
- ๑ - 
 

-ส ำเนำ - 
บันทึกกำรประชุมคณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลสระแก้ว  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9/2565  
วันที่ 8 ธันวำคม 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.  นำยสุทธินัน  จันทะรัง รองนำยกเทศมนตร ี สุทธินัน  จันทะรัง  
๓.  ร.ต.ท.บุญแสง   ปวงประชัง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี บุญแสง   ปวงประชัง  
๔.  นำงศุภำภรณ์   ศิรสิุวรรณ รองปลัด รักษำรำชกำรแทนปลดัเทศบำล  ศุภำภรณ์   ศิรสิุวรรณ  
๕.  นำยประจักษ์   พันธ์พิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ประจักษ์   พันธ์พิทักษ์  
๖.  นำงอุไร   จันทร์ลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด อุไร   จันทร์ลำ  
๗.  นำงสุภำวดี   พลธำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ สุภำวดี   พลธำ  
๘.  นำงธมนวรรณ   แสนศร ี นักวิชำกำรเงินและบญัชี ธมนวรรณ   แสนศร ี  
๙.  น.ส.ศิรติำภรณ์  เทียมทะนงค ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ศิริตำภรณ์  เทียมทะนงค ์  
๑๐.  นำยสุกิจ   พระพินิจ นักพัฒนำชุมชน  สุกิจ   พระพินิจ  
๑๑.  นำงสำวทัศนีย์  ศิรินำรถ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ ทัศนีย์     ศิรินำรถ  
๑๒.  นำงสำววิภำดำ  บุตรโพธ์ิ นักจัดกำรงำนท่ัวไป วิภำดำ   บุตรโพธิ์  
๑๓.  จ่ำเอกวสันต์   หวำนเสนำะ นักทรัพยำกรบุคคล วสันต์   หวำนเสนำะ  
๑๔.  จ่ำเอกวำที  ค ำเกษร เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ วำที  ค ำเกษร  
๑๕.  นำงเกศวรำกร   เสนำวงษ์ เจ้ำพนักงำนพัสด ุ เกศวรำกร   เสนำวงษ์  
๑๖.  พันจ่ำตรีวุฒิชัย  อินทปัตถำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร วุฒิชัย  อินทปัตถำ  
๑๗.  นำงศมนญำ   เพิ่มทอง ครูผูดู้แลเด็ก ศมนญำ   เพิ่มทอง  
๑๘.  นำงสมจิตร   หล้ำหำญ ครูผูดู้แลเด็ก สมจิตร  หล้ำหำย  
๑๙.  นำงอรพิม   เจริญสว่ำง ผช.นักวิชำกำรเงินและบญัช ี อรพิม   เจริญสว่ำง  
๒๐.  น.ส.มณีรตัน์  อ้วนมะโฮง จ้ำงเหมำ มณีรตัน์  อ้วนมะโฮง  
๒๑.  นำงสำวสุภำวรรณ    ทบโม แม่บ้ำน สุภำวรรณ    ทบโม  
๒๒.  นำงยุพิน   โทแหล่ง จ้ำงเหมำ ยุพิน   โทแหล่ง  
๒๓.  น.ส.ศุภลักษณ์  เทพผำย จ้ำงเหมำ  ศุภลักษณ์  เทพผำย  
๒๔.  นำยสิทธิชัย   ไพสอน จ้ำงเหมำ สิทธิชัย   ไพสอน  
๒๕.  นำยสังคม    ดวงมณ ี พนักงำนป้องกันฯ สังคม        ดวงมณี  
๒๖.  นำยวงศธร   บรรยง พนักงำนขับรถขยะ วงศธร         บรรยง  
๒๗.  นำยอัดชำ   โพธ์ิรินทร ์ พนักงำนเก็บขยะ อัดชำ           โพธิ์รินทร์  
๒๘.  นำยอ ำพล   แพงหนองยำง พนักงำนขับรถ อ ำพล   แพงหนองยำง  
๒๙.  นำยพรมโชค   พรมจันทร ์  พนักงำนเก็บขยะ  พรมโชค   พรมจันทร ์  
๓๐.  นำยวิวรรชน์   หมื่นไธสง พนักงำนป้องกันฯ วิวรรชน์   หมื่นไธสง  
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๓๑.  นำยสมนึก   แตกหนองโน พนักงำนป้องกันฯ สมนึก     แตกหนองโน  
ผู้ไม่มำประชุม 
 1. นำยพูนชัย   แก้วอำษำ     รองนำยกเทศมนตรี  ติดรำชกำร  
 
เริ่มประชุมเวลำ 09.30  น. 

  เมื่อพนักงำนเทศบำล  พนักงำนจ้ำง มำพร้อมกันแล้ว  นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรีต ำบล
สระแก้ว  กล่ำวเปิดประชุม 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่อง ประธำนแจ้งท่ีประชุมเพื่อทรำบ 
 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี  ส ำหรับในห้วงเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2565 ที่ผ่ำนมำ  
ผมได้รับนโยบำยจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ท่ำนให้พูดเกี่ยวกับขยะเปียกลดโลกร้อน ผมขอฝำกส ำนักปลัด ขอให้
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบ โดยเฉพำะกำรคัดแยกขยะจำกต้นทำง ซึ่งทุก อปท. จะต้องด ำเนินกำร 
อีกเรื่องคือกำรดูแลควำมปลอดภัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ท่ำนผู้ว่ำได้เน้นย  ำเรื่องกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้กับเด็ก
เล็ก ฝำกกองช่ำง ให้ไปดูกำรออกแบบรั วให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กด้วยครับ อีกเรื่องที่ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้เน้นย  ำมำ
คือเรื่องยำเสพติดซึ่งได้มีระบำดแทบทุกที่ ตั งแต่ผมเข้ำมำได้เน้นย  ำตลอดเรื่องไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด   
ซึ่งนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น ทุกหน่วยงำนต้องเป็นหน่วยงำนที่ขำวสะอำดปลอดยำเสพติด ผมขอฝำก
พนักงำนของเรำทุกคนด้วยครับ  

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2565 

 นำยสุทธินัน  จันทะรัง รองนำยกเทศมนตรี  ขอแก้ไขหน้ำที่ 1 เพ่ิมชื่อ นำยสุทธินัน จันทะรัง 
รองนำยกเทศมนตรี ผู้มำประชุม 
 นำงศุภำภรณ์  ศิริสุวรรณ รองปลัดเทศบำล ขอแก้ไขหน้ำที่ 1 ล ำดับที่ 24 ให้ตัดชื่อนำยพสุธร  
สระพรม ออกและขอแก้ไขหน้ำที่ 5 ผู้ตรวจถูกต้องให้เปลี่ยนเป็น พันตรี กษิดิศ  อ้วนพรหมมำ ปลัดเทศบำลค่ะ 
มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุม  

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 

 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี   ในช่วงที่ผ่ำนมำคณะผู้บริหำรเน้นนโยบำยกำรแก้ไข 
ควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื นที่ขอฝำกทำงพนักงำนทุกท่ำนเมื่อมีประชำชนมำติดต่อรำชกำรขอให้ช่วยให้เต็มที่
ช่ ว ยแก้ ไขควำม เดื อดร้ อนของ พ่ีน้ อ ง เ ร ำ  และขอให้ทุ กท่ ำนอยู่ ร่ ว มกันด้ วยควำมรั กควำมสำมั คคี กั น  
ไม่ทะเลำะกัน ช่วยกันท ำงำนให้เต็มที่ครับ  
 นำงศุภำภรณ์  ศิริสุวรรณ รองปลัดเทศบำล สืบเนื่อง ได้รับนโยบำยจำกท่ำนนำยกเทศมนตรี ให้เข้ำ
ร่วมประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำรอ ำเภอเปือยน้อย ครั งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2565  
ณ หอประชุมอ ำเภอเปือยน้อย มีข้อรำชกำรที่แจ้งและเกี่ยวข้องกับเทศบำลได้รับทรำบ ในส่วนของอ ำเภอเปือย น้อย  
จะมีกำรแจ้งกำรจัดงำนวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรฯ เนื่องในวันพ่อและวันชำติ 5 ธันวำคม 
ซึ่งได้ผ่ำนไปแล้วได้มีคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนเทศบำลได้ไปร่วมงำนและมีกำรจัดงำนควำมมั่นคงและจิต
อำสำในพื นที่ต ำบล หมู่บ้ำนซึ่งคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ และประชำชนได้ร่วมจัดกิจกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 
2565 ณ วัดโพธิ์ศรีบ้ำนสระแก้วเรื่องต่อไปคือสถำนีต ำรวจภูธรเปือยน้อย ได้แจ้งเกี่ยวกับอำวุธ สื่อลำมก ควำมผิด
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ออนไลน์ และยำเสพติด ซึ่งเป็นภำรกิจของต ำรวจอ ำเภอเปือยน้อย เรื่องกำรเผำอ้อยซึ่งเข้ำสู่หน้ำแล้งมีกำรเผำอ้อยฝำก
ประชำสัมพันธ์ช่วยกันดูแลด้วย งำนด้ำนพัฒนำชุมชนมีโครงกำรและหลำยโครงกำรซึ่งเกี่ยวโยงกับหมู่บ้ำน เช่นโครงกำร
พัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงกำรตรวจสุขภำพกำรเงิน ซึ่งจะเป็นของพัฒนำชุมชนร่วมกับหมู่บ้ำนและชุมชน เรื่อง
ต่อไปปศุสัตว์อ ำเภอ ซึ่งตอนนี จังหวัดได้ประกำศยกเลิกโรคระบำดลัมปีสกินแล้ว ตอนนี จะเป็นกำรป้องกันกำรระบำด
โลกอหิวำแอฟริกำในสุกร และไข้หวัดนก ซึ่งผู้ใดเลี ยงสัตว์ปีกให้เฝ้ำระวัง เรื่องต่อไปจำกท้องถิ่นอ ำเภอได้ฝำกกิจกรรม  
วันสิ่งแวดล้อมไทยฝำกเจ้ำหน้ำที่ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรภำยใน 9 ธันวำคม 2565 ให้กำรดูแลขยะเปียกตำมที่
ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้แจ้งไปนำยอ ำเภอเปือยน้อย ได้แจ้งให้ทำงท้องถิ่นติดตำมเรื่องนี ถ้ำเป็นไปได้ให้ครบ 100% 
ภำยในเดือนธันวำคม 2565 และรพ.สต.สระแก้ว แจ้งกำรฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 จะฉีดทุกวันอังคำรและจะมีกำรตรวจโรค
ทั่วไปด้วย และกิ่งกำชำดอ ำเภอประชำสัมพันธ์ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ 2566 อำจจะมีกำรจัดงำนกำชำดของอ ำเภอ
เปือยน้อย ส ำหรับกำรประชุมครั งต่อไปของหัวหน้ำส่วนรำชกำรจะแยกก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนและหัวหน้ำส่วนรำชกำรออก
เพ่ือกำรประชุมสัญจรโดยเริ่มเดือนต่อไปที่ เทศบำลต ำบลเปือยน้อย ขอรำยงำนข้อรำชกำรเท่ำนี ค่ะขอบคุณค่ะ 

 ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  
 ส ำนักปลัด  

 นำงอุไร จันทร์ลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด  ในช่วงเดือนธันวำคม 2565 ทำงส ำนักปลัดในช่วง 
ไตรมำสแรกยังไม่ได้ด ำเนินกำรโครงกำรใดๆ โครงกำรต่ำงๆ ซึ่งได้วำงไว้อำจจะออกช่วงเดือนมกรำคม 2566 ซึ่งรอท่ำน
ปลัดที่จะย้ำยมำใหม่ และขอให้นักพัฒนำชุมชนในช่วงบ่ำยให้ช่วยงำนที่ส ำนักปลัดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ 

 นำงสำวศิริตำภรณ์ เทียมทะนงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ขอรำยงำนกำรด ำเนินงำนซึ่งเดือนที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 2566 ซึ่งได้ประกำศใช้เป็นที่
เรียบร้อยส่วนกำรอนุมัติแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปีประจ ำปี 2566 - 2570 ในระบบ e-plan ได้ด ำเนินกำรอนุมัติแผน
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ e-laas งำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรในวันที่  9 ธันวำคม 2565 จะมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ 2561 ถึง 2565 ประจ ำปี 2565 ซึ่งจะมีกำรประชุม
และรำยงำนผลให้ท่ำนนำยกรับทรำบเพื่อเสนอต่อ สภำเทศบำลต ำบลสระแก้วต่อไป 

 น.ส.วิภำดำ บุตรโพธิ์  นักจัดกำรงำนทั่วไป  ส ำหรับงำน ของนักจัดกำรงำนทั่วไปในช่วงนี   
ในเรื่องของ ita 2566 ตำมปฏิทินของ ป.ป.ช. ที่ส่งมำให้ในกรุ๊ปไลน์ของจังหวัด จะเป็นกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรของปี 
2566 ซึ่งยังไม่ได้ด ำเนินกำรเพรำะว่ำจะเริ่มท ำค ำสั่งใหม่ตอนที่ท่ำนปลัดย้ำยมำใหม่ประมำณเดือนหน้ำจะได้ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดใหม่แต่ปฏิทิน ITA 2566 จะเริ่มเดือนมกรำคม 2566 จะเป็นกำรเข้ำรหัสใน
กำรประชุมครั งหน้ำจะน ำเอกสำรแจกอีกครั งค่ะ 

 จ่ำเอกวสันต์ หวำนเสนำะ นักทรัพยำกรบุคคล ส ำหรับงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ในช่วงเดือนธันวำคม 2565 
มีเรื่องด ำเนินกำร 2 เรื่องและได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วคือกำรรับโอนท่ำนปลัดและโอนย้ำยของท่ำนรองปลัด  
ได้เสนอให้ ก.จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับเรื่องที่ได้รับมอบหมำยจำกท่ำนนำยกตอนนี ได้รวบรวมข้อมูลและด ำเนินกำร
ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งยังอยู่ในช่วงที่กฎหมำยก ำหนดอยู่ครับ 
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 นำยสุกิจ  พระพินิจ นักพัฒนำชุมชน ในส่วนของงำนพัฒนำชุมชนที่ค้ำงอยู่คือกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อำศัยของผู้พิกำร ในส่วนนี คือ ปร.4 –ปร.5 ด ำเนินกำรเรียบร้อยส่วนที่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรส่งจังหวัดคือยั ง
เหลือรำยงำนของหมู่บ้ำนที่ผู้ใหญ่บ้ำนต้องท ำส่งประชำคมถ้ำได้แล้วจะเสนอผู้บริหำรเพ่ือจะได้ส่งอ ำเภอและจังหวัด
ต่อไปครับ 

 จ่ำเอกวำที  ค ำเกษร เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในส่วนของงำนป้องกันมีเรื่องแจ้ง
เพ่ือทรำบตอนนี คือรถดับเพลิงลูกปืนปั๊มช ำรุดช่ำงก ำลังด ำเนินกำรต่อซึ่งแช่งได้แจ้งว่ำน่ำจะซ่อมเสร็จต้องใช้เวลำ 1 -2 
อำทิตย์ และในช่วงเดือนธันวำคมถึงมกรำคม เป็นช่วงปีใหม่กำรป้องกันมีโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำล
ปีใหม่ 2566 ตอนนี ก ำลังรอหนังสือจำกทำงจังหวัดเพ่ือก ำหนดวันที่แน่ชัดครับ 

 พันจ่ำตรีวุฒิชัย อินทปัตถำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร งำนสำธำรณสุขในช่วงนี เป็นกำรขับเคลื่อนทำงขยะ
เปียกลดโลกร้อนของ อปท. ในส่วนของเทศบำลเรำได้ด ำเนินกำรส ำรวจถังขยะทุกครัวเรือนซึ่งได้ส ำรวจไปแล้วกว่ำ 200 
ครัวเรือน ซึ่งประชำชนได้ให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมโครงกำรประมำณร้อยกว่ำครัวเรือนและในส่วนที่เหลือได้ให้งำนป้องกัน
กับงำนขยะช่วยกันส ำรวจและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบครับ ในส่วนของงำนธุรกำรจดหมำยข่ำวเดือน 
พฤศจิกำยน 2565 ไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกมีเรื่องประชำสัมพันธ์ 1 เรื่อง ซึ่งจะรวมเข้ำไปในเดือนธันวำคม 2565 
ส่วนเว็บไซต์ตอนนี  ข้อมูลบุคลำกรได้อัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันแล้ว ส่วนกล่องข้อควำมในเว็บตอนนี จะมีคนเข้ำมำฝำก
เว็บดูหนังเว็บ แทงหวย ถ้ำท่ำนใดพบเจอขอควำมร่วมมือช่วยแจ้งด้วยครับ 

 กองคลัง  

 นำงธมนวรรณ  แสนศรี นักวิชำกำรเงินและบัญชี ขอรำยงำนสถำนกำรเงินกำรคลังประจ ำเดือน
ธันวำคม 2565 ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2565 รำยรับ 4,862,983.03 บำท รำยจ่ำย 3,141,955.93 บำท เงิน
คงเหลือท่ีสำมำรถใช้จ่ำยได้ 1,721,027.10 บำท ณ ตอนนี กองคลังก ำลังด ำเนินกำรท ำงบประมำณประจ ำปีตอนนี รอ 
งบ.ของลูกจำกกองกำรศึกษำ ขอบคุณค่ะ 

 นำงเกศวรำกร เสนำวงษ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุ ในส่วนงำนของพัสดุขอเพ่ิมเติมเรื่องกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่
เรำได้ท ำในปีงบประมำณนี คือเรื่องของ ว119 ซึ่งเรำต้องได้ด ำเนินกำรในส่วนของ ว119 จะเป็นหนังสือยกเว้นกำร
จัดซื อจัดจ้ำงกรณีที่เป็นกำรจัดงำนจัดประชุมวงเงิน 10 ,000 บำทแต่ถ้ำเกิน 5,000 บำทจะต้องลง egp ตำม
กระบวนกำรคือวงเงินเล็กน้อยที่เรำสำมำรถที่จะท ำตำม ว119 ได้คือไม่เกิน 5 ,000 บำท เช่นกำรจัดซื อน  ำดื่มกำรท ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ์ซึ่งใน ตัวนี จะท ำเป็นบันทึกข้อควำมขั นตอนเดียวเรำไม่ต้องใช้กำรจัดซื อจัดจ้ำงเพรำะเรำใช้ตำม  
ว119 ถ้ำเกิดท่ำนใดไม่เข้ำใจสำมำรถสอบถำมได้ที่กองคลังค่ะ 

  กองกำรศึกษำ  

 นำงสุภำวดี พลธำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ในส่วนของกองกำรศึกษำ จะมีเรื่องแจ้งให้ทรำบ  
2 เรื่อง เรื่องแรกคือกำรจัดท ำบัญชีของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กประจ ำปีงบประมำณ 2565 ที่กองคลังได้ทวงถำมตอนนี ได้
ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วก ำลังท ำบันทึกเสนออยู่ค่ะเรื่องที่ 2 คือสืบเนื่องมำจำกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
แจ้งอรุณศิลป์ โดยนำยอ ำเภอเปือยน้อย ท่ำนได้ฝำกเรื่องควำมปลอดภัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก น ำเรียนท่ำนนำยกเพ่ือ
ควำมปลอดภัยของเด็กๆในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กป้องกันบุคคลภำยนอกไม่ให้เข้ำถึงตัวเด็กและครูได้ง่ำย เนื่องจำกศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดแจ้งเป็นศูนย์เปิด ไม่มีประตูปิดตั งนำยอ ำเภอได้แนะน ำให้จัดท ำมุ้งลวดและเหล็กดัดที่แข็งแรง อำจจะมี
ห้องที่หลบอีกเผื่อเจอเหตุอันตรำยฝำกกองช่ำงพิจำรณำหรือให้ค ำแนะน ำเพ่ือที่จะได้ท ำบันทึกเสนอผู้บริหำรปรับปรุง
ศูนย์เพ่ือให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ น 
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 กองช่ำง  

 นำยประจักษ์ พันธ์พิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ส ำหรับงำนกองช่ำงในห้วงที่ผ่ำนมำได้จัดท ำประเมิน
รำคำซ่อมแซมถนนที่ช ำรุดเสียหำยในช่วงฝนตกที่ผ่ำนมำ และก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำแบบค ำของบประมำณ 2567 
จ ำนวน 6 โครงกำร ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วครับส่วนงำนซ่อมแซมได้เสร็จไปแล้วเหลือแต่กำรจัดท ำรำคำกลำงและหำ  
ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรครับ 

 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี ขอฝำกทำงกองช่ำงไปประเมินที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแจ้งถ้ำมี
ส่วนใดที่แก้ไขได้ให้ด ำเนินกำร ฝำกทำงกองช่ำงไปดูด้วยครับ  

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

 นำยพรม   ประตำ นำยกเทศมนตรี ส ำหรับผู้บริหำรได้มีเรื่องแจ้งให้ทุกท่ำนรับทรำบคือผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำท่ำนจะย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งที่ อบต.โสกนกเต็น วันที่ 16 ธันวำคม 2565 นี ท่ำนคงจะเดินทำง ผมขอ
แจ้งให้พนักงำนทุกท่ำนรับทรำบร่วมกันครับ 

 ร.ต.ท.บุญแสง   ปวงประชัง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ผมมีข้อแนะน ำอยู่ 3-4 ข้อต่อไปนี ให้ 
พวกเรำทุกคนช่วยกันท ำงำนตำมนโยบำยของผู้บริหำรในเรื่องน  ำไหล ไฟสว่ำง ถนนหนทำงดี แต่ที่มีปัญหำคือเรื่องไฟให้ 
กองช่ำง ไปดูด้วยนะครับถ้ำไปท ำให้รำยงำนให้ทรำบด้วยถ้ำยังไม่ท ำเพรำะเหตุใดให้ชี แจงขึ นมำด้วยครับ เรื่องที่ 2  
กำรให้บริกำรประชำชนที่มำติดต่องำนขอให้ตั งใจและท ำให้ถูกต้องรวดเร็วให้ได้รับควำมบริกำรอย่ำงชื่นใจ ต่อไปเรื่อง 
Big cleaning Day เรำได้ผ่ำนมำหลำยครั งแล้วต่อไปทุกวันศุกร์เวลำ 14.00 น.ทุกท่ำนช่วยกันท ำควำมสะอำดตัดแต่ง
กิ่งไม้ตัดหญ้ำรอบส ำนักงำนท ำควำมสะอำดให้น่ำอยู่ครับ เรื่องต่อไปขอให้ทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ให้เตรียมควำมสำมำรถถ้ำ
ท ำไม่ได้ให้มำปรึกษำหำรือกัน เรื่องต่อไปขอให้เรำอยู่ร่วมกันอย่ำทะเลำะเบำะแว้งกันอยู่ด้วยควำมรักควำมสำมัคคี 
อย่ำร้องเรียนกันจะเสียชื่อองค์กรครับ 

 จ่ำเอกวสันต์   หวำนเสนำะ นักทรัพยำกรบุคคล ผมได้ไปส ำรวจกล้อง ตำมที่ท่ำนเลขำได้มอบให้
ส ำรวจกล้อง มีทั งหมด 8 จุดใช้ไม่ได้ทั ง 8 จุดที่บ้ำนเก่ำค้อมีจุดหนึ่งที่น่ำจะปรับเปลี่ยนกำรติดตั งบ้ำนเก่ำค้อจะมีกล้อง 
2 จุดจุดหนึ่งอยู่ท้ำยบ้ำนอีกจุดจะอยู่ห่ำงกันแค่ 200-300 เมตร ผมขอเสนอถ้ำมีกำรซ่อมแซมให้ย้ำยกล้องตัวสุดท้ำย
ของหมู่บ้ำนมำไว้หลังเทศบำลซึ่งจะไปทะลุวัดน่ำจะเหมำะสมกว่ำครับ 
 นำยพรม ประตำ นำยกเทศมนตรี ถ้ำไม่มีท่ำนใดมีเรื่องเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำม 
ร่วมมือเป็นอย่ำงดีถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ  
 ปิดประชุมเวลำ  ๑2.๐๐  น. 
 

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

ตรวจถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)  ศุภำภรณ์   ศิริสุวรรณ 
(นำงศุภำภรณ์   ศิริสุวรรณ) 

รองปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทน                                          
ปลัดเทศบำลต ำบลสระแก้ว 
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บันทึกรำยงำนกำรประชุม เทศบำลต ำบลสระแก้ว ครั งที่ 9/2565 

เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2565 
ณ หอประชุมเทศบำลต ำบลสระแก้ว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ – หำกมีกำรแก้ไขโปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ภำยในวันที่ 11 มกรำคม 2566 
 


