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-ส ำเนำ- 
บันทึกกำรประชุมคณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลสระแก้ว  

ประจ ำปี 2565 ครั้งที่ 8/2565  
วันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 09.30 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.  นำยประจักษ์   พันธ์พิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ประจักษ์   พันธ์พิทักษ์  
๖.  นำงอุไร   จันทร์ลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด อุไร   จันทร์ลำ  
๗.  นำงสุภำวดี   พลธำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ สุภำวดี   พลธำ  
๘.  น.ส.ศิรติำภรณ์  เทียมทะนงค ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ศิริตำภรณ์  เทียมทะนงค ์  
๙.  นำงสำวทัศนีย์  ศิรินำรถ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ทัศนีย์     ศิรินำรถ  
๑๐.  นำงสำววิภำดำ  บุตรโพธ์ิ นักจัดกำรงำนท่ัวไป วิภำดำ   บุตรโพธิ์  
๑๑.  จ่ำเอกวสันต์   หวำนเสนำะ นักทรัพยำกรบุคคล วสันต์   หวำนเสนำะ  
๑๒.  นำยวิศวชำติ   หงษ์บุญ นำยช่ำงโยธำ วิศวชำติ   หงษ์บุญ  
๑๓.  นำงเกศวรำกร   เสนำวงษ์ เจ้ำพนักงำนพัสด ุ เกศวรำกร   เสนำวงษ์  
๑๔.  พันจ่ำตรีวุฒิชัย  อินทปัตถำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร วุฒิชัย  อินทปัตถำ  
๑๕.  นำงศมนญำ   เพิ่มทอง ครูผูดู้แลเด็ก ศมนญำ   เพิ่มทอง  
๑๖.  นำงสมจิตร   หล้ำหำญ ครูผูดู้แลเด็ก สมจิตร  หล้ำหำย  
๑๗.  นำงอรพิม   เจริญสว่ำง ผช.นักวิชำกำรเงินและบญัช ี อรพิม   เจริญสว่ำง  
๑๘.  น.ส.มณีรตัน์  อ้วนมะโฮง จ้ำงเหมำ มณีรตัน์  อ้วนมะโฮง  
๑๙.  นำงสำวสุภำวรรณ    ทบโม แม่บ้ำน สุภำวรรณ    ทบโม  
๒๐.  นำงยุพิน   โทแหล่ง จ้ำงเหมำ ยุพิน   โทแหล่ง  
๒๑.  นำยสิทธิชัย   ไพสอน จ้ำงเหมำ สิทธิชัย   ไพสอน  
๒๒.  นำยสังคม    ดวงมณ ี พนักงำนป้องกันฯ สังคม        ดวงมณี  
๒๓.  นำงสำวปรียำภรณ์   พงษ์อุทำ จ้ำงเหมำ ปรียำภรณ์   พงษ์อุทำ  
๒๔.  นำยพสุธร   สระพรม นักกำรภำรโรง พสุธร       สระพรม  
๒๕.  นำยวงศธร   บรรยง พนักงำนขับรถขยะ วงศธร         บรรยง  
๒๖.  นำยอัดชำ   โพธ์ิรินทร ์ พนักงำนเก็บขยะ อัดชำ           โพธิ์รินทร์  
๒๗.  นำยอ ำพล   แพงหนองยำง พนักงำนขับรถ อ ำพล   แพงหนองยำง  
๒๘.  นำยอำนนท์   ประทุมชู ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ อำนนท์   ประทุมชู  
๒๙.  นำยนิพนธ์   แก่นพรม พนักงำนขับรถป้องกันฯ นิพนธ์   แก่นพรม  
๓๐.  นำยสำนิตย์   ทองไทย พนักงำนป้องกันฯ สำนิตย์   ทองไทย  
๓๑.  นำยเชำวลิต   ปัสสำวะภำ พนักงำนป้องกันฯ พนักงำนป้องกันฯ  
32. นำยสมนึก   แตกหนองโน พนักงำนป้องกันฯ สมนึก     แตกหนองโน  
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ผู้ไม่มำประชุม 
 ๑. นำงศุภำภรณ์   ศิริสุวรรณ   รองปลัดเทศบำล ติดรำชกำร 
 ๒. นำยสุกิจ   พระพินิจ          นักพัฒนำชุมชน ลำกิจ 
 3. จ่ำเอกวำที  ค ำเกษร          เจ้ำพนักงำนป้องกัน ลำกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลำ 09.30  น. 

  เมื่อพนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำง มำพร้อมกันแล้ว  นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรีต ำบล
สระแก้ว  กล่ำวเปิดประชุม 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่อง ประธำนแจ้งท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี  นำยกส ำหรับวันนี้มีพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรเข้ำมำใหม่จ ำนวน 
1 คนคือ นำงสำวศุภลักษณ์  เทพพำย ช่วยงำนกองคลัง เทศบำลต ำบลสระแก้ว ยินดีต้อนรับครับ ตำมท่ีผมได้ไปประชุม
สันนิบำตแห่งประเทศไทย ซึ่งประธำนสันนิบำตได้แจ้งมำเรื่องเกี่ยวกับงบประมำณปี 2567 ซึ่งแจ้งว่ำให้เรำด ำเนินกำร
เริ่มท ำเข้ำแผนไว้ เรำจะมีเวลำถึงสิ้นเดือนตุลำคม 2565 ถ้ำไม่ทันก็จะตกไปเลยขอฝำก ท่ำนรองสุทธินัน จันทะรัง ซึ่ง
ดูแลกองช่ำงให้ด ำเนินกำรด้วยครับ อีกเรื่องเอกสำรส ำคัญของทำงเทศบำลของเรำซึ่งบำงครั้งอำจจะมีกำรเก็บรักษำไม่ดี 
ตั้งแต่นี้ไปก็ขอให้ทุกท่ำนหรืองำนธุรกำรถ้ำหนังสือส่วนใดส ำคัญก็ให้เก็บรักษำตำมระเบียบ ให้ท่ำนปลัดเป็นผู้ชี้แจงเรื่อง
นี้ด้วยนะครับ 

 พันตรี กษิดิศ อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล ก่อนที่จะรับรองรำยงำนกำรประชุม ขอชี้แจงเรื่องเอกสำร
ตั้งแต่กำรประชุมครำวที่แล้วกระผมได้มอบนโยบำยให้งำนธุรกำรในกำรจัดท ำเอกสำรให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล  
เป็นสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เรำต้องมีกำรลดปริมำณกระดำษ ระเบียบวำระกำรประชุมในครั้งนี้จะแตกต่ำงจำกที่ผ่ำน
มำซึ่งงำนธุรกำรได้น ำ QR-Code ด้ำนล่ำงซึ่งสำระส ำคัญจะมีรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ต่อไปให้ทุกคนสแกนและ
ตรวจดูถ้ำมีแก้ไขให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ก่อนวันประชุมครับ 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 7/2565 เม่ือวันที่ 6 กันยำยน 2565 

มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุม  

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 

 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี  ส ำหรับคณะผู้บริหำรเดือนนี้เป็นเดือนตุลำคม 2565 ช่วงนี้จะ
เป็นหน้ำฝนขอฝำกกำรป้องกันมันออกตรวจตำดูแลภำยในหมู่บ้ำนของเรำโดยเฉพำะกิ่งไม้เป็นไปได้อำทิตย์ละ 1 วัน
หมุนเวียนไป อีกอย่ำงเทศบำลของเรำบุคลำกรมีไม่มำก ผู้บริหำรของเรำผมอยำกให้ทุกท่ำนอยู่กันด้วยระเบียบวินัยรัก
ใคร่ปรองดองกัน 

 พันตรี กษิดิศ อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล ส ำหรับนโยบำยของผมขอให้พวกเรำทุกคนมีควำมรักควำม
สำมัคคีต่อกันรู้หน้ำที่รู้งำนของตนเองยึดงำนส่วนรวมเป็นที่ตั้งมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน เดือนนี้ผมต้องย้ำยไปที่อ ำเภอ
บ้ำนฝำงในวันที่ 17 ตุลำคม 2565 อยู่ตรงนี้ 6 เดือนพยำยำมท ำงำนให้ดีที่สุดส ำหรับที่ฝำกว่ำให้มีควำมรักควำม
สำมัคคีกันจะท ำให้กำรท ำงำนรำบรื่นมีควำมไว้เนื้อเชื่อใจกันท ำงำนให้ถูกต้องตำมระเบียบ  กฎหมำย เรำจะไม่ถูก
ร้องเรียน ช่วยกันท ำงำน อย่ำมีเรื่องมีรำวกันครับ 

/ เรื่องกำร... 
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 เรื่องกำรจัดท ำงบประมำณปี 2567 เรื่องนี้ได้พูดในที่ประชุมสภำ ท ำของบประมำณตรง ของ อปท. 
ซึ่งต้องขอไปส ำนักงบประมำณ คือช่วงเดือนธันวำคม อปท. ต้องบันทึกข้อมูลครบแล้วในเดือนตุลำคม 2565 เอกสำร
ต้องครบถ้วนถูกต้องแผนเป็นปัจจุบัน ส ำหรับข้อมูลต้องมีแผนเงินอุดหนุนโครงสร้ำงต่ำงๆ ต้องมีใน Thai Water plan 
ทำงหลวงท้องถิ่นท ำหนังสือไปหำ 8 ขั้นตอน ถ้ำไม่มีจะตกไปทันทีส ำคัญมำกครับ เรื่องผู้สูงอำยุผู้พิกำร ตัวนี้งำนพัฒนำ
ชุมชนต้องไปท ำข้อมูล ต้องถูกต้อง ต้องด ำเนินกำรให้ครบทุกคน เรื่องที่ 2 เรื่องเอกสำรระบบงำนสำรบรรณมีระเบียบ
งำนสำรบรรณว่ำด้วยกำรจัดเก็บเอกสำร เอกสำรธรรมดำเอกสำรกำรเงินจะมีอำยุกำรเก็บถ้ำครบก ำหนดสำมำรถขอ
ท ำลำยเอกสำรได้ ถ้ำเป็นไปได้อยำกให้นักจัดกำรตั้งต้นเรื่องก่อนครับ และอีกตัวที่จะให้เอกสำรของเรำไม่สูญหำยคือ
ระบบงำนสำรบรรณเป็นไปได้อยำกให้งำนธุรกำรสแกนไฟล์เข้ำไปในระบบ เดี๋ยวจะให้งำนธุรกำรได้ชี้แจงด้วยครับ 

 ระเบียบวำระที่ 4 เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  
 ส ำนักปลัด  

 นำงอุไร จันทร์ลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด ทำงส ำนักปลัดได้รับนโยบำยจำกผู้บริหำรคือท่ำนปลัดจะย้ำยไป
ที่ อบต.บ้ำนเหล่ำ อ ำเภอบ้ำนฝำงในวันที่ 17 ตุลำคม 2565 และนำยช่ำงโยธำจะเดินทำงวันที่ 18 ตุลำคม 2565 
แจ้งทุกคนให้ทรำบและวันที่ 12 ตุลำคม 2565 จะมีกำรเลี้ยงส่งทั้ง 2 ท่ำนค่ะ 

 นำงสำวศิริตำภรณ์ เทียมทะนงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนขอ
รำยงำนควำมคืบหน้ำส ำหรับเทศบัญญัติได้มีกำรประกำศใช้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะรวบรวมเรื่องเพ่ือขอ
งบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ ตำมท่ีท่ำนปลัดได้แจ้งซึ่งปีนี้เป็นปีแรกขอบคุณค่ะ 

 น.ส.วิภำดำ บุตรโพธิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป ส ำหรับงำนนักจัดกำรทั่วไป ในห้วงสิ้นปีงบประมำณกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องกำรเบิกจ่ำยของงบประมำณ 2565 ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นเรียบร้อยไม่มีคงค้ำงและกำรรำยงำนขยะ  
มฝ.2 ของเดือนกันยำยน 2565 ได้ด ำเนินกำรรำยงำนเสร็จเรียบร้อยค่ะ 

 จ่ำเอกวสันต์ หวำนเสนำะ นักทรัพยำกรบุคคล ส ำหรับงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนที่ปฏิบัติในปี 2565 
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ได้ปฏิบัติส ำเร็จตำมที่ผู้บัญชำมอบหมำยไม่มีงำนโครงค้ำง ปัจจุบันอยู่ในช่วงกำรจัดท ำประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2565 วันนี้จะมีกำรประชุมของคณะกรรมกำรกลั่นกรองครับ 

 พันจ่ำตรีวุฒิชัย อินทปัตถำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ตำมที่ท่ำนปลัดได้พูดเรื่องเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
เอกสำรตั้งแต่ปี 2564 ได้มีระเบียบงำนสำรบัญฉบับที่ 4 ให้กำรจัดเก็บเอกสำร กำรรับ-ส่ง ให้ใช้วิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลักโดยให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2565 ส่วนกำรจัดเก็บเอกสำรของเรำ ณ ตอนนี้ได้ใช้อยู่ 2 ระบบคือ
โปรแกรมสำรบัญของเอกชนเพ่ือรับส่งหนังสือจำกอ ำเภอและ อปท.อ่ืน และระบบ Google Drive ซึ่งกำรจัดเก็บจะเป็น
ไฟล์เอกสำรกำรจัดเก็บจะมไีฟล์ส ำรองในเครื่องซึ่งสำมำรถสืบค้นเอกสำรส ำคัญได้ทั้งหมดครับ 

 กองคลัง  

 นำงเกศวรำกร เสนำวงษ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุ ในส่วนของกองคลังตำมที่ท่ำนปลัดได้แจ้งงบประมำณรับ
จริงของปีงบประมำณ 2565 จ ำนวน 24,300,000 บำท ซึ่งเรำตั้งงบไว้ 23 ล้ำนบำท ซึ่งจะตกเป็นเงินสะสม 
1,300,000 บำท ในส่วนของงำนพัสดุสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2565 จัดจ้ำงอยู่ที่ 134 สัญญำจ้ำง 
และจะมีกำรจัดซื้ออยู่ที่ 101 สัญญำจ้ำง ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นทุกรำยกำรตอนนี้มีงำนป้องกันจ้ำงเหมำบริกำรจ ำนวน 6 
รำย ที่ต้องกำรเงินอยู่และของกู้ชีพที่ต้องกำรเงินเช่นกันในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของปีงบประมำณ 2566 ในส่วนของช่ำง

/ ลักษณะ... 
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เหมำบริกำรจะท ำเป็น 2 ลักษณะคือจ้ำงต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2565 จะมีงำนป้องกันและกู้ชีพและในส่วนของจ้ำง
เหมำบริกำรส่วนอื่นจะเริ่มก่อหนี้วันที่ 3 ตุลำคม 2565 ขอบคุณค่ะ 

 นำงสำวทัศนีย์   ศิรินำรถ เจำ้พนักงำนจัดเก็บรำยได้ งำนจัดเก็บรำยได้จัดเก็บภำษีครบถ้วนภำษีต่ำงๆ
ครบถ้วน รอกำรปิดงบประมำณเท่ำนั้น ขอบคุณค่ะ 

 พันตรี กษิดิศ อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล ส ำหรับงำนกองคลังประเด็นหลักๆ คือเงินเข้ำมำเกิน 
1,300,000 บำท จะตกเป็นเงินสะสมในส่วนสัญญำจ้ำงของจ้ำงเหมำบริกำรได้คุยกับงำนพัสดุและน ำเรียนให้ผู้บริหำร
ทรำบพนักงำนจ้ำงเหมำของเรำทุกคนเท่ำที่ดูทุกคนท ำงำนเต็มที่ได้คุยกับผู้บริหำรสัญญำจะจ้ำงเป็น 6 เดือน  จะได้ไม่
ต้องท ำเอกสำรบ่อยๆ เป็นกำรลดปริมำณงำนและเอกสำรขั้นตอนต่ำงๆ ผู้บริหำรให้จ้ำงเป็น 6 เดือน นับแต่ตุลำคม 
2565 เป็นต้นไป อีกเรื่องกำรปิดบัญชีได้ทรำบว่ำเรำยังติดปัญหำเนื่องจำกเรำไม่มีผู้เชี่ยวชำญพอ ซึ่งจะกระทบกำร
เบิกจ่ำยของปีงบ 2566 ในเบื้องต้นได้ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่กำรเงินที่จะย้ำยมำให้ช่วยปิดงบประมำณให้เรำต้องเป็นคน
ที่มีควำมรู้ในกำรท ำระบบต้องเชี่ยวชำญในส่วนของกำรปิดบัญชีครับ 

 กองกำรศึกษำ  

 นำงสุภำวดี พลธำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  งำนกองกำรศึกษำในห้วงที่ผ่ำนมำมีกิจกรรม 
ทัศนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ซึ่งได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองเป็น 
อย่ำงดี และงำนที่ก ำลังด ำเนินกำรตอนนี้อยู่ระหว่ำงกำรรำยงำนในระบบตำมแบบ ศพด.1/65 เป็นกำรรำยงำน
เงินเดือนค่ำตอบแทนค่ำครองชีพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไตรมำสที่ 4 และแบบ ศพด. 4/65 เป็นแบบรำยงำนบุคลำกร
และงบประมำณรำยจ่ำยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ส่วนกำรจัดท ำบัญชีของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อยู่ระหว่ำงกำรปิดบัญชีซึ่ง
ต้องปิดให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภำยในเดือนธันวำคม 2565 ขอบคุณค่ะ 

 นำงศมนญำ เพิ่มทอง ครูผู้ดูแลเด็ก ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์ในอำทิตย์ที่ผ่ำนมำ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลได้ไปตัดแต่งกิ่งไม้รอบบริเวณตอนนี้เด็กไม่กล้ำออกไปเล่นข้ำงนอกเนื่องจำกพ้ืนที่รอบๆเปียกชื้น
แฉะไปหมดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ให้เด็กมำเรียนปกติ 

 นำงสมจิตร หล้ำหำญ ครูผู้ดูแลเด็ก ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระแก้วขณะนี้มีเด็กมำเรียน
ตำมปกติและอำทิตย์ที่ผ่ำนมำได้จัดท ำโครงกำรกำรป้องกันเด็กติดในรถเป็นที่เรียบร้อยและขอขอบคุณงำนป้องกันที่
ออกไปตัดแต่งก่ิงไม้ให้ค่ะ 

กองช่ำง  

 นำยประจักษ์ พันธ์พิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ส ำหรับงำนกองช่ำงในห้วงที่ผ่ำนมำ ได้รับมอบหมำย
กำรคีย์ระบบ Thai Water plan ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วส่วนงำนเร่งด่วนอีกงำนคือกำรจัดท ำทำงหลวงท้องถิ่น  
ซึ่งท่ำนรองสุทธินันท ฯ ได้รวบรวมและมอบหมำยให้นำยช่ำงโยธำได้น ำไปส่งที่ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทขอนแก่น ซึ่งมี
กำรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย ตอนนี้ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ครับ ส่วนงำนโครงกำรตอนนี้ของกองช่ำงยังมีงำนคสล. 
บ้ำนสระแก้ว หมู่ 1 ทำงเจ้ำหน้ำที่ได้กันเงินไว้เรียบร้อยแล้ว กำรรำยงำนที่ดินตอนนี้ก ำลังศึกษำระเบียบกฎหมำยของ
ที่ดินและรวบรวมอยู่ครับ อีกเรื่องคือกำรส ำรวจป้ำยซึ่งได้ส ำรวจแล้วมีอยู่จ ำนวน 1 ป้ำยก ำลังด ำเนินกำรท ำหนังสือ  
แจ้งครับ 
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 นำยวิศวชำติ   หงส์บุญ นำยช่ำงโยธำ ส ำหรับเรื่องกำรลงทะเบียนทำงหลวงท้องถิ่นวันก่อนได้ไปส่ง
เรื่องที่ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทขอนแก่น มีข้อแก้ไขอยู่เล็กน้อย ซึ่งเรำต้องท ำแนวเขตให้ชัดเจนว่ำเริ่มต้นที่ใดและสุดที่
ใดให้ชัดเจนครับ คำดว่ำจะส่งได้ในสัปดำห์นี้ครับ  

 นำงสำวศิริตำภรณ์ เทียมทะนงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ขออนุญำตเรื่องแผนด ำเนินงำน
ตำมที่ได้แจ้งแต่ละส่วนไปแล้วขอให้แต่ละส่วนไปดูโครงกำรในแผนงำนจะด ำเนินกำรในช่วงใดซึ่งจะได้รวบรวมสรุปยอด
และเสนอคณะกรรมกำรจัดท ำแผน จัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน อีกเรื่องควบคุมภำยในแต่ละส่วนจะต้องท ำควบคุมควำม
เสี่ยงของแต่ละส่วนงำนเองค่ะ 

 พันตรี กษิดิศ อ้วนพรมมำ ปลัดเทศบำล ในส่วนของแผนด ำเนินงำนต้องมีกำรประชุมและด ำเนินกำร
แผนด ำเนินงำนคือโครงกำรของแต่ละส่วนงำนเอง เดี๋ยวให้นักวิเครำะห์เรียกคุยกันครับขอให้ต่ำงส่วนต่ำงท ำนะครับ 
อีกเรื่องควบคุมภำยในให้ท ำหนังสือแจ้งส ำนักกองให้คิดควำมเสี่ยงของตนเองกำรแก้ไขควำมเสี่ยงท ำอย่ำงไรให้
นักวิเครำะห์น ำเอกสำรให้แต่ละส่วนและชี้แจงให้ทรำบด้วยครับ อีกเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกำรขอรำงวัล อันที่ 1 LPA 
เรำได้ 80 กว่ำคะแนน ITA เรำได้ 93 คะแนน ยังขำดอีก 1 ตัวคือมำตรฐำนขั้นต่ ำ ที ่อปท.ท ำปัญหำคือเรำยังไม่เคยท ำ
เพรำะฉะนั้นต้องท ำ ให้นักวิเครำะห์ด ำเนินกำรในช่วงปีหน้ำครับฝำกด้วยครับ 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

 ร.ต.ท.บุญแสง   ปวงประชัง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี มีเรื่องประชำชนฝำกมำเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
ขยะไม่ครบ แจ้งให้ทรำบว่ำพนักงำนจัดเก็บขยะให้เก็บขยะให้ครบทุกถังถุงขยะที่วำงอยู่ข้ำงถังให้เก็บขึ้นรถด้วยครับฝำก
งำนขยะด้วยครับ อีกเรื่องรถยนต์ที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องให้เร่งด ำเนินกำรหำวิธีจัดซื้อจัดจ้ำงครับ 

 นำยพรม ประตำ นำยกเทศมนตรี ถ้ำไม่มีท่ำนใดมีเรื่องเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำม 
ร่วมมือเป็นอย่ำงดีถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ  
 
 ปิดประชุมเวลำ  ๑2.๐๐  น. 
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