
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ประจ าเดือนสิงหาคม   เมือ่วันท่ี  28  สิงหาคม  ๒๕61 

เวลา  15.30  น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ ์
……………………………. 

 
ผู้มาประชุม 

 

๑. นายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรี 
๒. นายตี๋  เนตรสี รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายส าฤทธิ์  สุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายกฤษฎา  ภักดีวานิช ปลัดเทศบาล 
5. นางวิรัตน์   ศรีสุดโท หัวหน้าส านักปลัด 
6. นางสาวดารุณี   นาคะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นายอนุรักษ์  คชรินทร์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
8. นางสาวบุษณีย ์  เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
9. นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
11. นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
12. นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
13. นางสาวผกามาศ  ป้องกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
14. นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
15. นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน คร ู(ค.ศ.1) 
16. นางสาวศิริรัตน์   เหมือนส่อน  คร ู(ค.ศ.1) 
17. นายธงชัย   วงศ์ช ู เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 
18. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวสุนทรี    อารี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. นายสายชล  บานวงษ ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
22. นายสมชาย  พุพงษ์ พนักงานดับเพลิง 
23. นายเจริญ  ฉ่ าสมบูรณ์ พนักงานดับเพลิง 
24. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
25. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต์ 
26. นายยัง  ผักใหม พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) 
27. นายนิยม  เจริญรุ่ง คนงานประจ ารถขยะ 
28. นายนิกร  ราชบัณฑิต ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
29. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจ ารถขยะ 
30. นายวุฒิชัย  งามเพียร คนงานประจ ารถขยะ 
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31. นายสมชาย  เดชบ ารุง คนงานประจ ารถขยะ 
32. นายสังวาล  รักษา คนงานประจ ารถขยะ 
33. นายปราโมทย์  ดวงดี คนงานประจ ารถขยะ 
34. นายไพรัช   สุวรรณข า คนงานประจ ารถขยะ 
35. นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจ ารถขยะ 
36. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน  าประปา 
37. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานจดมาตรวัดน  า 
38. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
39. นางสาวจุฬาภรณ์  โตสุข ผู้ดูแลเด็ก 
40. นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
41. นางสมส่วน   ไทยเจริญ คนงาน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ าเภอศรีมหาโพธิ) 
2. นางสาวสุมิตตรา  วงค์ค าภู ผู้ดูแลเด็ก (ประจ า ศพด. เทศบาล) 
3. นางสาวจุฬาภรณ์  โตสุข ผู้ดูแลเด็ก (ประจ า ศพด. เทศบาล) 
4. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวสัดิ์ ผู้ดูแลเด็ก (ประจ า ศพด. เทศบาล) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  15.3๐  น. 
 

      เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2561  เมื่อวันที่ 26  
กรกฎาคม  ๒๕61 

ปลัดเทศบาล รายงานการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2561 มีจ านวน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ ได้แจก 
ให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติทีป่ระชุมครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงานทุกส่วนราชการ 
ปลัดเทศบาล เริ่มที่ส านักปลัดฯครับ 
นางวิรัตน์ งานประจ าส านักงานเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ มีดังนี  

1. งานสารบัญกลางเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
2. งานการรับ - ส่งหนังสือ  
3. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
4. งานแจ้งเวียนระเบียบ หนังสือราชการให้กับส่วนราชการในสังกัดเทศบาล 
5. งานรายงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั งรายงานและลงข้อมูลในเว็บไซด์ตามที่ก าหนด 
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นางวิรัตน์ฯ  6. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการและตามค าร้องของประชาชนทางเสียงไร้สาย 
   ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
   ส่วนเรื่องการท าความสะอาดในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ให้พนักงานประจ ารถขยะทุกท่าน 

ให้หยุดเก็บขยะในวันดังกล่าวเพ่ือช่วยกันท าความสะอาด  และให้ช่วยกันตัดหญ้า 
ภายในเขตเทศบาลทั งสองข้างทาง  ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน 
ว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง ส่วนในส านักงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่บนส านักงานช่วยกัน 
ท าความสะอาดภายในห้องท างานของตนเองให้สะอาดเรียบร้อย เพราะในปีนี เราไม่มีการ 
จัดงานเฉลิมฉลอง เราแค่ท าความสะอาดอย่างเดียว ของความร่วมมือทุกคนด้วย และใน 
ส่วนของการประดับธงตราสัญลักษณ์ให้จัดการประดับให้เรียบร้อย  

ปลัดเทศบาล เชิญ กองคลัง รายงานครับ 
นางสาวสุพัสตราฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง ดังนี ค่ะ 
 1. งานรายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
 2. จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจ าเดือนมกราคม 2561 
 3. ตรวจฎีกาและเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณทุกส่วนราชการในสังกัด 

4. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 
5. ลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีที่เกี่ยวข้องประจ าทุกวัน 
6. งานจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีต่างๆ ค่าขยะ ค่าแผงลอย ฯลฯ 
7. งานจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ให้ทุกส่วนราชการที่แจ้งมา 
และขอฝากเรื่อง การจัดซื อจัดจ้างทีเ่กิดความล่าช้า เนื่องจากเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน เช่น
ก าหนดราคากลาง ประมาณการราคา หรือแบบแปลนไม่ครบถ้วนเรียบร้อย ขอแจ้งทุกส่วน
ราชการใหท้ าเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะแจ้งให้พัสดุด าเนินการด้วยค่ะ   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปลัดเทศบาล กองการศึกษา   
นายวิชชากรณ์  งานประจ ากองการศึกษา  

- งานธุรการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- งานทะเบียนคุมรับ-เบิกจ่ายวัสดุ ประจ าเดือน  
- งานแจ้งจัดหาพัสดุของกองการศึกษาฯ  
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการของข้าราชการ ข้าราชการครู 
พนักงานจ้าง 

ปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญครับ 
น.ส.ผกามาศฯ ตอนนี กองสาธารณสุขมีเรื่องเร่งด่วน คือเรื่องขยะอันตรายในชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย 

กระป๋องฉีดฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า หลอดไฟฟ้าต่างๆ จะต้องน าไปก าจัดในระบบอย่างถูกต้อง 
ซึ่งปัจจุบันมีขยะอันตรายกันทุกบ้าน เทศบาลได้จัดถังขยะเป็นจุดๆตามชุมชนทุกชุมชน เพ่ือ
รวบรวมขยะอันตรายเหล่านี  และน าไปส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือ
น าไปก าจัดอีกทีหนึ่ง  โดยทาง อบจ.จะนัดผู้ที่มีหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตในการก าจัดขยะ
อันตรายที่หน้าลานอนุสาวรีย์ ร.5 จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านในชุมชนรับทราบด้วยค่ะ 
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ปลัดเทศบาล ขอเชิญกองการประปา ครับ  
นายธงชัยฯ ส าหรับกองการประปา ก็ปฏิบัติงานประจ า คือ 

1. งานการรับ - ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ 
2. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
3. งานลงบัญชีและจัดท าเงินคงเหลือประจ าวัน  
4. งานการซ่อมแซมท่อน  าประปาและมาตรวัดน  า  
5. งานจดมาตรวัดน  า  
6. งานการจัดเก็บค่าน  าประปา 
7. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อ่ืนๆ  

ปลัดเทศบาล  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอฝากเรื่องการกันเงินงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ไว้เบิกในปีถัดไป ด้วยขณะนี ใกล้สิ นปีงบประมาณ 

2560 แล้ว จึงขอให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2560 ที่ได้มีการสั่งซื อหรือจ้างหรือการเช่าทรัพย์สินและได้ก่อหนี ผูกพันไว้แล้วแต่ไม่ 
สามารถเบิกเงินไปช าระหนี ได้ทันภายในสิ นปีงบประมาณ 2560 หรือมีรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั น 
ต่อไปอีก ขอให้ทุกส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดด าเนินการขออนุมัติกันเงิน 
ต่อผู้มีอ านาจตามนัยข้อ 57 ข้อ 58 หรือข้อ 59แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ให้ทันตาม 
ระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปลัดเทศบาล - ปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา  16.45  น. 

 
 

                                        (ลงชื่อ)            ดารุณี  นาคะ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                        (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
                                        (ลงชื่อ)           วิรัตน์    ศรีสุดโท            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                         (นางวิรัตน์    ศรีสุดโท) 
                                                            หัวหน้าส านักปลัด   
 

 
 


