รายงานการประชุมประจาเดือน มิถุนายน 2561
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหนองบัว
ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง
**********************
ผู้มาประชุม
- ตามแนบท้ายรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นายวสวัตติ์ สุทธิ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมประจาเดือน มิถุนายน 2561
ปลัดเทศบาล
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 8 ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายวสวัตติ์ สุทธิ
1.1 มีพนักงานเทศบาลโอนเปลี่ยนสังกัด จานวน 1 ราย ได้แก่
ปลัดเทศบาล
- นางสาวสุวันภรณ์ นิตย์กุลกานต์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สังกัด ฝ่ ายบริหารงานคลั ง กองคลัง เทศบาลต าบลหนองบัว โดยขอโอนไปปฏิบัติราชการตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีชานาญงาน สังกัด กลุ่มงานอานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรม
ราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561
1.2 ขอขอบคุณ และชื่นชม ทีมงานกองช่าง ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนในเขตพื้นที่
อย่างรวดเร็วเป็นอย่างดี โดยถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ที่ประชุม
- ทราบและถือปฏิบัติ –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561)
ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ การติดตามถ่ายทอด และการหารือรับฟังความคิดเห็น
3.1 สานักปลัดเทศบาล
3.1.1 ฝ่ายอานวยการ
- เทศบาลตาบลหนองบัว ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
โดยเทศบาลตาบลหนองบัว ได้รับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
หัวข้อประเมิน
จานวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
26
140
133
95.00
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
43
215
197
91.63
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
50
250
202
80.80
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
75
375
328
87.47
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
13
65
60
92.31
รวม
207
1,045
915
87.56
3.1.2 ฝ่ายธุรการ...

-23.1.2 ฝ่ายธุรการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง ทุ ก ส่ ว นราชการ ได้ รั บ การประสานจากกองช่ า งว่ า ได้
ดาเนินการย้ายเครื่อง Server ควบคุมไฟฟ้า ไปติดตั้งที่ห้องคอมพิวเตอร์แล้ว จึงขอความร่วมมือทุกส่ วนราชการปิด
เครื่องปรับอากาศในห้องดังกล่าวเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า และห้ามมิให้นาสิ่งของเข้าไปเก็บไว้ห้องดังกล่าวด้วย
3.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอมรศิริ บุตรโท
1. รายงานผลการรับซื้อขยะประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ตามโครงการธนาคารขยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบลหนองบัว ดังรายการต่อไปนี้
1. รับซื้อ
4,508.54 บาท
2. ขายไป
6,815.80 บาท
3. กาไรประจาเดือน 2,307.26 บาท
4. กาไรสุทธิ
3,126.54 บาท
2. ขอแจ้งตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โครงการแม่บ้านมหาดไทย
ขอเชิญพนักงานทุกคน ให้ทุกบ้านจัดทาถังขยะเปียก ถังขยะอินทรีย์ เพื่อลดขยะมูลฝอยลง
3.3 กองการศึกษา
นายอิทธิพล โพธิราชา
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาโครงการสัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณี
ไหว้สา พระธาตุโพนทอง ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทางกองการศึกษาในฐานะส่ ว น
ราชการในการจัดงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดงานทาให้โครงการดังกล่าวสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
3.4 กองวิชาการและแผนงาน
นายคาพันธ์ พรหมอินทร์
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ขอติดตามงาน 2 เรื่อง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1. การเตรีย มการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลหนองบั ว (พ.ศ.
2561 – 2564) ฉบับที่ 4 ประจาปี 2562 หากส่วนราชการมีโครงการต่าง ๆ ต้องการจะเพิ่มเติมในแผนพัฒนา
ดังกล่าว ให้จัดส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 หากมีในแผนพัฒนาดังกล่าวแล้วไม่ต้องจัดส่งแต่อย่างใด
2. การจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562
สาหรับปีนี้ กองวิชาการและแผนงาน จะได้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 ตามเกณฑ์การประเมิน LPA
พ.จ.อ.สรพงษ์ สนทนารักษ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ขอประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายที่จะมาจัดทาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์เทศบาลตาบลหนองบัว ขอให้จัดส่งกองวิชาการและแผนงานด่วน
3.5. กองคลัง
นางสาวอรทัย ขาวศรี
ขอรายงานฐานะการเงิน การคลัง ประจาปี 2561
ผู้อานวยการกองคลัง
- รายรับ
ประมาณการ 203,000,000.00 บาท
รับจริง
156,440,275.51 บาท
- รายได้จัดเก็บเอง ประมาณการ 15,507,000.00 บาท
รับจริง
17,277,767.25 บาท
- ภาษีจัดสรร ประมาณการ 103,050,000.00 บาท
รับจริง
76,519,136.29 บาท
- เงินอุดหนุน...

-3- เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการ 84,443,000.00
รับจริง
62,643,372.00
รวมรับทั้งสิ้น 156,440,275.51 บาท
- รายจ่าย
ประมาณการ 203,000,000.00
จ่ายจริง
99,815,924.75
(ข้อมูล 1 ต.ค.60 – 8 มิ.ย.61)
คิดเป็นร้อยละ 49.17

บาท
บาท
บาท
บาท

นางสาววชิราภรณ์ คงไชย
ตามที่ได้รับการประเมิน LPA ในเรื่องเกี่ยวกับพัสดุ ขอรายงานดังนี้
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
- การตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ควรตรวจรับแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ขอฝากทุก
ส่วนราชการได้พิจารณาดาเนินการ
- ขอให้ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
ให้พิจารณาดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาค 9 ได้ พิ จ ารณาให้ เ ทศบาลต าบลหนองบั ว
ดาเนินการโครงการสานักงานสีเขียว (Green office) โดยให้รายงานผลการดาเนินการทุกเดือน
นายวสวัตติ์ สุทธิ
- การจัดซื้อจัดจ้างขอให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาของทางราชการ
3.6 กองช่าง
นายอมรศักดิ์ บุญล้น
กองช่างขอรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมาดังต่อไปนี้
3.6.1 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
- การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จานวน 12 ราย
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 6 ราย
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 6 ราย
- ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง จานวน 2 ราย
- อ อ ก ค าสั่ งท างป ก ค รอ ง เรื่ อ ง ก ารก่ อ ส ร้ า งอ าค ารขั ด ต่ อ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จานวน 3 ราย
- การดาเนินการในส่วนของโครงการก่อสร้างกาลังจัดทาแบบก่อสร้าง
และรายงการประมาณราคางานก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ
3.6.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- แจ้ งผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างเฉพาะวิ ธีเฉพาะเจาะจง ที่ พั ส ดุ ก องช่ า ง
ดาเนินการ จานวน 19 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่มีผู้รับจ้าง จานวน 4 โครงการ
รวมเป็นเงิน 674,000 บาท
- โครงการที่ขอยกเลิก จานวน 2 โครงการ
รวมเป็นเงิน 598,000 บาท
3.6.3 ฝ่ายช่างสุขา...

-43.6.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- งานขุดลอกน้าเสียบ้านโนนขมิ้น หลังตลาดไทศิริ
- งานขุดลอกระบายน้าซอยเสนีย์ 7 ซ่อมฝาระบายน้าชุมชนโนนขมิ้น
- งานขุดลอกระบายน้าซอย 5 ตุลา ชุมชนบงคา
- งานวางท่อระบายน้าซอยโนนมิ้น (ตักเศษดิน โคลนขึ้น)
- งานขุดระบาย้าชุมชนร่มเย็น 3 งานขนดินไปวัดป่าหนองม่วง
- งานขุดระบายน้าบ้านค่าย (หลังสานักงานเทศบาล)
- ตัดถนนคอนกรีต หมู่บ้านณัฐกานต์ เพื่อซ่อมถนนคอนกรีต
- วางท่อระบายน้าเพิ่ม ที่ชุมชนศรีสุราษฎร์ (ข้างถนนตรง ตชด.หนองบัว)
- โครงการลอกวัชพืช คลองทุ่งหนองไฮ เข้างถนนดงอุดมถึงหน้าหมู่บ้าน
อุดรแลนด์ คลองสร้างหิน ตชต.หนองบัว จนสุดเขตเทศบาล เพื่อป้องกันน้าท่วม ระยะทางประมาณ 1,420 เมตร
3.6.4 ฝ่ายการโยธา
- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 104 จุด
- ติดตัง้ โคมไฟแสงสว่าง จานวน 13 ชุมชน
- ตัดต้นไม้
จานวน 12 ชุมชน
3.7 หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสุธิดา ช้างรักษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของสานักงาน ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
การให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสการดาเนินงานให้นาไปสู่การยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ
1) กลุ่ มผู้รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตาม ประสบการณ์ ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (External) จานวน 100 คน
2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) จานวน 100 คน
3) หลักฐาน เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ดัชนีที่ทาการประเมิน มี 5 ดัชนี คือ
1) ดัชนีความโปร่งใส
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4) ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
สาหรับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดาเนินงาน เทศบาลตาบลหนองบัว สรุปดังนี้
ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสการดาเนิ นงาน ของเทศบาลตาบลหนองบั ว โดย
ภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 75.80 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานระดับสูง โดยดัชนี
ความโปร่งใส ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ 85.68 ดัชนีที่ได้คะแนนต่ากว่าดัชนีอื่น ๆ คือ ดัชนี วัฒ นธรรม
คุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 48.64 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
ที่ประชุม
- ทราบและถือปฏิบัติ –
/ระเบียบวาระที่ 4...

-5ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
นายวสวัตติ์ สุทธิ
สาหรับระเบียบวาระอื่น ๆ กระผมขอแจ้งดังนี้
ปลัดเทศบาล
1. ก่อนอื่นขอทาความรู้จักกับทุกคน กระผมนายวสวัตติ์ สุทธิ ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
โอนมาดารงตาแหน่ งเมื่อวัน ที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมตั้งใจมาทางาน บางท่านรู้จักผมแล้ว ขอให้ ทุกส่ว น
ราชการ ได้ร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ผมพร้อมที่จะเป็นเพื่อน พี่
และผู้บังคับบัญชาที่ดีของทุกคน ขอให้ทางานด้วยกันอย่างสบายใจ และตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ
2. ในการติดต่อประสานงาน เพื่อแจ้งแนวนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการประสานงาน การสั่งการปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้มีความ
คล่องตัวสามารถรายงานปัญหาการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ
โดยใช้ Line Application Group ดังนี้

โดยในเบื้องต้น Line Application Group ภายใต้ชื่อ 1. พนักงาน ทต.หนองบัว 2. สานักงาน
ทต.หนองบัว 3. ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายให้สานักปลัดเทศบาล เป็น Admin มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการเข้า - ออก ใช้งานของ Line Application Group ดังกล่าว ซึ่งขอความร่วมมือทุกคนเข้าร่วมเพื่อ
การประสานงาน การสั่งการปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้มีความคล่องตัว สามารถรายงานปัญหา
การปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ต่อไป ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสตรี คณะกรรมการชุมชน
ผู้สูงอายุ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม กลุ่ม อปพร. มอบหมายฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ กลุ่มจ้างเหมา
ชุมชน มอบหมายกองสาธารณสุข ต่อไป
ที่ประชุม
- ทราบและถือปฏิบัติ –
นายวสวัตติ์..

นายวสวัตติ์ สุทธิ
ปลัดเทศบาล
ที่ประชุม

-6สาหรับการประชุมประจาเดือนครั้งต่อไป กาหนดเป็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
มีส่วนราชการใดจะเสนอที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม

- ทราบและถือปฏิบัติ –

ปิดการประชุมเวลา

1๖.๓0 น.
ลงชื่อ

-จันทศร บุตรแสนลี(นายจันทศร บุตรแสนลี)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

-ฐิติ สุภโตษะ(นายฐิติ สุภโตษะ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

-นิติชาติ สายทองสุข(นายนิติชาติ สายทองสุข)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ภาพประชุมประจาเดือน มิถุนายน 2561

