
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ประจ าเดือนมิถุนายน   เมือ่วันที่  22  มิถุนายน  ๒๕61 

เวลา  ๑5.3๐  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. นายสายชล  บานวงษ ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
21. นายสมชาย  พุพงษ์ พนักงานดับเพลิง 
22. นายเจริญ  ฉ่ าสมบูรณ์ พนักงานดับเพลิง 
23. นายประเสริฐ โฉมฉิน พนักงานขับรถยนต์ 
24. นายยัง  ผักใหม พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) 
25. นายนิยม  เจริญรุ่ง คนงานประจ ารถขยะ 
26. นายนิกร  ราชบัณฑิต ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
27. นายกนก  บานวงษ์ คนงานประจ ารถขยะ 
28. นายวุฒิชัย  งามเพียร คนงานประจ ารถขยะ 
29. นายสมชาย  เดชบ ารุง คนงานประจ ารถขยะ 
30. นายสังวาล  รักษา คนงานประจ ารถขยะ 
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31. นายปราโมทย์  ดวงดี คนงานประจ ารถขยะ 
32. นายไพรัช   สุวรรณข า คนงานประจ ารถขยะ 
33. นางสาวมลิวัลย์   หนูเหลือง คนงานประจ ารถขยะ 
34. นายสุธา  ปานเหม็น พนักงานผลิตน  าประปา 
35. นายวรรณไชย  ไชยชุน พนักงานจดมาตรวัดน  า 
36. นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ ผู้ดูแลเด็ก 
37. นางสาวจุฬาภรณ์  โตสุข ผู้ดูแลเด็ก 
38. นางสาวสมปอง   นาคสุข คนงาน 
39. 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) (ลาพักผ่อน) 
5. นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลาพักผ่อน) 
6. นางสาวบังอร   ค่ายมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ลาป่วย) 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑5.3๐  น. 

      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรี ขอเชิญปลัดฯ ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระเลยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ปลัดเทศบาล ขอความร่วมมือทุกคนเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ของปีนี ด้วย ให้ช่วยกันท าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ทีมตรวจ
ประเมินจากจังหวัดจะมาตรวจ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ด้วยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕61  เมื่อวันที่ 25  
พฤษภาคม  ๒๕61 

ปลัดเทศบาล รายงานการประชุมครั งที่แล้ว มีจ านวน 4 หน้ากระดาษพิมพ์ตามที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  
มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีแก้ไขผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงานทุกส่วนราชการ 

ปลัดเทศบาล ขอเชิญส านักปลัดรายงานผลการปฏิบัติงาน ครับ 
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นางวิรัตน์ฯ งานประจ าส านักงานเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ได้แก่ 
1. งานสารบัญกลางเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
2. งานการรับ - ส่งหนังสือ  
3. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
4. งานแจ้งเวียนระเบียบ หนังสือราชการให้กับส่วนราชการในสังกัดเทศบาล 
5. งานรายงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั งรายงานและลงข้อมูลในเว็บไซด์ตามที่ก าหนด 
6. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการและตามค าร้องของประชาชนทางเสียงไร้สาย
ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
7. เรื่องแผนพัฒนาสี่ปี หากส่วนราชการไหนต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาสี่ปี ให้ส่งเรื่องได้ที่งานวิเคราะห์ได้ตั งแต่บัดนี  
8. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
9. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือเตรียมเสนอ
ขอความเห็นต่อสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล  -  กองคลัง  การท างานเป็นอย่างไรบ้างครับ  เรื่องการจัดซื อจัดจ้าง พยายามท าให้รัดกุม  
   และรอบครอบและฝากผู้อ านวยการกองคลังช่วยตรวจสอบให้ละเอียดก่อนเสนอด้วยครับ 
นางสาวสุพัสตราฯ กองคลังได้ปฏิบัติงานประจ า 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 
8. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
9. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับกองคลัง 

ปลัดเทศบาล  - กองช่างมีอะไรจะรายงานหรือไม่ ส่วนเรื่องรายงานช่างทุกโครงการให้ช่างเขียนรายงาน 
การก่อสร้างทุกวันและส่งรายงานให้ผมทราบด้วยนะครับ   

นายธงชัยฯ  - รับทราบครับ 
   กองช่างได้ปฏิบัติงานประจ า ดังนี  

1. งานธุรการ รับ - ส่งหนังสอืของกองช่าง  
2. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
3. งานแจ้งจัดหาพัสดุต่างๆ 
4. งานแจ้งซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถไถฟาร์มแทรคเตอร์ 
5. งานขออนุญาตรื อถอนบ้าน ,ถมดิน , และก่อสร้างบ้าน 
6. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
7. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับกองช่าง 
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ปลัดเทศบาล ขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ  
นางสาวผกามาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี ค่ะ 

1. งานการรับ - ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ 
2. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 3. งานโครงการต่างๆที่ต้องท าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกรอกสมบูรณ์ 
4. งานลงระบบ LCT เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
5. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
6. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปลัดเทศบาล ขอเชิญกองการประปา ครับ  
นายธงชัยฯ ส าหรับกองการประปาปฏิบัติงานประจ าและต่างๆ ดังนี  

1. งานการรับ - ส่งหนังสือ และแจ้งเวียนหนังสือราชการ 
2. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
3. งานลงบัญชีและจัดท าเงินคงเหลือประจ าวัน  
4. งานการซ่อมแซมท่อน  าประปาและมาตรวัดน  า  
5. งานจดมาตรวัดน  า  
6. งานออกใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาและออกจัดเก็บค่าน  าประปา 
7. งานจ่ายเช็คให้ผู้รับจ้าง 
8. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
9. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับกองการประปา 

ปลัดเทศบาล  - กองการศึกษา 
นายวิชชากรณ์  กองการศึกษาได้ปฏิบัติงานประจ าและงานอื่นๆ ดังนี  

1. งานธุรการ รับ - ส่งหนังสอืของกองการศึกษา  
2. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารเสริมนม 
3. งานแจ้งจัดหาพัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
4. งานแจ้งจัดหาพัสดุของกองการศึกษาฯ 
5. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
6. จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อ่ืนๆ  

ปลัดเทศบาลฯ  - ในระเบียบวาระนี มีใครจะเสนออะไรหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีใครเสนอ ผมขอแจ้งให้ทราบ 
   เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการท างานต่อไปจะต้องเป็นขั นเป็นตอน  และจะต้องท าเป็น 
   บันทึกข้อความทุกครั ง เนื่องจากมีการสื่อสารที่ผิดพลาด  หากมีปัญหาให้แจ้งผู้บังคับบัญชา 
   ชั นต้นทราบ  เพ่ือที่จะได้หาทางแก้ไขต่อไป ในส่วนของกรณีใช้เงินไม่ว่าจ่ายขาดเงินสะสม 
   หรือตั งจ่ายจากรายการใหม่ แผนต้องอยู่ใน ๒ ปีนั นด้วย  ให้ทุกกองดูเรื่องงบประมาณ 
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ด้วยว่ามีการตั งงบประมาณเป็นจ านวนเท่าไหร่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ คงเหลือเท่าไหร่ จะพอใช้
ต่อไปหรือไม่โดยให้แต่ละกองดูรายจ่ายประจ าให้เรียบร้อยก่อนหากมีรายการใดต้องโอน
เพ่ิมก็ดูว่าเป็นอ านาจนายกฯหรืออ านาจสภาฯ หากเป็นอ านาจนายกฯก็ให้ทุกกองเสนอเรื่อง 
พร้อมๆกันจะได้โอนเป็นครั งเดียวกัน หากต้องโอนโดยอ านาจสภาฯก็ต้องดูว่าจะมีการเปิด 
ประชุมสภาฯช่วงเดือนไหนให้ท าญัตติเสนอมาเพ่ือน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือให้ 
สภาอนุมัติต่อไป  
- อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องการบริการประชาชน  แต่ละกองต้องมีการด าเนินการตามระเบียบ  
กฎหมาย  เช่น การขอใช้น  าประปา การขอถังขยะ ต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั นตอน
อย่างไรบ้าง จะต้องชี แจงรายละเอียดให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจน 

มติที่ประชุม  -  รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

ปลัดเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอปิดการประชุมแตเ่พียงเท่านี  

ปิดประชุม เวลา  ๑6.50  น. 

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

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

 
 

 


