว้ แต่หากมาทำงานไม่ไหวให้
แจ้งเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้ากอง หรือปลัดเทศบาล (อนุญาตให้แจ้งทางโทรศัพท์ได้)  
เพื่อที่จะได้แจ้งงานการเจา้หน้าทีล่งเวลาปฏิบัติราชการ  และให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ทราบและให้เขียนใบลาป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน   หรือหากลาป่วยเกิน ๓ วันให้แนบ
ใบรับรองแพทย์ด้วย ทั้งนี้กรณีขอลาทางโทรศัพท์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะ
อนุญาตหรือไม่ยกเว้นมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน   
มีใครไม่เข้าใจอยากจะสอบถาม เชิญค่ะ 
 - ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นางสาววริศรา  ท่าข้าม ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จะลาออก งานการเจ้าหน้าที่จะเปิดรับสมัครผู้ดูแลเด็กคนใหม่ ขอให้พนักงานทุกคนช่วย
ประชาสัมพันธใ์ห้ด้วยหรือมญีาติพี่น้องลูกหลานที่มีคุณสมบัตจิะมาสมัครก็ได้นะคะ วันเวลา
รับสมัครจะประกาศให้ทราบทางเพจบุ๊คและเว็ปไซต์ของทางเทศบาลนะคะ  

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  ผมขอฝากเรื่องงงานต่าง ๆ สักสองสามงานครับ 
ปลัดเทศบาล   1. เรื่องของแผนพัฒนา 5 ปี สืบเนื่องถึงการจัดทำงบประมาณปี 2563 ซึ่งได้ม ี

การพูดคุยไปในระดับหนึ่งแล้ว จากแผน 4 ปี เปลี่ยนเป็นแผน 5 ปี มีการพูดคุยในที่ 
ประชุมแล้ว ไดซ้ักซ้อมกองต่างๆ ตรวจสอบแผนของตัวเองในแผน 4 ปีให้นำไปบรรจุไว ้
ในแผน 5 ปี โดยให้นำส่งแก่นักวิเคราะห์ฯในช่วงประมาณกลางเดือนที่ผ่านมา ต่อเนื่อง 
กับการทำงบประมาณ ปี 2563 ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตแจ้ง 
กองต่าง ๆ ส่งรายจ่ายประจำ ให้นำส่งไปที่นักวิเคราะห์ฯ ภายในวันที่ 13 มิถุนายนน้ี 
เพื่อจะได้รวบรวมและนำมาตรวจสอบทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และสรุปตัวเลขว่ารายจ่าย 
ประจำเป็นเงนิเท่าไหร่ ประมาณการรายรับเท่าไหร่ และเหลือเงินเท่าไหร่ที่จะนำไปใช้ใน 
โครงการต่าง ๆ เพื่อจะนำเสนอในการประชุมสภาฯ รับหลักการในวาระแรก ไม่เกินวันที ่
15 สิงหาคม 2562 กระบวนการต่อมาจะต้องไปประชาคม และเสนอให้คณะกรรมการ 
จัดทำแผนฯ ยกร่างนำเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ต้องใช้เวลาพอสมควร 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2562 ฝากให้ทุกกองดูเรื่องนีด้้วย 
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 2. เรือ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทางกองช่างและกองคลัง เรื่องของการจัดทำข้อมูลแผนที ่
ภาษี สืบเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทย ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ เปลี่ยนช่ือใหม่เป็นภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง จึงต้องมาจัดเก็บข้อมูลใหม่เพ่ือทำแผนที่ภาษีใหม่ให้เป็นปัจจุบนั 
ราคาประเมินต่าง ๆ ทางกรมธนารักษ์จะเป็นคนส่งข้อมูลราคาประเมินมาให้   
จงึขอให้จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจในการเดินสำรวจเพ่ือทำข้อมูลใหมท่ั้งหมดเพ่ือให ้
เป็นปัจจุบัน เพราะฉะนั้นตามระเบียบตัวใหม่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน วันที ่1 
มกราคม 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป 
 3. เรื่องการกรอกข้อมูลของ ปปช. พนักงานที่ทำงานเกิน 1 ปี ขอความร่วมมือ 
ให้เข้าไปกรอกข้อมูล ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เขา้ใจคำถามให้สอบถามจากนักเคราะหฯ์
ผู้รับผิดชอบได้เลย จะได้ไม่กรอกข้อมูลแบบผิดๆ 

    มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนออีกหรือไม่ครับ (ไม่ม)ี  
ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุม ปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา  ๑0.30  น. 
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                                                        (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
                                        (ลงชื่อ)           วิรัตน์    ศรีสุดโท            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                         (นางวิรัตน์    ศรีสุดโท) 
                                                            หัวหน้าสำนักปลัด   
 


