เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
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หัวหน้าสานักปลัด

ที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกันแล้วขอเปิดประชุมตามระเบียบการประชุมต่อไป
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุม ประจาเดือน มกราคม 2563 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีพุทธศักราช
ใหม่ ก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ ขอให้ในปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกท่าน ให้มีสุขภาพ
กายที่ดี และให้มีความพร้อมในการทางาน รับนโยบายทุกด้านเพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่
น้องประชาชนต่อไปค่ะ
-ขอเชิญร่ ว มบริจาคโลหิ ต อาเภอมหาชนะชัย ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา
08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาเภอมหาชนะชัย อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องด่วน
-ไม่ม-ี
เรื่องจากส่วนราชการ
เรียน ผู้อานวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกท่าน วันนี้เรามีเรื่อง
ที่จะแจ้งเพื่อพิจารณา ในหลายเรื่องด้วยกัน ก็ขอมอบให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ค่ะ
เรื่องการปฏิบัติงาน
สาหรับการปฏิบัติงาน ขอแจ้งการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เรื่องการแต่งกายไปจนถึงเวลาใน
การปฏิบัติงานนะครับ
ผมขอเน้นย้าในเรื่องการแต่งกายในวันมาปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ให้แต่งกายชุดสีกากี
แขนยาว วันอังคาร-พฤ ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไทย วันศุกร์ เป็นชุดผ้าพื้นเมือง ครับ สาหรับ
เวลาปฏิบัติราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ก็ขอให้มาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา ใน
วันจันทร์จะมีการทากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจาอยู่แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านมา
พร้อมกัน เพราะจะมีการแจ้งนโยบายและสรุปการปฏิบัติงานหน้าเสาธงกันทุกสัปดาห์
ในเรื่องของการลา โดยเฉพาะพนักงานจ้าง หากต้องการลาให้เสนอใบลาก่อนวันลา
อย่างน้อย 3 วันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งผู้บังคับบัญชา
หรือนักทรัพฯให้ทราบเบื้องต้นก่อน เพื่อให้ทราบว่าท่านอยู่ไหนทาอะไร หากเกิดเหตุ
อะไรขึ้นก็จะถือว่าผู้บังคับบัญชาได้รับทราบแล้ว ขอให้ปฏิบัติกันด้วยนะครับไม่ใช่ขาด
ไปเฉยๆโดยไม่แจ้งให้ทราบ สาหรับพนักงานจ้างเหมาไม่สามารถลาได้ หากไม่มา
ปฏิบัติงานก็นับเป็นวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน สาหรับจ้างเหมาดับเพลิงถ้าไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ในวันที่รับผิดชอบให้ท่านหาคนมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับ
-รับทราบ-
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ปลัด อบต.
ที่ประชุม
ปลัด อบต.
ผอ.กองการศึกษา

เรื่องงานวันเด็กแห่งชาติ
เรียนท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง และพนักงานทุก
ท่านค่ะ เรื่องงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 ซึ่งในปีนี้ จะตรงกับวันเสาร์ที่ 11
มกราคม 2563 นะคะ ทางกองการศึกษาฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานตามคาสั่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ที่ 8/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยได้
มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้กับทุกท่านแล้ว ซึ่งในส่วน
กิจกรรม จะเสนอให้ทุกท่านได้ช่วยพิจารณา โดยจะมีกิจกรรมใหญ่ๆรวมทั้งหมด 3
กิจกรรม คือ 1. ชุดการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 2. ชุดการแสดงของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 แห่ง ซึ่งจะเน้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมอีสาน ชุดละ 10 นาที 3.
เกมส์ต่างๆ ที่เสนอให้จัดที่เวทีกลาง 4. บ้านลมที่กองทุนเป็นผู้สนับสนุน จะขอข้อเสนอ
จากทุกท่านค่ะว่าในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่านใดมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ
ในเรื่องการแสดงของเด็กๆแต่ละโรงเรียนก็คิดว่าเหมาะสมแล้วค่ะ ให้เป็นเวทีที่เด็กๆมา
แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก ในส่วนของเกมส์อยากเสนอให้เป็นเกมส์พื้นบ้าน
ในส่วนของเกมส์ผมขอเสนอให้มีไม่กี่เกมส์เพราะเนื่องจากเวลาเรามีจากัด และหาก
เวลายืดเยื้ออาจทาให้เด็กๆเบื่อได้ครับ และขอเสนอให้เล่นเกมส์คั่นการแสดงไปด้วย
เพื่อที่ทุกคนจะได้สนใจในทุกๆกิจกรรม
สรุปเรื่องกิจกรรมการเล่นเกมส์ เราจะเหลือ 3 เกมส์นะคะ คือ กินวิบาก ปิดตา
แต่งหน้า และแข่งเหยียบลูกโป่ง
สาหรับเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม จะนัดหมายทุกท่านตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
นะคะ เนื่องจากผู้ปกครองมักจะพาเด็กๆมาแต่เช้าค่ะ จะได้เตรียมพร้อมสาหรับการจัด
กิจกรรมในส่วนการแต่งกายปีนี้ขอเป็นชุดนักเรียนค่ะ เพื่อสร้างสีสันให้กับงานวันเด็กปี
นี้ มีท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าทุกท่านรับทราบและขอให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้การจัดงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
-รับทราบงานมาลัยข้าวตอก
สาหรับงานมาลัยข้าวตอก อาเภอมหาชนะชัย ประจาปี 2563 จะขอให้ทางกอง
การศึกษาเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
สาหรับงานมาลัยข้าวตอกประจาปี 2563 ซึ่งทางสภาฯ อบต.บากเรือ ได้พิจารณา
เห็นชอบให้สนับสนุนการจัดงานมาลัยข้าวตอกอาเภอมหาชนะชัย ประจาปี 2563
ทางกองการศึกษาฯ ร่วมกับกองการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นแม่งานในการ
ดาเนินงานนะคะ ซึ่งจากการที่ได้ไปร่วมประชุมมา ปีนี้ทางอาเภอมหาชนะชัยจะจัด
อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี และจัด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางกอง
การศึกษา ก็จะขอความร่วมมือจากทุกท่านว่าหากท่านใดว่างก็ขอให้มาร่วมกันทามาลัย
ช่วยกันนะคะ
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การศึกษาดูงาน
สาหรับโครงการอบรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลบากเรือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตาบลบาง
สะพานน้อย อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามพระราชประสงค์หุบกระพง ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ข่าวสาร และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน
ร่วมกัน
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการทางานของบุคลากรหน่วยงาน
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และกาหนดการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน มีดังนี้
ครับ
- กาหนดศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตาบลบาง
สะพานน้อย อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามพระราชประสงค์หุบกระพง ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยใน
วันที่ 28 มกราคม 2563 จะเป็นวันอบรม จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรม เริ่ม
ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และในวันที่ 29-31 มกราคม 2563
จะเป็นวันเดินทางไปศึกษาดูงาน จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบกาหนดการเบื้องต้นและ
จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ
-รับทราบเรื่องอื่นๆ
สาหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่มีข่าวมาว่าจะมีการดาเนินการเลือกตั้งในห้วงปีนี้หรือ
อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมสาหรับการจัดการเลือกตั้งนะคะ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง ขอให้ศึกษาระเบียบเตรียมพร้อมต่อไป
และขอให้รอหนังสือสั่งการมาเพื่อปฏิบัติต่อไปค่ะ
-รับทราบมีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมค่ะ

ปิดประชุม

เวลา 15.00 น.

หัวหน้าสานักปลัด

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ปลัด อบต.บากเรือ
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ปลัด อบต.บากเรือ

