
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล โทร.๐๗๔-๗๐๑๕๙7 ต่อ ๑16     
ที ่ สต ๕๒๑๐๑/541       วันที่        31  ตุลาคม 2559     
เรื่อง  สรุปรายงานการประชุมประจ าเดือน          
  

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
 

  ตามท่ีส านักปลัดเทศบาลต าบลก าแพง ได้ด าเนินการจัดประชุมประจ าเดือน ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ครั้งที่ 5 /๒๕๕๙  ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2559  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล  เทศบาลต าบล
ก าแพง นั้น 

 

ส านักปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                                       
            (นางจริยา  ณ พัทลุง) 
      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานการประชุม 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ครั้งที่  5/2559 

วันที ่  25 ตุลาคม  2559 
ณ   อาคารธรรมาภิบาล  เทศบาลต าบลก าแพพง 

********************** 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแพหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวชิิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตร ี วิชิต แซ่ลิ่ม  
2 นางวราภรณ์ ละเหมาะ รองนายกเทศมนตร ี วราภรณ์ ละเหมาะ  
3 นายวนิัย ภู่สัน เลขานุการนายกเทศมนตร ี วินัย ภู่สัน  
4 นางสาวแจ่มศร ี ด้วงอินทร ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี แจ่มศรี ด้วงอินทร ์  
5 นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล นพดล พงศ์รัตนศักดิ์  
6 นายรมหล ี หลีหมาด สมาชิกสภาเทศบาล รมหลี หลีหมาด  
7 นายอดิศักดิ ์ งะสงบ สมาชิกสภาเทศบาล อดิศักดิ์ งะสงบ  
8 น.ส.ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศม ี สมาชิกสภาเทศบาล ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี  
9 นายรอเต็น หยีราเหม สมาชิกสภาเทศบาล รอเต็น หยีราเหม  

10 นายสากาเรีย แดงนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล สากาเรีย แดงนุ้ย  
11 นายเลิศศักดิ ์ พิพิธภัณฑ ์ ปลัดเทศบาล เลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ ์  
12 นายปริวรรต แสงทัศน ์ รองปลัดเทศบาล ปริวรรต แสงทัศน ์  
13 นายเอกพงศ์ อาดุลเบบ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เอกพงศ์ อาดุลเบบ  
14 นายวสิูตร์ ดุลยานา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  วิสูตร์ ดุลยานา  
15 นางสาวสุพัตรา ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายปกครอง สุพัตรา ทองฉาย  
16 นางสาวชาณิตา ม่องเร๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชาณิตา ม่องเร๊ะ  
17 นางวไิลรัตน ์ หาดหาย นักทรัพยากรบุคคลฯ วิไลรัตน ์ หาดหาย  
18 นายสสีัน หลังนุ้ย พนง.ขับรถบรรทุกน้ า สีสัน หลังนุ้ย  
19 นายนัทธพงศ ์ ทิ้งปากน้ า พนง.ขับรถดับเพลิง นัทธพงศ ์ ทิ้งปากน้ า  
20 นายอดินนัท ์ นาคสงา่ พนง.ขับรถดับเพลิง อดินันท ์ นาคสงา่  
21 นายร่มหล ี เล่งเจ๊ะ พนักงานขับรถยนต ์ ร่มหลี เล่งเจ๊ะ  
22 นางสาวกนษิฐา บัวสาย พนักงานจ้างตามภารกิจ กนิษฐา บัวสาย  
23 นางสาวสุภาวด ี สุระภินันท ์ พนักงานจ้าง สุภาวด ี สุระภินนนัท ์  
24 นางสมบัต ิ สุกใส พนักงานจ้างตามภารกิจ สมบัต ิ สุกใส  
25 นายฟิตรี ดาวโรจน ์ พนักงานจ้าง ฟิตรี ดาวโรจน ์  
26 นายวฒุิชัย หวังสบู ่ พนักงานจ้าง วุฒิชัย หวังสบู ่  
27 นายวิรัติ ์ วาด ี พนักงานจ้าง วิรัติ์ วาด ี  
28 นายก็รี หลีหมาด พนักงานจ้าง ก็รี หลีหมาด  
29 นายสุเมธ สะแมะ พนักงานจ้าง สุเมธ สะแมะ  
30 นายสมนึก เพชรสังข์ ผู้จัดการสถานธนานบุาล สมนึก เพชรสังข์  
31 นางสุวรรณา ช านาญนา ผอ.กองคลัง สุวรรณา ช านาญนา  
32 นางปิยรัตน ์ เด่นบุรณะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้ ปิยรัตน ์ เด่นบุรณะ  
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแพหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

33 นางสาวสุไรยา เดาะหล๊ะ นักวิชาการการเงินและบัญชีฯ สุไรยา เดาะหล๊ะ  
34 นางสาวปาลิตา บินรินทร ์ นักวิชาการคลังช านาญการ ปาลิตา บินรินทร ์  
35 นางสาวปิติพร หลงหา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ ปิติพร หลงหา  
36 นางสาวมาริษา สุระภินันท ์ ผช.การเงินและบัญชี มาริษา สุระภินันท ์  
37 นางสาวจนัทร์เพ็ญ สุวรรณโณ ผช.จนท.บริหารงานท่ัวไป จันทร์เพ็ญ สุวรรณโณ  
38 นายเอกชาต ิ หยีมะเหร็บ ผช.จนท.ระบบงานคอมฯ เอกชาติ หยีมะเหร็บ  
39 นายพาณิช ไชยมะโณ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พาณิช ไชยมะโณ  
40 นายยุทธนา หลงหา หน.ฝ่ายการโยธา ยุทธนา หลงหา  
41 นายนพดล สวาหลัง นายช่างโยธาช านาญงาน นพดล สวาหลัง  
42 นางสาวอรวินทนิ ี ช านาญ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน อรวินทิน ี ช านาญ  
43 นายพฒันพงศ์ แอหลัง นายช่างโยธาช านาญงาน พัฒนพงศ ์ แอหลัง  
44 นายฮาเสด หาหลัง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ ฮาเสด หาหลัง  
45 นายมารุต พงศ์รัตนศักดิ์ ผู้ช่วยช่างศลิป ์ มารุต พงศ์รัตนศักดิ์  
46 นายประวิทย ์ ม่องพร้า ผู้ช่วยช่างศลิป ์ ประวิทย ์ ม่องพร้า  
47 นายเพิ่มศักดิ ์ หลังชาย ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ เพิ่มศักดิ์ หลังชาย  
48 นายอนนัต ์ หวันส ู พนักงานจ้างตามภารกิจ อนันต ์ หวันส ู  
49 นายเดชา หลงหา พนง.ขับรถกระเช้า เดชา หลงหา  
50 นายอาเสด หมีดโส๊ะ พนักงานตกแต่งสวน อาเสด หมีดโส๊ะ  
51 นางเอวา อุดม พนักงานจ้าง เอวา อุดม  
52 นายประจวบ ไฝขาว พนักงานจ้าง ประจวบ ไฝขาว  
53 นายอาซีซนั ทิ้งปากน้ า พนักงานจ้าง อาซีซัน ทิ้งปากน้ า  
54 นายส ารวย สันหล ี พนักงานจ้าง ส ารวย สันหล ี  
55 นายช านาญ หม่ืนระย้า พนักงานจ้าง ช านาญ หม่ืนระย้า  
56 นายสมศักดิ ์ หมีดโส๊ะ พนักงานจ้าง สมศักดิ์ หมีดโส๊ะ  
57 นายพิเชตร ์ แดหวัน พนักงานจ้าง พิเชตร ์ แดหวัน  
58 นายโกศล  ชูประดิษฐ ์ พนักงานจ้าง โกศล ชูประดิษฐ ์  
59 นายเฉลิมพล อบทอง พนักงานจ้าง เฉลิมพล อบทอง  
60 นายสมศักดิ ์ เหมรา หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สมศักดิ์ เหมรา  
61 นางสาวจฑุาพร กาสเส็น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จุฑาพร กาสเส็น  
62 นางสาววรวลัญช ์ ทองขาว นักวิชาการสุขาภิบาลฯ วรวลัญช ์ ทองขาว  
63 นางนันทน ี นักร า จพง.ธุรการช านาญงาน นันทน ี นักร า  
64 นายอับดลุลา่ หลงหมาด พนักงานจ้าง อัลดุลล่า สาและ  
65 นายอิสมาแอ สาและ พนักงานจ้าง อิสมาแอ แนะสกุล  
66 นายเหม แนะสกุล พนักงานจ้าง เหม ด าท่าคลอง  
67 นายหรอน ด าท่าคลอง พนักงานจ้าง หรอน นางา  
68 นายการ ี นางา พนักงานจ้าง การี หมาดอ ี  
69 นายฉะเหต ุ หมาดอ ี พนักงานจ้าง ฉะเหตุ บุญลาภ  
70 นายยโูสบ บุญลาภ พนักงานจ้าง ยูโสบ แอนิ่ม  
71 นายอินหยัด แอนิ่ม พนักงานจ้าง อินหยัด ไฝขาว  
72 นายกมล ไฝขาว พนักงานจ้าง กมล สาและ  
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแพหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
73 นางสุนทร ี ศรีพรหม พนักงานจ้าง สุนทร ี ศรีพรหม  
74 นางสุรภี หยีละง ู พนักงานจ้าง สุรภี หยีละง ู  
75 นางพรรณ ี แซ่เตียว พนักงานจ้าง พรรณ ี แซ่เตียว  
76 นายแลหมัน สันเกาะ พนักงานจ้าง แลหมัน สันเกาะ  
77 นายฉ่าฟีอ ี หลีหาด พนักงานจ้าง ฉ่าฟีอ ี หลีหาด  
78 นายดลอาเสด อุสมา พนักงานจ้าง ดลอาเสด อุสมา  
79 นางสาวบุญเลิศ ทามา พนักงานจ้าง บุญเลิศ ทามา  
80 นางสาวรุจิรา มะรูตี นักวิชาการศึกษาช านาญการ รุจิรา มะรูตี  
81 นางสาวแถมสนิ นุตภูติพงศ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ แถมสิน นุตภูติพงศ ์  
82 นายสมบัต ิ ถิ่นกาแบง จพง.ธุรการช านาญงาน สมบัต ิ ถิ่นกาแบง  
83 นางสุภาพ หลงหา ครู คศ.1 สุภาพ หลงหา  
84 นางสาวสุวรรณา แดงนุ้ย ครู คศ.1 สุวรรณา แดงนุ้ย  
85 นายสวุัฒน ์ จิตต์หลัง ผช.นักพัฒนาการกีฬา สุวัฒน ์ จิตต์หลัง  
86 นายประพันธ ์ ล่าเต๊ะ ผช.จนท.ประจ าพิพิธภัณฑ ์ ประพันธ ์ ล่าเต๊ะ  
87 นางสาววริษา เหล็มปาน ครูผู้สอนเด็กอนุบาล วริษา เหล็มปาน  
88 นางสาวดรุณ ี หนูวงศ์ ครูผู้สอนเด็กอนุบาล ดรุณี หนูวงศ์  
89 นางสาวนัยนา หวันตาหลา ครูผู้สอนเด็กอนุบาล นัยนา หวันตาหลา  
90 นายสวุิทย ์ ขาวดี ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ สุวิทย ์ ขาวดี  
91 นางเยาวนา เล่งเจ๊ะ พนักงานจ้าง เยาวนา เล่งเจ๊ะ  
92 นางสาวดาราวด ี มีแสง พนักงานจ้าง ดาราวด ี มีแสง  
93 นางสาววไลพร ยอดรักษ์ พนักงานจ้าง วไลพร ยอดรักษ์  
94 นายคฑาวุธ บินหมัด พนักงานจ้าง คฑาวุธ บินหมัด  

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแพหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเจตกร หวันส ู รองนายกเทศมนตร ี    
2 นายสวุัฒน์   ฮัมดาหล ี รองประธานสภาเทศบาล    
3 นายเล็ก ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล    
4 นายอาร ี บินรินทร ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
5 นายสนุันท ์ ส าเร สมาชิกสภาเทศบาล    
6 นายสมชาย รักขนาม สมาชิกสภาเทศบาล    
7 จ่าเอกสัญญพงศ์ ห้วยจันทร์ นักจัดการงานทะเบยีนฯ   งานทะเบียนฯ 
9 นางสาวภูษณิศา หมาดยุโซ๊ะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   อยู่กอง 

10 นายสุเมธ สะแมะ พนักงานจ้าง    
11 นายวิเชียร แสงด า พนักงานจ้าง    
12 นายปิยะวฒัน ์ ส่งเนียม พนักงานจ้าง    
13 นางสาวอมรรัตน ์ ทิ้งปากน้ า พนักงานจ้าง   อยู่กอง 

14 นางสาวพรรณทิพา หลังแดง พนักงานจ้างตามภารกิจ   อยู่กอง 
15 นายสบุิน แดหวัน พนักงานจ้าง    
16 นายบาเศษ แดงเหม พนักงานจ้าง    
17 นายตาด หนูวงศ์ พนักงานจ้าง    
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแพหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
18 นายสมพร เล่งเจ๊ะ พนักงานจ้าง    
19 นายอาหมาด คงแก้ว พนักงานจ้าง    
20 นางศรินภา อุ๋ยจ๋าย พนักงานจ้าง   บ่อขยะ 
21 นายจารุเวศ สังข์ปลอด พนักงานจ้าง   บ่อขยะ 
22 นายอาหลี ด ามากอ พนักงานจ้าง   บ่อขยะ 
23 นายสวัสด์ิ ทาค า พนักงานจ้าง   บ่อขยะ 
24 นายสมยศ พานะ พนักงานจ้าง   บ่อขยะ 
25 นายโชตินันทร ์ เรืองติก พนักงานจ้าง   บ่อขยะ 
26 ว่าที่ ร.ต.หญิงอหนัดนงค ์ รัตนวิภา หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา   ลา 
27 นางสุวรรณา ไซยกุล ผช.จนท.ประจ าพิพิธภัณฑ ์    

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  
 

  เมื่อถึงเวลาประชุมและที่ประชุมพร้อม  พิธีกรได้เชิญ  ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมยืนร่วมกัน
ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพ่ือถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
โดยหันหน้าไปยังพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้น พิธีกรกล่าวขอเชิญ     
สงบนิ่ง 9 นาที เพื่อเป็นการถวายอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบ 9 นาที พิธีกร
ได้เชิญนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขา ประธานสภา สมาชิกสภา 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ตามล าดับ ร่วมลงนามถวายอาลัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการจึงเริ่มการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
      
ก่อนระเบียบวาระการประชุม -  อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม  -  อบรมคุณธรรมจริยธรรม  เรื่อง  หน้าที่ 

พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราช ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้า
เฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓  ท่านกล่าวไว้ว่า   ต่างคน
ต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท าเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดท าหน้าที่เฉพาะ
ของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอ่ืน งานก็ด าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้อง  
พาดพิงกัน  จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึ งงานของผู้ อ่ืน          
แล้วช่วยกันท า ผมมีหลักการท างานให้ทุกท่าน คือ เคารพพ่ี ให้เกียรติเพ่ือน คอยเตือนน้อง 
รักพวกพ้อง สามัคคี มีเหตุผล ร่วมทุกข์สุขทุกที่หมายคล้ายญาติตน ความสุขล้นเกิดขึ้นได้
ในการงาน ไม่ล าเอียง เที่ยงธรรม น้อมน าจิต ทุกความคิด เปิดใจรับ สมัครสมาน รู้ถ่อมตน 
เป็นคนสู้  ไม่ อู้งาน ไม่หักหาญ บั่นไมตรี มีให้กัน ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพ่ือน         
ไม่บิดเบือนความเป็นจริงทุกสิ่งสรรค์ ติเตียนได้ไม่โกรธอาฆาตกัน ไม่แก้ตัวโดยหัน         
ไปโทษใคร นี่คือหลักคิดการท างานร่วมกัน ขอให้ทุกคนน าไปปรับใช้ในการท างานร่วมกัน
นะครับ 

มติที่ประชุม  -  รับทราบ 
/ระเบียบวาระท่ี 1............ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องท่ีประธานแพจ้งที่ประชุมทราบ 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม - ไม่มีนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  -  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แพล้ว 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม -  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๙  ประจ าเดือน สิงหาคม  เมื่อวันที่ ๒๒ 

สิงหาคม  ๒๕๕๙  ทางฝ่ายเลขานุการได้ลงเว็บไซต์เทศบาลแล้ว  หากท่านใดมีความ
ประสงค์จะแก้ไขข้อความก็ให้แจ้งทางฝ่ายเลขานุการ  ณ  ส านักปลัดเทศบาล  และให้ถือ
ว่าในที่ประชุมแห่งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  -  เรื่องเพื่อทราบแพละปฏิบัติ 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม  - ปลัดมีอะไรบ้างครับ เรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ -ครับ ขอเปลี่ยนหัวข้อจากข้อ 4.1 มาเป็นข้อ 3.1 เป็นเรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัตินะครับ  
  การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้างตามภารกิจทุกต าแหน่ง รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 
2560 จะนัดประชุมเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าแบบประเมินในวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 นะครับ ขอให้มาพร้อมกันนะครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม - คุณสุวรรณามีอะไรบ้างครับในเรื่องเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
สุวรรณา  ช านาญนา - เรื่องการเบิกจ่ายเงินของพนักงานจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มติที่ประชุม ให้งานพัสดุ กองคลัง จัดท าบันทึกแนบท้ายสัญญานะครับ ในการหักเงินกรณีการขาดงาน

ของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม  - เรื่องการจอดรถบริเวณทางเข้าหลังส านักงาน และให้สวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อย 

การจอดรถให้จอดในที่สมควรจอด ห้ามจอดกีดขวางทางเข้าส านักงานด้านหลังนะครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  -  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม - รองปลัดมีเรื่องอะไรจะพูดบ้างไหมครับ...ไม่มีนะ คุณวิสูตร์เพิ่งกลับจากการอบรม ให้

รายงานรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรมด้วยครับ 
นายวิสูตร์  ดุลยานา - สวัสดีครับท่านนายก ปลัด รองปลัด ผู้อ านวยการกองและเพ่ือนๆ พนักงานทุกท่าน    

ผมได้ไปเข้าร่วมการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน- 21 ตุลาคม 2559 ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากร ในงานนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ส่วนมากจะเน้นเรื่องผู้สูงอายุ และ   
ผู้พิการ และมีเรื่องงบประมาณ งานบุคคล และหลาย ๆ เรื่อง รวมทั้งเรื่องแนวทางการ   
ยุบรวมนะครับ การไปในช่วงนั้นได้ไปร่วมถวายพระพรและถวายความอาลัยครับ และได้ 

/ไปศึกษาดูงาน.................... 
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ไปศึกษาดูงานที่วังไกลกังวล เมื่อกลับมาก็จะน าความรู้มาพัฒนาในงานเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายของนายกเพ่ือให้เทศบาลของเราพัฒนาต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม - ขอเชิญพนักงานใหม่รายงานตัวด้วยครับ กองงานส านักปลัด 
นายอ าหร๊อน ทิ้งปากน้ า - ผมนายอ าหร๊อน ทิ้งปากน้ า เป็นพนักงานเทศกิจครับ ขอบคุณครับ 
นายวิภัทร วาดี - ผมนายวิภัทร วาดี เป็นพนักงานเทศกิจครับ ขอบคุณครับ 
นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ - ผมขออนุญาตแจ้งในส่วนของมติที่ประชุมของหัวหน้าส่วนราชการครับ คือในแต่ละ    

กองงานที่ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชน ขอฝากทุกกองให้กวดขัน เช่น กอง
สาธารณสุข ในเรื่องสิ่งแวดล้อม การเก็บขยะ การพ่นหมอกควัน ให้วางแผนจะเริ่มช่วงไหน 
ในส่วนของกองช่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจการก่อสร้างรุกล้ าที่สาธารณะต่าง ๆ ถนน 
หนทาง  กองคลังเกี่ยวกับเรื่องภาษี ส านักปลัดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ อยากให้บริการ
ชาวบ้านให้ดีครับ และเรื่องการวางแผนการออกตรวจตลาด ให้สาธารณสุขเป็นแม่งาน ให้มี
กองส านักปลัด ในส่วนของเทศกิจ กองช่างในเรื่องการก่อสร้างที่รุกล้ า  กองคลังเกี่ยวกับ
ภาษีร่วมด้วย ฝากผู้อ านวยการกองสาธารณสุขด้วยครับ 

นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม - ให้วางแผนการออกตรวจ และร่วมมือกันหลาย ๆ ฝ่าย นะครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม -ขอเชิญคุณสากาเรียครับ 
นายสากาเรีย แพดงนุ้ย - ในตลาดสดฝากมาให้ช่วยไปท าความสะอาดชั้นสองของตลาดปลาครับ มีข้ีแมวมากครับ 
นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม - ฝากผู้อ านวยการกองสาธารณสุขนะครับ และฝากอีกเรื่องนะครับให้ไปตัดหญ้าบริเวณ

ซอยศูนย์สุขภาพชุมชนฯ ด้วยนะครับ  
นายสมศักดิ์ เหมรา - ครับ และผมมีเรื่องแจ้งครับเกี่ยวกับสรุปผลการด าเนินงานศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยฯ ซึ่งใน

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 จะมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในเรื่องของการสรุปการ
ท างาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และขอสรุปให้พนักงานได้ทราบครับ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยฯ 
ด าเนินการตั้งแต่ 7 กันยายน 58 ถึง 31 สิงหาคม 59  รายรับรวม 3,761,585.37 
บาท  รายจ่ายรวม 2,897,992.12 บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย 863,593.25 บาท 
ครับ และมีอีกเรื่องคือ ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้จัดประเมินเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ซึ่งเทศบาลต าบลก าแพงได้เข้าร่วมประกวดด้วย  และจะมีการประกาศผลอย่างเป็น
ทางการประมาณวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เมื่อผ่านในรอบเอกสาร คณะกรรมการชุด
ใหญ่จะลงพ้ืนที่ประมาณเดือนต้นเดือนธันวาคม  ซึ่งในส่วนของเราได้ทราบข่าวอย่างไม่เป็น
ทางการว่าเราผ่านการประเมินด้านเอกสาร โดยรอให้มีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการ
เท่านั้นครับ หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือผลอย่างเป็นทางการมาเมื่อไหร่ จะน าเรียนแจ้งให้
ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ   

นายวิชิต  แพซ่ลิ่ม - ขอบคุณครับ ท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะพูดในที่ประชุมอีกบ้างครับ...............   ถ้าไม่มี      
ผมขอขอบคุณรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก าแพง  หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานเทศบาลทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ท าให้การประชุมส าเร็จด้วยดี   ผมขอปิดการ
ประชุม ครับ   

 
 

/ปิดประชุม..................... 
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ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
     (ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นางจริยา  ณ พัทลุง) 
   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายเอกพงศ์ อาดุลเบบ) 

                                                      หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รก.หน.ส านักปลัด 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายปริวรรต  แสงทัศน์) 

                                                                                รองปลัดเทศบาล 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณธ์) 

                                                                                     ปลัดเทศบาล 
 
 

             (นายวิชิต  แซ่ลิ่ม) 
    นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
 
 

 

 

 

 

 


