
๑ 

 

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
ประจ าเดือน  ธันวาคม  ๒๕63 

ในวันอังคาร  ที่  8  ธันวาคม  ๒๕63  เวลา  ๑๓.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

******************************************** 

เปิดประชุม  เวลา  ๑๓.0๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
นายพัลลภ หว่าละ  สวัสดีผู้ อ านวยการกองทุกกอง  หั วหน้าส านักปลัดฯ  พนักงานจ้างทุกท่าน  
(นายกเทศมนตรี) วันนี้เราได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมประจ าเดือนและรับนโยบายการปฏิบัติงาน 

จากคณะผู้บริหารให้ทุกท่านได้รับทราบและถือปฏิบัติ ในวันนี้ผมขอมอบนโยบายเรื่อง
ของการอยู่เวรยาม ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอยู่เวรยาม มาปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่
ได้รับมอบหมาย  หากติดภารกิจอ่ืนหรือมีเหตุที่ไม่สามารถมาอยู่ เวรยามได้ ให้
มอบหมายให้ผู้ อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่แทน หากตรวจพบว่าไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้ท า
บันทึกชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่มาอยู่เวรยามให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น หากตรวจ
พบว่าไม่มาอยู่ เวรยามเกิน 3 ครั้ง ให้ พิจารณาโทษเป็นล าดับต่อไป ขอแจ้งให้
ผู้อ านวยการกองทุกกอง ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนรับทราบ และถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปครับ   

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

     มติที่ประชุม           -   ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  ๔.๑ นายพัลลภ หว่าละ (นายกเทศมนตรี) 
- เรื่องงานเลี้ยงปีใหม่ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2563 นี้ โดยใน

งานจะจัดให้มีการแลกของขวัญขึ้นด้วย 
- ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันจัดเตรียมงานและร่วมงานที่จะมีขึ้นนี้ด้วย ล าดับ

ต่อไป เชิญรองชัยพันธ์ ครับ 
 

   ๔.๒  นายชัยพันธ์  ภักดิ์ปาน (รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑) 
   เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่าน  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ ดังนี้ 
-     เฝ้าระวัง 7 วันอันตราย จะเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 
2564 ได้ท าการจัดเวรยามไปแล้ว ผู้รับผิดชอบเวรทราบกันแล้ว  



๒ 

 

-     ขอให้เวรยามส านักงานเวลาในช่วงวันหยุดยาวนี้ มาอยู่เวรท าหน้าที่ให้ดีด้วย 
 

นายพัลลภ หว่าละ (นายกเทศมนตรี) 
 อยากให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างจิงจังนะครับ  เชิญรองอินทรฯ 
 
 ๔.๓ นายอินทร นันทสมบูรณ์ (รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒) 

เรียนคณะผู้บริหาร  พ่ีน้องชาวเทศบาลทุกท่าน  วันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ครับ 
- งานท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2564 

ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป 
- งานวันเด็ก จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 
- ขอให้ผู้ที่อยู่เวรยาม ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุด 
- ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือในหารจัดงานวันเด็ก ในเดือนมกราคม 2564 ที่จะถึง

นี้ด้วย  
 
นายพัลลภ หว่าละ (นายกเทศมนตรี) 
  เชิญรองปลัดฯครับ 
 
๔.๕ นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ (รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ) 

-    เรื่องการท างาน ขอให้ทุกท่านท างานที่ได้รับมอบหมายกันอย่างเต็มที่ ที่ส าคัญไม่
ควรเกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย 
-    ขอให้พนักงานทุกท่าน ท าผลปฏิบัติงานส่งทุกสิ้นเดือน หากใครไม่ส่งจะไม่ให้ทาง
การเงินด าเนินการจ่ายเงินเดือน 

 
๔.๖ ส านักปลัด  
 นางปภากรณ์  ศรีทัน  (หัวหน้าส านักปลัดฯ) 

   เรียนคณะผู้บริหาร  พี่น้องชาวเทศบาลทุกท่าน   
- งานเลี้ยงปีใหม่ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 นี้จะเริ่มในเวลา 18.00 น.   

เป็นต้นไป 
- จะเริ่มจัดสถานที่ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ในช่วงบ่ายนะคะ 
- ขอให้ทุกท่านส่งของขวัญก่อนวันที่27 ธันวาคม 2563 
- วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จะมีงานโครงการพัฒนาคุฯภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้

พิการ ขอความร่วมมือทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีชมพูของเรานะคะ โดย
มีคุณสถิรเป็นฝ่ายประสานงานในเรื่องรถตู้และรถน าเที่ยว เพ่ือการรับส่งส่ง
ผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ 
 

นายพัลลภ หว่าละ (นายกเทศมนตรี) 
  เชิญกองคลังครับ 

 
  



๓ 

 

 ๔.๗ กองคลัง 
   นางเสาวณีย์  ไพรฑูรย์วิริยภาพ  (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

- ไม่มี - 
 

นายพัลลภ หว่าละ (นายกเทศมนตรี) 
  ต่อไปเชิญกองช่างครับ 
 

  ๔.๘ กองช่าง 
     นายเอกอุดม  ตาค า  (ผู้อ านวยการกองช่าง) 

- ไม่มี - 
 
  ๔.๙ กองสาธารณสุขฯ  
   นายยุทธนา ค ามงคล  (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- ไม่มี - 
 

  นายพัลลภ หว่าละ (นายกเทศมนตรี) 
  ต่อไปขอเชิญกองการศึกษาครับ 

 
๔.๑๐ กองการศึกษา 

- ไม่มี - 
  

นายพัลลภ หว่าละ (นายกเทศมนตรี) 
  ท่านใดมีปัญหาสงสัย หรือ มีค าถามอะไร เชิญถามได้นะครับ  ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อ

ซักถาม ผมขอปิดประชุดเพียงเท่านี้ครับ 
 
ปิดประชุม  ๑5.20  น. 
 

 

 

 

 

    ลงชื่อ.........................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
   (นางสาวกนกนาฏ  ศิริ) 
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

     
 
 



๔ 

 

 
 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
 (นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์) 

        รองปลัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียงรักษาการแทน 
                     ปลัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

 

 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
(นายอินทร  นันทสมบูรณ์) 

         รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง  
          

 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
  (นายชัยพันธ์   ภักดิ์ปาน) 

           รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง   
 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ทราบ  
   (นายพัลลภ   หว่าละ) 

            นายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง  
 

 

   
     
  








