รายงานการประชุมประจาเดือน มีนาคม 2561
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหนองบัว
ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง
**********************
ผู้มาประชุม
- ตามแนบท้ายรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานกรรมการ
เมื่ อที่ ประชุ มพร้ อมแล้ ว ขอเปิ ดการประชุ ม ประจาเดื อน มี นาคม 2561 ของพนั กงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานกรรมการ
1.1 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง ที่ได้เดินทางไปสอบเลื่อนระดับ ที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
1.2 วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นงาน ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานเริ่ม 08.00 น. และลงทะเบียน 11.30 น.
1.3 วัน ที่ 8 เมษายน 2561 เปิดงานการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตาบลหนองบั ว
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ขอความร่วมมือในการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล
1.4 วันที่ 10 เมษายน 2561 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้งบประมาณจาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ประธานชุมชนส่งรายชื่อจิ ตอาสา จานวน 20 คน และ
ร่วมกับชาวเทศบาลตาบลหนองบัว ในการร่วมโครงการ โดยใส่เสื้อที่ทางเทศบาลตาบลหนองบัวจัดทาให้
โดยประมาณ 1,000 ตัว และได้เชิญให้นายอาเภอเมืองอุดรธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุ ที่หน้าสานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว ช่วงเช้าอาจจัดให้มีหมอ และตารวจ มาพูดถึงการป้องกัน
การลดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อกเข้ามาในเขตพื้นที่สานักงาน 100% เพื่อ
รณรงค์ ล ดและป้ องการการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ เพื่ อ ให้ มี ระเบี ย บวิ นั ย ทางจาราจร และเป็น แบบอย่า งให้ กั บ
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการเทศบาลตาบลหนองบัว
1.5 วัน ที่ 13 เมษายน 2561 จั ดกิจ กรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี งบประมาณ
2561 ในช่วงเช้า มีการทาบุญตักบาตร ลดน้าดาหัวผู้ใหญ่ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์
1.6 ว่าด้วยเรื่องระเบียบการจั ดซื้อจัดจ้าง ได้ไปประชุมที่สันนิบาต และในที่ประชุมได้มี
การถามมาว่า มีเทศบาลไหน ที่ได้จ่ายเงินค่ายางพารา โดยจ่ายผ่านเงินสะสมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องยากใน
การดาเนินการในการหาผู้ประกอบการ จึงทาโครงสร้างพื้นฐาน 7 โครงการ ไม่ว่าจะทา e-GP หรือลงระบบ
ก็คือตามราคาเหมือนเดิมคือ 30% สันนิบาตเพียงอยากทราบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
1.7 ด้ ว ยกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คมได้ คุ ย กั บ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งอุ ด รธานี ในการออกไป
ให้บริการประชาชน ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมอเตอร์ไซค์ ฟรี ในวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ บ้านหนองใส และวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ณ วัดศรีหนาทศาสดาราม บ้าน
หนองขาม เป็นโครงการร่วม ระหว่างเทศบาลตาบลหนองบัวกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จึงเรียนให้
ทราบ และประชาสัมพันธ์ จึงได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ทางไลน์ให้กลุ่มประธานชุมชนทราบ เป็นที่ประทับใจ
มาก และตามที่ได้ประชุมที่สานักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ได้กล่าวว่า จะมาให้ความรู้ด้าน OTOP วิสาหกิจ
ชุมชน ที่มีผลงานแล้ว จะทาคิวอาร์โค้ดให้ เพื่อจะได้มีคิว อาร์โค้ดในสินค้าของตัว เอง และสามารถนาไป
จาหน่ายในห้างสรรพสินค้าได้
/1.8 สานักงาน...

-21.8 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สามารถให้กู้ได้ โดยเฉพาะ SME มีเงินให้กู้ตั้งแต่
3 ล้ าน ถึง 10 ล้ านและมีดอกเบี้ ยต่ามากคือ 1 บาท ต่อปี ผู้ ที่ส ามารถกู้ได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของทางสานักงานอุตสาหกรรมกาหนด จึงจะสามารถกู้ได้
ที่ประชุม

- ทราบและถือปฏิบัติ –

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ การติดตามถ่ายทอด และการหารือรับฟังความคิดเห็น
3.1 สานักปลัดเทศบาล
3.1.1 ฝ่ายอานวยการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ประชาสั มพันธ์ไปยัง ทุกส่ว นราชการ จัด ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน
พร้อมผลงาน ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่างๆของตนเอง สาหรับกลุ่มงานที่ออกนอกพื้นที่ งานภาคสนาม
ให้จัดทา แฟ้มผลงานรวมกันในเล่มเดียว พร้อมแบบประเมิน
สรุ ป โครงการฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเทศบาลต าบลหนองบั ว ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ระหว่ า งวั น ที่
2 - 5 เมษายน 2561 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิกที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปศึกษา
ดูงานครั้งนี้ทั้งสิ้ น 120 คน คาสั่งเดินทางไปราชการ ที่พัก ยานพานะการเดินทางพร้อมเสร็จเรียบร้อย
เมื่อถึงวันเดินทางหากผู้ที่มีรายชื่อในคาสั่งเดินทางไปราชการศึกษาดูงานครั้งนี้ แล้วไม่ได้เดินทางไปด้วย
จะถือว่าท่านเป็นผู้ ที่ขาดราชการ และในวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นวันแรกของการเปิดโครงการอบรม
ศึกษาดูงาน โดยมีท่านเกษม พงษ์เสน่ห์ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่องการพัฒนา
ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน และเพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค คล จากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
จังหวัดอุดรธานี และในเบรกที่สองรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องกระบวนการจัดการน้าเสีย และขยะ
มูลฝอยในชุมชน โดยมีท่านอาวุธ โต๊ะ สกุล หัวหน้ากองควบคุมและติดตาม สานักงานการยางแห่งประเทศไทย
เขตภาคตะวันอออกเฉียงเหนือตอนบน มาเป็นวิทยากร สาหรับในช่วงบ่ าย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
ก็จะให้แบ่งกลุ่มตามสายหน่วยงาน เพื่อจะได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินพร้อมจัดทาวิสัยทัศน์ เพื่อที่จะ
เป็นรูปแบบในการพัฒนาอย่างถูก ต้อง และเป็นไปตามกรอบของวิชา และชี้แจงในส่วนของการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน และให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการได้แต่งกายในชุดยูนิฟอร์มสีชมพู และในที่จะเดินทางไป
เข้าศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ประชุมกาหนด และกาหนดเวลาเดินทางในวันที่ 3 เมษายน
2561 เวลา 04.30น. ให้รวมตัวกันที่สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว

/เน้นย้าการ...

-3เน้นย้าการปฏิบัติการลงเวลามาปฏิบัติราชการ /ระเบียบการลา/การไปฝึกอบรม
สัมมนาโครงการต่างๆ การมาปฏิบัติราชการ ที่มีเกณฑ์กาหนดเวลาคือ 08.30น. ถึง 16.30น. เมื่อบุคคล
ใดที่มาปฏิบัติราชการสายแล้ว นาใบกระดาษสีขาวมาส่งที่งานการโดยให้เหตุผลว่า ไปทาธุระ หรือ กิจส่วนตัว
ต่างๆ ทางฝ่ายอานวยการ งานการเจ้าหน้าที่จะถือว่าเป็นโมฆะ เพราะผิดระเบียบการมาปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น และระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล สามารถลาป่วยได้ไม่เกิน 60 วัน
ทาการ ลากิจได้ไม่เกิน 30 วันทาการ ลาพักผ่อนได้ 10 วันทาการ และลาคลอดได้ 30 วัน ต่อเนื่องได้อีก
30 วัน ใน 1 ปี ส่วนพนักงานจ้างทั่วไป ลาป่วยได้ไม่เกิน 15 วันทาการ หากเกินกาหนดไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ค่า ตอบแทน ลาพั ก ผ่ อ นได้ 10 วั นท าการ ลาคลอดได้ ไ ม่ เกิ น 90 วั น แต่ ไ ด้รั บ ค่า ตอบแทน 45 วั น
ส่วนวันที่เหลือต้องเบิกกับประกันสังคม พนักงานจ้างทั่วไปไม่สามารถลากิจ และลาบวชได้ และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ลาป่วยได้ไม่เกิน 60 วัน ลาไปต่างประเทศได้ไม่เกิน 45 วัน แต่ถ้าภายในปีแรกลาได้ไม่เกิน
15 วัน ลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 20 วัน แต่ภายในปีแรกไม่เกิน 10 วัน ลาคลอดได้ 90 วัน และต่อเนื่องได้อีก
30 วั น ลาป่ ว ยได้ ไ ม่ เ กิ น 120 วั น แต่ ใ นปี แ รกไม่ส ามารถลาได้ ยกเว้ น ลาในกรณี พิ เ ศษ และในการ
ปฏิบัติงานหรือเดินทางไปราชการ มีอบรม สัมมนา หรือประชุมต่างๆ ทางฝ่ายอานวยการ งานการเจ้าหน้าที่
ขอสาเนาคาสั่งต่างแนบกากับประกอบการพิจารณาวัน ขาด ลา มาสาย
นายนิติ ชาติ สายทองสุข ตาแหน่ง หั วหน้า สานัก ปลัด เทศบาล เพิ่ม เติ มใน
เรื่องของระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในระเบียบกาหนดไว้ว่า การขาดงาน หรือการละทิ้งงาน
จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ได้ และการเบิกจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจา และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบจะสามารถเบิกได้วันสุดท้ายของเดือน หรือเลื่อนถัดไปได้จากวันสุดท้าย
ของเดือนได้อีกไม่เกิน 15 วัน แต่องค์กรของเราจึงอนุโลม และเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนให้พร้อมกัน
เหตุผลที่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานให้พนัก งานจ้างในวันสุดท้ายของเดือน เนื่องจากว่าต้องการ
ตรวจเช็ค วันขาด ลา มาสาย ของพนักงานจ้าง เพื่อที่จะได้คานวณค่าตอบแทนที่ถูกหักจากวันที่ขาดราชการ
ของแต่ ล ะบุ ค คลนั้ น และส่ ง ผลต่ อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ที่ จ ะพิ จ ารณา
ในการเบิกจ่ายโบนัสอีกด้ว ย จึงแจ้งไปยังผู้ที่ขาดราชการ หากมีความจาเป็นในการไปติดต่อธุระส่วนตัว
ก็ ต้ อ งเขี ย นแบบใบลงเวลาปฏิ บั ติ ร าชการ เสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และส่ ง ต่ อ ฝ่ า ยอ านวยการ
งานการ เจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
3.1.2 ฝ่ายธุรการ
โครงการร่ว มระหว่างเทศบาลตาบลหนองบัว กับวิทยาลั ยสารพัดช่างอุดรธานี
ในการออกไปให้บริการประชาชน ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมอเตอร์ไซค์ ฟรี ในวันที่ 1-4 เมษายน
2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ บ้านหนองใส และวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ณ วัดศรีหนาทศาสดาราม
บ้านหนองขาม ประชาสัมพันธ์ไปถึงสังกัดกอง/ฝ่าย ทุกท่าน ที่ไม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ขอความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงเวลา 10.00น. เป็นต้นไป
3.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลหนองบัว เป็นพื้นที่ๆมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งในปี 2559 จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีการ
เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตต่างๆ ซึ่งการรณรงค์อุบัติเหตุนี้
เป็ น นโยบายของทางจังหวัด ประกอบกับได้รับงบประมาณจากส านักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(สปสช.)
/จึงขอให้...

-4จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามกาหนดการ เมื่อเข้าร่วมโครงการก็จะมอบวัสดุ
อุปกรณ์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 38 ชุมชนๆ ละ 20 คน ทั้งสิ้น 760 คน และมีทั้งเทศบาลตาบลหนอง
บัว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน และจะมีคณะกรรมการที่
ได้แต่งตั้งไว้จะมอบป้ายรณรงค์ แผ่นสติ๊กเกอร์ พร้อมเสื้อ ที่จะสวมใส่เดินรณรงค์และพิธีเปิด จากนั้นรวมตัว
กันที่จัดนัดหมาย ตั้งขบวน เพื่อทาพิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงในการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรความ
ปลอดภัย โดยมีท่านนายอาเภอเมืองอุดรธานี เป็นผู้ลงนาม และ สถานีตารวจภูธรตาบลโนนสูง เทศบาล
ต าบลหนองบั ว ผู้ แ ทนฝ่ า ยปกครอง ผู้ แ ทนสถานศึ ก ษา และผู้ แ ทนหน่ ว ยงานจากศู น ย์ ส าธารณสุ ข
จากนั้ น เริ่ ม กล่ า วรายงานโดย นางอารี ย์ สุ ร ารัก ษ์ รองปลั ด เทศบาล รั ก ษาราชการแทนปลั ด เทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว และกล่าวเปิดงานโดนนายอาเภอเมืองอุดรธานี จากนั้นจะเป็น
การแสดงชุดที่ 1 จากทางโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส หลังจากการแสดงเสร็จ ก็จะเป็นการมอบเกียรติบัตร
ให้กับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ๆเข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง
5 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จากัด บริษัทโกลบอลเฮ้าท์ มหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีสันตพล บริษัทโควยุฮวด สภ.โนนสูง ตชด.24 กฝ.4 และเทศบาลตาบลหนองบัว หลังจากมอบ
เกียรติบัตรเสร็จ ก็จะไปการอบรมความรู้เรื่องอุบัติเหตุ โดย ผอ.รพ.สต.หนองบัว คุณหมอทรรศนีย์ จะบันทึก
ข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของถนนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว ซึ่งดูจากสถิติแล้วถือว่าเยอะมาก
ใช้ เ วลาในการอบรม 5 นาที โ ดยประมาณ และอบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งวิ นั ย จราจร โดย ร.ต.อ.สถาพร
อานาจเจริญ ใช้เวลาในการอบรม 10 นาที โดยประมาณ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการลงทะเบียน เพื่อรับ
ค่ายานพานะ ให้สาหรับกลุ่มชุมชน ทั้งสิ้น 760 คน และรับอาหารว่าง ซึ่งทางคณะกรรมการเป็นผู้แจกจ่าย
ในเวลา 11.00น. โดยประมาณ ก็จะปล่ อยให้ ก ลุ่ มชุมชนกลั บไปเดินรณรงค์ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง
โดยการเคาะประตู บ้ า น ประชาสั ม พั น ธ์ แ บบปากต่ อ ปาก และจะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ในการติ ด ตาม
บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆไว้ด้วย อีกส่วนหนึ่งก็จะให้ประธานชุมชนภ่ายภาพการทากิจกรรมเดินรณรงค์
และส่งเข้าทางไลน์ต่อไป กาหนดการและคณะกรรมการการปฏิบัติงาน ตามคาสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
โครงการบริหารการจัดการขยะ และการประชาสัมพันธ์สมัครเป็นสมาชิก โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โ ลก(อสล.) ซึ่งเป็นโครงการของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาโครงการนี้ พร้อมรับสมัครอาสาสมัค รท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเริ่มต้นจากการที่ให้
พนักงานทุกคน ได้เป็นสมาชิกของโครงการนี้ โดยให้ทุกคนเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูปเพื่อติดใบ
สมัครที่ทางกองสาธารณสุข จะส่งมาให้ภายหลังจากนี้ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกตามโครงการดังกล่าว การที่เป็น
สมาชิกของโครงการนี้หรื ออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสล.) เพื่อช่วยกันดูแล สอดส่อง ประพฤติปฏิบัติตัว
ในการรักษาความสะอาดในท้องถิ่นของเรา ให้สะอาด เรียบร้อย และน่าอยูย่ ิ่งขึ้น
3.3 กองช่าง
ได้ไปอบรมโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 กรณีของ
กองช่าง เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานรื้อถอนซุ้มสะพานลอย ซึ่งได้มีการปรึกษาหาเรื่องกับทาง ผอ.กองช่าง
ถ้าใช้วิธีในการจ้าง ซึ่งอาจจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือชานาญงาน และใช้คนของเราปฏิบัติงานในการรื้อถอน บวก
กับขอความร่วมมือในการประสานงานกับทางฝ่ายป้องกันฯ เข้ามาช่วยในเรื่องของปิดกั้นถนน และในงาน
ก่ อ สร้ า ง การรื้ อ ถอนโครงสร้ า งนี้ เรื่ อ งของราคากลางค่ อ นข้ า งที่ จ ะสู ง พอสมควร จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ปรึกษาหารือกันให้อย่างรอบคอบอีกครั้ง และอีกหนึ่งเรื่องคือโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ทต.หนองบัว ซึ่งมีผู้รับเหมาได้เริ่มเข้าดาเนินการในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
/ตั้งแต่วัน..

-5ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 ประกอบกับการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งในพื้นที่
ด้านหน้าของศูนย์จะไม่สะดวกในการให้บริการ แต่ศูนย์ยังสามารถให้บริการได้ใ นด้านหลัง จึงได้บอกกับทาง
ผู้รับเหมาว่าให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเป็นการแจ้งผลการปฏิบัติงานในที่
ประชุมให้ทราบ
3.4 กองการศึกษา
ในเดือนเมษายนนี้ที่ทางกองการศึกษาจะโครงการและกิจกรรม ในวันที่ 30 มีนาคม
2561 เป็นงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว และ
ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ก เล็ ก บ้ านดอนหั น และในวั นที่ 31 มีน าคม 2561 โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้ อ น
ประจาปี 2561 และได้ร่วมกันกับทางวัดโสมนัสสันตยาราม และในวันที่ 2 เมษายน 2561 โครงการ
แข่งขันกีฬาฟุ ตซอล ได้มีการจับฉลากแบ่งสาย และในวันที่ 8-10 เมษายน 2561 แข่งขันกีฬาฟุตซอล
รายละเอี ย ดโดยสั ง เขป วั น ที่ 8 เมษายน 2561 เป็ น พิ ธี เ ปิ ด งานแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอล และในวั น ที่
10 เมษายน 2561 เป็นพิธีปิดงานการพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ ระหว่างทั้ งสามวันนี้ก็มี
การแข่งขันกันทั้งวัน และในวันที่ 13 เมษายน 2561 เป็นวันเทศกาลวันสงกรานต์ ช่วงเช้าเป็นพิธีทางสงฆ์
ทาบุญ ตักบาตร ถวายปิ่นโต นิมนต์พระสงฆ์มา 3 วัด วัดละ 3 รูป และทาพิธีเปิดมอบใบประกาศเกียรติคุณ
สาหรับผู้แทนชุมชนทั้ง 38 ชุมชน และทาพิธีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม สาหรับคาสั่ง
แต่งตั้งหน้าที่ในการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนแปลงในบางส่วน และจะแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่างๆได้ทราบ
3.5 กองสวัสดิการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ส าหรับเด็กที่เกิดในช่วงนี้ จะได้รับเบี้ยจานวน 600 บาท
โดยมีคุณสมบัติคือ เป็น ประชาชนที่ไม่ได้สวัสดิการจากรัฐ และได้รับการรับรองจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
สามารถมาแจ้งลงทะเบียนกับทางเทศบาลตาบลหนองบัว เมื่อลงทะเบียนกับทางเทศบาลแล้ว จะต้องไปรับ
เบี้ยดังกล่าวที่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อุดรธานี(พมจ.อด) พมจ.อุดรธานี
อาจจะตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาอีกที่และค่อยทาการจ่ายเบี้ยให้ และสาหรับสวัสดิการผู้ยากไร้ เรามีงบ
ในการช่วยเหลือ 200,000 บาท จึงมีกรณีดังกล่าวในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีสภาพเป็นผู้พิการทาง
สายตา สภาพความเป็ น อยู่ ที่ พั ก พิง ทรุด โทรม และได้ใ ห้ ท างช่ า งได้ ไปประเมิ น ราคาการซ่อ มแซมและ
ช่วยเหลือ ปรากฏว่าราคาในการซ่อมแซมนั้นใช้งบประมาณที่สูงมาก และหากจะให้การช่วยเหลือจะต้องตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือไปเป็นรายๆ เพราะกรณีการช่วยเหลือผู้ ยากไร้ ไม่ได้มีแค่ผู้ยากไร้
รายเดียวที่จะต้องช่วยเหลือ จะต้องมรการพิจาณาอย่าถี่ถ้วนในการช่วยเหลือต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลหนองบั ว มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การจั ด ความรู้
ในองค์กร (Knowledge Management : KM) พร้อมรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ ใ นตั ว บุ ค คล และเพื่ อ ให้ ทุ ก คนในองค์ ก รสามารถเข้ า ถึ งความรู้ และพั ฒ นาตนเอง รวมทั้ ง
ปฏิบั ติง านอย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ บรรลุ ผ ลส าเร็ จในงานประจา และยุ ทธศาสตร์ ขององค์ กร จึง กาหนด
ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างในสังกัด ที่ได้รับการ ฝึ ก อ บ ร ม
สัมมนา หรื อเข้าร่ว มประชุม กับ ส่ ว นราชการอื่น ได้ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ
ข้ อ กฎหมาย และข้ อ ราชการส าคั ญ แก่ บุ ค ลากร ในเทศบาลต าบลหนองบั ว เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้
/4.1นางสาว...

-64.1 นางสาววชิราภรณ์ คงไชย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เข้าฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม
2561 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้ไปอบรมโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการ
จัดซื้อจัดจ้างในเรื่ องของกรณีฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นหน้างาน อาทิเช่น ยางรั่ว ยางแตก แบตเตอร์รี่หมด หรือ
ในช่วงวันหยุดที่เกิดเหตุไฟดับ ซึ่งเข้าค่ายกรณีฉุกเฉินในการจัดซื้อจัดจ้างก็สามรถเบิกจ่ายได้ แต่อยู่ในวงเงิน
ที่สามารถเบิกได้ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท แต่จาเป็นต้องมีใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายได้ และ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยการ เข้าระบบการเบิกจ่ายเงินที่จาเป็นต้องลงในระบบ e-GP ด้วยนั้น ต้องมี ว ง เ งิ น
ตั้ ง แต่ 5,000 บาทขึ้ น ไป และในระบบตอนนี้ มี ก ารอั พ เดทและเปลี่ ย นแปลงแบบใหม่ ใ นส่ ว นของ
e-LAAS เมื่อได้ทาจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จาเป็นต้องมาลงข้อมูลผ่านทั้งระบบ e-GP
และเบิ ก จ่ ายผ่ า น e-LAAS นี้ ทางกองคลั ง ฝ่ า ยพั ส ดุ จะน าหนัง สื อ แจ้ ง เวี ย นวิธี ก ารปฏิ บั ติใ นภายหลั ง
ส่ว นพนักงานจ้างทั่ว ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลู กจ้างประจา สามารถมีสิทธิ์เป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ า งได้ และในส่ ว นของการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ าเป็ น ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทุ ก ครั้ งที่ จั ด ซื้ อจั ด จ้ างที่ เ ป็ นครุ ภั ณ ฑ์ และประชาสั ม พั น ธ์ไ ปถึ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ในการลงระบบ
ต่ า งๆ แนะน าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ เ ข้ า ไปศึ ก ษาการลงข้ อ มู ล ในระบบได้ ที่ www.gprocurement.go.th ซึ่ ง จะมี
วิธีการปฏิบัติ การลงระบบต่างๆ สอน แนะนาครบทั้งหมด
4.2 นางสุธิดา ช้างรักษา ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
เข้าฝึกอบรมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย”สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรม
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น จัดโดยหน่วยงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เทศบาล ตาบลหนองบัว เป็น 1 ใน 12 จังหวัด ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทางสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ได้คัดเลือกมาเพื่อที่จะให้เป็นเครือข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการสัมมนาได้ทาเวิร์กช๊
อปร่วมกัน ผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน มีท่าน ผอ.กองช่างเป็นตัวแทนผู้บริหาร และ ท่านแจ้ง ศรีหนองพอก
เป็นตัวแทนฝ่าย การเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบภายในร่วมเวิร์กช๊อปกัน และผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ปปช. กรณีชี้ขาดแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น 183 เรื่อง จากตุลาคม 2549 ถึง กันยายน 2558
คิดเป็น เทศบาล 27% อบต. 69% อบจ. 2% การร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 183
เรื่องที่ว่ามานี้ถือว่าไม่มาก ความผิดที่พบตามลาดับดังนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าจ้างโอที การ
ทุจริตต่าหน้าที่ การทาผิ ดต่อกฎหมายเลือกตั้ง หั กเงินค่าตอบแทนโบนัส เงินขาดบัญชี ปลอมแปลง
ลายมือชื่อในเช็ค ผู้มีส่วนได้เสียผลประโยชน์ทับซ้อน เลี่ยงรับเงินการทุจริตเงินอุดหนุนจากภาครัฐ การบุก
รุกที่สาธารณะให้เอกชนเข้าใช้งาน และปลอมรายงานการประชุมสภา ส่งรายงานการประชุมสภาไปอาเภอ
ไม่ตรงกัน และในส่วนของ สตง. เงินขาดบัญชี เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
4.3 นางสาวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เข้ า ฝึ ก อบรมโครงการจั ง หวั ด ใสสะอาดรั ฐ ราษฎร์ ร่ ว มตรวจสอบ ระหว่ า งวั น ที่ 28 มี น าคม 2561
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี เป็นเรื่องของพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องของการตรวจสอบได้
ว่าด้วยเรื่องของราคากลาง หมายถึง ถ้าเปิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 ก็จะบอกเนื้อความโดยสรุปได้ว่า
ราคากลางใช้เป็นฐานราคาใช้สาหรับเปรียบเทียบราคา ที่ผู้เสนอได้ยื่นไว้ซึ่งมีอยู่ 5 ลาดับและเรียงลาดับ
ให้ถูกต้อง จะสลับข้อไม่ได้ และจะใช้ข้อใดข้อหนึ่งก่ อนไม่ได้ดังนี้ “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้
เป็นฐาน สาหรับเปรียบเทียบราคาที่ ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
/(1) ราคาที่ได้...

-7(1) ราคาทีไ่ ด้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาทีไ่ ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาทีไ่ ด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาทีเ่ คยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม ข้อ (1) ให้ใช้ราคาตามข้อ (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตามข้อ (1) แต่มีราคาตามข้อ
(2) หรื อ ข้ อ (3) ให้ ใ ช้ ร าคาตามข้ อ (2) หรื อ ข้ อ (3) ก่ อ น โดยจะใช้ ร าคาใดตามข้ อ (2) หรื อ ข้ อ (3)
ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตามข้อ (1) (2) และ (3) ให้ใช้
ราคาตามข้ อ (4) ข้ อ (5) หรื อข้ อ (6) โดยจะใช้ ร าคาใดตามข้ อ (4) ข้ อ (5) หรื อ ข้ อ (6) ให้ ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
ที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติปิดการประชุมเวลา
1๖.๓0 น.
ลงชื่อ - -อัครวัฒน์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ-รแสนลี(นายอัครวัฒน์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ)
พนักงานจ้าง
ลงชื่อ

ลงชื่อ

- -ฐิติ สุภโตษะ--บุตร สนลี(นายฐิติ สุภโตษะ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
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รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว
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