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ผู้มาประชุม 
 ๑.  นายอับดุลรอเซะ  เดะแอ  นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
 ๒.  นายนุอ์มาน   แวกาจิ   ปลัดเทศบาล 
 ๓.  น.ส.ฮูยีหม๊ะ   หะมะ   หัวหน้ากองคลัง 
 ๔.  นางณัฎฐา  สวุรรณกายี  จพง.จัดเก็บรายได้ 
 ๕.  นางสาวนูรไอนี  ดาโอะ  นักวิชาการพัสดุ 
 ๖.  น.ส.ฮาวาเห   สะมะอุง  ผช.จนท.พัสด ุ    

๗. น.ส.อิมตีนาน  บือโต   นักวิชาการศึกษา 
 ๘.  น.ส.นูรียะห์  ตอแลมา  ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล 

๙.  น.ส.พานะ  เต๊ะ   หัวหน้าส านักปลัด 
 ๑๐. นายอาซิ  มะระเปะ   คนงานทั่วไป 

๑๑. นายมะ   ดาระปุปิ            เก็บเงินค่าขยะและค่าน้ าประปา 
๑๒. นายรูยานี  อูมามาวัด  คนงานทั่วไป 
๑๓. นายรอซาลี  กายง   พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 
๑๔. นางสาวย๊ะฮานี  หะเล๊าะ  ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ 

 ๑๕. นายมัสลัน  แวสลีา   หัวหน้ากองช่าง 
 ๑๖. นางพนิดา  มะทา   คนงานทั่วไป 

๑๗. นางสาวนัยนา  นะดารานิง  จนท.จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๑๘. นางสาวนูรีตา มะดะ   ผช.ช่างโยธา 

๒๐. นายมะตอเหร์   บือซา  คนงานทั่วไป 
21. นายรอซาลี   กายง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
22. นางรอฟีอา   ประดู่   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
23. น.ส.ซัยตุน   ยุนุ๊   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 

 



เริ่มประชุมเวลา    ๑0.๐๐  น. 
 
ปลัด ทต. กล่าวต้อนรับ  และเปิดการประชุมพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบล

บาลอ  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ส าหรับวันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ 
เรื่องแรก เกี่ยวกับการท างานของพนักงาน  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  อยากให้ท างานด้วย
ความตั้งใจ  และเป็นไปตามกรอบที่วางไว้  เบื้องต้นมีเรื่องชี้แจงแค่นี้ ขอให้ท่าน
นายก ทต. แจ้งเรื่องให้ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน (นายก ทต.) สวัสดีพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลบาลอทุกท่าน วันก็ เป็นการประชุม

ประจ าเดือนกรกฎาคม  2557 ประชุมวันนี้ซึ่งจะมีวาระยาวเกี่ยวกับระบบการ
ท างานในหน่วยงานที่จะต้องมีรูปแบบและนวัตกรรมใหม่ ๆ มีระเบียบ การท างานก็
อยากให้ท างานที่นี่ด้วยความตั้งใจและอดทนต่อการท างาน  ส่วนเรื่องการคลัง  เป็น
หน้าที่ของนางสาวฮูยีหม๊ะ  หะมะ  หัวหน้ากองคลัง  โดยมีหน้าที่  สรุปผลเรื่อง
การเงินของแต่ละเดือนให้ผู้บริหารทราบ  เพ่ือจะด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  แบ่งงานก็ได้แบ่งไปแล้ว ก็อยากฝากให้ทุกท่านช่วยกันท างาน
เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้  ส่วนการขับเคลื่อนเรื่อง
งานขอให้เป็นตาม portfolio (แฟ้มสะสมงานของตัวเอง)  ก็ได้แจ้งให้พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างเหมา ท าแฟ้มสะสมงานไปแล้ว  ซึ่งการท าตรงนี้เป็นการประเมินผลงาน  
และนายก ทต.บาลอ ก็ได้แจ้งไปแล้วหากผู้ใดท างานดีนายก ทต.บาลอ จะมีรางวัล
ให้ ซึ่งตรงนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างเหมา 

ประธาน(นายก ทต.) ครับ  ก็ขอให้ทุกคนท างานด้วยความตั้งใจ  ตอนนี้ก็สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่บุคลากรก็
ได้ย้ายไปแล้ว  งานก็เพ่ิมขึ้น   ก็อยากให้ส านักปลัดหรือส่วนปลัดแจกแจงงานและ
ช่วยงานในต าแหน่งของบุคลากร  ซึ่งงานของบุคลากรเป็นงานค่อนข้างจุกจิกอยาก
ให้ช่วย ๆ  กันท าซึ่งงานนี้ก็ขอมอบหมาย  นางสาวนูรียะห์   ตอแลมา  ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เป็นผู้ท าหน้าที่งานบุคลากรแทนและก็ขอให้ช่วย ๆ  
กันท าในงานส่วนตรงนี้ด้วย เพราะงานด้านบุคลการค่อนข้างเยอะและจุกจิก
พอสมควร  และอีกเรื่องที่นายก าชับคือ การท างานลูกจ้างเหมาก็ขอให้ตั้งใจท างาน 
หากผู้ใดท างานดีนายก ทต.บาลอ  ก็จะปรับเงินเดือนให้และการท างานทุกคนต่างก็
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของตัวเอง  และอีกเรื่องคือ  เรื่องยาเสพติด นายก ทต.
บาลอ ก็ย้ าไม่เจ้าหน้าที่  พนักงาน หรือลูกจ้างไปยุ่งเรื่องเพราะท าให้เสียหายต่อ
หน่วยงานและต่อระบบการท างานต่าง  ๆ  ในส่วนราชการก็ไม่เห็นด้วยให้เจ้าหน้าที่
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติ   

ปลัด ทต.บาลอ   ก็ขอให้หัวหน้าส่วน  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้างทุกท่าน  ช่วยกันท างานด้วยความ
ตั้งใจ  หากมีปัญหาหรือปรึกษาเรื่องการท างานขอให้เจ้าหน้าที่บอก และแนะน าได้   
ซึ่งการท างานในแต่ละส่วนก็มีมากน้อยไม่เท่ากัน  ส่วนปลัดงานค่อนข้างเยอะหน่อย  
บุคลากรก็น้อยก็ขอให้เจ้าหน้าที่ท างานด้วยความสามัคคี  และตั้งใจท างานด้วยครับ 

  
 



-๒- 
 

ขอบคุณครับ อยากทราบว่าหัวหน้าส่วนท่านใดมีความมีความคิดเห็น หรือเพ่ิมเติม
ในส่วนใดบ้าง      

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
     -ไม่มี- 
 
ประธาน สุดท้ายนี้มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องอยากถามบ้าง  เราก็ใช้เวลาในการ

ประชุมมากพอสมควรแล้ว  กระผมจึงขอปิดการประชุม 
 

 
เลิกประชุม  เวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

( นางสาวอิมตีนาน  บือโต ) 
      นักวิชาการศึกษา 
รักษาราชการแทน บุคลากร 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( นายนุอ์มาน   แวกาจิ  ) 

           ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                     ( นายอับดุลรอเซะ  เดะแอ  ) 
            นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 

 
 

 


