
รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่    6     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2560 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่
รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
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นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายเกษม         ซื่อตรง 
นายชูเกียรติ      ควบพิมาย 
นายขวัญชัย      ใสพลกรงั 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
เกษม          ซื่อตรง 
ชูเกียรติ       ควบพิมาย 
ขวัญชัย       ใสพลกรัง 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้วประธานขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระที่  1     เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ราบ 

- ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

    -  ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
    การปฏิบัตงิาน 

นายกเทศมนตรี   วันนี ที่เชิญมาประชุมกเ็พื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน  และแนวทางการ    
ปฏิบัติงานของแตล่ะกอง  ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปญัหาทีเ่กิดขึ นในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ตามนโยบายที่มอบหมายให้แต่ละกองไปปฏิบัติ  อันดับแรกขอ
เชิญ  ปลัดเทศบาล  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดอืนตุลาคม  2560     

ปลัดเทศบาล        ครับเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานประเดือน  ตุลาคม  2560  ซึ่งเป็นการเริม่ต้น
ปีงบประมาณ   2561  ซึ่งมีการมอบหมายใหห้ัวหน้าส่วนราชการได้ด าเนินการ 
งานในหน้าที่ของแตล่ะส่วนราชการ  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินงาน  รวมถึงปญัหาของการปฏิบัติงาน  ซึ่งบางเรื่องอาจจะไมส่อดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  หรือเงื่อนไขที่กฎหมาย  ระเบียบ   ด้าน
ต่างๆ เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป  เริ่มจากส านักปลัดเทศบาลก่อนครับ 
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-2- 

นางสาวน  าฟ้า -    เกี่ยวกับงานการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนโครงการที่มาก  ซึ่งไมส่ามารถ
น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติให้ครบถ้วนจึงท าให้การด าเนินการไม่ค่อยจะเป็นไปตาม
แนวทางตัวชี วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริาชการ 
-    ในการรายงานผลของคณะกรรมการติดตามฯ  รายงานสภาหลงัเดือนธันวาคม  
ซึ่งระเบียบกฎหมายใหร้ายงานภายในเดือนธันวาคม 
-  เรื่องการขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมนั น
จะต้องก าหนดโครงการการลดขั นตอน และโครงการดีเด่น เพื่อขอรับการประเมิน
ภายในเดือนตุลาคม จึงหารือในที่ประชุมว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้การขอรับ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปตามขั นตอนที่ก าหนด  

    - และเรื่องการจัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
    เทศบาล บุคลากร และผู้น าชุมชน นั น เทศบาลพิจารณาเปลี่ยนเป็นโครงการฝึกอบรม
    และพัฒนาศักยภาพชุมชน  ในปีงบประมาณ 2561  ซึ่งท าให้การก าหนด 
    กลุ่มเป้าหมายมีขอบเขตที่กว้างและครอบคลุมขึ นจึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ปลัดเทศบาล - ต่อไปขอเชิญกองคลงั 
นางวิไลพร                            -    ในส่วนของกองคลัง  แผนการจัดหาพสัดุยังไม่ถูกตอ้งและได้ด าเนินการใหม่ให้

ถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะ และเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณซึง่ในเดือนนี พึง่เป็นการ
เริ่มต้นปีงบประมาณ ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนัก จะมีก็แต่การเบกิจ่ายส าหรับรายการที่
ต้องกันเงินไว้ เช่นเงินทีป่รบัเพิม่ใหม่ของพนักงานเทศบาล ตอนนี ทางบุคลากร ก็แจ้ง
ว่ารอประกาศหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนค่าจ้าง จากจังหวัด เพือ่มาด าเนินการ
ออกค าสั่งและจัดท าบญัชีรายละเอียด  

 ส าหรับการรบัการตรวจประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 ทีผ่่านมานั น ในเรือ่งของการเงินก็ได้คะแนนค่อนข้างน้อยเพราะ
ในส่วนของการประหยัดพลังงานเทศบาลเรายังไม่สามารถควบคุมการประหยัดพลังได้
ตามตัวชี วัดที่ก าหนด เช่นค่าน  ามันรถ ค่าไฟฟ้า จึงเสนอให้มกีารใช้มาตรการประหยัด
พลังงานให้เป็นไปตามตัวชี วัดที่ก าหนดไว้ และมกีารจัดท าแผนผงัขั นตอนและวิธีการ 
รวมถึง ระยะเวลาในการใช้พลังงาน เช่นการปิด – เปิด เครือ่งใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา ใช้
เครื่องยนตท์ี่ต้องใช้น  ามันในระยะทางที่จ าเป็นและในราชการ ถ้าเราสามารถยึดถือ
อย่างเครง่ครัดก็น่าจะท าให้เกิดผลดีต่อเทศบาล และท าให้ได้คะแนนในด้านนี เพิ่มขึ น 

ปลัดเทศบาล - ต่อไปกองช่าง 
นายพงศธร -ครับส าหรบักองช่าง กม็ีงานด้านการเขียนแบบและการประมาณการงบประมาณใน

การจัดท างานโครงการต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นด้านโครงสรา้งพื นฐาน เช่นถนน คสล. 
รางระบายน  า ตอนนี อยู่ในการเริ่มต้นปงีบประมาณ ก็ยังไม่มโีครงการมากนกั ในส่วน
ของงานที่ยงัคงค้างก็ไมม่ี จะมีก็แต่งานในปีงบประมาณนี  ก็ได้สั่งใหพ้นักงานในสังกัด
ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในช่วงเดอืนมกราคม กุมภาพันธ์ ที่
จะถึงทางด้านส านักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน น่าจะมีการประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อก าหนดโครงการต่างๆ นั นเรื่องนี ในเบื องต้นก็ได้มีการวางแผนเพื่อการด าเนินการ
ร่วมกับ ส านักปลัดบ้างแล้ว ส าหรับในเรื่องการตรวจประเมนิประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัตริาชการทีผ่่านมานั น กองช่างก็มงีานที่น าเสนอในเรือ่งการลด
ขั นตอนการใหบ้ริการประชาชน เช่นการขออนุญาตก่อสร้าง เราจัดใหม้ีแผนผัง 
ก าหนดขั นตอนการขออนุญาต การเตรียมเอกสาร  และระยะเวลาการใหบ้ริการ ให้
เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด และสามารถปฏิบัติได้จรงิ และในปีต่อไปเราก็น่าจะม ี
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 การทบทวนในเรือ่งกระบวนการใหบ้รกิารประชาชน ในการลดขั นตอน ในรูปแบบของ

คณะกรรมการ เพื่อจะได้ช่วยกันพจิารณาดูว่า ในแต่ละงานบริการ สามารถใช้
ระยะเวลาเท่าไร และสามารถปรบัให้เร็วขึ นได้มากน้อยเพียงใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบและพจิารณาต่อไปครับ 

ปลัดเทศบาล -เชิญกองการศึกษา 
นางสาวสุภาวดี - กองการศึกษา ในช่วงนี ก็จะมีการเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งในปีทีผ่่านมาเรา

จัดที่บริเวณสระน  าหนองโทน ซึ่งก็ได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ก็
ขอบคุณพนักงานเทศบาลทุกท่านที่ช่วยงานจนส าเร็จลุล่ว ง ส าหรับเรื่องการจัด
การศึกษานั นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั งสี่ ศูนย์ ก็มีการเตรียมงานเพื่อรับการตรวจ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งทางครูที่ประจ าแต่ละศูนย์ ก็เตรียมงานประกอบกับต้องดูแล
เด็กเล็กไปด้วย ช่วงนี ก็เลยยังมีงานต้องรบัผดิชอบเยอะพอสมควร ถ้าเราผ่านการตรวจ
รับรองมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ต่อไปในเรื่องคุณภาพของเด็กนักเรียน สื่อการ
เรียนการสอน คุณภาพของอาคารสถานที่ ก็น่าจะดีขึ นเด็กนักเรียนสามารถออกไปต่อ
ยอดสู่ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ส าหรับเรื่องการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานในปทีี่ผา่นมานั น กองการศึกษา ได้เสนอเรื่องการบูรณา
การของการจัดท าโครงการ เช่นประเพณีลอยกระทง  การส่งเรือยาวเข้าแข่งขัน
เทศกาลเที่ยวพิมาย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์อ าเภอพิมาย  

ปลัดเทศบาล -เชิญกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
นางอรวรรณ -กองสาธารณสุข ในช่วงนี ก็ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสขุภาพซึ่งจะได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ให้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
 และแผนของกองทุนที่ได้ร่วมกันก าหนดโครงการต่างๆไว้และจะมกีารทบทวนแผนงาน

หรือโครงการอีกครั งว่าแผนหรอืโครงการต่างๆทีเ่ราก าหนดไว้นั นในปีนี จะมีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนเดิมหรือไมห่รือจะปรบัเปลี่ยนอย่างไรนั นจะได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ อีกครั งครับ ในเรื่องการออกเยี่ยมผูป้่วยติดเตียง ผู้
พิการ ผูสู้งอายุติดบ้าน การคัดแยกขยะมลูฝอย เราก็ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง
ตามที่กล่าวมานี  ในการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ในปี
ที่ผ่านมา ก็ใช้ในการตรวจประเมินด้านการบรูณการด้วย และในช่วงเดือนต่อไปกจ็ะมี
การติดตามผลการด าเนินงาน เช่นเรื่องการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จากที่ได้ไปให้
ค าแนะน าในการดูแลผูป้่วยกับญาติของผู้ป่วย มีอาการที่ดีขึ น หรือการควบคุม ดูแล 
รักษาถูกต้องหรือไม่ และผูป้่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ น  ส่วนเรื่องการคัด
แยกขยะ นั นทางเทศบาลกม็ีโครงการที่จะเตรียมหรือจัดหาพาชนะส าหรับใส่ขยะ หรือ
ถังขยะเพิ่มเติมให้แก่ประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เช่นการแยก
ประเภทขยะ การก าจัดขยะ คัดแยกขยะพิษ ขยะเปียก ขยะแห้ง ซึ่งช่วยในการน าขยะ
ไปก าจัดและน าขยะที่ใช้แล้วน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อกี  จึงเรียนมาเพือ่ทราบค่ะ 

ปลัดเทศบาล -กองส่งเสริมการเกษตร 
นายพงศธร -ส าหรบักองสง่เสรมิการเกษตร ในช่วงนี เราได้เตรียมพันธ์ุพชืเพื่อให้ประชาขนทีส่นใจ

มาขอรับไปปลูกได้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกจิ ที่ใช้ปลกูตามไร่นา และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ เช่นต้นประดู่ ต้นมะค่า ต้นสัก ซึ่งที่ผ่านมากองส่งเสริมการเกษตรก็ได้
จัดท าโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่บูรณการร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่น และใช้เป็นโครงการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2559 ด้วยนั น  ซึ่งต่อไปกจ็ะมีการติดตามผลของการ 

 
/ด าเนินการ... 
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 ด าเนินโครงการใหม้ีความต่อเนื่องและดูแลต้นไม้ทีป่ลกูไว้ให้มีความเจริญเติบโต ซึ่งที่
ผ่านมาอาจจะมีต้นไม้ที่ปลูกแล้วตายไปบ้าง  ซึ่งก็ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด
คอยดูแลรดน  าอย่างตอ่เนื่อง  ส าหรบัเครื่องสูบน  าที่บางครั งมีเกษตรมาขอยืมไปเราก็
ให้เขียนค าร้องขอยืม และมีทะเบียนควบคุมเอาไว้ทั งรบัและส่ง เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหาย   จึงเรียนมาเพื่อทราบครบั 

ปลัดเทศบาล                          -    ครับทุกส่วนราชการก็ได้มีการชี แจงเกี่ยวกบังานทีม่ีการด าเนินการมาแล้วและมี
งานที่ก าลงัเตรียมที่จะด าเนินการ และปญัหาอปุสรรคทีเ่กิดขึ น รวมไปถึงแนวทางการ
แก้ไข ซึ่งบางทปีัญหาที่เกิดขึ น กับการแก้ไขปัญหา เฉพาะในส่วนราชการไมส่ามารถ
แก้ไขปัญหาได้ในทันที จงึต้องมีการประชุมคณะผูบ้รหิารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อรบัฟังผลการด าเนินการ  ประกอบกบัปญัหา ที่เกิดขึ น และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ใหป้ัญหาทีเ่กิดขึ นได้รับการเยียวยาหรือแก้ไขใหท้ันทว่งที ส าหรับบางเรื่อง
ปัญหาที่เกิดขึ นไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดของพนักงาน แต่อาจเกิดจากข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือหลักเกณฑท์ี่รัฐบาล หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้มีการทกัท้วงหรือให้
ด าเนินการแก้ไข หรอืเพิม่เติม ตัวระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้  แต่ยังมีข้อสงัเกตอกีอย่างหนึ่งว่าถ้าจ าเป็นทีจ่ะต้องให้มกีารด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงาน การพฒันาบุคลากร ชุมชน ของเทศบาลประจ าปี ก็ขอใหม้ีการ
ด าเนินงาน ขั นตอนการด าเนินงาน ให้รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่
ก าหนด และทีส่ าคัญใหเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนเป็นหลกั 

นายกเทศมนตร ี - การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขอใหม้ีความรัดกุม และใหเ้ปน็ไปตามระเบียบที่ก าหนด 
เพราะงาน และอ านาจหน้าที่ของเทศบาล นั นเป็นงานด้านบริการ เป็นหน่วยบริการที่
ใกล้ชิดกับประชาชน ก็ขอให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างระเอียดรอบคอบ  ยึดหลัก
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อเทศบาลและชุมชนของเรา  ทั งด้านผลสัมฤทธ์ิ และ
ด้านสมรรถนะ หรือด้านพฤติกรรม การปฏิบัตริาชการ จะสงัเกตเห็นได้ว่ามีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเราทั งจากภายใน และภายนอกหน่วยงาน ตามห้วง
ระยะเวลา ปีหนึง่จะมีการประเมนิไม่น้อยกว่าสองรอบ  อาจจะรอบครึง่ปงีบประมาณ 
หรือทั งปงีบประมาณ ก็แล้วแต่หน่วยตรวจสอบเขาจะด าเนนิการ เพราะฉะนั น ผมก็ขอ
เน้นย  าให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้ตระหนักถึงความถูกต้อง  ความระเอียด 
รอบคอบ ให้เกิดผลดีทั งสองด้าน คือด้านผลสัมฤทธ์ิ  และด้านสมรรถนะ หรือด้าน
พฤติกรรม อยู่ภายใต้หลักคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อจะได้ช่วยกันป้องกัน และสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกจิกรรมที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และเกิด
ประโยชนส์ูงสุด  

ที่ประชุม   -   รับทราบ 
ปลัดเทศบาล   -ครับตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายมานั นก็ขอให้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 
    แต่ก็เน้นย  าให้ด าเนินการอย่างระมัดระวังและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
    ส่วนรายละเอียดในการด าเนินการ การควบคุม ดูแลให้การด าเนินโครงการเกิด 
    ผลส าเร็จถูกตอ้งและบรรลุวัตถุประสงค์ ก็ใหพ้วกเราทุกคนช่วยกันนะครับ 
 

/นายก... 
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นายกเทศมนตร ี   ส าหรับกองคลงัทีเ่สนอให้มีการใช้มาตรการประหยัดพลงังานเพื่อใหเ้ป็นไปตาม 
    หลักเกณฑท์ี่ก าหนดนั นก็ลองปรับใช้ดูนะครบัในการประชุมครั งต่อไปกจ็ะได้มีการ
    ติดตามอีกทีว่าเกิดประสิทธิผลอย่างไร และกองช่างที่เสนอให้มีการปรับกระบวนการ
    ลดขั นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแกป่ระชาชน ก็เห็นด้วยและด าเนินการ
    แต่งตั งคณะกรรมการเพือ่พิจารณาและติดตามผลในครั งต่อไป 
      ครับผมมเีรื่องเกี่ยวกบัการท างานของพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม  คือการปฏิบัติงานให้

อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน   คือ 
- การลงเวลาปฏิบัติงาน  ต้องลงกอ่น  08.30  น.  หลังจาก  08.30  น.  จะถือ

เป็นมาท างานสาย 
- การลาต้องแจง้เป็นหนงัสือต่อผูบ้ังคับบัญชาก่อนกรณีโทรลาเมื่อมาปฏิบัติงานต้อง

มีใบลาแจ้งด้วย 
- ประสิทธิภาพของงาน  ต้องใช้วัสดุอปุกรณ์ทุกอย่าง อย่างประหยัด 
- การช่วยเหลืองานส่วนรวม  ต้องช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง ต้องร่วมมือกันเพือ่ให้

งานออกมาดี ส าหรบัทีผ่่านมาการพจิารณาความดีความชอบ เช่นการเลื่อนขั น
เงินเดือน เราจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน เช่นการประกาศก าหนดวันลา มาสาย ใน
แต่ละครึ่งปีงบประมาณ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และการต่อสญัญาจ้าง ก็มเีรื่องทีจ่ะแจง้ให้ทราบเพียงเท่านี   ท่านใดมี
เรื่องจะเสนอเพิม่เติมอีกหรือไม่ 

มติในที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น  ๆ 
     - ไม่มี - 
 ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 
                      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 
                นักทรัพยากรบุคคล 

                                                                 6    ตุลาคม  2560 
 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                     6    ตุลาคม   2560 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                        6    ตุลาคม   2560 
 
 

 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่    30    เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 

ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายเกษม         ซื่อตรง 
นายชูเกียรติ      ควบพิมาย 
นายขวัญชัย      ใสพลกรงั 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย ์
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
เกษม          ซื่อตรง 
ชูเกียรติ       ควบพิมาย 
ขวัญชัย       ใสพลกรัง 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

ปลัดเทศบาล  จากที่ได้มีการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติที ่
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมมีาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปญัหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในทีป่ระชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
   การปฏิบัตงิาน 

ปลัดเทศบาล -   จากที่เราได้มีการประชุมในครั งที่ผ่านมา เราได้มีมติให้แต่ละส่วนราชการที่เสนอแนว
ทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  และเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์  หรือ
หนังสือสั่งการที่ก าหนด ในครั งก็เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ น  เริ่มจากส านักปลัดเทศบาลครับ 

นางสาวน  าฟ้า -ในส่วนของส านักปลัด ในช่วงนี ก็มีการวางแผนทีจ่ะออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อก าหนดโครงการ
หรือความต้องการของแต่ละหมูบ่้าน ในแผนพัฒนา 4 ปี แลว้น ามาบรรจุในเทศบัญญัติของปี
ต่อไป โดยมอบหมายให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รบัผิดชอบงานโดยตรง ซึ่งก็ได้ 

/วางแผน... 
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 วางแผนงาน และจะได้เตรียมจัดปฏิทินการประชาคมต่อไป ส าหรับงานวิเคราะห์นโยบายและ 
 แผน ส าหรับงานบริหารงานบุคคล จากทีผ่่านมาได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ปี (2561-

2563) เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว และประกาศใช้แผนอัตราก าลังในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา 
ซึ่งการด าเนินการก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ ปัจจัยภายใน/ภายนอก (SWOT)  
ตลอดจนการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิขขององค์กร การวิเคราะหป์รมิาณงาน กระบวนการ 
ค่างาน ที่เกิดขึ นในปัจจุบันและอนาคต ในอีก 3 ปีข้างหน้า ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บรหิารงานบุคคล ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  และเรื่องการขอรับการตรวจปนระเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษประจ าปงีบประมาณ 2561 นั น ตามหลักเกณฑเ์ดิมให้ยื่นงานโครงการที่จะเสนอให้
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวัดนครราชสีมา ให้ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน 
ของทุกปี ก็ได้มกีารด าเนินการเสนองาน/กจิกรรม/โครงการ ไปแล้ว ต่อไปงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในช่วงนี ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว ก็มกีารเตรียมการเพื่อช่วยเหลอืประชาชน
โดยประสานงานกันป้องกันภัยจังหวัดนครราชสีมา แต่ตอนนี อุณหภูมิก็ยังไมล่ดลงมาก และ
จังหวัดก็ยงัไม่มปีระกาศให้เป็นเขตพื นที่ประสบภัยหนาว งานนิติการ ก็ได้มีการด าเนินการ
จัดท าแผนหรอืแนวทางเพือ่ป้องกันและปราบปรามการทจุรติหรือส่งเสริมความโปรง่ใสตาม
หลักธรรมภิบาล เช่นการจัดตั งศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์  ศูนย์ประสานงานและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ศูนย์ด ารงธรรมของต าบลรังกาใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนใหป้ระชาชนและบุคคลภายนอกได้มสี่วนร่วม ส าหรับแผนการด าเนินงานของส านัก
ปลัดเทศบาลก็ได้ท าแล้วและแจกให้กบัหัวหน้างานทุกงานในส านักปลัดแล้ว และได้แจง้ให้
เตรียมด าเนินการให้เป็นไปตามแผนแล้วคะ  

นางวิไลพร - ส าหรับกองคลังก็ได้มีแผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2561 ให้กับหัวหน้างาน
เรียบร้อยแล้วเพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน  ด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่        
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ  การจัดเกบ็ภาษีป้าย  ที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยมผีู้มาติดต่อขอเสีย
ภาษีเท่าที่ควร รายได้จากการจัดเก็บภาษีจงึไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงมีแผนที่ออกประชาสัมพันธ์
ให้มีการเสียภาษีต่างๆให้ครบถ้วน ส าหรับมาตรการประหยดัพลังงานที่เสนอทีป่ระชุมในครั งที่
แล้ว ได้ไปด าเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกองแล้ว และจะมีการก าหนดมาตรการประหยัด
พลังงานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และจะขอความร่วมมือทกุส่วนราชการให้ช่วยกัน
รณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยคะ  

นายพงศธร                 - กองช่าง จากที่น าเสนองานในด้านการลดขั นตอนการปฏิบัติงานการใหบ้ริการประชาชน    
ด้านการขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร การขออนุญาตรื อถอนอาคาร การขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร นั นก็ได้มีการด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการเพื่อพจิารณาก าหนดขั นตอนการขอ
อนุญาต และแผนผังการขออนญุาต เพื่อใหบ้รกิารประชาชน ส าหรบังานในด้านการควบคุมงาน
โครงการโครงสร้างพื นฐาน กม็อบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปก ากบัดูแล ให้มกีารด าเนินงานเป็นไป
ตามแบบทีก่ าหนด รวมไปถงึการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลหลังใหม่ ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งก็มปีัญหาอยู่บ้างทีเ่กิดจากสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาจงึท า
ให้เกิดความล่าช้ากว่าปกติ  ซึ่งการควบคุมงานของช่างกม็ีการรายงานให้ทราบถึงผลการท างาน
เป็นช่วงระยะเวลาที่ก าหนดครับ 

นางอรวรรณ                   -กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม จากที่ได้แจง้ในที่ประชุมครั งที่แล้ว เร่ืองการจัดเก็บขยะในชุมชน 
ของเรามีรถเก็บขยะ 2 คัน ซ่ึงจะมีการแบง่โซนช่วยกันเก็บซึง่บางครั งประชาชนก็ไม่เขา้ใจว่าไม่เห็นรถ
มาเก็บขยะในทุกวัน เน่ืองจากบางทบี้านเขามีการจัดงานท าใหข้ยะล้นถัง บางทีก็หกกระจาย ท าให้
เกิดความสกปรก  เน่ืองจากเราได้มีตารางในการจัดเก็บขยะโดยแบ่งเป็นโซนในการเก็บดงักล่าว สลับ 

/หมุนเวียน... 
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 หมุนเวียนกันไป เราก็ได้แจง้ให้คนงานเก็บขยะช่วยอธิบายให้ประชาชนเข้าใจบา้งแล้ว  และจะได้มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเสยีงตามสายอีกครั ง  

นางสาวสุภาวดี - กองการศึกษา ก าลังเตรียมงานประเพณีลอยกระทงตอนนี ก็ได้แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดเตรียมเวที และสถานที่ และได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้าไปแล้ว  ซ่ึงขณะนี มีผู้สนใจและสมัครเข้าร่วมการประกาศหนูน้อยนพมาศ และประกวด
กระทง มากแล้ว  ในปีนี เราจะมีดอกไม้ขายให้กับผู้ที่จะช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้เข้า
ประกวด  เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาล  จึงขอแจ้งในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้
แบ่งงานไปแล้วนั นประหน้าที่ตามเวลาที่ก าหนดเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด   

ปลัดเทศบาล -ครับตามท่ีแต่ละกองได้ชี แจงผลการปฏิบตัิงานให้ทราบ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น มีทา่นใดจะ
เสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีจะไดคุ้ยเร่ืองการด าเนินการลดขั นตอนในกระบวนการที่แจ้ง
แล้วนั นซ่ึงเราจะต้องมาพิจารณาว่าควรจะลดขั นตอนในกระบวนงานใดที่สามารถกระท าไดโ้ดย
ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดให้ทุกคนเสนอครับ 

นางสาวน  าฟ้า การลดขั นตอนต้องดูว่าประชาชนเข้ามารับบริการมากที่สดุ  ดฉินัคิดว่าควรจะลดขั นตอนในการช าระ
ภาษ ี ของส่วนการคลังค่ะ 

นายพงศธร กองช่างประชาชนมาใช้บริการในด้านการก่อสร้างอาคารซ่ึงก็ไม่มากเท่าไร  กระผมขอเสนออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร   การขออนุญาตรื อถอนอาคาร    การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร  น่าจะด าเนินการ
ตามเปา้หมายที่ต้องการไดเ้พราะประชาชนมาใช้บริการบ่อยมากครับ 

นางวิไลพร ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะเพราะประชาชนมาใชบ้ริการมากและเราสามารถให้บริการนอกพื นที่ได้ในแต่ละ
หมู่บ้านด้วยค่ะ   

ปลัดเทศบาล มีท่านใดเสนอกระบวนงานไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีเสนอก็ขอแจ้งว่า  เทศบาลจะปรับลด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในการจัดเก็บภาษีของกองคลัง   และขอแต่งตั ง
คณะท างานปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน   ประกอบด้วย      
1.  นายนอม  สขุโข       เป็นประธานกรรมการ 
2.  นายพงศธร กรพิมาย        เป็นกรรมการ 
3.  นางวิไลพร  วงษ์เตมีย ์             เป็นกรรมการ 
4.  นางสาวน้าฟ้า  ศรีชุ่ม         คณะท างานและเลขานุการ 
ให้ด าเนินการปรับลดระยะเวลาการปฏบิัติราชการ   มีท่านใดมีเร่ืองจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอ
เข้าวาระต่อไป 

มติในที่ประชุม    -  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อ่ืนๆ 
   -   ไม่มี   - 
ปิดประชุม    เวลา   11.00  น. 

      (ลงชื่อ)                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 

                นักทรัพยากรบุคคล 
                                                               30    พฤศจิกายน  2560  

 (ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลดัเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่
                      30   พฤศจิกายน   2560 

 
 (ลงชื่อ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                       30    พฤศจิกายน   2560 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่  13  เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. 2560 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายเกษม         ซื่อตรง 
นายชูเกียรติ      ควบพิมาย 
นายขวัญชัย      ใสพลกรงั 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
เกษม          ซื่อตรง 
ชูเกียรติ       ควบพิมาย 
ขวัญชัย       ใสพลกรัง 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

เร่ิมประชุมเวลา    10.00  น. 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ือง  ประธานแจง้ให้ทราบ 

- ไม่มี-  
ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  ตดิตามผลการประชุมครั งทีแ่ล้ว 

ปลัดเทศบาล  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ 
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที่ 

พบปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจ้งในที่ประชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงตดิตามประเมินผล 
   การปฏิบตัิงาน       

นายกเทศมนตรี ในการประชุมครั งนี เป็นการเป็นการติดตามการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายงานได้ด าเนินการแล้ว
หรือยังและมีปัญหาเก่ียวกับการจัดเตรียมเอกสารต่าง  ๆ  หรือไม่ 

นางสาวน  าฟ้า -ในเร่ืองเอกสารของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลจะน าเอาแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.  2561 -  
2564  มาประกอบในการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ในครั งนี ซ่ึง
ได้จัดเตรียมในบางส่วนแล้วและได้รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561  เสร็จ
เรียบร้อยแล้วและในส่วนของด้านการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงซ่ึงจะมีค าสั่งทุกๆ         
เดือน  อยู่แล้วและแต่งตั งค าสั่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนส่วนในข้ออ่ืนก็จะด าเนินการ
ต่อไป และเร่ืองการสรรหาต าแหน่งสายงานบริหาร ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในคราวก่อน บัดนี 
กระบวนการสอบคัดเลือก 

/เสร็จสิ นแล้ว... 
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 เสร็จสิ นแล้วและงานการเจ้าหน้าทีร่ายงานการแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบรหิารเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนทีป่ระชุมมาเพือ่ทราบและพิจารณาต่อไป 
ปลัดเทศบาล  - ส าหรับการปฏิบัติราชการให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการที่ก าหนดไว้ คือ
   เมื่อเรามกีารจัดตั งฝ่ายและมหีัวหน้าฝ่ายแล้วก็ต้องเสนองานผ่านหัวหน้าฝ่ายขึ นมาตามล าดับ 
   ซึ่งเราอาจจะรู้สกึว่าเป็นการเพิ่มขั นตอนการปฏิบัติ แต่เพื่อให้ถูกต้องตามระบบงานสารบรรณก็
   ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั นส่วนงานจะช้ากว่าเดิมไปบ้างก็คอ่ยปรบักันไป  ต่อไปขอเชิญกอง
   คลัง 

นางวิไลพร -ส าหรบักองคลัง จากที่ได้มีการด าเนินการปรับกระบวนการประหยัดพลังงาน ไปแล้วซึ่งเราก็ได้
ติดสติ๊กเกอรเ์พื่อเป็นการประชาสมัพันธ์และรณรงค์ใช้มาตรการประหยัดพลงังาน และต่อไปจะ
ได้มีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ น  และเรื่องการจัดท าแผนพสัดุ เจ้าหน้าที่พสัดุได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื อจัดจ้าง  และประกาศใหป้ระชาชนทราบเรียบร้อยแล้ว 

นางสาวสุภาวดี -กองการศึกษาขอแจง้การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาท้องถ่ินสัมพันธ์อ าเภอพิมาย ซึง่
ปนีี  องค์การบรหิารส่วนต าบลกระเบื องใหญ่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และทางอ าเภอจะเชิญประชุมเพื่อซกัซ้อมท าความเข้าใจอีกครั ง รายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบอีกทีคะ 

ปลัดเทศบาล               - ครับก็ขอใหทุ้กส่วนราชการที่มีการเตรียมงานในด้านต่างๆ ช่วยกันและให้การปฏิบัตงิาน
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ในช่วงเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาเราได้มีการประเมินผล
การปฏิบัตงิานของพนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจา้ง เพื่อพจิารณาในเรื่องของการ
เลื่อนขั นเงินเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และต่อสัญญาจ้าง ซึง่กระบวนการ หรือขั นตอนการ
พิจารณานั น ทางด้านผู้รบัผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ก็ได้มกีารแต่งตั งคณะกรรมการในแตล่ะ
ชุดเพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และเลื่อนขั นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการต่อ
สัญญาจ้าง ส าหรบัพนักงานจ้างทั่วไป ผลการพิจารณานั นเปน็เรื่องธรรมดา ก็มีทั งคนที่พอใจ
และไม่พอใจ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาผลการประเมินนั น ยังใช้รปูแบบเดิมทีเ่รา
เคยยึดถือและปฏิบัติกันมา  อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างในบางขั นตอน  ผมเองก็ขอให้ทุกท่าน
ยอมรบัในผลการพิจารณานั น ถ้าท่านใดที่ขัดข้อง หรือสงสัย ในขั นตอนหรือกระบวนการใดก็
ขอให้มาสอบถาม หรือขอดูรายละเอียดได้นะครับที่งานการเจ้าหน้าที่และในเรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาผลการประเมินฯ เพื่อประกอบการพจิารณาเลือ่นขั นเงินเดอืน ค่าจ้างค่าตอบแทน
นั น ในปีงบประมาณ 2561 นี  คาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างจะละเอียด และเรา
จะต้องก าหนดมาตรฐานใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่นการจดัท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งจะเป็นอีกตัวชี วัดหนึ่งในการประเมินฯและการพจิารณาเลื่อนขั นเงินเดือน ค่าจ้าค่าตอบแทน  
ส าหรับการเตรียมตัวเจ้าหน้าทีเ่พื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานั น มอบหมายให้กองการศึกษาไป
ก าหนดว่าจะให้ใครเป็นผูป้ระสานงาน  

มติที่ประชุม  - รับทราบ- 

 

/นายก... 

 

 

 

 

 



-3- 

นายกเทศมนตรี  - ครับที่ท่านปลัดได้ชี แจงในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน
    นั นผมขอเน้นย  าให้ท่านไปชี แจงให้พนักงานในสังกัดของท่านทราบและ ในเรื่องการลงเวลาเข้า 
   ออก ปฏิบัติงานนั นเทศบาลก็ใช้ระบบการสแกนลายนิ วมืออยู่แล้วท่านมาตอนไหนก็สแกนตอน
   นั น เอาเวลาตามที่ตั งไว้ในเครื่องสแกนเป็นหลักนะครับซึ่งก็ตรงกับเวลาทั่วไปอยู่แล้ว  บางทีเรา
   อาจจะคิดว่าท าไมผมถึงได้เน้นเกี่ยวกับการเข้า ออก ในการปฏิบัติงานในเมื่อเราอยู่ร่วมกัน
   ท างานร่วมกันกับคนจ านวนมาก ก็ต้องมีระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางหรือ 
   หลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดไว้ และถือว่าไม่เป็นการบีบบังคับพนักงานนะครับ 
   เพราะสิ่งที่ผมเน้นย  านั นเป็นไปตามระเบียบทางราชการที่ก าหนด  ก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจและ
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
   ส าหรับคนที่สแกนลายนิ วมือแล้วไม่ติด ก็ให้ลงช่ือในสมุดลงช่ือที่เตรยีมไว้แล้วตามเวลาที่ท่านมา
   ท างาน และในช่วงเดือนนี เราก็จะมีกิจกรรมที่จะต้องท าร่วมกันคือโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีด
   ความสามารถของบุคลากร ผมก็ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมและให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่จัดขึ น 
   เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ความรู้ความสามารถ ความมี
   น  าใจ ช่วยเหลือเกื อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้การท างาน การให้บริการประชาชน เป็นไปอย่างมี
   ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์สูงสุด   ครับในการ
   ประชุมครั งนี ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความส าคัญและเข้าร่วมประชุม มีท่านใดจะเสนอ
   อะไรเพิ่มเติมไหมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายกเทศมนตรี  -ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง   อื่น ๆ 
 -   ไม่มี   - 
ปิดประชุม    เวลา   11.30  น. 
 

      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 

                นักทรัพยากรบุคคล 
                                                                 13    ธันวาคม  2560 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายนอม  สุขโข) 
                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                     13    ธันวาคม   2560 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                        13    ธันวาคม   2560 
 
 

 
 
 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่  5  เดือน  มกราคม    พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายเกษม         ซื่อตรง 
นายชูเกียรติ      ควบพิมาย 
นายขวัญชัย      ใสพลกรงั 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
เกษม          ซื่อตรง 
ชูเกียรติ       ควบพิมาย 
ขวัญชัย       ใสพลกรัง 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 
เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

นายกเทศมนตร ี  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมตทิี่ 
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมมีาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปญัหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในทีป่ระชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
   การปฏิบัตงิาน 

ปลัดเทศบาล -  ครับช่วงที่ผ่านมาเป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่  ซึ่งหยุดหลายวันทุกท่านคงได้พักผ่อนกันบ้าง  
หลงัจากที่ได้ปฏิบัติงานมาตลอดทั งปี  และต่อไปเราก็มาติดตามการปฏิบัติงานทีผ่่านมา  และ
การมอบหมายงานในการเริ่มต้นของปีใหม่นี   ซึ่งผมเองก็จะเน้นการปฏิบัตงิานใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตัวชี วัด ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายงานได้ด าเนินการแล้วหรือยงัและมีปัญหา
เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารต่าง  ๆ   

/นางสาวน  าฟ้า... 
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นางสาวน  าฟ้า -  ส านักปลัดเทศบาลในช่วงนี งานการเจ้าหน้าที่  เตรียมจัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาล เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  สร้างภูมิคุ้มกันใน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเชิญพระวิทยากรและคณะวิทยากรที่มีความรู้ เพื่อถ่ายทอดวิถี
การด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการกะท าที่ถูกต้อง  และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร  ส่วนเรื่องการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้ถูกต้องตามโครงสร้างส่วนราชการ  ตามหนังสือสั่งการ 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  ส าหรับงานด้านสวัสดิการ
และสังคมก็มีการด าเนินงานการจ่ายเบี ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งถ้าไม่มีอะไรที่เป็น
เรื่องเร่งด่วนแทรกเข้ามาก็จะจ่ายเบี ยยังชีพไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน และก็เตรียมรับเรื่อง
การขึ นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ได้รับเบี ยยังชีพในปีงบประมาณ ต่อไป 
รวมไปถึงการขอมีบัตรประจ าตัวผู้พิการ ก็ได้มีการประสานกับจังหวัดในรูปแบบการเสนอขอ 
หลักเกณฑ์การเสนอขอบัตรประจ าตัว เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด ส่วนงานด้านธุรการ
ตอนนี ก็ได้ด าเนินการติดตามหนังสือที่ออกเลข ทั งรับและส่ง และให้ติดตามหนังสือที่เร่งด่วน
เพื่อเสนอให้ผู้ทีร่ับผิดชอบในงานนั นๆ ทราบข้อมูลเพื่อด าเนินการได้ทันตามเวลาที่ก าหนด และ
จากที่ประชุมครั งที่ผ่านมา เรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ ส านักปลัดก็ได้
ด าเนินการแจ้งให้พนักงานในสังกัดจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้ปฏิบัติ กับผู้
ประเมิน พร้อมทั งได้เตรียมให้ บุคลากร อธิบายและชี แจงในรายละเอียด เพื่อให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  พร้อมทั งได้แจ้งเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงาน และ
เวลากลับ ให้มีความตรงต่อเวลาด้วยแล้วคะ  

นางวิไลพร - กองคลังก็ได้ด าเนินการในส่วนการประหยัดพลังงานก็ได้แจ้งให้แต่ละส่วนเปิด – ปิดแอร์เป็น
เวลาและปิดในช่วงพักเที่ยง ซึ่งทุกส่วนราชการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในช่วงนี ก็มีการ
บริการจัดเก็บภาษี ก็มีประชาชนที่ยังค้างการช าระมาเสยีภาษีเพิ่มขึ น  แต่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ซึ่งเราก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย และติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ
เป็นช่วงๆ  ส าหรับงานการเงินและบัญชีในช่วงนี ก็มีการจัดท าเช็ค เบิกจ่ายเงินงานโครงการ
ต่างๆก าลังทยอยท าส่วนงานไหนหรือโครงการไหนที่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
หรือการจัดท าฎีกายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ก็ได้มีการชี แจงและให้ด าเนินการให้ถูกต้องแล้ว  และ
ขอชี แจงให้ทราบว่าบางทีการที่ต้องขอรายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มหรือ
เปลี่ยนไปจากเดิมทีเ่คยปฏิบัติกเ็นื่องจากได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งในแต่ละ
ปีก็จะไม่เหมือนกัน จึงต้องมีการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด และจากที่ประชุม
ครั งที่ผ่านมา เรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองคลังก็ได้ด าเนินการแจ้งให้
พนักงานในสังกัดจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้ปฏิบัติ กับผู้ประเมิน พร้อมทั งได้
เตรียมให้ บุคลากร อธิบายและชี แจงในรายละเอียด เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  พร้อมทั งได้แจ้งเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงาน และเวลากลับ ให้มีความตรง
ต่อเวลาด้วยแล้วคะ 

 

/นายพงศธร... 
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นายพงศธร -ส าหรับกองช่าง มีงานการควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื อถอนอาคาร ก็มีประชาชนมาขออนุญาต และเราก็มีการจัดท าแผ่นพับเพื่อให้ประชาชน
หรือผู้มารับบริการได้ตรวจสอบดูรายละเอียดและกระบวนการขั นตอนในการให้บริการ รวมถึง
เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการขออนุญาตในเรื่องต่างๆ  และการให้บริการก็เกิดผลส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดครับ  และเรื่องการให้พนักงานมีหน้าที่ขับรถยนต์ ในตอนนี กองช่างมี
พนักงานจ้างต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  แต่ต้องรับผิดชอบรถ เจซีบี และต าแหน่งคนงาน 
รับผิดชอบ รถยนต์ของกองช่าง ผมมีความเห็นว่าเราน่าจะให้มีผู้รับผิดชอบในการขับรถและ
ดูแลรักษารถ แต่เนื่องจ านวนบุคลากรที่จ ากัด จึงขอให้มีค าสั่งให้พนักงานดังกล่าวมีหน้าที่
รับผิดชอบรถยนต์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ นครับ และจากที่ประชุมครั งที่ผ่านมา 
เรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  กองช่างก็ได้ด าเนินการแจ้งให้พนักงานในสังกัด
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้ปฏิบัติ กับผู้ประเมิน พร้อมทั งได้เตรียมให้ บุคลากร 
อธิบายและชี แจงในรายละเอียด เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  
พร้อมทั งได้แจ้งเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงาน และเวลากลับ ให้มีความตรงต่อเวลาด้วยแล้วครับ  

นางอรวรรณ                  -กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม จากที่ได้แจง้ในที่ประชุมครั งที่แล้ว เรื่องการจัดเกบ็ขยะใน
ชุมชน ของเรามรีถเกบ็ขยะ 2 คัน ซึ่งจะมีการแบง่โซนช่วยกนัเก็บซึ่งบางครั งประชาชนก็ไม่
เข้าใจว่าไม่เห็นรถมาเก็บขยะในทกุวัน เนื่องจากบางทีบ้านเขามีการจัดงานท าให้ขยะล้นถัง  
บางทีกห็กกระจาย ท าให้เกิดความสกปรก  เนื่องจากเราได้มีตารางในการจัดเก็บขยะโดย
แบ่งเป็นโซนในการเก็บดังกล่าว สลับหมุนเวียนกันไป เราก็ได้แจ้งให้คนงานเกบ็ขยะช่วยอธิบาย
ให้ประชาชนเข้าใจบ้างแล้ว  และเรือ่งการจัดการขยะนั นทางจังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดให้
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทางกองสาธารณสุขจึงไดม้ีการด าเนินงานด้านการบรหิาร
จัดการขยะ เพื่อให้มกีารจัดการแยกขยะและน าขยะที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มารีไซเคิล 
และการฝังกลบขยะทีเ่ป็นพิษ เพือ่ไม่ใหเ้กิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อใหม้ีการด าเนินงานที่
ถูกต้อง จึงจะได้จัดโครงการคัดแยกขยะ หรอืธนาคารขยะ ซึ่งจะไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่
เขาท าแล้วประสบความส าเรจ็ต่อไปคะ และเรือ่งการจัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ก็ได้มี
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในต าบลรังกาใหญ่อย่างต่อเนือ่ง โดยมีแผนที่ออกเยี่ยมทีละหมูบ่้าน
จึงได้ประสานกับ อสม. แต่ละหมูบ่้านแล้วบางส่วนทีเ่หลือกจ็ะด าเนินการต่อไปคะ  กอง
สาธารณสุขฯ ก็ได้ด าเนินการแจ้งให้พนักงานในสังกัดจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติ กบัผูป้ระเมิน พรอ้มทั งได้เตรียมให้ บุคลากร อธิบายและชี แจงในรายละเอียด เพื่อให้
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  พร้อมทั งได้แจ้งเรือ่งการลงเวลา
ปฏิบัติงาน และเวลากลับ ใหม้ีความตรงต่อเวลาด้วยแล้วค่ะ 

นางสาวสุภาวดี - กองการศึกษานั นในช่วงนี ก็ได้รับบุคลากรทางการศึกษามาช่วยงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านพทุรา และบ้านตะปันรังกา-สามัคคี เพื่อช่วยงานด้านปฐมวัยการ
พัฒนาการเด็กกอ่นวัยเรียน และมีการเตรียมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของแตล่ะศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เพือ่ชี แจงผลการด าเนินงานทีผ่่านมา การบรหิารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่นเรื่องการจัดการเรียนการสอน ด้านอนามัยของศูนย์เด็กเล็ก ด้านอาหารกลางวัน ด้าน
อาหารเสริม เพือ่ให้เดก็เล็กได้มีพฒันาการที่สมวัย  คณะกรรมการก็ได้มีการติดตามในด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการต่อเตมิอาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ให้มีความพร้อม การ
จัดเตรียมสถานที่ และเอกสารต่างๆให้มีความพร้อม เพื่อรบัการประเมินจากคณะกรรมการฯ 
(ศมศ.)  

/กองการศึกษา... 
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  กองการศึกษา ก็ได้ด าเนินการแจง้ให้พนักงานในสงักัดจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ระหว่างผู้ปฏิบัติ กับผูป้ระเมิน พร้อมทั งได้เตรียมให้ บุคลากร อธิบายและชี แจงในรายละเอียด 
เพื่อให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด  พร้อมทั งได้แจง้เรื่องการลง
เวลาปฏิบัตงิาน และเวลากลบั ให้มีความตรงต่อเวลาด้วยแลว้ค่ะ 

นายพงศธร -ส าหรับกองส่งเสริมการเกษตร ในช่วงนี มีการติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้มีความเจริญเติบโต 
ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีต้นไม้ที่ปลูกแล้วตายไปบ้าง  ซึ่งก็ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัดคอย
ดูแลรดน  าอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับเครื่องสูบน  าที่บางครั งมีเกษตรมาขอยืมไปเราก็ให้เขียนค าร้อง
ขอยืม และมีทะเบียนควบคุมเอาไว้ทั งรับและส่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย  ส าหรับต้นไม้
บริเวณรอบๆส านักงาน ก็ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แต่ละคนคอยดูแลรดน  า ใส่ปุ๋ย 
พร้อมทั งตัดหญ้าให้สะอาดเรียบร้อย กองเกษตรก็ได้ด าเนินการแจ้งให้พนักงานในสังกัดจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้ปฏิบัติ กับผู้ประเมิน พร้อมทั งได้เตรียมให้  บุคลากร 
อธิบายและชี แจงในรายละเอียด เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  
พร้อมทั งได้แจ้งเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงาน และเวลากลับ ให้มีความตรงต่อเวลาด้วยแล้วครับ  

ปลัดเทศบาล - ครับจากที่ทุกส่วนราชการ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน จากที่ได้รับนโยบายจากคณะ
ผู้บริหาร และจากที่ได้มีการประชุมในครั งที่ผ่านมานั น ผมเองก็ขอให้ท่านน าผลจากการติดตาม
งานของแต่ละส่วนราชการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ น และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงสิ่งที่ท่านก าลังมีการเตรียมการที่จะด าเนินการ ไปสานต่อกับพนักงานในสังกัดส่วน
ราชการ เพื่อน าไปปฏิบัติให้สัมฤทธ์ิผลต่อไปครับ 

นายกเทศมนตรี - ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ พร้อมทั งมีการติดตามนโยบายที่ผมได้มอบไว้ในการ
ประชุมในครั งที่ผ่านมา ก็อยากให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน ตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ งานที่เราวางไว้ตามแผนการด าเนินงานจะได้ไม่เกิดผลกระทบต่องานอื่น 
ส าหรับเรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานนั นผมเน้นให้
ทุกกองมีการติดตามและประเมินผลทุกระยะหรือทุกๆเดือน เพื่อจะได้มีการติดตามงานและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้ทันท่วงที  ท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง   อื่น ๆ 

ที่ประชุม -  ไม่มี - 
 

ปิดประชุม    เวลา   15.00  น. 
      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 
                นักทรัพยากรบุคคล 

                                                                 5    มกราคม  2561 
 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                     5    มกราคม   2561 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                     5    มกราคม   2561 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่  21  เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายเกษม         ซื่อตรง 
นายชูเกียรติ      ควบพิมาย 
นายขวัญชัย      ใสพลกรงั 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุขฯ 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
เกษม          ซื่อตรง 
ชูเกียรติ       ควบพิมาย 
ขวัญชัย       ใสพลกรัง 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น. 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

นายกเทศมนตร ี  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมตทิี ่
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมมีาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปญัหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในทีป่ระชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
   การปฏิบัตงิาน 

ปลัดเทศบาล เพื่อติดตามผลการด าเนินงานที่ผา่นมา  และให้เจ้าหน้าที่โครงการสรุปโครงการและประเมินผล
การด าเนินโครงการด้วยและขอติดตามงานแต่ละด้าน  ได้ด าเนินการแล้วหรือยังและมีปัญหา
เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ หรือยัง  ให้แจ้งแต่ละด้านด้วย   

 

 

/นายพงศธร... 
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นายพงศธร -กองช่าง ตามที่เทศบาลได้จัดท าโครงการซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลใน
ส่วนนี คณะผู้บริหารก็ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วและจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประชาคม
คัดเลือกประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการครับ ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในสังกัด ตอนนี ก็มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละ
คน แต่และต าแหน่งก็มีปริมาณงาน ตัวชี วัดความส าเร็จของงาน  ระดับความส าเร็จของงาน 
ผลสัมฤทธ์ิของงาน ค่าคะแนน มีความแตกต่างกัน ตามล าดับความส าคัญของแต่ละงาน  และก็
ได้เน้นย  าให้แต่ละคนตระหนักในหน้าที่หลักของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไป
ตามล าดับของงานที่ได้รับมอบหมาย และก็จะได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือหากมีแนวทางในการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนการด าเงินงาน
ได้ถูกต้องต่อไป 

นางสาวน  าฟ้า -ส าหรับส านักปลัดเทศบาลนั นจะขอแจ้งเกี่ยวกับการอยู่ให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงให้
เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยามกลางวันและกลางคืนได้ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยและได้จัดท า
แผนผังขั นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้ว และการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
และพนักงานเทศบาล ในช่วงเดือนมีนาคม นี เพื่อเสริมสร้างจิตส านึก และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน  สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด และผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในเนื อหาการบรรยายของวิทยากร 
ซึ่งได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้รับให้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการท างานให้
เกิดผลดีได้ดียิ่งขึ น ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัด ตอนนี ก็
มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละคน แต่และต าแหน่งก็มีปริมาณงาน 
ตัวชี วัดความส าเร็จของงาน  ระดับความส าเร็จของงาน ผลสัมฤทธ์ิของงาน ค่าคะแนน มีความ
แตกต่างกัน ตามล าดับความส าคัญของแต่ละงาน  และก็ได้เน้นย  าให้แต่ละคนตระหนัก ใน
หน้าที่หลักของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไปตามล าดับของงานที่ได้รับมอบหมาย 
และก็จะได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา หรือหากมีแนวทางในการปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลง ก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนการด าเงินงานได้ถูกต้องต่อไป  

ปลัดเทศบาล -ครับต่อไปขอเชิญกองคลัง 

นางวิไลพร -กองคลังก็ได้แจ้งแบบประเมินภาษีบ ารุงท้องที่และประชาสัมพันธ์ให้ก านัน , ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้านแจ้งให้ประชาชนทราบตั งแต่เดือนมกราคมว่าให้เจ้าของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน
เป็นรายแปลงตามเอกสารที่ถือครอบครองอยู่  เช่น  โฉนด  น.ส.3 น.ส.3ก  ส.ค.1  โดยให้แจ้ง
ที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ภายในเดือน  ม.ค.-เม.ย.  ของทุกปี  ส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ก็ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  ตั งแต่
เดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์   ของทุกปี ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในสังกัด ตอนนี ก็มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละคน แต่
และต าแหน่งก็มีปริมาณงาน ตัวชี วัดความส าเร็จของงาน  ระดับความส าเร็จของงาน 
ผลสัมฤทธ์ิของงาน ค่าคะแนน มีความแตกต่างกัน ตามล าดับความส าคัญของแต่ละงาน  และก็
ได้เน้นย  าให้แต่ละคนตระหนักในหน้าที่หลักของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไป
ตามล าดับของงานที่ได้รับมอบหมาย และก็จะได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือหากมีแนวทางในการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนการด าเงินงาน
ได้ถูกต้องต่อไป 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล -ขอแจ้งในส่วนการปรับลดขั นตอนตามที่ประกาศไปแลว้นั นและกองได้ออกให้บริการประชาชน
ตามโครงการได้ออกให้บรกิารแต่ละหมู่บ้านเราสามารถลดขั นตอนได้ไหมขอให้กองคลงัช่วยแจง้
ด้วย  แล้วแต่ละด้านมีปัญหาในการจัดท าหรือไม่ถ้ามีก็แจ้งให้ทราบด้วย 

นางวิไลพร -กองคลังตามที่ได้ออกให้บริการประชาชนในการรับช าระภาษีนั นประชาชนออกมาช าระภาษี
ค่อนข้างน้อย ซึ่งบางหมูก่็ออกมามากพอสมควร ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ค่ะ  

 

ปลัดเทศบาล                -แล้วด้านอื่นมีปัญหาอะไรหรือไมถ้่ามีก็แจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้ทราบและช่วยกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาต่อไป ต่อไปกองสาธารณสุขฯ 

นางอรวรรณ - ส าหรับกองสาธารณสุข มีการด าเนินงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ของต าบล
รังกาใหญ่ ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน และยังมีการด าเนินงานโครงการ
ป้องกันเด็กจมน  าซึ่งที่ผ่านมาในพื นที่ของเรามีอัตราเสี่ยงเกิดเหตุการณ์เด็กจมน  าแล้วเสียชีวิต
ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากในพื นที่มีคลองน  า สระน  าค่อนข้างเยอะ ถ้าเราสอนทักษะการว่ายน  า
หรือวิธีช่วยเหลือเบื องต้น ให้กับเด็กและผู้ใหญ่ ก็จะลดอัตราการสูญเสียได้  ส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัด ตอนนี ก็มีการท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละคน แต่และต าแหน่งก็มีปริมาณงาน ตัวชี วัดความส าเร็จ
ของงาน  ระดับความส าเร็จของงาน ผลสัมฤทธ์ิของงาน ค่าคะแนน มีความแตกต่างกัน 
ตามล าดับความส าคัญของแต่ละงาน  และก็ได้เน้นย  าให้แต่ละคนตระหนักในหน้าที่หลักของ
ตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไปตามล าดับของงานที่ได้รับมอบหมาย และก็จะได้มี
การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา หรือหากมีแนวทางในการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง 
ก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนการด าเงินงานได้ถูกต้องต่อไป 

นางสาวสุภาวด ี - กองการศึกษานั นได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อชี แจง
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน ด้านอนามัยของศูนย์เด็กเล็ก ด้านอาหารกลางวัน ด้านอาหารเสริม เพื่อให้เด็ก
เล็กได้มีพัฒนาการที่สมวัย  คณะกรรมการก็ได้มีการติดตามในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมไป
ถึงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อม การจัดเตรียมสถานที่ และเอกสาร
ต่างๆให้มีความพร้อม เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ (ศมศ.) ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัด ตอนนี ก็มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละคน แต่และต าแหน่งก็มีปริมาณงาน ตัวชี วัดความส าเร็จของงาน  ระดับ
ความส าเร็จของงาน ผลสัมฤทธ์ิของงาน ค่าคะแนน มีความแตกต่างกัน ตามล าดับความส าคัญ
ของแต่ละงาน  และก็ได้เน้นย  าให้แต่ละคนตระหนักในหน้ าที่หลักของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไปตามล าดับของงานที่ได้รับมอบหมาย และก็จะได้มีการติดตามผล
การด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา หรือหากมีแนวทางในการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ก็จะได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการด าเงินงานได้ถูกต้องต่อไป 

 

/นายพงศธร... 
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นายพงศธร -ส าหรับกองส่งเสริมการเกษตร ในช่วงนี มีการติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้มีความเจริญเติบโต 
ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีต้นไม้ที่ปลูกแล้วตายไปบ้าง  เนื่องจากช่วงนี เป็นฤดูแล้ง ซึ่งก็ได้มอบหมาย
ให้พนักงานในสังกัดคอยดูแลรดน  าอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับเครื่องสูบน  าที่บางครั งมีเกษตรมาขอ
ยืมไปเราก็ให้เขียนค าร้องขอยืม และมีทะเบียนควบคุมเอาไว้ทั งรับและส่ง เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหาย  ส าหรับต้นไม้บริเวณรอบๆส านักงาน ก็ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แต่ละคนคอย
ดูแลรดน  า ใส่ปุ๋ย พร้อมทั งตัดหญ้าให้สะอาดเรียบร้อย ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลในสังกัด ตอนนี ก็มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
แต่ละคน แต่และต าแหน่งก็มีปริมาณงาน ตัวชี วัดความส าเร็จของงาน  ระดับความส าเร็จของ
งาน ผลสัมฤทธ์ิของงาน ค่าคะแนน มีความแตกต่างกัน ตามล าดับความส าคัญของแต่ละงาน  
และก็ได้เน้นย  าให้แต่ละคนตระหนักในหน้าที่หลักของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ไปตามล าดับของงานที่ได้รับมอบหมาย และก็จะได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือหากมีแนวทางในการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนการด าเงินงาน
ได้ถูกต้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง   อื่น ๆ 

ปลัดเทศบาล -  ในรอบเดอืนนี มีพนักงานท่านใดได้ไปอบรมเรื่องอะไรบ้าง  ถ้ามีขอให้น าเสนอเรื่องที่ได้รบั
การอบรมให้รบัทราบเพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  ให้หัวหน้ากองทุกกองแจ้งให้พนักงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้แจ้งมานี   
มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  

 

ปิดประชุม    เวลา   11.00  น. 

    
      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 
                นักทรัพยากรบุคคล 

                                                                 21   กุมภาพันธ์  2561 
 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                     21    กุมภาพันธ์   2561 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                        21   กุมภาพันธ์   2561 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่  7  เดือน  มีนาคม    พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายเกษม         ซื่อตรง 
นายชูเกียรติ      ควบพิมาย 
นายขวัญชัย      ใสพลกรงั 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
เกษม          ซื่อตรง 
ชูเกียรติ       ควบพิมาย 
ขวัญชัย       ใสพลกรัง 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 
เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

ปลัดเทศบาล  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมตทิี่ 
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมมีาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปญัหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในทีป่ระชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
   การปฏิบัตงิาน 

ปลัดเทศบาล ในเดือนนี ก็ขอแจ้งการเตรียมงานประเพณี    เดือนเมษายนซึ่งเทศบาล จะจัดงานรดน  า
ผู้สูงอายุและงานประเพณีสงกรานต์ซึง่  กองการศึกษา  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและให้เตรียม
วางแผนงานไว้ได้เลยมอบหมายหน้าทีใ่ห้เจ้าหน้าที่ให้รบัผดิชอบ  ในปีนี เราจะจัดงานร่วมกันกับ
ชุมชนที่บริเวณสระน  าหนองโทน  ในวันที่  13  เมษายน  2561  ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายอย่าง  
สว่นรายละเอียดขอเชิญ  กองการศึกษา เป็นผู้ชี แจงครับ 

/นางสาวสุภาวดี.. 
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นางสาวสุภาวดี ค่ะก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  และเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีที่ผ่านมา  และ
ส าหรับกีฬารังกาใหญ่เกมส์  เราจะจัดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคมเน่ืองจาก ส่วนก าหนดการก็
จะแจ้งให้ทราบอีกทีคะ ส าหรับโครงการรดน  าผู้สูงอายุจะจัดขึ นในวันที่  13  เมษายน  2561 ณ 
หอประชุมโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 และสรงน  าพระที่บริเวณสระน  าหนองโทน หมู่ที่ 5 และได้
มอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะได้มีการประชุมซักซ้อมกันอีกทีคะ 

นายพงศธร -ส าหรับกองช่าง ตามท่ีได้ให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง  การขออนุญาตรื อถอนอาคาร    การขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร  นั นขณะนี ก็ได้บริการ และก าลงัด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกรายครับ 

นางสาวน  าฟ้า -ส านักปลัดเทศบาล ก็ด าเนินการเก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างของเทศบาลซ่ึง
ส่วนการคลังก็จะประกาศให้ประชาชนทราบอยู่แล้วค่ะ  และในช่วงสิ นเดือน มีนาคม 2561 ก็จะมี
การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในคร่ึงปีแรกเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน 
ค่าจ้าง ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  ส านักปลัดเทศบาลก็ได้มีการเตรียมสรุปผลการ
ประเมินฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป และในวันที่ 8-9 มีนาคม นี งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล ก็จะด าเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ส่วน
รายละเอียด ก าหนดการ และการด าเนินการ การเตรียมตัวต่างๆขอให้ดูตามเอกสารที่แจกไปนะคะ 
จึงแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบคะ 

นางวิไลพร -กองคลัง  ประชาชนได้ให้ความร่วมมือด้วยดีในการช าระภาษีคาดว่าปีนี น่าจะได้ร้อยละ 75  ของ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติซ่ึงผู้ที่ยังไม่มาช าระภาษีก็จะส่งหนังสือแจ้งอีกครั งค่ะ ส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน ค่าจ้าง ครั งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 กองคลังก็ได้เตรียมสรุปผลการประเมินพนักงานในสังกัด เพื่อส่งให้ งานการ
เจ้าหน้าที่ รวบรวมและสรุปผลการประเมินต่อไปคะ 

นายพงศธร ตามท่ีได้ใหบ้ริการการลงทะเบียนเกษตรกร  และการบริการเก่ียวกับด้านการเกษตรนั นขณะนี ก็ได้
บริการ และก าลงัด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกรายครับ ส าหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน ค่าจ้าง ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 กอง
ส่งเสริมการเกษตร ก็ไดเ้ตรียมสรุปผลการประเมินพนักงานในสังกัด เพื่อรวบรวมและสรุปผลการ
ประเมินต่อไป 

นายณัฏพัชร์ -ครับในส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ ในคร่ึงปีแรก จากที่ได้แจ้งในคราวประชุมครั งที่ผ่านมาไปแล้วก็ขอให้ทุกกอง เตรียมสรุปผล
การประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลและน าเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการนั นตามท่ีเราได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาล
กับหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการกับปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาลกับนายกเทศมนตรี 
ไปแล้วตั งแต่เร่ิมรอบการปฏิบัติราชการ และที่เพิ่มเติมขึ นมาก็คือจะมีแบบการเลื่อนขั นเงินเดือน  
ค่าจ้าง และค่าตอบแทน จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนราชการด าเนินการให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดต่อไป 

ปลัดเทศบาล -ครับส าหรับการประเมินผลการปฏิบตัิราชการนั น เราไดด้ าเนินการทุกปี  ปีละสองครั ง เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน ค่าจา้ง  ค่าตอบแทน และการต่อสญัญาจ้างพนักงาน
จ้าง ซ่ึงจะมีการประเมินสองด้านคือ ดา้นผลสัมฤทธิข์องงาน และด้านสมรรถนะ หรือพฤติกรรม จึงมี
รายละเอียดทีต่้องด าเนินการให้ครบถ้วนด้วยนะครับ ต่อไปผมเสนอแนวทางการจดักิจกรรม 5 ส ของ
เทศบาลเราอยากให้ทุกส่วนราชการช่วยมีการด าเนินการร่วมกันกับพนักงานในสังกัดจดักิจกรรม 5 ส 
ทุกสัปดาห์ อาจจะเป็นทุกวันศุกร์ หรือกลางสัปดาห ์ซ่ึงจะท าใหบ้รรยากาศการท างานดีขึ น บางครั ง
เอกสารที่ค้าหาไดย้ากเราจะได้จดัให้เป็นหมวดหมู่ ท าความสะอาดห้องท างาน โต๊ะเก้าอี   โดยให้
ก าหนดตัวชี วัดถึงความส าเร็จของแต่ละส่วนราชการ อาจจะมีการสรุปผล 3 เดือนต่อครั ง และมีการ
ประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี วัดจากคณะกรรมการ เพื่อน ามาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน จึงใหห้ัวหน้ากองทุกกองแบง่หน้าที่พนักงานในสังกัดให้มสี่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส  
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นายกเทศมนตรี - ครับการปฏบิัตงิานตามท่ีแต่กองไดแ้จ้งให้ทราบนั นก็เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของแต่ละกอง 
แต่บางครั งก็อาจจะมีการปรับเปลีย่นช่วงระยะเวลาตามเหตุผลความจ าเป็น  ส าหรับการปฏิบัตทิี่เกิด
ปัญหา ทีย่ังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องหรือเกิดผลส าเร็จ เราก็จะร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ถงึปญัหา
และแนวทางการแก้ไข ส าหรับงานหรือกิจกรรมใดทีเ่ทศบาลเราควรจะมีการด าเนินการเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อพนักงานและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
ตามท่ีท่านปลัดไดแ้จง้เร่ืองการด าเนินการกิจกรรม 5 ส นั นก็ใหมี้การด าเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง  มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็เข้าสู่วาระต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง   อ่ืน ๆ 
 -   ไม่มี   -         
ปิดประชุม    เวลา   12.00  น. 

      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 

                นักทรัพยากรบุคคล 
                                                                 7    มีนาคม  2561 
 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                       7    มีนาคม   2561 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                        7    มีนาคม   2561 
 
 
 
 
 
 

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่  26  เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

นายเกษม         ซื่อตรง 
นายชูเกียรติ      ควบพิมาย 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เกษม          ซื่อตรง 
ชูเกียรติ       ควบพิมาย 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 
เริ่มประชุมเวลา    14.00  น. 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

รองนายกเทศมนตรี -ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันจัดงานวันรดน  าผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ให้ส าเร็จไปได้
ด้วยดี ก็ได้รับการช่ืนชมจากประชาชนว่าเทศบาลจัดงานได้อย่างดีและขอให้มีการจัดอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นประจ าทุกปี  และเรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ที่ผ่านมานั นก็ผ่านไปได้ด้วยดี  อาจจะมี
ปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกจากสถานที่แต่เราก็สามารถแก้ไข
สถานการณ์ไปได้ด้วยดี ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันร่วมมือกันจนการ
จัดงานประสบความส าเร็จ  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

ปลัดเทศบาล  -ครับในช่วงนี ท่านนายกก็ไม่สบายต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเรา
   เองก็ไม่ทราบว่าจะใช้เวลากี่วัน  แต่เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน
   ประกอบกับท่านนายกก็ได้มีค าสั่งมอบหมายการรักษาราชการแทนไว้แล้วนั น ก็ขอให้ทุกส่วน
   ราชการได้มีการติดตามและด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 
   ต่อไป แต่สิ่งที่ต้องปรับเปลีย่นเปน็การช่ัวคราวก็คือการเปลี่ยนแปลงรายมือช่ือผูเ้บกิเงิน ลายมือ
   ช่ือลงนามในการสั่งจ่ายเช็ค การลงนามในฎีกาการเบิกจ่ายเงินต่างๆ  ก็ต้องด าเนินการให้
   เรียบร้อยเพื่อไม่ให้งานเกิดผลกระทบ แต่ส าหรับเรื่องไหนที่มีความจ าเป็นหรือเกินกว่าอ านาจ 
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   หน้าที่ ก็ขอให้รอท่านนายก กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  จึงแจ้งให้ทุก
   ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป ผมขอติดตามงานจากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้ว
   มาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
   มาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที่พบปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจ้ง
   ในที่ประชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 

ปลัดเทศบาล  ในเดือนนี ขอติดตามงานทีเ่ราได้ประชุมชี แจงในคราวก่อนครบั 

นายพงศธร -กองช่างได้ด าเนินการขออนุญาตก่อสร้าง  การขออนุญาตรื อถอนอาคาร   การขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร  แต่ทั งนี ก็ยังมีประชาชนมาขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง  แต่ปัญหาที่พบคือใน
บางครั งผู้มาขอรับบริการเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วนจึงท าให้ต้องเสียเวลากลับไปเอาเอกสาร  
แต่ทั งนี กองช่างก็ได้มีการประชาสัมพันธ์  พร้อมทั งมีแบบฟอร์มตัวย่างการขออนุญาตให้ทราบ
แล้วครับ 

 -ส าหรับงานด้านการส่งเสริมการเกษตรตามที่ได้ให้บริการการลงทะเบียนเกษตรกร  และการ
บริการเกี่ยวกับด้านการเกษตรนั นขณะนี ก็ได้บริการ และก าลังด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วน
ทุกราย   

นางสาวน  าฟ้า -ส านักปลัดเทศบาลได้จัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตู้รับความคิดเห็นและแต่งตั ง
เจ้าหน้าที่ธุรการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็นและรายงานเป็นประจ าทุกเดือนอยู่แล้วค่ะ และการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมฯที่ผ่านมา งานการเจ้าหน้าที่ ก็ได้รายงานผลการด าเนินงานให้
คณะผู้บริหารทราบ และรายงานอ าเภอไปแล้ว ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
เราก็จะน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข หรือปรับปรุง พัฒนา ให้ดีย่ิงขึ น เช่นในเรื่องเนื อหาการ
อบรม วิทยากร สถานที่ อาหาร ที่พัก ในครั งต่อไปก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือ
วิธีด าเนินการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู ้และประสบการณ์ที่ครอบคลุม เพื่อมาปรับใช้ใน
กระบวนงานของเทศบาลให้ดีย่ิงขึ นคะ     

นางวิไลพร -กองคลังตามที่ได้แจ้งให้ทุกส่วนเปิด  -  ปิดแอร์ให้เป็นเวลา  รวมถึงการใช้น  ามัน เพื่อประหยัด
พลังงานนั นก็ไดแ้จ้งทุกสว่นทราบแลว้และก าลังประเมนิผลว่าค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านั นลดลงหรือไม่
ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ค่ะ 

นายณัฏพัชร์ -ตอนนี แต่ละส่วนราชการมีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการของทุก
กระบวนงานและมีการแต่งตั งคณะกรรมการปรับปรุงขั นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ซึ่งได้ประชุมพิจารณาปรับปรุงขั นตอนแล้วและประกาศให้ประชาชนทราบแล้วครับ  

ปลัดเทศบาล  -ถ้ามีปัญหาในการให้บริการก็ขอให้แจ้งคณะท างานด้วยเพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขได้ทัน  และ
   แจ้งเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลขอให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
   มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งต่อไปเทศบาลก็จะมีการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ 
   จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  จริงๆแล้วเราก็ได้ตั งงบประมาณในการจัดโครงการนี ทุกนี  เพื่อ
   เสริมสร้างจิตส านึกและเป็นการป้องกันทุจริตต่อหน้าที่ มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
   การใช้อ านาจหน้าที่ในการเอาสิ่งของทางราชการ ไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว การไปท าธุระ
   ส่วนตัวในเวลาราชการ การใช้อ านาจหน้าที่ในการใช้พนักงานไปท ากิจกรรมหรืองานส่วนตัว ซึ่ง
   สิ่งต่างๆเรานี  ถ้าเราไม่ชี แจงหรือไม่จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนคณะ
   ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียแก่เทศบาล บางทีก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดและเกิดปัญหาตามมา  
   จึงอยากให้เราทุกคนตระหนักถึงความส าคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนเกิด 

/ความไว้ใจ... 
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   ความไว้ใจ และองค์กรของเรามีความยุติธรรมและโปร่งใสทุกกระบวนการท างาน ถ้าหน่วยงาน
   ของเราปราศจากสิ่งเหล่านี ได้ ก็ไม่ต้องไปวังกลต่อการปฏิบัติงาน จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบและ
   ถือปฏิบัติด้วยนะครับ  ต่อไปในเรื่องของการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
   ลูกจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
   ที่ผ่านมานั น บางท่านก็พอใจบางท่านก็ผิดหวังซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ถ้าสามารถให้ขั นพิเศษได้ทุก
   คนก็จะดี แต่ทั งนี เราก็ได้ผ่านการประเมินจากผู้บังคับบัญชา และกลั่นกรองจากคณะ 
   กรรมการฯ จนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน  เมื่อผลการ
   พิจารณาเป็นอย่างไรเราเองในฐานะผู้ปฏิบัติงานก็ต้องยอมรับในผลการพิจารณานั น แต่ 
   เทศบาลของได้ใช้ระบบเปดิ คือเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถรับรู ้สอบถาม ตลอดจนขอค าชี แจง
   จากผู้ประเมินและผูพ้ิจารณาเลือ่นขั นได้ แต่ที่ผ่านมาถือว่าทุกคนยังให้การยอมรับซึ่งกันและกัน  
   ยอมรบัในการประเมิน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั น ในครั งต่อไปก็ขอใหทุ้กคนมีความ
   พยายามและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ นและผมเช่ือแน่ว่าคนไหนทีท่ าดีย่อม
   ได้รับผลดีแน่นอน 

รองนายกเทศมนตร ี - ครับจากที่ท่านปลัดได้กล่าวมานั นผมเองกเ็ห็นด้วยนะครบั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณธรรม  
   จริยธรรมในการปฏิบัตงิาน เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น สิ่งเหล่านี ถ้าทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม
   รับรองได้ว่าต้องเป็นคนดีแน่นอน แต่จะใหทุ้กคนสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกด้านก็คงจะเป็น
   ไม่ได้จึงขอแค่เพียงว่าใหม้ีความตระหนัก มจีิตส านึก และพยามหลกีเลี่ยงไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ น 
   แล้วมาตรฐานในการท างานมันก็จะเกิดขึ นเอง และผมเช่ือว่าสิ่งที่ดีกจ็ะเกิดขึ นกับท่าน  ส าหรับ
   การพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนในครั งนี  คนที่ได้ขั นพิเศษนั นมันจ ากัดด้วยระเบียบ และ 
   หลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ จึงไมส่ามารถที่จะให้ได้หลายคน  แต่ในครั งต่อไปถ้าทุกคนมีความตั งใจ 
   มีความพยาม เอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจนท าให้งานประสบความส าเร็จและเกิด
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ผมเช่ือว่าคณะกรรมการจะตอ้ง 
   พิจารณาในเรื่องนี เป็นหลัก เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ไม่ได้พิจารณาโดยใช้ความเห็นส่วนตัว หรอื
   ความรู้สึกในเรื่องอื่นมาพจิารณาแน่นอนครับ ซึ่งนายกเองกม็ีส่วนในการพจิารณาด้วย ส าหรบั
   เรื่องการท างานถ้าเกิดปัญหาขึ นขอใหร้ีบแจง้หัวหน้ากองและรายงานผู้บงัคับบญัชาเพื่อทีจ่ะได้
   หาแนวทางแก้ไขต่อไป มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง   อื่น ๆ 
 -   ไม่มี   - 
ปิดประชุม    เวลา   15.00  น. 

 
      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 
                นักทรัพยากรบุคคล 

                                                                 26    เมษายน  2561 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                       26    เมษายน   2561 

 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายเกษม  ซื่อตรง) 

               รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
                        26    เมษายน   2561 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่  11  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

นายเกษม       ซื่อตรง 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางสาวนิภาพร  พลฉิม 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
นักวิชาการพัสดุ แทน ผอ.กองคลัง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เกษม         ซื่อตรง 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
นิภาพร         พลฉิม 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น. 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ือง  ประธานแจง้ให้ทราบ 

รองนายกเทศมนตรี -ครับจากที่ผมได้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี และมีการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหาร ได้ก าหนดไว้อยู่แล้ว และในวันนี จึงเชิญหัวหน้าส่วนราชการมาประชุมเพื่อเป็นการติดตามผล
การด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น หรือเร่ืองที่คาดว่าจะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน ต่อไปขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี แจง
รายละเอียด และติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการครับ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  ตดิตามผลการประชุมครั งทีแ่ล้ว 

ปลัดเทศบาล  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ 
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานละถือปฏบิตัิต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในที่ประชุมจะไดห้าแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงตดิตามประเมินผล 
   การปฏิบตัิงาน 

ปลัดเทศบาล การติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

นางสาวน  าฟ้า - ส านักปลัดเทศบาล  ส าหรับงานสวัสดิการและสังคม การจ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ซ่ึงตามนโยบายของผู้บริหารนั นให้จ่ายภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ซ่ึงการด าเนินการที่ผ่านมาก็
พยายามให้เป็นไปตามนโยบายอยู่แลว้ แต่จะมีปัญหาว่าติดที่มีวันหยุดหลายวันติดต่อกัน จึงท าให้การ
จ่ายเงินล่าช้าออกไป เร่ืองนี ก็ได้ให้ผู้ที่ออกไปจ่ายเงินชี แจงกับผู้สงูอาย ุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซ่ึงเขา
ก็เข้าใจ  ส าหรับการขึ นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ นั นจะรับขึ นทะเบียนช่วงเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี ส าหรับผู้ที่จะได้รับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ นั นเม่ือขึ นทะเบียนเสร็จจะได้รับเงินในเดือนตุลาคม 
ของปีถัดไป ก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วคะต่อไปงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงนี ก าลังเร่ิมต้นของ
ฤดูฝน ก็ได้มีการเตรียมการส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ เช่น การส ารวจบ้านที่ประสบภัย 
พร้อมทั งให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงการช่วยเหลือนั นเราก็ต้องมีคณะกรรมการประเมินความเสียหายเพื่อที่
ก าหนดว่าจะต้องให้ 

/ความช่วยเหลือ... 
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 ความช่วยเหลืออย่างไร และอยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัความช่วยเหลือหรือไม่ ก็ได้ประสานกับ     
นิติกร ซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบงานนี โดยตรงด้วยแล้วคะ  

นายพงศธร -กองช่าง ก็ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ในเบื องต้นบ้างแล้ว และก็จะพยายามท าหน้าที่ให้ดี
ที่สุด ส าหรับเรื่องผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากพายุนั น กองช่างก็ได้มอบหมายให้นายช่าง
โยธา ร่วมกับนิติกร ที่รับผิดชอบเรื่องออกส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ น เพื่อที่จะมาประเมินใน
เรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย  ให้ทันก าหนดครับ  ส าหรับ
เรื่องให้บริการตามที่ประชาชนมาแจ้งเรื่องขอรับบริการแล้ว  และได้ด าเนินการตามขั นตอน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนั นก็จะด าเนินการส ารวจอีกครั งหนึ่ งเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการของประชาชนครับ  

นางสาวอนงค์นาฏ -ดิฉันได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทน ผอ.กองคลัง จึงขอแจ้งเรื่องที่ได้ติดตามการ
ประหยัดค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน  2561  มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมาก  ค่าไฟฟ้ายังไม่ลดลง
เลยและในเดือนมิถุนายนนี น่าจะลดลง และในช่วงนี ก็ก าลังเร่งการเบิกจ่ายเงินโครงการที่แล้ว
เสร็จให้ทันการก าหนดระยะเวลา ซึ่งงานโครงการต่างๆ บางงานเอกสารก็ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงแจ้งให้ทุกกองที่มหีน้าทีร่ับผิดชอบตามเอกสารแนบมาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ เพราะ
ถ้าเอกสารไม่ครบแล้วมีการเบิกจ่ายไปจะเกิดปัญหาตามมาก็คือ เวลามีผู้ตรวจงานเข้ามาเราก็
จะหาเอกสารไม่เจอและก็จะลืมกันว่าแต่ละกองนั นได้ให้เอกสารครบถ้วนหรือยัง แต่ก็ขอเสนอ
อย่างนี ว่าถ้างานไหนที่เอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามขั นตอน ก็จะยังไม่ท าเบิกจ่าย
จนกว่าเอกสารจะครบถ้วน เพราะถ้าอย่างนั นก็จะลืมหรือไม่ก็ไม่เอามาแนบจนท าให้การ
เบิกจ่ายในเรื่องนั นไม่สมบูรณ์และเกิดปัญหาตามมาทีหลัง 

นางอรวรรณ -ส าหรบักองสาธารณสุข ตอนนี ก็มีการด าเนินงานโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผูสู้งอายุติดบ้าน 
เพื่อติดตามผลว่าผู้ดูแลหรือญาติที่ดูแลสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้ถูกต้องหรือไม่ และ
ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ นมากน้อยเพียงใด ส าหรับโครงการนี ก็เป็นอีกโครงการทีอ่ยู่
ในแผนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลรังกาใหญ่ของเรานะคะ และจากที่
ได้ลงพื นที่นั นพบว่าประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่มีต่อกองทุนนี มากนัก 
เข้าใจแต่เพียงว่าเป็นงานเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล หรือเทศบาลทีจ่ะ
จัดการหรอืด าเนินการให้ ซึ่งก็ได้ชี แจงแล้วว่าประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดความ
ต้องการของตนเองโดยผ่านมติของคณะกรรมการกองทุนว่าจะสามารถด าเนินการตามความ
ต้องการของประชาชนได้หรือไม่ ส าหรบัเรื่องการก าจัดขยะ การคัดแยกขยะ เรากม็ีโครงการที่
ไปศึกษาดูงานที่เขาท าแล้วประสบความส าเร็จ เช่นทีเ่ทศบาลต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง   
จังหวัดนครราชสมีา ซึ่งเขาได้รบัรางวัลในการจัดการขยะ เพือ่น ามาปรบัใช้กับเทศบาลของเรา
ต่อไปคะ  

ปลัดเทศบาล - ครับจากที่แต่ละกองได้แจ้งผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ นให้บรรลุเป้าหมายไปแล้ว  ก็ท าให้เรารู้ถึงศักยภาพในบุคลากรและการท างาน
ของเรา จึงสามารถน าผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ น มาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน และจุดแข็ง (SWOT 
Analysis) และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเรา และขอแจ้งเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา  ในปี 2560 นั น 
สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน จากผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 65 คน ได้ดังนี  

/1.การบรรลุ... 
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1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1 ด้านเสริมสร้างให้มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน 

ระดับมากที่สุดร้อยละ  24.61  ระดับมากร้อยละ 60 ระดับปานกลางร้อย
ละ 15.38  

1.2  ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ระดับมากที่สุดร้อยละ  27.69  ระดับมากร้อย
ละ 55.38 ระดับปานกลางร้อยละ 16.92  

1.3  ด้านจิตส านึกในการกระท าความดี การให้ และการเสียสละ  ระดับมากที่สุด
ร้อยละ  30.76  ระดับมากร้อยละ 53.84 ระดับปานกลางร้อยละ 15.38 

1.4 ด้านการแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรม  ระดับมากที่สุดร้อยละ  20  ระดับมาก
ร้อยละ 55.38 ระดับปานกลางร้อยละ 23.07  ระดับน้อยร้อยละ 1.53  

2. ความรู้ก่อนและหลังอบรม 
2.1 ด้านวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงาน ก่อนอบรม ระดับมากที่สุดร้อย

ละ  4.61  ระดับมากร้อยละ 36.92 ระดับปานกลางร้อยละ 47.69 น้อย
ร้อยละ 10.76  หลังอบรม  ระดับมากที่สุดร้อยละ  30.76  ระดับมาก
ร้อยละ 61.53 ระดับปานกลางร้อยละ 78.46  

2.2  ด้านการสร้างเครือข่ายการท าความดี  ก่อนอบรม ระดับมากที่สุดร้อยละ  
12.30  ระดับมากร้อยละ 32.30 ระดับปานกลางร้อยละ 46.15 น้อย
ร้อยละ 9.23  หลังอบรม  ระดับมากที่สุดร้อยละ  38.46  ระดับมากร้อย
ละ 56.92 ระดับปานกลางร้อยละ 4.61  

2.3  ด้านคุณธรรม  ก่อนอบรม ระดับมากที่สุดร้อยละ  9.23  ระดับมากร้อยละ 
29.23 ระดับปานกลางร้อยละ 49.23 น้อยร้อยละ 12.30  หลังอบรม  
ระดับมากที่สุดร้อยละ  26.15  ระดับมากร้อยละ 64.61 ระดับปานกลาง
ร้อยละ 9.23  

2.4  ด้านพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์  ก่อนอบรม ระดับมากที่สุดร้อยละ  78.46  
ระดับมากร้อยละ 33.84 ระดับปานกลางร้อยละ 49.23 น้อยร้อยละ 
9.23  หลังอบรม  ระดับมากที่สุดร้อยละ  35.38  ระดับมากร้อยละ 
58.46 ระดับปานกลางร้อยละ 6.15  

3. การน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.1  ด้านการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย ระดับมากที่สุดร้อยละ  

18.46  ระดับมากร้อยละ 67.69 ระดับปานกลางร้อยละ 13.84  
3.2  ด้านพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และความสงบเรียบร้อยของสังคม  ระดับ

มากที่สุดร้อยละ  26.15  ระดับมากร้อยละ 61.53 ระดับปานกลางร้อยละ 
12.30  

3.3  ด้านปัญหาระบบคุณธรรม  ระดับมากที่สุดร้อยละ  15.38  ระดับมากร้อย
ละ 53.84 ระดับปานกลางร้อยละ 29.23  ระดับน้อยร้อยละ 1.53 

3.4  ด้านจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้และเสียสละ  ระดับมากที่สุด
ร้อยละ  23.07  ระดับมากร้อยละ 60 ระดับปานกลางร้อยละ 15.38  
ระดับน้อยร้อยละ 1.53 
ครับจากที่ได้สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ที่ผ่านมานี  ท่าน
ใดมีข้อเสนอแนะ หรือเกิดปัญหาอุปสรรค ที่จะแจ้งให้ทราบ เพื่อน าปัญหา
และแนวทางการแก้ไขไปปรับใช้ในครั งต่อไปบ้างครับ  

/นางสาวน  าฟ้า... 
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นางสาวน  าฟ้า    -ค่ะจากที่ได้เป็นผู้รบัผิดชอบโครงการ ขอแจ้งปญัหาอปุสรรค ในการ 
     ด าเนินงาน  ดังนี  

1. ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการค่อนข้างจ ากัด  ท าให้ผู้ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ ในเนื อหา ไม่ครอบคลุมครบถ้วน 
2. งบประมาณค่อนข้างจ ากัด  ท าให้การบริหารงานโครงการไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
3. สถานที่ด าเนินงาน  ควรให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นสภาพแวดล้อม ของ

เนื อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจน 
     - ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานโครงการในครั งต่อไป   
     1. ควรก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกบัเนื อหา หรือหลักสตูรการอบรม 
     2. ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม มากขึ น 
     3. ควรจัดในสถานที่ในสภาพแวดลอ้มทีผู่้เข้าร่วมอบรม มองเห็นเป็นรปูธรรม 
        เช่น วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรม และควรมหีลักสูตรฝึกปฏิบัติจรงิ 
นายนอม    -ครับจากที่ได้รับข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการจัด 
     โครงการฝกึอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ผ่านมา  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเตมิ
     อีกหรือไม่   
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายนอม    -ครับก็จะน าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มาปรับใช้ในการด าเนินงาน
     โครงการในด้าน ระยะเวลา ด้านงบประมาณ หลักสูตร และสถานที่ 
     ด าเนินงาน ให้มีความเหมาะสมและดีย่ิงขึ นในครั งต่อไป 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง   อื่น ๆ 
รองนายกเทศมนตรี   - เดือนนี ก็เป็นช่วงครึ่งหลังปีงบประมาณก็ขอให้ทุกท่านด าเนินงานตาม

  แผนการ ด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งทุกส่วนราชการได้มีการก าหนด 
  แผนการด าเนินแล้วนั น เพื่อไม่เกิดความล่าช้า หรือเกิดปัญหาด้านการใช้จ่าย
  งบประมาณประกอบกับให้ทุกส่วนราชการมีการประชุมก าหนดข้อตกลงการ
  ปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ
  ติดตามและแก้ไขปัญหา  มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามอะไรไหมครับ ถ้าไม่
  มีขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม    เวลา   11.30  น. 
      (ลงช่ือ)            ผู้จดรายงานการประชุม 

                       (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 
                     นักทรัพยากรบุคคล 

                                                                 11   พฤษภาคม  2561 
 

 (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                       11    พฤษภาคม   2561 

 
 (ลงช่ือ)            ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

               (นายเกษม  ซื่อตรง) 
                   รองนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                        11    พฤษภาคม   2561 



 
รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 

วันที่  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายเกษม         ซื่อตรง 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
เกษม          ซื่อตรง 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

   -ไม่มี-   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

ปลัดเทศบาล  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมตทิี่ 
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมมีาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปญัหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในทีป่ระชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
   การปฏิบัตงิาน 
ปลัดเทศบาล แจ้งใหเ้จ้าหน้าที่ทกุคนทราบเกี่ยวกบัการแต่งกายให้แตง่กายชุดสีกากีทุกวันจันทร์ 
  ต่อไปขอติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/นายพงศธร... 
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นายพงศธร -กองช่าง ได้ด าเนินการส ารวจการบริการประชาชนพบปัญหาคือไฟฟ้าถนน  และจุดที่จะต้อง

ปรับปรุงซ่อมแซม  เนื่องจากช ารุดเสียหายด้วยสาเหตุต่างๆ  เช่นลมพายุพัดเสาไฟฟ้าหัก  
หลอดไฟฟ้าแตก  และปัญหาอีกอย่างในช่วงหน้าฝนอาจเกิดไฟฟ้ารั่วเกิดจากกิ่งไม้ถูกลมพัดล้ม
ทับสายไฟฟ้าหรือเสาไฟฟ้า  เนื่องจากกิ่งไม้รกรุงรัง  ไม่ได้รับการตัดกิ่งให้เรียบร้อย  จึงส่งผล
กระทบต่อการติดตั งไฟฟ้าถนน  จึงขอเสนอให้มีการดูแลรักษาต้นไม้กิ่งไม้ไม่ให้ทับสายไฟ      
ซึ่งบางทีอาจจะมีสัตว์เลื อยคลานขึ นไปพันสายไฟอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 

ปลัดเทศบาล ครับส าหรับเรื่องนี ก็ขอให้แจ้งพนักงานที่มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดถนนและขยะให้
ด าเนินการส ารวจดูว่าจุดบริการใดบ้างที่เกิดกรณีนี   และให้แจ้งต่อเจ้าของสถานที่ก่อนเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง  เมื่อแจ้งแล้วเขาไม่มีการด าเนินการ  ก็ให้ด าเนินการตัดกิ่งไม้และ
ดูแลความสะอาดเฉพาะในส่วนที่จะท าให้เกิดอันตราย 

นางสาวน  าฟ้า -ส านักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผนก็เตรียมการจัดประชุมประชาคมต าบล   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ที่จัดท าขึ นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี ตามหลักเกณฑ์ใหม่โดยมีการทบทวน
และปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

นางวิไลพร -กองคลัง มกีารให้แตล่ะหมู่บ้านประชาคมแต่งตั งประชาชนเข้ามาเพื่อเป็นคณะกรรมการเปิด
ซองและกรรมการตรวจรบังานจ้างเพราะว่าจะมีการเปิดซองสอบราคาโครงการต่างๆ 

 มีการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งมีแผนผงัก าหนดผู้รบัผิดชอบ รวมถึงการรบัช าระ
ภาษีเราได้ออกพื นที่ตามหมูบ่้านเพือ่ใหบ้ริการช าระภาษีของประชาชน แต่ก็ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าที่ก าหนดไว้ แต่ก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ และท าหนังสือติดตามทวงถามให้ประชาชนมา
ช าระภาษีเพิ่มขึ นคะ 

ปลัดเทศบาล -งานแต่ละด้านก็ไดม้ีการด าเนินการส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามแผนการด าเนินงานของแต่ละส่วน
ราชการแล้วนะครับ อีกเรื่องที่เราจะต้องมีการติดตามในการประชุมคือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผมเห็นว่าควรจะให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการประเมินคอยติดตาม ก าชับ หรือให้มี
การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารที่มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือนบาง
เดือนก็ประชุม 2 ถึง 3 ครั ง อาจจะมีการจดรายงานการประชุมบ้างเป็นบางครั งนะครับ แต่ก็
ขอให้ทุกส่วนราชการยึดถือแนวทางที่เราได้มีมติร่วมกันในที่ประชุม ไปถ่ายทอดนโยบายหรือ
มติที่ประชุมให้พนักงานในสังกัดยึดถือและปฏิบัติ เพื่อให้มีมาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป 

นายกเทศมนตรี -ครับผมได้มอบนโยบายในเรื่องการติดตามผลการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการทราบและให้
ด าเนินการทุกๆ เดือน ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะอาจจะทุกเดือนก็ได้ เพื่อ
ท่านจะได้ติดตามและรู้ถึงปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน หลังจากที่ท่านได้ท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการแล้วนั น เริ่มตั งการลา มาสาย ผลงานที่ท า งานที่แต่ละคนก าหนดไว้ในข้อตกลง 
มีผลสัมฤทธ์ิอย่างไร พฤติกรรมการท างาน การปฏิบัติตนเป็นอย่างไร เหล่านี มันอยู่ในตัวชี วัด
การประเมินตัวบุคคล และการท างานทั งสิ น ถ้าท่านคอยติดตาม หรือให้ค าปรึกษากับพนักงาน
ในสังกัด รับผิดชอบในส่วนที่ท่านมีอ านาจหน้าที่ ผมเห็นว่างานทุกเรื่องที่เกิดขึ นจะประสบ
ความส าเร็จแน่นอน หรือถ้ามีอะไรที่เกินกว่าขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ท่านไม่สามารถตัดสินใจได้
หรือแก้ไขปัญหานั นได้ ก็ให้แจ้งให้ปลัด หรือคระผู้บริหารทราบโดยเร็ว  

 
/เพื่อเราจะ... 
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 เพื่อเราจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอปิดการประชุม 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง   อื่น ๆ 
 -   ไม่มี   - 
ปิดประชุม    เวลา   10.30  น. 

      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 

                นักทรัพยากรบุคคล 
                                                                 7    มิถุนายน  2561 
 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                       7    มิถุนายน   2561 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                        7   มิถุนายน   2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายเกษม         ซื่อตรง 
นายชูเกียรติ      ควบพิมาย 
นายขวัญชัย      ใสพลกรงั 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายภากรณ์       พงษ์พิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ แทน ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
เกษม          ซื่อตรง 
ชูเกียรติ       ควบพิมาย 
ขวัญชัย       ใสพลกรัง 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
ภากรณ์         พงษ์พิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สภุาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

นายกเทศมนตร ี  -จากที่ได้ไปประชุมที่อ าเภอพิมายมานั น ในช่วงเดือนนี ก็จะมีการจัดงานวันเฉลิมพระ 
   ชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ซึง่ทางอ าเภอกจ็ะจัดงานในช่วงเช้าก็จะมกีารท าบุญตักบาตร  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

ปลัดเทศบาล  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมตทิี่ 
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมมีาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปญัหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในทีป่ระชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
   การปฏิบัตงิาน 

นายกเทศมนตรี ในการประชุมครั งนี   แจ้งเรื่องงานโครงการในเทศบัญญัติ  ที่เหลือจะเป็นโครงการโควตา
หมู่บ้าน ชุดแรกเรื่องการก่อสร้างรางระบายน  า และให้เตรียมท าความสะอาดรางระบายน  าใน
บริเวณชุมชนเพื่อรองรับน  าในช่วงฤดูฝน  โดยท าการขุดลอกฉีดท าความสะอาด  ขอให้กองช่าง 
ท าการสรุปแผนงานเกี่ยวกับรางระบายน  าและโครงการที่เกี่ยวข้อง มาให้ด้วย รวมถึงการตัดกิ่ง
ไม้และต้นไม้ช่วงฤดูฝน ที่มีลมแรง ให้ท าการตัดแต่งเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่ชุมชน 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล -ในส่วนนี  กองช่าง มีหน้าที่การรับผิดชอบโครงการให้ท าการเขียนแบบเกี่ยวกับ รางระบายน  า 
การก่อสร้าง การซ่อมแซม รางระบายน  าในหมู่บ้านที่ได้รับโควตามาก่อนทั งหมด รวมทั ง
แผนการท าความสะอาดขุดลอกมาน าเสนอในที่ประชุมด้วย ส่วนเรื่องการตัดกิ่งไม้ให้ กองช่าง 
ไปด าเนินการแล้ว ขอให้กองช่างน าเสนอในที่ประชุมด้วย 

นายภากรณ์ -กองช่าง ตามท่ีได้ให้พนักงานไปส ารวจและตัดก่ิงไม้ที่อาจไปทับสายไฟหรือล้มทับสายไฟฟ้าถนนใน
เขตเทศบาลนั นปรากฏว่าได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย  แต่มีบางรายที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านใน
วันทีส่ ารวจจึงยังไม่ได้ด าเนินการตัดก่ิงไม้เพราะเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้กินผลหรือไว้ขาย  จึงแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งเจ้าของบ้านอีกครั งหน่ึงแล้ว  ในส่วนของการติดตั งไฟฟ้าถนนเพิ่มเติมนั น  
เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ  คงเป็นปีงบประมาณต่อไป  ตอนนี ก็ส ารวจความจ าเป็นไว้ก่อน 

นางสาวน  าฟ้า -ส านักปลัดเทศบาล ช่วงเดือนนี ก็มีการเตรียมจัดท าเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จึงขอ
แจ้งให้ทุกกองเตรียมข้อมูลให้กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเสนอสภาเทศบาล และอ าเภอ
เพื่อประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2561 และให้เสร็จในช่วงเดือนกันยายน  ส าหรับการตั งเงินเดอืนนั น
โดยหลักแล้ว ให้ค านวณเงินเดือนทุกต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563)   
ไวใ้นเทศบัญญัติในหมวดเงนิเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซ่ึงจะส่งผลท าให้ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
รายจ่ายประจ าเพิ่มขึ น ถ้าเราประมาณการงบประมาณรายจ่าย เท่าเดิมกับปีทีผ่านมา ส าหรับงาน
สวัสดิการและสังคม ของเราก็จะมีการจัดโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ มได้ บริเวณ
ถนนสายกลางหมู่บ้านตะปัน-รังกา จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานกิจกรรมซ่ึงเรามีการลงทะเบียนผู้
ที่จะขายสินค้า เพื่อจัดโซนประเภทของสินค้า  ถือว่าเป็นโครงการตามด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ของจังหวัดนครราชสีมา  ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ก็ได้ด าเนินการประสาน
ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประเมินความพึงพอใจทั งด้านการกระบวนการขั นตอน
การให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการว่าประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่  เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ หรือโบนัส  ประจ าปี 2560  ซ่ึงในปีนี การก าหนดหลักเกณฑ์  มีความละเอียด และยาก
เพิ่มขึ น และจ านวนเท่าที่สามารถจะจ่ายได้เม่ือดูจากหลักเกณฑ์แล้ว สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า ของ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  จึงเรียนมาเพื่อทราบคะ 

นางวิไลพร -กองคลัง ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประชาคมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดซองและ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก็เร่ิมส่งมายังแต่ยังมีบางหมู่ไม่ส่งและได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน
ทราบแล้วค่ะ 

นางอรวรรณ -ส าหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตอนนี มีการฉดีพ่นหมอกควันเพื่อก าจัดลูกน  ายุงลาย 
เน่ืองจากได้รับแจ้งมีผูป้่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก ซ่ึงเราก็ได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลด้วยแล้ว ให้ออกส ารวจร่วมกันกับเทศบาล จริงๆแล้วเราก็มีการรณรงค์ใหค้วามรู้แก่ประชาชน
ให้ช่วยกันก าจัดแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถงึอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ให้
ช่วยกันส ารวจแหลง่เพาะพันธุ์ของลูกน  ายงุลาย เช่นในอ่างเก็บน  าให้มีฝาปดิมิดชิด หรือการคว่ า
กระป๋อง กะโหลกกะลา ต่างๆท่ีเก็บน  าไวเ้พื่อไม่ให้ยงุลายไปไข่ และเราก็จะแจกทรายอะเบท คือ
ยุงลายที่มีเชื อโรคไขเ้ลือดออกเม่ือมันกัดผูป้่วยแล้ว เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะบินไปกัดใครต่อ  
เพียงคาดเดาว่าในบริเวณใกล้เคยีงที่สุดเพราะฉะนั นวิธีที่เราจะสามารถป้องกันไดด้ีที่สดุก็คือก าจดั
แหลง่เพาะพันธุ์ และประชาสัมพันธ ์ รณรงค์ให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดลูกน  ายุงลาย แต่สภาพอากาศที่
อุณหภูมิสูงก็มีส่วนส าคญัที่ท าให้ยงุลายมีการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและก าจัดยากขึ น 

นายประจวบ - ครับกองสง่เสริมการเกษตร ตอนนี ก็ได้มีการมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ไปดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว ้ ซ่ึงบาง
ต้นก็ตายไปแล้วเน่ืองจากสภาพอากาศที่ร้อน และฝนก็ทิ งช่วงนาน รวมถึงสตัว์เลี ยงที่ชาวบ้าน
น าออกไปเลี ยงได้กัดกินต้นไม้ที่ปลูกไว้ จึงท าให้เกดิความเสียหาย จงึได้หาพันธุ์ไม้ไปปลูกทดแทน
เรียบร้อยแล้วครบั 

/นางสาวสภุาวดี... 
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นางสาวสภุาวด ี - กองการศึกษา เร่ืองของศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่จะมีการปรับปรุง ต่อเติมของแต่ละศูนย์ก็ได้มีการ

ด าเนินการเตรียมรายละเอียดให้กองแล้วเพื่อเตรียมให้ช่างประมาณการราคาเพื่อไปก าหนดในเทศ
บัญญตัิคะ 

ปลัดเทศบาล -งานแต่ละด้านก็ได้มีการด าเนินการส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามแผนการด าเนินงานของแต่ละส่วน
ราชการแล้วนะครับ อีกเรื่องที่เราจะต้องมีการติดตามในการประชุมคือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผมเห็นว่าควรจะให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการประเมินคอยติดตาม ก าชับ หรือให้มี
การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารที่มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือนบาง
เดือนก็ประชุม 2 ถึง 3 ครั ง อาจจะมีการจดรายงานการประชุมบ้างเป็นบางครั งนะครับ แต่ก็
ขอให้ทุกส่วนราชการยึดถือแนวทางที่เราได้มีมติร่วมกันในที่ประชุม ไปถ่ายทอดนโยบายหรือ
มติที่ประชุมให้พนักงานในสังกัดยึดถือและปฏิบัติ เพื่อให้มีมาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป 

นายกเทศมนตรี -ครับผมได้มอบนโยบายในเรื่องการติดตามผลการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการทราบและให้
ด าเนินการทุกๆ เดือน ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะอาจจะทุกเดือนก็ได้ เพื่อ
ท่านจะได้ติดตามและรู้ถึงปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน หลังจากที่ท่านได้ท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการแล้วนั น เริ่มตั งการลา มาสาย ผลงานที่ท า งานที่แต่ละคนก าหนดไว้ในข้อตกลง 
มีผลสัมฤทธ์ิอย่างไร พฤติกรรมการท างาน การปฏิบัติตนเป็นอย่างไร เหล่านี มันอยู่ในตัวชี วัด
การประเมินตัวบุคคล และการท างานทั งสิ น ถ้าท่านคอยติดตาม หรือให้ค าปรึกษากับพนักงาน
ในสังกัด รับผิดชอบในส่วนที่ท่านมีอ านาจหน้าที่ ผมเห็นว่างานทุกเรื่องที่เกิดขึ นจะประสบ
ความส าเร็จแน่นอน หรือถ้ามีอะไรที่เกินกว่าขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ท่านไม่สามารถตัดสินใจได้
หรือแก้ไขปัญหานั นได้ ก็ให้แจ้งให้ปลัด หรือคระผู้บริหารทราบโดยเร็ว มีท่านใดจะเสนออะไร
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม   -  ไม่มี -   

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง   อ่ืน ๆ 

นายกเทศมนตรี -   
 

ปิดประชุม    เวลา   11.30  น. 
                 

      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 

                นักทรัพยากรบุคคล 
                                                                 16   กรกฎาคม  2561 
 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                       16    กรกฎาคม   2561 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                     16    กรกฎาคม   2561 

 



รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 
วันที่  23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางวิไลพร       วงษ์เตมีย์ 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายประจวบ       พิรักษา 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
วิไลพร         วงษ์เตมีย์ 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ประจวบ       พิรักษา 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

ปลัดเทศบาล  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมตทิี่ 
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมมีาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปญัหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในทีป่ระชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
   การปฏิบัตงิาน 

นายกเทศมนตรี วันนี ที่เชิญประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้พนักงานช่วยกันปฏิบัติงานให้อย่างเต็มที่ การท างาน 
การขอลากิจ  ลาป่วย ให้ตรวจสอบความเหมาะสม ในส่วนการแต่งกายของผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงานให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่แจ้งไปแล้ว  การใช้รถส านักงานของแต่ละกอง 
จะต้องเขียนขออนุญาตการใช้รถก่อนทุกครั ง ถ้าใช้รถในเขตอ าเภอให้ขอปลัดเทศบาล และแต่
ใช้รถไปจังหวัดให้ขออนุญาตนายก  ในแต่ละวัน ให้ ผอ.กอง ท าการแบ่งงาน  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ น และแจ้งให้ทราบด้วย 

 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล  - ครับจากที่เราได้มีการติดตามการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานมาตั งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 
   2561  ซึ่งคณะผู้บริหารก็ได้มอบนโยบายใหก้ับหวัหน้าสว่นราชการ เพื่อไปด าเนินการในแต่ละ
   ส่วนราชก็ได้รับมอบนโยบายไปสู่พนักงานในสังกัดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการ
   บริหารราชการ ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ซึ่งบางทีก็อาจจะมีการรับมอบนโยบายมา
   จากจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเพื่อการรายงานหรือการส่งงาน
   ให้กับจังหวัดหรืออ าเภอ เพื่อที่จะต้องรายงานตามล าดับชั นต่อไป ดังนั นการรายงานข้อมูลใน
   เรื่องใดก็ตามผมเองในฐานะปลัดเทศบาลที่ต้องก ากับดูแลและตรวจสอบก่อนที่จะให้ 
   นายกเทศมนตรี ลงนามจึงขอให้กรอกหรือรายงานข้อมลูใหเ้ป็นปจัจบุัน ถูกต้องและให้ครบถ้วน 
   ถ้ายังไม่แน่ใจก็ให้สอบถาม หรือปรึกษาก่อน  ส าหรับเดือนสิงหาคม นี ก็ใกล้จะสิ นปีงบประมาณ 
   2561  แล้วมีกองไหน หรืองานไหนที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการหรืออยู่ระหว่างการด าเนินการ
   ยังแล้วเสร็จ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปหีรอืไม่  เพื่อที่เราจะได้เตรียมด าเนินการกันเงินไว้
   เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ทัน เริ่มจากส านักปลัดเทศบาล ชี แจงรายงานผลการด าเนินงานครับ 

นางสาวน  าฟ้า  - ส านักปลัดเทศบาล จากที่ได้แจ้งเรื่องการเสนอขอรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและ
   ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งต้องเสนอและก าหนดงาน
   โครงการ/กิจกรรมที่ดีเด่น 1 โครงการ และโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   จังหวัด ภายในเดือนกันยายน ของทุกปีเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษหรือเงิน
   รางวัลประจ าปี  ไปแล้วนั น ตอนนี ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้ท า
   สัญญาว่าจ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส าหรับปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง
   จะต้องเริ่มให้มีการประเมินความพึงพอใจและท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
   ซึ่งจะเริ่มตั งแต่เดือนตุลาคม 2561  ส าหรับการเสนอโครงการหรือกิจรรมดีเด่น และ 
   โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนั น ดิฉันขอปรึกษาในที่ประชุมนะคะ     
ว่า   เราจะน าเสนอโครงการหรอืกิจกรรมเรื่องอะไร เพราะผู้ทีร่ับผิดชอบงานหรือโครงการที่เสนอไป
   จะต้องรับผิดชอบรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะ
   กรรมการฯ และงานด้านแผนและงบประมาณ ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
   2562 นั น ก็ได้รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ จัดท าร่างเทศบัญญัติและน าเสนอสภาเทศบาล
   เพื่อให้ความเห็นชอบ และรายงานอ าเภอเพื่อพิจารณา แต่ทั งนี ในครั งนี ทางอ าเภอขอดู 
   รายละเอียดของโครงการที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติทุกโครงการ และขอถามท่านนายกฯ นะคะ
   ว่าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรและผู้น า
   ชุมชน  จะน ามาบรรจุในเทศบัญญัติ ด้วยหรือเปล่าคะ  

นายกเทศมนตรี  - ให้น าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของส านักปลัดเทศบาลมาบรรจุในเทศบัญญัติ 
   เหมือนเดิมแต่ให้แยกเปน็ 2 โครงการ คือโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส าหรับคณะ
   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน  โดย
   แยกเป้าหมายให้ชัดเจน ท าให้ถูกต้องตามระเบียบ  หน่วยงาน ปปช. หรือ สตง. เขามีหน้าที่
   ตรวจสอบ เราก็ต้องชี แจง ก็ท าให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก็ไม่
   อยากให้วิตกกังกลมากจนเกินไป 
นายกเทศมนตร ี  - ครับผมเห็นว่าให้คงไว้เหมือนเดิมก่อน และเน้นย  าให้ด าเนนิการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
   ระเบียบทีก่ าหนดไว้ ถ้ามีการร้องเรียน หรือการตรวจสอบ จากหน่วยงานทีเ่ข้ามาตรวจสอบเรา
   ก็สามารถชี แจงเขาได้  ถ้าเรากลัวจนเกินไป หรอืวิตกกังวลจนเกินไป ก็จะไม่กล้าท า หรอืไม่ได้
   ท างานอะไรเลย 
 

/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล  - ครับส าหรับเรื่องการเสนองานโครงการ/กิจกรรม ดีเด่น และโครงการ/กิจรรม ตามแผน
   ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดขอเสนอให้เป็นงานในส านักปลัดเทศบาล เสนอในด้านตามแผน
   ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอในด้านโครงการ/กิจกรรม
   ดีเด่น 

นางสาวน  าฟ้า  - เสนองานโครงการ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ มได้  เป็นโครงการ/กิจกรรมตาม
   แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด เป็นงานสวัสดิการและสังคม คะ   

นางอรวรรณ  - เสนองานโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้อายุตดิบ้าน เป็นโครงการดีเด่นคะ 

นายกเทศมนตร ี  -มีใครจะเสนอโครงการอะไรเพิม่เติมไหมครบั ถ้าไม่มีก็ตกลงเสนอโครงการของส านัก 
   ปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม และให้เจา้หน้าที่ผูร้ับผิดชอบเตรียมข้อมูล 
   เอกสาร หลักฐานต่างๆให้พร้อมนะครบั 

ที่ประชุม  - เห็นชอบ-  

นายกเทศมนตรี   -ครับต่อไปเป็นเรื่องการแต่งกายให้พนักงานแต่งกายวันจันทร์ให้ใส่เครื่องแบบสีกากี และ
เนื่องจากใกล้สิ นปีงบประมาณในเรื่องการลางาน ทั งลากิจ และ ลาป่วย ให้พนักงานลาตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็นจริงๆ ส่วนการท างานในช่วงนี ดีขึ น ขอให้เป็นอย่างนี ต่อไป ให้ผอ.
กองแต่ละกองท าการแบ่งงานให้พนักงานท าให้เรียบร้อย  และมีการสอบถามเรื่องงานในแต่ละ
วัน ส่วนการใช้รถส านักงานไปในเขตอ าเภอให้ขออนุญาตปลัด ถ้าไปจังหวัดให้เป็นของนายก
เป็นผู้อนุมัติ และให้ปรับใบขออนุญาตใช้รถให้เป็นปัจจุบัน การติดตามโครงการ เหลือเวลา 1 
เดือนจะปิดงบให้แต่ละกองดูว่า แผนการโครงการไหนยังไม่ได้ท าให้พิจารณาด าเนินการ  ใน
เรื่องความก้าวหน้าของพนักงาน การปฏิบัติงานความมุ่งมั่นให้พิจารณาตามความเหมาะสม   

ที่ประชุม -รับทราบ- 

ปลัดเทศบาล -ในช่วงนี เป็นช่วงที่ก าลังจะสิ นปีงบประมาณแล้ว  และการพิจารณาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ
บุคคลก็มีพร้อมๆกันหลายเรื่อง  เช่น  การเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  การเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ซึ่งจะต้องส่งผลต่อ
การพิจารณาจ่ายเงินโบนัส  หรือเงินรางวัลประจ าปี  แต่ทั งนี ก็ต้องผ่านการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการที่จะต้องด าเนินการตรวจ  ซึ่งเหล่านี มันจะต้องเกี่ยวโยงกันด้วยหลักเกณฑ์  
ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ที่ก าหนดไว้  จึงขอให้ท่านด าเนินการด้วยความรอบคอบและให้เกิด
ความโปร่งใส  ยุติธรรมมากที่สุด เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดเตรียม 

 เอกสาร  ซึ่งบางเรื่องอาจจะมีการดูสถิติย้อนหลัง  ก็ขอเน้นย  าอีกครั งหนึ่งว่าให้เราช่วยกัน
พิจารณาให้รอบคอบ  ถึงหลักเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ น  
ซึ่งบางเรื่องค่อนข้างยากต่อการแกไ้ขในภายหลัง  และเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
เทศบาลที่จะได้รับ   

มติที่ประชุม - รับทราบ -  

 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง   อื่น ๆ 
 -   ไม่มี   - 

นายกเทศมนตรี - ครับมีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ   ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
  
ปิดประชุม    เวลา   12.00  น. 

 
      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 
                นักทรัพยากรบุคคล 

                                                                 23    สิงหาคม  2561 
 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                       23    สิงหาคม   2561 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                      23    สิงหาคม   2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการ 

วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที่ 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

นายเสถียร       ควบพิมาย 
นายวีระชาติ      สืบค้า 
นายนอม         สุขโข 
นายพงศธร       กรพิมาย 
นางสาวน  าฟ้า       ศรีชุ่ม 
นางสาวสุภาวดี      ศรีชุ่ม 
นางอรวรรณ       เพรชสัมฤทธ์ิ 
นายประจวบ       พิรักษา 
นางสาวนิภาพร  พลฉิม 
นางหนึ่งฤทัย  ราชนิล 
นายณัฏพัชร์    นิธิวรรธนันท์ 
นางดารารัตน์    ควบพิมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
นักวิชาการพัสด ุ
นักวิชาการพัสด ุ
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

เสถียร         ควบพิมาย 
วีระชาติ       สืบค้า 
นอม            สุขโข 
พงศธร         กรพิมาย 
น  าฟ้า          ศรีชุ่ม 
สุภาวดี         ศรีชุ่ม 
อรวรรณ        เพชรสัมฤทธ์ิ 
ประจวบ       พิรักษา 
นิภาพร        พลฉิม 
หนึ่งฤทัย      ราชนิล 
ณัฏพัชร์       นิธิวรรธนันท ์
ดารารัตน์      ควบพิมาย 

 

เริ่มประชุมเวลา    19.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

- รับรอง – 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั งที่แล้ว 

ปลัดเทศบาล  จากที่ได้มีมติในการประชุมครั งที่แล้วมาทุกส่วนราชการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมตทิี่ 
   ประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมมีาตรฐานและถือปฏิบัติต่อไป  หรือมีกองไหนที ่
   พบปญัหาที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ก็ขอให้แจง้ในทีป่ระชุมจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การประชุมเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อชี แจงติดตามประเมินผล 
   การปฏิบัตงิาน 

นายกเทศมนตร ี เนื่องจากวันนี เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  
2561  เรามีเรื่องอะไรทีจ่ะสรปุผลการปฏิบัตงิานในรอบปทีี่ผ่านมา  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล
ครับ 

ปลัดเทศบาล     ส าหรับในส่วนของงานในแบบประเมนิที่ก าหนดตัวชี วัด  ของคงเตรียมเอกสารครบสมบูรณ์แล้ว
ยังมีด้านใดที่ติดปัญหาอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ขอให้แจ้งและรีบด าเนินการโดยด่วนด้วยและการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกองที่ผา่นมาในปีงบประมาณนี   ส่วนใด  หรือกองใดมีงานหรือเรื่องอะไรที่
จะต้องชี แจงสรุปผลการปฏิบัติงานขอเชิญเลยนะครับ เริ่มจากส านักปลัดเทศบาลก่อน  

/นางสาวน  าฟ้า... 
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นางสาวน  าฟ้า -ส าหรับส านักปลัดเทศบาล  จากที่ด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ได้เน้นย  าให้เจ้าหน้าที่
ยึดถือหลักเกณฑ์  ตัวชี วัดที่ก าหนดไว้ในมิติการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก  หรืออาจจะมีนอกเหนือจากตัวชี วัดไปบ้างซึ่งเราก็ได้น ามาปรับใช้ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ  ส านักปลัดเทศบาลได้แบ่งงานตามโครงสรา้งการก าหนดสว่นราชการและมอบหมาย
งานให้แต่ละคนตามแผนผังโครงสรา้งทีก่ าหนด  ก็พบว่างานค่อนข้างด าเนินไปอย่างเป็นระบบมี
ระเบียบแบบแผน  และเมื่อเกิดปัญหาขึ นก็ได้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยในทันที   และ
ในตอนนี งานการเจ้าหน้าที่   ที่รับผิดชอบงานที่เร่งด่วน  ก็จะมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นคะแนนก าหนดในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษประจ าปี  และการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน  การเลื่อนค่าตอบแทน      
การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และจากที่ได้ประชุมในครั งที่ผ่านมาเรื่องการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) ก็ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าหรับงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั น ในช่วงนี เป็นช่วงฤดูฝน ก็ได้มีการเตรียมการด้านช่วยเหลือ
และบรรเทาด้านอุทกภัย ซึ่งที่ผ่านมาน  าจะไหลลงมาจากด้านเหนือ ในพื นที่หมู่ 10 หมู่ 11 น  า
ไหลมารวมส่วนใหญ่จะไหลลาดบางทีก็ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในบริเวณหมู่ 5 หมู่ 15 หมู่ 
6 หมู่ 16 หมู่ 19 และมารวมที่หน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 และท่วมถนนสายพิมาย-ชุมพวง 
จึงท าให้เกิดอันตรายในการเดินทาง  จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันฯ
เตรียมพร้อม และมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชายสลบัหมุนเวียนเฝ้าระวังในช่วงที่มีพายุหรือฝนตกหนัก  
พร้อมทั งได้รายงานให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบเป็นระยะคะ   

ปลัดเทศบาล -  ครับส าหรับเรื่องการเลื่อนขั นเงินเดือน  การเลื่อนค่าตอบแทน  การประเมินเพื่อต่อสัญญา
จ้าง นั นเราจะก าหนดวันเพื่อด าเนินการอีกครั งหนึ่ง และเน้นย  าเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ในพื นที่ของเราก็เกิดขึ นบ่อยครั งเมื่อฝนตกหนัก บางทีฝน
ตกหนักอยู่แถวๆ หมู่ 10 หมู่ 11 แต่หมู่ 6 หมู่ 16 หรือบริเวณด้านล่างตกไม่หนัก น  าก็จะ
ไหลจากด้านบนลงมารวมกันท าให้ท่วมถนน หรือบางครั งก็เข้าบ้านประชาชน ก็ให้มีการ
ประสานกับคนที่อยู่ในพื นที่ด้านบน เช่นเลขานุการนายกเทศมนตรี ถ้ามีกรณีฝนตกหนักก็ฝาก
ให้แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทัน  ต่อไปขอเชิญกองคลัง กองช่าง กอง
สาธารณสุขฯ และกองเกษตร ตามล าดับ รายงานผลการด าเนินงานครับ 

นางหนึ่งฤทัย  - ส าหรับกองคลังช่วงนี การด าเนินงานก็ยงัเหลอืการรายงานสรปุการรายเงินสถานะการเงิน 
การคลัง  ส่วนงานโครงการต่างๆที่ยังคงค้างการเบิกจ่ายขอให้แต่ละกองด าเนินการให้  
เรียบร้อยเพื่อจะได้ท าสรุปรายงานจังหวัดต่อไป 

นายพงศธร -กองช่างตอนนี ก็ก าลังเร่งด าเนินการงานโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จ และจะรีบด าเนินการเรื่อง
เอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย  และได้แบ่งการท างานให้กับพนักงานในสังกัดให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละงานให้มีความชัดเจนมากขึ น 

นางอรวรรณ -กองสาธารณสุขฯ  ตอนนี การด าเนินการก็เป็นปัจจุบันและการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ก็มีความ
ชัดเจนอยู่แล้ว   ส่วนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตอนนี ก าลังท าสรุปรายงานการด าเนินงาน
โครงการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้เพื่อรายงานจังหวัด  และท าสรุปรายงานการบันทึกข้อมูล
การเงินซึ่งแยกออกเป็นโครงการและสรุปรายรับ  รายจ่าย  ให้เป็นไปตามแผน 

 

/นายประจวบ... 
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นายประจวบ -กองส่งเสริมการเกษตร  การปฏิบัติงานก็มีความเรียบร้อยดี     

นายกเทศมนตรี ท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หรือมีข้อซักถามอะไร  หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นบ้าง  
ถ้าไม่มีก็เข้าสู่วาระต่อไป      

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง   อื่น ๆ 
ปลัดเทศบาล -เรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไปเป็นการแจง้

เรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน คือ สิง่ใดๆที่มผีลต่อบุคคล กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ ไม่ได้
ครอบคลมุผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที ่แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย 
เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าทีป่ระสงค์จะใหค้นเหล่านี ไดห้รือเสียประโยชน์ เมื่อ
นั นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชนส์่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ   
 1. ผลประโยชน์ทับซอ้นที่เกิดขึ น มีความทับซอ้นระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและสาธารณะ

เกิดขึ น 
 2. ผลประโยชน์ทับซอ้นที่เห็นเป็นผลประโยชน์ทับซอ้นที่คนเห็นว่ามี แต่จรงิๆอาจไม่มกี็ได้ ถ้า

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึง่ผลเสียไม่ 
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่กิดขึ นจริง ข้อนี แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไมเ่พียงแตจ่ะต้อง
ประพฤติตนอย่างมจีริยธรรม เท่านั น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆรบัรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับ
ประโยชนเ์ช่นนั นจรงิ 

 3. ผลประโยชน์ทับซอ้นที่เป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนทีม่ใีนปัจจบุันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
หน้าที่ทบัซ้อน หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน มี 2 ประเภท 
1. ประเภทแรก เกิดจาการทีเ่จ้าหน้าที่มบีทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย 
 ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไมม่ี

ประสิทธิภาพ หรอืแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมกัมีกลไกล
ป้องกันปัญหานี โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน  แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในหน่วยงานทีม่ีก าลงัคนน้อยหรือมเีจ้าหน้าทีบ่างคนเท่านั นที่ท างานบางอย่างที่คนอื่นๆ ท า
ไม่ได้ 
2.ประเภทสองเกิดจากการที่เจ้าหน้าทีม่ีบทบาทหน้าทีม่ากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า
บทบาทหน้าที่ในเทศบาล ท าให้ได้ข้อมลูภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียก็คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิ
ชอบหรอืความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มจงึถือว่ามีหน้าทีท่ับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบั
ซ้อนด้วย เพราะว่ามหีลกัการจัดการแบบเดียวกัน คือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและ
กลไกการจัดการผลประโยชน์ทบัซอ้นก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้เช่นกัน 
ยกตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน 

   1. หาประโยชน์ให้ตนเอง 
   2. รับประโยชนจ์ากต าแหน่งหน้าที ่
   3. ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
   4. ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ของตน 
   5. ใช้ข้อมูลความลับ เพือ่แสวงหาประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
   6. รับงานนอก แล้วส่งผลเสียใหง้านในหน้าที่ 

/7. ท างาน... 
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   7. ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอื อประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
   8. การให้ของขวัญ ของก านัล เพือ่หวังความก้าวหน้า 
   9. ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยงานที่ตนมอี านาจ 
   10. ซื อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจรญิก้าวหน้าของตน 
   ต่อไปกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง 

1.การรับผลประโยชน์หรอืการเรียกร้องสิง่ตอบแทนจาการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การรบังานนอกหรือการท าธุรกจิทีเ่บียดบงัเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
3. การท างานหลงัเกษียณให้กับหน่วยงานทีม่ีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
4. การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีที่มีการเบิกค่าน  ามันด้วย 
5. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
6. การรบังานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
7. การรบัประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรอืญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ครับจากที่ได้กล่าวมาทั งหมดเป็นเพียงบางส่วนของการชี แจงให้พนักงานเทศบาลได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งในอนาคตต่อไปเทศบาลก็ต้องมีการจัดการในเรื่องนี อย่าง 
จริงจังและจะต้องมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานใหเ้ปน็ไปตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมของ
พนักงานเทศบาล  เพื่อให้หน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  และมีการให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและประชาชนมีความพึงพอใจ  มี
ท่านใดสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอเชิญท่านนายกฯ สรุปการประชุม
คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลครับ 

นายกเทศมนตร ี  -ครับจากที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี แจงในเรือ่งคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานเทศบาล 
ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ขอให้พวกเราทุกคนศึกษารายละเอียดและตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องนี  เพื่อให้เทศบาลของเราเป็นเทศบาลที่น่าอยู่ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากที่จะต้องท าความ
เข้าใจ สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านตั งใจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง และจากที่เทศบาลของเราได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานก็ขอให้น ามาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามหรือเสนออะไรผมขอปิด
ประชุมครับ         

ปิดประชุม    เวลา   11.00  น.         
 

      (ลงช่ือ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                     (นายณัฏพัชร์  นิธิวรรธนันท์) 

                นักทรัพยากรบุคคล 
                                                                 11   กันยายน  2561 
 

 (ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายนอม  สุขโข) 

                   ปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
                       11    กันยายน   2561 

 
 (ลงช่ือ)       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายเสถียร  ควบพิมาย) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่
                        11    กันยายน   2561 
 


