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คุ ย กั บ  บ . ก .

            ผ่านพ้นป� พ.ศ. 2565 ไปแล้ว บางคนอาจผ่านมาได้อย่างสวยงาม หรอืบางคนอาจ
ผ่านมาอย่างทุลักทุเล ด้วยมีเรื�องราวทั�งดีและรา้ยผสมปนเปกันไป วันนี�เมื�อเราหนั
กลับไปมอง 365วันที�ผ่านมาก็คงเป�นได้เพียงอดีต ไม่สามารถกลับไปแก้ไข หรอื
เปลี�ยนแปลงได้อีกแล้วแต่เราสามารถนาํอดีตเหล่านั�นมาเป�นบทเรยีน เพื�อใช้เป�น
แนวทางในการก้าวเดินในป�ต่อๆไป 

           สาํหรบัป� พ.ศ. 2566 ที�มาถึงนี� ด้านการงาน ขอใหทุ้กท่านเริ�มต้นด้วยการตั�ง         

 เป�าหมาย ว่าจะปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที�อย่างไร ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองค์กรนี�  ซึ�งเป�น
เหมือนบ้านอีกหลังที�   ทุกคนเข้ามาอาศัยเพื�อหาเลี�ยงชีพเลี�ยงครอบครวัไม่ว่าจะ
ยาวนานมากน้อยเพียงใด ตราบเท่าที�ยังอยู่ที�นี�ขอใหช้่วยกันคิด ช่วยกันทํา เพื�อพัฒนา
องค์กร  เริ�มจากรูห้น้าที� มีความรบัผิดชอบ ตั�งใจทําหน้าที�ของตนใหส้มบูรณ์ ช่วยเหลือ
เกื�อกูลต่อผู้รว่มงาน  ใหค้วามรว่มมือกับผู้อื�น    ทั�งในกองตนเองและต่างกอง ใหค้วาม
รว่มมือกับกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กร 

           ด้านชีวิตส่วนตัว ขอใหดู้แลสุขภาพรา่งกาย เลือกรบัประทานอาหารที�มีประโยชน์
ดูแลสภาพอารมณ์ หมั�นออกกําลังกาย  เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทําเอง
ท้ายสุดนี�     หวังว่าในป� พ.ศ.2566 นี� จะเป�นป�ดีๆของทุกคน  เป�นป�ดีๆของเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม
                                                                                      กองการเจ้าหน้าที�
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รอบรั�ว

¹ÒÂÊÃÒÂØ¸ ¾Ø�Á¾Ä¡ÉÒ

Ñ̈´ �̈Ò§ã¹µíÒáË¹�§ : ¼Ù�ª�ÇÂ¤ÃÙ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� 

                      âÃ§àÃÕÂ¹à·ÈºÒÅÇÑ´»�ÍÁá¡�Ç ¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  

                      µÑé§áµ�ÇÑ¹·Õè 3 Á¡ÃÒ¤Á 2566

 

¹Ò§ª¹¹Ô¡Ò¹µ�  ºíÒÃØ§ªÒµÔ

¨Ñ´¨�Ò§ã¹µíÒáË¹�§ : ¼Ù�ª�ÇÂà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑªÕ

                      âÃ§àÃÕÂ¹à·ÈºÒÅáÊ§Ç³ÔªÍØ»¶ÑÁÀ� 

                      ¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

                      µÑé§áµ�ÇÑ¹·Õè 3 Á¡ÃÒ¤Á  2566

สมาชิกของครอบครัว SMSK FAMILYสมาชิกของครอบครัว SMSK FAMILY    

¹Ò§ÊÒÇà¨¹¨ÔÃÒ »Ø�¹¹�ÍÂ

µíÒáË¹�§ : ¹ÔµÔ¡Ã ÃÐ´Ñº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ  Íºµ.·�ÒàÃ×Í ¨.ÃÒªºØÃÕ

ÃÑºâÍ¹ÁÒ´íÒÃ§µíÒáË¹�§ : ¹ÔµÔ¡Ã ÃÐ´Ñº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ¡Í§¡ÒÃà �̈ÒË¹�Ò·Õè 

                           µÑé§áµ�ÇÑ¹·Õè 3 Á¡ÃÒ¤Á 2566

จัดจ้าง�หม่

สมาชิกขอโอนมาเทศบาล

2



บ้านเรา

¹Ò§ÊÒÇªÑÒ¹Øª ·Ô¹Ç§Èì

µíÒáË¹è§ : ¹Ñ¡ Ñ̈´¡ÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» ÃÐ Ñ́ºªíÒ¹Ò¡ÒÃ 

            ½èÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» ¡Í§¤ÅÑ§

âÍ¹ä» í́ÒÃ§µíÒáË¹è§ : ¹Ñ¡·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å ÃÐ Ñ́ºªíÒ¹Ò¡ÒÃ

                        ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ Íºµ.  Íºµ.»Ò¡·èÍ  ¨. ÃÒªºØÃÕ

                        µÑé§áµèÇÑ¹·Õè  4 Á¡ÃÒ¤Á 2566

¹Ò§»ÃÐÀÒÈÃÕ à¼×èÍ¹¼Ñ¹ 

µíÒáË¹è§ : ¤ÃÙ âÃ§àÃÕÂ¹à·ÈºÒÅáÊ§Ç³ÔªÍØ»¶ÑÁÀì

àÅ×èÍ¹ãËéÁÕÇÔ·Â°Ò¹Ð : ¤ÃÙªíÒ¹Ò¡ÒÃ 

                       âÃ§àÃÕÂ¹à·ÈºÒÅáÊ§Ç³ÔªÍØ»¶ÑÁÀì

                      µÑé§áµèÇÑ¹·Õè 1  ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹  2565

สมาชิกเลื�อนตําแหน่งที� สูงขึ�น

สมาชิกขอโอน�ปหน่วยงานอื�น

By… Admin PPBy… Admin PP   
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นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายไชยนรินทร์ มาลามาศ   
 รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผอ.กอง          การศึกษา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดสาํนักปลัด
เทศบาล     กองคลัง กองยุทธศาสตร์ฯ กองการศึกษา และกองการเจ้าหน้าที�   ได้
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล อบจ. สมุทรสงคราม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม
 ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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        ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ� าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหทัย
และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที�โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื�อวันที�
15 ธันวาคม 2565 เพื�อน้อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี ได้เป� นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร
เมื�อวันที�  28 ธันวาคม 2565 ณ หน้าสาํนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมี
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
บุคลากรร่วมกิจกรรม 
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ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ� าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ
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วันที�  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื� องใน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจาํป�  ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม

วันคล้ายวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

เมื�อวันที�  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕  นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรสํานักปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ� าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชร
ราชธิดา ขอให้หายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน
 ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
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วันที�  ๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับนายสมนึก พรหมเขียว      
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ�  ศิริมังคะลา นายกรกช 
วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสเดินทางมาเป� น
ประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื� องในวันขึ�นป� ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ ลานจอด
รถยนต์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในการนี�  พระครูสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาส 
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป� นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา 

วันขึ�นป� ใหม่ ประจาํป�  2566



     แจกปฏิทิน   
             นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วม
แจกปฏิทิน ประจาํป� พ.ศ. 2566 ซึ�งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 ได้จัดทําเพื�อมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมี
บุคลากรจากทุกส่วนราชการร่วมแจกปฏิทินโดยพร้อมเพรียงกัน โดยแบ่ง
เป�น 3 วัน ได้แก่  
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 ประจาํป�  พ.ศ. 2566
           วันที� 21 ธันวาคม 2565 ชุมชนซอยวัดหลังบ้าน ชุมชนวัดใหญ่ ชุมชน
ซอยชุมสายโทรศัพท์ ชุมชนวัดป�อมแก้ว
           วันที� 22 ธันวาคม 2565  ชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ชุมชนตลาด
ชุมชนบางจะเกร็ง 1 ชุมชนบางจะเกร็ง 2 ชุมชนวัดธรรมนมิต
           วันที� 23 ธันวาคม 2565  ชุมชนบางจะเกร็ง3-4  ชุมชนแหลมใหญ่
ชุมชนวัดประทุมคณาวาส ชุมชนสะพานสี�-วัดพวงมาลัย  
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ITA 2023

                เม ือ่วนัที่  19 ธนัวาคม  2565 
 นายเผดจ็ บุญทรง  รองนายกเทศมนตร ี
เป็นประธานการประชมุพจิารณาคดัเลอืก
ผูส้มควรได้รบัการยกย่องจากเทศบาล
เมอืงสมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ
 พ. ศ. 2566 ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล
เมอืงสมุทรสงคราม โดยมนีายไชยนรนิทร์
มาลามาศ รองนายกเทศมนตร ี รองปลดั
เทศบาล ผูอ้ํานวยการกองคลงั ผูอ้ํานวยการ
สถานศึกษา รรท. วดัธรรมนิมติ  
หวัหน้าสํานกัปลดัเทศบาล  ผูอ้ํานวยการ
กองการเจา้หน้าที่  รว่มเป็นคณะกรรมการ
โดยพจิารณาคดัเลอืกผูส้มควรยกย่อง
จํานวน 3 ประเภท ได้แก่ บุคลากรดเีด่น
บุคลากรผูเ้ป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และ
ผูท้ําคุณประโยชน์ตอ่สงัคม โดยมผีูท้ี่ ได้รบั
การคดัเลอืกจากคณะกรรมการ ดงันี้

LAWYER -A
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¹ÒÂÊØ·ÑÈ¹� ´�Ò¹ÇÔàÈÉ¡Ò¨¹

µíÒáË¹�§ : ÊÑµÇá¾·Â�ªíÒ¹Ò§Ò¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ : ¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ

»ÃÐàÀ·ºØ¤ÅÒ¡Ã Ṍà �́¹

¡ÅØ�Á¾¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅ

¡ÅØ�Á¾¹Ñ¡§Ò¹¤ÃÙà·ÈºÒÅ

¹Ò§ÊÒÇà¢Á³Ñ¯°�  ËÔÃÑÇ§È� 

µíÒáË¹�§ : ¤ÃÙ ÇÔ·Â°Ò¹Ð¤ÃÙªíÒ¹Ò¡ÒÃ¾ÔàÈÉ 

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ :  âÃ§à·ÈºÒÅÇÑ´»ÃÐ·ØÁ¤³ÒÇÒÊ (¹Ô¾Ñ·¸�ËÃÔ³ÊÙµÃ�)

¹ÒÂÇÊØÃÑµ¹�  ¡ÅÔè¹ª¹Ð

µíÒáË¹�§ : ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶Â¹µ�

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ :½�ÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» ¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

¡ÅØ�ÁÅÙ¡ �̈Ò§/¾¹Ñ¡§Ò¹ �̈Ò§
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¹Ò§¹ÔµÂÒ ÃÍ´¾Ô·Ñ¡É�

µíÒáË¹�§ : ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ªØÁª¹«ÍÂÇÑ´ËÅÑ§º�Ò¹

                     

ºØ¤ÅÒ¡Ãµ�¹áºº �́Ò¹¤Ø³¸ÃÃÁ

¹Ò§ÊÒÇ¹§ÅÑ¡É³� ³ ºÒ§ª�Ò§

µíÒáË¹�§ : ËÑÇË¹�Ò½�ÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ : ¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ

¹Ò§ÊÒÇª�Í·Ô¾Â�  ÇÃÃ³á �̈§ 

µíÒáË¹�§ : ¼Ù�ª�ÇÂà �̈Ò¾¹Ñ¡§Ò¹ Ø̧Ã¡ÒÃ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ : ¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ

                     

¡ÅØ�Á¾¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅ

¡ÅØ�ÁÅÙ¡ �̈Ò§/¾¹Ñ¡§Ò¹ �̈Ò§

¼Ù�·íÒ¤Ø³»ÃÐâÂª¹�µ�ÍÊÑ§¤Á

¹Ò§ÊÒÇ»ÃÕÂÒÀÒ ÈÃÕãËÁ� 

µíÒáË¹�§ : ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ Ñ̈´à¡çºÃÒÂä �́ » Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ : ½�ÒÂ¾Ñ²¹ÒÃÒÂä �́ ¡Í§¤ÅÑ§

1 2



¹Ò§ÅÒÇÑÅÂ� ¹Ò¤ªíÒ¹Ò

µíÒáË¹�§ : ¹ÒÂÊÑµÇá¾·Â�ªíÒ¹Ò¡ÒÃ 

            ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÈØÊÑµÇ�¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ

                     

áÅÐàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 9 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2565 ¹ÒÂà¼ ḉ¨  ºØ·Ã§ ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ

àÁ×Í§ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ ä �́à¢�ÒÃ�ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁà¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹µ�Íµ�Ò¹¤ÍÃÑ»ªÑè¹ÊÒ¡Å

(»ÃÐà·Èä·Â) ÀÒÂãµ�á¹Ç¤Ô´ Zero tolerance ¤¹ä·ÂäÁ�·¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ

³ Ë�Í§»ÃÐªØÁáÁ�¡ÅÍ§ ÈÒÅÒ¡ÅÒ§ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ â´ÂÁÕ¹ÒÂÃ¹ÑÊ¶�ªÑÂ  

¾Ø�Áà¨ÃÔ »ÅÑ´ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ à»�¹»ÃÐ¸Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

¹ÒÂÇÔÁÅ ÍÒªÕ¾â¡ÈÅ

à �̈ÒºÍ§Ã�Ò¹ÂÒàÇªä¾ºÙÅÂ�
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 เดอืนสุดทา้ยปีนี้… กองการเจา้หน้าที่…ทําอะไร
                                 ตอ้งตามไปดูพรอ้มๆกนั

วนัที่  6 ธนัวาคม  2565 
นายสมชาย ตนัประเสรฐิ นายกเทศมนตร ีเป็นประธาน
การประชมุคณะผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการ คร ัง้ที่
12/2565 โดยมคีณะผูบ้รหิาร รองปลดัเทศบาล หวัหน้า
ส่วนราชการ หวัหน้าฝ่าย และเจา้หน้าที่ที่ เกี่ยวขอ้ง
 รว่มประชมุ   ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล เพ ือ่รบัทราบ
ความกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน  การจดัหาพสัดุ การใช ้
งบประมาณ และการแกไ้ขปญัหาขอ้รอ้งเรยีนตา่ง ๆ 
การกําหนดแนวทางการพฒันาองค์กรคุณธรรม ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกําหนดผูร้บัผิดชอบการ
ปฏบิตัติาม พระราชบญัญตักิารปฏบิตัริาชการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ก.จ.   วาไรตี�

ประชมุคณะผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการ
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                                 วสิยัทศัน์ 
“มมีาตรฐาน ทนัตอ่สถานการณ์  ทํางานแบบมอือาชพี”
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คา่นิยมองค์กร : SPIRITS

 ปรบัปรุงการกําหนดภารกจิหน้าที่ของส่วนราชการ

 ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการเบกิคา่เชา่บา้น
      วนัที่  7 ธนัวาคม  2565  
      นายณฏฐวรรษบุญน่ิม หวัหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแตง่ต ัง้ นายชานนท์ ธนุรเวท 
นกัทรพัยากรบุคคลชํานาญการ และนายปรนิทร พรามสุภา นกัทรพัยากรบุคคลชํานาญการ
ได้รว่มตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการใชสิ้ทธเิบกิคา่เชา่บา้น(จา้งปลูกบา้น) ของนางชญาชล
 บุญเจรญิ  ครู วทิยฐานะครูชํานาญการ โรงเรยีนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส

     วนัที่  8 ธนัวาคม  2565 
     กองการเจา้หน้าที่   ได้จดัประชมุหารอืขอ้ราชการระหวา่ง ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล
หวัหน้าสํานกัปลดัเทศบาล และผูอํ้านวยการกอง ทุกกอง โดยมมีตแิกไ้ขปญัหางาน
ที่ซาซ้อน จํานวน 5 เร ือ่ง คอืการปฏบิตัริาชการตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2565 การดําเนินการตามเทศบญัญตั ิเทศบาลเมอืงสมุทรสงคราม
เร ือ่งการจําหน่ายสินคา้ในที่หรอืทางสาธารณะ  เทศบญัญตัเิทศบาลเมอืงสมุทรสงคราม
เร ือ่งการจอดรถยนต์  การดําเนินการกรณีเกี่ยวกบัการกระทําผิดของผูเ้ชา่แผงคา้ใน
ตลาดสดและตลาดผลไม้ของเทศบาล และการดําเนินการเกี่ยวกบัการจดัการจราจร
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อบรมการบรหิารจดัการที่ด ีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 วนัที่  13 ธนัวาคม 2565
 งานบรหิารงานท ั่ วไป กองการเจา้หน้าที่   จดัการโครงการพฒันาศกัยภาพการบรหิาร
จดัการที่ด ีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมนีายมาโนช ตรยัรตันยนต์ ปลดัเทศบาล
กล่าวรายงานวตัถุประสงค์การจดัโครงการ นายเผดจ็ บุญทรง รองนายกเทศมนตร ี
 เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รบัเกีียรตจิาก นางสุนาร ีถิน่กําเหนิด เจา้พนกังานส่ง
เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ชํานาญงาน และนายปฐมพงศ์ พงศ์สุภา นกัส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ปฏบิตักิาร  สํานกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัสมุทรสงคราม
เป็นวทิยากรอบรม เร ือ่ง “แผนพฒันาทอ้งถิน่กบัการประเมนิประสิทธภิาพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เพ ือ่พฒันาตน้ทางของการบรหิารจดัการที่ด”ี 
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    วนัที่  14 ธนัวาคม 2565 
    ภาคเชา้ เขา้ฟงับรรยายสรุป  เร ือ่ง กระบวนการพฒันานวตักรรมสู่การบรหิาร
จดัการที่ด ี ณ สํานกังานเทศบาลเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน  โดยมนีายสรุพล เธยีรสตูร 
 นายกเทศมนตรเีมอืงน่าน ให้การตอ้นรบัและบรรยายให้ความรู ้แนวคดิในการ
บรหิารจดัการที่ด ี

   ภาคบา่ย เขา้ฟงับรรยายสรุป เร ือ่ง แนวทางการสรา้งนวตักรรมสู่การบรหิาร
จดัการที่ด”ี ณ สํานกังานองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จงัหวดัน่าน โดยมพีนัจา่เอก
ณฐันนัท์ เรอืงไพศาล ปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัน่าน ให้การตอ้นรบั และม ี
นางวรญิญา  วรนิทร์ นกัวชิาการศึกษาชํานาญการ และอาจารย์จุฬารตัน์ สะสม  
ครู วทิยฐานะครูเช ีย่วชาญ กลุ่มงานวชิาการ โรงเรยีนตาลชมุวทิยา เป็นผูบ้รรยาย
ให้ความรู ้ 
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     วนัที่  15 ธนัวาคม 2565  
     เขา้ฟงับรรยายสรุปเร ือ่ง แนวคดิและประสบการณ์ ในการเขา้รบัการประเมนิการ
บรหิารจดัการที่ด ีณ เทศบาลตําบลเวยีงสา จงัหวดัน่าน โดยมนีายเกต ขนัธ์ทะยศ
 รองนายกเทศมนตร ีให้การตอ้นรบั และบรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะพ ืน้ที่
และชมุชนเทศบาลตําบล เวยีงสา ตลอดจนกจิกรรมโครงการของเทศบาลที่ได้สรา้ง
นวตักรรมชมุชน ส่งเขา้รบัการประเมนิในด้านตา่งๆ
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ประเมนิเพ ือ่เล ือ่นวทิยฐานะครู
    วนัที่  16 ธนัวาคม  2565 
    งานบุคลากรทางการศึกษา ได้ดําเนินการประเมนิเพ ือ่เล ือ่นวทิยฐานะพนกังานครูเทศบาล
โรงเรยีนเทศบาลแสงวณิชอุปถมัภ์  กองการศึกษา  ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาล จํานวน 2 ราย
    1. นางสาวเพญ็นภา กจิตรอง  ครู  วทิยฐานะครูชํานาญการพเิศษ  เพ ือ่เล ือ่นวทิยฐานะครู
เช ีย่วชาญ โดยมนีางสาวนนัทิชา  ชเูช ือ้ ผอ.กองการศึกษา นางสาวกุลวณิช มกุีล ผอ.รรท.แสงวณิช
อุปถมัภ์ และนางสาวเยาวลกัษณ์ นราศร ีครู วทิยฐานะครูเช ีย่วชาญ รรท.วดัประทุมคณาวาส 
 เป็นคณะกรรมการ 
   2. นางสาวกุลวณิช มกุีล ผอ.สถานศึกษา วทิยฐานะชํานาญการพเิศษ เพ ือ่เล ือ่นวทิยฐานะ
ผอ.สถานศึกษา วทิยฐานะเช ีย่วชาญ โดยมนีายจริศกัด ิ์ ธรรมสุจรติ ผูท้รงคุณวุฒ ิเป็นประธาน
กรรมการ นายชยัยา ศรด้ีวง ผอ.รรท. 3 ประชายนิด ี  ทม.บา้นโป่ง  จ.ราชบุร ีและนางสาวนนัทิชา 
ชเูช ือ้ ผอ.กองการศึกษา  เป็นคณะกรรมการ 
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วนัที่  22 ธนัวาคม  2565  
นายเผดจ็ บุญทรง รองนายกเทศมนตร ีได้เป็นประธานการ
ประชมุคณะกรรมการจดัทําแผนอตัรากําลงั 3 ปี 
 (พ.ศ.2564-2566) ปรบัปรุงฉบบัที่  5 โดยมนีายปรดีา
ล้อเหลก็เพชร นายไชยนรนิทร์ มาลามาศรองนายก
เทศมนตร ี ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล หวัหน้าสํานกั
ปลดัเทศบาล  ผูอ้ํานวยการกอง ทุกกอง เป็นคณะกรรมการ
และหวัหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแตง่ต ัง้ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ พรอ้มด้วยนกัทรพัยากรบุคคล ในสงักดักองการ
เจา้หน้าที่  เขา้รว่มประชมุพจิารณากรอบอตัรากําลงัตามที่
หน่วยงานเสนอขอ โดยที่ประชมุมมีตเิหน็ชอบให้กําหนด
ตําแหน่งเพ ิม่เตมิ จํานวน 2 ตําแหน่ง  ( 3 อตัรา) ดงันี้
  1. พนกังานวทิยุ (ทกัษะ) งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั    สํานกัปลดัเทศบาล 1 อตัรา
  2. คนงานท ั่ วไป งานกองสาธารณสุขฯ    จํานวน 2 อตัรา 
สําหรบักองการศึกษา ให้ทบทวนปรมิาณงานและความ
เหมาะสมในการกําหนดตําแหน่ง และเสนอใหม่  

ประชมุแผนอตัรากําลงั 3 ปี
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      วนัที่  26 ธนัวาคม  2565  
      นายณฏฐวรรษบุญน่ิม หวัหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แตง่ต ัง้ นายชานนท์ ธนุรเวท นกัทรพัยากรบุคคล
ชํานาญการ และนายปรนิทร พรามสุภา นกัทรพัยากร
บุคคลชํานาญการ ได้รว่มตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ
การใชสิ้ทธเิบกิคา่เชา่บา้นของบุคลากร จํานวน 2 ราย คอื
1.นายนนัทยุทธ มชีนะ   เจา้พนกังานเทศกจิปฏบิตังิาน
งานรกัษาความสงบ สํานกัปลดัเทศบาล  ณ เอกชยั
แมนช ั่น ต.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
2.นางสาวโชตกิา ปิยวฒันะ ครู วทิยฐานะครูชํานาญการ
พเิศษ รรท. วดัธรรมนิมติ กองการศึกษา 
ณ อยู่ดเีพลส 2  ต.บางแกว้ จ.สมุทรสงคราม

   ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการใชสิ้ทธ ิ
คา่เชา่บา้น เดอืนธนัวาคม  คร ัง้ที่  2 
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    เม ือ่วนัที่  27 ธนัวาคม  2565 
    กลุ่มงานสิทธแิละสวสัดกิาร กองการเจา้หน้าที่  จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร  ตามโครงการ
จดัทําแผนพฒันาท้องถิ่น คร ัง้ที่  2  หวัขอ้ "แนวคดิ วธิกีาร เทคนิค ในการจดัทําคําขอ
งบประมาณเงนิอุดหนุนฯ"  ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล โดยมนีางสาวธนัยรตัน์ ทองเอื้อ
หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นายสกลเขต ปฐวรีตัน์  นกัวเิคราะห์นโยบาย
และแผน เป็นผู้นํา การอภปิรายแลกเปล ี่ยนความรู ้ซ่ึงมบุีคลากรจากทุกส่วนราชการ
เขา้รว่มอบรม เพ ือ่นําเสนอปญัหา อุปสรรค วธิกีารปฏบิตังิาน เพ ือ่หาแนวทางการปฏบิตั ิ
งานที่ด ี(Best Practice) และนําไปปรบัใชเ้ป็นแนวทางการจดัทําคําของบประมาณเงนิ
อุดหนุนในปีงบประมาณตอ่ไป

อบรมการจดัทําคําของบประมาณ 



    เม ือ่วนัที่  28 ธนัวาคม  2565 
    นายศุภโชค อนิทรเรอืง รองปลดัเทศบาล เป็นประธานกรรมการสรรหาและ
เลอืกสรรพนกังานจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คร ัง้ที่  4  จํานวน 2 ตําแหน่ง 
 ได้แก่ 
    1) ตําแหน่งคนงานท ั่ วไป งานสาธารณูปโภค กองชา่ง  (มผูีส้มคัร 1 คน)
    2) ตําแหน่งบุคลากรสนบัสนุนสถานศึกษา (ภารโรง ) กองการศึกษา จํานวน
         4 อตัรา  (มผูีส้มคัร 2 คน) 
โดยมนี.ส.นนัทิชา ชเูช ือ้ นายโอภาส บุญฤทธ ิ์ น.ส.ณฐัพร  อรรถววิรรธน์ 
นายชชัวาลย์ บุญสวสัด ิ์  และนายณฏฐวรรษ บุญน่ิม รว่มเป็นกรรมการ
โดยใครเป็นผูผ้า่นการสรรหามาเป็นครอบครวั smsk Family  ตอ้งตดิตามกนัตอ่ไป 

สรรหาและเลอืกสรรพนกังานจา้ง คร ัง้ที่  4 
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ประชมุกองการเจา้หน้าที่  คร ัง้ที่  1/2566
    เม ือ่วนัที่  3 มกราคม 2566 กองการเจา้หน้าที่  ได้จดัประชมุบุคลากร คร ัง้ที่  1/2566
ประจําเดอืนมกราคม 2566   และได้เรง่รดั   ตดิตามผลการปฏบิตังิาน ปญัหา อุปสรรค
การทํางานในเดอืนที่ผา่นมาและกําหนดแนวทางดําเนินการในเดอืนมกราคม 2566 
โดยมนีางสาวเจนจริา ปุ่นน้อย นิตกิรปฏบิตักิาร เขา้รว่มประชมุเพ ือ่รบัมอบหมายหน้าที่  
 ตวัช ีว้ดัผลงานรอบ 1/2566

       วนัที่  29 ธนัวาคม  2565  นายมาโนช ตรยัรตันยนต์  ปลดัเทศบาล เป็นประธานการประชมุ
รว่มระหวา่ง  ส่วนราชการและสถานศึกษา เพ ือ่กําหนดแนวทางการบุคคลครูเทศบาล  
โดยมแีนวทางปฏบิตั ิคอื
      1. ไม่มกีารรบัโอนพนกังานครูเทศบาล ในรรท.วดัใหญ ่รรท.วดัประทุมฯ และ รรท.แสงวณิช
อุปถมัภ์ ส่วนรรท.วดัธรรมนิมติ และรรท.วดัป้อมแกว้ ให้สถานศึกษาเป็นผูพ้จิารณารบัโอนฯ  
      2.การจา้งเหมาบรกิารทดแทนครู ให้พจิารณาตามความจําเป็น กรณีจา้งเพ ิม่เตมิจากเดมิ
ให้กองการศึกษากํากบัดูแล โดยไม่ให้กระทบตอ่การรบัโอนหรอืบรรจุแตง่ต ัง้  
     3. การให้โอนให้ผูอ้ํานวยการสถานศึกษา เสนอความเหน็จนถงึผูบ้รหิารทุกคร ัง้ 
     4. การเปล ีย่นสาขาวชิาเอก ให้ดําเนินการปีละ 1 คร ัง้ ในชว่งเดอืนพฤษภาคมของทุกปี 

ประชมุกําหนดแนวทางการบรหิารงานบุคคลครู
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    และได้จดัการประชมุเพ ือ่สรุปประเดน็ความรู ้ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ศึกษาดูงานด้านการบรหิารจดัการที่ด ีเม ือ่วนัที่  13-16 ธนัวาคม 2565 มาจดั
ทําขอ้สรุปของกองการเจา้หน้าที่  เพ ือ่ใชใ้นการนําเสนอประกอบการประชมุ
อภปิรายคร ัง้ตอ่ไป  

    ไตรมาสที่  1 นี้   บรรดา HR. ท ั้ งหลาย ได้รว่มกนัขบัเคล ือ่นภารกจิตามแผน
ปฏบิตัริาชการของกองการเจา้หน้าที่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไปได้
       อย่างเป็นระบบ ส่งตอ่งานให้ส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามกรอบเวลา ส่วนเดอืนหน้า
              จะสําเรจ็ลลุ่วงหรอืไม่   จะมารายงานให้ทราบในฉบบัตอ่ไป 

  HR.22 

    ก่อนปิดประชมุ นายชานนท์ ธนุรเวท นกัทรพัยากรบุคคลชํานาญการ
 ได้นําเสนอคูม่อืการปฏบิตัริาชการเกี่ยวกบัการสรรหาและเลอืกสรร
พนกังานจา้ง เพ ือ่แลกเปล ีย่น และถา่ยทอดความรู ้ให้กบับุคลากรใน
กองการเจา้หน้าที่ให้เขา้ใจกระบวนงานและสามารถทํางานทดแทนกนั
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H.R.
เรื่ อ งอะไร ท่ีคุณอยากรู  เรื่ อ งอะไรที่ คุณไม เคยรู  

      หกัวนัลาตามจํานวนวนัลาประจําปีก่อน แตห่ากเหลอืให้เป็นวนัลาสะสม แตห่ากม ี
วนัลาประจําปีไม่เพยีงพอ กห็กัวนัลาสะสมตอ่ไป โดยถอืปฏบิตัติามมหลกัเกณฑ์ และ
เง ือ่นไข ดงันี้
      1.  ในหนึ่งปีงบประมาณมสิีทธลิาได้ 10 วนัรวมกบัวนัลาพกัผอ่นสะสม (ถา้ม)ี
      2.  กรณีรบัราชการน้อยกวา่ 10 ปี ให้มสิีทธนํิาวนัลาพกัผอ่นปีปจัจุบนัรวมกบัวนั
ลาพกัผอ่นสะสม ได้ไม่เกนิ 20 วนั 
      3. กรณีรบัราชการตดิตอ่กนัมาแล้วไม่น้อยกวา่ 10 ปี มสิีทธนํิาวนัลาพกัผอ่นปี
ปจัจุบนัรวมกบัวนัลาพกัผอ่นสะสมได้ไม่เกนิ 30 วนั

       มสิีทธไิด้รบับํานาญ เน่ืองจากตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่
พ.ศ.2500 มาตรา 12 ประกอบมาตรา 16 วรรคสอง   กําหนดให้กรณีผูท้ี่มอีายุเกนิ 50
ปีบรบิูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ กใ็ห้ผูม้อีํานาจส ั่ งอนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการเพ ือ่รบับําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได้ และมาตรา 18   กําหนดให้ผูม้รีะยะเวลา
คํานวณบําเหน็จ บํานาญต ัง้แต ่10 ปีข ึน้ไปมสิีทธไิด้รบัเงนิบํานาญ แตห่ากไม่ถงึ 10 ปี 
 มสิีทธไิด้รบัเงนิบําเหน็จ ดงัน ั้นตามคําถามจงึเขา้หลกัเกณฑ์ฯ ได้รบับํานาญด้วยเหตุ
สูงอาย ุ
 

ตอบ 

       การลาพกัผอ่น ตอ้งหกัจากวนัลาประจําปี หรอืหกัจากวนัลาสะสมคะ่

       เร ิม่รบัราชการเม ือ่วนัที่  1 มถุินายน 2547 ปจัจุบนัอายุ 50 ปี หากประสงค์
จะลาออกจากราชการในวนัที่  1 มกราคม 2566 จะมสิีทธไิด้รบัเงนิบํานาญหรอืไม่  

ตอบ 



     หลกัการจะได้รบัวนัทวคีูณ จะตอ้งมเีง ือ่นไข 2 ประการ คอื
            1.ประกาศกฎอยัการศึก  และ
            2.มตคิณะรฐัมนตร ีให้นบัเป็นวนัทวคีูณ 
ดงัน ั้นเม ือ่ในชว่งวนัที่ดงักล่าว จะมกีารประกาศกฎอยัการศึกท ั่ วประเทศ แตไ่ม่ม ี
มตคิณะรฐัมนตรใีห้นบัเป็นทวคีูณ จงึไม่สามารถนบัชว่งระยะเวลาราชการดงักล่าว
เป็นทวคีูณ
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       ไม่ได้ เนื่องจากตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม เร ือ่ง หลกัเกณฑ์และเง ือ่นไข
เกี่ยวกบัการบรรจุผูอ้อกจากราชการไปแล้วกลบัเขา้รบัราชการ พ.ศ.2563 ขอ้ 8 ตอ้งม ี
คุณสมบตัทิ ั่ วไปและไม่มลีกัษณะตอ้งห้ามสําหรบัพนกังานเทศบาล และตามประกาศ 
 ก.ท.จ.สมุทรสงคราม เร ือ่ง หลกัเกณฑ์และเง ือ่นไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบบัที่  35) พ.ศ.2564 ขอ้6 ข ( 10) ตอ้งไม่เป็นเป็นผูถู้กไล่ออกจากราชการ
เพราะกระทําผิดวนิยัฯ แตห่ากพน้ระยะเวลา 3 ปีอาจขอยกเวน้คุณสมบตัดิงักล่าว  
เวน้แตอ่อกจากราชการเพราะทุจรติตอ่หน้าที่  ไม่สามารถขอยกเวน้คุณสมบตัไิด้

ระยะเวลา ต ัง้แตว่นัที่  19 กนัยายน 2549 ถงึวนัที่  26 มกราคม 2550 และชว่งวนัที่
 20 พฤษภาคม 2557 -9 เมษายน 2558 พนกังานเทศบาล ในเขตพ ืน้ที่จงัหวดั
สมุทรสงคราม จะได้รบัวนัทวคีูณหรอืไม่

       นาย ก. รบัราชการในตําแหน่งนกัทรพัยากรบุคคล ระดบัชํานาญการ ตอ่มา
ถูกไล่ออก ฐานทุจรติตอ่หน้าที่ราชการ หากประสงค์จะขอกลบัเขา้รบัราชการสามารถ
ทําได้หรอืไม่ 

HR TALK มี คําตอบให คุณ

ตอบ 

ตอบ 

BY HR MANAGER 
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         ป�  พ.ศ.2565 ที�ผ่านมาเกิดอะไรบ้าง ป� นี� เกิด
การเปลี�ยนแปลงด้านบุคลากรจาํนวนมาก เริ�มตั�งแต่
แต่งตั�ง  รองฯ ต๋อม ไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายก
เทศมนตรี คนหนุ่มไฟแรง มาช่วยกาํกับดูแลกองสา
ธารณสุขฯ และกองสวัสดิการ สานงานต่อจากท่านรองฯ
เป� ะ เกียรติกุล บุญพิทักษ์  สร้างสรรค์ผลงานพัฒนา
บ้านเมืองอย่างดี  ด้านฝ� ายประจาํ ได้ รองฯศุภโชค
อินทรเรือง หนุ่มเมืองเพชร  และรองฯริน ณัณทิญา 
ฟ� กรักษา  สาวเมืองน่านมาเป� นรองปลัดเทศบาล หลาย
เดือนที�ผ่านมาคงเห็นฝ� ไม้ลายมือกันบ้างแล้ว ด้าน
สาํนักปลัดเทศบาล เรียกได้ว่าอัตรากาํลังเต็มคาราเบล
ทีเดียวเชียว  ตั�งแต่ฝ� ายปกครอง ที�ได้หัวหน้าเมย์ ศิวภ
รณ์ เสนีย์วงค์ มาเป� นหัวหน้า  คุมทัพสาํนักทะเบียน
ท้องถิ�น และกาํกับดูแลลูกน้องได้แบบ ชิว ชิว  ฟาก
ฝ� ายบริหารฯ ของหัวหน้าอาร์ ก็ได้พี�สิทธิ สิทธิสินธุ ์    
 มาเป� นนักจัดการงานทั�วไป ช่วยงานได้อย่างดี เกิน
ความคาดหมาย แต่สุดท้ายก็ป� นใจ หนีกลับไปกองช่าง
บ้านเก่า  หวังว่าจะรักษามาตรฐานการทาํงานให้ดีต่อ
เนื� องนะจ๊ะ ส่วนงานบริหาร  ต้องฝากความหวังไว้กับ
หัวหน้าอาร์ ป� าแต้ว และป� าปุ� ม เสียแล้ว  ทีมเทศกิจ
ยุคนี�  มีทั�งท่านมี�  วรพัทธ์ ท่านนวล นันทยุทธ สมทบกับ
เสี�ยกอล์ฟ สาธิต เสี�ยบอล ธรณ์ธันย์ ตบท้ายด้วยหัว
หน้าทูรย์  ไพทูรย์   ทาํงานอย่างแข็งขัน ในเร็ววันนี�    คง
ได้เห็นตลาดเทศบาล ที�เป� นระเบียบเรียบร้อยแน่ๆ
เชียวแต่นาทีนี�  ขอพี�มี�  ศึกษางานให้เข้าใจก่อน แล้วเจอ
กัน  และป� นี� งานป� องกันฯ ไม่น้อยหน้ามีทั�ง      จ่า
วัฒน์ ชัยวัฒน์  รองฯ ชิ วชิรพันธ์  พี�มอส ธนพล 
และพี�เม้ง ภาณุวัฒน์ มาเป� นทีมงานคุณภาพ เร็วๆนี�  
คงเห็น New generation  ที�สร้างทีมป� องกันฯ
คุณภาพ สร้างงานป� องกันฯ เชิงรุกในพื�นที�อย่างต่อเนื� อง
สม�าเสมอไป ฝ� ายหัวหน้าฯ เต้ย วัชรภณ ได้หอบลูก
น้องย้ายจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มาเป� น
ส่วนหนึ� งของสาํนักปลัดเทศบาล และได้พี�ก๊อต วริศ มา
เป� นนิติกรน้องเล็ก ช่วยกันทาํงานด้านกฎหมายอย่างต่อ
เนื� อง ผลงานเป� นไงคงต้องติดตามกัน

2565 …2565 …
      ในความทรงจาํในความทรงจาํ
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  แต่ที�แน่ๆ สป.ยุคนี�  มีแก็งซ์นางนวล ที�นําทีมโดยพี�
วิทย์ หน้าห้องปลัด พี�มี� พี�ก๊อต พี�นวล พี�เอิร์ธ พี�ชัช ที�ชวน
กันกิน ชวนกันเที�ยว สนุกสนานครื�นเครง อย่าเมากัน
เพลิน จนลืมการลืมงานหล่ะพี�น้อง ด้านกองคลัง ไม่
น้อยหน้า เรียกกันว่าได้คนมาทาํงานอย่างต่อเนื� อง
 นี� ขนาดเพิ�งขยายห้องไป ยังเกือบเป� นชุมชนแออัด
เลยทีเดียว  หลังจาก ได้  ผอ.นก ปาริชาติ  เต็มยงค์
มานําทัพกองคลัง วางแผนพัฒนาการทาํงานด้านการเงิน   
การคลัง การพัสดุ เพื�อสนับสนุนการทาํงานของหน่วย
งานต่างๆ ที�ผ่านมาคงยืนยันความสามารถได้เป� นอย่างดี
ทีเดียว  ฝ� ายพัฒนารายได้ มีพี�จันทร์ จันทร์จุฬา  มา
เป� น หนฝ.  ผนึกกาํลังกับน้องเป�  ปรียาภา  นวก.จัดเก็บ
รายได้  เร่งรัดการชําระภาษีอย่างต่อเนื� อง ยอดไม่เข้าเป� า
ป� นี� จะเข้าป� ไหน ส่วนหน้าเคาเตอร์ ป� นี� คงเป� นป� ทอง เพ
ราะพี�อ๊อฟ แสงเดือน  ได้สละโสด เข้าสู่ประตูวิวาห์ไป
เมื�อเร็วๆนี�  ขอให้มีความสุขมากๆ  

 ด้านฝ� ายบริหารฯ ได้พี�ผึ�ง ชัญญานุช มาช่วยทาํเรื�อง
เงินเดือน เบิกจ่ายต่างๆ แต่ตอนนี� จะหนีกลับไปเป� น HR
ที� อบต. ปากท่อซะแล้ว ยังไงก็ขอให้มีความสุขในการ
ทาํงาน ทางนี� ไม่ต้องห่วง เดี�ยวหัวหน้าฯ ปาน สมใจ
  จะป�� นน้องหญิง วาสนา กับ น้อง ป� งปอง วิชัย  มาทาํ
แทน  ฝากบอกป� าน้อง อาภาพร  ว่าที�บ้านให้อภัยแล้ว
กลับบ้านแต่วันๆบ้าง วันหยุดก็ไม่ต้องมาทาํงานทุกวัน
หรอกจ้า ขยันเกินหน้าเกินตาจริงๆ  กองช่าง เป� นกองที�
โชคดีที�สุด มีรองนายกฯ ของตัวเองคนเดียวไม่แบ่งใคร
ดูได้จากโลโก้เสื�อเขียวจ้า รองฯ ฮะ กองช่าง ฮิ�ว ฮิ�ว 
เขาว่ากันว่าเป� นป�  2565 เป� นป� ทองของกองช่าง ที�โดด
เด่นเหลือเกิน เพราะ ผอ.โอ๋ อนุสรณ์ สุขแล้ว เขาทั�งผลัก
ทั�งดัน งานจนสามารถแก้ไขป� ญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกใจ
หลายฝ� าย แต่เสียดายรีบย้ายกลับบ้านไปเสียก่อน งาน
นี� คงต้องฝากไว้ที� หัวหน้าฯ โก๋  ชาตรี ธูปผุดผ่อง
 ให้ ช่วยสานงานต่อ ก่องานใหม่ๆ ใ้ห้ทีครับผม  ยินดี
กับน้องเกม ทีได้ลูกชายคนที�สอง มาเป� นแก้วตาดวงใจ
ขอให้เลี�ยงง่ายโตเป� นคนดีของสังคมจ้า  ด้านพี�เจี�ยบ
สันติ เขาว่ากันว่าตั�งแต่ได้รับการแต่งตั�งเป� นหัวหน้าคน
งาน ดูจะขยันขันแข็ง พูดง่าย ใช้คล่องกว่าเดิมเยอะ นี�
หล่ะน้า put the right man on the right job
ขอบคุณนะจ๊ะ
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   ยินดีกับพี�กอล์ฟ ธเนศร์ ที�ได้รับโอกาส จาก หัวหน้า
โก๋ หัวหน้าติ�ก ให้เป� นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขอให้
ตั�งใจทาํงาน ให้สมกับโอกาสดีๆ ที�พี�เขาให้มา  สาํหรับ
กองสาธารณสุขฯ ป� นี� หนักหนาสาหัสกันทีเดียว ช่วงโค
วิดระบาด ผอ.นี หมอเอ๋ จิรภาภรณ์ หมอนุช นุศรา หมอ
หวี ฉวีวรรณ ต้องผลัดกันลงพื�นที�  จัดหาอาหารสาํหรับผู้
ป� วย ทาํงานหามรุ่งหามค�า ท่ามกลางเสียงต่อว่าต่างๆ
นาๆ แต่ก็ผ่านมาได้ ขอบคุณในหัวใจที�แข็งแกร่งและ
ทุ่มเทจ้า  ป� นี� ได้น้องไหม กัญญาพร 
น้องมาย ชุติมณฑ์ และน้องปอ รพีพร น้องพลอย ณัฐพร
มาเป� นทีมงานสาวสวย ลงพื�นที�งานสุขาภิบาล แก้ไข
ป� ญหาความเดือดร้อน การจัดการขยะ และใบอนุญาต
ต่างๆ ทีมกาํลังไปได้ดี แต่ต้องน่าเสียดาย เมื�อน้อง
มายด์ ชุติมณฑณ์ หนีกลับบ้านที�เมืองกาญจนบุรี ขอให้
น้องโชคดี มีความสุขในการทาํงานที�ใหม่มากๆจ้า
  กองการศึกษา ได้ ผอ.ขวัญ นันทิชา ชูเชื�อ มารับ
หน้าที�  เพิ�งผ่านมา 2 เดือน ก็เห็นแนวโน้มดีๆ ว่าจะเกิด
ขึ�นส่วนปลายทาง จะเป� นอย่างไร แอบลุ้นเอาใจช่วย
นะครับ สู้ สู้  ครับผม   ป� นี�  กองศึกษา ของบประมาณไป
ทาํโครงการถึง 28 โครงการตอนนี�  ผอ.ขวัญ ได้เร่งรัด
ติดตาม เอ้าเจ้าหน้าที�  ช่วยกันดาํเนินการ ให้ครบจบ
สมบูรณ์ตามที�ตั�งใจนะครับ  เห็นเขาว่ากันว่า ตอนนี� มี
แต่คนขี�หลง  ขี�ลืม  บางคนลืมแสกนเข้างาน บางคนลืม
แสกนออกงาน  งานนี� คงต้องฝาก ท่าน ผอ. ท่าน
หัวหน้า แต่ละกอง ช่วยกันเตือนแล้วล่ะครับ 

 กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ หัวหน้าแมว ศรีเพชร เอี�ยม
โสภณ มาเป� นหัวหน้าฝ� ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ตอนนี� ทั�งวารสาร เสียงตามสาย ปฏิทิน ออกมาอย่างต่อ
เนื� อง งานนี� ต้องชื�นชม  ฟากฝ� ายแผนงานและงบ
ประมาณ ได้เสี�ยรงค์ จตุรงค์ ตรีเพ็ชร มาร่วมทีมงานวิ
เคราะห์ฯงานนี� ต้องบอกว่าครบทีม ฟูลออฟชั�น แล้วจะได้
เห็นผลงานกัน คอยดู กองสวัสดิการสังคม ได้รับโอน
กระแต  กมลรัตน์   นักพัฒนาชุมชนมือฉมัง จากราชบุรี
มาผนึกกาํลัง กับพี�ต่าย จรีรัตน์  นักพัฒนาชุมชนรุ่นเก๋า
ทาํให้งานพัฒนาชุมชน ขึ�นเป� นหัวตารางของจังหวัด
อย่างงดงาม   ต้องปรบมือรัวๆ   ด้านหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ก็ได้พี�หนุ่ม พีระพงษ์ มาเป� นผู้ตรวจสอบแนะนํา
ตรวจจริง รายงานจริง เป� นเรื�อง
ดี แต่อย่างไรก็พี�น้องกัน บอกกันก่อนรายงานคงจะดี
เดี�ยวพี�ๆน้องๆ เขาเคือง จะหาน้องไม่เตือนไม่บอก



  มาถึงกองสุดท้าย กองการเจ้าหน้าที�   กองน้องใหม่
 ที�แยกตัวมาจาก สป. ออกมาแค่ตัวกับงาน แต่ใจก็ยัง
เป� นสาํนักปลัดอยู่  มีป� ญหาทั�งงาน ทั�งส่วนตัว ก็ได้พี�ตา 
ดวงรัตน์  แก้วนิลกุล หัวหน้าสาํนักฯ คอยช่วยเหลือ
ตลอดมา ต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี�  หากมีงานเรียก
ขาน วานใช้  กจ. ได้เสมอครับ  ขอแสดงความยินดีกับ
เฮียเอฟ กับพี�แรก ก็ได้เลื�อนระดับเป� นนักทรัพยากร
บุคคลชํานาญการ ขอให้เติบโตในหน้าที�การงานอย่างต่อ
เนื� องนะจ๊ะ  ส่วนน้องมิ�ง จุฑามาศ ที�กาํลังจะได้เป� นคุณ
แม่มือใหม่   พี�ออย ณัฐธิชา กับพี�แรก ปรินทรก็กาํลังจะ
เป� นเจ้าของคฤหาสน์ หลังใหม่  หลังใหญ่ กว่าเดิม 
ส่วนเสี�ยเอฟ ชานนท์ กาํลังจะเป� ดทาํธุรกิจ บ้านพักพูล
วิลลา แถมมีรถบ้านบริการเสริมอีกต่างหาก
 ใครมีเพื�อน มีญาติมาเที�ยวแม่กลอง มาลองพักดูจ้า
ใหม่ สะอาด ดี มีมาตรฐาน ราคาเป� นกันเอง แต่ส่วนลด
ต้องติดต่อกันเองนะครับพี�น้อง   เห็นเล็กๆอย่างนี�  
กองนี� เขาใจใหญ่  ให้คนไปช่วยราชการถึง 2 คน คนแรก
จันทนี ไปช่วยราชการที�ท้องถิ�นจังหวัด 4 เดือน ไม่รู ้จาํ
ทางกลับเทศบาลได้ไหมน๊า ส่วนอีกคนน้องเอม ไปช่วย
ราชการโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสยาวๆไป 
ส่วนป� หน้าจะได้น้องเจน เจนจิรา ปุ� นน้อย มาเป� นนิติกร
คนใหม่ มาทาํงานวินัยโดยเฉพาะหวังว่าจะไม่มีใครมา
รับบริการน๊า  ป� นี�  กจ.เขาพาไปดูงานที�น่าน ความรู้ได้
แค่ไหนไม่รู ้ แต่สีสันระหว่างทาง เรียกว่าไม่มีใครยอม
ใครดีเดียวเชียว แต่อย่าลืมสรุปผลมาอภิปรายกันนะจ๊ะ 
 เดี�ยว สตง. จะมาเยือน หลังจากที�เทศบาล เขารวม
ตัวกันเตะบอล ก็มีคนรู้จักเสี�ยเอฟ กองหน้าตัวเก่ง กัน
เยอะจัด  แต่พักๆบ้างก็ได้นะ พี�เป� นห่วง   ตอนเย็นๆ
ชั�น 2 สาํนักงาน  เจอแก๊งส์วัยซน ทั�งอั�งเปา ลูกพ่อกัง
ติ�กเกอร์ ลูกพ่อเต้ย ทามลูกแม่ปุ� ม นาวี นาวิน ลูกแม่
แนน เอวา ลูกแม่หยก น้องพีท ลูกพ่อเอฟ ต้องบอกว่า
เนอร์สเซอรี�นี�  เขาดีจริงๆ มีพี�เลี�ยงคอยเดินตามกันคนต่อ
คนทีเดียว   ส่งท้ายป� นี�  บุคลากรของเทศบาลได้เข้าขอ
พรป� ใหม่ 2566 จาก นายกฯ ตี�    และคณะผู้บริหาร ขอ
ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง อยู่เป� นร่มโพธิ�ร่มไทรของ
น้องๆ นะครับ  ป� ดท้ายป� กับ party ป� ใหม่ 2023 หลัง
จากไม่จัดมาเกือบ 5 ป�   เพื�อขอบคุณบุคลากร ที�ร่วมทุกข์
ร่วมสุข  สุดท้ายนี�  ขอให้ป�  2566 เป� นป� ใหม่ที�ดีๆ ของ
ทุกคน 
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ทกุหยาดเหงื�อ…
                  เพื�อคนแมก่ลอง

 นายสมชาย  ตันประเสรฐิ  นายกเทศมนตรเีมอืงสมุทรสงคราม ไดม้อบ
นโยบายใหก้องชา่งปรบัปรงุแก้ไขป�ญหาเรื�องฝาท่อระบายนํ�า ที�มสีภาพ
ความชาํรดุ ใหอ้ยูใ่นสภาพที�มั�นคง แขง็แรง เพื�อสรา้งความปลอดภัยให้
แก่ประชาชนโดยไดม้กีารปรบัปรงุ ซอ่มแซมต่อเนื�อง ตั�งแต่ป�งบประมาณ
พ.ศ.2565 จนถึงป�จจุบนั เชน่ ซอยสขุภติู ซอยชุมสายโทรศัพท์ วดัเพชร
สมุทรวรวหิาร สะพานปูน เป�นต้น

ก่อนดาํเนนิการ ระหวา่งดําเนนิการ หลังดาํเนนิการ

โดย New HR. 
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 นายสมชาย  ตันประเสรฐิ  นายกเทศมนตร ีได้มอบนโยบายให ้
น.ส.ดวงรตัน์ แก้วนิลกลุ หวัหนา้สาํนักปลัดเทศบาล จดัเจา้หน้าที� 
ออกตรวจสอบถังเคมดีับเพลิง ที�ติดตั�งไวใ้นชุมชนภายในเขตเทศบาล
วา่ยงัมคีณุภาพและสามารถใชง้านในการระงับเหตเุพลิงไหมเ้บื�องต้น
ซึ�งเมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2565 ได้เกิดเพลิงไหมตู้้ควบคมุไฟฟ�าแรงสงูใน
บา้นประชาชน บรเิวณตลาดปลาแมก่ลอง และสามารถใชถั้งเคมดัีบเพลิง
ระงับเหต ุลดการสญูเสยีของทรพัยส์นิและชวีติของประชาชนได้เป�นอยา่งดี
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   ในระหวา่งวนัที� 29 ธนัวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 งานป�องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ไดจ้ดัจุดบรกิารประชาชน ตามโครงการป�องกัน
และลดอุบติัเหตบุนท้องถนน ในชว่งเทศกาลต่างๆ ณ บรเิวณสถานดีบั
เพลิงเพชรสมุทร โดยมเีจา้หนา้ที�งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลัดเปลี�ยนหมุนเวยีนประจาํจุดบรกิาร ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ
บนทอ้งถนน ประจําปี พ.ศ.2566
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   เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2565  นายสมชาย ตันประเสรฐิ  มอบหมายให้
นายไชยนรนิทร ์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตร ี เป�นประธานเป�ดโครงการ
คืนนํ�าใสใหค้ลองบา้นเรา โดยมนีางณัณทิญา ฟ�กรกัษา รองปลัดเทศบาล
เป�นผูก้ล่าวรายงานวตัถปุระสงค์การจดังาน ณ ที�ทําการชุมชนบางจะเกรง็
3-4 ในการนี�มสีมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้สว่นราชการ  และประชาชน เขา้รบั
การอบรมและระดมความเหน็ในการจดัการนํ�าในคลอง พรอ้มทั�งรว่มพฒันา
พื�นที�ในเขตชุมชนบางจะเกรง็ 3-4 

โครงการคนืนาใสให้คลองบา้นเรา  ประจําปี พ.ศ.2566
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ความรูค้วามสามารถทั�วไป
ความรูค้วามสามารถเฉพาะสาํหรบัตําแหนง่
ความเหมาะสมกับตําแหนง่

หลักเกณฑ์การเลือกสรร ใหย้ดึหลัก "สมรรถนะ"    
 ที�จาํเป�นต้องใชส้าํหรบัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย

กําหนด วิธกีารประเมนิ และเกณฑ์การตัดสนิ      
 ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตําแหนง่งาน

คกก.ดาํเนนิการสรรหาฯ (สมัภาษณ์)

คกก.ออกแบบทดสอบขอ้เขยีน (เฉพาะ พนจ.ตามภารกิจ)
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ลักษณะงาน 
ชื�อตําแหนง่ 
ความรบัผดิชอบของตําแหนง่ 
ระยะเวลาการจา้ง 
ค่าตอบแทนที�จะไดร้บั 
คณุสมบติัของผูม้สีทิธสิมคัร 
หลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหาฯ 
เกณฑ์การตัดสนิ 
เงื�อนไขการจา้ง

  รายละเอียดของประกาศไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร

ค่าธรรมเนยีมการสมคัร ตําแหนง่ละไมเ่กิน 100 บาท

ระยะเวลาในการรบัสมคัรไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัทําการ 

บญัชรีายชื�อผูผ้า่นการเลือกสรร มอีายุไมเ่กินกวา่ 1 ป�

เรื�อง หลักเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกับพนกังานจา้ง 
ลงวนัที� 13 สงิหาคม 2547 และแก้ไขเพิ�มเติมถึงฉบบัที� 7

ประเภท 
      (1) พนกังานจา้งตามภารกิจ (คณุวุฒ/ิทักษะ) 
      (2) พนกังานจา้งทั�วไป

เจา้หนา้ที�รบัสมคัร ตรวจสอบคณุสมบติั ความถกูต้องครบถ้วน 

ภาค ก. และภาค ข

2

จดัทําหนงัสอื

สรรหาและ
เลือกสรร
พนักงานจา้ง

1

3

ตรวจสอบตําแหนง่วา่งตามแผนอัตรากําลัง 3 ป�

ดําเนนิการตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม

เสนอนายกเทศมนตรี

แต่งตั�ง

ประกาศ

ประธาน (ปลัดเทศบาล/ผูที้�ไดร้บัมอบหมาย)
กรรมการ (ผูอํ้านวยการสาํนกั/กองที�รบัผดิชอบงาน/โครงการ)

3.1

3.2

เหตผุลที�วา่ง? ความจาํเป�นที�ต้องสรรหาฯ?

แจง้วนั เวลา สถานที� สรรหาฯ

แจง้กําหนดสง่ขอ้สอบ

กรรมการและเลขานกุาร (หวัหนา้สว่นราชการที�รบัผดิชอบการบรหิารงาน
บุคคลผูที้�ไดร้บัมอบรหมาย)
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หลังการสรรหาฯ7

6

รวบรวมคะแนน และสรปุคะแนนของผูเ้ขา้รบัการสรรหาฯ 
รายงานผลการสรรหาฯ เสนอนายกเทศมนตรเีพื�อประกาศรายชื�อผูผ้า่นการสรรหาฯ
ในประกาศ ใหร้ะบุระยะเวลาการขึ�นบญัช ีและการยกเลิกบญัชผีูผ้า่นการสรรหาฯ
จดัทําหนงัสอืขอรบัความเหน็ชอบจดัจา้งจาก ก.ท.จ. (ทั�วไป = 1 ป� , ตามภารกิจ =

จดัสง่ประกาศใหก้องยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณลงบนเวบ็ไซต์ของเทศบาลในวนัตามที�
ลงนามในประกาศ
แจง้ใหผู้ผ้า่นการสรรหาฯ มารายงานตัวเพื�อยนืยนัการรบัการจดัจา้ง

      4 ป�) ทั�งนี� เป�นไปตามรอบสญัญาที�ไดกํ้าหนดไว ้พรอ้มสง่สาํเนาเอกสาร
      การดาํเนนิการตั�งแต่ต้นจนจบให ้ก.ท.จ. เพื�อประกอบการพจิารณา

8
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยการคัดเลือกพนกังานและลกูจา้งของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

บญัชค่ีาสมนาคณุท้าย
ขอ้ 1 กรรมการสอบสมัภาษณ์และประเมนิบุคคล 
        1.1 ไมเ่กิน 3 คน ใหค้นหนึ�งไดร้บัค่าสมนาคณุ ไมเ่กิน 8 บาทต่อผูเ้ขา้สอบ 1 คน
        1.2 เกินกวา่ 3 คน ใหเ้ฉลี�ยจา่ย ภายในวงเงินที�กรรมการ 3 คน จะพงึได้รบั 
             ไมเ่กิน 8 บาทต่อผูเ้ขา้สอบ 1 คน
ขอ้ 3 การสอบตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ครั�งใด กรรมการได้รบัเงินค่าสมนาคณุไมถึ่ง 300 บาท 
        ใหไ้ดร้บั 300 บาท

สรรหาและ
เลือกสรร
พนักงานจา้ง

4

5

เจา้หนา้ที�รบัสมคัร ตรวจสอบคณุสมบติั ความถกูต้องครบ
ถ้วนของเอกสาร 
เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีม > ออกใบเสรจ็ในระบบ e-LAAS
ใหผู้ส้มคัร > นาํสง่เงินใหก้องคลังภายในวนัสมคัร 

รบัสมคัร

จดัทําบนัทึกรายงานผลการรบัสมคัรเสนอนายกเทศมนตรี
เพื�อประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�เขา้รบัการสรรหาฯ 
จดัสง่ประกาศใหก้องยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณลงบน
เวบ็ไซต์ของเทศบาลในวนัตามที�ลงนามในประกาศ

ก่อนวนัสรรหาฯ
จดัเตรยีมและเก็บรกัษาขอ้สอบที�คณะกรรมการฯ จดัสง่มาให้
จดัเตรยีมแบบใหค้ะแนนสาํหรบัคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์
จดัเตรยีมสถานที�สาํหรบัใชใ้นการสรรหาฯ

เบกิเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ

รายงานผลการรบัสมคัร



ติดต่อกองการเจา้หน้าที�
อาคารสาํนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงครสม (ชั�นลอย)
541/1 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสงคราม รหัส�ปรษณีย์ 75000  
หมายเลข�ทรศัพท์ 034766416-419 ต่อ 201,202 
โทรสาร 034766427 
E-mail : Smskcity52009@gmail.com
             Personnel2209@gmail.com
Facebook : กองการเจา้หน้าที� เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

What is coming is better than
what is gone.

สิ�งที�กําลงัจะเขา้มายอ่มดกีวา่สิ�งที�ผา่น�ปแลว้เสมอ


