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สําเนาบนัทกึรายงานการประชุม 
 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง  

วัน พฤหัสบดี  ท่ี  13  เดือน กุมภาพนัธ พ.ศ.  25๖1   เวลา  13.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบัวสวาง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ผูมาประชุม 
คณะผูบริหาร 

ท่ี  ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอุดร   แพงทรัพย นายกเทศมนตร ี อุดร  แพงทรัพย  

๒ นายวีระ   ทุมกิจจะ รองนายกฯ วีระ   ทุมกิจจะ  
3 นายพอดี   ไชยวุฒ ิ รองนายกฯ พอดี   ไชยวุฒ ิ  
4 นายปราศรัย   คําจวง เลขานายกฯ - ขาดประชุม 
5 นายสนัด  สุราษฎร ท่ีปรึกษานายกฯ สนัด  สุราษฎร  

               พนักงานเทศบาล   
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางเหมะรตัน   เหมะธุลิน ปลัดเทศบาล - ไปราชการอบรม 

2 นางสาวอรอุมา  ไตรภพ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  อรอุมา  ไตรภพ  
3 นางลักขณา  พิลาโฮม ผูอํานวยการกองคลัง ลักขณา  พิลาโฮม  
4 นายอภิเชษฐ  แกวดี ผูอํานวยการกองชาง อภิเชษฐ  แกวดี  
5 นายอนุชา   ไชยตะมาตร หัวหนาฝายอํานวยการ - ไปราชการอบรม 

6 นางพรชนก    ไพยเสน นักทรัพยากรบุคคล พรชนก    ไพยเสน  
7 นางสาวอนุกูล   สอนวงศา หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได อนุกูล   สอนวงศา  

8 นายสุนาถ    ยังแสนภ ู นักพัฒนาชุมชน สุนาถ    ยังแสนภ ู  
9 นางสาวสาหราย    เสนาศรี                                     นักวิชาการศึกษา สาหราย    เสนาศรี                                      

10 นายนัธทวัฒน   สีนนเฮียง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นัธทวัฒน   สีนนเฮียง  
11 นางสาวสุรจนา  เข่ือนกองแกว                                นักจัดการงานท่ัวไป สุรจนา  เข่ือนกองแกว                                 
12 นางสาวกิรณา  จันทรมาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กิรณา  จันทรมาลา  
13 นางสาวสลิตตา  สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี สลิตตา  สอนวงษา  
14 นางสาวสัญธิญา  ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี สัญธิญา  ไชยบัตร  
15 นายดํารงณศักด์ิ   สอนสมนึก นายชางโยธา ดํารงณศักด์ิ   สอนสมนึก  

1๖ นางสาวยุพยงค   คําทะเนตร เจาพนักงานจัดเก็บรายได ยุพยงค   คําทะเนตร  
1๗ นางเมตตา  คําทะเนตร นักวิชาการสาธารณสุข เมตตา  คําทะเนตร  
1๘ นางปนัดดา  เหลาแหลม เจาพนักงานพัสดุ ปนัดดา  เหลาแหลม  
๑๙ นางฤทัยรัตน  สอนวงคษา เจาพนักงานธุรการ ฤทัยรัตน  สอนวงคษา  
2๐ นางสาวนันทญา  ยศตะโคตร เจาพนักงานธุรการ นันทญา  ยศตะโคตร  

     พนักงานครูเทศบาล    

2๑ นางพิลัยพร  ไชยสัตย คร ู - ประจําศูนยฯ 
2๒ นางแสนรัก  วรดี คร ู แสนรัก  วรดี  
2๓ นางสุวัจนา  นิกาญจนกูล                                          คร ู สุวัจนา  นิกาญจนกูล                                           
2๔ นางกนิษฐา  สอนวงคษา คร ู กนิษฐา  สอนวงคษา  
๒๕ นางชฎาพร    คําลือชา คร ู ชฎาพร    คําลือชา  
๒๖ น.ส.ขวัญชนก  บุญประโคน คร ู ขวัญชนก  บุญประโคน  
2๗ นางจารุณี    ศรีสุทัศน คร ู จารุณี    ศรีสุทัศน  

 



พนักงานจาง  
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายแสงเดือน     เถ่ือนแกว                                     ผช.นักวิชาการศึกษา แสงเดือน    เถ่ือนแกว                                      
2 นายอนุชิต    ทุมกิจจะ                                             ผช.จพง.ธุรการ อนุชิต    ทุมกิจจะ                                              
3 น.ส.คุณัญญา  เย็นวัฒนา ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล คุณัญญา  เย็นวัฒนา  
4 น.ส.ออนจันทร  ศรีกุลกิจ ผช.จพง.การเงินและบัญชี ออนจันทร  ศรีกุลกิจ  
5 นายอมรศักด์ิ   ชูพันธ ผช.ชางไฟฟา อมรศักด์ิ   ชูพันธ  
6 นายจตุพล   โงนทา ผช.ชางสํารวจ จตุพล   โงนทา  
7 นางศราวดี   กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี ศราวดี   กลยณี  
8 นางจารุณี  ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได - ลา 

9 นางณัฐณิชา   ไชยราช ผูดูแลเด็ก - ลา 
10 นางสาวชลันดา  สิทธิยา ผช.จพง.พัสดุ ชลันดา  สิทธิยา  
11 นายเฉลิมพล   กลยนี ผช.จพง.พัฒนาชุมชน เฉลิมพล   กลยนี  
1๒ นายวสุวัฒน  พิมพา ผช.สัตวแพทย วสุวัฒน  พิมพา  

1๓ นางสาวจุฑารัตน   ลุนจักร ผช.จพง.ธุรการ จุฑารัตน   ลุนจักร  
1๔ นายเกรียงไกร   ทุมกิจจะ พนักงานขับรถยนต เกรียงไกร   ทุมกิจจะ  
1๕ นางสาวทัศวัลย  ภาษี ผช.ครูผูดูแลเด็ก(หน.ศูนยฯ) ทัศวัลย  ภาษี  
1๖ นางปราณี  คงแสง ผูดูแลเด็ก - ประจําศูนยฯ 
1๗ นางวิลัยรักษ  ทุมกิจจะ ผูดูแลเด็ก วิลัยรักษ  ทุมกิจจะ  
๑๘ นายนาวิน  ทิพยทอง คนงานเครื่องสูบน้ํา นาวิน  ทิพยทอง  
๑๙ นายทรายเทพ  ศรีลาราช คนงานเครื่องสูบน้ํา ทรายเทพ  ศรีลาราช  
๒๐ นายสมเกียรติ  ศรีสุทัศน คนงานเครื่องสูบน้ํา - ขาดประชุม 
๒๑ นายทวีวัฒน  ขันมะจันทร คนงานเครื่องสูบน้ํา ทวีวัฒน  ขันมะจันทร  
๒๒ นายโกสินทร    อุสาพรม คนงานท่ัวไป - ขาดประชุม 
๒๓ นายอนันต  ทุมกิจจะ ยาม อนันต  ทุมกิจจะ  
๒๔ นายสนิท  วงคเข็มมา ภารโรง สนิท  วงคเข็มมา  
๒๕ นายถวัลย  ศรีลาราช พนักงานประจํารถขยะ นายถวัลย  ศรีลาราช  
๒๖ นายพัฒนพงศ  คําลือชา พนักงานขับรถดับเพลิง พัฒนพงศ  คําลือชา  
๒๗ นายประดิษฐ   ทุมกิจจะ พนักงานประจํารถดับเพลิง ประดิษฐ   ทุมกิจจะ  
๒๘ น.ส.วิชชุดา   ทุมกิจจะ คนงานท่ัวไป วิชชุดา   ทุมกิจจะ  
๒๙ นางชูเทพ  ทุมกิจจะ แมบาน ชูเทพ   ทุมกิจจะ  
๓๐ นายพัชรากรณ  สอนสมนึก พนักงานเก็บขยะ พัชรากรณ  สอนสมนึก  
๓๑ นายลิขิต   สอนวงษา พนักงานประจํารถดับเพลิง ลิขิต   สอนวงษา  
๓๒ น.ส.พรรณฤดี   โทวะดี แมบาน พรรณฤดี   โทวะดี  
๓๓ นายนริศร     ทุมกิจจะ พนักงานท่ัวไป นริศร     ทุมกิจจะ  
๓๔ นายอรรถพล  ศรีสุทัศน คนงานเครื่องสูบน้ํา - ขาดประชุม 
๓๕ นายรณฤทธิ์  คําลือชา พนักงานเก็บขยะ รณฤทธิ์  คําลือชา  
๓๖ นายไตรยงค    ลุนจักร กูชีพกูภัย ไตรยงค    ลุนจักร  
๓๗ นายคําผอง   เสตสิงห กูชีพกูภัย คําผอง   เสตสิงห  
๓๘ นายยอดชาย  เวกสูงเนิน กูชีพกูภัย - ขาดประชุม 
๓๙ นายทันสมัย  สุทิพวัจนา กูชีพกูภัย - ขาดประชุม 
 

 



1 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
 

      เมื่อท่ีประชุมพรอม  นายอุดร  แพงทรัพย  นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง  ประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม  และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
         นายอุดร   แพงทรัพย 
    นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง 

    1. การเตรียมการรับเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะเสด็จพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก ผู สํ า เ ร็ จกา ร ศึกษาของมหาวิ ทยา ลัยร าชภัฏ ในภาคอี สาน                       
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนเจาภาพในระหวางวันท่ี  29 มีนาคม – 2 เมษายน 
2561 นี้  ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวางก็ตองเตรียมการในเรื่องความสะอาดในพื้นท่ี
รับผิดชอบ  และอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกพี่นองชาวภาคอีสานท่ีจะเดินทางมาใน
พื้นท่ีเขตสกลนคร  สําหรับรายละเอียดจะมีหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตอไป 
    2. โครงการ “สรางสุขภาพ ส่ังสมบุญ เดิน วิ่ง ปน กาวตามฮอย ซอยบานเกิด” 
จังหวัดสกลนคร  รวมกับศิลปน กอง หวยไร  ในการจัดกิจกรรมนี้ อําเภอพรรณานิคม 
ไดเชิญชวนรวมกิจกรรมตามโครงการโดยในพื้นท่ีตําบลสวาง  จะมีการจัดกิจกรรมเปด
โครงการในวันท่ี  14 – 15  กุมภาพันธ  2561 นี้  ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนทุกทานได
รวมกิจกรรมและรวมบริจาคเงินในโครงการฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 - รับรอง – 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจงเพื่อทราบของแตละสํานัก/กอง 

 
         สํานักปลัดเทศบาล 
       นางสาวอรอุมา   ไตรภพ 
      หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 
    เรียนทานนายกเทศมนตรีฯ  คณะบริหาร และสวัสดีพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
ทุกคน  เนื่องจากในเดือนมกราคม  เราไมไดมีการประชุม จึงขอสรุปการดําเนินงานของ
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
    1.1 งานการเจาหนาท่ี  
        - การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน หรือ ITA  รอบท่ีสอง 
ไดมีการแจงคะแนนมาแลว โดยเทศบาลเราไดคะแนน ๓,๐๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม 
๓,๓๐๐ คะแนน  และเทศบาลไดมีการอุทธรณคะแนนไป จํานวน ๒ ขอ หาก
คณะกรรมการพิจารณาผลเปนเชนไร จะรายงานใหคณะผูบริหารทราบอีกครั้งหนึ่ง 
        - ไดบรรจุแตงต้ังพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  ๒ อัตรา  ตําแหนงพนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ ไดแก นายโกสินทร  อุสาพรหม  ตําแหนงคนงานท่ัวไป ไดแก นางสาว
วิชชุดา  ทุมกิจจะ และออกคําส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน พรอมรายงานใหอําเภอ 
จังหวัด  ทราบเรียบรอยแลว 
        - รายงานการขาดราชการโดยไมทราบสาเหตุ  รายนายยุทธนา  วันไทสงค            
ซึ่งในขณะนี้อยูในชวงการดําเนินงานของงานนิติการ 
        - การลงเวลาปฏิบัติราชการ ยังคงมีปญหาอยูบางราย แตถือวาดีข้ึนกวาเดิม 
ขอขอบคุณในทุกสวนท่ีใหความรวมมือ 
        - ตอสัญญาจางพนักงานตามภารกิจจํานวน ๒ ราย ไดแก นายเกรียงไกร              
ทุมกิจจะ และนางสาวจุฑารัตน ลุนจักร 
        - ปรับปรุงขอมูลระบบขอมูลกลางบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ระยะท่ี ๒ ไดมีการ
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ปรับปรุงขอมูลเรียบรอยแลว แตยังไมไดรับรองขอมูล เนื่องจากรอจังหวัดตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล 
        - ออกคําส่ังเดินทางไปราชการ ของพนักงานและผูบริหาร จํานวน  ๑๒ ราย 

 

    1.2 งานธุรการ 
        - งานรับหนงัสือ       จํานวน  ๔๙๕  ฉบับ 
        - งานสงหนงัสือ       จํานวน  ๑๓๑  ฉบับ 
        - การตอบโตหนังสือ   จํานวน  ๘  ฉบับ 
ไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินการตามคูมือประชาชน กอนวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 
    1.3 งานการศาสนาและวัฒนธรรม 
        - การจัดงานวันเด็ก ซึ่งปนี้ ตรงกับวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผานไปดวยความ
เรียบรอย 
        - การจัดผาปา และบุญประทายขาวเปลือก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนกอย  
เพื่อสมทบทุนกอสรางรั้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
        - ขณะนี้ ท้ัง ๕ ศูนย กําลังดําเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษา อยูระหวางการ
ดําเนินการตามข้ันตอน 
        - โครงการกีฬาตานยาเสพติด  
        - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบัวใหญ ไดมีบันทึกขออนุมัติตอเติมหลังคาอาคาร ซึ่งได
ขอความอนุเคราะหชางไดดําเนินการประเมินราคาการดําเนินการในครั้งนี้ใหดวย 
    1.4 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
        - ดําเนินการจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล ในวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๑ และจะมีการไปดูงาน ณ ศูนยจัดการมูลฝอยรวม กลุมพื้นท่ีเทศบาลนคร
สกลนคร  สืบเนื่องจากการเปล่ียนท่ีท้ิงขยะ จากบานสวางหมู ๑ เปนบอกําจัดขยะของ
เทศบาลนครสกลนคร  โดยจะเริ่มไปท้ิงท่ีเทศบาลนครสกลนคร ในวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ  
ซึ่งในอาทิตยนี้เปนการท้ิงตามตารางจัดเก็บเดิมไปกอน  และจะไดมีการประชุมวาง
แผนการจัดเก็บใหมกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  ใหเหมาะกับสถานการณอีกครั้งหนึ่ง 
        - การออกรับซื้อขยะ ประจําเดือน มกราคม ในวันท่ี ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  
โดยในเดือนนี้จะมีการจับฉลากใหรางวัลเปนของขวัญปใหมใหแกสมาชิกท่ีมาขายขยะให
ดวย เพื่อสรางแรงจูงใจใหคนเขามามีสวนรวมในในโครงการธนาคารขยะเพิ่มมากข้ึน 
ปจจุบัน เรามสีมาชิก ๓๕๗ ครัวเรือน มียอดเงินฝากท้ังส้ิน ๒๑๘,๖๒๖.๗๐ บาท 
        - การดําเนินงานของ สปสช. ไดมีประชุมคณะกรรมการ จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งแรก
เปนการประชุมอนุมัติแผน ครั้งท่ี ๒ การประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ จํานวน ๒ โครงการ 
ไดแก โครงการออกกําลังกายสรางสุขภาพในชุมชน (กลุมออกกําลังกาย ๑๓ หมูบาน) 
และโครงการรวมพลังสรางสุขภาพตําบลสวาง (รพสต.)  
        - ออกใบอนุญาตเก็บขนส่ิงปฏิกูล จํานวน ๑ ราย ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
บัวสวาง เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓ 
        - ออกใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ประเภทท่ี ๒ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัว
สวาง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๓ 
    1.5 งานแผนและงบประมาณ 
        - ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบรอย
แลว 
        - การลงระบบขอมูลกลางท้ัง ๘ ดาน ไดแก . 
               - สภาพท่ัวไป 
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               - โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
               - ดานสังคม 
               - เศรษฐกิจ 
               - สาธารณสุข 
               - ส่ิงแวดลอม 
               - การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
               - การเงินการคลัง 
เสร็จเรียบรอยแลว 
        - การลงขอมูล E-Plane  ยังเหลือข้ันตอนการลงพิกัดโครงการโครงสรางพื้นฐาน 
และการลงขอมูลจัดซื้อจัดจางและการเบิกจาย ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดดําเนินการ
ในสวนดังกลาวดวย 
        - การลงขอมูลระบบบริการสาธารณะ  
               .1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
               .2. ดานผังเมือง 
               ๓.  ดานสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
               ๔. ดานการศึกษา 
               ๕. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
               ๖. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพการทองเท่ียวและการลงทุน 
               ๗. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    ขณะนี้กําลังรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของ  เนื่องจากมีขอมูลจากสวนตางๆท่ี
เกี่ยวของคอยขางเยอะ งานแผนและงบประมาณ จะประสานขอมูลกับทุกสวนอีกครั้ง
หนึ่งจึงขอความอนุเคราะหการใหขอมูลในครั้งนี้ดวย 
        - สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ไดมีการสํารวจเกณฑมาตรฐานการจัดการสาธารณะของเทศบาล วามีความพรอมตาม
เกณฑในปไหน ซึ่งเทศบาลไดรายงานไปวาจะมีความพรอมในป ๒๕๖๓ โดยตามเกณฑ
มาตรฐานมีจํานวน ๑๙๖ ขอ ซึ่งงานงบประมาณ จะไดสําเนาแจงงานท่ีเกี่ยวของทราบ
และเตรียมความพรอมในการประเมินตอไป 

    1.6 งานนิติการ 
        - การดําเนินการกรณีขาราชการขาดราชการเกิน ๑๕ วัน  อยูในระหวางการสอบ
ขอเท็จจริงผูท่ีเกี่ยวของ  ดําเนินการสอบไปแลว จํานวน ๘ คน 
        - การแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีการจายขาดเงินสะสม รถกูชีพ
ชีพกูภัย และกลองวีดีโอหาย  ทองถ่ินอําเภอไดสงเรื่องไปยังจังหวัดเรียบรอยแลว  
        - ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพื่อจัดสง ปปช.สกลนคร ตอไป 

    1.7 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        - ไดดําเนินการตาม โครงการ ๗ วัน อันตราย ในชวงเทศกาลปใหม ระหวางวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ -๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จํานวน ๓ ครั้ง ไมมี
ผูเสียชีวิต 
        - ดําเนินการดับเพลิง เปนดับเพลิงพื้นท่ีทางการเกษตร จํานวน ๙ ครั้ง   
        - ใหบริการน้ําอุปโภคและบริโภค จํานวน ๖ ราย 
    1.8 งานสวัสดิการและสังคม 
        - การจายคาเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส  เดือนธันวาคม ๑,๑๓๙ 
ราย เดือนมกราคม ๑,๑๓๓ ราย เนื่องจากมีผูสูงอายุผูเสียชีวิต จํานวน ๖ ราย  โดย           
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ในเดือนธันวาคม-มกราคม ไดโอนเขาบัญชีของผูรับเบ้ียภายในวันท่ี ๕ ของเดือน     
        - การออกเยี่ยมผูสูงอายุท่ีปวยติดเตียง ประจําเดือน ธันวาคม-มกราคม จํานวน 
๑๐ราย  ซึ่งสวนใหญจะปวยดวยโรคชรา    
        - การลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  จํานวน 
๒๑ ราย 
        - ตามท่ีไดมีการประกาศรับลงทะเบียนผูพิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เพิ่มเติม (ตามมติ ครม.) เดือน ธันวาคม-มกราคม ปจจุบันมีผูมาลงทะเบียนแลว จํานวน 
๒ ราย 
    1.9 งานบริหารงานท่ัวไปและงานกิจการสภา 
        - ไดมีการประชุมสภาสมัยแรกเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  และจะมีการ
ประชุมครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
        - ขอบคุณกองชางสําหรับการซอมแซมหองน้ํา และระบบประปาของอาคาร
สํานักงาน 
        - หมายเหตุ เรื่องท่ีขอฝาก เรื่องการตรวจรับงานจาง กรณีโครงสรางพื้นฐาน ใน
ฐานะกรรมการตรวจรับ ขอเอกสาร ปร.๔-ปร.๕ ใหกับกรรมการดวย และขอใหเวลาลง
งานใหชางผูควบคุมงานแจงใหกรรมการตรวจรับไดรับทราบ พรอมพาไปดูสถานท่ีลง
งานดวย 

ท่ีประชุม     รับทราบ 

               กองคลัง 
        นางลักขณา   พิลาโฮม 
        ผูอํานวยการกองคลัง 

 
    เรียนทานนายกเทศมนตรีฯ  คณะบริหาร และสวัสดีพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
ทุกคน กองคลังมีเรื่องช้ีแจงสําหรับการดําเนินงานท่ีผานมาดังนี้ 
    2.1 เรื่องรายรับ – รายจายของงบประมาณประจําป ตอนนี้ไดมีการดําเนินการใน
ไตรมาสท่ี 2 คือชวงเดือนมกราคม 2561 – มีนาคม 2561 ไตรมาสแรกคือ ตุลาคม 
2560 – ธันวาคม 2560 ปจจุบันไตรมาสท่ีสองเทศบาลฯ มีรายรับเขามาจํานวน 
20,414,901.99 บาท  ขอมูล ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 และรายจายจริง
จํานวน 16,654,426.77 บาท 
    2.2 เรื่องการเบิกจาย กองคลังไดดําเนินการเบิกจายโครงการตางๆ ตามท่ีหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบไดวางฎีกาเบิกจาย พยายามใหแลวเสร็จภายใน 3 วัน ตามระเบียบท่ี
กําหนด 
    2.3 เรื่องบัญชี  กองคลังไดดําเนินการสงงบแสดงสถานะการคลังปงบประมาณ 
2560 ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดสกลนคร, คลังจังหวัดสกลนคร และสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของ ครบทุกหนวยงานเสร็จเรียบรอย รวมท้ังไดทําในระบบ E-plan  
และ Info ท้ังหมดเรียบรอยตามกําหนดเวลา 
    2.4 เรื่องท่ีมีความลาชาท่ีกองคลังรับผิดชอบ คือ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจําป 
ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการแลวเสร็จ ซึ่งไดรายงานเพื่อทราบแลว แตท่ีลาชาดวยวา
คณะกรรมการตองไดออกตรวจสอบท่ีทรัพยสินต้ังอยูท่ีใดบาง  เดิมแตกอนชวงฐานะ
เปนทรัพยสินของ อบต. ต้ังแตป 2538 เปนตนมาจึงทําใหลาชา  แตก็ไดรายงานเสร็จ
ส้ินเรียบรอยแลว 
    2.5 เรื่องการจัดซื้อจัดจางชวงท่ีผานมามีท้ังหมด 10 โครงการ ซึ่งเปนโครงการเบิก
ตัดป ไดดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 8 โครงการ อยูระหวางดําเนินการขายแบบตาม
ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 โครงการ 
คือ   โครงการกอสรางรั้วเทศบาลและโครงการกอสรางลานกีฬา ซึ่งท้ัง 2 โครงการจะ
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ส้ินสุดขายแบบในวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2561 นี้  ชวงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธดวยวา
การขายแบบไมไดมีการขายแบบท่ีเทศบาล  ใหเขาไปในระบบ  E-plan  กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง จะเห็นการขายแบบของเทศบาลตําบลบัวสวาง
ทันที 
    - สําหรับงานจัดเก็บรายได มอบใหหัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได ซึ่งได
รับผิดชอบโดยตรง ไดรายงานการดําเนินงานท่ีผานมาและจะดําเนินการตอไป 
 

      นางสาวอนุกูล   สอนวงศา 
หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

    เรียนคณะบริหาร หัวหนาสวนราชการ และสวัสดีเพื่อนพนักงานเทศบาลทุกคน           
งานพัฒนาและจัดเก็บรายไดชวงนี้ ไดออกสํารวจพื้นท่ีภาษีปายและโรงเรือน โดยเริ่ม
สํารวจได 2 สัปดาหกวา จะส้ินสุดในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 นี้ รวมท้ังจัดเก็บภาษี
รวมดวย  สวนภาษีบํารุงทองท่ีไดประชาสัมพันธใหประชาชนเขามาชําระท่ีกองคลัง
เทศบาล  รวมท้ังคาขยะดวย  งานพัฒนาและจัดเก็บรายไดไดมีแผนออกจัดเก็บในเดือน
มีนาคม นี้  สําหรับภาษีบํารุงทองท่ี จะหมดเขตชําระในวันท่ี  30 เมษายน 2561 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจะหมดเขตการยื่นแบบในวันท่ี 28 กุมภาพันธ นี้ คาขยะมูลฝอย
สามารถชําระไดจนถึงกันยายน 2561 

ท่ีประชุม     รับทราบ 

               กองชาง 
         นายอภิเชษฐ   แกวดี 
         ผูอํานวยการกองชาง 
 

 
    เรียนทานนายกเทศมนตรีฯ  พนักงานเทศบาล/พนักงานจางทุกคน  สําหรับกองชาง 
จะมอบใหนายชางโยธา  ซึ่งไดเขารับการอบรมมา  ไดช้ีแจงในรายละเอียดท่ีไดไปอบรม
มาใหท่ีประชุมทราบ 
 

     นายดํารงณศักด์ิ   สอนสมนึก 
            นายชางโยธา 

    เรียน นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลทุกคน จากการท่ีไดเขารวมอบรมในเรื่อง
การขออนุญาตกอสรางอาคาร  ไดมีรายละเอียดมาประชาสัมพันธเพื่อใหทราบดังนี ้
        - ในการขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น  จะตองมีแบบแปลน กรณีของเทศบาล 
แตสําหรับ อบต. ยกเวนให แตตองมีผังอาคารมาประกอบ  กรณีจะตองมีวิศวกรเซ็น
รับรองมานั้น  จะเปนกรณีท่ีการกอสรางนั้น เสาตองมีความสูงเกิน 4 เมตร  ระยะดาน
ความกวางเกิน 5 เมตร ตองมีรายการคํานวณโครงสรางกํากับมาโดยวิศวกร  สําหรับผู
รับรองท่ีมีวุฒิ ปวช. ปวส.  สามารถรับรองในรายการกอสรางท่ีตํ่ากวากรณีท่ีวิศวกรตอง
รับรองซึ่งตองเปนผูมีใบประกอบวิชาชีพดานกอสราง โยธา สํารวจ  เขียนรายการ
คํานวณมายื่นขอได 
        - กรณีอาคารกอสรางใชไมท้ังหมด  ไมตองมีรายการคํานวณก็ได  สําหรับบานท่ี
กอสรางกอนท่ีกฎหมาย ท่ีบังคับใชในวันท่ี 19 เมษายน 2560 จะออกคือสรางเสร็จ
แลวแตยังไมไดขออนุญาตออกบานเลขท่ี  ก็สามารถมายื่นขอไดโดยเทศบาลสามารถ
ออกใบรับรองใหไดเลยเพราะวาเขาสรางจริง อยูจริงแลว 

        นายจตุพล   โงนทา 
          ผูชวยชางสํารวจ 

    ขอช้ีแจงเพิ่มเติมในเรื่องของแบบแปลน  ซึ่งเปนปญหาในเรื่องการขอบานเลขท่ี  
กรณีเทศบาล/อบต. ในการดําเนินขอใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
        - อบต. จะมีสําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชน  แบบแผนผังบริเวณ
กอสราง แบบการขอฯ 
        - เทศบาล จะมีสําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชน  และตองมี
ใบอนุญาตกอสราง ซึ่งใบอนุญาตจะออกใหไดจะตองมีแบบแปลนตามรายการท่ีนายชาง
โยธาไดกลาวเบ้ืองตน  ซึ่งจําเปนตองมี  เพื่อเทศบาลฯ จะไดออกใบอนุญาต (อ.1) จาก
เทศบาลสงไปยื่นประกอบท่ีอําเภอเพื่อประกอบการขอบานเลขท่ีตอไป 
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       หนวยตรวจสอบภายใน 
      นายนัธทวัฒน   สีนนเฮียง 
     นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
เรียน นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลทุกคน สําหรับงานตรวจสอบภายในไมมีขอ
ราชการช้ีแจงครับ 

ท่ีประชุม     รับทราบ 

         นายอุดร   แพงทรัพย 
    นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง 

    จากท่ีสวนราชการแตละสวนไดรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาและงานท่ีกําลัง
ดําเนินการ  จะเห็นวาทุกสวนงานมีความรับผิดชอบและมุงมั่นท่ีจะใหงานท่ีดําเนินการ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  แมจะมีความเช่ียวชาญในลักษณะงานไมเต็มท่ี  ยกตัวอยางเชน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีตองดําเนินการในเรื่อง การพัสดุ การเงิน ก็จะเห็นความมุงมั่นท่ีจะ
ทํางานใหสําเร็จ  แมจะมีการผิดพลาด บกพรองบางแตก็ใหถือวาเปนประสบการณ  
ขอใหศึกษาความรูตางๆ  ในระเบียบขอกฎหมาย แนวทางปฏิบัติใหเพิ่มมากข้ึน  
การศึกษาหาความรู สามารถศึกษาจากระเบียบ คูมือ หรือเจาหนาท่ีเทศบาลท่ีมีความรู
เช่ียวชาญในงานไดอธิบายแลกเปล่ียนเรียนรู เปนการถายทอดความรูในองคกร 
    สําหรับผูบริหาร อาจมีความรูในระเบียบกฎหมายไมละเอียดมากพอ แตผูบริหารก็มี
นโยบายใหบุคลากรของเทศบาลไดพัฒนา โดยสงเสริมการเขารับการอบรม เพื่อใหได
ความรูในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง และสงเสริมสนับสนุนใหมีคุณธรรม จรรยาบรรณใน
หนาท่ีอาชีพของตน มีความโปรงใสในการทํางาน ไมวาจะเปนงานดานการใชแรงงาน
หรืองานดานวิชาการ เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดประชาชน ซึ่ง
ประชาชนคือดานแรกของการตรวจสอบเบ้ืองตน ในการทํางานกอนท่ีจะไดรับการ
ตรวจสอบจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรง เพราะเทศบาลดําเนินการโครงการ กิจกรรม
หรือแผนพัฒนาอะไรตางๆ จําเปนตองยึดหลักประชาชนมีสวนรวมเปนสําคัญ ขอให
พวกเราไดพัฒนาดานคนและงานใหดียิ่งๆข้ึนตอไป 

ท่ีประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอื่นๆ 
          นายวีระ   ทุมกิจจะ 
  รองนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง 

    ขอช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 
    1. การพัฒนาทําความสะอาดเพื่อเตรียมความพรอมในชวงการรับเสด็จในอาณา
บริเวณใหสะอาดเรียบรอย  ขอความรวมมือพนักงานชายท่ีวางเวนจากภารกิจประจําได
รวมกันดําเนินการดวย 
    2. เรื่องการดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ  สวนงานของแตละกองท่ีรับผิดชอบใหดูแล
ครุภัณฑท่ีไดจัดซื้อมาโดยเครงครัด  แมครุภัณฑจะชํารุดก็ใหรายงานเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาใหใชได 
 

          นายพอดี   ไชยวุฒ ิ
  รองนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง 

    ขอเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานกูชีพ กูภัย  อยากใหมีการเปล่ียนเวรกันโดยท่ี
ใหผูรับเวรตอไปไดมาถึงท่ีพรอมปฏิบัติงานกอน กอนท่ีผูสงมอบเวรจะกลับ  ซึ่งให
เปนไปในลักษณะแตะมือเพื่อสง – รับ มอบเวรกันและกัน จะไดไมมีปญหาในชวง
รอยตอระหวางเวลาของการสง – รับมอบเวร และใหมีการรายงานการปฏิบัติงาน กรณี
เคสท่ีปฏิบัติงานเพื่อใหสวนราชการอื่นไดทราบและเปนผลงานของผูปฏิบัติงานนั้นๆ 
ตอไป 
 

         นางพรชนก   ไพยเสน 
          นักทรัพยากรบุคคล 

    1. ขอแจงเกี่ยวกับการสงเงินผูสูงอายุ  จากมติท่ีประชุมของคณะกรรมการชมรม
ผูสูงอายุ ท่ีผานมา ดิฉันไดเขารวมประชุมรวมคณะกรรมการ มีมติในเรื่องการสงเงิน
ชมรมไดมอบให นายสุนาถ  ยังแสนภู ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  และนายอนุชิต         
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ทุมกิจจะ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  เปนผูรับเงินจาก อพส. สองคนเทานั้น 
    2. เรื่องการเขารับการฝกอบรม  ขอใหไดดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนให
ถูกตอง  ซึ่งไดเคยช้ีแจงในรายละเอียดท่ีถูกตองแลว  จึงขอเนนกําชับไดถือปฏิบัติให
เครงครัดดวย 
    3. เรื่องการลาขอใหถือปฏิบัติตรงตามระเบียบดวย  และขอใหแจงการลาปวยดวย 
อาจใชวิธีการแจงทางโทรศัพทหรือกลุมไลน  การลาพักผอนขอใหยื่นกอนลวงหนา 
 

ปดประชุม เวลา 17.00 น. 

ลงช่ือ   พรชนก   ไพยเสน   ผูจดบันทึกการประชุม  ลงช่ือ    อรอุมา   ไตรภพ     ผูตรวจสอบ 

      (นางพรชนก   ไพยเสน)          (นางสาวอรอุมา  ไตรภพ) 

        นักทรัพยากรบุคคล          หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ลงช่ือ   อุดร   แพงทรัพย 

          (นายอุดร   แพงทรัพย) 

        นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง 
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