รายงานการประชุมประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหนองบัว
ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง
**********************
ผู้มาประชุม
- ตามแนบท้ายรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานกรรมการ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ ว ขอเปิดการประชุมประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานกรรมการ
1.1 ขอเชิญ พนั กงานเทศบาล ที่ได้รับ การบรรจุรับราชการในตาแหน่ งครูผู้ ช่วย สั งกัด
กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใสจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.1.1 นางราไพ มหา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1.1.2 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จารุฐานันต์ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1.1.3 นางอังคณา อาโรร่า ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
1.1.4 นางสาวกาญจนา ธุระพะ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
- มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีคุณธรรม ประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต สมควรได้รับการ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ นางทรรศนีย์ คามุกชิก โดยได้เก็บโทรศัพท์มือถือของประชาชน
ผู้ทเี่ ข้ามาติดต่อราชการที่เทศบาลตาบลหนองบัว และนาส่งคืนให้แก่เจ้าของ
- รายงานการรับโอนข้าราชการ 2 ราย ดังนี้
1.1.5 นางสาวธนพร พิ นิ จ จั น ทร์ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการเงิน และบั ญ ชี สั งกั ด
เทศบาลตาบลนาดี มาดารงตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลหนองบัว
1.1.6 นางสาวจินตนา อินทวงศ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด เทศบาตาบล
คอนสาย มาดารงตาแหน่ ง นั กวิชาการศึกษา สั งกัด กองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองบัว ตั้งแต่วัน ที่
1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
1.2 ได้เข้าร่วมประชุมกับทางท้องถิ่นจังหวัด และในที่ประชุมก็ได้พูดถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1.2.1 วันท้องถิ่นไทย และ Big Cleaning Day
1.2.2 โครงการไทยนิยม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงหัวข้อสาคัญของ
โครงการ 10 หัวข้อ
1.2.3 ผู้ ว่าราชการจังหวัด ประชาสั ม พัน ธ์ถึงหน่ วยงานของรัฐ ภายในจังหวัด
ร่วมกันใช้ผ้าไทย/ผ้าไหมไทย จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2561 และเชิญชวนท่องเที่ยวโครงการ
1.2.4 เรื่องการสอบแข่งขันการสรรหาตาแหน่งว่างภายใน 150 วัน
1.2.5 เรื่องขยะมูลฝอย ตามชุมชน ตามโครงการอาสาสมัครพิชิตสิ่งแวดล้อม
ให้เริ่มดาเนินการ และให้รับสมัครให้ได้ร้อยละ 50 ของโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัวมีทั้งสิ้น พันกว่าครัวเรือน ต้องได้ 3,500 คนโดยประมาณ และในปัจจุบันมีจานวนผู้สมัคร
ถึง 1,000 คนโดยประมาณ และให้รายงานกับทางจังหวัดให้ ทราบ และอยู่ในระหว่างการรอระเบียบ ถึง
การอบรมในเบื้องต้นให้แก่สมาชิก
/การลงข้อมูล...

-21.7 การลงข้อมูล E-plan โดยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น ทางจังหวัดได้ทวงถาม
และติดตาม ซึ่งทางเทศบาลตาบลหนองบัวไม่มี จึงไม่มีการดาเนินการในส่วนที่ต้องจ่ายเงินคืน
1.8 เรื่องการอบรม ทางกรมบัญชีกลาง ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมเกี่ยวกับพัส ดุ
และได้แจ้ งว่า หมดเวลาการส่ งรายชื่อผู้ เข้า ร่วมการอบรมดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม
เกินจานวนที่ต้องการ
ที่ประชุม

- ทราบและถือปฏิบัติ –

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561)
ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ การติดตามถ่ายทอด และการหารือรับฟังความคิดเห็น
3.1 สานักปลัดเทศบาล
3.1.1 ฝ่ายอานวยการ
เพิ่ มเติมในส่ ว นของประธานในที่ป ระชุม มีม ติที่ ป ระชุมคณะกรรมการจั งหวัด
เกี่ย วกับ เรื่ องการแต่งกายของข้าราชการ ลู กจ้าง และพนักงานจ้าง หลั งจากวันที่ 4 มีนาคม 2561 มี
ระเบียบการแต่งกาย ดังนี้
วันจันทร์
เครื่องแบบข้าราชการ/ชุดสีกากี
วันอังคาร เครื่องแบบ ผ้าไทย/ผ้าไหม/ผ้าหมี่ขิด
วันพุธ
เสื้อครบรอบเมืองอุดรธานี 125 ปี (สีแสด)
วันพฤหัสบดี เสื้อสีแสดธรรมดาทั่วไป
วันศุกร์
ชุดสุภาพ
3.1.2 เราได้พัฒ นาระบบให้ มี คิวอาร์โค้ด เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ต่อการค้นหา
ข้อมูลในระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว และครั้งล่าสุด เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
จะนาข้อมูลไปใช้ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดบนระเบียบวาระการประชุม ก็จะปรากฏขึ้น
ระเบียบวาระการประชุมครั้งต่างๆ ให้ได้ใช้เป็นตัวดึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว
3.1.3 สรุปจานวนผู้ที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาดูง าน ณ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่
3 - 6 เมษายน 2561 มีจานวนของพนักงานเทศบาล และท่านสมาชิกภา ผู้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้
รวมทั้งสิ้น 126 คน และสถานที่ที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานมีดังนี้
- วั น ที่ 3 เมษายน 2561 อบรมเพิ่ ม สมรรถนะและศั ก ยภาพของพนั ก งาน
เทศบาล เทศบาลตาบลหนองบัว
- วั น ที่ 4 เมษายน 2561 เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู งานที่ บ้ านสวน จ.ชลบุ รี และ
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- วัน ที่ 5 เมษายน 2561 เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู งานที่ เทศบาลต าบลเกาะสี ชั ง
จ.ชลบุรี และพักผ่อนค้างคืนที่เกาะสีชัง 1 คืน
- วัน ที่ 6 เมษายน 2561 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพี ยง ณ
จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ อาจจะเดินทางไปที่ตลาดน้าอโยธยา และเดินทางกลับ จ.อุดรธานี
ผู้ที่ได้ลงชื่อร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์หรือ
ยกเลิ ก ไม่ ต้ อ งการเดิ น ทางไปศึ กษาดู งานให้ แจ้ งความประสงค์ได้ ที่ ฝ่ ายอ านวยการ งานการเจ้าหน้ าที่
ก่อนคาสั่งเดินทางไปราชการจะออก
/สารวจการ...

-3- ส ารวจการแสดงเจตนารมณ์ ระบุ ตัว ผู้ รับเงิ นช่ว ยเหลื อพิ เศษกรณี ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย ประชาสัมพันธ์ไปยัง ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ให้ไปตรวจสอบข้อมูลที่เคย
แสดงเจตนารมณ์ระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ว่าเคยลงข้อมูลเดิมไปแล้วหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลเดิม หรือ
ยังไม่เคยลงข้อมูลแสดงเจตนารมณ์ ก็สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และนาส่งฝ่ายอานวยการ
งานการเจ้าหน้าที่
- ส ารวจการเปลี่ ย นแปลง/แสดงเจตนารมณ์ ระบุ ตั ว ผู้ รั บ บ าเหน็ จ ตกทอด
ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง ข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งประจ า ให้ ไปตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ เคยแสดงเจตนารมณ์
ระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด หากไม่มีข้อมูลเดิม หรือ ยังไม่เคยลงข้อมูลแสดงเจตนารมณ์ระบุตัวผู้รับบาเหน็จ
ตกทอด ก็สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และนาส่งฝ่ายอานวยการ งานการเจ้าหน้าที่เช่นกัน
3.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เทศบาลตาบลหนองบัว มีโครงการที่จะเริ่มดาเนินการจัดการขยะในเขตชุมชน
เพราะปัญหาในเรื่องของขยะนั้น เป็นปัญหาที่เยอะที่สุดในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว บวกกับทางภาครัฐมี
นโยบายในการกาจั ด ขยะ โดยใช้น โยบาย 3R คื อ Reuse Reduce และ Recycle และถือเป็ น นโยบาย
เร่งด่วนของทางรัฐบาล โดยทางกองสาธารณสุขจะจัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อรับซื้อขยะ
จากพนักงานเทศบาล จะเป็นการคัดแยกขยะจากจากทั้งบ้าน และที่ ทางานของตัวเอง ทางกองสาธารณสุข
จะรับซื้อขยะทุกวันศุกร์ที่ 3 ช่วงเวลาเช้าของแต่ละเดือน โดยการนาขยะมาขายในทุกครั้งนั้น ค่าขยะที่ได้
จะหัก 10% เพื่อเป็นทุนและเป็นค่าบริหารจัดการ และของการทางาน ประกอบกับกองสาธารณสุขฯ และ
ส านั ก ปลั ด ได้ ไปศึ กษาดู งานในเรื่ อ งของ Green Office ส านั ก งานสี เขี ย ว ภายใต้ ก ารจัด ท าโครงการนี้
เป็นการลดพลังงาน ประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย การลดพลังงานไฟฟ้า การลดปริมาณน้ามันเชื้อเพลิง
การลดการทิ้งขยะ การคั ดแยกขยะ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในโครงการ Green Office ที่ จะใช้ในการประเมิ น
ในส านั ก งาน จึ งเป็ น การสานต่ อ และต่ อ ยอดทั้ งสองโครงการเข้ าร่ว มกั น และจะมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
ในเรื่องการอบรมของโครงการดังกล่าวไปให้ทราบ
3.3 กองวิชาการและแผนงาน
- ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และ ข้อราชการ
สาคัญเพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM)
เรื่องวินัยสาหรับข้าราชการ
- กรณี ก ารเข้ าเวรรัก ษาการณ์ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาจาเป็ น ต้อ งสอดส่ อง ตรวจตาให้
เรียบร้อย หากว่ามีหน้าที่ในการเข้าเวรรักษาการณ์แล้วละทิ้ง ถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และหากเกิดเหตุ
อัคคีภัยขึ้น ในกรณี ดังกล่าว ต้องดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง บทลงโทษ คือ ปลดออก/ไล่ ออก และ
ดาเนินการคดีทางอาญา
- กรณี ข้ าราชการเดิ น ทางไปสอบ/สอบเลื่ อ นระดั บ แล้ ว พบว่า ทุ จ ริ ต ถื อ เป็ น
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง บทลงโทษ คือ ถูกไล่ออกสถานเดียว
- กรณีข้าราชการปลอมแปลงลายมือชื่อ ในการทาการต่างๆใดๆ ของข้าราชการ
ด้วยกัน ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกัน บทลงโทษ คือ ปลดออก/ไล่ออก
การปฏิบัติหน้าที่โดย ละทิ้ง และทอดทิ้ง
- ละทิ้ง คือ ตัวไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
- ทอดทิ้ง คือ ตัวอยู่ แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่สนใจ ไม่เอาใจใส่ ถือเป็นความผิด
ร้ายแรงเช่นเดียวกัน
/เรื่องหลักของวินัย...

-4เรื่องหลักของวินัยของข้าราชการ จะมีอยู่ 3 เรื่อง
- วินัย ต้องมีสภาพเป็นข้าราชการ เมื่อดาเนินการทางวินัย บุคคลนั้นจะต้องอยู่ใน
สภาพของการเป็นข้าราชการ เมื่อเสียชีวิต วินัยคือสิ้นสุด
- วินัย ไม่มีอายุความ เมื่อรับข้าราชการแล้ว ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใด เวลาใด วินัย
จะตามติดตัวไปทุกที่ เมื่อทาผิดวินัยแล้วจะติดตัวไปโดยตลอด
- วินัย ได้เป็นอานาจของผู้บังคั บบัญชาในปัจจุบัน หากถูกชี้มูลความผิดว่าเป็น
บุ ค คลที่ ก ระท าผิ ด ทางวิ นั ย จากหน่ ว ยงานภายนอก ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาปั จ จุ บั น จะเป็ น ผู้ ตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เรื่องระบบ E-plan ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกกอง/ส่วนราชการ ได้เข้าไปลงนามใน
สัญญา เพราะจะเข้ารอบของการติดตามประเมินผลแผนในรอบเดือนเมษายน หากพบปัญหาในระบบในการ
ลงนามในสัญญา สามารถติดต่อได้ที่กองวิชาการและแผนงาน
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลหนองบั ว มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การจั ด ความรู้
ในองค์ ก ร (Knowledge Management : KM) พร้ อ มรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นองค์ ก ร ซึ่ ง กระจั ด
กระจายอยู่ ในตั ว บุ ค คล และเพื่ อ ให้ ทุ ก คนในองค์ ก รสามารถเข้ า ถึ งความรู้ และพั ฒ นาตนเอง รวมทั้ ง
ปฏิ บั ติงานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ บรรลุ ผ ลส าเร็จในงานประจ า และยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ก ร จึ งก าหนด
ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างในสังกัด ที่ได้รับการ ฝึ ก อ บ ร ม
สั มมนา หรื อเข้าร่ว มประชุม กับ ส่ วนราชการอื่น ได้ ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิ บั ติงาน ระเบีย บ
ข้ อ กฎหมาย และข้ อ ราชการส าคั ญ แก่ บุ ค ลากร ในเทศบาลต าบลหนองบั ว เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้
4.1 นางจริยาวัฒน์ ตันตระกูล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เข้าฝึกอบรม
หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ 20”ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2 5 6 1
ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
สรุปเนื้อหาสาระที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากการศึกษาอบรม
4.1.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
เพื่อให้ มีความรู้ ความช านาญ มีความเชี่ยวชาญในหลั กวิช าพื้ นฐาน เข้าใจใน
เทคนิ ค การบริ ห ารงานสมัย ใหม่ วางตัว เป็ น กลาง ยึดมั่ น ในอุด มการณ์ สามารถที่ จะวินิ จฉั ยและตั ดสิ น
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ า ใจในกฎหมาย ระเบี ย บและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทางาน นาความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้มีโอกาสและเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ร่วมกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

/เนื้อหาและหัวข้อ...

-5เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม มีทั้งหมด 14 รายวิชาประกอบด้วย
- สัมมนาคาวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องทางการเงิน การคลังของ อปท.
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
- การพัฒนาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Work- Life Balance)
- สัมมนาปัญหาอุปสรรคทางการลงบัญชีและปัญหาอุปสรรค e-lass
- เทคนิคการจัดทาระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน
- สัมมนาระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ อปท.
- เทคนิคการประมาณราคา จัดพิมพ์รูปแบบรายการต่างๆ
- สัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท. อย่างมืออาชีพ
- การปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงาน
- เทคนิคการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ภาวะผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารข้อมูลของนักบริหารงาน
- สัมมนาการบริหารงบประมาณการเงินการคลังท้องถิ่น
- เทคนิคการพัฒนารายได้
รูปแบบการฝึกอบรม
- รับฟังการบรรยายจากวิทยากรโดยตรง ประกอบด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์และ
เอกสารประกอบการบรรยาย
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สอบถามปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยวิทยากรได้ตอบข้อซักถามพร้อมข้อเสนอแนะและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
- แบ่ งกลุ่ มและมอบหมายงาน เพื่ อ ท ากิ จกรรมกลุ่ ม โดยมี ส่ ว นร่ม และจั ดท า
รายงานเดี่ยว
- กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและการออกกาลังกาย
- การทดสอบวิชาการก่อนเรียน Present และหลังเรียน Postest การให้คะแนน
จากการจัดทารายงาน การมีส่วนร่วมและพฤติกรรม คะแนนเต็ม 100 % ข้าพเจ้าได้คะแนน 88.10 %
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้
สานักงานเทศบาลตาบลแหลมฉบัง ในส่วนของการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เกษตรทฤษฎี ใหม่ ณ ศู น ย์ ฝึ ก ทหารใหม่ กองทั พ เรื อ
จังหวัดชลบุรี ในส่วนของการทาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น ชมหอศิลป์เจ้าพ่อหลวง การทาบ้านดิน
การเลี้ยงไส้เดือน การคัดแยกขยะที่ต้นทาง สวนครัวสมุนไพรลอยน้า เป็นต้น
การบริห ารจัดการตลาดที่มีประสิทธิภ าพของตลาด อตก. ในส่วนของ
การจัดการพื้นที่ให้เช่า หรือเกษตรกรสามารถนาสินค้ามาจาหน่ายได้ฟรี ในส่วนของเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้
กับเกษตรจังหวัด และได้เยี่ยมชมการบริหารการจัดการตลาดนัด อตก.
4.2.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาฝึกอบรม
ต่อตนเอง สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในการวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเองและมีทักษะใหม่ๆ ที่นามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันได้ อีกทั้งไปพัฒนางานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตาแหน่งให้เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจน
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงาน ตาแหน่งหน้าที่ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้า นวิชาการ
และประสบการณ์ร่วมกันกับผู้รับการฝึกอบรม เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานกันในโอกาสต่อไป
/ต่อหน่วยงาน...

-6ต่อหน่วยงาน ทาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ขององค์กรได้
อย่ างถูก ต้อ ง และเหมาะสม มี ทัก ษะและความสามารถในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ให้ เป็ นไปอย่ างถูกต้ องตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3.3. การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
- น าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมครั้งนี้ไปปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงาน พัฒนาตัวเองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ได้นาวิธีการทางาน
การคิดวิเคราะห์ ให้ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการบริหาร
เศรษฐกิจการเมือง สังคมและเทคโนโลยีให้เข้าสู่กับภาวะผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคประเทศไทย 4.0
- ใช้ความรู้ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และองค์กร พร้อมที่จะปฏิ บัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนางานภายในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติปิดการประชุมเวลา
1๖.๓0 น.
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

- อัครวัฒน์ ฟองฤทธิรายุ - ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอัครวัฒน์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ)
-ฐิติ สุภโตษะ(นายฐิติ สุภโตษะ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-อารักษ์ สุรารักษ์
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางอารีย์ สุรารักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว
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