
บันทึกรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 
เทศบาลต าบลยะรัง 

เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะรัง 

………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
  

 1.นายอาแซ  วาแม  นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 2.นายสะมาแอ  เจะอาแว รองนายกเทศมนตรี 
 3.นายหามะ  จาลง  รองนายกเทศมนตรี 
 4.นางสาวนริศรา  แดสามัญ นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
 5.นายอาณัติ  มานะรี  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 
 6.นายศุภชัย  กลั่นศิริ  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
 7.นางสาววารุณี  ศรีสุข  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

8.นายอัซรีย์            ศุภศิริ  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
9.นายอฌราฝ อะหะหมัด สาและอารง นักจัดการงานทะเบียนฯ ช านาญการ 
10.นางมูรือนีห์  เด่นอุดม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
11.นางอาซียะห์     อุมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
12.นางแวรูณี    วาแม  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
14.นางสาวริสมาร์        เซพโฆลาม เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
15.นางสาวนูรีฮัน มูนิ ๊  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
16.นางฮาบีดะฮ์   หะยียูโซะ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
17.นายศุภชัย  บุรีรัก  พนง.ผลิตน้ าประปา 
18.นางซวายบะห์          กิติชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19นายอิบรอเฮม          จาลง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
20.นายต่วนอาแฟนดี เด่นอุดม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21.นายมะซาลี             สะน ิ  พนักงานดับเพลิง 
22.นางสารภี             สะน ิ  พนักงานพัสดุ 
23.นายอนัส  วาแม  พนักงานดับเพลิง 
24.นายสุไลมาน  ยามา  พนักงานดับเพลิง 
25.นายมาหาหมัดสุกรี หะยีแวกะจิ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
26.นายบูรฮัม  มูละ  พนักงานดับเพลิง 
27.นายยะยา  ฆาเราะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ 
28.นางสาวฟารินทร์ญา  แวหนิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
29.นายมะสากี  อาเย๊าะแซ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
30.นายอดุลย์               สาแม  พนักงานดับเพลิง 
31.นายแวแม  แวเด็ง  พนักงานดับเพลิง 

.../32.นายเจ๊ะนูยี 
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32.นายเจ๊ะนูยี  สามะ  คนงานทั่วไป 
33.นายอับดุลรอซะ ตือนง  คนงานทั่วไป 
34.นายมาหะมะ  ลอเด็ง  ภารโรง 
35.นายสะอารี  ฮะซา  คนงานทั่วไป 
36.นางซายีนะ  เจะฮามะ คนงานทั่วไป 
37.นางมารีเยาะ  สมานสกูล คนงานทั่วไป 
38.นายกิตติ  เจะโวะ  คนงานทั่วไป 
39.นายดอเล๊าะ  ฮะซา  คนงานทั่วไป 
40.นางสมใจ               นิลวิเชียร นักการ 
41.นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะเละ  คนงานทั่วไป 
42.นางสาวปาตีเมาะ    บูละ  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 

 43.นายมะแอ  เจ๊ะเละ  พนง.จ้างเหมาขับรถขยะ 
44.นายสุกรี  เฮงปิยา  พนง.จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ าประปา  
45.นางสาวนิอัครีมา   เจะโกะ  พนง.จ้างเหมา 
47.นางสาวต่วนฟาซียะห์ ยือแร  พนง.จ้างตามภารกิจ 
48.นายรอมลี     อาเยาะแซ พนักงานจ้างเหมา 
49.นายอดินันท์  ฮะซา  พนักงานจ้างเหมา 
50.นายไซดี     ซอแนะ  พนักงานจ้างทั่วไป 
51.นางสาวซารีนะห์   ดอกา  พนักงานจ้างเหมา 
52.นางสาวนูรมา   วาแม  คนงานทั่วไป 
53.นายสะมะแอ   ลอเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
54.นายอิสมาแอ   อิสมาน  พนักงานจ้างเหมา 
55.นายรอหีม     หะมิ  พนักงานจ้างเหมา 
56.นางสาวรอสือนะห์   ยือแร  พนักงานจ้างเหมา 
57.นายอาหามะ    มอลอ  พนักงานจ้างเหมา 
58.นางสาวรอฮานะห์   อารี  พนักงานจ้างเหมา 
59.นายรอสือดี    วาแม  พนักงานจ้างเหมา 
60.นายซัซวี่ย์     เจะอาแว คนงานทั่วไป 
61.นางสาวอาอีเซ๊าะห์  โดดะแซ  พนักงานจ้างเหมา 
62.นางสาวซูรอยนี    เต๊ะเด็ง  พนักงานจ้างเหมา 
63.นางสาวต่วนซาลูมา โต๊ะกูบาฮา พนักงานจ้างเหมา 
64.นายไซดิง  สะมาแอ  พนักงานจ้างเหมา 
65.นายต่วนอาหามะ โต๊ะกูบาฮา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
66.นางจ าเนียร  บุญมากช่วย แม่บ้าน 
67.นายมะซาลี  ดูมีแด  พนักงานขับรถยนต์ 
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68.นายอุเซ็ง    บาบูมาเร๊าะ พนักงานจ้างเหมา 
69.นายมะเย็ง    ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 
70.นายสะอุดี     ดูมีแด  พนง.จ้างเหมาทั่วไป 
71.นายอิสมาแอ   สามะ  พนักงานจ้างเหมา 
72.นายมะเย็ง    ยูโซ๊ะ  พนักงานจ้างเหมา 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายกเทศมนตรี   สวัสดีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคน วันนี้เป็นการประชุมประจ าเดือน 
(นายอาแซ  วาแม) พฤษภาคม 2561 
  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม 
 
นายกเทศมนตรี   สืบเนื่องจากหนังสืออ าเภอยะรัง ขอความร่วมมือให้ อปท. จัดกิจกรรมวันต้นไม้
(นายอาแซ  วาแม) ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2561  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ เพ่ือปลูกจิตส านึกของประชาชนให้มีความรักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ให้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2561 หรือตามที่
เห็นสมควร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร ทั้งร่วม
การจัดโครงการ “Big cleaning day” ในองค์กร เพ่ือแสดงถึงความสะอาด การจัด
สถานที่ท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ ของการท างาน 
และจิตส านึก ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานตาม หลัก 5 ส.ดังนี้ 
 
ส.1 : สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ 
       ต้องการทิ้งไป วิธีการ คือ 
1.ส ารวจสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์และเอกสารในสถานที่ท างาน 
2.แยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกัน 
3.ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง 
 
ส. 2 : สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ในที่ท างานให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวก 
        และปลอดภัย วิธีการ คือ 
1.ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งของโดยค านึงถึงความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพ 
2.ก าหนดที่วางให้แน่ชัด โดยค านึงถึงการใช้เนื้อที่ 
3.เขียนป้ายชื่อแสดงสถานที่วางและเก็บสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ 
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ส.3 : สะอาด คือ การท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ท างานพร้อมทั้งตรวจสอบขจัด 
       สาเหตุของความไม่สะอาดนั้น ๆ วิธีการ คือ 
1.ท าความสะอาดสถานที่ท างาน 
2.ก าหนดแบ่งเขตพ้ืนที่ 
3.ขจัดสาเหตุอันเป็นต้นตอของขยะ ความสกปรก เลอะเทอะ 
4.ตรวจเช็คเครื่องใช้ อุปกรณ์ด้วยการท าความสะอาด  
 
ส. 4 : สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ท างานและปฏิบัติตนให้ถูก 
        สุขลักษณะ วิธีการ คือ 
1.ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตของ เจ้าหน้าที่ เช่น 
อากาศเป็นพิษ เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ ควันและเขม่า ฟุ้งกระจายทั่วไป เป็น
ต้น 
2.ปรุงแต่งสถานที่ท างานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่น น่า
ท างาน เปรียบเสมือนที่พักผ่อน 
3.เจ้าหน้าที่แต่งกายถูกระเบียบ สะอาด หมดจด 
 
ส. 5 : สร้างนิสัย คือ การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส. จนเป็นนิสัย และมีวินัย 
ในการท างาน 
 

โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อกฎระเบียบ มาตรฐานกิจกรรม 
5 ส. เพื่อให้สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องเป็นประจ า  

เราจะเห็นได้ว่ากิจกรรม “Big cleaning day” ความจริงแล้วไม่ยากอย่างที่คิด 
เพียงแต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราและคนในหน่วยงานจะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันนั้นเอง 
เพราะกิจกรรม “Big cleaning day”นั้น เป็นกิจกรรมที่เราไม่สามารถด าเนินการคน
เดียวได้ครับ หากทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมนี้กัน อย่างแรกที่ได้เลยคงเป็นเรื่องของความ
สะอาด  แต่สิ่งที่ได้ตามมานั้นคือความสามัคคี ที่มาจากการท ากิจกรรมนั้นเองครับ ผมคิด
ว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปส าหรับเราทุกคนอย่างแน่นอนเราความจะมีกิจกรรมนี้อย่าง
น้อยอย่างต่อเนื่อง 

  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ / ปฏิบัติ 
  
นายกเทศมนตรี   1. เรื่องการติดตามการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพ 
(นายอาแซ  วาแม) และประสิทธิผลการปฎิบัติราชการที่ได้กล่าวไปแล้วในเดือนที่แล้ว จึงขอความ ร่วมมือใน

เรื่องดังกล่าวด้วย เพราะเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งองค์กร ถ้า
เราได้คะแนนดีก็หมายถึงการท างานของหน่วยงานเรามีประสิทธิภาพ การท างานตาม
ตัวชี้วัดไม่ได้บ่งบอกว่าการท างานทุกอย่างอยู่ที่การท างานเกี่ยวกับเอกสารอย่างเดียว 
อย่าลืมว่าการท างานทุกอย่างต้องอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเข้าใจในระบบ
การท างานซึ่งอาจจะแตกต่างกันแต่ความจริงใจ ความเห็นใจ ซึ่งทุกคนต้องมี โดยเฉพาะ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ระดับกลาง ไปจนถึงผู้ปฎิบัติงาน ทุกๆ คน ควรให้ความเสมอ
ภาคกับทุกคนในฐานะคนท างานเหมือนกัน จงคิดเสมอว่าถ้าไม่มีเขาเราจะท าแทนเขามั้ย
....บางครั้งเราก็ต้องถอดหัวโขนออกซะบ้าง อย่ายึดติดกับมันมากนัก เราก็คนเดินดิน
ธรรมดาเหมือนๆ กัน....ขอฝากทุกคนด้วย ส่วนการท างานตามตัวชี้วัดนั้น ไม่ทราบว่า 
ส่วนในมีอะไรที่มีปัญหาบ้างไม่ครับ 

 
หัวหน้าส่วนการคลัง    คะ ในส่วนของคลัง จากที่ได้ประชุมครั้งที่แล้ว ด้านการประหยัดพลังงาน 
(นางสาววารุณี  ศรีสุข)    ค่อนข้างยาก เพราะมันคุมไม่ได้ มันจ าเป็นต้องใช้คะ แต่ก็มีวิธีการติดประกาศการรณรงค์ 
   การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดคะ  
 
นายกเทศมนตรี            ขอบคุณครับพ่ีนี แล้วทางด้านมิติอ่ืน ๆ หากไม่มีเราค่อยมาดูกันอีกทีในเดือน  
(นายอาแซ  วาแม)        ต่อไปผมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันตรวจดูนะครับว่าข้อไหนที่ไม่เข้าใจเราก็มาปรึกษาหารือกัน 
   เพ่ือให้ได้ข้อสรุป  

2. เรื่องการด าเนินการตามหนังสือสั่งการต่างๆ โดยเฉพาะการ 
คีย์ข้อมูลเข้าระบบต่างๆ ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย งานแต่ละฝ่ายจะได้ไม่ติดขัด
และกระทบกับงบที่รัฐบาลจะอุดหนุนและขอให้ท าเป็นปัจจุบันด้วยครับเทศบาลของเรา
จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป ไม่ทราบมีใครจะแจ้งอะไรอีกไม่ครับ 
 

ปลัดเทศบาล   คะ ก็ขอฝากเรื่องตัวชี้วัดด้วยนะคะ เพราะว่าการประเมินในเรื่องนี้จะส่งผล 
(นางสาวนริศรา  แดสามัญ)  ให้กับการด าเนินงานของเทศบาลทั้งหมด จึงขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายมีอะไรที่ 

   ไม่เข้าใจกม็าปรึกษาหารือกันเพื่อให้ได้ค าตอบที่ตรงกัน 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 
นายกเทศมนตรี   เรื่องนโยบายต่างๆเราต้องใช้ความร่วมมือกันถึงจะประสบความส าเร็จ ขั้นตอน
(นายอาแซ  วาแม) การท างานต้องยึดหลักหัวหน้าส่วนเป็นหลักมีปัญหาก็ให้ปรึกษาหัวหน้า ฝากพวกเรา 
   ช่วยกันรับผิดชอบหน้าที่ ที่หัวหน้ามอบหมายให้ด้วยนะครับ 
    การท างานในแต่ละวันถ้าดูแล้วไม่มีอะไรท า ก็ให้ถามหัวหน้าว่ามีงานอะไรบ้าง 
   ในส่วนงานที่ค้างๆก็ให้รีบด าเนินการด้วย 
    แต่ละคนต้องมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ละกองรับผิดชอบงานของตัวเอง 
   ไม่ต้องไปนินทางานของกองอ่ืน เรื่องเก่าๆ ความคิดเก่าๆต้องลบล้างกันไป เรื่อง  
   นินทาคนนั้น คนนี้ไม่เอา เพราะเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี
   กันในองค์กรอยู่ด้วยกันก็ต้องให้เกรียติกันในห้องท างาน คนบางคนชอบคุย บางคนไม่ 
   ชอบคุยคนที่ท างานบางคนต้องใช้สมาธิในการท างาน แต่ต่อไปห้องท างานก็จะมีเป็น 
   ห้องๆเป็นสัดเป็นส่วน   

ส่วนเรื่องการท างานก็เช่นกัน อยากให้ทุกกองท างานในหน้าที่ของตนให้ดีก่อน 
ก่อนที่จะไปรับของคนอ่ืนมาท า เข้าใจว่ามีน้ าใจแต่เพ่ือนจะคิดว่าเราอยากรู้เรื่องเพ่ือน
หรือเปล่า เราก็ไม่รู้ว่าเขามีความจริงใจแค่ไหน เพราะฉะนั้นเราควรท างานของเราดีก่อน 
ใครก็มาว่าเราไม่ได้ และการบริการผู้มาติดต่อราชการก็เหมือนกัน ผมขอฝากทุก ๆ กอง
เลย ไม่ว่าประชาชนจะมารับบริการด้านใดก็ตามขอให้สอบถามเขานิดนึงว่ามาติดต่อเรื่อง
อะไร ถามด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร ไม่ใช่ยิ้มแค่มุมปาก มันบ่งบอกถึงความเป็นมิตรระหว่าง
ผู้รับบริการและให้บริการ ฝากด้วยนะครับ และอีกเรืองที่ผมขอแจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ให้พวกเราได้ถือปฏิบัติเหมือน ๆ กัน คือ 

  1. การลาทุกประเภท ที่พนักงานเทศบาลจะตองยึดถือและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลาในกรณีที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ประสงคจะขอลาพักผอนลากิจ จะตอง
ยื่นใบลาตอผูบริหารเทศบาล ไมนอยกวา 3 วัน ยกเวนลาปวยเพราะไมมีใครทราบมา    
กอนวาเราจะปวยวันไหน ในการลาแตละครั้งจะตองใหผูบังคับบัญชาอนุญาตกอนจึงจะ
หยุดได 

2. เรื่อง การเข้าปฏิบัติราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ
พนักงานจ้างเหมา ในการลงเวลาปฏิบัติ ให้เข้าปฏิบัติตามเวลาราชการ ให้ลงเวลาได้ 
ตั้งแต่ 08.00 – 09.30 น.  นายกฯอนุญาตให้ถึง 09.30 น. ถ้ามีธุระด่วนหรือขอเข้าสายก็
ให้โทรแจ้งหัวหน้าส่วนหรือนายกเทศมนตรีรับทราบ  

 
ปลัดเทศบาล   เรื่องการลา ตามหลักของการลาแล้ว มันมีหลักเกณฑ์ตายตัวของมัน และมีผลใน
(นางสาวนริศรา แดสามัญ)การประเมินผลการปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของการประเมินปฎิบัติงานด้วย จึงขอ 

ความร่วมมือพวกเราให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ด้วยเพราะจะมีผลจากการประเมิน
การปฏิบัติงานของแต่ละคนด้วยค่ะ 
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ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 
นายกเทศมนตรี  ใครมีเรื่องใดอีกหรือไม่ 
(นายอาแซ  วาแม) 
 
ปลัดเทศบาล 
(นางสาวนริศรา แดสามัญ) ค่ะ ตามที่ได้ประสานกับทางอ าเภอในเรื่องของการตรวจ LPA ของปีนี้ ทาง

ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีได้จัดการอบรม ในเรื่องการตรวจ LPA  เพ่ือทางให้การตรวจในแต่
ละด้านไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ท า LPA แต่ละด้าน
เข้าร่วมอบรมด้วย วัน เวลาและสถานที่ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบแล้วค่ะ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายกเทศมนตรี   ผมขอฝากเจ้าหน้าที่ที่ไปอบรมด้วยน่ะ เพราะการตรวจ LPA คือการประเมิน
(นายอาแซ  วาแม)  การท างานของเทศบาล ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากเราประเมินผ่านตัวชี้วัดนี้ ก็แสดง 

ว่าเทศบาลท างานมีประสิทธิภาพ หวังว่าพวกเราทุกคนท างานอย่างมีประสิทธภาพน่ะ
ครับ ใครมีอะไร จะเสนออีกไม่ ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอ
ปิดการประชุมเพียงเท่านี ้

 
ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 
       
 (ลงชื่อ)                        ผูจ้ดบันทกึรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)                   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

         (นางแวรูณี   วาแม)                                                   (นายอัซรีย์  ศุภศิริ) 
  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                              หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

  
 
  
 
 
 


