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

ของเทศบาลต าบลบาลอ  ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ส าหรับวันนี้มีเรื่อง
หลายเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ สืบเนื่องเมื่อวานได้ไปประชุมคอทีมที่หอประชุม
เทศบาลนครยะลา  ซึ่งที่ประชุมชี้แจงเรื่องให้ทราบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลให้
มีการปรับปรุง  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานบุคคลไปหาท้องถิ่นอ าเภอ คือ (นางพ็ญศรี       
รามสินธุ์)  เรื่องที่สอง ระเบียบงานส่งเสริมของของผู้พิการ  ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
ท าหน้าที่รับค าร้อง และให้มีเจ้าหน้าที่ท าบัตร (โดยมีเจ้าหนาที่รับผิดชอบศูนย์ฯ)  
และเรื่องที่สาม  คือ งานระบบ  E-LAAS  ปีงบประมาณ  2558 แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ  เพราะเป็นค าสั่งของกรมฯ และได้เน้นย้ าให้
จังหวัดก าชับให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินการให้เป็นรูปแบบ  ซึ่ง
ในอินเตอร์เน็ตจะมีคู่มือรายละเอียดอยู่แล้ว  เรื่องที่สี่ คือ เรื่องเกี่ยวกับอบรมของ
ผู้บริหารจะไปในเดือนกันยายน แต่ได้ส่งรายชื่อและด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  
ส่วนเรื่องที่ห้า เรื่อง คสช. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
ร้อยละ  27.80%  และสุดท้ายขอชี้แจงเรื่องการท างานของแต่ละส่วน  ถ้าเป็นไป
ได้ให้หัวหน้าส่วนรับผิดชอบอยู่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากมีปัญหาผม 
(นายนุอ์มาน  แวกาจิ)  ปลัดได้แทงหนังสือเข้าส่วนแต่ไม่ได้ด าเนินการ ท าให้มีผล 
กระทบต่อหน่วยงานและองค์กร  ซึ่งผมไม่อยากให้หน่วยงานข้างนอกมองไม่ดี 
หรือไม่ท างาน และผมขอให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดด้วยนะครับเรื่องงาน  ผมขอฝากให้หัวหน้าส่วนดูแลตรงนี้ด้วยครับ  ครับ
ขอให้ท่านนายก ทต. แจ้งเรื่องให้ทราบต่อไป 

 

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

ประจ าเดือนสิงหาคม  2557  ประชุมวันนี้นายกขอชี้แจงและขับเคลื่อนเรื่อง
เกี่ยวกับงานบริการ งานทุกงานนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์ การท างานของเทศบาลของ
เราก็เหมือนกัน  นายกไม่อยู่ก็ไม่ท างานและถ้านายกอยู่ก็จะท างาน  ท าให้กลายเป็น
ประเด็นว่าไม่ท างาน  บางคนท าภารกิจส่วนตัวเยอะไปประมาณ 30%  ส่วนบางคน
ท าภารกิจส่วนตัวแค่  15% ซึ่งเป็นการกระท าของหัวหน้า และขอให้หัวหน้า
ทั้งหลายที่ท าให้องค์กรเดือดร้อน  โดยเฉพาะหัวหน้าส านักปลัด ต่อไปนี้ทุกอย่าง
ต้องท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปลัดด าเนินการ  (ต าหนิ) โดยเซ็นต์ชื่อก ากับ
การต าหนิการท างานให้ดีขึ้นมันไม่บาป มันจะเป็นบุญใหญ่ในศาสนา  เรื่องนี้นายก
ฝากให้ปลัดด าเนินการ  ให้ค าแนะน ากับหัวหน้าส านักปลัดที่มีปัญหาและแก้ไข
ปัญหาและให้ปลัดด าเนินการตามกระบวนการ สิ่งที่นายกย้ านักย้ าหนาที่ให้ท า 
Portfolio ท าให้รู้ว่าตัวเองท างานหรือไม่ท างาน  กระบวนที่  2 ท ารายงานให้
ผู้บริหารทราบ  พอท างานสบาย  ก็อยากให้สบายขึ้น  มนุษย์มีปัญหาที่จิตส านึก 
ลูกน้องจะรับสภาพและรับผิดชอบงานของหัวหน้าไม่ได้ 
                 /ปี  2558... 
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หากนายกไม่มาที่ส านักงานก็จะมีปัญหาตลอด พอการท างานจะดีขี้นก็กลายมาเป็น
เหมือนเดิม เรื่องที่สอง  คือระบบ  E - lAAS รู้สึกว่านายกได้ส่งให้ไปอบรมแล้วและ
ให้กลับมาด าเนินการ ผู้บริหารจะเน้นการท างานให้มีศักยภาพ แล้วท าไมไม่
ด าเนินการติดขัดตรงไหนจะอ้างเรื่องระบบไม่ได้แล้ว  ต่อไปนี้ขอชี้แจงเรื่องขั้นจะไม่
มีเส้นสาย และระบบโควตา หากตัวเองไม่มีศักยภาพอย่างริขอ แต่จะพิจารณาตาม
เกณฑ์ระบบอาวุโสใช้ในการพิจารณาขั้น ให้ปลัดคนเดียวเป็นผู้รายงานศักยภาพ  
(เป็นการสนับสนุนคนท างาน และการท างานให้มีศักยภาพ) คือ 
1. การต าหนิ  ต้องด าเนินการให้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. คนต้องสอดกับงาน 
คนที่ท างานหรือผู้รับผิดชอบ คือ ปลัดเทศบาล เนื่องจากเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และ
ต้องรับผิดชอบดูเจ้าหน้าที่ในส านักงานให้มีการท างานที่ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลง มีอีก
เรื่องจะขอแจ้งส าหรับเจ้าหน้าที่ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างเหมา นับว่า
เป็นข่าวดีอีกเรื่อง  คือ  มีเงินเดือนปรับเพ่ิม  ในเมื่ออยู่บ้านเดียวกันก็จะต้องท าให้
เหมือนกัน   

ปลัด  ทต. ครับ  ผมขอชี้แจงเรื่องลูกจ้างเหมาครับต่อไปนี้ให้ท าสัญญา  6  เดือนครั้ง ในส่วน
ของนายมูดือทา มะดะ จะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้  นายกจะมีการจ้างต่อจาก
พนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นลูกจ้างเหมา ในส่วนของเงินเดือนนายกจะให้ความ
เหมาะสม เนื่องจากนายมูดือทา  มะดะ ท างานดีมาตลอด  นายกอยากจะจ้างต่อ
เป็นจ้างเหมา แต่ให้เงินเดือนตามความเหมาะสมด้วยนะครับ  

 

ประธาน(นายก อบต.) ครับ  ส าหรับทรัพยากรน้ าเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการด ารงชีวิต สิ่งส าคัญนั้นมี น้ า  
ไฟ  และเรื่องของขยะ  ส่วนเรื่องของขยะทางเทศบาลเราก็ได้มีการปรับปรุงแล้ว ท า
ให้ได้รับความชื่นชมจากชาวบ้านในพ้ืนที่ ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
ตัวเอง  ส่วนในฐานะหัวหน้าหน่วยงานต้องแก้ไขปัญหาให้ลูกน้อง  ค าต าหนิของ
นายกในวันนี้  คือเรื่องการท างานขอฝากให้ทุกคนตั้งใจท างานให้มากขึ้น ส่วนนายก
นายกจะรู้ว่าใครท างานแค่ไหน  และมีศักยภาพแค่ไหน  ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม  
2557  จะมีการประชุมสภาเรื่องเทศบัญญัติ  ขอให้ปลัดช่วยดูก่อนรู้สึกว่าจะสับสน  
ส่วนกองช่างมีเรื่องจะต้องด าเนินการอีก  นายกมีโครงการจะขับเคลื่อนและขอให้
กองช่างด าเนินการเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ปลัด ทต. เรื่องทุกเรื่องอยู่ที่หัวหน้าส่วนต้องด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน อย่าให้เหมือส านัก
ปลัด ขอให้ทุกส่วนตั้งใจท างานให้มากขึ้น 

 

ประธาน(นายก ทต.) เรื่องของการท างานขอให้ปลัดติดตามหน่อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนจะเน้นเรื่อง
ส่วนตัวมากกว่าเรื่องงานในส านักงาน เอกสารจะต้องด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน
และมีการติดตามด้วย     

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ปลัด ทต. เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี

พิเศษประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕6   
ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วงแทนเจ้าหน้าที่บุคลากร เนื่องจากเราขาดต าแหน่ง
บุคลากร  ซึ่งได้รับผิดชอบต่อในช่วงที่ต าแหน่งบุคลากรว่างนั้นเป็นพ่ีเลี้ยงโดยสอน
งานทั้งในต าแหน่งบุคลากรและตามมิติในการประเมินในเรื่องนี้ด้วย 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน (ทต) 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 

 
 

 
 


