
- ๑ - 
 

-ส ำเนำ- 
บันทึกกำรประชุมคณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลสระแก้ว 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565 
วันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 13.30 น. ณ หอประชุมเทศบำลต ำบลสระแก้ว 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑.  นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรีต ำบลสระแก้ว พรม  ประตำ  
๒.  นำยพูนชัย   แก้วอำษำ รองนำยกเทศมนตร ี พูนชัย   แก้วอำษำ  
๓.  ร.ต.ท.บุญแสง   ปวงประชัง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี บุญแสง   ปวงประชัง  
๔.  พันตรีกษิดิศ  อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำลต ำบล กษิดิศ  อ้วนพรมมำ  
๕.  นำงศุภำภรณ์   ศิรสิุวรรณ รองปลัดเทศบำลต ำบล ศุภำภรณ์   ศิรสิุวรรณ  
๖.  นำยประจักษ์   พันธ์พิทักษ ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ประจักษ์   พันธ์พิทักษ์  
๗.  นำงอุไร   จันทร์ลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด อุไร   จันทร์ลำ  
๘.  นำงสุภำวดี   พลธำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ สุภำวดี   พลธำ  
๙.  น.ส.ศิรติำภรณ์  เทียมทะนงค ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ศิริตำภรณ์  เทียมทะนงค ์  
๑๐.  นำงสำวทัศนีย์  ศิรินำรถ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ทัศนีย์     ศิรินำรถ  
๑๑.  นำงสำววิภำดำ  บุตรโพธ์ิ นักจัดกำรงำนท่ัวไป วิภำดำ   บุตรโพธิ ์  
๑๒.  จ่ำเอกวสันต์   หวำนเสนำะ นักทรัพยำกรบุคคล วสันต์   หวำนเสนำะ  
๑๓.  นำยสุกิจ   พระพินิจ นักพัฒนำชุมชน สุกิจ   พระพินิจ  
๑๔.  นำยวิศวชำติ   หงษ์บุญ นำยช่ำงโยธำ วิศวชำติ   หงษ์บุญ  
๑๕.  นำงเกศวรำกร   เสนำวงษ์ เจ้ำพนักงำนพัสด ุ เกศวรำกร   เสนำวงษ ์  
๑๖.  จ่ำเอกวำที   ค ำเกษร เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย วำที      ค ำเกษร  
๑๗.  พันจ่ำตรีวุฒิชัย  อินทปัตถำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร วุฒิชัย  อินทปัตถำ  
๑๘.  นำงศมนญำ   เพิ่มทอง ครูผูดู้แลเด็ก ศมนญำ   เพิ่มทอง  
๑๙.  นำงสมจิตร   หล้ำหำญ ครูผูดู้แลเด็ก สมจิตร  หล้ำหำย  
๒๐.  นำงอรพิม   เจริญสว่ำง ผช.นักวิชำกำรเงินและบญัช ี อรพิม   เจริญสว่ำง  
๒๑.  น.ส.มณีรตัน์  อ้วนมะโฮง จ้ำงเหมำ มณีรตัน์  อ้วนมะโฮง  
๒๒.  นำงสำวสุภำวรรณ    ทบโม แม่บ้ำน สุภำวรรณ    ทบโม  
๒๓.  นำงยุพิน   โทแหล่ง จ้ำงเหมำ ยุพิน   โทแหล่ง  
๒๔.  นำยสิทธิชัย   ไพสอน จ้ำงเหมำ สิทธิชัย   ไพสอน  
๒๕.  นำยสังคม    ดวงมณ ี พนักงำนป้องกันฯ สังคม        ดวงมณี  
๒๖.  นำงสำวปรียำภรณ์   พงษ์อุทำ จ้ำงเหมำ ปรียำภรณ์   พงษ์อุทำ  
๒๗.  นำยพสุธร   สระพรม นักกำรภำรโรง พสุธร       สระพรม  
๒๘.  นำยวงศธร   บรรยง พนักงำนขับรถขยะ วงศธร         บรรยง  
๒๙.  นำยอัดชำ   โพธ์ิรินทร ์ พนักงำนเก็บขยะ อัดชำ           โพธิ์รินทร์  
๓๐.  นำยอ ำพล   แพงหนองยำง พนักงำนขับรถ อ ำพล   แพงหนองยำง  
๓๑.  นำยอำนนท์   ประทุมชู ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อำนนท์   ประทุมชู  
32. นำยนิพนธ์   แก่นพรม พนักงำนขับรถป้องกันฯ นิพนธ์   แก่นพรม  
33. นำยสำนิตย์   ทองไทย พนักงำนป้องกันฯ สำนิตย์   ทองไทย  
34. นำยเชำวลิต   ปัสสำวะภำ พนักงำนป้องกันฯ พนักงำนป้องกันฯ  
35. นำยสมนึก   แตกหนองโน พนักงำนป้องกันฯ สมนึก     แตกหนองโน  
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ผู้ไม่มำประชุม 
 ๑. นำงสำวทัศนีย์  ศิรินำรถ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
 
เริ่มประชุมเวลำ 13.30  น. 

  เมื่อพนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำง มำพร้อมกันแล้ว  นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรีต ำบล
สระแก้ว  กล่ำวเปิดประชุม 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่อง ประธำนแจ้งท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี  แจ้งกำรเข้ำร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงำนที่ผ่ำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐจังหวัดขอนแก่น  ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 เรำได้เข้ำร่วมรับเกียรติบัตรในวันที่ 13 กันยำยน 2565 รำงวัลส่วนนี้จะเป็นผลงำนของพวกเรำทุกคน
ขอให้ท่ำนปลัดได้ชี้แจงที่มำที่ไปของโครงกำรนี้ด้วยครับ 

 พันตรี กษิดิศ  อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล ส ำหรับกำรประเมินของ ป.ป.ช. จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปี 2565 ซึ่งเทศบำลต ำบลสระแก้วของ
เรำได้ผลกำรประเมินคือ 92.88 คะแนน ซึ่งก้ำวกระโดดขึ้นมำเยอะมำกจำกปีที่ผ่ำนมำ ขอขอบคุณพนักงำนทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในปีหน้ำสะพำนที่จะข้ำมไปสู่ระดับ AA ซึ่งตอนนี้เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบข้อมูลแล้ว ถ้ำเรำได้มำจะเป็น
สะพำนในกำรขอรำงวัลต่ำงๆ ได้ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ ธรรมำภิบำล รำงวัลพระปกเกล้ำ จะต้องใช้พวกนี้ทั้งหมดซึ่งใน
วันที่ 13 กันยำยน 2565 นี้จะไปรับรำงวัลมำครับ 

 
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 6/2565 เม่ือวันที่ 8 สิงหำคม 2565 

มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุม  

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 

  นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี  นโยบำยผู้บริหำรของเรำ เน้นเรื่องควำมโปร่งใสและกำรบริกำร
พ่ีน้องประชำชนให้ได้รับควำมร่วมมือกับพ่ีน้องชำวเทศบำลต ำบลสระแก้วทุกท่ำนไม่ว่ำจะเป็นงำนใดๆ  ผมขอฝำก 
ทุกท่ำนให้ควำมส ำคัญกับประชำชนในพ้ืนที่ของเรำให้ควำมสะดวกต่อประชำชนที่เข้ำมำติดต่องำนรำชกำรเพรำะเรำคือ
ผู้บริกำรพ่ีน้องประชำชนสิ่งส ำคัญบริหำรด้วยควำมจริงใจให้เกียรติทุกท่ำนที่ท ำงำนร่วมกันครับ 

 พันตรี กษิดิศ  อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล ขอกลับไประเบียบวำระที่ 2 เรื่องวำระกำรประชุม 
อยำกจะให้ลดปริมำณกระดำษ อยำกให้ทำงผู้จัดท ำท ำวำระเสร็จแล้ว เสนอผู้บริหำรจำกนั้นสแกนลงในเว็บหรือกลุ่มไลน์ 
เป็น QR Code เหมือนของอ ำเภอเรำจะได้ลดปริมำณกระดำษพนักงำนจ้ำงทุกคนสำมำรถดูได้และข้ำรำชกำรต้องเข้ำไป
ดูตรวจก่อนเข้ำประชุม เมืองใหญ่จะไม่ใช้กระดำษจะสแกนคิวอำร์โค้ดดู  ต่อมำเรื่องกำรประชุมของพนักงำนผู้บริหำร
เป็นเรื่องส ำคัญ ส่วนรำชกำรโดยเฉพำะข้ำรำชกำรทุกคนถ้ำไม่ติดธุระที่ส ำคัญต้องเข้ำร่วมประชุมจะได้ทรำบข่ำวสำร
ต่ำงๆ อีกเรื่องกำรประชุม OD ที่ผ่ำนมำท่ำนปลัดอำวุโสได้พูดถึงจริยธรรมของข้ำรำชกำร ของส ำนักงำนเรำจะมีติดไว้ที่
ทำงขึ้นเขียนว่ำ ”ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นจิตที่ 2 ประโยชน์รำชกำรเป็นกิจที่ 1” ค ำๆ นี้เป็นพระรำชด ำรัสของ
สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก ซึ่งค ำเต็มๆ ท่ำนพระรำชด ำรัสว่ำ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วน
ตนเป็นที่ 2 ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลำภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมำแก่ท่ำนเอง ถ้ำท่ำนทรงธรรมะ
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แห่งอำชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ในส่วนจริยธรรมของข้ำรำชกำรมีค ำค ำหนึ่งว่ำ “ให้ถือประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตัวเสียสละมีจิตสำธำรณะแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน” เป็นสิ่งที่ข้ำรำชกำรทุกท่ำนต้องปฏิบัติครับ 

 เมื่อเช้ำกับผมได้เข้ำร่วมประชุมอ ำเภอแทนท่ำนนำยก วันนี้นำยอ ำเภอไปรำชกำรที่จังหวัด ให้ปลัด
อำวุโสเป็นประธำนที่ประชุมแทน เรื่องแรกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่นและรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่นท่ำนจำรึก
เหล่ำประเสริฐ จะเกษียณอำยุรำชกำรปีนี้  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเรำจะมีกำรจัดงำนมุทิตำจิตส ำหรับผู้เกษียณ ปี 
2565 จะจัดในวันที่ 27 กันยำยน 2565 จะมีผู้เกษียณอำยุรำชกำรมี 9 ท่ำน ส่วนรำยละเอียดอ ำเภอจะประสำนมำ
อีกครั้งต่อมำตำมที่ได้มีกำรประกวดนำยอ ำเภอขวัญใจประชำชนจังหวัดขอนแก่นและนำยอ ำเภอของเรำได้รับรำงวัล
นักพัฒนำดีเด่น เรื่องต่อมำกำรรำยงำนผลกำรประเมิน ITA ของอ ำเภอเรื่องต่อมำเก่ียวกับโรงพยำบำลเปือยน้อยกำรถ่ำย
โอนภำรกิจท่ำนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแจ้งว่ำ รพ.สต. ทุกแห่งที่อยู่ในเขตจะโอนไปท่ี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต่อมำ
เรื่องที่ดินเป็นนโยบำยของรัฐบำลให้ส ำรวจที่ดินสำธำรณะที่หน่วยงำนรัฐเข้ำไปใช้ให้ แล้วเสร็จภำยในวันที่ 1 ธันวำคม 
2565 ฝำกกองช่ำงไปดูที่สำธำรณะของเรำมีอะไรบ้ำงในพ้ืนที่มีใครไปใช้หรือไม่ ผมก็มีเรื่องเท่ำนี้ครับ  

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

  ส ำนักปลัด 

  นำงอุไร   จันทร์ลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด   จำกกำรที่ไปดูงำนในวันที่ 31 สิงหำคม -  2 กันยำยน
2565 ขอให้เจ้ำหน้ำที่ได้รีบด ำเนินกำรกำรส่งใช้และสิ่งใดที่ยังไม่ได้เบิกก็ขอให้รีบด ำเนินกำรก่อนวันที่ 15 กันยำยน 
2565 ค่ะ 

  นำงสำวศิริตำภรณ์   เทียมทะนงค์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  งำนวิเครำะห์ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
เทศบัญญัติรำยจ่ำยประจ ำปี 2566 ซึ่งสภำเทศบำลต ำบลสระแก้วได้มีมติเห็นชอบตำเป็นเทศบัญญัติซึ่งตอนนี้ได้
รวบรวมเอกสำรและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งอ ำเภอเปือยน้อย ปีนี้รำยละเอียดจะเยอะขึ้นสรุปงบประมำณแต่ละ
หมวดมำเป็นเอกสำรให้อ ำเภอตรวจอีกครั้งขอบคุณค่ะ 

  น.ส.วิภำดำ  บุตรโพธิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป  ส ำหรับงำนนักจัดกำรตอนนี้งำนล่ำสุดคือกำรไป ศึกษำดู
งำนจะเร่งด ำเนินกำรส่งใช้ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 กันยำยน 2565 อีกเรื่องจะเป็นเรื่อง ITA บำงหัวข้อที่เรำได้
คะแนนน้อยคือเอกสำรเรำยังไม่ครอบคลุม ท ำให้คะแนนตกไป เช่น รำยงำนงบประมำณประจ ำปี ในส่วนนี้เรำจะขำด
เกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค และแผนกำรป้องกันกำรทุจริตซึ่งเรำยังไม่เป็นปีปัจจุบันค่ะ 

 พันตรี กษิดิศ  อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล  ในส่วนของกำรเงินและบัญชีให้เพ่ิมปัญหำและอุปสรรค
เข้ำไปและในส่วนแผนกำรป้องกันกำรทุจริตให้นักวิเครำะห์ฯ ท ำเอกสำรขึ้นมำปีหน้ำนี้น่ำจะได้ระดับ AA ขอให้พวกเรำ
ทุกคนช่วยกันครับ 

 จ่ำเอกวสันต์  หวำนเสนำะ นักทรัพยำกรบุคคล  ในช่วงนี้จะเป็นกำรเตรียมกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ง
ที่ 2 ประจ ำปี 2565 ส ำหรับเอกสำรแบบประเมินขอควำมร่วมมือทุกท่ำนเตรียมให้เรียบร้อยเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
เรื่องต่อมำคือเรื่องท่ีท่ำนนำยกมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรตอนนี้แล้วเสร็จไปประมำณ 80 เปอร์เซ็น แล้วครับ 

 นำยสุกิจ   พระพินิจ  นักพัฒนำชุมชน  ในส่วนของงำนพัฒนำชุมชนตำมท่ีได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วม
ประชุมงำนขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนที่อ ำเภอเปือยน้อย  ในส่วนของกำรขจัดควำมยำกจน
เป็นงำนของพัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอเป็นภำพรวม งำนเสนอที่ได้ช่วยเหลือประชำชนในส่วนของต ำบลสระแก้วไม่มี
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ปัญหำอะไรแต่ท่ำนนำยอ ำเภอติดตำมเรื่องกำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำที่อยู่อำศัย  ซึ่งได้น ำข้อมูลเสนอ กองช่ำงเพ่ือ
ด ำเนินกำร ปร.4 –ปร.5 แล้วน ำส่งครับ 

 จ่ำเอกวำที  ค ำเกษร เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ  ในส่วนของงำนป้องกันมี 2 เรื่องคือ 
เรื่อง อุทกภัยและวำตภัย  อุทกภัยมี 2 ครั้งในห้วงวันที่ 17-20 สิงหำคม 2565 และ 20-24 กรกฎำคม 2565 อยู่
ในระหว่ำงขั้นตอนของกองช่ำงด ำเนินกำรซ่อมแซมครับส่วนเรื่องวำตภัยของนำยสุวิทย์ ฯ บ้ำนนำเสียว ตอนนี้ช่ำงได้
ประเมินรำคำทำงป้องกันก ำลังขออนุมัติเบิกเพ่ือเบิกจ่ำยต่อไปครับ 

 พันจ่ำตรีวุฒิชัย   อินทปัตถำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ขอประชำสัมพันธ์ตำมที่อ ำเภอเปือยน้อยมี
หนังสือแจ้งประชำสัมพันธ์โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำบรมรำชินีได้จัดท ำ
โครงกำรแสงน ำใจไทยทั้งชำติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพำต ครั้งที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 21-31 ตุลำคม 2565 และในห้วงนี้
เป็นกำรรำยงำนข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรประจ ำปี 2565 ซึ่งต้องรำยงำนเป็นประจ ำทุกปีตอนนี้อยู่ระหว่ำงกำร
เตรียมข้อมูลครับ 

  กองคลัง 

 นำงศุภำภรณ์   ศิริสุวรรณ  รองปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   ส ำหรับ
กองคลังขอรำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 - 1 กันยำยน 2565 เทศบัญญัติตั้ง
งบประมำณไว้ที่ 23 ล้ำนบำท ซึ่งตอนนี้มีรำยรับจริงอยู่ที่ 21,015,366.67 บำท ติดลบอยู่ที่ 1,984,633.33 บำท 
ซึ่งปัจจุบันมีรำยจ่ำยจริงอยู่ที่ 17,111,857.27 บำท ส ำหรับปีนี้คำดกำรณ์ว่ำรำยรับน่ำจะเข้ำเกือบถึงหรือติดลบนิด
หน่อยค่ะขอฝำกทุกกองฝ่ำยให้ส ำรวจว่ำมีกำรเบิกจ่ำยอะไรบ้ำงให้เร่งรัดจัดท ำฎีกำเพ่ือเบิกจ่ำย ค่ะ 

 พันตรี กษิดิศ  อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล  ขอเพ่ิมเติมในส่วนของกองคลังมี 2 เรื่องตำมที่ ผอ.คลัง  
ได้ชี้แจงติดลบอยู่ประมำณ 1.9 ล้ำนบำท คำดว่ำน่ำจะเข้ำเกือบครบหรือติดลบนิดหน่อยเพรำะฉะนั้นผมจะท ำหนังสือ
ถึงหัวหน้ำส่วนทุกส่วนให้ไปส ำรวจงบประมำณที่จะใช้ด ำเนินกำรที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องกันงบ
ของปี 2565 โดยให้ท ำหนังสือแจ้งมำที่ส ำนักปลัด ภำยในวันศุกร์ที่ 9 กันยำยน 2565 อีกประเด็นต่อมำหำกเงินเข้ำ
เรำมีครุภัณฑ์ในส่วนของรถยนต์ขนำด 1 ตันรำคำ 854,000 บำท ถ้ำหำกเงินเข้ำก็ไม่อยำกให้ตกไปมีเวลำอยู่ขอกันเงิน
ต่อสภำให้ทำงพัสดุ กองคลัง และส ำนักปลัด คุยกันเรื่องนี้ครับอย่ำให้ หลุดครับฝำกสองเรื่องส ำคัญๆ ครับ 

 นำงเกศวรำกร  เสนำวงษ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุ ในส่วนของงำนพัสดุตอนนี้งบลงทุนได้ก่อหนี้ผูกพันทุก
รำยกำรแล้ว ก ำลังอยู่ในช่วงด ำเนินกำร และในส่วนของงบส ำรองจ่ำยได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเหลือด ำเนินกำร ไมแ่น่ใจว่ำจะ
ได้กันเงินหรือไม่ในส่วนของพัสดุได้เร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยซึ่งมีหลำยรำยกำรครุภัณฑ์ของกองช่ำงที่ก ำลังท ำ TOR อยู่คือ
กล้องจัดมุม ไม้สต๊ำฟ และสำยไฟ วัสดุก่อสร้ำงทำสีรั้วอยู่ที่ 35,090 บำท แต่เงินที่เรำมีอยู่ 29,950 บำท น่ำจะได้โอน
เพ่ิมอีกเรื่องคือวัสดุส ำนักงำนตอนนี้มีเงินอยู่ 22,255 บำท ที่สำมำรถใช้จ่ำยได้แต่เรำมียอดค้ำงอยู่ 19,183 บำท ยอด
ที่ใช้ได้ตอนนี้คือ 3,072 บำท ซึ่งไม่พอกับค่ำกระดำษท่ีเรำต้องด ำเนินกำร อีกเรื่องคือสิ้นปีงบประมำณตำมระเบียบวินัย
กำรเงิน ต้องให้ส่วนงำนที่กำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุต่ำงๆ ตำมวัสดุคงเหลือส่งคืนกำรเงินเป็นหมำยเหตุต่อไป และอีกเรื่องที่
จะต้องท ำคือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีค่ะ 

  กองกำรศึกษำ 

 นำงสุภำวดี   พลธำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ    ในส่วนของกองกำรศึกษำ ห้วงนี้ได้จัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2566-2570 และได้จัดส่งให้ อบจ.ขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว จำกที่ได้ประชุมกำรจัดท ำแผน
และได้ด ำเนินกำรแล้วกำรจัดท ำบัญชีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ก ำลังด ำเนินกำรส่วนข้อมูลอ่ืนรอข้อมูลจำกกองคลัง เพ่ือที่จะ
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จัดท ำบัญชีเพ่ิมเติมต่อไป เรื่องต่อมำกำรจัดท ำโครงกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโครงกำรป้องกันเด็กติดในรถยนต์และ
โครงกำรป้องกันเด็กจมน้ ำ ได้ประสำนกับทำงคุณครูคำดว่ำสัปดำห์หน้ำ จะแล้วเสร็จและจะได้ประสำนกับงำนป้องกันให้
ช่วยไปเป็นวิทยำกร ช่วงนี้อยู่ในกำรจัดท ำแผนประจ ำปีงบประมำณของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กำรจัดท ำแผนงบประมำณ 
2566 ตอนนี้เทศบัญญัติของเทศบำลต ำบลสระแก้วได้ผ่ำนสภำเรียบร้อยแล้วทำงศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กจะต้องจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2566 ให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 กันยำยน 2565 อีกเรื่องกำรซ่อมแซมห้องน้ ำของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระแก้ว ตอนนี้ยังไม่สำมำรถซ่อมได้ค่ะ 

 นำงศมนญำ  เพิ่มทอง ครูผู้ดูแลเด็ก  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์ ที่ผ่ำนมำได้จัด
กิจกรรมวันแม่และท ำตำมนโยบำยของผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำคือจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 5 ปี  ส่งให ้
กองกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว เรื่องมือ เท้ำ ปำกเปื่อย ขณะนี้ไม่มีรำยงำนของเด็กที่เป็น เด็กสำมำรถที่จะเข้ำอบรมได้
ตำมปกติค่ะ 

 นำงสมจิตร   หล้ำหำญ ครูผู้ดูแลเด็ก   ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระแก้ว ได้ท ำตำมนโยบำย
ของผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ เช่นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแผนงบประมำณและห้วงที่ผ่ำนมำเด็กที่เป็นมือเท้ำปำก
ไข้หวัดได้หำยหมดแล้วสำมำรถมำเรียนได้ปกติค่ะ  

 พันตรี กษิดิศ  อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล  ขอเพ่ิมเติมโครงกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพรำะกำร
ตรวจ LPA มีเก่ียวเนื่องกันให้ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ท ำโครงกำรที่เก่ียวเนื่องให้เสร็จในครั้ง
เดียวเลยครับ  

 กองช่ำง 

 นำยประจักษ์  พันธ์พิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ส ำหรับงำนกองช่ำงในปีงบประมำณนี้ได้จัดท ำขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงครบทุกโครงกำรแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่ำงกำรบริหำรสัญญำจ้ำงลงมือท ำงำน ส่วนโครงกำรถนน 
แอสฟัลติกสำยบ้ำนสระแก้ว – บ้ำนหัวขัว ช่ำงควบคุมงำนได้ประสำนงำนกับหัวหน้ำช่ำงควบคุมงำนดูแลเอกสำรเพ่ือส่ง
มอบให้พัสดุตรวจสอบต่อไปครับ 

 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี  โครงกำรถนนแอสฟัลติกสำยบ้ำนสระแก้ว – บ้ำนหัวขัว ขอให้
เร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้ทันเวลำครับ 

 นำยวิศวชำติ   หงษ์บุญ นำยช่ำงโยธำ  โครงกำรถนนแอสฟัลติกสำยบ้ำนสระแก้ว – บ้ำนหัวขัว 
เอกสำรทั้งหมดอยู่กับช่ำงผู้ควบคุมงำนของทำง อบจ.ขอนแก่น พรุ่งนี้จะไปตรวจเอกสำรกันซึ่งรำยละเอียดบำงส่วนยัง
ตรวจสอบไม่ครบและในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของแบบได้ท ำเสร็จแล้วจะเสนอคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงอีกครั้ง
ครับ 

  พันตรี กษิดิศ  อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล  เรื่องถนนลำดยำงแอสฟัลติกเป็นเรื่องใหญ่ถ้ำเบิกจ่ำยไม่
ทันเรำต้องจ่ำยเองนะครับ ขอให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จส่งให้จังหวัดโดยด่วนนะครับ 

 ฝำกกองช่ำงเรื่องกำรขอรำยงำนในระบบจะเกี่ยวเนื่องกับกำรขอเงินตรงจำกส ำนักงบประมำณ  
เรื่องถนนถ้ำไม่มีในฐำนข้อมูลจะของบประมำณไม่ได้ อีกเรื่อง เรื่องคุณภำพน้ ำให้ตรวจคุณภำพน้ ำ ให้ประสำนดูกำร
ตรวจสอบคุณภำพจะเก่ียวกับกำรตรวจ LPA ด้วยเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ฝำกของช่ำงด้วยนะครับ 

 



- ๖ - 
 

ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

 -ไมมี 

 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี  ถ้ำไม่มีท่ำนใดมีเรื่องเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดีถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 
 
 ปิดประชุมเวลำ  ๑๖.๐๐  น. 
 

  
  
 
พันจ่ำตรี วุฒิชัย  อินทปัตถำ  ผู้บันทึกกำรประชุม 
               (วุฒิชัย  อินทปัตถำ) 
               เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
 
 (ลงชื่อ)       อุไร   จันทร์ลำ        ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
              (นำงอุไร    จันทร์ลำ) 
                หวัหน้ำส ำนักปลัด 
 
 
  
 
  
 

ตรวจถูกต้อง 
 

พันตรี กษิดิศ   อ้วนพรมมำ 
         (กษิดิศ   อ้วนพรมมำ) 

        ปลัดเทศบำลต ำบลสระแก้ว 
 


