
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีที่  24  มกราคม  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 
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 
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. นายนยิม  เจรญิรุ่ง คนงานประจำรถขยะ 
30. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจำรถขยะ 
31. นายสังวาล  รกัษา คนงานประจำรถขยะ 
32. นายไพรัช   สวุรรณขำ คนงานประจำรถขยะ 
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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  ใจกล้า คนงาน 
40. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
41. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน้ำประปา 
42. นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ลาคลอด) 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย ์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
3. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ประจำ ศพด.) 
4. นางสาววริศรา  ท่าข้าม ผู้ดูแลเด็ก (ประจำ ศพด.) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑5.0๐  น. 
 

      เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว นายอัครเดช   อาร ี  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรตีำบลกรอกสมบูรณ์  
ไดด้ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายอัครเดช   อารี  ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานกันให้ดี มีอะไรกป็รึกษาหารือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
นายกเทศมนตรี  ช่วยกันดูระเบียบ กฎหมายดีจะทำอะไรก็อย่าให้ขัดแย้งกับระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้งาน 

ความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
ปลัดเทศบาล จำนวน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ หากไม่ม ี

ผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วย 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานและติดตามผลการดำเนนิงานทุกส่วนราชการ 

นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  งานสำนักปลัดช่วงนี้ก็เป็นงานประจำ งานธุรการ รับ-ส่ง แจ้งเวียนหนังสือให้กับ
กองต่างๆ  และงานรายงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งรายงานและลงข้อมูลในเว็บไซด์
ตามที่กำหนดมา  ขอฝาก เรือ่งการเสนอหนังสือ ให้ธุรการดำเนนิการทั้งหมด  และดูว่า
เป็นงานของใครก็ส่งให้กองน้ันๆปฏิบัติไป และต้องติดตามตรวจสอบความถูกต้องแฟ้ม
งานที่นำเสนอนายกฯด้วย ว่าเซ็นครบหรือไม่ ก่อนนำส่งคืนกองที่เสนอ 
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นายกฤษฎา ภกัดีวานิช  กองคลัง  การทำงานเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพยายามทำให้รัดกุม
ปลัดเทศบาล  และรอบครอบด้วย 

นางสาวสุพัสตรา คนรักษ ์  การปฏิบัติงานของกองคลัง ถือปฏิบัติตามระเบียบตลอดค่ะ เพราะระเบียบ 
รก.ผอ.กองคลัง ค่อนข้างเข้มงวดและมีระยะเวลากำหนดอย่างชัดเจน  ดังนัน้จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตรง

ตามระเบียบทั้งในเรื่องของการเงิน การบัญชี การพัสดุ และได้สั่งการให้ทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้วค่ะ  

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ส่วนกองช่าง ให้ช่างกำกับและควบคุมการก่อสร้างต่างๆ ให้ตรงตามสเป็คงาน 
ปลัดเทศบาล  และถูกต้องตามแบบแปลนดว้ย และต้องเขียนรายงานการก่อสร้างทุกวันพร้อมทั้ง 

รายงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบเป็นรายสัปดาห์ด้วยครับ   

นายธงชัย วงศ์ช ู   - รับทราบ 
รก.ในตำแหน่งนายช่างโยธา 

นายอัครเดช  อารี  ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันทำงานและให้อยูใ่นกรอบของระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ   
นายกเทศมนตร ี ที่มีอยู่และใหท้า่นปลัดฯ กำกับ ดูแลและควบคุม การทำงานของทุกคนทกุกองให้ถูกต้อง

ตรงตามระเบียบด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่น ๆ 

นายอัครเดช  อารี  มีใครอยากเสนอหรือปรึกษาหารือ 
นายกเทศมนตรี   

น.ส.ผกามาศ  ป้องกัน   ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เชิญชวนประชาชนาในเขตเทศบาลเราให้ช่วยกัน

คัดแยกขยะก่อนนำทิ้งลงถังขยะให้ถูกประเภทด้วยค่ะ 

นายอัครเดช  อารี  ขอให้ทุกคนชว่ยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย เวลา 
นายกเทศมนตร ี  มีใครจะเสนอแนะอะไรอีกไหม ถ้าไม่ม ีขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  16.1๐  น. 

 
                                        (ลงชื่อ)       ดารุณี  นาคะ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                   (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                                               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
                                        (ลงชื่อ)     วิรัตน์    ศรีสุดโท         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                   (นางวิรัตน์   ศรีสุดโท) 
                                                      หัวหน้าสำนกัปลัด   

 


