รายงานการประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลหนองไข่นา
ครังที่ 1/256๑
วันพุธที่ ๑๑ เดือน มกราคม 25๖๑ เวลา 09.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลหนองไข่นา
.........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.นายสัญญา พรโคกสูง
๒.นายสมพร วรรณโก
๓.นายด้ารงค์ เวียนโคกสูง
๔.นายชูชีพ สอดโคกสูง
๕.นายศิริ เรืองศรี
๖.นางสาวธัญญพัทธ์ อ้วนโพธิ์กลาง
๗.นางพรทิพย์ พงชะเกาะ
๘.นางสาวชลิดา อภิทรัพย์ด้ารง
๙.นางประกอบ พิงกระโทก
๑๐.นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์
๑๑.สิบเอกอนุรักษ์ การบรรจง
๑๒.นางนิภาพร ด้อมกลาง
๑๓.นายรวี พูลเฉลิม
๑๔.นางสาวเรณู กมลรัตน์
๑๕.นางสาวจารุณี มาตรโคกสูง
๑๖.นางสาวอภิญญา ทิพย์สาคร
๑๗.นางมาลี เจริญเกียรติ
๑๘.นางสาวขวัญฤทัย คงทอง
๑๙.นางมุกดา กิ่งนอก
๒๐.นางกาญจนา แจ้งหมื่นไวย
๒๑.นางกิตติกาญจน์ ศิริโภคานนท์
๒๒.นางขวัญฤดี ราชนิรัมย์
๒๓.นางวนิดา พินินจพงษ์
๒๔.นางศิริรัตน์ สาทกลาง
๒๕.นางรจนา หนูแก้ว
๒๖.นางสาวพนิตานันต์ ชนะจอหอ
๒๗.นางธัญยธรณ์ เทาใหม่
๒๘.นายณัฐกาล รอดละม้าย
๒๙.นายรุจน์ มาตรโคกสูง
๓๐.นางสาวนพรัตน์ มะเริงสิทธิ์
๓๑.นางเพ็ญนภา ข้าโคกสูง
๓๒.นายวีรัส กลางจันอัด
๓๓.นางอรนุช เต้าทอง

นายกเทศมนตรีต้าบลหนองไข่น้า
รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองไข่น้า
เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลหนองไข่น้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลหนองไข่น้า
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ผู้อ้านวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักวิชาการเกษตรช้านาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญการ
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานทะเบียนช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาช้านาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นักการ
คนงาน

/๓๓.นายทินกร....
-๒๓๔.นายทินกร บังจันอัด
๓๕.นางสาวสุภาวดี เขียนโพธิ์
๓๖.นางสาวสุภาพร ไม้โคกสูง
๓๗.นางสาวดาริกา ญาติดอน
๓๘.นางสาวกิ่งกาญจน์ แตงกระโทก
๓๙.นายแสงทอง เอี่ยมพุฒิ
๔๐.นายสกุล ปลั่งกลาง
๔๑.นายชัชวาลย์ ชวนโพธิ์
๔๒นางวงเดือน โดนโคกสูง
๔๓.นางพนาวัลย์ ภินานันทชัย
๔๔.นายสุนันต์ กอพลูกลาง
๔๕.นายถนอมศักดิ์ แก่นจันทร์

ช่างเครื่องสูบน้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
คนงานทั่วไป
คนงานทัว่ ไป

ผู้ไม่มาประชุม
๑.นายเชิด สารโคกสูง
๒.นางสาวภัชรี พงษ์ปิยะรัตน์
๓.นางสาวเสาวลักษณ์ กึ่งกลาง
๔.นางสาวกาญจนา นวมขุนทด
๕.นางธัญญารัตน์ ภูวรัตน์โภคาศิริ

รองนายกเทศมนตรี
ผู้อ้านวยการกองคลัง(ลา)
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
เมื่ อพนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจ้ า และพนั กงานจ้ าง เทศบาลต้ าบลหนองไข่ น้ า มาครบแล้ ว
นายสัญญา พรโคกสูง นายกเทศมนตรีหนองไข่น้า ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
นายสัญญา พรโคกสูง
(นายกฯ)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑
เทศบาลต้าบลหนองไข่น้า ก้าหนดจัดงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๑ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๖๑ กองการศึกษาเป็นผู้ด้าเนินการจัดงาน และส้าหรับโรงเรียนบ้าน
หนองไข่น้า,โรงเรียนบ้านกระโดน ก้าหนดจัดงานในวันศุกร์ ซึ่งคณะผู้บริหาร จะน้า
ขนมและสิ่งของไปมอบให้กับเด็กๆทังสองโรงเรียน ขอเชิญท่านปลัด รองปลัดและ
หัวหน้าส่วนด้วยนะครับ

น.ส.ธัญญพัทธ์ อ้วนโพธิ์กลาง
(รองปลัดเทศบาล)

การจัดงานวันเด็ก ได้มีการด้าเนินการไปแล้วบางส่วน มีการขอรับบริจาค
บริจาคขนมและสิ่งของต่างๆจากผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆ ขณะนีได้ท้า
หนังสือขอรับบริจาครถจักรยาน จากปั๊ม ปตท.พิศลัดดาคะ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ทีป่ ระชุม

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครังที่แล้ว
-ไม่ม-ี
รับทราบ
ระเบียบวาระ...

-๓ระเบียบวาระที่ 3
นายสัญญา พรโคกสูง
(นายกฯ)
นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์
(ผอ.กองช่าง)

นายสัญญา พรโคกสูง
(นายกฯ)
นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาล)

นายสัญญา พรโคกสูง
(นายกฯ)
นางประกอบ พิงกระโทก
(หัวหน้าฝ่ายฯ)

นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาล)
นายสัญญา พรโคกสูง
(นายกฯ)
น.ส.ขวัญฤทัย คงทอง
(นวก.การเงินฯ)
นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาล)
นายสัญญา พรโคกสูง
(นายกฯ)

เรื่องติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละกอง
ขอให้แต่ละกองแจ้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการท้างาน และรายงาน
ผลการด้าเนินงานด้วยครับ เริ่มจากกองช่างครับ
กองช่างขอรายงานผลการปฏิบัติงานรอบที่ผ่านมา โครงการที่ประชาชนได้เสนอมา
ในช่วงที่เราออกประชุมประชาคมจัดท้าแผน ขณะนีกองช่างได้เริ่มออกส้ารวจ
แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ส้าหรับงานซ่อมโคมไฟสาธารณะ ก็ได้มีการด้าเนิ นการซ่อม
อยู่ตลอด ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ได้มีการแก้ไขด้วยการจัดซือ
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนเรื่องการดูดทราย ได้มีการเข้าไปตรวจสอบอยู่เรื่อยๆครับ
บ่อทรายของร้อยตรี ใบอนุญาตหมดอายุหรือไม่ ขอให้กองช่างช่วยตรวจสอบด้วย
เรื่องใบอนุญาตดูดทรายหมดอายุ ต้องไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดครับ ดังนีครับ
๑.เรื่องการดูดทราย ต้องไปทีอ่ ุตสาหกรรมจังหวัด
๒.ในส่วนของเทศบาล จะเข้า พรบ.ขุดดินถมดิน เทศบาลจะด้าเนินการควบคุมการ
ขุดดิน ในส่วนของใบอนุญาตการขุดดินมีอายุ ๑ ปี เทศบาลจะแจ้งและรายงาน
อ้าเภอควบคู่กันไปและแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดในกรณีที่ การขุดดินมีเครื่องจักร
อุปกรณ์
กองคลัง ครับ รายงานผลการด้าเนินงานด้วยครับ
กองคลัง ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนีคะ
-เรื่องตลาดประชารัฐ ตอนนีมีมาลงทะเบียน ๑ ราย ยกเลิก ๑ รายคะ
-โครงการก่อสร้างฯ ตอนนีมี ๕ โครงการ รอการเบิกจ่ายอยู่คะ
-งานการเงิน ตอนนีมีรายได้ ๑๗ ล้านบาท
-มีพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง นางศิริรัตน์ สาทกลาง ต้าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการช้านาญการ จะโอนย้าย
-งบการเงินขณะนีเสนอปลัดคะ
งบการเงินที่เสนออยู่บนโต๊ะปลัด เพราะว่าปลัดให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะมี
การแก้ไข ๓ รอบแล้ว ไม่รู้ว่าผ่านผู้บังคับบัญชามาได้ยังไง ฝากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ช่วยปลัดตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครั บ เพราะถ้าทุกคนช่วยปลัดตรวจสอบ
แล้วงานจะไม่ช้า
นายกไปประชุมจังหวัด ได้รับรายงานว่า เทศบาลต้าบลหนองไข่น้า รายงานงบ
การเงินไม่ทัน ปิดบัญชีไม่ได้ ยังไงก็ขอให้ช่วยแก้ไข ปรับปรุงการท้างานด้วยครับ
เรื่องการลงระบบ e-laas เทศบาลต้าบลหนองไข่น้ายังไม่เป็นปัจจุบัน เพราะว่า
ยังไม่เคยลงระบบมาตังแต่ปี ๕๗ ค่ะ
ปัญหาเรื่องการท้างาน อยากให้ประชุมกันเอง พูดคุยกันตกลงวางแผนการท้างาน
ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เรื่องการใช้รถของส้านักปลั ด การเบิกน้ามันเชือเพลิงฯ ปลัด
ต้องเรียกประชุมซักซ้อมการท้างาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ามันเชือเพลิง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ช้าเหมือนที่เคยเบิกจ่าย
กองช่างและกองคลัง ในส่วนงานโครงการต่างๆ อยากให้มีการประสานงานกันให้
เร็วขึน ด้วยนะครับ
/นายศิริ..

นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาล)

น.ส.ธัญญพัทธ์ อ้วนโพธิ์กลาง
(ผอ.กองการศึกษา)
นางพรทิพย์ พงชะเกาะ
(หัวหน้าสานักปลัด)

-๔เรื่องรายงานการเงิน ปีงบ ๖๐ ที่เสนอปลัดตอนนี จะสะท้อนเกี่ยวกับเงินสะสม
มอบกองคลังไปดูสรุปตัวเลข รายรับ รายจ่าย งบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี
เพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ จะมี การเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๑ ในส่วน
ของงาน วิเคราะห์ เตรียมจัดท้าแผนให้แล้วเสร็จ กองต่างๆช่วยดูภาระค่าใช้จ่าย ที่
จะต้องจ่าย เช่น เงินเดือน ค่าจ้างเหมา ในส่วนของโครงการ ให้ดูแล้วแยกประเภท
ว่าเป็นประเภทเจาะจง หรือประเภทอีวีดดิง แล้วขอให้แจ้งกองคลังเพื่อกันเงินด้วย
นะครับ ในส่วนของผอ.กองทุกกอง จะต้องรับรู้งานทุกงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
เช่น งานการเงิน กรณีมีคนลา อีกคนที่อยู่ก็ต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับงานการเงิน ต่อไป
กองการศึกษา ครับ
ในส่วนของกองการศึกษา ขณะนีอยู่ระหว่างเตรียมงานวันเด็ก และเตรียมรับการ
ตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่คะ
ส้าหรับส้านักปลัดเทศบาล หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนีคะ
-เรื่องยาเสพติด ขอให้เข้มงวดกวดขัน เช่นลานกีฬา ให้ก้าหนดระยะเวลาเล่น ไม่
เกิน ๒๐.๐๐ น. ในส่วนของก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ก้าชับบ้านเช่า บ้านพัก ห้ามมีการ
ปาร์ตีวันหยุด
-ด้านความมั่นคง ให้ติดตามข่าวสาร และให้รายงานด้วยความรวดเร็วในเรื่อง
อาชญากรรมต่างๆ
-การจัดกิจกรรมบ้าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ ๓ ช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารีบ
การรักษา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓๖๕ คน ขณะนีด้าเนินการไปแล้ว ๙๖
คน เข้ารับการบ้าบัดในสถานพยาบาล
-กองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้เพิ่มขึนที่บ้านบึงประเสริฐ พลกรัง
-โครงการจัดระเบียบสังคม โครงการปรับกด น้า เจ้าหน้าที่ต้ารวจ ฝ่ายความมั่นคง
ไปอยู่ในพืนที่ชุมชน ๑ เดือน
-สถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากปีที่แล้วเกิดภาวะฝนแล้ง ท้าให้มีปริมาณน้าลดลง
ขอให้ช่วยรณรงค์การประหยัดน้า
-การตังจุดตรวจปีใหม่ของเทศบาลต้าบลหนองไข่น้า ที่ผ่านมาก็ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี
ไม่มีอุบัติเหตุในพืนที่ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
-เรื่องการแจกเบียยังชีพ ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ติดปัญหาการเบิกจ่ายที่ยังช้าอยู่บ้าง
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นายสมพร วรรณโก
(รองนายกฯ)

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมหั วหน้าส่ วนราชการมาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่
ผ่านมา มีข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี
-เรื่องจิตอาสา เราท้าความดี ก้าหนดให้ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนเป็นวันจิต
อาสา เราท้าความดี ให้ อปท.จัดกิจกรรมในพืนที่และรายงานอ้าเภอด้วยนะครับ
ท่านปลัดมีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญครับ
รับทราบ

ที่ประชุม

/นายศิริ...

-๕นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาลฯ)

๑.เรื่องการทางาน
อยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการท้างาน คนในกองรับรู้ข้อมูลการท้างานของ
คนในกอง ส้าหรับต้าแหน่งหัวหน้า ต้องรับรู้เรื่องการท้างานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกเรื่องนะครับ กรณีผู้ใต้บังคับลา หัวหน้าสามารถตอบเรื่องงานแทนได้ และให้
หัวหน้างานหรือ ผอ.กอง รายงานเกี่ยวกับการท้างาน ปัญหาอุปสรรคในการท้างาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอยู่ตลอดเวลา อย่าเอางานไปกองไว้กับคนๆคนเดียว
๒.เรื่องการติดต่อประสานงานระหว่างสานัก/กอง
การติดต่อประสานงาน ถือว่าเป็นปัจจัยส้าคัญในการบริหารงานอยู่แล้ว ดังนัน การ
การติดต่อประสานงานกันระหว่างกอง เช่น กองช่าง ต้องการสอบถามเรื่อง
งบประมาณกับกองคลัง นอกเหนือจากการท้าบันทึกสอบถามกันแล้ว ถ้ามีการ
พูดคุยสอบถามเรื่องงบประมาณก็จะท้าให้เพิ่มความรวดเร็วในการท้างานมากขึน
๓.เรื่องการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง
มีการด้าเนินการถึงขันตอนไหนแล้ว ตรงไหนไม่แน่ใจ สามารถสอบถามก็ควรจะ
สอบถาม หรือถ้าหารือได้ก็ควรจะหารือนะครับ
๔.เรื่องการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี
การตรวจสอบพัสดุประจ้าปี ไม่ทราบว่า ด้าเนินการถึงขันตอนไหนแล้ว ขอให้รีบ
ด้าเนินการด้วยนะครับ มันมีก้าหนดระยะเวลาด้วยนะครับ
๕.เรื่องจิตอาสา
มอบหัวหน้าส้านักปลัด ไปดูวันจิตอาสา จั ดเตรียมแผนงานกิจกรรมวันจิตอาสาไว้
ด้วยนะครับ สุดท้ายนีและฝากหัวหน้าส้านักปลัด หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ แต่งตัง
คณะท้างานปรับปรุงแผนอัตราก้าลังด้วยครับ
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ระเบียบวาระที่ 5
นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาล)
ปิดประชุม

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
- ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะแนะน้าเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีอะไร
แล้วผมก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี
เวลา 1๑.๐0 น.

(ลงชื่อ) ขวัญฤดี ปรอยโคกสูง ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวขวัญฤดี ปรอยโคกสูง)
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

(ลงชื่อ)

ศิริ เรืองศรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริ เรืองศรี)
ปลัดเทศบาลต้าบลหนองไข่น้า

