
รายงานการประชุม 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเหมา ประจ าเดือนมีนาคม  2565 

วันจันทร์ที่  21  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  อาคารอเนกประสงค์บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

................................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม 
2 นางสุพรรณี  วีระเสรี รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย นางสุพรรณี  วีระเสรี 
3 นายพงศ์พันธุ์  คงเติม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย นายพงศ์พันธุ์  คงเติม 
4 นางสาวจิรภา  หอมบุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย นางสาวจิรภา  หอมบุบผา 
5 นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย 
6 นายธงชัย  บุตรเต ผู้อ้านวยการกองช่าง นายธงชัย  บุตรเต 
7 นายสุพัฒน์  ทองจันทร์ ผู้อ้านวยการกองการศึกษา นายสุพัฒน์  ทองจันทร์ 
8 นายวิฑูรย์  บุญหนัก ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายวิฑูรย์  บุญหนัก 
9 นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์ 

10 นายวันรบ  ช้านิกุล นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ นายวันรบ  ช้านิกุล 
11 นางสาวเนตรชนก พันลูกท้าว นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ นางสาวเนตรชนก พันลูกท้าว 
12 นายตินห์นกรณ ์ จันทร์ปิตุ นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ นายธนศิลป์  จันทร์ปิตุ 
13 นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช้านาญการ นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ 
14 นางสาวดารากรณ์  สุพรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวดารากรณ์  สุพรม 
15 นางอมรา  บุตรราช เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน นางอมรา  บุตรราช 
16 นางสาวสุรัสวดี  อุปโคตร เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน นางสาวสุรัสวดี  อุปโคตร 
17 นายนิคม  วงษ์ลุน นายช่างโยธาอาวุโส นายนิคม  วงษ์ลุน 
18 นายณัฐพงษ์   หลวงกอง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส นายณัฐพงษ์   หลวงกอง 
19 นายณัฐพงศ์  สุดสีดา นายช่างโยธาช้านาญงาน นายณัฐพงศ์  สุดสีดา 
20 นางลภัส  แจ่มใส นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ นางลภัส  แจ่มใส 
21 นางงสาวสุภาพร  นิกรสุข เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน นางงสาวสุภาพร  นิกรสุข 
22 นางสาวจีรพรรณ  ดีบุรี นักวิชาการศึกษาช้านาญการ นางสาวจีรพรรณ  ดีบุรี 
23 นางสุนันทา  ออมกลิ่น ครู คศ.2 นางสุนันทา  ออมกลิ่น 
24 นายยุทธนา  บุตรราช พนักงานขับรถยนต์ นายยุทธนา  บุตรราช 
25 นายยอด  สาลาสุดตา พนักงานขับรถยนต์ นายยอด  สาลาสุดตา 
26 นางนุศรา  มัสสุตรี ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างภารกิจ) นางนุศรา  มัสสุตรี 
27 นางสาวกิ่งแก้ว  ภาคูณ ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างภารกิจ) นางสาวกิ่งแก้ว  ภาคูณ 
28 นางสาวนัดดาพร  อาจแก้ว พนักงานจ้างเหมา นางสาวนัดดาพร  อาจแก้ว 
29 นางสาวสุพัตรา  เจริญเพชร พนักงานจ้างเหมา นางสาวสุพัตรา  เจริญเพชร 
30 นางสาวลักษณ์ธีรา เกษเกษร พนักงานจ้างเหมา นางสาววิภา  เกษเกษร 
31 นางสาวจิดาภา  โตจาก พนักงานจ้างเหมา นางสาวจิดาภา  โตจาก 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
32 นายวรากร  บุตรเต พนักงานจ้างเหมา นายวรากร  บุตรเต 
33 นายศราวุธ  เกษเกษร พนักงานดับเพลิง นายศราวุธ  เกษเกษร 
34 นายพงศ์อิศรา  แก้ววงศ์แสน พนักงานดับเพลิง นายพงศ์อิศรา  แก้ววงศ์แสน 
35 นายวีระพล  อุดค้าเท่ียง พนักงานดับเพลิง นายวีระพล  อุดค้าเท่ียง 
36 นายพิชิต  ชุมพล พนักงานดับเพลิง นายพิชิต  ชุมพล 
37 นางสาวนันทิดา  บุตรเต พนักงานจ้างเหมา นางสาวนันทิดา  บุตรเต 
38 นางสาวชนิดา  ทาสุคนธ์ พนักงานจ้างเหมา นางสาวชนิดา  ทาสุคนธ์ 
39 นายชัยวิชิต  ทองพราว พนักงานขับรถประจ้ารถขยะ นายชัยวิชิต  ทองพราว 
40 นายสุวรรณ  คงเล็ก พนักงานเก็บขยะ นายสุวรรณ  คงเล็ก 
41 นายสันติ  สุจิมงคล พนักงานเก็บขยะ นายสันติ  สุจิมงคล 
42 นายเด่น  เหล่าผา พนักงานกวาดถนน นายเด่น  เหล่าผา 
43 นายสนั่น  ขันสุขะ พนักงานกวาดถนน นายสนั่น  ขันสุขะ 
44 นายวีระพงษ์  ฝ่ายจ้าปา พนักงานกวาดถนน นายวีระพงษ์  ฝ่ายจ้าปา 
45 นายณัฐกร  สิงห์สุวรรณ พนักงานขับรถกู้ชีพ นายณัฐกร  สิงห์สุวรรณ 
46 นายณัฐพงษ์  กระวน พนักงานกู้ชีพ นายณัฐพงษ์  กระวน 
47 นายวีระพงษ์  วิไชยวงษ์ พนักงานกู้ชีพ นายวีระพงษ์  วิไชยวงษ์ 
48 นายอดิสรณ์  พันลูกท้าว พนักงานภารโรงตลาดสดเทศบาลฯ นายอดิสรณ์  พันลูกท้าว 
49 นางสาวจันทร์สุดา สอนสุภาพ พนักงานจ้างเหมา นางสาวจันทร์สุดา สอนสุภาพ 
50 นางสาวปานทิพา  พรมลอย พนักงานจ้างเหมา นางสาวปานทิพา  พรมลอย 
51 นางสาวรัตนา  คณะศิริวงค์ พนักงานจ้างเหมา นางสาวรัตนา  คณะศิริวงค์ 
52 นางพิทยา  สาลาสุดตา พนักงานจ้างเหมา นางพิทยา  สาลาสุดตา 
53 นางสาวเบญจมาศ  สารศรี พนักงานจ้างเหมา นางสาวเบญจมาศ  สารศรี 
54 นายสุวัตย์  จันทพล พนักงานจ้างเหมา นายสุวัตย์  จันทพล 
55 นายสราวุธ  พลดาหาร พนักงานจ้างเหมา นายสราวุธ  พลดาหาร 
56 นายวุฒิพงศ์  พันธุ์เมือง พนักงานจ้างเหมา นายวุฒิพงศ์  พันธุ์เมือง 
57 นางสาววรัญญา  ทองจ้าปา พนักงานจ้างเหมา นางสาววรัญญา  ทองจ้าปา 
58 นายภรภัทร  อริยะสุข พนักงานจ้างเหมา นายภรภัทร  อริยะสุข 
59 นางสุวรรณา  นามคุณ พนักงานจ้างเหมา นางสุวรรณา  นามคุณ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายอ้าพล  สีหา ปลัดเทศบาลต้าบลน้้าสวย สังเกตอาการโควิด 
2 นางสาวดวงเดือน  วันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ส่งหนังสืออ้าเภอเมืองเลย 
3 นางนันทนา  หลวงกอง นักจัดการทะเบียนและบัตร อยู่งานทะเบียนอ้าเภอ 
4 นางสาวรินรดี  เลพล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เก็บภาษี หมู่ที่ 8 บ้านซ้าพุ 
5 นายธนวรรธน์  จันสด พนักงานจ้างเหมา กักตัวโควิด 
6 นายพิชิต  ชุมพล พนักงานดับเพลิง - 
7 นายทรงเดช  ผลผดุง พนักงานขับอเนกประสงค์ - 
8 นางพัชลี  ศิลารักษ์ พนักงานจ้างเหมา เก็บภาษี หมู่ที่ 8 บ้านซ้าพุ 
9 นางนริศรา  สุจิมงคล พนักงานจ้างเหมา เก็บภาษี หมู่ที่ 8 บ้านซ้าพุ 

10 นางสมเพช  ภูกองชนะ พนักงานจ้างเหมา - 
11 นางอุ่นจิตต์  จันทบับภาศรี พนักงานจ้างเหมา - 

เริ่มประชุมเวลา   14.00  น.   

ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม   วันนี้เป็นการประชุมประจ้าเดือนมีนาคม  2565  ท่านนายกได้
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ประชุมชี้แจงพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า 
     พนักงานจ้างเหมาทีมบริหารเป็นผู้ช่วยนายกเทศมนตรีฯ  โดยต้าแหน่ง 
     ซึ่งท่านนายกได้เป็นห่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  เพราะช่วง
     นี้ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวยของเรามีทุกหมู่บ้าน ท่านนายกอยากให้ 
     พนักงานทุกคนระมัดระวัง อยู่ห่างๆ อย่าใกล้ชิดกัน ไม่ว่าจะอยู่ส้านักงาน
     หรือพบปะพ่ีน้องให้สวมหน้ากากอนามัย   ให้ช่วยกันระมัดระวัง  
     ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาล  ล้างมือ  ล้างแจล 
     แอลกอฮอล์บ่อยๆ  สวมหน้ากากทุกครั้ง   
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว  ครั้งที่  2  
     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
     -  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ร.ต.ท.สามารถ สร้อยพรม   3.1 เรื่อง โรคไวรัสโคโรน่า Covid – 19 ภายในส านักงาน 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  -ฝ่ายบริหารก็เป็นห่วง  เพราะส้านักงานของเราติดหลายคน อยากให้ 
     พนักงานทุกคนใช้มาตรการป้องกัน และผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงที่ติดมาแล้ว และ
     ญาติๆ แต่ก่อนทางเทศบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโรคติดเชื้อไวรัส
     โคโรน่า (โควิด-19) มีหลายครอบครัวที่ติดเชื้อ ปัจจุบันนี้ก็ได้ยกเลิก  
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     มาตรการช่วยเหลือ  แต่ทางฝ่ายบริหารก็จะพยายามหาสิ่งเยียวยา  
     ช่วยเหลือพ่อแม่พ่ีน้องที่ยากไร้ยากจน และติดเชื้อโควิด  ส้าหรับการ 
     ป้องกันต่างๆ ผมอยากให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้อธิบาย 
     วิธีการป้องกันโรคโควิด-19 วิธีการรักษา ท้าอย่างไรไม่ให้แพร่ระบาดไป
     มากกว่านี้  เชิญท่านผอ.กองสาธารณสุขได้ชี้แจงให้พนักงานเทศบาล  
     ลูกจ้างประจ้า  พนักงานจ้างเหมา ได้รับทราบมาตรการป้องกันโรคไวรัส
     โคโรน่า (โควิด-19) 
 
นายวิฑูรย์  บุญหนัก   -ในส่วนของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) กลายเป็นโรคประจ้าวันไปแล้ว   
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รอแต่ประกาศเป็นโรคประจ้าถิ่น วันที่ 1  กรกฎาคม 2565  ซึ่งตอนนี้
     ทางTHO ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ  ถ้าเมื่อไรที่เป็นโรคประจ้า
     ถิ่นการบริหารจัดการน่าจะดีกว่านี้  ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเรื่องยา  
     งบประมาณ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วโรคหวัดที่จะแพร่กระจายไปทั่วโรคอยู่ 
     แล้ว บางที่จะมีเชื้อหวัดประจ้าถิ่นของตัวเอง  เชื้อโควิด-19 ที่เราติดเชื้อ
     อยู่ขณะนี้ก็เนื่องจากการเดินทาง การท่องเที่ยว การท้างาน หรือการ 
     ปฏิบัติหน้าที่  ส้าหรับคนที่ติดเชื้อมาติดกับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ถ้าเราเป็น
     หวัดแล้วจะมีภูมิคุ้มกันในตัว โรคหวัดจะมีทั้งหมด 100 กว่าชนิด   
     เพราะฉะนั้นการป้องกันเมื่อรู้สึกไม่สบายตัว ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้  
     รักษาเบื้องต้นด้วยการกินยาพารา พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีน้้ามูกให้กิน 
     ยาแก้แพ้ ดื่มน้้าอุ่นๆ พักผ่อนแค่ 2 วันก็หาย ไม่คลุกคลีกับบุคคลอ่ืน  
     เมื่อไรที่มีอาการเล็กน้อย หรือกังวลให้รักษาตามอาการไปก่อน ครับ 
 
ร.ต.ท.สามารถ สร้อยพรม   ครับ  ขอขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่ให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัส 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  โคโรน่า (โควิด-19)  ส้าหรับเทศบาลของเราใครที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
     แล้ว จะให้กักตัวเป็นรายๆ ไป ไม่ใช่ว่าจะปิดท้างานหมดส้านักงานครับ 
     แต่ถ้าเกิดคัตเตอร์ปิดส้านักงาน  ก็จะท้าให้เกิดผลกระทบต่อการท้างาน
     เพราะบางงานอาจมีงานเร่งด่วน  อยากให้รักษาสุขภาพกันด้วยครับ 
 
     3.2 งานเกษียณของปลัดเทศบาลต าบลน้ าสวย  
           วันที่ 12 เมษายน 2565 
     -งานเกษียณของปลัดเทศบาล  ปกติจะเกษียณ วันที่ 30 กันยายน  
     2565 แต่ท่านขอลาออกก่อน ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่ 18  
     เมษายน  2565 ท่านจะหมดวาระในการท้างาน  ทางฝ่ายบริหารได้ 
     ก้าหนดงานเลี้ยงเกษียณท่าน ในวันที่ 12 เมษายน  2565  ครับ 
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     3.3 งานรดน้ าด าหัว (วันสงกรานต์)ของท่านนายกเทศมนตรี 
     ต าบลน้ าสวย วันที่ 12  เมายน  2565 
     -ส้าหรับวันที่ 12 เมษายน 2565  ทางเทศบาลได้จัดงาน 2 งาน  คือ  
     งานเกษียณท่านปลัดเทศบาล และงานรดน้้าด้าหัว (วันสงกรานต์) ของ 
     ท่านนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย ผมจะให้หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล  
     ได้ชี้แจง ขั้นตอนการด้าเนินงานวันเกษียณของท่านปลัดเทศบาล  และ 
     ส่วนเรื่องของงานรดน้้าด้าหัว (วันสงกรานต์) ของท่านนายก ผมจะให้ 
     ผู้อ้านวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดครับ  ขอเชิญหัวหน้า 
     ส้านักปลัดเทศบาล  
 
นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย   -ค่ะ  เรียนคณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาลทุกท่าน  ในวันที่ 12 
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล  เมายน 2565  ได้จัดงานวันเกษียณเลี้ยงส่งท่านปลัดเทศบาล  การจัด 
     งานก็จะคล้ายๆ กับผู้อ้านวยการกองคลัง  รับประทานอาหารเที่ยง    
     พร้อมกัน  ส่วนรูปแบบการจัดงาน  จัดสถานที่อยากให้แต่ละกองร่วมกัน
     ออกแบบช่วยกัน  ให้ท่านปลัดเทศบาลประทับใจที่สุด  ค่ะ 
     
     3.4 งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)วันที่ 13 เมษายน 65  
นายสุพัฒน์  ทองจันทร์   -ครับ  ส้าหรับงานรดน้้าด้าหัว ท่านนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  
ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  ในวันที่ 12 เมษายน 2565  น่าจะเป็นช่วงเช้า เวลา 09.00 น.  
     เสร็จแล้ว และด้าเนินงานเกษียณของท่านปลัดเทศบาลต่อครับ  เราใช้ 
     พ้ืนที่เดียวกัน  ดังนั้นงานควรเริ่มก่อนสามโมงเช้าครับ  เมื่อท่านนายก             
     ฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานทุกท่านมาครบแล้ว   
     กิจกรรมรดน้้าท่านนายกเสร็จ  ก็จะขอเชิญท่านนายกได้กล่าวสวัสดี 
     ปีใหม่ไทย เสร็จแล้วก็จะต่อด้วยงานเกษียณของท่านปลัดเทศบาลครับ  
     ในส่วนที่หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาลได้หารือไว้ว่ากิจกรรมการแสดงควร
     จะมีไหม ที่จะท้าให้ท่านปลัดเทศบาลได้ประทับใจ การมอบดอกไม้แสดง
     ความยินดี  แต่ว่าในรูปแบบกิจกรรมผมขอปรึกษาหารือกับหัวหน้าส้านัก
     ปลัดเทศบาลอีกรอบก่อนครับ ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ ทางกอง 
     การศึกษาและส้านักปลัดเทศบาลจะร่างเอกสารรายละเอียดกว่านี้   
     จะแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ   
     -หลังจากท่ีจัดกิจกรรมตรงนี้เสร็จแล้ว  ในส่วนของตอนบ่ายเราจะต้องไป
     จัดเตรียมสถานที่งานรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ บ้านวังแคน บ้านนาน้้ามัน   
     และบ้านเพียซ้าพุ  ในรูปแบบงานวันที่ 13 เมษายน 2565  เราจะจัด 
     งานรดน้้าขอพรผู้สูงอายุแยกตามเหมู่บ้าน เริ่มจากบ้านวังแคน ม.7     
     เวลา  08.00 น. เรียนเชิญผู้สูงอายุที่เราได้ก้าหนดช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป  
     จ้านวน  40  คน จัดสถานที่ด้านหน้าศาลา  รูปแบบกิจกรรมผู้สูงอายุมา
     พร้อมกันทุกคน  นิมนต์พระสงฆ์มานั่งตรงที่เราจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว              
     ก็จะเชิญทางปราชญ์ชาวบ้านผู้น้าศาสนามากล่าวค้าขอขมา ก่อนที่จะ 
     สงฆ์น้้าพระ และสงฆ์น้้าผู้สูงอายุต่อ  เสร็จแล้วจะขอเชิญท่านนายก    
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      ฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้มอบของที่ระลึกมอบเป็น  
     แถวที่เราได้จัดเตรียมเก้าอ้ีไว้เพ่ือกระชับเวลาในการไปท้ากิจกรรม 
     บ้านนาน้้ามัน  หลังจากท่ีท้ากิจกรรมแจกของเสร็จ ก็จะขอเรียนเชิญ 
     ท่านนายกได้กล่าว  พบปะกับทางผู้สูงอายุครับ  จะเป็นการเสร็จ 
     กิจกรรมของบ้านวังแคน      
     - เวลา 10.00 น. เริ่มกิจกรรมบ้านนาน้้ามัน ม.3 จัดกิจกรรม 
     ตรงศาลาทางเข้า  ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประมาณ  40  คน  กิจกรรมจะ 
     คล้ายๆ กับบ้านวังแคนครับ   
     - ส่วนของบ้านเพยี-ซ้าพุ  เราจะจัดกิจกรรมที่วัดเลียบ  จะเป็นช่วงบ่าย 
     ครับ เวลา 13.00 น.  เราจะพร้อมกันที่วัดเลียบบ้านเพีย  ผู้สูงอายุที่ 
     เข้าร่วมประมาณ  250  คน  แนวทางการจัดกิจกรรมก็จะคล้ายๆ กับ 
     บ้านวังแคน และบ้านนาน้้ามัน  ส่วนของบ้านเพียผมจะประสานกับทาง
     ผู้น้าหมู่บ้าน ว่าทางผู้น้าจะเอาพระลงพร้อมกับท่ีเราได้จัดกิจกรรมไหม   
     -และในส่วนของสถานที่ที่เราจะจัดกิจกรรม  ในส่วนของบ้านวังแคน    
     ม.7  เต้นท์ 1 หลัง  เก้าอ้ี  50 ตัว  เพราะตรงหน้าศาลาบ้านวังแคนไม่
     มีต้นไม้ครับ  สถานที่กิจกรรมบ้านนาน้้ามัน ม.3  ไม่ได้ใช้ครับ  และ 
     สถานที่วัดเลียบบ้านเพีย ใช้เต้นท์ประมาณ  3 หลัง  และเก้าอ้ี 250 ตัว  
     เช็คตามผู้สูงอายุที่จะมาเข้าร่วมครับ  แต่เราก็คาดการณ์ไม่ได้ว่าผู้สูงอายุ
     จะมาร่วมกิจกรรมมากน้อยเพียงใด  เพราะผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มมาข้ึนครับ   
 
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  -ครับส้าหรับวันที่ 13  ผอ.กองการศึกษาก็ได้ชี้แจงแล้ว ของเราจะ 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  แยกเป็น 2 ส่วนคือ  ช่วงเช้าบ้านวังแคน , บ้านนาน้้ามัน  และช่วงบ่าย
     บ้านเพีย  ส้าหรับเต้นท์ บ้านวังแคน บ้านนาน้้ามัน เราไม่ต้องเอาของเรา
     ไปครับ  ใช้เต้นท์และเก้าอ้ีของชุมชนเลยครับ  ผมอยากให้ทุกคนช่วยกัน  
     ผมขอเข้าสู่วาระท่ี  4  ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  พนักงานเทศบาล  แจ้งการปฏิบัติงานของแต่ละกอง 
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  4.1  ส านักปลัดเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  -เชิญหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล  ครับ 
       
นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย   -เรียนคณะผู้บริหาร  และพนักงานทุกท่าน  ดิฉันขอแนะน้าพนักงาน 
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล  ที่มาใหม่  1  ท่าน ค่ะ  นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์  ชื่อเล่น  อ้อม 
     ต้าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ  ในส่วนการปฏิบัติงานของส้านักปลัด
     ที่ยังค้างอยู่น่ะค่ะ จะเป็นงาน ITA โดยที่นักทรัพยากรได้ออกค้าสั่งแล้ว  
     อยากให้ทุกๆ กองได้ช่วยกันค่ะ  และในส่วนแบบประเมินรอบแรกยังไม่
     มีกองไหนส่งเลยค่ะ  รอบตุลาคม 2564 - มีนาคม  2565    
     - และตอนนี้มีการรับโอนอยู่ประมาณ  4  ต้าแหน่ง   คือ 
     - 1. นักตรวจสอบภายใน วันที่ 4 เมายน 2565  
     - 2. พยาบาลวิชาชีพ  ก้าลังด้าเนินการอยู่   
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     - 3. ผู้อ้านวยการกองคลัง  1 มิถุนายน 2565   
     - 4. นักวิชาการเงินและบัญชี  1 มิถุนายน 2565  ค่ะ ทางส้านักปลัด
     จะให้แต่ละงานได้ชี้แจงการด้าเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาค่ะ 
 
นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ   - ครับในส่วนของงานป้องกัน  ได้ท้าการติดตั้งถังดับเพลิงตามหมู่บ้าน  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ชุมชนเรียบร้อยแล้ว  ได้ด้าเนินการจัดซื้อจ้านวน  25 ถัง  และในส่วนที่ 
     ติดตั้งแล้ว  ผมให้เจ้าหน้าที่จัดท้าทะเบียนคุม และจะด้าเนินการ 
     ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับ 
     -รถตู้ตอนนี้ประตูหลุด ผมอยากขอค้าแนะน้าท่ีรู้จักร้านซ่อม  เพราะ 
     ตอนนี้ไม่มีร้านซ่อมครับ 
     -ส่วนเรื่องของยาพ่นฆ่าเชื้อใกล้หมดแล้ว ไม่เพียงพอครับ  ท่านผอ.กอง 
     สาธารณสุข ได้ด้าเนินการจัดซื้อไว้ไหมครับ  เพราะช่วงนี้ในเขตเทศบาล
     ของเราคนติดเชื้อเยอะครับ 
     -7 วันอัตราย (วันสงกรานต์)  รอหนังสือจากอ้าเภออยู่ครับ 
 
นายวันรบ  ช้านิกุล   - ส้าหรับงานพัฒนาชุมชน  ในส่วนของงานที่ท้าประจ้าอยู่  คือ  
นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ  การเบิกจ่ายเบี้ยยยังชีพ ตอนนี้มีการขึ้นทะเยียนผู้สูงอายุรายใหม่  2 ช่วง
     ครับ ที่ประกาศให้ผู้สูงอายุมาข้ึนทะเบียน ก่อนถึง 1 กันยายน  และ 
     หลังจากเดือนตุลาคม - มกราคม  
     - การปรับปรุงข้อมูลของผู้สูงอายุ  ที่แจ้งความประสงค์จากเข้าบัญชี     
     มารับเงินสด  เพราะตอนนี้บัตร ATM หมดอายุ  เปลี่ยนมารับเงินสดเป็น
     ส่วนใหญ่ ครับ 
     - การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ซึ่งทางเทศบาลเป็นผู้รับเอกสารส่งให้ทาง
     ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในเรื่องเงินอุดหนุน 
     ของเด็กแรกเกิด  
     - และงานที่ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรวบรวมรายชื่อ
     ที่รับถุงยังชีพท่ีติดเชื้อโควิด – 19  
     - ได้รับการประสานจากกองการศึกษา  ให้คัดกรองรายชื่อส้าหรับ 
     ผู้สูงอายุที่บางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี  ในช่วงอายุ  70 ปีขึ้นไป   
     - โครงการที่ได้รับนโยบายจากท่านนายก  คือ การจัดเตรียมกล้าไม้ เพ่ือ
     แจกจ่ายให้กับเกษตรกร  ท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเชิญได้เลย
     ครับ  เพราะตอนนี้ได้เพาะพันธุ์กล้าไม้ชะอม และผักหวาน ครับ 
 
นายตินห์นกรณ์  จันทร์ปิตุ  - เรียนท่านคณะผู้บริหาร  ในส่วนของงานบุคคลขอเพ่ิมเติม 
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ  แบบประเมิน  ITA  ในรอบสองเดือนงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงาน 
     บุคคล  งานบริหารงานทั่วไป  ที่ได้ประสานท้างานช่วยกันจัดท้าเสร็จ 
     แล้วครับ ในแบบของ IT ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน  และแบบ EIT          
     ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก  ได้ด้าเนินการจัดท้าแบบประเมินสองส่วน
     เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ  และตอนนี้อยู่ในช่วงของเดือนมีนาคม  -  
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     เมษายน  2565  (2 เดือน)  เป็นช่วงระยะเวลาในการตอบ  
     แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT จะมีประมาณ 43 ข้อ ผมได้แจ้งเวียน 
     ค้าสั่ง และมอบหมายให้แต่ละงานแล้วครับ  
     - การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่ 1 อยากให้แต่ละกองเร่งด้าเนินการด้วย
     ครับ  เพราะท่านปลัดเทศบาลจะลาออกจากราชการ  ในวันที่ 19  
     เมษายน 2565 และกระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน  จะติดตรงที่แบบ 
     ประเมินครับ อยากให้ทุกกองรวบรวมผลงาน ให้ผอ.กองร่วมกันจัดท้า 
     แบบประเมิน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ให้แล้วเสร็จในวันที่  2  เมษายน 
     2565 และจะได้ประชุมในวันที่ 7 หรือ 8 เมษายน ครับ   
 
นางสาวเนตรชนก  พันลูกท้าว  - เรียนคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะ  งานบริหารทั่วไป งานที่ผ่านมา ในวันที่ 
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ  18 มีนาคม  2565 งานวันท้องถิ่นได้  ท่านนายกได้มอบหมายให้ท่าน
     รองสามารถ และท่านรองสุพรรณี  ร่วมกิจกรรม ณ  หอประชุม 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  และได้มอบนโยบายให้ท้าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์  
     ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา  
     09.00 น. เริ่มจากเทศบาล ไปยังหมู่บ้าน  ถนนสายไร่ทาม  -สงเปื่อย  
     และได้เชิญโรงเรียนบ้านเพียซ้าพุวิทยาเข้าร่วม ส่วนบันทึกข้อความ 
     จะแจ้งเวียนให้ทราบ  วันพรุ่งนี้ค่ะ   
     - และได้รับมอบหมายให้ท้า ITA  ในหัวข้อ OIT  เปิดเผยข้อมูลต่อ 
     สาธารณะลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ได้ด้าเนินการเสร็จแล้วค่ะ   
 
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  - ส้าหรับงานส้านักปลัดเทศบาล ก็ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบแล้วครับ 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย   เชิญกองการศึกษา ได้ชี้แจงการด้าเนินงานในเดือนที่ผ่านมาครับ 
 
     4.2  กองการศึกษา 
นายสุพัฒน์  ทองจันทร์   - กองการศึกษาก้าลังด้าเนินการเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เด็กเล็ก  ฝากทุกท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ครับ  เด็กอายุ 2 ขวบ 
     ขึ้นไป รับสมัครที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หรือท่ีส้านักงานเทศบาลต้าบล   
     น้้าสวย  กองการศึกษา  
     - ในส่วนที่กองการศึกษาได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน      
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     - กองการศึกษาได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท้าและเข้าร่วมคัดเลือก
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการดีเด่น  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน 
     มาผมได้รับการประสานจาก ท่านหัวหน้าเฉลียว  วงศ์สารวตั  ท้องถิ่น 
     อ้าเภอเมืองเลย ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลน้้าสวยได้รับการ 
     คัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กการบริหารจัดการดีเด่น  ตอนนี้ทาง 
     ท้องถิ่นอ้าเภอเมืองเลย  ได้ส่งเรื่องไปทางจังหวัดแล้วครับ  และจะได้ 
     น้าส่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปครับ  และรอให้กรม 
     ส่งเสริมฯ ประกาศผลออกมาอย่างเป็นทางการก่อนครับ 
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     - ในช่วงนี้ ทางผู้ดูแลเด็กได้ด้าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
     และจัดเตรียมเอกสารตามมารฐานสถานปฐมวัยแห่งชาติ  ในช่วงนี้ที่ทาง
     กองการศึกษาได้ด้าเนินการอยู่ครับ 
     - ส่วนการเปิดเทอมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นวันจันทร์ที่ 28   
     มีนาคม ครับ  
     - ในเดือนนี้เรามีครูผู้ดูแลเด็ก  1 ท่าน ครับ เชิญแนะน้าตัวเองครับ 
 
นางสาวกิ่งแก้ว  ภาคูณ   - ค่ะ เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และพนักงานทุกทท่าน 
ผู้ดูแลเด็ก    ดิฉัน คุณครูกิ่งแก้ว  ภาคูณ  เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนใหม่ค่ะ   
     ดิฉันยินดีมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการท้างานที่เทศบาลต้าบลน้้าสวย 
 
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  - ส้าหรับกองการศึกษาก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับ  ช่วงนี้กองการศึกษา 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  ก็ได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน  อายุ 2 ขวบขึ้นไป ครับ  ถ้าใครมีลูก      
     มีหลาน  ก็ให้มาสมัครได้  เพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก็จะพัฒนา
     ให้ดีที่สุด ครับ  และกองการศึกษาได้มีครูผู้ดูแลเด็กมาเพ่ิมอีก 1  ท่าน  
     จะได้ช่วยกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของเราให้ดียิ่งขึ้นไป   
      
     4.3 กองคลัง 
นางสาวดารากรณ์  สุพรม   - ค่ะ  เรียนท่านผู้บริหาร  และเพ่ือนๆ ร่วมงานทุกท่าน  ในส่วนของ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กองคลัง  ได้รับมอบหมายแทน ผอ.แอน ให้ช่วยกัน และหัวหน้าส้านัก 
     ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อ้านวยการกองคลัง ในช่วงเดือนที่     
     ผ่านมา กองคลังได้เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปี 2565 ทั้งหมด 
     จ้านวน 7 โครงการ  ล่าสุดเราได้เบิก 2 โครงการ  ครบแล้ว คือ  
     โครงการขุดลอกห้วยล่องทาม  ม.2 บ้านเพีย , โครงการขุดลอกห้วยนา
     น้้ามัน  ม.3 และมีการด้าเนินการเบิกเงินโครงการปรับปรุงเพื่อ 
     การเกษตรลูกรังสายห้วยผาน้อย 
     - ช่วงนี้กองคลังได้ด้าเนินการออกหน่วยบริการรับช้าระภาษี   ตั้งแต่ 
     สัปดาห์ที่ผ่านมา ออกตั้งแต่วันจันทร์ – วันพุธที่ผ่านมาอยู่บ้านนาน้้ามัน 
     ม.3   และฝากพนักงานทุกท่านประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ  ส่วนสัปดาห์นี้ 
     กองคลังได้ออกหน่วยพื้นที่จัดเก็บภาษี 3 วัน  อยู่ที่บ้านวังแคน   
     สามารถช้าระภาษีได้  และกองคลังได้ท้าหนังสือช้าระภาษีผ่าน          
     คอมฟอเรต  ถ้าประชาชนในพ้ืนที่ของเราได้รับหนังสือแล้ว  สามารถ 
     ช้าระเงินผ่านคอมฟอเรตทางหนังสือได้เลยค่ะ  แต่ถ้าไม่สะดวกสามารถ
     ช้าระตอนนี้ได้เลยที่บ้านวังแคน และสัปดาห์หน้าออกหน่วยพ้ืนทีท่ี่ 
     บ้านเพียค่ะ  สามารถช้าระภาษีโรงเรือน ทีดิน และสิ่งก่อสร้าง  ภาษีป้าย 
     และค่าขยะ  ถ้าตกหล่นยังไง หรือซื้อที่ดินเพิ่มหรือลด  สามารถสอบถาม
     ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ 
 
 



      -10- 
 
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  - ครับ ขอขอบคุณกองคลัง  ที่ชี้แจงรายละเอียดการด้าเนินงานที่ผ่านมา 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  เชิญกองช่าง  ได้ชี้แจงการด้าเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ครับ 
     
     4.4 กองช่าง 
นายธงชัย  บุตรเต   - กองช่างผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา  กองช่างได้ด้าเนิน 
ผู้อ้านวยการกองช่าง    การ และควบคุมงานมอบงานจ้าง  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             
     จ้านวน 7  โครงการ ที่แล้วเสร็จ 

1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ สายเพีย-หัวฝาย  
ได้ด้าเนินการ   แล้วเสร็จ   
2. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติ สายอ่างนาน้้ามัน   
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
3. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติ สายหน้าโรงเรียนบ้านเพีย  
ถนนภูมะแว  ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติ  สายบ้านวังแคน 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
5. โครงการขุดลอกห้วยนาน้้ามัน  ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
6. โครงการขุดลอกร่องทาม หมู่ที่ 2  ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่  8  เพีย - ซ้าพุ  
ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
- งบประมาณส้าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ้าปี 2565  
จ้านวน  7  โครงการ   
- ส่วนงบประมาณด้าเนินการตามเทศบัญญัติตามมติสภาเทศบาล        
ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน  6  โครงการ  คือ 
1. โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายผาน้อย-บ้านวังแคน 
หมู่ที่ 7  ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายฮอม-ผาน้อย บ้านเพีย  หมู่ที่ 2  
ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว  กาวิจันทร์ บ้านเพีย   
ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน่องค้าผง บ้านเพีย  หมู่ที่  2  
ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ   
5. โครงการซ่อมแซมถนนห้วยทรายเหนือ  ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ   
6. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยเทศบาล 7   
ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ  และได้ร่วมมือกับกองสาธารณสุขฯ และงาน
ป้องกัน  ได้ด้าเนินการตัดกิ่งไม้ข้างถนน 
- ได้ด้าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามสายถนนไร่ทาม-สงเปื่อย  
- กองช่างได้รับมอบหมายจากท่านนายก ได้ประเมินราคากลางระหว่าง
การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  จ้านวน 2 โครงการ คือ โครงการซ่อมแซม 
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ถนนเพ่ือการเกษตรซ้าเต่น  และโครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร    
ผาสามยอด (ยังด้าเนินการอยู่)  ครับ 
 

ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  - ครับ  ข้อ 4.5 กองสาธารณสุข ฯ เชิญผอ.กองสาธารณสุขฯ 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  ได้ชี้แจงรายละเอียดการด้าเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา 
     
     4.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายวิฑูรย์  บุญหนัก    - เรียนคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน  ส้าหรับกองสาธารณสุขฯ 
ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขฯ  ในรอบเดือนที่ผ่านมา  รถอีเอ็มเอส (รถกู้ชีพ)  ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นกลุ่ม 
     เสี่ยงส้าหรับตัวเอง  Work From Home เป็นเวลา 1  สัปดาห์ ท้าให้ 
     การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพยกเลิก   
     - ภารกิจออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภาวะพ่ึงพิง   มีเจ้าหน้าที่คอยออกเยี่ยม
     ผู้ป่วยและดูแล 
     - การรับซื้อขยะขับเคลื่อนการจัดการขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน     
     ในสัปดาห์หน้าจะได้ด้าเนินการ ครับ 
     - งานรักษาความสะอาดจะมีเจ้าหน้าที่ออกบริการตัดหญ้า และก่ิงไม้ใน
     เขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย  และมีประชาชนและโรงเรียนที่ขอความ 
     อนุเคราะห์ในการกางเต้นท์  ตามงานต่าง ๆ  
     - ในส่วนของตลาดสดเทศบาล จากการที่ได้มีการแนะน้า  ได้ท้าความ 
     สะอาดห้องน้้าสะอาดมากขึ้น  และมีเหตุการณ์ลักขโมย  ทาง 
     กองสาธารณสุขฯ ก็ได้ด้าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งกล้อง       
     วงจรปิด  ครับ 
     -ในส่วนของอาคารส้านักงานมีการต่อเติมอาคารห้องเก็บของทาง 
     ด้านหลังของอาคารกองสาธารณสุขฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก   
     กองช่างช่วยปรับปรุงต่อเติมร่วมกันครับ  ในส่วนของอาคารจะมีการ 
     ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส้าหรับพยาบาลที่จะมาใหม่ครับ ตอนนี้อยู่ 
     ในช่วงก้าลังด้าเนินการขนย้ายอยู่ครับ   
     - การเก็บขยะในพ้ืนที่ก็ไม่มีปัญหาร้องเรียนอะไรครับ  เพราะส่วนมาก   
     รถขยะเก่าและใช้งานมานาน ซ่อมอยู่ตลอดครับ   
     - การขอความอนุเคราะห์ในหน่วยงานของเรา จะต้องเรียนหัวหน้าส่วนที่
     มีขอบเขตรับผิดชอบในหน่วยงาน  เพราะว่าบางครั้งกองอ่ืนขอความ 
     อนุเคราะห์มายังกองสาธารณสุขฯ ผมสามารถด้าเนินการให้ได้เลยครับ  
     แต่บางครั้งกองสาธารณสุขฯ ขอความอนุเคราะห์ไปยังกองอ่ืน หนังสือตี
     กลับมาให้น้าเรียนนายกเทศมนตรีฯก่อน  ผมอยากให้มีแนวทางในการ 
     ปฏิบัติทิศทางเดียวกัน  ครับ   
 
นางลภัส  แจ่มใส    - ค่ะ  ส้าหรับกองสาธารณสุขฯ ขอเพ่ิมเติมที่ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  ได้น้าเรียนไปเมื่อสักครู่ งานออกหน่วยตรวจสุขภาพ เดือนที่ผ่านมาก็ได้
     งดการออกหน่วยบริการ  จะมีแต่ส้านักปลัดเทศบาลที่ออกหน่วย  
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     บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  เพียงกองเดียว  เพราะ          
     กองสาธารณสุขฯ อยู่ระหว่างการกักตัว ค่ะ  
     - ส่วนงานกู้ชีพก็มีการรับส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุ จ้านวน 5 ราย  ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
     จ้านวน  8  ราย  เคสบริการ จ้านวน  2 ราย   
     - งานจัดการขยะมูลฝอย และงานรักษาความสะอาดส่วนใหญ่พนักงาน 
     กวาดถนนจะเป็นงานเสริมกองอ่ืน ซึ่งจะช่วยงานกองช่างเป็นส่วนใหญ่  
     ตัดกิ่งไม้ และดูแลการตัดหญ้าของกองการศึกษา ซึ่งสัปดาห์หน้า        
     กองสาธารณสุขฯ ขอให้พนักงานในกองสาธารณสุขฯ กวาดถนนตาม     
     ไหล่ทางเพราะหญ้าเริ่มขึ้นเต็มแล้วค่ะ  เพราะกลัวจะโดนร้องเรียนค่ะ 
     - ส่วนในเรื่องการจัดการขยะ  วันนี้ได้รับรายงานรถขยะฝาด้านหลัง  
     ฝาไฮดรอลิค  ให้ช่ างไปดูจะขอเชื่ อมเ พ่ือท้าการใช้ งานไปก่อน              
     ในระหว่างที่ท่านนายกไม่อยู่ ปรากฎว่าช่างท้าไม่ได้เพราะผุพังมาก ก็คง
     จะต้องติดต่อร้าน ที่สามารถซ่อมได้ และเปลี่ยนแผ่นเหล็กทั้งแผง เพราะ
     เห็นอบต.เมืองไปซ่อมที่อู่หนองบัวล้าภู  ดิฉันจะลองประสานท่านนายก
     อีกทีค่ะ  ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อม ค่ะ 
     - การจัดการขยะเรื่องออกหน่วยรับซื้อขยะรีไซยเคิลในเดือนนี้ ระหว่าง 
     วันที่ 28 -30 มีนาคม  2565 เริ่มจากบ้านเพียซ้าพุ  ไปวังแคน และ 
     บ้านนาน้้ามัน 
     - ส้าหรับงานตรวจคัดกรองโควิด ช่วงนี้ก็จะมีการตรวจคัดกรองโควิด   
     ทุกวันค่ะ  จะมีประชาชนร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ATK ให้ค่ะ ในชุมชน
     บ้าง หรือบางทีขอความอนุเคราะห์แนะน้าให้มาตรวจที่เทศบาล ซึ่งใน 
     เดือนนี้เราให้บริการ จ้านวน  200 ราย 
     - งานดูแลผู้สุงอายุ  จะมีการดูแลผู้สูงอายุ  จ้านวน  41 ราย ตอนนี้ 
     เหลือดูแลผู้สูงอายุ จ้านวน 32 ราย  เสียชีวิต 5 ราย ในรอบเดือนท่ี    
     ผ่านมา 
     - วันนี้อาสาบริบาลได้มีการอบรมผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ  ตอนนี้อยู่
     ระหว่างการอบรมแบบวีดีโอซูมเฉพาะทางหลักสูตรนี้ขึ้นมา  และจะมีใบ
     ประกาศรับรองค่ะ 
     - โครงการที่เราพูดไว้ว่าจะท้า แต่ไม่ได้ท้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 
     19 ที่เข้ามาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต้าบลน้้าสวย คือ โครงการพิษสุนัขบ้า 
     เดิมเราจะเริ่มเดินรณรงค์การฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคม  แต่ปีนี้เรายัง
ไม่ได ้     ด้าเนินการ  อีกอย่างสถานการณ์การคลังเรายังติดลบยังไม่มีเงิน ยังไม่ 
     สามารถจัดซื้อวัคซีนได้เลย  ฝากพ่ีน้องพนักงานทุกท่านถ้ามีประชาชน 
     ถามวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เรารอเงินจัดสรรงบประมาณมาอยู่ค่ะ 
     - งานตรวจร้านอาหาร ตรวจตลาดสด กองสาธารณสุขฯ ว่าจะเริ่มตั้งแต่
     เดือนที่ผ่านมา ก็ยังไม่ได้ด้าเนินการค่ะ เพราะว่าช่วงนี้เกิดสถานการณ์   
     โควิด - 19  แพร่ระบาดมาก  แต่อาการจะไม่รุนแรง  อยากให้ทุกท่าน 
     ระมัดระวังไม่อยากให้เชื้อไปติดกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ถ้าตรวจพบอาจ
     เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ   ขอบคุณค่ะ 
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ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  - ครับ  ขอขอบคุณกองสาธารณสุข ฯ ที่ได้ชี้แจงการด้าเนินงานในรอบ   
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  เดือนที่ผ่านมา  ทั้งดูแลผู้ป่วยโควิด  ผู้ป่วยติดเตียง การรับซื้อขยะ          
     รีไซยเคิล  
     - ส้าหรับรถขยะฝาด้านหลังฝาไฮดรอลิค ไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก หรือรถใหญ่  
     งบประมาณเราก็ไปตกอยู่กับการซ่อมยานพาหนะต่าง ๆ  
     - กล้องวงจรปิดช่วงนี้ก้าลังด้าเนินการในการติดตั้งกล้องวงจรปิด       
     ตลาดสด 
     - ถังดับเพลิง งานป้องกัน  ส้านักปลัดเทศบาล  ก็ได้ด้าเนินการติดตั้ง 
     เรียบร้อยแล้ว 
   
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
     
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  - ท่านใดมีเรื่องเสนอแนะ หรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญได้เลยครับ 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  
 
นางสุพรรณี  วีระเสรี   - ค่ะ ได้รับมอบจากท่านนายกในความเป็นห่วง  พนักงานเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  พนักงานจ้างทุกท่าน  ที่พนักงานในส้านักงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 
     – 19) ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน  และได้น้าเรียนท่านนายกว่าท้าอย่างไร
     ส้าหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง  ท่านนายกได้ให้ข้อเสนอแนะว่าไม่อยากให้ 
     พนักงานหรือลูกจ้างของเราหยุดในการปฏิบัติงาน  เพราะการปฏิบัติงาน
     ต้องต่อเนื่อง  และในกรณีของปลัดเทศบาล มีความเสี่ยงช่างก่อสร้างมา
     ด้าเนินการสร้างบ้านให้ติดเชื้อโควิด  ท่านปลัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องหยุด 
     ปฏิบัติงาน นักทรัพยากรได้ขอความเห็นจากท่านรองนายกฯ ทั้ง 2 ท่าน  
     ปลัดเทศบาลเป็นผู้กักตัว หรืออยู่กลุ่มเสี่ยง ถ้ามีงานหรือเอกสารเร่งด่วน
     ที่จะเซ็น ให้ท่านปลัดกลับมาที่ส้านักงานเพ่ือท้าการลงนามในเอกสาร 
     - และอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกเป็นห่วง  ในกรณีที่ท่านปลัดเทศบาล 
     หยุดกักตัว ได้เห็นใบลาของท่าน  ให้ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน  
     หรือถ้าท่านปลัดเทศบาล และผอ.กองช่าง ลา ถ้าเกิดในกรณีนี้เราจะ 
     แก้ไขปัญหาได้อย่างไร  ให้กองคลังด้าเนินการ 
     - เรื่องการแต่งกาย วันจันทร์ – วันศุกร์ แต่งกายอย่างไร วันนี้ได้น้าภาพ
     การประชุมส่งทางไลน์ให้ท่านนายกได้รับทราบแล้ว  ขอให้พนักงาน     
     ทุกท่านแต่งกายให้ถูกระเบียบตามวันการปฏิบัติงาน 
     - การขออนุญาติออกนอกสถานที่  ท่านนายกอยากให้ขออนุญาติว่าท่าน
     มีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใด  แต่ถ้าหากขออนุญาตบ่อยครั้งเกินไป  
     ท่านนายกฝากเตือนให้พิจารณาตัวเอง อย่าให้บ่อยครั้งเกินไปค่ะ 
     - แจ้งก้าหนดการบุญประเพณีในเขตเทศบาลต้าบลน้้าสวย บ้านนาน้้ามัน
     ผ่านไปแล้ว คือวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2565  ส่วนบ้านเพียได้ก้าหนด  
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     วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ส่วนบ้านวังแคนเรายังไม่ทราบวัน      
     ฝากพนักงานทุกท่านร่วมกิจกรรมวันส้าคัญด้วยค่ะ 
     - ฝากหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล  ในการบันทึกรายงานการประชุม 
     ทุกครั้งที่ผ่านมา  ไม่ทราบว่าท่านใดที่รับผิดชอบในส่วนนี้  ท่านได้ 
     ด้าเนินการน้าร่างรายงานการประชุมน้าเรียนท่านนายกได้รับทราบ 
     ตามล้าดับหรือไม่  หรือน้าเก็บเข้าแฟ้มเอกสารหรือไม่  ขอฝากหัวหน้า 
     ส้านักปลัดเทศบาลให้ด้าเนินการในเรื่องนี้ด้วย ค่ะ  
     - ท่านนายกได้ติดตามการด้าเนินงานพลังงานจังหวัด  ที่ท่านรองสุพรรณี
     ได้เป็นตัวแทนไปประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเลย ได้ให้นายวันรบ ช้านิกุล  
     ด้าเนินการแล้ว  และได้น้าเรียนท่านนายกแล้วว่าได้ด้าเนินการไปถึงขั้น
     ไหนแล้ว ค่ะ  ท่านจะได้ติดตามว่าเทศบาลของเรามีโครงการที่ผ่านและ
     ได้รับงบประมาณในการจัดสรรในโครงการนั้น   
 
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  - ครับ ขอขอบคุณ ท่านรองสุพรรณี  ที่ได้ชี้แจงรับมอบหมายจาก 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  ท่านนายกให้ช่วยดูแลการด้าเนินงานของกองต่าง ๆ  
  
ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม  -ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  ที่จะเสนอไหมครับ 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าสวย  ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ปิดการประชุม  
     พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ้า  และพนักงานจ้างเหมา ประจ้าเดือน 
     มีนาคม  2565  ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา   16.30  น. 

   

ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางสาวนัดดาพร  อาจแก้ว) 

              พนักงานจ้างเหมา  

 

           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นางสาวเนตรชนก  พันลูกท้าว) 
                                                 นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


