รายงานการประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหนองบัว
ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง
**********************
ผู้มาประชุม
- ตามแนบท้ายรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานกรรมการ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานกรรมการ
1. ในห้วงเดือน พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตาบลหนองบัวได้รับโอนพนักงาน
เทศบาล และจัดจ้างพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1.1 จ่าเอกอุดม อั้งยุทธ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลตาบลหลักห้า
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสุมทรสาคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
1.2 นายคมขา กัญญาบุญ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน สังกัดฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง กองช่าง
1.3 นายวรพันธ์ นาทันริ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน สังกัดฝ่ายการโยธา กองช่าง
1.4 นางสาวธนนัน ขาวศรี พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานคลัง
กองคลัง จึงขอให้ผู้ได้รับโอนและแต่งตั้งดังกล่าว ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
2. เทศบาลตาบลหนองบัว ขอแจ้งนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานผล
การปฏิบัติงาน การติดตาม รายงาน และการหารือ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อราชการสาคัญ ดังนี้
2.1 ในการปฏิบัติงาน ขอให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ โดยยึดหลักการทางาน โดยพิจารณา
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
- ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2561 – 2564
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองบัว
2.2 ได้รับมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน จากจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
- การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลตลาดสด ได้แก่ ตลาดสด
เทศบาล 1 ตลาดสดบ้านนางัว ตลาดสดบ้านผือ ตลาดสดอาเภอหนองหาน และตลาดสดอาเภอกุดจับ
- รางวัลพระปกเกล้า ประจาปี 2560 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาพู่
/ต้อนรับ...

-2- ต้ อ นรั บ ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ โ อนย้ า ย ได้ แ ก่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ด รธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี และท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
- แจ้งการจาหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ
- คลั งจั งหวัด แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย เงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดาเนินการภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประกาศประกวดราคาจ้างทาถนน
และจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
- แจ้ งร่ วมมื อประกวดรับ สมั ครนั กร้อง และการจาหน่ายฉลากกาชาด ในงาน
ประจาปีทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2560
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี เพื่อความสะอาด
ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสาคัญเรื่องการกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
- รายงานข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การกาจัดขยะใน
เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
- จั ด ท าข้อ มูล ร่วมช่ว ยเหลื อ ประชาชน และรายงานเงินสะสม (INFO) ให้ คลั ง
จังหวัดอุดรธานีทราบตามกาหนด
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งจัดทาแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ เนื่องจาก
ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับ 3 ของโลก
ที่ประชุม
- ทราบและถือปฏิบัติ –
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560)
ที่ประชุม
- มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 –
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ การติดตามถ่ายทอด และการหารือ
รับฟังความคิดเห็น
3.1 สานักปลัดเทศบาล
3.1.1 ฝ่ายอานวยการ
- รายงานผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผลการประเมินของแต่ละมิติ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินตามตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 90 คะแนน
คะแนนที่ได้ 81.80 คะแนน แบ่งออกเป็น
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนนที่ได้ 27 คะแนน
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนเต็ม 25 คะแนน
คะแนนที่ได้ 24.8 คะแนน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เต็ม 15 คะแนน
คะแนนที่ได้ 10 คะแนน
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนที่ได้ 20 คะแนน
/ส่วนที่ 2...

-3ส่วนที่ 2 คะแนน LPA คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนที่ได้ 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 91.80 คะแนน
- รายงานสรุปผลการมาปฏิบัติราชการ ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้มีประกาศเทศบาล
ตาบลหนองบั ว เรื่องหลั กเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติราชการ โดยระบบสแกนลายนิ้ วมือนั้น ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นการรักษาระเบียบวินัยปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหนองบัว และได้ส่งบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ไปยังแต่ละสานัก/กอง เพื่อให้ตรวจสอบกากับดูแล และแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนในสังกัดได้ทราบโดยเฉพาะบุคคล
ที่มีความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด เช่น
1) มาสาย/หรือกลับก่อนเวลา เกิน 15 ครั้ง ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาประเมินให้อยู่ใน
เกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐาน
2) มาสาย/หรือกลับก่อน เกิน 20 ครั้ง ผู้บังคับบัญชา ควรรายงานต่อนายกเทศมนตรีเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3) กรณีที่ปรากฏว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ แต่ด้วยเหตุใด ๆ ไม่ได้บันทึกการลงเวลา
ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้กรอกแบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรองการมาปฏิบัติ
หน้าที่ในวันนั้น
4) กรณี ที่มาบั นทึกการลงเวลาแล้ว แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ เนื่องจากไปยังสถานที่อื่น
เพื่อออกไปทาธุระส่วนตัว ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในระดับต้นจนถึงผู้มีอานาจในการอนุญาต
หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น รายงานพฤติกรรม
ดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย
- โครงการศึ ก ษาดู งาน ตามที่ เทศบาลต าบลหนองบั ว ได้ ด าเนิ น การการส ารวจความ
ต้ อ งการฝึ ก อบรมของบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เทศบาลต าบลหนองบั ว ซึ่ ง งานการเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก
ปลั ด เทศบาล จะน าข้ อมู ล ไปวิเคราะห์ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากรต่ อไป โดยมี ผู้ ต อบแบบสอบถาม จานวน 200 คน
สรุปหลักสูตรความต้องการฝึกอบรม ดังนี้
หลักสูตรตามความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรที่ความต้องการมากที่สุดตามลาดับมากไปหาน้อย คือ
ลาดับ
หลักสูตรการพัฒนา
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบและ
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตาแหน่ง

รายละเอียดการพัฒนา
การพั ฒ นาด้ า นความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
โดยทั่ ว ไป เช่ น ระเบี ย บกฎหมาย นโยบายที่ ส าคั ญ ของ
รัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
และการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ
/2.ด้านการบริหาร...
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ด้านการบริหาร

การพั ฒนาในรายละเอี ยดที่ เกี่ ยวกั บการบริหารและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ
การประสานงาน เป็นต้น
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การส่ งเสริ มให้ มี การเรี ยนรู้ เข้ าใจและเสริมสร้ างค่ านิ ยมในการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพิ่ มพูนประสบการณ์ การบริหารจัดการที่ ดี
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร

- เรื่องการแต่งกายประจาวัน โดยเทศบาลตาบลหนองบัว ได้กาหนดระเบียบการแต่งกาย
ประจาในแต่ละวันที่มาปฏิบัติราชการ ซึ่งกาหนดการแต่งกายดังนี้
วันจันทร์
ชุดเครื่องแบบสีกากี /การแต่งกายสาหรับสายงานที่จาเป็นต้องไปสารวจ
และออกนอกพื้นที่ แล้วแต่ดุลยพินิจ
วันอังคาร เสื้อยูนิฟอร์มสีชมพู
วันพุธ
ผ้าไทย/ผ้าไหมหมี่ขิด
วันพฤหัสบดี สีประจาจังหวัดอุดรธานี (สีแสด)
วันศุกร์
ชุดสุภาพ (โทนสีฟ้า)
ที่ประชุม
- ทราบและถือปฏิบัติ –
3.2 กองคลัง
- ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.2560 ได้ ป ระกาศใช้ เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 ใช้ ร ะบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ย อดเงิ น จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ตั้ ง แต่ 5 ,000 บาท ขึ้ น ไปลงในระบบ e-GP เป็ น ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภ าครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) เป็นระบบงานที่จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูล
ผู้ค้า สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่ งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการ
ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหา
ทุจ ริตคอร์ รัป ชั่น ลดความผิ ดพลาดในการปฏิ บัติ ตามระเบี ยบ ลดความซ้าซ้อนการบั นทึกข้อมู ล ซึ่งฝ่ ายบริห าร
สามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณได้
3.3 กองวิชาการและแผนงาน
- การดาเนินการจัดประชุมประชาคม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสยาม
แกรนด์ จานวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 365 คน ซึ่งกองวิชาการและแผนงานจะดาเนินการนาเข้าแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหนองบัว ต่อไป
- รายงานกิจการเทศบาลตาบลหนองบัว ประจาปี 2560 ขอให้ทุกส่วนราชการที่มีผลงาน
ดีเด่น ที่จะนาเสนอ ให้นาส่งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อดาเนินการจัดทารายงานต่อไป
/ขอประชาสัมพันธ์...

-5- ขอประชาสั มพันธ์ส่ วนราชการที่จะนาข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง web site หรือ
face book ของเทศบาล ของให้นาส่งกองวิชาการและแผนงานได้ในละเดือนเพื่อดาเนินกาต่อไป
ที่ประชุม - ทราบและถือปฏิบัติ –
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
ประธานกรรมการ เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลหนองบั ว มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การจั ด ความรู้ในองค์ ก ร
(Knowledge Management : KM) พร้อมรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบั ติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล
สาเร็จในงานประจา และยุ ทธศาสตร์ขององค์กร ในแต่ละเดือนจึง กาหนดให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลู ก จ้ างประจ าและพนั กงานจ้ างในสั งกัด ที่ ได้รับ การฝึ ก อบรม สั ม มนา หรือเข้าร่ว มประชุ ม กับ ส่ ว นราชการอื่ น
ได้ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อราชการสาคัญแก่บุคลากร ในเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยในเดือนนี้ เริ่มต้นจากผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
นายอิทธิพล โพธิราชา ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
เข้ารับ ฝึ กอบรมหลักสูตร โครงการประชุมสั มมนาผู้บริห ารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ
ฟินแลนด์ เมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอนุสรณ์
100 ปี
1. สรุปเนื้อหาสาระที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากการศึกษาอบรม
1.1 ภาพลักษณ์การศึกษาในฟินแลนด์
- เรารู้จักระบบการศึกษาของฟินแลนด์จากคะแนนของนักเรียนฟินแลนด์
อยู่ในระดับต้นๆในการทดสอบ Programme Internationnal Student
Assessment (PISA)
- บรรยากาศเรียนในโรงเรียนผ่อนคลาย
- ใช้เวลาทาการบ้านน้อย อนุบาลจะไม่มีการบ้าน ในขณะที่มัธยมศึกษา ปีที่ 5-6
ใช้เวลาทาการบ้าน 1 ชั่วโมง
- วิชาหลังเลิกเรียน คือ พลศึกษาและดนตรี
1.2 ระบบการศึกษาของฟินแลนด์
- การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (Grade 1-9) หรือประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กเริ่มเรียนภาคบังคับ 7 ปี จนถึง 16 ปี
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะเลือกเรียนสายสามัญเพื่อต่อมหาวิทยาลัยหรือ
สายอาชีพเพื่อเรียนต่อ Poly technic ระดับปริญญา (ต้องสอบได้คะแนนตาม
กาหนด)
- รัฐบาลให้การอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาจนถึงปริญญาเอกโดย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่า
อุปกรณ์การเรียน การเดินทางและอาหารเอง
- ในแต่ละชั้นเรียนจะมีการสอนพิเศษสาหรับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าเพื่อให้ตาม
เพื่อนในชั้นเรียนได้ทัน
/ครูแต่ละวิชา...

-6- ครูแต่ละวิชาในชั้น Grade 1-9 จะประเมินนักเรียนโดยตั้งความคาดหวังเป็น
ระดับไม่นาคะแนนของนักเรียนมาเปรียบเทียบกัน การประเมินผลนักเรียนไม่มี
การจัดลาดับที่ ไม่มีตกซ้าชั้น
- ครูแต่ละวิชาจะประเมินทั้งความรู้ความสามารถของนักเรียนในเนื้อวิชาในแต่ละ
วิชาจะมีการประเมินหลายอย่างเช่น ความรู้ด้านข้อมูลและ การสื่อสาร
การวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมในชั้นและจะไม่มีการประเมินพฤติกรรม
และอุปนิสัยของนักเรียน
- การประเมินผลการเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลาย(Grade 11-12) จะเป็นการ
วัดคะแนนและนักเรียน Grade 12 ต้องสอบข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของรัฐบาลให้ผ่านจึงจะสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และจะต้องสอบ
ข้อสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรายคณะ
- ปัจจุบันยังเรียนวิชาหลักตามหลักสูตรแห่งชาติ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาฟินแลนด์ สังคมหรือประวัติศาสตร์ ศิลปะ และพลศึกษา
- รัฐบาลฟินแลนด์ได้เพิ่มการสอนทักษะอันได้แก่ Learning and innovation
skills,digital literacy skills,career and life skills จะแทรกทุกวิชา
1.3 ปัจจัยความสาเร็จของระบบการศึกษาฟินแลนด์
- ครูที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธา ครูเป็นอาชีพที่ได้รับ
การยอมรับอย่างสูงในสังคมฟินแลนด์ ทุกโรงเรียนจึงมีมาตรฐานเดียวกัน
- ความเป็นอิสระในการบริหารการศึกษาของเทศบาลและความร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างเทศบาลกับโรงเรียนทศบาล (รัฐบาลกลางคุมวิชาหลักๆเท่านั้น
เทศบาลจะอุดหนุนโรงเรียน)
1.4 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลฟินแลนด์ ปฏิรูปการศึกษาใน 3 ด้านเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการและสิ่งท้าทายในอนาคต
- การสอนรูปแบบใหม่ โดยเน้นการสอนภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้น
ในชีวิตจริง
- สภาพแวดล้อมกาเรียนแบบใหม่ เช่น ห้องเรียนแบบต่างๆ สภาพแวดล้อม ฯลฯ
- การศึกษาดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียน
การสอนมากขึ้น
1.5 ครูในประเทศฟินแลนด์
- ครูเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจ แม้เงินเดือนครูจะไม่สูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น
ในฟินแลนด์
- ครูจะได้รับการศึกษาและอบรมจนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชน
- ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาครูจะมีสมรรถนะด้านอาชีพสูง และมีคุณธรรมจริยธรรม
อย่างแรงกล้าต่องาน
- ครูจะได้รับความไว้วางใจ มีอิสระในการวางแผนการสอนและการประเมินผล
ของนักเรียน
/จะไม่มีการ…

-7- จะไม่มีการประเมินครูหรือทดสอบความสามารถครูเมื่อได้รับการบรรจุแล้ว
- ครูจะไม่ถูกย้ายโรงเรียนหรือจังหวัด (ถ้าจะไปอยู่ที่โรงเรียนใหม่ต้องสอบบรรจุ
ทุกครั้ง)
- ครูอนุบาลต้องจบครุศาสตร์ปริญญาตรี
- ครูรายวิชาเฉพาะ (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์หรือฟินแลนด์) ต้องจบคณะ
ศึกษาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาโท
1.6 หลักการสอนนักศึกษาครูในฟินแลนด์
- สอนนักศึกษาครูในรูปแบบเดียวกันกับที่นักศึกษาครูจะต้องนาไปสอน
เด็กนักเรียนเมื่อตนสาเร็จการศึกษาแล้ว
- หัวใจของการสอนคือ การยึดผู้เรียนเป็นหลักโดยพิจารณาถึงสถานะและ
พัฒนาการของผู้เรียน หมายความว่า ครูต้องรู้จักนักเรียน
- ฝึกสอนให้นักศึกษาครูมีแรงบันดาลใจ,ความกระตือรือร้น การเรียนรู้จากผู้อื่น
และการเรียนรู้ที่จะแบ่งปัน
- นักศึกษาครูต้องทางานวิจัยด้านการศึกษาก่อนจบการศึกษา (ต้องให้เกิดในเชิง
พาณิชย์)
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรม
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย
3. การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ในการประชุ ม บุ ค ลากรกองการศึ ก ษา/โรงเรี ย น/ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพื่ อ ให้ เกิ ด
องค์ความรู้ในองค์กร เห็นควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้กั บพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ในแต่ละส่วนงานการได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
นางปิ ย ะดา สายพรหม ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยธุ ร การ (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) และ
นางสุรัตติยา มูล ทรา ตาแหน่ง หั วหน้าฝ่ ายบริห ารงานทั่วไป (นักบริห ารงานทั่วไป ระดับต้น) ผ่านการฝึกอบรม
หลั กสู ตร กลยุ ทธ์การบริห ารของนั กบริห ารงานทั่ วไป รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 12-24 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
1. สรุปเนื้อหาสาระที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากการศึกษาอบรม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการมีความรู้ ความชานาญ มี ความเชี่ยวชาญใน
หลักวิชาพื้นฐานเข้าใจเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ วางตัวเป็นกลาง ยึดมั่นในอุดมการณ์ สามารถที่จะวินิจฉัย และ
ตัดสินปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน
1.1 เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม มีทั้งหมด 16 รายวิชาประกอบด้วย
- สัมมนาการจัดทางบประมาณของ อปท.
- สัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท. อย่างมืออาชีพ
- สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
/สัมมนา…

-8- สัมมนากลยุทธ์การบริหารงานในองค์กร ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
- ภาวะผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน Word-life Balance
- เทคนิคและวิธีการดาเนินการทางวินัย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ อปท.
- สัมมนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
- การผลักดันยุทธศาสตร์องค์กรด้วยการจัดทา KPI เพื่อกาหนดนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
- การปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงาน
- การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- การแต่งกายของข้าราชการท้องถิ่น
- เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาประเทศ
1.2 รูปแบบการฝึกอบรม
- การบรรยายจากวิทยากร โดยสื่อคอมพิวเตอร์และเอกสารประกอบการบรรยาย
- ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ ส อบถามปั ญ หาและแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
โดยวิทยาการให้ข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบด้วย
- ศึกษาดูงานที่เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รังฟังบรรยาย
สรุปและเยี่ยมชม ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันอออกกับการบริหารงานท้องถิ่น
- ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กองทัพเรือ
จังหวัดชลบุรี รังฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เยี่ยมชม โครงการสาธิตการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
- ศึกษาดูงานที่องค์ การตลาดเพื่อ เกษตรกร จตุจักร กรุงเทพมหานคร รับ ฟั ง
บรรยายสรุป การบริหารจัดการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเยี่ยมชมการบริหารจัดการตลาดนัด อตก.
1.3 การแบ่งกลุ่มและมอบหมายงาน เพื่อทากิจกรรมกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมและจัดทา
รายงานเดี่ยว
1.4 กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพและออกกากลังกายกีฬาและนันทนาการ
1.5 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี
1.6 การทดสอบทางวิช าการ ก่ อ นเรี ย น (Pretest) และหลั งเรีย น (Posttest) การให้
คะแนนแยกเป็น คะแนนสอบ คะแนนการจัดทารายงาน คะแนน พฤติกรรมและร่วมกิจ กรรม คะแนนเต็ม 100
คะแนน ซึ่งข้าพเจ้าฯ ได้คะแนน จานวน 84 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
สรุปเนื้อหาสาระที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจาการศึกษาอบรม การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็น
การฝึ กอบรมเพื่ อให้ ผู้ เข้ารั บ การมีความรู้ ความช านาญ มีความเชี่ยวชาญในหลั กวิชาพื้นฐาน เข้ าใจเทคนิคการ
บริหารงานสมัยใหม่ วางตัวเป็นกลาง ยึดมั่นในอุดมการณ์ สามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ
/ได้อย่าง…

-9ได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งในการปฏิบัติต้องเข้าใจถึงอานาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติได้ และผู้ภายใต้กฎหมายใดในการ
ดาเนิ น กิ จ กรรมดั งกล่ าว ต้ อ งเข้ าใจถึง ยุ ท ธศาสตร์ ในการพั ฒ นาประเทศ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พระราชบัญญัติเทศบาล การดาเนินโครงการต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงิน การดาเนิน งาน ต้องคานึงถึงความมีเหตุผล
โดยการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบริหารจัดการในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ างๆต้ อ งสามารถก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของการท างานได้ และที่ ส าคั ญ ประโยช น์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการ
ดาเนินงานต้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาฝึกอบรม
2.1 ประโยชน์ต่อตนเอง
- ได้รับความรู้ในหลักวิชาการ และเพิ่มความชานาญ มีความเชี่ยวชาญ
ในหลักวิชาพื้นฐาน
- เข้าใจในเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางตัวเป็นกลาง
- สามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ ได้
2.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
- เป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- สามารถประยุกต์ระเบียบข้อกฎหมายให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานได้
- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
3.1 น าความรู้ ทั กษะและประสบการณ์ ที่ ได้รับจากการฝึ กอบรม เป็น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานในหน้าที่ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับตัว ปรับวิธีการทางาน รวมทั้งการคิดเคราะห์
และเทคนิคในการปฏิบัติงาน และการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3.2 ใช้ความรู้ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร พร้อมกับยึดมั่ นในอุดมการณ์ การวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนางานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3.3 การนาความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องอบรมหรือศึกษาดูงานมาปรับใช้
กับ การปฏิบัติงานภายใต้บริบทของเทศบาล เพื่อให้ต อบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยการตัดสินใจ
ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในองค์กร เห็นควรนาเอกสารประกอบการอบรมจัดเก็บไว้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในหน่วยงานได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
นางราไพ ตรีกุล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการสาหรับผู้บริหาร และข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม
/1.สรุปเนื้อหา...

-101. สรุปเนื้อหาสาระที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากการศึกษาอบรม
1.1 สาระสาคัญกฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 1
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 รวมที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1.2 สาระสาคัญกฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 2
- พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
1.3 สาระสาคัญกฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 3
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540
- พระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.4 สาระสาคัญกฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 4
- พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. 2548
1.5 สาระสาคัญกฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 5
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
/1.6 สาระสาคัญ…

-111.6 สาระสาคัญกฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 6
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2542
- (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
- (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ....
- (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ...
1.7 สาระสาคัญกฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 7
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
1.8 สาระสาคัญกฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วงที่ 8
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรม
เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ กฎหมาย และข้อ ระเบี ย บที่ จาเป็ น ส าหรับ การ
ปฏิบัติงานของการเข้าอบรม และยังเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
3. การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
การนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานในหน้าที่ ทั้งนี้จะต้องปรับตัว
กับระเบียบ ข้อบัญญัติ และข้อกฎหมายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และใช้ความรู้ ข้อระเบียบ ข้อบัญญัติ หลักกฎหมาย
ต่างๆ
/ที่ได้รับ...

-12ที่ได้รับ จากการฝึ กอบรมให้ เป็ น ประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร เพื่อส่ งผลให้ เกิดการพัฒ นางาน
ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
นายรณชัย แพงไธสง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ได้พูดถึงการนาเอานวัตกรรม การประหยัด
พลังงานในสานักงาน มาใช้ในหน่วยงาน โดยการนาเอาแผ่นแผงเหล็กเก่า ที่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ อย่างอื่นได้นั้น
น ามาประยุ ก ต์ แ ละประดิ ษ ฐ์ เป็ น แผงรั บ พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ให้ เป็ น แผงโซล่ าเซลล์ เพื่ อ น าเอาพลั งงานไฟฟ้ า
จากส่วนที่ได้รับนี้ มาใช้ในสานักงานได้จริง และเห็นผลว่า สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งการนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่นามาประยุกต์ ดัดแปลงจากสิ่งของที่ไม่สามารถใช้งาน หรือประโยชน์อย่างอื่นได้ มาแปลสภาพ
เป็นแผงโซล่าเซลล์ได้ และประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จริง ถือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและทางราชการ
ที่ประชุม
ปิดการประชุมเวลา

- รับทราบและถือปฏิบัติ1๖.๓0 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

-อัครวัฒน์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ- ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอัครวัฒน์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ)
พนักงานจ้าง
-ฐิติ สุภโตษะ--ร สนลี- ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายฐิติ สุภโตษะ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

-อารีย์ สุรารักษ์ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางอารีย์ สุรารักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว

