
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

วันพุธที่  18  กันยายน  ๒๕62  เวลา ๑5.0๐ 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. นางสาวบุษณีย์ เหยี่ยวมนต์ชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11. นางสาวสุภัสสร  กล้าพยัคฆ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นายภาณุวิชญ์  สุรพงษ์พิทักษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
13. นายวิชชากรณ์  กาศโอสถ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
14. นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน ครู (ค.ศ.1) 
15. นางสาวศิริรัตน์   เหมือนส่อน  ครู (ค.ศ.1) 
16. จ่าเอกพิชิตชัย  ปามุทา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
17. นางรักชนก  ศรีจตุพรชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นายชยพล  บัวอ่อน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวสุนทรี    อาร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. นายสายชล  บานวงษ์ พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา 
22. นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ ์ พนักงานดับเพลิง 
23. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานดับเพลิง 
24. นายนิคม  ดิ้นทอง พนักงานดับเพลิง 
25. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต ์
26. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
27. นายยัง  ผักใหม พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) 
28. นายนิยม  เจรญิรุ่ง คนงานประจำรถขยะ 
29. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจำรถขยะ 
30. นายสังวาล  รกัษา คนงานประจำรถขยะ 
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31. นายไพรัช   สวุรรณขำ คนงานประจำรถขยะ 
32. นายสุบิน  วิถ ี คนงานประจำรถขยะ 
33. นายนที  ทิพยสขุ คนงานประจำรถขยะ 
34. นายทศพล  เถาว์สี คนงานประจำรถขยะ 
35 นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจำรถขยะ 
36. นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
37. นางสมส่วน   ไทยเจริญ คนงาน 
38. นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า คนงาน 
39. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
40. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน้ำประปา (ลาป่วย) 
42. นางสาวสมพิตร  จันทร์แก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
43. นายวรวุฒิ  มติยะภักดิ์ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
44. นายสมิต  วิเลศ พนักงานจ้างเหมา (งานแผนที่ภาษีฯ) 
45. นายสมศักดิ์  เกียกขุนทด พนักงานจ้างเหมา (งานการเงินและบัญชี) 
46. นางสุนันทา  บ้านโพธิ์ พนักงานจา้งเหมา (ผู้ดแูลเดก็) ปฏิบัติงาน ศพด. 
47. นายสมชาย  พุพงษ์ พนักงานจ้างเหมา (งานทำความสะอาด ศพด.) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กฤษณีไพบูลย์ พนักงานวิทยุ (ปฏิบัติงานทะเบียน ณ อ.ศรมีหาโพธิ) 
2. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ ์ ผู้ดูแลเด็ก (ปฏบิัติงาน ศพด.) 
3. นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย ์ ผู้ดูแลเด็ก (ปฏบิัติงาน ศพด.) 
4. นายอนุรักษ์  คชรินทร ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ (ลากิจ) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑5.00  น. 
 

      เมื่อทุกคนพรอ้มแลว้ นายอัครเดช   อารี  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

  

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
   - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ 

ระเบยีบวาระที่  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562   

นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อวันที ่27 สิงหาคม 2562  
ปลัดเทศบาล มีจำนวน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  

เชิญครับ (ไม่มี)  ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง การปฏบิัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ผมขออนุญาตท่านายกฯนะครับ มีเรื่องจะพูดหลายเรื่องครับ 
ปลัดเทศบาล  - ใครจะจดรายงานการประชุมวันนี้ หลังจากการประชุมพนักงานทุกครั้งให้จัดทำ

รายงานการประชุมเสนอด้วยทุกคร้ังอย่างช้า 5 วันทำการ 
-  เรื่องการประชุมสภาเทศบาล ให้ ดารุณี  บุษณีย์ และรักชนก ร่วมกันรับผิดชอบ

งานประชุมสภาฯ และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 
- การละเลยการสั่งการและแนวทางปฏิบัติจากหัวหน้างาน เช่น เรื่องอบรม ผมพูด

อยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องอบรมไม่ควรจัดในช่วงเดือนกันยายน และให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดโครงการว่าได้ประโยชน์แค่ไหนอย่างไร ต่อไปถ้ามีการจัดทำหรือเสนอโครงการ
ในช่วงเดือนกันยายนปลัดจะไม่เซนต์ทุกโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ และบางโครงการที่จัดทำไม
ให้ธุรการเป็นเจ้าของโครงการ ผมไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ของธุรการที่จะต้องมา
เขียนโครงการ คนที่มีศักยภาพมีอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นบุษณีย์ นักพัฒนาชุมชน หรือ     
สุภัสสร นักวิเคราะห์ฯ ผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานอยู่มีศักยภาพมากกว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี ้

- ผมอยากทราบแนวคิดของกลุ่มครูที่ออกความเห็นในโครงการ ป.ป.ช.ที่เราจัด
อบรมไปเมื่อวานนี้ว่าคุณมีแนวคิดอย่างไรที่ตอบคำถามของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องการตรวจ
รับงานและมีการบอกว่ามีการรับซองนั้นคุณมีแนวคิดอย่างไรในเรื่องนี้จึงตอบไปแบบนั้น 

นางสุนันนทา บ้านโพธ์ิ  ที่ตอบไป คือ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของที่ไหนตอบจากเหตุการณ์ทั่วไปที่เคยได้ยินมา
ผู้ดูแลเด็ก  และตอบตามใบงานที่ ป.ป.ช.ให้โจทย์มาค่ะ ไม่ได้คิดอะไร 

 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ผมอยากเตือนไว้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เวลาเราออกความคิดเห็นของเราออกไปให้  
ปลัดเทศบาล  สงวนไว้สักหน่อย เพราะหน่วยตรวจสอบเขาจะเก็บรายละเอียดไว้ทัง้หมด จึงอยากให้ 

พวกเราเซฟตัวเองไว้หน่อยครับ 
 เรื่องดีๆที่เราทำไว้ก็มี เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุซึ่งทำขั้นตอนไว้ดีมาก  
ถือสมบูรณ์แบบ 

- เรื่องเวลากรณีมีปัญหาต่าง  ๆทำไมต้องซื้อเวลากัน ทำไมไม่ขึ้นมาปรึกษา เรื่องบางเรื่อง
มันผิดระเบียบและทำใหล้่าช้า และเวลามาปรึกษาก็ไม่เชื่อคนในแต่ไปเช่ือคนนอก 
เรื่องบางเรื่องไม่มีระเบียบอย่างชัดเจนแต่ไปอ้างอิงจากที่โน่นเคยทำ ที่นี่เคยทำ  
เกิดอะไรขึ้นมาเขาไม่ได้มารับผิดกับเราด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือ การโยนเรื่องกันไป-มา 
เรื่องนี้ปลัดขอเลยนะอย่าโยนเรื่องกันไป-มา อยากให้รักกันเหมือนพี่-น้อง มีอะไรให้คุยกัน
ต่อหน้า อย่าเอาไปพูดกันข้างนอก เพราะไม่ได้มีคนรักเราทุกคน ให้เกียรติซึ่งกันและกันในที่
ทำงาน และเคารพกันและกันตามสายการบังคับบัญชา 
 - ผกามาศ กับ พิชิตชัย การควบคุมลูกน้อง หากปีหน้ายังคุมลูกน้องไม่ได้ ผมตั้ง
กรรมการนะครับ ถ้าทุกคนเคารพและให้เกียรติกัน เมื่อหัวหน้าสั่งการทุกคนจะต้องปฏิบัติ
ตามไม่ใช่มามีข้ออ้างอย่างโน้นอย่างนี้ เรื่องไหนที่หัวหน้าเขาสั่งการจะถูกหรือผิดเขา
รับผิดชอบอยู่แล้ว มีปัญหาให้มาคุยต่อหน้าและคุยเสร็จแล้วขอให้จบตรงนั้นไม่นำไปพูดต่อ 
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเมื่อสั่งลูกน้องแล้วลูกน้องไม่ปฏิบัติตามให้ทำรายงานขึ้นมาตามลำดับ
ชั้น จริงๆแล้วทกุคนทำงานเหนื่อยกันมากผมเห็นใจนะ โดยเฉพาะคนงานเก็บขยะต้องทำงาน 
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ตั้งแต่ตีสี่กว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยง แต่เวลามีงานอย่างอื่นก็เรียกให้เขามาช่วยอีก ปัญหาที่
เกิดทุกวันนี้คือ ชอบเอาเรื่องภายในไปพูดภายนอกเรื่องนี้ผมขอร้องเลยนะอย่างเอาเรื่อง
ต่างๆไปพูดข้างนอก เราอยู่แบบพี่-น้อง แต่ต้องยึดถือระเบียบด้วย 
 - เรื่องเวร-ยาม ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่เวรยามเป็นเรื่องร้ายแรง    
นะครับ จากที่ผมเคยเจอมา หากเกิดเหตุขึ้นมากรรมการจะวินิจฉัยให้เป็นเรื่องร้ายแรงอย่าง
เดียว ถ้าขึ้นมานอนเวรยามไม่ได้ก็ไม่ต้องทำคำสั่งหรอก ถ้าเกิดเหตุแล้วคุณไม่อยู่ในที่เกิด
เหตุแต่คุณนอนอยู่ที่บ้านถึงแม้บ้านพักจะอยู่หลังสำนักงานก็เถอะ สอบสวนมายังไงคุณก็ผิด 
ป้องกันก็เหมือนกันถึงเวลาต้องมาอยู่เวรให้เป็นตัวอย่างให้ลูกน้องด้วยไม่ใช่นอนเวรอยู่บ้าน 
เพราะประตูสำนักงานไม่สามารถล็อคได้ทั้งหน้าและหลัง ปีงบประมาณหน้าให้ทำการ
ปรับปรุงซ่อมแซมด้วยครับ 
 - เรื่องห้องน้ำ ทุกคนก็รู้อยู่ว่าห้องน้ำมันชำรุด ทั้งชายและหญิง ทำไมไม่ปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดี จะรอให้นายกฯมาซ่อมเองหรือไง เรื่องบางเรื่องไม่ต้องรอนายกฯก็ได้ อะไรที่
ทำได้ก็ทำเลยไม่ต้องรอปรึกษานายกฯทุกเรื่องหรอกครับ 
 - เรื่องการให้เกียรติกับผู้บริหาร การพูดคุยในเวลาราชการ การพูดคุยช่วยให้
เกียรติด้วย บางครั้งที่ผมได้ยินมันค่อนข้างจะเกินเลยไปแล้ว ถ้านอกเวลางานเป็นเรื่อง
ส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในเวลางานในที่ทำงานหรือสถานที่อื่นก็ตามการพูดคุยช่วยให้
เกียรติท่านด้วย 
 - งานบางงานมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกซ้ำๆกันได้เนื่องจากใช้งานมาก เช่น เรื่อง
ซ่อมรถไถ ซ่อมแล้วซ่อมอีกบางทีพึ่งจะซ่อมไปยังไม่ทันส่งเรื่องเบิกเลยต้องซ่อมใหม่อีกแล้ว 
ของมันต้องใช้งานตลอดมันก็พังเป็นของธรรมดาเมื่อพังมาก็ทำเรื่องซ่อมไปไม่ต้องมาพูดกัน
ให้มากเรื่อง ในการทำงานอย่าคิดแต่ว่าใครจะได้อะไร ต้องคิดว่าใครเสียไปอะไรบ้าง 
 - เรื่องการซ่อมไฟฟ้าของนิคม ผมเห็นแล้วกลัวแทนเพราะออกไปทำคนเดียวตลอด 
มันอันตรายมากนะครับออกไปซ่อมไฟคนเดียว เพราะมันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นเกิดอะไร
ขึ้นมามันจะช่วยเหลือกันไม่ทัน อย่างน้อยถ้ามีคนไปด้วยก็ยังพอช่วยเหลือกันได้ มอบ
ป้องกันหาคนให้ไปเป็นคู่ช่วยนิคมด้วยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเลยมาจะได้ไม่ข้ออ้าง 
 - เรื่องการทำงานนอกเวลาราชการ ท่านนายกฯท่านไม่เคยปิดกั้น ถ้ามีงานเยอะจน
ทำไม่ทันก็ให้ทำเรื่องขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการ 
 - ใครมีอะไรสงสัยจะถามหรือจะเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นางวิรัตน์  ศรีสุดโท  - ขอเพ่ิมเติมเรื่องเวร-ยามค่ะ เวรนอกเวลาราชการ ให้มาอยู่และส่งมอบเวรกัน 
หัวหน้าสำนักปลัด ให้ตรงเวลาด้วยค่ะ กรณีของนายยัง อยากให้อยูเ่วรบนสำนักงาน เพราะเกิดเหตุอะไรมา 

มันไม่คุ้ม เวรเราประจำอยู่สำนักงานไม่ใช่ไปนอนอยู่เวรของป้องกัน 
 - การใช้ของใช้ต่างๆ ใช้แล้วให้นำมาเก็บที่เดิมด้วย ไม่ใช่ใช้ตรงไหนทิ้งตรงนั้น 
ถ้าเป็นแบบนั้นอะไรๆก็หายหมด  

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  - การใช้รถและบำรุงรักษารถยนต์ของเทศบาล 
ปลัดเทศบาล   1. รถกระบะ 2 คัน หากเป็นนอกเวลาราชการแต่มีความจำเป็นต้องใช้รถในงาน 
  ราชการ ก่อนเอารถออกไปใช้ให้โทรแจ้งปลัดหรือหัวหน้าสำนักปลัดก่อน เวลาคนอื่นมาถาม 
  กับปลัดถ้าไม่แจ้งปลัดก็จะตอบไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ให้ใช้นะครับแต่ก่อนจะเอาไปใช้ช่วยแจ้งด้วย  

เราต้องเห็นใจคนที่กำกับดูแลรถด้วยครับ 
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 2. รถกระเช้า รถดับเพลิง เอารถออกไปทำงานปลัดก็รู้แหละ แต่ขอให้แจ้ง 
ให้หัวหน้าทราบด้วยก่อนนำออกไปทำงาน อย่างปลัดจะใช้รถปลัดจะแจ้งตลอดว่า 
ปลัดจะเอารถไปโน่นไปน่ีนะ เป็นการแจ้งให้ทราบไม่ใช่การขออนุญาตนะครับ 
 - ธงชัยเป็นคนที่ตั้งใจทำงานสูง และใช้เงินตัวเองในการแก้ปัญหาต่างๆ กองประปา 
อยู่กันไม่กี่คนปรับกันซะหน่อย ปลัดจะเอารถค่อนข้างเป็นห่วง อย่างเช่นกรณีที่ชาวบ้าน 
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำให้พามาคุยกับปลัดจะเอารถหรือท่านายกฯเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
ต่อไป อย่าไปคุยกนัเองบางทีชาวบ้านไม่เข้าแล้วนำไปพูดข้างนอกก็จะเกิดปัญหาตามมาอีก 
แล้วกรณีที่จะปิดซ่อมบำรุงหรือแก้ไขแล้วน้ำประปาจะไม่ไหล ช่วยประชาสัมพันธ์ 
ให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นท่องแตกท่อรั่วให้ 
รีบมาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบทนัที 

นางสาวมลิวัลย์ หนูเหลือง  การประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ อยากให้เป็นหน้าที่ของเวรนะคะ ไม่ใชห่ยุดวันเสาร์ - 
พนักงานจ้าง  อาทิตย์ เวลามีเรื่องให้ประชาสัมพันธ์ ก็โทรตามให้หนูมาประกาศให้ บางทีหนูไปธุระที่อื่น 

ก็ต้องรีบขับรถกลับมาประกาศให้ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ใช่ครับ ต้องเป็นหน้าที่ของคนอยู่เวรประจำสำนักงาน ให้วิชชากรณ์ รับผิดชอบ 
ปลัดเทศบาล  พิมพ์ขั้นตอนการเปิดเครื่องเสียงไปติดไว้ที่ห้องเครื่องเสียง เพื่อให้คนที่อยู่เวรสามารถเปิด 
   เครื่องและประกาศประชาสัมพันธ์ได้ 

นายภาณุวิชญ์ สุรพงษ์พิทักษ์ ผมขอแจ้งเรื่องการเติมน้ำมันรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลทุกคัน ให้เติมไว้ 
นักวิชาการพัสด ุ  ให้พอใช้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับ โดยเติมได้จนถึงวันที่ 24 กันยายนนี้  

ยกเว้นรถฉุกเฉิน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

นายอัครเดช อารี   ของครูยังมีโครงการอะไรที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ 
นายกเทศมนตรี 

นางสาวนงนุช เหมือนส่อน ยังเหลือโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรบัเด็กปฐมวัยค่ะ 
คร ู

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  เรื่องแผนที่ภาษีตอนนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ รายงานด้วย 
ปลัดเทศบาล 

นายชยพล  บัวอ่อน  ตอนนี้คัดแยกเป็นรายแปลงของในเขตเทศบาลประมาณหกพันกว่าแปลง ซึ่งมี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ บางส่วนที่เป็นเขตทับซ้อนกับเขตของ อบต.อยู่ครับ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ 

ก็จะออกสำรวจและขอคัดสำเนากับสำนักงานที่ดินอีกทีครับ 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  การลงข้อมูลในระบบล่ะตอนนี้ลงไปบ้างหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ลงข้อมูลขอให้ปรับ 
ปลัดเทศบาล  รูปแบบการทำงานมาลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน พยายามเร่งหน่อยครับ  
   เพราะในระบบต้องมีฐานข้อมูลโชว์ในระบบด้วย 

นายอัครเดช  อารี  ภายในปี 2563 ข้อมูลนี้ต้องลงระบบให้ครบถ้วน ฉะนั้นช่วยเร่งมือกันด้วย 
นายกเทศมนตรี 
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นางสาวผกามาศ ป้องกัน  การส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมนอกเวลาราชการ แล้วเจ้าตัวไม่ไปจะให้ดำเนินการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ อย่างไร คือ เขาขอมา 5 คน เราส่งช่ือไป 3 คน แต่ไปจริงๆแค่คนเดียว 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช  ทำรายงานขึ้นมาตามลำดับชั้น 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน อาคารเรียนศูนย์เด็กฯ มีความชำรุดมากค่ะ กลัวว่าฝ้าเพดานจะพังลงมา เนื่องจาก 
คร ู   ตอนนี้ฝนตกบ่อยและหลังคารั่วทำให้น้ำฝนรั่วซึมลงมาที่ฝ้า ช่วยดำเนินการปรับปรุง 
   ซ่อมแซมให้ด้วยค่ะ 

นายสังวาล รักษา   กรณีการรับ-ส่งผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตเทศบาล มีปัญหาบ่อยมากครับ เนื่องจากมูลนิธ ิ
พนักงานจ้าง  สว่างฯและสัจจะฯ จะชอบมาหาเรื่องตลอด เวลาเราไปรับหรือไปส่งผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตหรือ 
   เป็นเขตทับซ้อนเขาจะอาฆาตตลอดเลย เราจะมีแนวทางแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรครับ 

นางสาวผกามาศ ป้องกัน  กรณีรับนอกเขตให้โทรแจ้งศูนย์ 1669 ด้วย โดยให้เน้นย้ำกับศูนย์ว่าเรารับผู้ป่วย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ นอกเขตมา เขาจะได้ประสานงานให้เรา 

นายอัครเดช  อารี  เราก็ตัดปัญหารับแค่ในเขตเราก็พอ โดยกำหนดเขตถนนสาย 359 รับแค่เขต 
นายกเทศมนตรี  ยูเทิร์นแรกพอ ส่วนถนนสาย 3079 ก็รับแค่โค้งบ้านหว้าเอน นอกเหนือจากนี้ให้เปน็หน้าที ่
   ของมูลนิธิที่เขารับผิดชอบไป 
    ส่วนเรื่องเงินเดือนครูที่ยังได้ไม่ตรงตามวุฒ ิใหท้นทำอีกหนอ่ยเดี๋ยวนายกฯเข้ากรมฯ 
   จะไปคุยเพื่อขอปรับให้ได้รับตามวุฒิ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ 

    - มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่ม ีขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑6.5๐  น. 
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