
 รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๑ 

วันท่ี   ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

********************** 
ผูมาประชุม 
 ๑.  นายชยัยะนารถ   ขันติวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๒.  นายเทศ  มะเดื่อ   ติดราชการ (ระวังชี้แนวเขตฯ) 
 ๓.  นางประจวบ  สิงหชะฎา  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๔.  นายสุพิษ  เมืองจันทร  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๕.  นางแกวสุริยา แสนอุบล  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๖.  นายชยพล   ขันถม   ผูอํานวยการกองชาง 
 ๗.  นางสาวณิชาภา เมืองจันทร  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 ๘.  นางสาวณัฏฐิดา ไชยโคตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 ๙.  นายนคร   เมืองจันทร  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 ๑๐.  นางสาวจุรีรัตน สีหบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 ๑๑.  นางสาวรัสดา รุนพงษ   นักวิชาการคลังชํานาญการ 
 ๑๒.  นางสาวจตุพร   หลาธรรม  นักวิชาการประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
 ๑๓.  นางสาวรัสดา รุนพงษ   นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
 ๑๔.  นางสาวจุรีรัตน สีหบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 ๑๕.  จาเอกชุติพนธ ปดตามานัง  จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
 ๑๖.  สิบเอกอิทธิเดช พิมพานราทร  นายชางโยธาชํานาญงาน 
 ๑๗.  นางมะนิกรณ   ศรียันต   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
 ๑๘.  นายไพรัตน  ศรีสุข   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๑๙.  นางสาวนิมิตา    สิงหเจริญ  เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 
๒๐.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒๑.  นางสาวปรต ี มะเดื่อ   ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
๒๒.  นายอธินันท ศิริจันทร  ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

 ๒๓.  นายกิตติพงษ     อินตะนัย  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 
 ๒๔.  นายมะสิน  แกวจันทร  พนักงานดับเพลิง 

๒๕.  นายเสถียร  ผามะณี   คนสวน 
๒๖.  นายมนตร ี  ศรีราตรี   ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 
๒๗.  นายณชพล  กองปด   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

 ๒๘.  นางสาวสุปญญา ศรีละไมย  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 
 ๒๙.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม   ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 
 ๓๐.  นางสาวอรอนงค ทวนไธสง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 
 ๓๑.  นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน  คนงานท่ัวไป  (กองการศึกษา) 
 ๓๒.  นายสมภักดิ ์ เหลาลาภะ  ยาม 
 
         /๓๓.นายเอกชัย... 



-๒- 
 
 ๓๓.  นายเอกชัย   เมืองจันทร  พนักงานสูบน้ํา  
 ๓๔.  นางสาวจิรภา ศรีสุข   คนงานท่ัวไป  (สํานักปลัด) 
 ๓๕.  นางอุไรวรรณ เมืองจันทร  ครู ศูนยฯ บานโคก 
 ๓๖.  นางสาวอําพร อะวะศรี   คร ู ศูนยวัดเมืองจันทร 
 ๓๗.  นางสาวณัฐวรรณ    ขันติวงษ  ครู ศูนยฯ  วัดหนองแคน 
 ๓๘.  นางสาวละเมียด บัวไขย   ครูผูดูแลเด็ก  ศูนยฯ บานไผ 
 ๓๙.  นางเรืองรอง ก่ิงสีดา   ครู ศูนยฯ วัดเก็บงา 
 
ผูไมมา 
 ๑.  นายบุญเลิศ  เมืองจันทร   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร   ติดภารกิจ 
 ๒.  นางสาวเมืองทอง บุปผา         ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร                 พบแพทย 
 ๓.  นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย       รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร            ลาพักผอน 
 ๔.  นางสาวจุรีรัตน สีหบุตร        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       ลาปวย 
 ๕.  นางจตุพร   หลาธรรม     นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ                  อบรม 

๖.  นายนพดล   วงศสุรินทร   ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได               ไมมา 
๗.  นายสุบัญ    แพทยกลาง   ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลาพักผอน 

 ๘.  นางสมพร  แพทยกลาง   คนครัว          ลาพักผอน 
 ๙.  นายนคร   ไชยสนาม     คนงานท่ัวไป  (สํานักปลัด)         ลาพักผอน 
 ๑๐.  นายทัศนพงษ สมัญญา       ผูชวยนายชางโยธา         ไมมา 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

  เม่ือถึงเวลา  10.0 น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และ 
ผูดูแลเด็ก  เขารวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ี
ประชุม  และเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันได  นางไพรินทร  กรกัน  ตําแหนง  นักจัดการงาน
   ท่ัวไปปฏิบัติการ  จะมาบรรจุเขาทํางานในวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   

ณ  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  ผมจะมอบหมายงานบริหารงานบุคคลใหทํางาน  
เจาหนาท่ีของสํานักปลัดมีนอย  ตองชวยในการทํางาน 

   -  วันอาทิตยท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  แจงรวมงานยกชอฟาศาลาการเปรียญ 
สํานักสงฆบานชะบา  และพิธีฉลองสมณศักดิ์  พัดยศ  พระราชาคณะชั้นสามัญ   
“พระมงคลวชริากร” (สมบัติญาณวโร  น.ธ.เอก,ป.ธ.๕, รบ., รป.ม.)   
-  สะพานบานหวา  ไดผานคณะกรรมการระดับข้ันตน  เราตองเตรียมพรอมเพ่ือการ 
ขับเคลื่อนในการพัฒนา    

 
          /รัฐบาล... 

 



-๓- 
 

- รัฐบาลและทุกกระทรวงมีนโยบายสําคัญลงไปในพ้ืนท่ี โดยไดมีแผนงานโครงการและ
งบประมาณลงไปขับเคลื่อน ซ่ึงมีลักษณะตางคนตางทํา ขาดการบูรณาการรวมกัน 
กอใหเกิดความซํ้าซอน และกลายเปนภาระใหกับประชาชน เชน กรณีการกอสรางถนน 
แตชาวบานไมอยากใหสรางหรือไมรูเรื่องมากอน หรือ กรณีการวางแผนการทํางานท่ีไม
พรอมกันระหวางกรมชลประทานกับกรมทางหลวง และอ่ืน ๆ จากท่ีมาและปญหา
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยม ย่ังยืน” เพ่ือบูรณาการ
งานของรัฐบาลและทุกกระทรวง 
-  กองคลังซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  เรื่องของการเขาทํางานเปนเวลา   

  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามสั่งการตามกําหนดเวลา  โดยใหเริ่มติดตั้งเครื่องใน
  1  กุมภาพันธ  2561  ผมอยากใหทุกคนทํางานตรงเวลา  งานใหเปนไปตามหนาท่ีให 

แลวเสร็จตามหวงเวลา 
ผูอํานวยการกองคลัง -  ทานนายกคะเริ่มสแกนเดือนเมษายนไหมคะ  เพราะนีก็้อีก  ๒  เดือน  จะครบรอบใน 

การประเมินผลงาน  และอีกอยางเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปนครุภัณฑคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  ผมจะใหเริ่มสแกนลายนิ้วมือวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
นักวิเคราะหวิเคราะหฯ -  เปนครุภัณฑตองนําเขาประชุมสภาฯ  กอนคะ  
ท่ีประชุม       -รับทราบ- 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
นายกเทศมนตรี  -  ทุกทานไดอานรายงานการประชุม  หากมีการแกไขขอใหแจงเจาหนาท่ีทําการแกไข 
ท่ีประชุม        -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
   ๓.๑  การรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
    สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษรวมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ   

กําหนดออกรับบริจาคโลหิต  ในวันศุกร  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๐๐ น.  
เปนตน  ณ  หอประชุมอําเภอเมืองจันทร 

นายกเทศมนตรีตําบล -  แจงประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกันตอไป 
ท่ีประชุม       -รับทราบ-    
 

๓.๒  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  มกราคม  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว) และขอ๓.๓  แผนการปฏิบัติงานของเดือน  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  แตละกอง  
สํานักปลัด  กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

นักวิเคราะหฯ  -  กราบเรียนทานนายก ทานรองนายก  ผูอํานวยการกองทุกกอง  พนักงานเทศบาล  
      พนักงานจางทุกทาน  สรุปการปฏิบัติงานเดือนมกราคม  2561  ของสํานักปลัด   
   -  มีการอบรมโครงการสานผักตบชวา ของบานโนนกลาง  หมูท่ี 3   
   -  การอบรมการทําแกสชีวภาพใชในครัวเรือน   
 
         /รับลงทะเบียน... 



-๔- 
 

   -  รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   
   -  การรับลงทะเบียนผูสูงอายุป  2563 
   เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

- โครงการพระราชดําริ  ดําเนินการรวบรวมเอกสารเสร็จ  แลวนําเขาแกไขในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ๔  ป  และเสนอความเห็นชอบสภาฯ 
- โครงการศูนยชวยเหลือประชาชน  ศูนยฯ จะอยูท่ีเทศบาลตําบลหนองใหญ  และจะตอง
นําเขาสภาฯ  เสนอความเห็นชอบ 

นายกเทศมนตรีตําบล -  สํานักปลัดฝากการจัดซ้ือจัดจางอาคารผูสูงอายุ  โรงเรียนผูสูงอายุ  ชมรมคนพิการ การ 
เคลื่อนไหวเรื่องสวัสดิการชุมชน  และการดูแลเก่ียวกับคุณภาพชีวิต  

 

ผูอํานวยการกองคลัง -  กราบเรียนทานนายก ทานรองนายก  ผูอํานวยการกองทุกกอง  พนักงานเทศบาล  
   พนักงานจางทุกทาน  สรุปการปฏิบัติงานเดือนมกราคม  2561  ของกองคลัง 
   -  งานการเงินและบัญชีไดมีการตรวจรับจากจังหวัด  คณะกรรมการมีท้ังคําชมและ
   คําแนะนํา 
   -  งานการจัดเก็บรายได  ไดทําการออกพ้ืนท่ีในการเก็บภาษีในชวงเดือนมกราคมถึง
   เดือนมีนาคม  2561 
   -  งานพัสดุ  ดําเนินการโครงสรางพ้ืนฐาน  งานลานกีฬา 
นายกเทศมนตร ี  -  กองคลังถือเปนแมงานหลักในการดําเนินงานตางๆ  ดูแลทุกกองใหมีการขับเคลื่อน
   งานไปไดดวยดี  เจาหนาท่ีมีจํานวนมากใหแบงงานกัน  เพ่ือท่ีจะใหการดําเนินงานไป
   ได  และใหมีการปรับสวนท่ีเก่ียวของในเรื่องของการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ  
   ติดขัดสวนไหนใหดําเนินการแจงโดยการทําเปนบันทึกขอความข้ึนมา  

-  การเบิกจายของกองคลังใหเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบตอไปผมขอคุยเปนกอง  
เพราะงานบางอยางยังไมไดรับการแกไขจนถึงปจจุบัน 
-  การเบิกจาย  การจัดซ้ือจัดจาง  ใหทําใหเปนระบบ  การคีย e-plan  ใหวางแผนใหดีข้ึน 
-  เม่ือวานผมใหตรวจสถานะทางการเงิน  เพ่ือจะไดดําเนินการโครงการชวยเหลือ
ประชาชนในการบรรเทาความเดือดรอน  ชวงบายขอใหแจงดวย 

ผูอํานวยการกองการศึกษา  -  เรียนทานนายกเทศมนตรีตําบล  ทานรองนายกเทศมนตรีตําบล  ทานปลัดเทศบาล 
ตําบล  ผูอํานวยการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  เดือนมกราคม  ๒๕๖๑  กอง 
การศึกษาไดจัดงานวันเด็ก  ณ  โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม  งานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
และขอขอบคุณทุกทาน  ท่ีใหความรวมมือในการทํางาน  ตอนเท่ียงกองการศึกษาเลี้ยง
กวยจั๊บคะ 

นายกเทศมนตรีตําบล -  เราตองชวยในการพัฒนาศูนยฯ  และมีความพรอมในการพัฒนาเด็กใหเปนไปในทิศทาง 
เดียวกัน ผมไดสงใหครูศูนยฯ ไปอบรมเขมเพ่ือจะไดนําความรูมาถายทอดใหรับทราบท่ัวกัน 

ผูอํานวยการกองชาง -  การดําเนินงานและการมอบหมายงานของกองชางเทศบาลตําบลเมืองจันทร  
   โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 , 
   2 , 14 , 23  และหมูท่ี  24  จํานวน  5  โครงการ  โครงการท่ีดําเนินการแลว   
   โครงการของบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ  7  โครงการ  ออกเก็บตัวอยางน้ําประปากับ 
 
         /กรมทรัพยากร...  
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   กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  15  หมู  จดมิเตอรน้ําประปา  หมู ท่ี 6 , 13 , 17  ตรวจ
   ระบบน้ําประปาและซอมทอประปา  ติดตั้งมิเตอร หมู  6  สํารวจจุดตอขามถนนลาดยาง 

(บานดาบตํารวจเกรียงไกร)  และพิมพหนังสือสงนายอําเภอ  แจงรองนายกเทศมนตรี  
เรื่องการระวังชี้แนวเขตท่ีดินและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน  เขียนแบบ/ประมาณราคาโครงการ
กอสรางถนนหินคลุกพรอมกอสรางทอลอดเหลี่ยมในการของบเพ่ิมเติม 

นายกเทศมนตรีตําบล -  การทํางานถากองชางชาการพัฒนาของเราก็จะชา  ในการประมาณการออกแบบ  ถา
การออกแบบใชเวลานาน  ฝากทานผูอํานวยการกองชางใหออกแบบใหเปนมาตรฐานของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทรไว 

 - เราไดงบประมาณงานลานกีฬา แตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากงานเราชาไมรูงานชา
ท่ีไหน  ฝากกองชางไดออกแบบ  และราคามาตรฐานใหม  งบประมาณไมไดหางาย  เม่ือ
ไดมาแลวใหดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและตอเนื่อง  ลานกีฬาผมอยากใหเสร็จครับ 

ผูอํานวยการกองชาง -  ลานกีฬาประมาณการ  ปร.๔  ผมก็ดําเนินการเสร็จแลว  ไมทราบวาติดเรื่องอะไรครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  เปนมาตรฐานยางพารา 
ผูอํานวยการกองชาง -  งานอาคารศูนยผูสูงอายุ  กองชางไดสงแบบใหพัสดุแลว 
 -  งานกอสราง  ๕  เสน  นาจะเสร็จวันนี้  
นายกเทศมนตรีตําบล -  นายชางเม่ือวานไมมา  วันนี้ไมมาแลวชางจะทํารายงานชางอยางไร 
   -  เรื่องการอบรมสันนิบาตผมใหงดกอนครับเพราะวาเรามีภารกิจเยอะตองขออภัยทุกทาน 

ครบั 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๔  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๒  มกราคม  25๖๑ 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรีสะเกษ 
(ฟอรด) 

นข  3270  ศรีสะเกษ 
(EMS) 

1 กฆ 494 ศรีสะเกษ 
(รถจักรยานยนต) 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

 35,200 2,000 35,200 2,000 3,000 300 
ตุลาคม  2560 6,500 - 3,000 - 100 - 
พฤศจิกายน 2560 4,000 - 3,500 - 200 - 
ธันวาคม 2560 5,500 - 2,500 - - - 
มกราคม  2561 500 - 1,500 - - - 

รวม 16,500 - 10,500 - 300 - 
 
 
 

     /ชนิดรถ... 
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                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2560 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2560 1,000 - - - 
ธันวาคม  2560 1,000 - - - 
มกราคม 2561 - - - - 

รวม 2,000 - 200 - 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๕  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
๓.๕.๑  ประชุมช้ีแจงโครงการลดการใชพลังงานในภาครัฐ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (สวนท่ี ๒)  วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรม
พรหมพิมาน  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ผูเขารวมการประชุม  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ  ตําแหนง  เจาพนักงาน
จัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

จพง.จัดเก็บฯ  -  การกรอกขอมูลการประหยัดพลังงาน  การประหยัดไฟฟา   
-  การใชหลอดไฟฟาอยางถูกวิธ ี

    -  การเลือกใชหลอด  LED  ในสถานท่ีทํางาน 
    -  และใหมีการแนะนําการลดใชพลังงานในสํานักงาน 
นักวิเคราะหฯ  -  เทศบาลเราไดดําเนินการประหยัดแอรภายในสํานักงาน  เปดเวลา  ๑๐.๐๐  น.  และ 

ปดเวลา  ๑๖.๐๐  น.  ทําใหสํานักงานเรามีคาไฟฟาลดลง 
ท่ีประชุม     - รับทราบ- 
 

๓.๕.๒  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ  ประจําป  ๒๕๖๑  (ครู ข)  รุนท่ี ๑  ใน
วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ 

    ผูเขารวมการประชุม  นายนคร  เมืองจันทร  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
ชํานาญการ 

นักวชิาการศึกษา  -  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  พ.ศ. 2550 กําหนดให 
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือใหสภาเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางกลไกในการ
ประสานความรวมมือหนวยงาน  และองคกรภาคีเครือขาย รวมท้ังมีการเชื่อมโยงและ
ประสานงานกันในระดับตาง ๆ  ในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสูระดับนโยบาย อยางไรก็ตาม  
แมในพระราชบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนดใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล แต 
 

          /กระทรวง... 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม. ) ไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การมีกลไกการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน  เพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับชุมชนทองถ่ิน  จึงมีนโยบายใหสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตําบล โดยใหขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก  
องคการบริหารสวนตําบล  และเทศบาลตําบล ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล  
เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถ่ินไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชนทองถ่ินและสังคม เปนการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนา
ศักยภาพตนเองมีทักษะชีวิต รวมท้ังเสนอความตองการและขอคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในทองถ่ิน และนําไปสูระดับนโยบายตอไป   

แตเนื่องจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล  อยูระหวางการศึกษาเลา
เรียนในสถานศึกษาตาง ๆ  และขาดการรวมตัวเปนกลุมท่ีเขมแข็ง  เพ่ือมีบทบาท และมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ินตามบทบาทหนาท่ีท่ีได
กําหนดไว  ซ่ึงคณะบริหารฯ ไมสามารถดําเนินงานไดโดยลําพัง  จําเปนตองไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน  จากหนวยงาน/องคกร รวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของจากเครือขายทุก
ภาคสวนในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีเปน “ พ่ีเลี้ยง ” หรือมีบทบาทในการสงเสริม 
และสนับสนุนคณะบริหารสภาเด็กฯ ใหสามารถขับเคลื่อนองคกรสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไปสูการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพไดตอไป                          

ท่ีประชุม     - รับทราบ- 
 

๓.๕.๓  อบรมหลักสูตร  นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ปงบประมาณ  ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี  ๑๑ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน  จังหวัดปทุมธานี   
ผูเขารับการอบรม  นางสาวอําพร  อะวะศร ีตําแหนง ครู 

ครู อําพร  -  กราบเรียนทานนายก ทานรองนายก  ผูอํานวยการกองทุกกอง  พนักงานเทศบาล  
   พนักงานจางทุกทาน  ตามท่ีดิฉันไดไปอบรม  เนื้อหาหลักสูตรไดแบงออกเปน 4   
   หมวดดวยกันแยกเปนดังนี้  
   หมวดท่ี 1  วิชาพ้ืนฐาน  ดายการศึกษา  วิเคราะห       
   สังเคราะห  และประยุกตใชเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ  20  ป (พ.ศ. 2560 – 
   2579 )  และแผนการศึกษาแหงชาติระยะ  15  ป ( พ.ศ. 2560 – 2579 )   
   ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534  แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 8)  
   พ.ศ. 2553  และโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม 
   กฎหมายจัดตั้ง  การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน  และทิศทางความกาวหนาของผูดํารง
   ตําแหนงหัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย  ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการ
   บริหารงานธุรการวิชา  การเงิน/พัสดุ  และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
   รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551  เพ่ือการบรหิารจดัการศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   -  หมวดท่ี 2  วิชาศาสตรพระราชา  การศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะห  และประยุกต 
 
          /ใชศาสตร... 
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ใชศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติตางๆ  ประกอบดวย  แนวทางการบริหารงาน
ตามหลักทศพิธราชธรรมการปลูกฝงใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือ แนวทางบริหารตามหลัก
ทศพิธราชธรรม  หลักทศพิธราชธรรม  หรือราชธรรม 10  เปนธรรมของพระราชา  การ
ปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ปฏิบัติราชการ  ความหมาย  ปรัชญา  และกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  การ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับขาราชการไทยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการปฏิบัติราชการ  การนอมนําศาสตรพระราชาสูการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
-  หมวดท่ี  3  วิชาเฉพาะ  การศึกษา  สังเคราะห  และประยุกตใชยุทธศาสตรการศึกษา 
สูการศึกษาทองถ่ินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัยสูหลักสูตรสถานศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  สื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับเด็กในศตวรรษท่ี  21  เทคนิค และรูปแบบการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยการวัดและ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  สุขภาวะและความปลอดภัย  สําหรับเด็กปฐมวัย  การ
วิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   การเขียนและประเมิน
โครงการ  การนิเทศภายในของสถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาสถานศึกษาและการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  หมวดท่ี  4  วิชาเสริม  การศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะห  ฝกปฏิบัติและประยุกตใช

 เก่ียวกับภาวะผูนําและทักษะการสื่อสาร  เพ่ือเปนผูนําทางวิชาการในสถานศึกษา  มี
 ทักษะในการสื่อสารดานการพูดและการเขียนการพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม
 มีบุคลิกภาพตอการเปนผูนํา  และตอการประกอบพิธีการตางๆ  วิธีการปฏิบัติตนตอ
 สังคมในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม  ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพ่ือ
 การศึกษา  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนตอ องคกร    

เทคนิคการบริหารงานและวิธีสรางสุขในสถานศึกษามีบรรยากาศแหงความสุขท้ังผูบริหาร  
ครูผูสอน  และนักเรียนรวมมือรวมใจกันในการทํางานอยางเต็ม ความสามารถ  สราง 
ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร  โดยศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จํานวน  3  วัน  ศูนยอัมพวาชัย
พัฒนานุรักษเทศบาล  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  และศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร  ฟง
บรรยายสรุปในหัวขอ “การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพและ
ทันตอสถานการณโลก  ศึกษาดูงานท่ีเทศบาลตําบลบางกระจับ  อําเภอบานโปง  จังหวัด
ราชบุรี  รับฟงบรรยายสรุปหัวขอเรื่องการบริหารศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยนาอยู  4.0  และ
เยี่ยมชมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางกระจับ  ศึกษาดูงานเทศบาลตําบลหนอง
ขาว  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ฟงบรรยายสรุปหัวขอ  เรื่องการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยอยางมืออาชีพ  และเยี่ยมชมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว  และเดินทางกลับสถานท่ีพัก 

 
          /๓.๕.๔ ประชุม... 
 



-๙- 
 
 

 ๓.๕.๔  ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินเมืองส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
ระหวางวันท่ี  ๑๕-๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพ 
ผูเขารวมประชุม  
 ๑. นายชัยนารถ  ขันติวงษ  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๒. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

นายกเทศมนตรี  -  เรื่องสิ่งแวดลอม  หาแนวทางสูการพัฒนาการของบสนับสนุนตอไป  การดําเนินการ
   มีสวนรวม  การขับเคลื่อนเรื่องขยะ  วัฒนธรรม  เริ่มจากจิตสํานึกความยั่งยืนท่ีเกิด
   ความลําบาก 
   -  ถาไมมีความผูกพันกับองคกร  ก็จะทําใหองคกรของเราขาดความนาเชื่อถือ  และ
   ตอไปใหนักวิชาการสาธารณสุขไดพูดเก่ียวกับการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
นักวิเคราะหฯ  -  สําหรับตัวชี้วัดการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนนั้น  ใชตัวชี้วัด  34  ตัวชี้วัด  
   ทางสํานักปลัดจะทําหนังสือเวียนแจงแตละกองใหทราบเก่ียวกับสวนท่ีเก่ียวของ 
ท่ีประชุม     - รับทราบ – 
 

   ๓.๕.๕  อบรมหลักสูตร  “การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  ตาม 
ระเบียบใหมลาสุด  หลักเกณฑเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเล่ือนข้ัน
เงินเดือนสิทธิสวัสดิการ  การดําเนินการทางวินัยท่ีเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ”  ระหวาง
วันท่ี  ๑๙-๒๑  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมศรีลําดวน อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๒. นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

        ชํานาญการ 
    ๓. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

นายกเทศมนตรี  -  จะจัดใหมีการประกาศรายชื่อพนักงานดีเดน  หนาบอรดเทศบาล  ประกาศทางสื่อ
   ตางๆ  เพ่ือใหพนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน 
เจาพนักงานธุรการฯ -  เรียนทานนายกเทศมนตรีตําบล  ทานรองนายกเทศมนตรีตําบล  ผูอํานวยการกอง   

และผูเขารวมประชุมทุกทาน  จะขอนําเรียนในการจัดทําแบบประเมินคะ 
 
 

 
 

ใหผูรับการประเมินเปนผูกรอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ครั้งท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป และครั้งท่ี ๒ ระหวางวันท่ี  ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
ของปเดียวกัน 

 
 

ในสวนน้ีเปนขอมูลประวัติสวนตัวของผูรับการประเมิน ไดแก ช่ือ นามสกุล ตําแหนง (ช่ือ
ตาํแหนงในสายงาน) ระดับตําแหนง ประเภทตําแหนง เลขท่ีตําแหนง และสังกัด รวมถึงขอมูล
ของผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมิน 

          /สวนท่ี  ๑... 

รายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่น 

 รอบการประเมิน 

ขอมูลประวัติสวนตัว 



-๑๐- 
 

 
 

    ในสวนน้ีจะเปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน สัดสวนรอยละ 70 ประกอบดวย 

 โครงการ/งาน/กิจกรรม ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว 
หรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  ซึ่งผูรับ
การประเมินเปนผูกรอกตัวช้ีวัดโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีไดรับมอบหมายและมีการตกลงรวมกับผู
ประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน โดยใหกําหนดตัวช้ีวัดไมนอยกวา        จํานวน 2 ตัว เพ่ือให
ครอบคลุมมิติในการประเมินท่ีสําคัญได โดยไมเปนภาระตอการประเมินมากเกินไป ดังน้ัน 
ตัวช้ีวัดท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ี จึงควรเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญและไมควรมี
จํานวนมากนัก  

 นํ้าหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคานํ้าหนักแตละตัวช้ีวัดท่ีมีการตกลง
รวมกับผูประเมิน โดยตัวช้ีวัดแตละตัวควรมีนํ้าหนักไมนอยกวารอยละ 10  ดังน้ัน หากพบตัวช้ีวัด
ใดท่ีมีนํ้าหนักนอยกวา ๑๐% ควรพิจารณาตัดตัวช้ีวัดน้ันออก และกระจายนํ้าหนักใหกับตัวช้ีวัดท่ี
เหลือ ท้ังน้ี หากตัวช้ีวัดตัวน้ันมีความสําคัญไมสามารถตัดออกได ควรปรับคานํ้าหนักของตัวช้ีวัด
ใหม ซึ่งหากตัวช้ีวัดน้ันมีความสําคัญจริงนํ้าหนักก็ไมควรนอยกวา ๑๐% 

 เปาหมาย ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาเปาหมายของ
แตละตัวชี้วัดท่ีมีการตกลงรวมกับผูประเมิน ซ่ึงคาเปาหมายตองสอดคลองกับ
ผลงานท่ีคาดหวังในชวงระยะเวลารอบการประเมิน และคาเปาหมายของผูประเมิน
หรือหนวยงาน ประกอบดวยเปาหมาย 3 มิติ ดังนี้ 

   1) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานท่ีเปนจํานวนวัดได 
   2) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกตอง ความสมบูรณ และความเรียบรอยของผลงาน  

3) เชิงประโยชน หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความ
ประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร     
 ผลการปฏิบัติงาน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคาคะแนน โดย
เปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมายท่ีตกลงรวมกันไวในแตละมิติ ตั้งแตตน
รอบ โดยผลสําเร็จของงานท่ีทําได สามารถเทียบเปนคะแนนได ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
         

สวนท่ี 1 ผลสัมฤทธิข์องงาน 

ผลสําเร็จของงานเทยีบกับเปาหมาย                   
(เชิงปริมาณ (8) และเชิงคุณภาพ 

(9)) 
(รอยละ) 

คะแนน 

  ผลสําเร็จของงานเทยีบกับเปาหมาย  
(เชิงประโยชน (10)) 

(รอยละ) 
  

คะแนน 

ไมถึงรอยละ 60 ของเปาหมาย 0.5 ไมถึงรอยละ 70 ของเปาหมาย 0.5 
ต้ังแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70 
ของเปาหมาย 

1 ต้ังแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 75 
ของเปาหมาย 

1 

ต้ังแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 ของ
เปาหมาย 

1.5 ต้ังแตรอยละ 75 แตไมถึงรอยละ 80 ของ
เปาหมาย 

1.5 

ต้ังแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 ของ
เปาหมาย 

2 ต้ังแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 85 ของ
เปาหมาย 

2 

ต้ังแตรอยละ 90 ถึงรอยละ 100 ของ
เปาหมาย 

2.5 ต้ังแตรอยละ 85 แตไมถึงรอยละ 90 ของ
เปาหมาย 

2.5 

เกินกวาเปาหมายที่กําหนด 3 ต้ังแตรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 95 ของ
เปาหมาย 

3 

  ต้ังแตรอยละ  95 ถึงรอยละ 100 ของ
เปาหมาย 

3.5 

  เกินกวาเปาหมายที่กําหนด 4 



-๑๑- 
 

  รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน  สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอก
คะแนนท่ีประเมินได โดยนําคะแนนจากชองผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ + เชิง
ประโยชน) ท่ีประเมนิไดมารวมกัน โดยมีคะแนนเต็มแตละตัวช้ีวัดเทากับ 10 คะแนน  
  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกผลการประเมิน
ตามสูตรคํานวณ ดังน้ี  
  ผลสัมฤทธ์ิของงาน = (นํ้าหนัก x รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน)/10 
(ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง) 
  เหตุผลท่ีทําใหงานบรรลุ/ไมบรรลุเปาหมาย สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผู
กรอกโดยใหระบุเหตุผลท่ีทําใหงานบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเปาหมายในรอบ การประเมินน้ันๆ 

 
 
   

ในสวนท่ีจะเปนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนรอยละ 30 ประกอบดวย 

 ตัวช้ีวัดสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําผูบริหาร 
และสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละตําแหนง ดังนี้ 
(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนด
เปนคุณลักษณะรวมของขาราชการทุกคนท่ีจําเปนตองมีเพ่ือเปนการหลอหลอมให
เกิดพฤติกรรม    และคานิยมท่ีพึงประกาศรวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร ประชาน และประเทศชาติ ประกอบดวย  

    1.1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
    1.2) การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
    1.3) การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
    1.4) การบริการเปนเลิศ 
    1.5) การทํางานเปนทีม 

 (2) สมรรถนะประจําผูบริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะท่ี
ผูบริหารจําเปนตองมีในฐานะผูนําหรือผูบังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํา
ทีมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนงประเภท
บริหารทองถ่ิน และประเภทอํานวยการทองถ่ิน ประกอบดวย 

    2.1) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
    2.2) ความสามารถในการเปนผูนํา 
    2.3) ความสามารถในการพัฒนาคน 
    2.4) การคิดเชิงกลยุทธ 

 (3) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะท่ีกําหนด
เฉพาะสําหรับตําแหนง/สายงานตางๆ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาท่ีผูดํารง
ตําแหนงนั้นๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน และบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร (ปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) โดยใชประเมินเฉพาะตําแหนง
ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป โดยตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปน 
 

         /ผูกรอก... 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 



-๑๒- 
 
ผูกรอกสมรรถนะประจําสายงานท่ีตกลงรวมกันกับผูประเมิน อยางนอยจํานวน 3 
สมรรถนะ    
 น้ําหนัก ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอกคาน้ําหนักแตละ
สมรรถนะท่ีมีการตกลงรวมกับผูประเมิน สําหรับการกําหนดคาน้ําหนักของ
สมรรถนะหลัก ซ่ึงเปนสมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเปนคุณลักษณะรวมของ
ขาราชการทุกคนท่ีจําเปนตองมี ควรกําหนดคาน้ําหนักสมรรถนะหลักของ
ขาราชการทุกคนในองคกร (อปท.) หรือหนวยงาน (สํานัก/กอง/สวนราชการ) ใน
ระดับท่ีเทากัน  
 ระดับท่ีคาดหวัง/ตองการ ตนรอบการประเมิน ผูรับการประเมินเปนผูกรอก
โดยใหระบุระดับท่ีตองการของแตละสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแต
ละตําแหนง (บังคับเลือก) 
 ระดับท่ีประเมินได สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกระดับท่ีประเมิน
ได โดยผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะของ
พนักงานสวนทองถ่ินท่ีละรายการจนถึงระดับสมรรถนะท่ีกําหนด    
 คะแนนท่ีได สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกคะแนนท่ีไดตามแนว
ทางการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
1. ผูประเมินตองพิจารณาวาผูถูกประเมินน้ันๆ กําหนดใหมีระดับสมรรถนะท่ีตองการในระดับ
ใด พฤติกรรมท่ีจะใชเปนหลักฐานในการประเมินไดแก พฤติกรรมทุกราย       ท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมระดับสมรรถนะหลัก ตั้งแตตนจนถึงระดับสมรรถนะหลักท่ีตองการหรือท่ีปรากฏ
น้ันๆ 

2. ในการประเมินสมรรถนะหน่ึงๆ ผูประเมินจะพิจารณาจากสมรรถนะหลักแตละสมรรถนะ
โดยประเมินและใหคะแนนตามหลักเกณฑการใหคะแนนสมรรถนะหลัก และบันทึกผลการให
คะแนนลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด รวมท้ังระบุเหตุการณ/พฤติกรรมท่ีผูรับการประเมิน
แสดงออก 

ตัวอยางเชน : นาง ข. เปนนักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชํานาญการ ซึ่งตามหลักเกณฑ นาง ข. 
ตองมีระดับสมรรถนะหลักท่ีตองการดานการบริการเปนเลิศ ท่ีระดับท่ี 2 ดังน้ัน ในการประเมิน
ผูประเมินจะทําการประเมินสมรรถนะหลักดังกลาวครอบคลุมพฤติกรรมท้ังหมดตามท่ีระบุไวใน
พจนานุกรมระดับสมรรถนะ ตั้งแตระดับท่ี 1 จนถึงระดับท่ี 2  
3. ผูประเมินพิจารณารายละเอียดพฤติกรรมในพจนานุกรมระดับสมรรถนะทีละรายการจนถึง
ระดับสมรรถนะท่ีกําหนด ทําการนับรายการพฤติกรรมท่ีผูรับการประเมินทําไดครบถวนตามท่ี
ระบุไวโดยเปนพฤติกรรม ท่ีทําได ชัดเจน เห็นประจักษและสม่ําเสมอ 80 % ข้ึนไป ท้ังน้ี ไมให
นับพฤติกรรมท่ีผูรับการประเมินยังไมได ทําไดไมดีหรือไมครบถวน หรือยังมีจุดบกพรองตอง
ปรับปรุง หลังจากน้ันใหนํารายการพฤติกรรมท่ีประเมินไดไปเทียบกับหลักเกณฑการใหคะแนน
สมรรถนะ ตามตารางเปรียบเทียบ       คาคะแนน ดังน้ี 
 

 
      /ระดับ... 

 
 
 
 



-๑๓- 
 

    

 

 

 

 

  
   ความหมายของคาคะแนนในแตละระดับ ดังน้ี 

5 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดมากกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 1 ระดับข้ึนไป 
4 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดเทากับระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 

3 คะแนน = ระดับท่ีประเมนิไดนอยกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 1 ระดับ 

2 คะแนน = ระดับท่ีประเมนิไดนอยกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 2 ระดับ 

1 คะแนน = ระดับท่ีประเมนิไดนอยกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ 3 ระดับ 

0 คะแนน = ระดับท่ีประเมินไดต่าํท่ีสุด/ไมแสดงออกพฤติกรรม/สมรรถนะ 

ท้ังน้ี การกําหนดคาคะแนนดังกลาวเพ่ือเปนการกระตุนและผลักดันใหขาราชการแสดงออก
พฤติกรรมในระดับท่ีดีข้ึนมากกวาระดับท่ีคาดหวังหรือตองการ ซึ่งหากขาราชการแตละคน
สามารถแสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะไดตามเปาหมายหรือเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด จะทํา
ใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเกิดประโยชนตอหนวยงานและองคกร 

 ผลการประเมิน สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินเปนผูกรอกผลการประเมินตามสูตร
คํานวณ ดังน้ี ผลการประเมิน = (นํ้าหนัก x คะแนนท่ีได) /5 (ตัวเลขทศนิยม 2 ตําแหนง) 
 ระบุเหตุการณ/พฤติกรรมท่ีผูรับการประเมินแสดงออก สิ้นรอบการประเมิน ผูประเมิน
เปนผูกรอกโดยใหระบุเหตุการณ หรือพฤติกรรมท่ีผูรับการประเมินแสดงออก         ในแตละ
สมรรถนะในรอบการประเมินน้ันๆ 
 

 
 

ในสวนน้ีผูประเมินเปนผูกรอกสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวบรวมคะแนนการ
ประเมินจากสวนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน และสวนท่ี 2 พฤติกรรม     การปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ)  

 
 

ผูประเมินเปนผูกรอก โดยนําผลการประเมินของผูรับการประเมินมาเทียบกับชวงคะแนน 5 
ระดับท่ีกําหนด 

 
 

ในสวนน้ีเปนการวางแผนรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพ่ือกําหนดกิจกรรมใน
การพัฒนางาน/สมรรถนะของผูรับการประเมินในรอบการประเมินถัดๆ ไป โดยควรเลือกงาน/
สมรรถนะท่ีตองการพัฒนาใหดีข้ึน ซึ่งควรเปนงาน/สมรรถนะ ท่ีมีผลการประเมินตางจากระดับ 
 
      /เปาหมาย... 
 

ระดบัที่ตองการ/คาดหวัง 
(ตามมาตรฐานกําหนด                
ตําแหนง)                     
                         
           ระดบัทีป่ระเมินได 

ระดบัที่
ประเมินได 

0 

ระดบัที่
ประเมินได 

1 

ระดบัที่
ประเมินได 

2 

ระดบัที่
ประเมินได 

3 

ระดบัที่
ประเมินได 

4 

ระดบัที่
ประเมินได 

5 

ระดบัทีค่าดหวัง/ตองการ 0 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน 
ระดบัทีค่าดหวัง/ตองการ 1 0 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดบัทีค่าดหวัง/ตองการ 2 0 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดบัทีค่าดหวัง/ตองการ 3 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ระดบัทีค่าดหวัง/ตองการ 4 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดบัทีค่าดหวัง/ตองการ 5 0 คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน 

สวนท่ี 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 



-๑๔- 
 
 
เปาหมาย หากไมมีใหเลือกงาน/สมรรถนะท่ีคาดวา จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในอนาคต
หรือท่ีตองการพัฒนาตามความสนใจสวนตัว   

 
 

ในสวนน้ีใหผูประเมินกับผูรับการประเมินลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการิ
กําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิผลของงานในสวนท่ี 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
ในสวนท่ี 2 เพ่ือขอรับการประเมินตั้งแตตนรอบการประเมิน 

 
  

ในสวนน้ีเมื่อสิ้นรอบการประเมนิ ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปน
รายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบ ผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับการ
ประเมินไมยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถ่ินอยางนอยหน่ึง
คน ลงลายมือช่ือเปนพยานวาไดมีการแจงผล การประเมินดังกลาวแลวดวย 

 
 

ในสวนน้ีใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถามี) เปนผูพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับผลการ
ประเมิน กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนทองถ่ิน 

 

 
 

 ในสวนน้ีใหประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบัิตงิานของพนักงานสวน
ทองถ่ิน เปนผูกรอกรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กอนนําเสนอนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 
 

ในสวนน้ีใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูกรอกรายละเอียดเก่ียวกับความเห็นตอมติของ
คณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  

 

๓.๕.๖  อบรมหลักสูตร ดานอํานวยความปลอดภัยงานทาง   
รุนท่ี ๑/๒๕๖๑  เรื่อง  “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน” 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

    ๒.  นายชยพล  ขันถม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง -  เรียนทานนายกเทศมนตรี  ตามท่ีเขารวมการฝกอบรมดายการตรวจสอบความ
   ปลอดภัยทางถนน  เนนเรื่องมารยาทในการขับรถ  ทางทึบหามแซง  ปายชี้บอกทาง
   ปายระบุความเร็วตางๆ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  ในสวนทองถ่ินดูแลความปลอดภัย  มีปายสัญญานบอกผิวจราจรในการบอกทาง   

ในสวนของผูดูแล 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
        /ระเบียบวาระ... 

  สวนท่ี 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

สวนท่ี 5 การรับทราบผลการประเมิน 

สวนท่ี 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) 

สวนท่ี 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สวนท่ี 8 ความเห็นของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  ผลการประเมินตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence-based)
 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ไดประมวลผลคะแนนตามแบบสํารวจฯ 
   คะแนนเต็ม  ๓,๓๐๐  คะแนน  ผลการประเมิน  ๖๐๐  คะแนน  รายละเอียดตาม 

เอกสารแนบ 
 หากหนวยงานประสงคท่ีจะอุทธรณผลการประเมิน  ใหจัดทําคําขออุทธรณ 
และสงหลักฐานประกอบคําอธิบายใหแกท่ีปรึกษาโครงการ  ภายในวันท่ี  ๒  กุมภาพันธ  
๒๕๖1       

นายกเทศมนตรี  -  ตอไปนี้จะใหทุกคน  ทุกกองมีการประเมินจากบุคลภายนอก 
   -  ในการปรับแกไขตัวเลขใหอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง  ใหมีความเอาใจใสงาน  
   โดยใหชุมชนมาประเมินทานในการดําเนินงานวาผานการประเมินจากประชาชนหรือไม  
   ตามบทบาทหนาท่ีท่ีจะประเมิน  เพ่ือพัฒนาองคกรเราได 
ท่ีประชุม     - รับทราบ – 
 

๔.๒  ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  สมัยสามัญท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑   
       สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑  เริ่มตั้งแตวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ   
       ๒๕๖๐ – ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน  ๓๐  วัน 

นายกเทศมนตรี  -  จะปรับปรุงแกไขงานอะไรก็ใหนําเขาเสนอสภา   
เจาพนักงานธุรการ -  กําหนดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  สมัยสามัญท่ี 1  ครั้งท่ี 1   
   ประจําป  2561  เปนวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2561  กองไหนมีเรื่องท่ีจะเขาประชุม
   สภาฯ ใหแจงกอนวันท่ี  10  กุมภาพันธ  2561 
ท่ีประชุม     - รับทราบ – 
 

๔.๓  การประเมินส่ิงแวดลอมย่ังยืน ป ๒๕๖๑ (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)   
นักวิเคราะหฯ  -  สําหรับแบบการประเมินสิ่งแวดลอมยั่งยืน  ป  ๒๕๖๑  มี  ๓๔  ตัวชี้วัด  จะทําเปน 

หนังสือแจงเวียนแตละกองทราบ 
ท่ีประชุม     - รับทราบ – 
 

   ๔.๔  โครงการลอกผักตบชวา  ป ๒๕๖๑   
          กําหนดวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ณ  บานฮองคํา  หมูท่ี ๒๐  ตําบล 

เมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  แจงเลื่อนกําหนดโครงการลอกผักตบชวา  จากเดิมวันท่ี  14  กุมภาพันธ   
   2561  เปลี่ยนเปนวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2561   ซ่ึงเปนงาน kit  off  การลอก 

ผักตบ  เราตองมีการเตรียมเต็นทประมาณ  ๒๐  หลัง  จะมีสื่อมวลชนมารวมงานทุก
ชอง  ประธานในพิธีจะเปนตัวแทนพระองคจากโครงการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ 
- วันศุกรนี้จะมีอบรมเตรียมการผลิตภัณฑจากผักตบชวา 
- วันท่ี  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  จะอบรมการทําอาหารสัตวจากผักตบชวา 

ท่ีประชุม      - รับทราบ – 



-๑๖- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
เจาพนักงานปองกันฯ -  สืบเนื่องจาก  7  วันอันตราย  ภาพรวมท่ัวไป  รองแชมปอุบัติเหตุทางถนน 
   เสียชีวิต  13  ราย    
   -  อําเภอเมืองจันทร  อุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟา  แตไมมีผูไดรับบาดเจ็บและ
   เสียชีวิต  ไดทําการตรวจวัดแอลกอฮอรเกินปริมาณท่ีกําหนด 
   -  ในการปฏิบัติหนาท่ี  มีเจาหนาท่ีตํารวจออกตรวจพ้ืนท่ี  3  ราย  เจาหนาท่ี อปพร.  
   กะละ  3  นาย  และขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกทานท่ีไดมาตรวจดาน 
นายกเทศมนตรี  -  ผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีทําใหการดําเนินงานงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
กองการศึกษา  -  อุปสรรคในการแบงจาย  เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับใหดําเนินการตาม
   หนาท่ีท่ีไดมีการแตงตั้ง 
นายกเทศมนตรี  -  ในการปฏิบัติงานขอใหทุกทานไดปฏิบัติตามท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ปฏิบัติตาม 
   ระเบียบตางๆอยางถูกตอง 
เจาพนักงานปองกันฯ -  ขาราชการ  ใหตรวจงานตางๆ  ใหมีการทํางานใหถูกตอง เพ่ือจะใหคณะกรรมการ
   ตรวจไดถูกตอง 
   -  ปญหายาเสพติด  เริ่มท่ีจะมีเขามาในพ้ืนท่ีของเราเปนจํานวนมาก  ไดมีการจับได  
   11  ลานเม็ด  ทางจังหวัดมุกดาหาร  ก็ขอใหทุกทานระมัดระวังดวย ซ่ึงมีมา 
   หลากหลายรูปแบบ 
นายกเทศมนตรี  -  ใหมีการรายงานปญหาทุกหมูบาน  เรื่องปญหายาเสพติด  อันตรายตางๆ 
   -  ใหเจาหนาท่ี  สุมตรวจทุกทาน  เพ่ือพัฒนาในทุกๆ เรื่อง  แกไขพัฒนา  เรื่องการ
   ตรวจรับ  ใหพูดคุยกันตามระเบียบ 
เจาพนักงานธุรการ -  รถจักรยานยนตของราชการ  โดยมอบหมายใหนายเสถียร  ผามะณี  เปนผูดูแลใน
   การลงทะเบียนคุมการใชรถจักรยานยนต  เพ่ือจะไดมีเอกสารยื่นยันการเบิกจายน้ํามัน
   เชื้อเพลิง 
นายกเทศมนตรี  -  รถยนตคันสเีขียว  ผมซ้ือในนาม  อปพร.  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  และ 
   ไดมีการโอนไวและเปนชื่อบุคคล   
   -  ผมหาเงินนอกมาใชในการดําเนินการ 
   -  เรื่องของการใหความรวมมือในการบริจาคเงินสมทบชวยเหลือผูประสบภัย  เทศบาล
   ตําบลบึงบูรพ  ในสวนของสํานักปลัดงานธุรการในการดําเนินการรวบรวมเงินบริจาค 
   -  เรื่องของการลงเวลา  บายวันนี้ผมจะไปซ้ือเครื่องสแกนนิ้วมือ  เพ่ือจะไดใหมีการ
   ปรับปรุงเรื่องของเวลาการทํางาน 
นายชางโยธาชํานาญงาน -  เรื่องของการลงเวลา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  ๐๘๐๙./ว ๑๗๕๗  ลง 

วันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ตองใหขาราชการทางการเมืองลงเวลาตามเวลา 
ปฏิบัติราชการ  8  ชั่วโมง  เริ่มตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30  น.  ใหปฏิบัติ 

 หนาท่ี   และใหปฏิบัติเวลาราชการตามหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน  ถานายกไมอยู  
 ก็ใหทานรองนายกปฏิบัติราชการแทน  ซ่ึงทานเปนขาราชการทางการเมือง  สวนผม
 ขาราชการประจําตองทําการลงเวลาปฏิบัติหนาท่ีตามกฎมาย 

 
         /นายกเทศมนตรี... 



-๑๗- 
 

นายกเทศมนตรตีําบล -  เรื่องการลงเวลาปฏิบัติหนาท่ีของทานเองไมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผม  
   ใหคุณมาลงเวลาใหถูกตองตามเวลาทํางาน  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  
รองนายกเทศมนตรี -  เรื่องของการไถกลบตอซังขาว  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาโกน  หนังสือในสวน
   ของบุคลากรนาแปลงใหญ  อินทรีย  หมูบานละ  5  คน 
   -  อําเภอเมืองจันทรไดมีหนังสือแจงใหผูใหญทองลับและทานรองปลัด  พูดคุยเก่ียวกับ
   ขอพิพาท  ท่ีดิน  นายอําเภอมอบหมายใหทานนายกและทานนายกก็ไดมอบหมายให
   ผม  ปลัดไดรองเรียนนายประเสริฐ  ไดเชิญผมมาไกลเกลี่ย  เนื่องจากผมมาในนามของ
   องคกรไมไดเก่ียวกับบุคคล  ซ่ึงผมไมมีอํานาจในการตัดสินใจใดๆได 
นายกเทศมนตรีตําบล -  ตอไปการทํางานเราตองพูดคุยกันบอยข้ึน  เพ่ือใหงานขับเคลื่อนไปไดเพ่ืองานจะได 

ดําเนินตอไปดวย 
นายกเทศมนตรี  -  ขอขอบคุณทุกทานในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนไปขางหนา   
   -  ในเรื่องของการทํางานก็ใหมีการพูดคุยกันเพ่ือใหการดําเนินการได  และหลังจบ
   การประชุมนี้จะเปนการประชุมยอยกับกองชางสวนหนึ่ง  เลิกประชุมครับ 
 

ท่ีประชุม     - รับทราบ – 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)        
            (นางสุธาทิพย   จันทะศิลา)   
                  เจาพนักงานธุรการ     
                           ผูจดรายงานการประชุม     
   
 

(ลงชื่อ)  
    (นายวิชยุตมพงศ   ผูมีสัตย) 

           รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
               ผูตรวจรายงานการประชุม  

 
 
     (ลงชื่อ) 
          (นางสาวเมืองทอง   บุปผา) 

                         ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
     
 
             (ลงชื่อ) 

                    (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ) 
                              นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

                              ผูตรวจรายงานการประชุม 



 


	ผักตบ  เราต้องมีการเตรียมเต็นท์ประมาณ  ๒๐  หลัง  จะมีสื่อมวลชนมาร่วมงานทุกช่อง  ประธานในพิธีจะเป็นตัวแทนพระองค์จากโครงการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

