รายงานการประชุม
พนักงานเทศบาลตาบลสร้างค้อ
วันที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2559
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสร้างค้อ เวลา 14.00 น.
**********************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายบุญเถิง สายสุรีย์

นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

บุญเถิง สายสุรีย์

2

นายเกษม

รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

เกษม

3

ว่าที่ ร้อยตรี ไต้หวัน คาสร้าง

รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

ไต้หวัน คาสร้าง

4

นายวิรัตน์ สังเกตุ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ วิรัตน์ สังเกตุ

5

นายเจริญ

ปลัดเทศบาลตาบลสร้างค้อ

เจริญ รัตนวรรณนุกูล

6

นางวิภาดา พงค์อันทไช

รองปลัดเทศบาลตาบลสร้างค้อ

วิภาดา พงค์อันทไช

7

นางปิยมณฑ์ สันถมิตร

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ปิยมณฑ์ สันถมิตร

8

นางอรพิน

อรพิน

9

นายพชร นวนนุกูล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักพัฒนาชุมชน

10

นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

11

นางสาวรัชฎา ชัยบุตร

นักทรัพยากรบุคคล

รัชฎา ชัยบุตร

12

นายเชิดชัย ทวีสินธุ์

นักวิชาการเกษตร

เชิดชัย ทวีสินธุ์

13

นายจีระศักดิ์ สุขาทิพย์

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

จีระศักดิ์ สุขาทิพย์

14

นางสาวสุธาศินีย์ คันธรินทร์

นักวิชาการศึกษา

สุธาศินีย์ คันธรินทร์

15

นางสาวนวลจันทร์ พลไชย

เจ้าพนักงานธุรการ

นวลจันทร์ พลไชย

16

นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์

ผู้อานวยการกองคลัง

ร่มทิพย์ กานุสนธิ์

17

นางพัชรี นวนนุกูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

พัชรี นวนนุกูล

18

สิบเอก สราวุธ จาวงค์ลา

นายช่างโยธา

สราวุธ จาวงศ์ลา

19

จ่าสิบเอก อภิชัย ปวะภูโต

เจ้าพนักงานธุรการ

อภิชัย ปวะภูโต

20

นางสายสุรีย์ เพิ่มจัตุรัส

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

สายสุรีย์ เพิ่มจัตุรัส

21

นายบุญเจิด เลิศศิริ

พนักงานขับรถยนต์

บุญเจิด เลิศศิริ

จันทร์ไตร

รัตนวรรณนุกูล

ตะนัน

จันทร์ไตร

ตะนัน

พชร นวนนุกูล

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

22

นางธัญญรัญญ์ ทศราช

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ธัญญรัญญ์ ทศราช

23

นายประดิษฐ์ สุดพุด

ผช.ช่างสารวจ

ประดิษฐ์ สุดพุด

24

นางเพ็ญประภา โพธิ์สีมา

ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เพ็ญประภา โพธิ์สีมา

25

นายสุปัน สะภา

ผช.เจ้าหน้าที่ประปา

สุปัน สะภา

26

นายธีระยุทธ แสงวงศ์

ผช.ช่างไฟฟ้า

ธีระยุทธ แสงวงศ์

27

นายอานุภาพ นามวงสา

ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อานุภาพ นามวงสา

28

นางสาววงเดือน พลนาคู

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

วงเดือน พลนาคู

29

นางสาวนุชรินทร์ หาวิรส

ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

นุชรินทร์ หาวิรส

30

นางสาวพนารัตน์ ควางสี

ผช.นักพัฒนาชุมชน

พนารัตน์ ควางสี

31

นายกอพิเศษ สว่างศรี

ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กอพิเศษ สว่างศรี

32

นายวุฒิไกร ไชยศรีหา

ผช.ช่างโยธา

วุฒิไกร ไชยศรีหา

33

นายไตรรงค์ มุสิมา

พนักงานขับรถยนต์

ไตรรงค์ มุสิมา

34

นายสุริมาท นักบุญ

นักการภารโรง

สุริมาท นักบุญ

35

นายประทีป ทาเลดี

พนักงานทั่วไป

ประทีป ทาเลดี

36

นายสุทธิพร โทนกกุล

พนักงานขับรถยนต์

สุทธิพร โทนกกุล

37

นายบุญมี พรหมหากุล

ยาม

บุญมี พรหมหากุล

ครูประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาเทศบาลตาบลสร้างค้อ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
นางรัศมี เลิศสงคราม
นางเสถียร อินกอง
นางเยาวพร กิ่งพรมภู
นางสายฝน สีนวล
นางนภาภรณ์ หงษ์นคร
นางทิพเนตร นินฝาย
นางสาวผ่องศรี มุงคุณ
นางสาวนิตยา จาปาม่วง
นางบัวทอง ศรีพยอม
นางรัตนา สงตา
นางสาวพรนิภา หลินภู
นางพิชญาภา จันทร์หอม
นางสายทอง สารสินธ์
นางสาคร จันทร์ดา
นางปานใจ เนาวะเศษ

ตาแหน่ง
ศพด. ม.1
ศพด. ม.1
ศพด. ม.13
ศพด. ม.5
ศพด. ม.1
ศพด. ม.3
ศพด. ม.5
ศพด. ม.2
ศพด. ม.9
ศพด. ม.1
ศพด. ม.3
ศพด. ม.9
ศพด. ม.2
ศพด. ม.16
ศพด. ม.16

ลายมือชื่อ
รัศมี เลิศสงคราม
เสถียร อินกอง
เยาวพร กิ่งพรมภู
สายฝน สีนวล
นภาภรณ์ หงษ์นคร
ทิพเนตร นินฝาย
ผ่องศรี มุงคุณ
นิตยา จาปาม่วง
บัวทอง ศรีพยอม
รัตนา สงตา
พรนิภา หลินภู
พิชญาภา จันทร์หอม
สายทอง สารสินธิ์
สาคร จันทร์ดา
ปานใจ เนาวะเศษ

เปิดประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายกเทศมนตรี
(นายบุญเถิง สายสุรีย์)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดีครับ วันนี้ผมขอสวัสดีพนักงานทุกคน ผมขอเปิดประชุม
ตามที่ผมได้นัดหมายพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าประชุมในวันนี้ผมมี
เรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบ คือเรื่องแรกเทศบาลตาบลสร้างค้อเราได้รับคาชม
จากท่านนายอาเภอภูพาน ในด้านการบริการประชาชนดีมาก เรื่องการจ่าย
เบี้ยยังชีพของเราหลังจากที่เราได้ประชุมกันเมื่อเดือนที่ผ่านมา เดือนนี้มีเสียง
ตอบรับจากชาวบ้านในเรื่องของการจ่ายเบี้ยว่ารวดเร็วและชัดเจนขึ้น ดีขึ้น
กว่าเดิม หลังจากเราได้รับทราบปัญหาและความผิดพลาดในเดือนที่ผ่านมา
ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและนักพัฒนาชุมชน ที่ได้นาปัญหาที่พบไป
แก้ไขทาให้การดาเนินงานของเราผ่านไปได้ด้วยดี ในเดือนนี้มีปัญหาหรือไม่ใน
เรื่องของจ่ายเบี้ยยังชีพ ถ้ามีก็แจ้งได้ในที่ประชุมเราจะได้หาทางแก้ไขช่วยกัน
ขอให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเอาไว้ให้เป็นชื่อเสียงของเทศบาลของเรา
ต่ อ ไป ไม่ ใช่ แ ค่ เรื่อ งจ่ า ยเบี้ ย ยั งชี พ เรื่อ งอื่ น ๆ ก็ ข อให้ ได้ พิ จ ารณาในการ
ปฏิบั ติงานให้ ดีขึ้นไปเรื่อย ๆถ้าชาวบ้านประทับใจทั้งเรื่องการให้บริการทั้ง
ภายนอกส านั กงาน และภายในส านัก งาน เราก็ จะเป็ น หน่ว ยงานที่ ดีและ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานของเราได้ต่อไป

นักพัฒนาชุมชน
(นายพชร นวนนุกูล)

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ ทาให้การดาเนินงาน
ในเรื่อง ของสวัส ดิก ารผู้ สู งอายุ ผู้ พิก าร สามารถดาเนิ นงานไปได้ หากพบ
ปัญหาอะไรสามารถแจ้งได้โดยตรง จะได้หาทางแก้ไข ทั้งเรื่องของซองเงิน
หรือกับชาวบ้าน จะได้นาไปพิจารณาเพื่อ แก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ 3
ปลัดเทศบาล ฯ
(นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล)

ผู้อานวยการกองคลัง
(นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์)

ปลัดเทศบาล
(นายเจริญ รัตนวรรณนุกลู )

เรื่องเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลสร้างค้อ
ทีใ่ ห้ทุกท่านมาประชุมกันในวันนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลทุกคนได้ดูเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของแต่ละคนและการขาด การลา ไม่ว่า
จะเป็นการลากิจ ลาป่วย หรือลาพักผ่อน เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานเทศบาลให้เป็นไป โดยเปิดเผยและโปร่งใส การประเมิน
ให้หัวหน้าส่วนหรือผู้อานวยการกองประเมินพนักงานใต้บังคับบัญชาพร้อม
เสนอการเลื่อนขั้นพิเศษมาพร้อมด้วย โดยเทศบาลตาบลสร้างค้อ
มีนโยบายคือปีนี้ให้ได้ทั้งปี 1.5 ขั้น และ 2 ขั้น เนื่องจากอยากกระจาย
ขวัญกาลังใจแก่ทุกคน และทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกันทุกคน ก็ขอเสนอว่า
ให้แต่ละกองเสนอรายชื่อ พนักงานว่าใคร เหมาะสมที่จะนารายชื่อมาพิจารณา
เลื่อนขั้น พิเศษ 1 ขั้น ในปีงบประมาณนี้ ให้หัวหน้าส่วน/ผู้อานวยการกอง
เสนอรายชื่อมา และบอกเหตุผล ความเหมาะสมและผลงานในการ
ปฏิบัติงานของส่วนหรือกองนั้น ๆ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นต่อไป
เจ้าหน้าที่ในสายงานของกองคลัง เพิ่มขึ้น จานวน 1 ราย ตามที่ได้ทาคา
ร้องขอกลับเข้ารับราชการ คือ ตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ
ชานาญงาน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ณ 1
ตุลาคม 2559 นี้ ไม่สามารถพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้เพราะขาด
คุณสมบัติเนื่องจากรับราชการยังไม่ถึง 4 เดือน
ดูจากการปฏิบัติงานแล้วทุกคนก็ถือว่าทางานดีในระดับหนึ่งและงานที่ทาก็ไม่
ค่อยมีความผิดพลาดเหมาะสมที่จะได้รับขั้นพิเศษนี้ด้วย และก็ขอเสนอหัวหน้า
สานักปลัด และ ผู้อานวยการกองคลัง ซึ่งในรอบ เม.ย. 2559 เพราะทีผ่ ่าน
มาสองตาแหน่งนี้ต่างก็ทางานเกินหน้าที่ เพราะรักษาราชการแทนในตาแหน่ง
ของสายงานของตัวเอง

ผู้อานวยการกองช่าง
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)

เจ้าหน้าที่ในกองข่าง มีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา
และ ผู้อานวยการกองช่างเอง นายช่างโยธา ก็ได้ขั้นพิเศษไปแล้ว ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา สาหรับขั้นเงินเดือน รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2559
ก็เห็นด้วยกับปลัดเทศบาล

หัวหน้าสานักปลัด
(นางปิยมณฑ์ สันถมิตร)

จากฐานเงินเดือน ณ 1 กันยายน 2559 ยอดเงินเดือนทั้งสิ้นที่นามา
คานวณในการเลื่อนขั้น 15 ตาแหน่ง รวมทั้งสิ้น 334,100 บาท
วงเงินที่สามารถเลื่อนได้ทั้งปี 20,046 บาท ลบด้วยวงเงินที่เลื่อนขั้นไป
แล้ว ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 คือยอด 6,540 บาท เหลือวงเงินที่

สามารถเลื่อนได้ ณ 1 ตุลาคม 2559 คือยอด 13,506 บาท คนที่ได้
1 ขั้น จานวน 14 คน ดังนี้
1. นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
2. นางวิภาดา พงค์อันทไช ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
3. นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
4. นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
5. นางปิยมณฑ์ สันถมิตร ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
6. นางอรพิน ตะนัน
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
7. นายจีระศักดิ์ สุขาทิพย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ
8. นางสาวสุธาศินีย์ คันธรินทร์ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
9. ส.อ.สราวุธ จาวงค์ลา
ตาแหน่ง นายช่างโยธา
10. จ.ส.อ.อภิชัย ปวะภูโต
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
11. นายพชร นวนนุกูล
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
12. นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13. นางสาวนวลจันทร์ พลไชย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
14. นายเชิดชัย ทวีสินธุ์
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,060 บาท
สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล มีทั้งหมด 21 คน ค่าตอบแทน
รวม 239,440 บาท
หัวหน้าสานักปลัด (ต่อ)
(นางปิยมณฑ์ สันถมิตร)

โดยควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทน ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4
ของอัตรา วงเงิน 4 % ของค่าตอบแทนรวม 9,577.60 บาท โดย
พิจารณาให้ นางสายสุรีย์ เพิ่มจัตุรัส ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายประดิษฐ์ สุดพุด ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง สารวจ ,นายสุปัน สะภา ,
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างประปา, นางสาวพนารัตน์ ควางสี ตาแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นางนภาภรณ์ หงส์นคร
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ประเมินผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมากซึ่งได้
เลื่อน 4.40 % ที่เหลือได้ระดับดี ซึ่งได้เลื่อน 3.80 % ของค่าตอบแทน ที่ใช้
ไปรวมทั้งสิ้น 9,550 บาท
สาหรับครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุเป็นข้าราชการ 9 คน ปี 2557 เป็นครู คศ. 1
แล้วทุกคน ในปีงบประมาณ 2559 รอบเดือน เม.ย. 2559 จาก
จานวนข้าราชการครูทั้งหมด 9 คน คูณ 15 เปอร์เซ็นต์ จะได้ 1.35
คน เป็นโควตาทีพ่ ิจารณาขั้นให้ครู 1 คน ได้ขั้นพิเศษ 1 ขั้น สาหรับ
โควตา ณ 1 ตุลาคม 2559 ดังนี้
นางสาวพรนิภา หลินภู ตาแหน่ง ครู คศ. 1
มีท่านใดมีความเห็นอย่างไรบ้าง
สรุป คือ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูทไี่ ด้ 1.5 ขั้น จะมีจานวน 2
คน ทั้งปี ในรอบที่ 1 เมษายน 2559 ได้เลื่อนขั้น 1 ขั้นไปแล้ว 1
คน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ก็จะได้ 1 ขั้น อีก 1 คน จากโควตา
ทั้งปี จะต้องได้ 1.5 ขั้นไม่เกิน 2 คน ที่เหลือก็จะพิจารณาในรอบปีถัดไป

มติที่ประชุม

เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์

ปลัดเทศบาล
(นายเจริญ รัตนวรรณนุกลู )

สรุปว่าที่ประชุมเห็นด้วยทุกคน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
-

ที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ นวลจันทร์ พลไชย
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสาวนวลจันทร์ พลไชย )
เจ้าพนักงานธุรการ
ลงชื่อ

ปิยมณฑ์ สันถมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางปิยมณฑ์ สันถมิตร )
หัวหน้าสานักปลัด

หน้าที่ 1
บันทึกการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เทศบาลตาบลสร้างค้อ
วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
ณ สานักงานเทศบาลตาบลสร้างค้อ
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1.

นางเตือนจิต รอดแก้ว

ปลัดเทศบาลสร้างค้อ

2.

นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์

หัวหน้าส่วนการคลัง

3.

นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์

หัวหน้าส่วนโยธา

4.

นางวิภาดา พงค์อันทไช

หัวหน้าสานักปลัด

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

(
5.

นางปิยมณฑ์ สันถมิตร

บุคลากร

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.
ปลัดเทศบาล ฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วก็ขอเปิดประชุมเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตาบลสร้างค้อ
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2556 – 30 ก.ย. 2556

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ปลัดเทศบาล ฯ

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยพร้อมเพียงกัน เนื่องจากท่านนายกหมด
วาระ ปลัดเทศบาล ฯ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และทาหน้าที่แทน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลสร้างค้อ
ปลัดเทศบาล ฯ

ที่นัดให้ทุกท่านมาประชุมกันในวันนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก
คนได้ดูเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณา การปฏิบัติงานของแต่ละคนและการ
ขาด การลา ไม่ว่าจะเป็นการลากิจ ลาป่วย หรือลาพักผ่อน เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลให้เป็นไป โดยเปิดเผยและโปร่งใส การประเมินให้หัวหน้าส่วนประเมินพนักงานใต้
บังคับบัญชาพร้อมเสนอการเลื่อนขั้นพิเศษมาพร้อมด้วย โดยเทศบาลตาบลสร้างค้อ มีนโยบายคือ 1.5
ขั้น สูงสุดไม่มี 2 ขั้น เนื่องจากอยากกระจายขวัญกาลังใจแก่ทุกคน และทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกัน
ทุกคน จะไม่เหลื่อมล้ากันมาก
หน้าที่

2
ก็ขอเสนอว่า ให้แต่ละส่วนเสนอรายชื่อ พนักงานของแต่ละส่วนว่าใคร เหมาะสมที่จะนารายชื่อมา
พิจารณา เลื่อนขั้น พิเศษ 1 ขั้น ในปีงบประมาณนี้ ให้หัวหน้าส่วนเสนอรายชื่อมา และบอกเหตุผล
ความเหมาะสมและผลงานในการปฏิบัติงานของส่วนนั้น ๆ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นต่อไป
หน. ส่วนการคลัง เจ้าหน้าที่ในสายงานตัวเอง มี 1 คน คือ นางสาวสุดาวดี พรมพินิจ ตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ เพราะดิฉันคิดว่า ทุกคน ก็ต่างมีหน้าที่ที่รับผิดชอบแตกต่างกันและแต่ละตาแหน่ง ก็พยายามที่
จะทาหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุด
ปลัดเทศบาล ฯ

หัวหน้าสานักปลัด มีความคิดเห็นอย่างไร

หน. สานักปลัด ฯ ดูจากการปฏิบัติงานแล้วทุกคนก็ถือว่าทางานดีในระดับหนึ่งและงานที่ทาก็ไม่ค่อยมีความผิดพลาด
เหมาะสมที่จะได้รับขั้นพิเศษนี้ด้วย และดิฉันก็ขอเสนอ เจ้าหน้าที่ในส่วนสานักปลัดทุกท่านค่ะ
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นพิเศษ 1 ขั้น ส่วนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ และพัฒนาชุมชน ได้ขั้นพิเศษไปแล้วเมื่อ
1 เม.ย. 56 ที่ผ่านมา รอบที่ 2 ก็คงไม่ได้นามาพิจารณาขั้นพิเศษ
หน. ส่วนโยธา

ผมขอเสนอเจ้าหน้าที่ในส่วนโยธา มีทั้งหมด 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และนายช่างโยธา
เพื่อพิจารณาขั้นพิเศษ ให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาว่าใครเหมาะสม

ปลัดเทศบาล ฯ

จากยอดเงินเดือน ณ 1 กันยายน 2556 คือ 177,650 คิด 6 % เท่ากับ 10,365 บาท เลื่อน
เงินเดือน เมษายน 2556 แล้ว 3,810 บาท เลื่อน 0.5 ขั้น 1 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน
4,100 บาท เหลือเลื่อนขั้นพิเศษ 2,683 บาท คานวณแล้วได้อีก 0.5 ขั้น เป็น 1 ขั้น ได้แก่
15. นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์
16. นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์
17. นางวิภาดา พงค์อันทไช
18. นางอรพิน ตะนัน
19. นายจีระศักดิ์ สุขาทิพย์
20. นางสาวสุธาศินีย์ คันธรินทร์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

หัวหน้าส่วนโยธา
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิชาการศึกษา

21. นางปิยมณฑ์ สันถมิตร
22. จ.ส.อ.อภิชัย ปวะภูโต
23. นางสาวสุดาวดี พรมพินิจ

ตาแหน่ง บุคลากร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รวมเป็นเงิน 2,648 บาท เหลือ 35 บาท
สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล มีทั้งหมด 12 คน ฐานเงินเดือนบวกค่าครองชีพ ฯ
ให้ได้ 9,000 พนักงานจ้างที่เข้ามาใหม่ เงินหกพันบาทบวกสองพันกว่าบาทได้เก้าพัน แต่พนักงาน
จ้างที่จ้างนานแล้ว จะเสียเปรียบเกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ากัน เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ จึงเพิ่มขั้นพิเศษ
2 % โควต้า 12 x 15 % = 2 คน โดยพิจารณาให้ นางสาวสายสุรีย์ รักภูแสน ตาแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ นายบุญเจิด เลิศศิริ ตาแหน่ง พนักงานขับรถ เนื่องจากเงินเดือนเกิน
9,000 บาท และทางานมานานจึงเสียเปรียบ

หน้าที่ 3
สาหรับครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุเป็นข้าราชการ 9 คน ปี 2555 จานวน 4 คน ได้ขั้นพิเศษไป
แล้วใน ปี 2555 สาหรับปี 2556 คานวณแล้วเม็ดเงินไม่เพียงพอ จึงพิจารณาให้ครู 3 คน ได้
เพิ่มเป็น 1 ขั้น ได้แก่
1. นางสาวผ่องศรี มุงคุณ
2. นางรัตนา สงตา
3. นางพิชญาภา จันทร์หอม

ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ตาแหน่ง ครูผ้ดู ูแลเด็ก

มีกรรมการท่านใดมีความเห็นอย่างไรบ้าง
หน. สานักปลัด ฯ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานทุกท่านให้ได้ 1.5 ขั้น รวมทั้งปีก็เห็นด้วย สาหรับใครที่ไม่ได้ในคราวนี้
ก็ไปพิจารณาเดือน เมษายน 2557 สาหรับพนักงานจ้างและครูผู้ดูแลเด็กก็เห็นด้วย
หน. ส่วนโยธา

สาหรับส่วนโยธา มีทั้งหมด 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการได้ขั้นพิเศษ 1 ขั้น แต่นายช่างโยธาไม่ได้ก็น่าเห็นใจ
ผมในฐานะหัวหน้าส่วนโยธา
จะดูแลลูกน้องใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยให้มากกว่านี้ เพื่อ
พิจารณาในครั้งต่อไป และเห็นด้วยในการเลื่อนขั้นในครั้งนี้

มติที่ประชุม

เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์

ปลัดเทศบาล ฯ

สรุปว่าที่ประชุมเห็นด้วยทุกคน จะได้ดาเนินการออกคาสั่งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องด่วน
-

ที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

บุคลากร / ผู้บันทึก
( นางปิยมณฑ์ สันถมิตร )
เลขานุการคณะกรรมเลื่อนขั้นเงินเดือน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ
( นางเตือนจิต รอดแก้ว )
ปลัดเทศบาลตาบลสร้างค้อ

