
การประชุมหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
วันจันทรท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

เวลา  10.00  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย   

2 นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย   

3 นายสรร วีระวงษ รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย   

4 นายจตุรงค อินทรพรหม ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย   

5 นางภัทรารัตน แสงภู หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   

6 นางสาวอุไร ออนกล่ํา ผูอํานวยการกองคลัง   

7 นายธาตรี เปรมวิเชียร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง   

   รก.ผูอํานวยการกองชาง   

8 นางจินตนา ศรีนิเวศน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

   รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

วันจันทรท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
เวลา  10.00  น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
--------------------------------------------------- 

 
วาระท่ี  1  :  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

-  
 
วาระท่ี  2  :  รับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชมุเม่ือวันอังคารท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
วาระท่ี  3  :  เรื่องพิจารณา 

- (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

- (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครเูทศบาล 

- (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 

- (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

 
วาระท่ี  4  :  เรื่องอ่ืนๆ 

-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
เม่ือวันจันทรท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

เวลา  10.00  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
__________________________ 

ผูมาประชุม   

1. นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย  นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
2. นายวุฒิชัย  เขียวหวาน  รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
3. นายสรร  วีระวงษ   รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
4. นายจตุรงค  อินทรพรหม  ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
5. นางภัทรารัตน แสงภู   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางสาวอุไร  ออนกล่ํา  ผูอํานวยการกองคลัง 
7. นายธาตรี  เปรมวิเชียร  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

      รก.ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางจินตนา  ศรีนิเวศน  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

      รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 -  ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี 2  
  

รับรองรายงานการประชุม 
-  รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 
 
 

เรื่องพิจารณา 
-  (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี         
30 ธันวาคม 2558 (เอกสารแนบทาย) 
 ขอ 334 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ใหดําเนินการ
ตามวิธีการดังตอไปนี ้

(1) กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงรอบการประเมินให
เทศบาลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการในสังกัด
ทราบโดยท่ัวกัน 

ฯลฯ 
 
 

/เรื่องพิจารณา (ตอ)... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา (ตอ) 
  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   

หลั ก เ กณฑ แล ะวิ ธี ก า รประ เ มินผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก ง าน เทศบาล 
(เอกสารแนบทาย) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

-  (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี           
30 ธันวาคม 2558 (เอกสารแนบทาย) 
 ขอ 334 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ใหดําเนินการ
ตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงรอบการประเมินให
เทศบาลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการในสังกัด
ทราบโดยท่ัวกัน 

ฯลฯ 
 หนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.9/ว 4  
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2559 (เอกสารแนบทาย) 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   
หลัก เกณฑและวิ ธีการประเ มินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานครู เทศบาล
(เอกสารแนบทาย) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครเูทศบาล 

 
 
 
 
 
 

-  (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี        
30 ธันวาคม 2558 (เอกสารแนบทาย) 
 ขอ 334 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ใหดําเนินการ
ตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงรอบการประเมินให
เทศบาลประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการในสังกัด
ทราบโดยท่ัวกัน 

ฯลฯ 
 

/มติท่ีประชุม... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา (ตอ) 
  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 11 ลงวันท่ี         

30 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจางประจํา ใหนําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงาน
สวนทองถ่ินมาใชสําหรับการบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําโดยอนุโลมนั้น
(เอกสารแนบทาย) 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา (เอกสารแนบทาย) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 

 
 
 
 
 
 

-  (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานจาง 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
(เอกสารแนบทาย) 
 ขอ 39 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไปใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจางผูนั้น 
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดใหมีสัดสวน
ของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80 

ฯลฯ 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและ

พนักงานจางท่ัวไป ใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้ 
(ก) ชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหเทศบาลกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง จากนั้นใหผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนผู
ประเมิน และพนักงานจางแตละคนรวมกันวางแผนและกําหนดเปาหมายการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ/หรือความสําเร็จของงาน ซ่ึงพนักงานผูนั้นตอง
รับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จ
ของงานอยางเปนรูปธรรมรวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานท่ีคาดหวังตาม (2) ดวย 

ฯลฯ 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง (เอกสารแนบทาย) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 - 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางภัทรารัตน  แสงภู)  
  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   
      
      
 (ลงชื่อ)  

 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 

  (นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย)   
  นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย   

 
 
 
 
 
 
 

 


	ผู้มาประชุม

