รายงานการประชุมประจาเดือน เมษายน 2561
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหนองบัว
ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง
**********************
ผู้มาประชุม
- ตามแนบท้ายรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมประจาเดือน
เมษายน 2561 ของพนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจ าและพนั กงานจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ 2561 ครั้ งที่ 7
ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว
1.1 จั ง หวั ด ได้ พู ด ถึ ง เรื่ อ งการใช้ บั ต รประชาชน ในการใช้ สิ ท ธิ์ เ บิ ก จ่ า ยตรงค่ า
รักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน และจะมีผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธินาบัตรประชาชนใช้สิทธิ์ได้ที่
สถานพยาบาล ของรัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
1.2 อัตราค่าจ้างขั้นต่าใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า
(ฉบับที่ 9) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ค่าจ้างขั้น ต่า
อยู่ที่ 315 บาท/วัน และสูงสุด จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต ระยอง ค่าจ้างขั้นต่า อยู่ที่ 330 บาท/วัน และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
1.3 การตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ซึ่งทางสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีเป็น
ผู้ดูแลควบคุมศูนย์ และมีทั้งหมด 150 ตัว และต่อไปจะมีการร่างกฎหมาย การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้เป็นผู้ดูแลศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ท้องถิ่นจะต้องมีศูนย์ที่พักพิงสุนัขจรจัดอย่างน้อย 20-30 ตัว และ
เตรียมพร้อมต่อการหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์ที่พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อรองรับสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่
1.4 การซ่ อ มแซมบ้ า นผู้ ย ากไร้ ตามโครงการ ซ่ อ มสร้ า งบ้ า น 125 ปี 125 หลั ง
“บ้านอุ่นรัก”
1.5 การดาเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัด
อุดรธานี สรุปผลการดาเนินงาน ช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2561 สรุปได้ ดังนี้
- การเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวน 29 ครั้ง ลดลง 132 ครั้ง เมื่อเทียบกับช่ว ง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 หรือ คิดเป็น ร้อยละ 81.99
- ได้รับบาดเจ็บ (Admit) จานวน 27 คน ลดลง 141 คน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560 หรือ คิดเป็น ร้อยละ 83.93
- มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ านวน 6 คน ลดลง 2 คน เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2560 หรือ คิดเป็น ร้อยละ 25 เป็นเพศชาย ทั้งหมด
- ผลการปฏิบัติงาน ตั้งด่านบูรณาการ จุดตรวจหลัก 41 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เฉลี่ย 1,495 คน ต่อวัน รวม 10,471 คน เรี ยกตรวจยานพาหนะ จานวน 123,426 คัน ดาเนินคดี จานวน
23,468 ราย (สงกรานต์ พ.ศ. 2560 เรียกตรวจ จานวน 129,090 คัน ถูกดาเนินคดี 24,829 ราย)
/การดาเนินคดี...

-2- การดาเนินคดี สูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย จานวน 5,095 ราย สาเหตุการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนสู ง สุ ด คื อ การเมาสุ ร า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.13 ยานพาหนะที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ สู ง สุ ด คื อ
รถจักรยานยนต์ คิดเป็น ร้อยละ 79.31 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ สูงสุด คือ ถนนในหมู่บ้าน อบต./หมู่บ้าน คิดเปนร้อย
ละ 37.93 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ สูงสุด คือ 16.01-20.00น. คิดเป็นร้อยละ 34.48 ช่วงอายุผู้ประสบเหตุ
สูงสุด คือ อายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.42 และเป็นคนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 78.79
1.6 กองทุน ธนาคารขยะ เปิดทาการซื้อ -ขายขยะ เป็นวันแรก ในวันที่ 27 เมษายน
2561 เวลา 09.00น. สถานที่ในการรับซื้อ-ขายขยะ ณ อาคารโรงอาหาร ด้านหลัง (หลังเดิม) และประชาสัมพันธ์
ไปยังสมาชิกทุกคน นาขยะที่เตรียมไว้ขาย นามาขายในวันข้างต้นดังกล่าว
ที่ประชุม

- ทราบและถือปฏิบัติ –

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561)
ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ การติดตามถ่ายทอด และการหารือรับฟังความคิดเห็น
3.1 สานักปลัดเทศบาล
3.1.1 ฝ่ายอานวยการ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 (ระหว่าง 1 เมษายน 2 5 6 1
ถึง 30 กันยายน 2561) กาหนดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
3.1.2 ฝ่ายธุรการ
ประชาสั มพันธ์ถึงทุกส่ ว นราชการ ที่เคยได้นาทรัพย์สิ นสิ่ งของ เอกสาร หรือ
หนังสือราชการต่างๆ ที่นาไปเก็บไว้ในห้อง Server ควบคุมไฟฟ้าทุกชั้น ทางฝ่ายธุรการกาลังดาเนินการเคลื่อนย้าย
สิ่งของดังกล่าว เพื่อทาความสะอาด จัดเก็บพื้นที่ ไม่ให้รกร้าง เพื่อป้องกันการเกิด อัคคีภัยต่างๆที่คาดการณ์ไม่ได้
และขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ เอกสาร หรือหนังสือราชการต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของส่วนราชการของท่านให้นาออกจากห้อง Server และห้ามมิให้นาสิ่งของเข้าไปเก็บไว้ห้องดังกล่าวอีก
3.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การเปิดธนาคารขยะ ตามโครงการบริหารการจัดการขยะ มีหลักเกณฑ์ ในการ
รับ-ซื้อขยะดังนี้ โครงการบริการจัดการขยะ จะเปิดธนาคารขยะหรือรับซื้อ -ขายขยะในวันที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 09.00น ถึง 12.00น. เป็นวันแรก และจะรับซื้อขยะ 1 ครั้ง/เดือน และจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สมาชิก 100 บาท/คน เพื่อเปิด บัญชีสะสมเป็นกองทุนธนาคารขยะ ส่วนเรื่องของการเบิกงานจากธนาคารขยะนั้น
สามารถเบิกได้ตามที่เจ้าของบัญชีต้องการที่จะเบิก แต่จะต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ากว่า 100 บาท เมื่อถึง
สิ้นปี ทางธนาคารขยะจะมีการปันผลกลับคืนมาให้สมาชิก โดยจะปันผลจากเงินฝากในบัญชี มากน้อยแล้วแต่เงินที่
ฝากในบัญชีธนาคารขยะ หากสมาชิกทาสมุดบัญชีชารุด ขาด หรือหาย ให้ทาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 20 บาท/เล่ม และ
ในวั น ที่ 27 เมษายน 2561 (วั น แรกในการเปิ ด ธนาคารขยะและรั บ -ซื้ อ ขยะ) เวลา 08.30 ถึ ง 09.00น.
ให้สิทธิ์แก่ทางกองช่างในการรับซื้อ-ขายขยะก่อน เนื่องจากพนักงานกองช่างจะต้องออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม
และใน เวลา 10.00น. จะเป็ น ของ ส านั ก ปลั ด เทศบาล ต่อ ด้ว ย 11.00น. จะเป็นของกองคลั ง กองสวั สดิการฯ
กองวิชาการฯ
/กองการศึกษา...

-3กองการศึกษา ในการรับ-ซื้อขายขยะ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ ก็จะเป็นหลังจากรับซื้อจากทุกกองเสร็จ ในส่วน
ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะมีการนัดหมายกันอีกครั้ง จะเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา
ในการขนและเคลื่อนย้ายขยะ
3.3 กองการศึกษา
รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นงาน โครงการแข่ ง ขั น กี ฬาฟุ ต ซอล เทศบาลต าบล
หนองบัว ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล 3 ประเภท ได้แก่รุ่นอายุ 12 ปี รุ่ นอายุ
16 ปี และรุ่นเยาวชน ดังนี้
- การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี
ที่ 1 ดงอุดม FC
ที่ 2 Power Stadium
ที่ 3 หนองใส FC
ที่ 4 แสงเจริญ
- การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี
ที่ 1 หนองขาม B
ที่ 2 หนองขาม C
ที่ 3 หนองใส FC
ที่ 4 ประจักษ์ศิลปาคาร
- การแข่งขันฟุตซอล รุ่นเยาวชน
ที่ 1 อีหล่า Market
ที่ 2 หนองใส FC
ที่ 3 นาทราย 1
ที่ 4 โนนขมิ้น FC
รายงานผลการดาเนินงาน โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปีงบประมาณ 2561
ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตาบลหนองบัวได้จัดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ และได้แจกใบประกาศใน
แต่ละด้านต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้ง 35 ชุมชน ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
จานวน 32 คน
2. ด้านการครองเรือน
จานวน 30 คน
3. ด้านการใส่ใจรักษาสุขภาพ
จานวน 35 คน
4. ด้านรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ขาวบ้าน) จานวน 28 คน
5. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กร
จานวน 31 คน
รวมจานวนผู้สูงอายุที่ได้รับใบประกาศ ทั้งหมด 156 คน
(*หมายเหตุ อีก 3 ชุมชนไม่ส่งรายชื่อ*)

/3.4 กองคลัง...

-43.4 กองคลัง
3.4.1 ฝ่ายพัฒนารายได้
รายงานการจั ด เก็ บ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี ป้ า ย และภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่
ฝ่ายพัฒนารายได้ ได้จัดเก็บภาษีจนถึง ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นเงินโดยประมาณ 9,900,000 บาท
ทางเจ้าหน้าที่กองคลังเริ่มทาหนังสือแจ้งเวียน เพื่อที่จะได้ให้รับทราบต่อไป
3.5 กองวิชาการและแผนงาน
3.5.1 ฝ่ายนิติการ
เรื่องกฎหมายรอบตัว ว่าด้วยเรื่องการจานอง จานา ซื้อขาย กู้ยืมเงินค้าประกัน
จานอง คือ การที่บุ คคลคนหนึ่ งเรี ยกว่า “ผู้จานอง”เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมาย
อนุญาตให้จานองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจานอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชาระ
หนี้ ทั้งนี้โดยผู้จานองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจานอง (ป.พ.พ. มาตรา 702)
เรื่องการจานอง
หลักเกณฑ์ในการจานอง
- ผู้จานองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะจานอง
- สัญญาจานอง ต้องทาเป็นหนังสือและนาไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
มิฉะนั้นสัญญาจานองตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด ในการกู้ยืมเงินนั้นมีอยู่เสมอ ที่ผู้กู้ได้นาเอา
โฉนดที่ดินของตนไปมอบให้แก่ผู้ให้กู้เก็บรักษาไว้เฉยๆ เพื่อเป็นหลักประกันในการชาระหนี้ โดยไม่มีการทาเป็น
หนังสือและไม่ได้นาไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่การจานอง ผู้ให้กู้หาได้มีสิทธิใดๆ ในที่ดิน
ตามโฉนดแต่อย่างใด คงได้แต่เพียงกระดาษโฉนดไว้ในครอบครองเท่านั้น ดังนั้น ถ้าผู้ให้กู้ประสงค์ที่จะให้เป็นการ
จานองตามกฎหมายแล้ว จะต้องทาเป็นหนังสือและนาไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
- ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจรับจดทะเบียนจานองตามกฎหมาย กล่าวคือ
ก.ที่ ดิ น ที่ มี โ ฉนดต้ อ งน าไปจดทะเบี ย นที่ ก รมที่ ดิ น หรื อ ส านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร (สาขา) หรือสานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ซึ่งที่ดินนั้นต้องอยู่ในเขตอานาจ
ข.ที่ดนิ ที่ไม่มีโฉนด ได้แก่ที่ดิน น.ส. 3 ต้องไปจดทะเบียนที่อาเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอานาจ
ค.การจานองเฉพาะบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมที่ดินต้องไปจดทะเบียนจานองที่อาเภอ
ง.การจานองสัตว์พาหนะ หรือแพ ต้องไปจดทะเบียนที่อาเภอ
จ.การจานองเรือต้องไปจดทะเบียนจานองที่กรมเจ้าท่า
ฉ.การจดทะเบียนเครื่องจักรต้องไปจดทะเบียนที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอบเขตของสิทธิจานอง
- ผู้รับจานองมีสิทธิบังคับจานองได้เฉพาะทรัพย์ที่จดทะเบียนจานองเท่านั้น
จะไปบังคับถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนจานองไม่ได้ เช่น จานองเฉพาะที่ดินย่อมไม่ครอบถึงโรงเรือนหรือ
บ้านที่ปลูกภายหลังวันจานองเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้าว่าให้รวมถึงบ้านและโรงเรือนดังกล่าวด้วย
- จานองเฉพาะบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของคนอื่น ก็มีสิทธิเฉพาะบ้านเท่านั้น
- จ านองย่อมไม่ครอบคลุ มถึงดอกผลแห่งทรัพย์สิ นซึ่งจานอง เช่น จานอง
สวนผลไม้ดอกผลที่ได้จากสวนผลไม้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จานองอยู่
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-5ทรัพย์สินซึ่งจานองอยู่นี้ ย่อมเป็นประกันเพื่อการชาระหนี้ดังต่อไปนี้คือ
- เงินต้น
- ดอกเบี้ย
- ค่าเสียหายในการไม่ชาระหนี้ เช่นค่าทนายความ
- ค่าธรรมเนียมในการบังคับจานอง
วิธีบังคับจานอง
ผู้รับจานองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ว่าให้ชาระหนี้ภายในเวลาอัน
สมควร ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน หากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้คืนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับจานอง
จะใช้ สิ ท ธิ บั งคั บ จ านอง หากถึง ก าหนดนั ดแล้ ว ลู ก หนี้ ไ ม่น าเงิน มาช าระ ผู้ รั บ จานองต้ อ งฟ้อ งผู้ จานองต่ อ ศาล
เพื่อให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชาระหนี้ หากไม่ชาระหนี้ ก็ขอให้ศาลสั่งให้ นาเอาทรัพย์ที่จานองนั้นออกขายทอดตลาดนา
เงินมาชาระหนี้ของตน หรือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ที่จานองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ ของตนหากเข้าเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนดไว้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายบังคับไว้โดยเด็ดขาดว่าการบังคับจานองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเสมอจะนาเอาที่ดิน
ออกขายทอดตลาดเองไม่ได้ และต้องมีการออกจดหมายทวงหนี้ไปถึงลูกหนี้ก่อนเสมอจะฟ้องคดีโดยไม่มีการบอก
กล่าวทวงถามก่อนไม่ได้ การบังคับจานองนี้จะไม่คานึงเลยว่าในขณะที่มีการบังคับจานองนั้น ทรัพย์สินที่จาเลยอยู่
ในความครอบครองของใคร หรือลูกหนี้ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ไปยังผู้ อื่นกี่ทอดแล้ วก็ตาม สิทธิจานองย่อมติดตามตัว
ทรัพย์สินที่จานองไปด้วยเสมอ แม้ว่าจะเป็นการโอนทางมรดกก็ตามสิทธิจานองก็ติดตามไปด้วย
การชาระหนี้จานอง
การชาระหนี้จานองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ดี การระงับหนี้จานองไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ก็ดีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในการจานองก็ดี กฎหมายบังคับให้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
มิฉะนั้น แล้วจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้
การกู้ยืมเงิน
การกู ้ย ืม เงิน เป็น สัญ ญาชนิด หนึ ่ง มีคู ่ก รณีส องฝ่า ย คือ ฝ่า ยหนึ ่ง เรีย กว่า
“ผู้ให้กู้ยืม” และอีกฝ่ายเรียกว่า “ผู้กู้ยืม” ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 “การกู้ยืมเงิน
กว่าสองพัน บาทขึ้น ไปนั้น ถ้ามิได้มีห ลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็น
สาคัญ จะฟ้อ งร้อ งให้บัง คับ คดีห าได้ไ ม่ ในการกู้ยืมเงิน มีห ลัก ฐานเป็นหนัง สือ นั้น ท่า นว่าจะนาสืบ การใช้เ งิน
ได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม มาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมนั้น ได้เวนคืนแล้ว หรือ ได้แทงเพิกถอน ลงในเอกสารนั้นแล้ว ” สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้
สิ้นเปลือง หมายความว่า สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกาหนดให้แก่ผู้ยืม และ
ผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น และสัญญา
ยืมนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่ งมอบทรัพย์สินที่ยืม เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 วรรค
หนึ่ง "อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมี
กาหนดให้ไ ปแก่ผู ้ย ืม และผู ้ยืม ตกลงว่า จะคืน ทรัพ ย์ส ิน เป็น ประเภท ชนิด และปริม าณ เช่น เดีย วกัน ให้แ ทน
ทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น" ดังนั้น การกู้ยืมเงินหรือสัญญากู้ยืมเงิน จึงเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ที่ “ผู้กู้ยืม” ไปขอ
กู้ยืมเงินจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรีย กว่า “ผู้ใ ห้กู้ยืม” โดยผู้กู้ยืมทาสัญญาหรือข้อตกลงว่าจะชดใช้เงินคืนให้ภ ายใน
ก าหนดเวลาใดเวลาหนึ ่ง ซึ ่ง จะก าหนดอัต ราดอกเบี ้ย ด้ว ยหรือ ไม่ก ็ไ ด้ แต่ต ามกฎหมายไม่เ กิน ร้อ ยละ
15 ต่อปี และสัญญากู้ยืมเงินจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้ว เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 วรรคสอง "สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม"
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-63.6 กองสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์ในเรื่อง เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอนนี้เปิดรับให้ลงทะเบียน โดยมีเงื่อนไขว่า เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความ
ยากจน และมีรายได้ต่ากว่า 3,000 บาท/เดือน ให้ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จะได้รับเงินรายละ 600 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี
ซึ่งหากเข้าตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม และจะนาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนรับ
สิทธิ์นั้น ส่งให้กับทางจังหวัด (พมจ.อด.) ดาเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเงินอุดหนุนดังกล่าวต่อไป
3.7 กองช่าง
3.7.1 ฝ่ายโยธา
รายงานการด าเนิ น การปฏิ บั ติ ง านของ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 เมษายน 2561
มี ก ารด าเนิ น การซ่ อ มแซมไฟฟ้ า สาธารณะ 31 ชุ ม ชน จ านวน 109 จุ ด ติ ด ตั้ ง 1 ชุ ม ชน จ านวน 2 ครั้ ง
ตัดต้น ไม้ 7 ชุมชน จานวน 13 ครั้ ง และงานที่ได้รับมอบหมายต่อ คืองานติดตั้งป้าย(ป.ป.ช.) ในเขตอาคาร
สานักงาน และติดตั้งซุ้ม ร.10 ที่สี่แยกสันตพล ชุมชนหนองขาม ซ่อมแซมจอประชาสัมพันธ์ LED ที่ชุมชนบ้าน
หนองใสติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว ด้วยระบบสัญญาณวิทยุ ที่ชุมชนนาดอน
3.7.2 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นเรื่ อ งของข้ อ กฎหมาย ในการขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคาร
จะมีกฎหมายใหม่ ในเรื่องการออกแบบตัวแบบอาคาร ซึ่งเกี่ยวข้องในส่วนของงานเทศบาล อาคารที่จะก่อสร้างใหม่
หรือดัดแปลง ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ หรือ
อาคารที่มีการดัดแปลง ที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นั่น
คือต้องมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียโดยไม่จาเป็น โดยมีอาคารที่ต้องปฏิบัติตามมี 9 ประเภท
ได้แก่ อาคารสถานพยาบาล อาคารสถานศึกษา อาคารสานักงาน อาคารชุด อาคารชุมชนคน อาคารโรงมหรสพ
อาคารโรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และในขณะเดียวกัน ยังกาหนดให้
ระบบต่างๆของตัวอาคาร ต้องเป็นไปตามตัวกฎหมายนี้ ได้แก่ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ
ปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้าร้อน การใช้พลังงานโดยรวมของตัวอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ
ของอาคาร โดยระบบต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กาหนดตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3.7.3 ฝ่ายสุขาภิบาล
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานฝ่ายสุขาภิบาล มีการรื้อป้ายในเขตพื้นที่ๆ
มีการก่อสร้าง จึงมีการจ้างเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน และทาง หจก. บ้านวิศวะอุดร ได้ยื่นเสนอราคาใน
การจ้างเครื่องจักรมา ทางคณะผู้ปฏิบัติงานพิจารณาแล้วว่า เป็นราคาจ้างเครื่องจักรที่สูงพอสมควร จึงตัดสินใจที่
จะไม่จ้าง หจก.ดังกล่าวนี้ ไปจ้างเครื่องจักร หจก.แห่งอื่น ที่ใช้ได้เช่นกัน และมีราคาในการจ้างที่ราคาต่า จึงตัดสินใจ
จ้างเครื่องจักรที่ราคาต่า และใช้ต่อหน้างานได้เช่นกัน มาใช้ในการปฏิบัติงานในราคาเป็นที่เหมาะสม ในส่วนงานอื่น
ก็จะเป็นในเรื่องของ การวางท่อระบายน้าป้องกันน้าท้วม ในชุมชุมเก่าน้อย ชุมชนค่ายเสนีย์
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-73.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลหนองบัว
3.8.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน
รายงานยอดจานวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน ในปี พ.ศ.2560
มีเด็กนักเรียนจานวน 146 คน มีห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียน มีครูผู้สอน 6 คน ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2561 มียอดเข้า
มาเพิ่ม เติ ม ทั้ง เด็ กนั กเรี ย นเดิม และเด็ก นั ก เรี ยนใหม่อี ก 30 คน และมี ห้ อ งเรีย นเพิ่ม ขึ้น อีก 1 ห้ อง รวมเป็ น
5 ห้องเรียน และเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ไปจนถึงวันเปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2561
เมื่อทราบจานวนครบทั้งหมดแล้ว จึงจะรายงานลงในระบบ CCIS ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และมีการประชุม
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
3.8.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว
รายงานยอดจานวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว มีเด็กนักเรียนจานวน
222 คน มีห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน มีครูผู้สอน 13 คน วันเปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2561 เมื่อทราบ
จานวนครบทั้งหมดแล้ว จึงจะรายงานลงในระบบ CCIS ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และมีการประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
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-8ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
เนื่ องจากเทศบาลตาบลหนองบัว มีความประสงค์จะดาเนินการจัดความรู้ใน
องค์กร (Knowledge Management : KM) พร้อมรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลสาเร็จในงานประจา และยุ ทธศาสตร์ขององค์กร จึงกาหนด ให้ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างในสังกัด ที่ได้รับการ ฝึกอบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมประชุม กับส่วนราชการอื่นได้
ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อราชการสาคัญแก่บุคลากร ในเทศบาลตาบล
หนองบัว เพื่อให้บรรลุผล วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้
นายฐิติ สุภโตษะ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสภาพอากาศภายในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัว
เขตพื้นที่รอบๆ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงสภาพอากาศของอาเภอใกล้เคียง และเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในรอบๆ
จังหวัด พร้อมให้เตรียมการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่เสมอ
ข่ า วจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ก ารปรั บ อั ต ราค่ า จ้ า งให้ กั บ
ลูกจ้างประจา เป็นการขยายเพดานเงินค่าตอบแทน สายสนับสนุน เมื่อก่อนมีการคิดคานวณค่าตอบแทน 1 ตาราง
ณ ปัจจุบันมีการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2 ตาราง คนที่มีคิดคานวณค่าตอบแทนเป็นเงิน % ในช่วงนี้
ก็จะสามารถได้เงินย้อนหลังถึงปี 59
ที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติปิดการประชุมเวลา
1๖.๓0 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

-อัครวัฒน์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ- ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอัครวัฒน์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ)
พนักงานจ้าง
- -นายฐิติ สุภโตษะ(นายฐิติ สุภโตษะ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-นายนิติชาติ สายทองสุข-- ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิติชาติ สายทองสุข)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ภาพประชุมประจาเดือนเมษายน วันที่ 26 เมษายน 2561

