รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัว หน้า ส่วนราชการเทศบาลตาบลศรีสุน ทร
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันที่ 29 เมษายน ๒๕๕9 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทร
-----------------------------ผู้มาประชุม
5. นายวรวุฒิ ทรงยศ
6. นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร
7. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ
8. นายสุขชัย เกาทัณฑ์
9. นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ
10. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
11. นางนฤมล ณรงค์ทอง
12. นางสาวสุจินดา กองแก้ว
13. นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์
14. นางสมนิตย์ ลีลานนท์
15. นายวรายุทธ หลวงแก้ว
16. นางศิริพร สุขวิริยางกูร
17. นายเต็มศักดิ์ รักโอ
18. นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง
19. นางธันยชนก บู่ทอง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสรวิศ โสดรักษา
2. นายประพิษ หนูเพชร
3. นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
รองนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
ปลัดเทศบาลตาบลศรีสุนทร
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัด
รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
ผอ.กองช่าง (ติดราชการ)
ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๓. นางสาวอลิษา พรหมศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๔. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วศรีสด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕. นางสาวมลฤดี แสวงศิลป์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
ประธาน
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๒2 มีนาคม ๒๕๕9

ประธาน
มติที่ประชุม

-2ขอให้ทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง หากไม่มี
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๒2 มีนาคม ๒๕๕9

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เรื่อง การจัดงานลานค้าชุมชน คนศรีสุนทร
ประธาน
ตามที่ได้ มีการประชุมคณะทางานทั้งหมดไปเมื่อ วันที่ ๒๔ เมษายน 2559 แล้ วนั้น สรุปผลว่ า
อย่างไรบ้าง ขอให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงด้วย
ผอ.กองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการฯ ได้มีก ารกาหนดให้ ขายทุก วันอาทิ ตย์ของเดือน เดือนละ ๔ วัน โดยเริ่มตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 นี้ ระยะทางการจัดตลาด ตั้งแต่หน้าโรงเรีย นวัดศรีสุนทร
มาถึง แยกต้ น กระท้ อ น พื้ น ที่ส ามารถบรรจุ ร้า นค้า ได้ ๑๖๖ ร้า น ขณะนี้มีผู้ มาลงทะเบี ย น
จาหน่ายสินค้าที่ ๑๑๐ ร้าน และขณะนี้ยังเปิดรับอยู่เรื่อย ๆ ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้าง
ประธาน
กระผมอยากให้ ทดลองขายก่ อ น โดยเริ่มจาก ๒ วัน ต่ อเดือ นไปก่ อ น เพราะเกรงว่ าถ้ าขาย
เดือนละ ๔ วัน อาจจะทาให้ตลาดไม่ติด ส าหรับระยะทางที่บอกมา น่าจะยาวไป ควรทาเพีย ง
ครึ่งถนน โดยกาหนดเวทีกลางอยู่ที่บ้านจี้บี้
ผอ.กองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการที่ ประชุมเมื่อ วันก่ อนมีมติ ว่าให้ขายทุ กวัน อาทิ ตย์ ของเดือ น เพราะหากไม่ ขาย
ทุกวัน อาทิ ตย์แม่ ค้าที่มาขายของจะไม่ มีที่ไปขายที่ แน่น อน ที นี้จะเกิดปั ญหาไม่มีแ ม่ค้า มาขาย
ของในงานของเรา
ประธาน
ถ้าอย่ างนั้น ก็ให้ข ายทุก วันอาทิตย์ข องเดื อนได้ แต่ให้ ระบุ ว่าของที่ทามาขายอย่า ทามามากใน
วัน แรกๆ และสิ น ค้ า ที่ ข ายจะต้ อ งไม่ ซ้ ากั น โดยก าหนดให้ เ ปิ ด ขายตั้ งแต่ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 8
พฤษภาคม 2559 นี้เป็นต้นไป
ที่ประชุม
เห็นชอบ
ประธาน
จุดหลักๆ ของงานเรา คืออะไรให้ช่วยกันคิด
ที่ประชุม
สรุปจุดหลักๆของงานคือ ตลาดปลอดสารพิษ และเป็นตลาดไร้โฟม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม สาหรั บ หน้ า ที่ข องแต่ล ะคนที่ ได้ กาหนดไว้ ต ามคาสั่ ง ที่ 134/2559 ลงวัน ที่ ๑๐ มี นาคม
2559 มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง สาหรับหน้าที่หลักๆ มีดังนี้
๑. ฝ่ายอานวยการจัด งาน มี ท่า นนายกเป็น ประธาน มี รองนายก สมาชิก สภาทุ กคนและ
ปลั ด เทศบาลเป็ น คณะท างาน และหั วหน้ า ส่ วนราชการทุก กองเป็ น คณะท างานและ
เลขานุการ
๒. ฝ่ายพิธีการ/กิจ กรรมการแสดงพื้นบ้าน/การแสดงบนเวที มี หัวหน้าสานักปลัดเป็นหัวหน้ า
และผอ.โรงเรียน และพนักงานครู เป็นคณะทางาน
๓. ฝ่า ยสถานที่ ต กแต่ ง เวที แ ละสถานที่ บริ เวณลานกิ จ กรรม มอบหมายผอ.กองช่ า งเป็ น
หัวหน้า คณะท างาน และหั วหน้า ฝ่ายของกองคลัง กองช่ าง รวมทั้ง พนั กงานในกองช่า ง
และฝ่ายกองคลัง เป็นคณะทางาน
4. ฝ่ายประสานงาน มอบหมายผอ.กองสวัสดิการฯ พนักงานในกองสวัสดิการสังคม
-35.ฝ่ ายรั ก ษาความสะอาดสถานที่ มอบหมายหั วหน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารงานสาธารณสุ ข เป็ น
หัวหน้าคณะทางาน พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขเป็นคณะทางาน
6.ฝ่ายรัก ษาความปลอดภั ย มอบหมายหัว หน้าฝ่า ยปกครอง และอปพร. พร้อมพนัก งานฝ่า ย
ป้องกัน ทาหน้าที่รักษาความสงบ ดูแลความเรียบร้อย และจัดการจราจรภายในบริเวณงาน
ประธาน
สาหรับงานเร่งด่ว นในตอนนี้ ที่ต้อ งเร่ งทาคืองานประชาสัมพัน ธ์ ขอมอบหมายให้ผู้ เกี่ยวข้อ ง
จัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยเร่งด่วนด้วย
หน.ฝ่ายอานวยการ
รับทราบ ถือปฏิบัติ

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
หน.สป.

ประธาน

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

สาหรับ งานอื่น ๆ ตามที่มอบหมายไปนั้ น ก็ ข อให้ทุ กฝ่ ายได้เ ร่งด าเนิ นการด้วย เพราะใกล้ถึ ง
กาหนดพิธีเปิดงานแล้ว ติดขัดในส่วนใดให้รีบมาแจ้ง เพื่อจะได้แก้ปัญหากันต่อไป
รับทราบ
๓.2 เรื่อง การจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจาปี 2559
ด้วยได้รับการประสานมาจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด ว่าจะสนั บสนุนคอนเสิร์ตการแสดง
ของศิล ปินหลวงไก่ และเดชอิสระ เพื่อมอบความบันเทิงในภาคค่าให้แก่ป ระชาชนในต าบลศรี
สุน ทร ดัง นั้น จึ งมี แนวคิ ดว่ าเทศบาลควรจั ดโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อ ให้ บริ การ
ด้านต่างๆ แก่ป ระชาชนในภาคกลางวัน โดยก าหนดจั ดในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่
เวลา 15.00 น. เป็นต้ นไป ณ ลานกิจ กรรมข้า งบ้านหยี่ เต้ง โดยขอมอบหมายให้ส านัก ปลั ด
เป็น หน่ วยงานที่รั บผิ ดชอบเรื่องการจัด โครงการเทศบาลพบประชาชน ส าหรับในพิ ธีเปิ ดให้
เชิญท่า นนายอาเภอถลางมาเป็ นประธาน เรื่องการขอใช้สถานที่มอบสานั กปลั ดประสานกั บ
รองชั ยศั กดิ์ มุลิก ะบุต ร เพื่ อขออนุ ญาตใช้ สถานที่จั ดงานจากเจ้ าของที่ ดินแปลงดังกล่าวด้ว ย
และในส่ วนของภารกิจ หน้าที่ต่ างๆ ขอให้ทาค าสั่งมอบหมายให้แต่ละคนดาเนิ นการตามความ
เหมาะสมต่อไป ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ
3.3 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาล
ขอให้หัวหน้าสานักปลัดชี้แจง
ตามที่ ว าระการด ารงต าแหน่ ง ของคณะกรรมการพั ฒ นาชุ ด เดิ มได้ ห มดลงเมื่ อ วั น ที่ 28
เมษายน 2559 นั้ น ดัง นั้น จาเป็น จะต้องมีก ารคั ดเลือกผู้ด ารงตาแหน่งเป็น คณะกรรมการ
พัฒนาชุด ใหม่ ซึ่ง อาศั ยอานาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพั ฒนา
ขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 7 ก าหนดให้ผู้ บริหารจะต้ องเป็ นผู้คั ดเลือ ก
บุค คลร่ว มเป็ น คณะกรรมการพัฒ นา โดยมีด้ วยกั นสองส่ว น ได้แ ก่ ในส่ว นของผู้ท รงคุณวุ ฒิ
จานวนสามคน และในส่ วนของผู้แ ทนภาคราชการและ/หรือรั ฐวิสาหกิจ จานวนไม่น้อ ยกว่ า
สามคน โดยให้มีว าระการดารงตาแหน่งสองปีนับจากวันแต่ งตั้ง ดัง นั้น จึงได้ นาเรื่องเข้าหารื อ
ในที่ประชุมวันนี้
ขอเสนอ นายสิง ห์ท อง อุ กกุ ฎานนท์ และนายเมธา สรรเสริ ญ ซึ่ง ทั้ง สองท่า นเดิมเคยเป็ น
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลอยู่ แ ล้ ว และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ อ ย่ า งดี ต ลอดมา สามารถให้
คาปรึกษาในด้านการจัดทาแผนแก่เทศบาลด้วยดี จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งอีกครั้ง
-4ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ในส่วนแรกคือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใดจะเสนอบ้าง
ในส่ วนของผู้ ท รงคุณวุ ฒิ อี ก ท่า นที่ เทศบาลเคยแต่ ง ตั้ง คื อ นายบุ ญ เอื้ อ พิ นิ จ งานกุล อดี ต
ผู้ใ หญ่ บ้ านหมู่ ที่ 3 ปั จจุ บั น ท่ า นมี ภ ารกิจ มาก และที่ ผ่ า นมาท่ า นไม่ ค่อ ยได้มาประชุ มกั บ
เทศบาล ดั ง นั้ น กระผมขอเสน อให้ แ ต่ ง ตั้ ง นายมโน โภคาอน นท์ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการพัฒนาชุดนี้ อยากทราบว่ามีท่านอื่นจะเสนอผู้ใดอีกบ้าง
ไม่มี
หากไม่มีผู้เสนอชื่อท่า นใดเพิ่มเติม ขอมติที่ป ระชุม ให้แต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ ท่ าน เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้แก่
คนที่ ๑ นายสิงห์ทอง อุกกุฎานนท์
คนที่ ๒ นายเมธา สรรเสริญ

มติที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
มติที่ประชุม
ประธาน
รองสุนัยฯ
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
หน.สป.

ประธาน
รองชัยศักดิ์ฯ
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
รองสุนัยฯ
รองชัยศักดิ์ฯ

คนที่ ๓ นายมโน โภคาอนนท์
เห็นชอบ
ต่อไปเป็นการคัดเลือ กในส่วนของผู้แทนภาคราชการและ/หรือ รัฐวิสาหกิ จ จานวนไม่น้อยกว่ า
สามคน ขอให้พิจารณาก่อนว่าจะให้เลือกกี่คน
เสนอให้เลือกสามคนเหมือนเดิม
เห็นชอบ
ขอเชิญเสนอชื่อ
ขอเสน อให้ แ ต่ ง ตั้ ง คนเดิ ม ได้ แ ก่ เกษตรอ าเภอถลาง พั ฒ นากรอ าเภอถลาง และผอ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบลศรีสุนทร
ขอมติที่ประชุม ให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ
คนที่ 1 เกษตรอาเภอถลาง
คนที่ 2 พัฒนากรอาเภอถลาง
คนที่ 3 ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบลศรีสุนทร
เห็นชอบ
3.4 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา
ขอให้หัวหน้าสานักปลัดชี้แจง
ตามที่ วาระการดารงตาแหน่ง ของคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาชุด เดิมได้
หมดลงเมื่ อ วั นที่ 28 เมษายน 2559 พร้ อมกั บ คณะกรมการชุ ด อื่น ๆ นั้ น ดัง นั้ น จ าเป็ น
จะต้องมีการคัดเลือ กผู้ดารงตาแหน่ง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาชุ ด
ใหม่ ซึ่ งอาศัย อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้ อ ก าหนดให้ ผู้ บริ ห ารจะต้ อ งเป็ น ผู้ คัด เลื อ กสองส่ ว น
ได้แก่ ในส่ วนของผู้ แทนหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องที่ ผู้บริ หารท้องถิ่ นคั ดเลือ ก จ านวนสองคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในส่วนของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนสองคน
-5ขอให้ เสนอคนเดิ มอีก เช่ น กัน เพราะที่ ผ่ านมาทั้ง สองท่า นยัง ให้ ค วามสาคั ญ ด้ว ยดี ต ลอดมา
ได้แก่ ผอ.โรงเรียนวัดศรีสุนทร และผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านม่าหนิก
มีท่านใดจะเสนออี กบ้าง หากไม่มีข อมติที่ ประชุ มให้แ ต่งตั้งบุ คคลต่อไปนี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ฯ
คนที่ 1 ผอ.โรงเรียนวัดศรีสุนทร
คนที่ 2 ผอ.ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านม่าหนิก
เห็นชอบ
ต่อไปเป็นการพิจารณาในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสองท่าน
ขอเสนอ นายจรูญ คาวิเศษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิมในคณะกรรมการชุดนี้
สาหรับ ผู้ท รงคุณวุฒิ ค นเดิ มคื อนายบารุง ปะหนัน ซึ่ งท่ านเป็น คนที่ ให้ค วามร่ วมมือ กับ งาน
เทศบาลมาด้ วยดี มาโดยตลอด แต่ ด้วยปัจ จุบัน สุข ภาพไม่ค่ อยแข็งแรงเนื่องจากอายุ มากแล้ ว
จึงอยากให้ ท่านได้ พักผ่ อน ดัง นั้น จึง ขอเสนอนายจิ รวั ฒน์ ใจหาญ ร่ วมเป็น คณะกรรมการ
ติดตามของชุดนี้

ประธาน

มีท่านใดจะเสนออี กบ้าง หากไม่มีข อมติที่ ประชุ มให้แ ต่งตั้งบุ คคลต่อไปนี้ ร่วมเป็นคณะกรรมกา ร
ฯ
คนที่ 1 นายจรูญ คาวิเศษณ์
คนที่ 2 นายจิรวัฒน์ ใจหาญ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
หน.สป.
สาหรั บ คณะกรรมการชุ ดนี้ ตามระเบีย บฯ ยัง ได้ กาหนดให้มีการคัด เลื อกหั วหน้ าส่ ว นการ
บริหารที่คั ดเลือกกันเองจานวนสองคนร่ว มเป็นกรรมการด้วย ในส่วนนี้จึ งขอให้หัว หน้าส่วนได้
พิจารณา
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอเสนอให้แต่งตั้งคนเดิม ได้แก่ผู้อานวยการกองคลัง และผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ประธาน
ขอมติที่ประชุมให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนการบริหารคนเดิ มร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่
คนที่ 1 ผู้อานวยการกองคลัง
คนที่ 2 ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
3.4 เรื่อง การขอรับการประเมินประสิท ธิภาพและประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ (โบนัส)
ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธาน
ขอให้หัวหน้าสานักปลัดชี้แจง
หน.สป.
ในวันนี้มีเรื่องที่อยากจะหารือและหาข้อสรุ ปเกี่ยวกั บการขอรับเงินโบนัส ประจาปี 2559 ซึ่ ง
ตามหนั งสื อสั่ งการฉบับ ใหม่ ได้ กาหนดอัต ราค่า ตอบแทนพิ เศษของเงิน โบนั สไว้ที่ อัต รา 1.5
เท่า 1 เท่า และ 0.5 เท่า ของเงิน เดื อน และได้ กาหนดหลั กเกณฑ์ ตัว ชี้วัด ขึ้น มาใหม่ มีค วาม
ยากกว่ าเดิมมาก โดยจากผลการประเมินในปีที่ผ่า นมาเราได้คะแนนเพี ยง 43 คะแนน ซึ่งไม่
ผ่า นเกณฑ์ขั้ น ต่าที่จ ะได้รั บเงิน โบนั ส จากเดิมที่ เราเคยเสนอและได้ คะแนนถึ ง 75 คะแนน
และได้รับเงินค่า ตอบแทนถึง 3 เท่า ของเงินเดื อน ดั งนั้น จึงท าให้ผู้ ที่เก็ บรวบรวมข้อมูล ต่างๆ
ขาดก าลั งใจในการดาเนิ น การ ทั้ งๆ ที่ จากที่ ผ่ านมาทุก คนก็ ได้ ให้ ความร่ วมมือ เป็ นอย่ างดี
เหมื อนเช่น ปี ก่อนๆ แต่ค ะแนนเราต่ากว่า เกณฑ์ มาก จึ งขอหารือ ว่า หากในปี 2559 จะไม่
ขอรับการ
-6ประเมิน ฯขอรับ เงินโบนั สนี้ และสามารถนางบประมาณในส่วนนี้มาใช้ ในการพัฒนาท้ องถิ่น ได้
ต่อไป ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้าง
ผอ.กองคลัง
เห็นด้วยที่จะไม่ ขอรับ เงินโบนั สในปีนี้ เพราะดูจากคะแนนของปีที่ แล้วซึ่ งได้ทาเต็มที่แล้ วแต่ยั ง
ไม่ ผ่า น ซึ่ งดิ ฉั น คิด ว่ าเราควรรัก ษาระดับ ให้ ผลการประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติร าชการ
คอร์ที ม ของเทศบาลให้ อยู่ใ นระดับดี เช่น ปีที่ผ่ านๆ มาก็ เพีย งพอแล้ว ประกอบกับในปัจ จุบั น
ภาระงานของเทศบาลมี มากมาย ทุ กคนมี ห น้า ที่ต้ องรับ ผิด ชอบที่ เป็ น งานหลัก อยู่ มาก ควร
ทางานในความรั บผิ ด ชอบให้ ดีที่ สุ ดก่ อ น หากต้อ งมาพะวงอยู่กั บ การจั ด เก็ บเอกสารโบนั ส
เกรงว่ าผลของงานอื่น ๆ อาจต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ เพราะสองเกณฑ์นี้มีตั วชี้วั ดที่แตกต่า ง
กัน สาหรับเกณฑ์ป ระเมิ นคอร์ ทีมนี้ ทุ กส่วนราชการได้ มีส่วนร่วมจัด ทาและจั ดเก็บเอกสารใน
งานรั บผิ ดชอบของตนเองทุ กคน แต่ในการประเมินโบนัส มีเพี ยงบางส่ วนราชการเท่านั้ นที่ มี
หน้าที่ ต้องจั ดทาและจั ดเก็บ เอกสาร ซึ่ งเกิด ความไม่เท่ าเทีย มกันในส่วนนี้ จึ งเห็น ควรให้ ระงั บ
การเสนอขอรับเงินโบนัส

ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

จริงๆ แล้ว อยากให้ทุ กคนได้ รับเงิน รางวัลพิ เศษนี้ เพื่อเป็ นขวัญ และกาลังใจในการปฏิ บัติงาน
แต่ตามที่ได้ดู เกณฑ์ ตัวชี้วั ดของปีที่ผ่า นมา ซึ่ งมีการจัดท าออกมาใหม่ แล้ว คิดว่าถึ งแม้จ ะเสนอ
ไปก็คงยากที่จ ะทาให้ ผ่านได้ เพราะหลายๆ ข้อ เทศบาลเราก็ไม่ได้มีการจั ดทา เนื่องจากความ
ไม่เอื้ ออานวยด้ านการเงิน ด้ านบุ คลากรเป็นต้ น โดยเฉพาะการให้เสนอโครงการดี เด่น และ
โครงการตามแผนยุท ธศาสตร์ จัง หวั ด ตั วชี้ วัด ถือ ว่า มีค วามยากมากที่ จะได้ค ะแนนในส่ว น นี้
และจากการสอบถาม อปท.อื่น ๆ ในจัง หวัดภูเ ก็ตมีหลายที่ที่ไม่ เสนอขอรับเงิน โบนัส ตั้งแต่ปี ที่
ผ่านมา จึ งขอให้ที่ ประชุ มพิ จ ารณา เพราะหากประสงค์ จะขอรับ เงิ นโบนั ส เทศบาลจะต้ อ ง
ดาเนิ นการจ้ างสถาบัน การศึก ษาท าการประเมินผลความพึง พอใจตามเกณฑ์ ตัว ชี้วัด ก่อ นสิ้ น
ปีงบประมาณล่วงหน้า
ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบให้ ระงับ การเสนอขอรับ การประเมิ นประสิทธิ ภาพและประสิท ธิผลฯ(โบนั ส)ประจาปี
2559
เรื่องอื่นๆ
เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว ขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา

11.45 น.

ประธาน
มติที่ประชุม

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสมนิตย์ ลีลานนท์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุจินดา กองแก้ว)
หัวหน้าสานักปลัด

