รายงานการประชุ มคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจาและพนักงานจ้ าง
เทศบาลตาบลหนองไข่ นา้
ครั้งที่ 4/2560
วันจันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสานักงานเทศบาลตาบลหนองไข่ นา้
.........................................................................
ผู้มาประชุ ม
1. นายศิริ เรื องศรี ปลัดเทศบาล
2. นางสาวธัญญพัทธ์ อ้วนโพธิ์ กลาง รองปลัดเทศบาล
3. นางสาวภัชรี พงษ์ปิยะรัตน์ ผูอ้ านวยการกองคลัง
4. นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์ ผูอ้ านวยการกองช่าง
5. นางสาวชลิดา อภิทรัพย์ดารง หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ
6. นางประกอบ พิงกระโทก หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลัง
7. นางสาวปรางค์วไล ศรี ทอง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
8. นางมุกดา กิ่งนอก นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
9. นางสาวขวัญฤทัย คงทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญ
การ
10. นางสาวเรณู กมลรัตน์ นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
11. นางศิริรัตน์ สาทกลาง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
12. นางขวัญฤดี ราชนิรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
13. นางวนิดา พินิจพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
14.
นางมาลี เจริ ญเกียรติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
15. นายณัฐกาล รอดละม้าย นายช่างโยธาชานาญงาน
16. นางสาวจารุ ณี มาตรโคกสู ง นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
17.นางธัญยธรณ์ เทาใหม่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
18.นางสาวพนิตานันต์ ชนะจอหอ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
19. นายรุ จน์ มาตรโคกสู ง เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาฯปฏิบตั ิงาน
20. นางสาวนพรัตน์ มะเริ งสิ ทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
21. นางอรนุช เต้าทอง คนงาน
22. นายวีรัส กลางจันอัด นักการ
23. นางสาวสุ ภาวดี เขียนโพธิ์ ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุ รการ

/24.นางสาวสุ ภาพร.....

-224. นางสาวสุ ภาพร ไม้โคกสู ง คนงานทัว่ ไป
25. นายถนอมศักดิ์ แก่นจันทร์ พนักงานขับรถยนต์
26.
นางสาวกิ่งกาญจน์ แตงกระโทก คนงานทัว่ ไป
27. นายแสงทอง เอี่ยมพุฒ คนงานทัว่ ไป
28. นายสกุล ปลัง่ กลาง คนงานทัว่ ไป
29. นายชัชวาลย์ ชวนโพธิ์ คนงานทัว่ ไป
30. นางสาวดาริ กา ญาติดอน คนงานทัว่ ไป
31. นางวงเดือน โดนโคกสู ง ผูด้ ูแลเด็ก
32. นางพนาวัลย์ ภินานันทชัย ผูด้ ูแลเด็ก
33. นางสาวเสาวลักษณ์ กึ่งกลาง ผูด้ ูแลเด็ก
34. นางสาวพิมพิไล ง้าวกลาง ผูด้ ูแลเด็ก
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. สิ บเอกอนุรักษ์ การบรรจง หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานช่าง(ติดภารกิจ)
2. นางนิภาพร ด้อมกลาง นักวิชาการเกษตรชานาญการ(ติดภารกิจ)
3. นางกิตติกาญจน์ ศิริโภคานนท์ เจ้าพนักงานธุ รการ
ชานาญงาน (ลาป่ วย)
4. นางกาญจนา แจ้งหมื่นไวย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปก.) (ลาพักผ่อน)
5. นางรจนา หนูแก้ว เจ้าพนักงานทะเบียนชานาญงาน (ติดภารกิจ)
6. นางเพ็ญนภา ขาโคกสู ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ติดภารกิจ)
7. นายทินกร บั้งจันอัด ช่างเครื่ องสู บน้ า(ติดภารกิจ)
8. นายสุ นนั ต์ กอพลูกลาง คนงานทัว่ ไป(ติดภารกิจ)
เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลหนองไข่น้ า มาครบแล้
นายศิ
ว ริ เรื องศรี
ปลัดเทศบาลตาบลหนองไข่น้ า ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
นายศิริ เรืองศรี ไม่ มี
(ปลัดเทศบาล)
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มครั้งทีแ่ ล้ ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 3.....

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง แจ้ งเพือ่ ทราบและถือปฏิบัติ
นายศิริ เรืองศรี
3.1 เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเดือน เมษายน 2560 ที่จริ งแล้วขั้น
(ปลัดเทศบาล) น่าจะทราบผลได้ต้ งั นานแล้ว แต่ที่ชา้ ไปเพราะ ผอ.กองแต่ละกองไม่เสนอผลการ
ประเมินของลูกน้องขึ้นมาเสนอมันเลยล่าช้า การประเมินผมไม่ได้มองแค่การ
ปฏิบตั ิงานอย่างเดียว ยังมีองค์ประกอบคือ การลา มาสาย ลาเกินกาหนดไม่มีสิทธิ์
เลื่อนขั้น ตามที่นายกกาหนดระเบียบประกาศว่าด้วยการมาปฏิบตั ิราชการไว้ เวลา
ทางาน 08.30 น. ถึงขีดเส้นแดง ถ้ามาเซ็นชื่อใต้เส้นแดงหลังจากนี้ก็ถือว่ามาสาย
3.2 เรื่ อง การดูแลรักษารถ งานกองคลังได้ทาบันทึกแจ้งว่ารถจักรยานยนต์ของ
งานเกษตรไม่เบิกน้ ามันรถ ไม่เบิกน้ ามันรถก็ดี แต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบมัน
เป็ นรถส่ วนกลางคนในกองนั้น สามารถใช้รถได้หมด ไม่ได้อยูท่ ี่คนใดคนหนึ่ง
รถจักรยานยนต์ไม่สามารถนามาเป็ นรถประจาตาแหน่งได้ ถ้าเป็ นรถส่ วนกลาง
ถ้านาไปใช้ก็ตอ้ งมีการขออนุญาตถูกต้อง ใครเป็ นผูด้ ูแลรถคันนั้น ทาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ถูกต้อง
- ฝากคนขับรถยนต์สี่ประตู และรถยนต์คนั สี น้ าเงินด้วยช่วยกันดูแลรักษารถด้วย
ถ้าเราไม่ดูแลรักษารถยนต์กนั เราก็จะไม่มีให้ใช้งานได้นาน
3.3 เรื่ อง เวรสานักงาน ขอเน้นให้ผทู ้ ี่อยูเ่ วร-ยามและผูต้ รวจเวรด้วย เน้นย้าผูอ้ ยู่
เวร-ยามต้องงมาอยู่ บางทีผมแวะเข้ามาตรวจดู บางวันก็เห็นสองคน บางวันก็
เห็นคนเดียว บางวันก็เห็นมีโซ่คล้องไว้ การที่ให้อยูส่ องคน ก็เพื่อจะได้ช่วยกันดู
บางทีคนหนึ่งมีธุระ อีกคนหนึ่งก็จะได้ช่วยเฝ้ า เปลี่ยนเวรกัน
3.4 เรื่ อง การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ก็ช่วย ๆ กันดูแลหน่อยนะครับวัน
ก่อนกองการศึกษาได้รายงานว่า หลังคาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กรั่ว เนื่องจากโดย
ลมพายุพดั ถ้าจะซ่อมแซมไปก่อนก็ได้ถา้ มันจาเป็ นเร่ งด่วน แล้วจึงมาเขียนราย
งานผูบ้ งั คับบัญชาทีหลัง การบันทึกรายงานถ้าเป็ นครุ ภณั ฑ์ให้บอกหมายเลข
หรื อใส่ เลขครุ ภณั ฑ์มาด้วย
3.5 เรื่ อง การเร่ งรัดการทางาน เรื่ องแอร์ โครงการสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์เด็กเล็กหลังเก่า และหลังใหม่ ครุ ภณั ฑ์เครื่ องตัดหญ้านายกก็ได้อนุมตั ิแล้ว
ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบก็ขอให้ช่วยดูดว้ ย เร่ งรัดด้วย มันไปถึงขั้นตอน
ไหนแล้ว ช่วยเร่ งนิดหนึ่ง
- การทาบันทึกนัดประชุมไม่จาเป็ นต้องให้ผมเซ็นก็ได้
เพราะปลัดมีนโยบายเป็ น
ทางการอยูแ่ ล้ว นัดประชุมทุกเดือน ให้หวั หน้าสานักปลัดเซ็นบันทึกนัดประชุม
ได้เลย
/ประชุมประจาเดือน...

-4- ในการประชุมประจาเดือนที่อาเภอ ใครที่ไปประชุมมา มีเรื่ องอะไรมาก็นามา
แจ้งให้เพื่อนทราบในที่ประชุมประจาเดือนของเทศบาลด้วย
- หนังสื อรับเข้ามา ถ้ามีให้ดาวโหลด์ ให้โหลด์มาด้วย ถ้าโหลด์ไม่ได้ก็ให้เสนอ
หนังสื อมาก่อนแล้วให้ไปดาวโหลด์หนังสื อทีหลัง
นายศิริ เรืองศรี - ช่างรุ จน์ไปประชุมประจาเดือนที่อาเภอมา มีเรื่ องอะไรบ้าง
(ปลัดเทศบาล)
นายรุ จน์ มาตรโคกสู ง - ในการประชุมประจาเดือนที่ผา่ นมา ส่ วนใหญ่พดู ถึงรองนายกรัฐมนตรี มาตรวจ
(จพง.ป้ องกันและบรรเทาฯ ปง.)
งานที่บา้ นโพธิ์ และเรื่ องของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นไม่เกี่ยวข้องกับเราครับ
นายศิริ เรืองศรี - ในการประชุมผมอยากให้พวกเราพูดถึงการทางาน การประสานงาน ซักซ้อม
(ปลัดเทศบาล) การทางานของเพื่อนร่ วมงาน รายงานในที่ประชุมให้รับรู ้รับทราบ จะได้เป็ น
แนวทางเดียวกัน
- กองคลังครับผมสั่งให้ติดตามเกี่ยวกับเรื่ องธนาคารเขาให้เราทาอะไร ติดตาม
เรื่ องไปถึงไหนแล้ว
นางสาวนพรัตน์ มะเริงสิ ทธิ์
- เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่ องรู ดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ที่ไม่ตอ้ งชาระเป็ นเงินสด
(จพง.การเงินและบัญชี ) นาบัตรมารู ดเพื่อชาระภาษี หลายละเอียดของการติดตั้งเดียวจะติดต่อสอบถาม
กับธนาคารกรุ งไทยอีกทีค่ะ
นายศิริ เรืองศรี - การเสนอแฟ้ ม ธุ รการช่วยดูดว้ ย จัดแฟ้ มเป็ นสามกอง เรื่ องไหนด่วน ด่วนมาก
(ปลัดเทศบาล) ด่วนที่สุดเสนอตามลาดับ
- เน้นย้าการทางาน การรักษาวินยั การดื่มเหล้าในสถานที่ทางาน การทุจริ ตเบิก
ค่าเช่าบ้าน การเดินทางไปราชการ
- ผมอาจให้นิติกร เอาตัวอย่างวินยั ไปติดไว้ที่กระดานให้ไว้ดูกนั
- งานการเจ้าหน้าที่ ทาประกาศหลักเกณฑ์การมาปฏิบตั ิราชการไปติดไว้ที่บอดร์
ให้ทุกคนได้รับทราบด้วย
- การลากิจภายหลังจากการหยุดไปแล้ว ต้องระวังด้วย เหตุผลในการขอลากิจ
ด้วยว่าเป็ นเรื่ องสาคัญจริ งถึงแม้จะเป็ นอานาจของนายกก็ตามฝากพวกเราดูดว้ ย
3.6 เรื่ อง การออกเงินสารองส่ วนตัวออกไปก่อน เรื่ องที่จาเป็ นจริ งๆ เช่น
- กรณี เร่ งด่วนที่รอตามกระบวนการแล้วล่าช้า หรื อกรณี ที่ไม่ได้เครดิตถึงจะ
สารองเงินออกไปก่อนได้
- การจัดซื้ อจัดจ้าง ที่เรารู ้ล่วงหน้า และเรามีเวลาทามาก่อน มีระยะเวลา
ดาเนินการ ก็ไม่จาเป็ นต้องสารองเงินไปก่อน

/การยืมเงิน.....

-5- การยืมเงินราชการ เมื่อยืมแล้วต้องรี บนามาคืน เพราะมีสัญญายืมภายใน 15
วัน หรื อ 30 วัน แล้วแต่กรณี
- ใบลาต่อไปนี้ให้ใส่ ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้มาด้วยอย่าใส่ แต่เบอร์ โทรอย่าง
เดียว เพราะการใส่ เบอร์ โทรมาอย่างเดียวบางทีก็ติดต่อไม่ได้ ถ้าใส่ ที่อยูม่ าด้วย
บางที จะได้ไปติดต่อตามที่อยูไ่ ด้
- ผมได้เรี ยกธุ รการกองแต่ละกองมาซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ใบลา วันลา ธุรการกองเป็ นคนตรวจสอบ เสนอผูบ้ งั คับบัญชาอนุมตั ิตาม
ลาดับชั้น ส่ วนงานการเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่เก็บใบลาของแต่ละกองไว้ทาสถิติ
รายงานผูบ้ งั คับบัญชาประจาเดือน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
นายศิริ เรืองศรี
-เรื่ องเน้นย้าตามคู่มือการพัฒนาและส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกัน
(ปลัดเทศบาล) ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ตามที่ คสช.ได้มีคาสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่ องมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต ประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่ วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ กาหนด มาตรการหรื อแนวทางแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบ มุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริ หารงาน ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
จากทุกส่ วนในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริ ตได้ ซึ่ ง
หน่วยงาน อปท.ถือได้วา่ เป็ นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เป็ น
หน่วยงานที่ให้บริ การสาธารณะด้านต่างๆ เข้าใจสภาพและรับรู ้สาเหตุของปั ญหา
ที่เกิดในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่ วนกลาง
ที่ประชุม
รับทราบ
นายศิริ เรืองศรี
- มีใครมีขอ้ สงสัยหรื อจะแนะนาเรื่ องอะไรอีกหรื อเปล่าครับ ถ้าไม่มีอะไร
(ปลัดเทศบาล)
แล้วผมก็ขอปิ ดการประชุมเพียงเท่านี้
ปิ ดประชุ ม เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ) ธัญยธรณ์ เทาใหม่ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางธัญยธรณ์ เทาใหม่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
(ลงชื่อ) นายศิริ เรื องศรี ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายศิริ เรื องศรี )
ปลัดเทศบาลตาบลหนองไข่น้ า

-5ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาล)
ปิ ดประชุ ม เวลา 11.30 น.

- ไม่ มี
- มีใครมีขอ้ สงสัยหรื อจะแนะนาเรื่ องอะไรอีกหรื อเปล่าครับ ถ้าไม่มีอะไร
แล้วผมก็ขอปิ ดการประชุมเพียงเท่านี้

(ลงชื่อ) ธัญยธรณ์ เทาใหม่ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางธัญยธรณ์ เทาใหม่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
(ลงชื่อ) ศิริ เรื องศรี ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายศิริ เรื องศรี )
ปลัดเทศบาลตาบลหนองไข่น้ า

