
 รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลสามัญ  และพนักงานจาง 
ครั้งท่ี  ๔/ ๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๒๗  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

........................................................... 
 

ผูมาประชุม 
 ๑.  นายชยัยะนารถ   ขันติวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๒.  นายเทศ  มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๓.  นางประจวบ  สิงหชะฎา  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๔.  นายสุพิษ  เมืองจันทร  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๕.  นายบุญเลิศ  เมืองจันทร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๖.  นางสาวเมืองทอง บุปผา   ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๗.  นายวิชยุตมพงศ ผูมีสัตย   รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๘.  นางแกวสุริยา แสนอุบล  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๙.  นางศุภจิตรตรา บุญเย็น   หัวหนาสํานักปลัด 
 ๑๐.  นางสาวจิราวัฒน รัตนวัน   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 ๑๑.  นางสาวณัฏฐิดา ไชยโคตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ 
 ๑๒.  จ.อ.ชุติพนธ  ปดตามานัง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๑๓.  นายนคร  เมืองจันทร  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 ๑๔.  นางมะนิกรณ ศรียันต   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
 ๑๕.  นายไพรัตน  ศรีสุข   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 ๑๖.  นางสาวนิมิตา สิงหเจริญ  เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๑๗.  นางสุธาทิพย จันทะศิลา  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๘.  นางสาวรัสดา รุนพงษ   นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
๑๙.  นางจตุพร  หลาธรรม  นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

 ๒๐.  นายนพดล  วงษสุรินทร  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
๒๑.  นางสาวปรต ี มะเดื่อ   ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

 ๒๒.  นายกิตติพงษ     อินตะนัย  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 
 ๒๓.  นายสุบัญ  แพทยกลาง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๒๔.  นางสาววรัญชรีย นันทพันธ  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 ๒๕.  นางสาววภิาดา ธนารัตติกุล  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
 ๒๖.  นายทักษิณ  วิมล   พนักงานขับรถยนต 

๒๗.  นายเสถียร  ผามะณี   คนสวน 
 ๒๘.  นายมนตร ี  ศรีราตรี   ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 
 ๒๙.  นายณชพล  กองปด   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 
 ๓๐.  นางสาวสุปญญา ศรีละไมย  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 
 ๓๑.   นางสมพร  แพทยกลาง  คนครัว 
 ๓๒.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม   ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 
 ๓๓.  นางสาวอรอนงค ทวนไธสง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

 



-๒- 
 

 ๓๔.  นายประเสริฐศักดิ์  มะโนรัตน  คนงานท่ัวไป  (กองการศึกษา) 
 ๓๕.  นายนคร   ไชยสนาม  คนงานท่ัวไป  (สํานักปลัด) 
 ๓๖.  นางสาวอมรรัตน งาหอม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
 ๓๗.  นายทัศนพงษ สมัญญา   ผูชวยนายชางโยธา 
 ๓๘.  นายสมภักดิ ์ เหลาลาภะ  ยาม 
 ๓๙.  นายเอกชัย  เมืองจันทร  พนักงานจางเหมาบริการ 
 ๔๐.  นางสาวจิราภา   ศรีสุข   พนักงานจางเหมาบริการ 
 ๔๑.  นางสาวณัฎวรรณ   ขันติวงษ  คร ู
 ๔๒.  นางเรืองรอง ก่ิงสีดา   คร ู
 ๔๓.  นางสาวละเมียด บัวไขย   คร ู
 ๔๔.  นางสาวอุไรวรรณ เมืองจันทร  คร ู
 ๔๕.  นางสาวอําพร อะวะศรี   คร ู
 

ผูไมมา 
 ๑.  นางสาวณิชาภา เมืองจันทร  ลาปวย 
 ๒.  นางสาวจุรีรัตน สีหบุตร   ลาพักผอน 
 ๓.  สิบเอกอิทธิเดช พิมพานราทร  นายชางโยธาชํานาญงาน 
 ๔.  นายมะสิน  แกวจันทร  พนักงานดับเพลิง 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายมิตร  ศรีสมพร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
  เม่ือถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล พนักงานจาง ครู  และผูดูแลเด็ก 
เขารวมประชุม โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ  รองนายกเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม   
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรีฯ นายเทศ  มะเดื่อ  แจงใหท่ีประชุมทราบ  ทานนายกมีประชุมท่ีอําเภอใหผมดําเนินการตาม 

ระเบียบวาระท่ีประชุมและถาทานมาทันเวลาก็จะเขารวมประชุม 
- วันท่ี  ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐  เปนวันเทศบาล เราไดจัดพิธีบวงสรวง คณะผูบริหาร
ขอขอบคุณ  ขาราชการ  พนักงานทุกทาน  ตั้งแตฝายจัดเตรียมสถานท่ี จนกระท้ังฝายพิธี
บวงสรวง 
-  งานโฮมบุญแซมซายเราไดรับคําชื่นชมและขอบคุณมากมาย  เพราะความรวมมือของ
พนักงานเราทุกคน 
-  งานไหวพระธาตุเปนปท่ีอลังการอีกหนึ่งป  ขอบคุณทุกทานท่ีทําใหภารกิจเราสําเร็จลุลวง 
-  ขาวจากเจาหนาท่ีปองกันฯ  เรื่อง  อัคคีภัยเราไดเตรียมความพรอมทุกสถานการณ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
         /ระเบียบวาระท่ี  ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
รองนายกเทศมนตรีฯ นายเทศ  มะเดื่อ  ในการประชุมครั้งแลวผมไมไดเขารวมประชุมดวย  ขออภัยดวย 
   ใครมีอะไรแกไขใหแจงเจาหนาท่ีธุรการ 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.๑  ครม. มีมติใหปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการของประเทศไทยครั้งใหมแลว โดยเพ่ิม
วันหยุดราชการสองวัน และยกเลิกวันหยุดราชการเดิมอีกหนึ่ง วันมีผลประกาศใชตั้งแต
วันท่ี 11 เมษายน 2560 วันแรก 
สําหรับรายละเอียดของวันหยุดราชการท่ี ครม. มีมติรวมกันใหมีการเปลี่ยนแปลงนั้น
ไดแก  วันหยุดราชการใหม 
- วันท่ี 28 กรกฎาคมของทุกป คือวันหยุดราชการใหม เนื่องจากเปนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
- วันท่ี 13 ตุลาคมของทุกป คือวันหยุดราชการใหม เนื่องจากเปนวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันหยุดราชการเดิมท่ียกเลิก 
- สําหรับวันท่ี 5 พฤษภาคมซ่ึงเปนวันฉัตรมงคล ทาง ครม. มีมติใหยกเลิกวันดังกลาว 
เพราะวันฉัตรมงคล ถือเปนวันข้ึนครองราชยของแตละรัชกาล 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๒  สมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาฯกําหนดวันสําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ระหวางวันท่ี 25-29 ต.ค.
2560  โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 
- 25 ต.ค.2560 ออกพระเมรุ  
- 26 ต.ค.2560 ถวายพระเพลิง  
- 27 ต.ค. ๒๕๖๐ เก็บพระอัฐิ  
- 28 ต.ค. ๒๕๖๐  ออกทุกข  
- 29 ต.ค.2560 เชิญพระอัฐิ  

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๓  สรุปการปฏิบัติงานของเดือน  เมษายน  ๒๕๖๐  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และปฏิทินการปฏิบัติงานของเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

หัวหนาสํานักปลัด -  เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรองปลัด  และผูเขาประชุมทุกทาน 
   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๖๐  พอสังเขป 

วันท่ี ๓  เมษายน  ๒๕๖๐  ลงระบบขอมูลสารสนเทศขอมูลขยะ และรายงานขอมูลกอน
ดําเนินโครงการ  ๗  วันอันตรายชวงเทศกาลสงกรานต 

         /วันท่ี   ๔  ... 
 



-๔- 
 

วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐  ประชุมหารือการดําเนินโครงการ  ๗  วันอันตรายชวงเทศกาล
สงกรานต 
วันท่ี  ๕  เมษายน ๒๕๖๐  โครงการฝกอบรมธนาคารขยะ 
วันท่ี  ๗  เมษายน  ๒๕๖๐  ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟารวมกับกองชาง 
  วันท่ี  ๑๐  เมษายน ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ  และประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันฯ 
วันท่ี  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐   กิจกรรม  “โฮมบุญแซมซาย” 
วันท่ี  ๑๑-๑๗  เมษายน  ๒๕๖๐  โครงการ ๗  วันอันตรายชวงเทศกาลสงกรานต 
วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐  ประชุมหารือการจัดทํา  “โครงการศึกษาดูงาน” 
วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐  ประชุมลงนาม MOU  งานสาธารณสุข 
วันท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตําบล  ๔  ป 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน  แกไข  และปรับปรุงเทศบัญญัติ 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  ๗  วัน  อันตราย  ชวงเทศกาลสงกรานต 
วันท่ี  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐  กิจกรรมไหวศาลพระภูมิและอานสาสนของเทศบาล 
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานขยายผลหมูบานตนแบบการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 
วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  โครงการ/กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 
วันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  ประชุมเตรียมความพรอมของบประมาณจัดการขยะ,  เสนอ
โครงการศึกษาดูงาน  และประสานการอนุมัติโครงการจัดหาคอมพิวเตอร 
วันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ ประชุมประจําเดือน  และประชุมคณะกรรมการติดตาม
แผนพัฒนาฯ 
วันท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐  สงใชเงิน  ๗  วันอันตราย  ชวงเทศกาล,  ประสานเตรียม
โครงการศึกษาดูงาน  และคียขอมูลสารสนเทศ  แผนพัฒนาตําบล  ๔  ป 
สําหรับปฏิทินการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  รายงานการโอน (ยาย)  กรณีนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
และคียขอมูลการบริหารจัดการขยะ 
วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เตรียมสถานท่ีการฝกอบรม “โครงการศึกษาดูงาน” 
วันท่ี  ๓-๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  กิจกรรมฝกอบรม/โครงการศึกษาดูงาน  และยืมเงิน
โครงการศึกษาดูงาน 
วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ออกซอมไฟทุกวันศุกร 
วันท่ี   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  จัดเตรียมเอกสารเบิกจายเบี้ยยังชีพ  ประชุมซักซอมการขอ  
งปม. โครงการ สปสช. 
วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  แจกเบี้ยยังชีพ  สรุปรายงานผลโครงการ  ๗  วันอันตราย  
ชวงเทศกาลสงการ  สงใชเงินยืมโครงศึกษาดูงาน  และติดตามการนําสง MOU การ
ปฏิบัติงาน 
วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล  ๔  ป 

 
          /วันท่ี ๑๕  ... 

 



-๕- 
 

วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ สปสช.  ครั้งท่ี ๑ 
และเตรียมเอกสาร/สถานท่ีรับการตรวจประเมิน EHA 
วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  รับการตรวจประเมิน  EHA 
วันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ จังหวัดเคลื่อนท่ี 
วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาตําบล  ๔  ป 
วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน  แกไขปรับปรุง 
เทศบัญญัติฯ 
วันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ  สปสช. 
สงหนังสือเชิญประชุมสภา (วันท่ี  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐) 
วันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  สรุปรายงานติดตามผลการดําเนินโครงการศึกษาดูงาน 
วันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการ  LTC 
วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เตรียมสถานท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  สมัย
สามัญท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๑   

ผูอํานวยการกองคลัง -  เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรองปลัด  และผูเขาประชุมทุกทาน  
   กองคลังก็ไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี  มีการประสานงานในการจัดซ้ือจัดจางของแตละกอง 
   สรุปรายรับรายจาย  ดังนี้ 
   รับจริง  ๒๖,๔๔๙,134.20  บาท 
   จายจริง  ๑๘,๒๑๑,๐๑๒.๗๗  บาท 
   คงเหลือ    ๘,๒๓๘,๑๒๑.๔๓  บาท 
   หักเงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุวัตถุประสงค)    ๓,๖๓๘,๑๗๔  บาท 
   คงเหลือเงินใชได     ๔,๕๙๙,๙๔๗.๔๓  บาท 
   งานท่ีอยูระหวางดําเนินการ  ถนนบานทุงสวาง  หมู  ๑๘  และถนนบานหนองแคน   

หมู  ๑๖   
รองนายกเทศมนตร ี นางประจวบ  สิงหชะฎา  ฝากกองคลังไดดูเรื่องสถานะทางการเงินของเราดวย 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   - เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรองปลัด  เพ่ือน  ทุกทาน 
   ผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานของกองการศึกษาดังนี้ 
   ๑. การเบิกจายเงิน 
        -  เบิกเงินรับฝาก  เงินหักภาษี  ณ  ท่ีจาย ของศูนย  ๕  แหง 
        -  เบิกคาวัสดุอาหารเสริม (นม)  ศูนย  ๕  แหง 
        -  เบิกเงินอุดหนุน สปสช. ศูนย ๕ แหง 
        - เบิกเงินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ศูนย ๕ แหง 
   ๒.  กิจกรรมโครงการ 
        -  งานโฮมบุญแซมซาย  วันท่ี  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐   
        -  งานไหวพระธาต ุ วันท่ี  ๙-๑๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 
   กิจกรรมแตละกิจกรรมไดมีการเตรียมเอกสารตาง ๆ  ประสานงานสวนท่ีเก่ียวของ  การ 

เตรียมสถานท่ี  การดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการเสร็จเรียบรอยดี 
 
          /ผมขอขอบคุณ... 

 



 
-๖- 

 
ผมขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกทานท่ีใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานใหดําเนินการ 
สําเร็จลุลวงไปดวยดีครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ  นางประจวบ  สิงหชฎา  เจาหนาท่ีทุกฝายทุกกองไดชวยกันดูแลจะทําใหงานเราสําเร็จลุลวง 
รองปลัดเทศบาลตําบล  นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รักษาราชการผูอํานวยการกองชาง  เรียนรองนายกเทศมนตรี  

ทานปลัด  ผูอํานวยการกอง  และสวัสดีพนักงานทุกทาน  ขอรายงานรายละเอียดท่ีได
ดําเนินการดังนี้ 

 ๑.  โครงการเสริมไหลทางถนนดิน  บานทุงสวาง  หมู ๑๘    ดําเนินการกําหนดราคา
กลาง 

 ๒. โครงการทําแนวกันไฟรอบปาชุมชน (เขตแนวรอบปาชุมชนบานหนองแคน  หมู ๑๖) 
 สะดุดตรงนายชางจะไมเปนกรรมการ  ทานนายกไดสั่งการใหเปนตามกฎหมาย  ตอนนี้อยู

ระหวางข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง 
 ๓.  โครงการกอสรางถนนดินพรอมปรับเกลี่ยบานหนองหวา  หมู  ๑๑  ถึงโนนโพธิ ์
 รอเสนอสภาพิจารณาใหม  เนื่องจากโครงการขาดความหนา 
 - การดําเนินการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  ออกดําเนินการรวมกับสํานักปลัดทุกวันศุกร  

ไดแก  นายอธินันท  ศิริจันทร 
 -  ดําเนินการซอมแซมประปา  หมู ๖  หมู  ๑๓  และหมู  ๑๗  น้ําไมเพียงพอ 
 -   การออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร  จะมี  ๒  ราย  คือ  ๑. นายคมกฤษ  เมืองจันทร 
 ๒.  นายธงชัย  พันทอง  การดําเนินการจะมีปญหาจากกระแสชาวบานมีการรับเงินคาเขียน

แบบ  เปนเรื่องเหนือผูบังคับบัญชา  เพราะเปนการตกลงระหวางสองคน 
 -  การรวมกิจกรรมมีการเตรียมงานไหวพระธาตุ  เตรียมโฮมบุญแซมซาย   รวมดับไฟ 
 -  มีบางทานในการรวมกิจกรรมใหเอาใจใสในการทํางาน   บางทานไมใหความชวยเหลือกัน  

เอาเปรียบ  ไมมีน้ําใจ  ทําใหคําสั่งท่ีออกไปไมมีความหมาย  การจัดสถานท่ีชวยทําหลายคน  
ทําบาง  ไมทําบาง  แตก็ยังออกไปดูสถานท่ี 

 -  การดําเนินงานของเดือนเมษายน  ๒๕๖๐  ผมจะไดรายงานครั้งนี้เปนครั้งสุดทายใน
หนาท่ีผูอํานวยการกองชาง  เพราะเดือนหนาผูอํานวยการกองชางคงไดมาปฏิบัติหนาท่ี 

รองนายกเทศมนตรีฯ   นายเทศ  มะเด่ือ  ทุกกองมีการนําเสนอมีการปรึกษาหารือ  ซ่ึงจะมีท้ังขอดีและขอเสีย  ทุก
กองมีความสําคัญ  เราตองเดินคูขนานกันไป  ทุกคนไดมีการมอบหมายจากคณะผูบริหาร  
ฝากทานปลัด  หัวหนากอง  ไดดูแลในสวนท่ีแกไขไดไมไดจะไดนํามาปรึกษาในท่ีประชุม  
ผมคณะผูบริหารทองถ่ิน  อยูมีกําหนด  แตทานตองอยูดวยกันจนเกษียณ   

ท่ีประชุม    -รับทราบ-   
 
 
 
         /๓.๔ สรุป... 
 
 
 

 



-๗- 
 

๓.๔  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ขอมูล ณ วันท่ี ๑๘  เมษายน  25๖๐ 
                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรีสะเกษ 
(ฟอรด) 

นข  3270  ศรีสะเกษ 
(EMS) 

1 กฆ 494 ศรีสะเกษ 
(รถจักรยานยนต) 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

 35,200 2,000 35,200 2,000 3,000 300 
ตุลาคม  2559 3,500 - 1,500 - 200 - 
พฤศจิกายน 2559 3,000 - 3,500 - 200 - 
ธันวาคม 2559 4,500 410 3,500 - - - 
มกราคม 2560 7,000 - 1,800 - - - 
กุมภาพันธ 2560 4,500 - 2,000  200 - 
มีนาคม 2560 5,000 - 2,800 - - - 
เมษายน 2560 2,500  1,500 - -  

รวม 30,000 410 16,600 - 600 - 
 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2559 - - 200 - 
พฤศจิกายน 2559 1,000 - 300 - 
ธันวาคม 2559 1,000 - - - 
มกราคม 2560 - - 300 - 
กุมภาพันธ 2560 - - - - 
มีนาคม 2560 1,000 - -  
เมษายน 2560 1,000 - 300  

รวม 4,000 - 1,100 - 
รองนายกเทศมนตรีฯ -  การใชน้ํามันเขามีมาตรฐานวาใชน้ํามันเทาไร  รถฟอรดใชน้ํามันเยอะ  รถ EMS  ไมมีเคส 

ไมไดออก  ทานนายกใหรถ EMS  อยูประจําเพ่ือชวยเหลือ  ฝากเวร EMS  พ่ีนองตําหนิ
เวลาโทรขอความชวยเหลือไมรับ  เพราะไมชอบถือโทรศัพท  ทําใหชวยผูเดือดรอนไมทัน 
การตอชวงเปลี่ยนเวรภาคเชา  ภาคคํ่า  ไมตอเนื่องกัน  ไมคืนกุญแจรถใหเวรตอ  ถาทานไม
ปฏิบัติตามตารางเวรเราตองรับผิดชอบตามกฎหมายใหทุกคนไดรับผิดชอบดวย 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
 
         /๓.๕ ผูท่ีผาน... 

 



-๘- 
 
   ๓.๕  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 

๓.๕.๑  อบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงข้ันกาวหนา  รุนท่ี  ๓๐   
วันท่ี  ๑๓-๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานี 
ผูเขารับการประชุม  ๑. นายมะสิน  แกวจันทร  พนักงานดับเพลิง  ๒.นายสุบัญ  แพทย
กลาง  ผช.จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๓.นายอธินันท  ศิริจันทร 

นายอธินันท  ศิริจันทร -  เรียนคณะผูบริหาร  ทานปลัด  ทานรองปลัด  หัวหนากองทุกกอง  และผูเขาประชุม
ทุกทาน  ผมไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตร  พนักงานดับเพลิงข้ันกาวหนา  รุนท่ี  ๓๐  
ในระหวางวันท่ี  ๑๓-๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐(๑๒ วัน)  ณ  วทิยาลัยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  วิทยาเขตปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ผมขอสรุปเนื้อหาสําคัญดังนี้ 

 เริ่มหลักสูตรในหนึ่งวัน  ตั้งแตตี  ๕ – สามทุม  ของทุกวัน  ในการอบรมครั้งนี้ไดอบรม
เรื่อง 

  ๑.  ระบบปญหาการเหตุการณ  (๑ CS) 
  ๒.  การใชเครื่องชวยหายใจ (SCBA) 
  ๓.  การใชน้ําดับเพลิง 
  ๔.  ความรูเก่ียวกับการกูภัยสารเคมีวัตถุอันตราย 
  ๕.  ฝกปฏิบัติแผนผจญเพลิง 
 ผมจึงอยากนําความรูท่ีไดมาถายทอดใหประชาชนไดทราบถึงภัยอันตรายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจําวันของเราคือ  เรื่องการใชแกสหุงตม  ใหรูวิธีการดับไฟอันเกิดจากแกสหุง
ตม 

เลขานุการนายกฯ - ถาไฟไหมรถยนตทําอยางไรครับ 
นายอธินันท  ศิริจันทร - ไฟไหมรถยนตแนะนําอยางเขาใกลใหแจงเจาหนาท่ีโดยตรง 
นักประชาสัมพันธ - อยากใหผูผานการอบรมไดไปพูดผานหอกระจายขาวเรื่องการดับเพลิง 
รองนายกฯ (นายเทศ  มะเดื่อ)  นักประชาสัมพันธพูดถูกตอง  ใหผูผานการอบรมนําความรูเบื้องตนในเรื่องไฟไหม

โดยใหเจาพนักงานปองกันฯ  และลูกทีมนําเรื่องเสนอผานหอกระจายขาว 
เจาพนักงานปองกันฯ -  ผมไดไปเปนวิทยากรฝกอบรมทบทวนอาสาปองกัน อปพร.ของอําเภอเมืองจันทร  ผม

ไดพูดเก่ียวกับการดับเพลิง  บอกประเภทของเพลิง  มี  ๔ ชนิด 
1. Class A Fire คือไฟไหมท่ัวไป คือเกิดเหตุไฟไหมบนผิววัสดุติดไฟท่ัวไป เชน ไม 

เสื้อผา ยาง และพลาสติกบางประเภท ซ่ึงไฟประเภทนี้สามารถใชน้ําในการดับไฟได 
รวมถึงถังดับเพลิงท่ัวไปก็ใชดับไฟประเภทนี้ไดเชนกัน 

2. Class B Fire คือไฟไหมบนของเหลวท่ีติดไฟได เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ไฮโดรคารบอน 
หรือสารละลายเคมีตางๆ รวมถึงกาซไวไฟชนิดตางๆ ดวย ซ่ึงไฟประเภทนี้อาจมีการ
ระเบิดได วิธีการดับไฟประเภทนี้คือ หาตนตอของแหลงเชื้อเพลิงแลวทําการตัด
แหลงเชื้อเพลิงนั้น เชน ทอน้ํามันท่ีรั่ว ทอกาซท่ีรั่ว เปนตน แลวจึงทําการดับไฟ โดย
การตัดปฏิกิริยาลูกโซของสารเคมี โดยใชสารเคมีแหง เชน Halon หรือใชโฟม
ดับเพลิง ซ่ึงจริงๆ แลวถังดับเพลิงท่ัวไปก็จะใชสําหรับดับเพลิง Class A และ Class B  

/นั่นเอง... 

 



-๙- 
 

นั่นเอง สําหรับการใชน้ําดับเพลิงประเภทนี้เปนสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจทําให
ไฟขยายวงกวางข้ึน (นึกภาพเวลาทําผักบุงไฟแดงก็ไดครับ เคาจะสาดน้ําลงไปใน
กระทะใหไฟลุกพรึ่บ) อนึ่ง สาร Halon ถูกสั่งหามใชในปจจุบัน เพราะพบวาเปนสาร
ท่ีทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ 

3. Class C Fire คือไฟไหมท่ีเกิดจากไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟา ซ่ึงแนนอนวาไฟ
ประเภทนี้ไมสามารถใชน้ําได (โดนไฟช็อตตายพอดี) วีธีรับมือ คือตองหาทางตัด
แหลงไฟฟาใหไดกอน เม่ือสามารถตัดแหลงไฟฟาไดแลว ก็สามารถดับไฟประเภทนี้
ไดเชนเดียวกับ Class A Fire อยางไรก็ตาม ไฟประเภทนี้สามารถดับไดทันที หากใช
สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม เชน CO2 และ FM-200 

4. Class D Fire คือไฟไหมบนสสารท่ีเปนโลหะ  เชน อลูมิเนียม แม็กนีเซียม โซเดียม 
ฯลฯ ซ่ึงไฟประเภทนี้จะมีอุณหภูมิสูงมาก (อาจถึง 1000 องศาเซลเซียส) และยังมี
เปลวไฟนอยมาก จนสังเกตเห็นไดยาก การใชน้ําดับไฟประเภทนี้เปนสิ่งท่ีหาม
เด็ดขาด วิธีเดียวในการดับไฟคือใชสารดับไฟท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไปจะใช ผงโซเดียม
คลอไรด หรือ ผงแกรไฟต ในการดับไฟ 
ผมอยากมีการจําลองเหตุการณจริง เปนการใหความรูใหประชาชนไดรับทราบ
เก่ียวกับไฟจากแกส  เปาหมายอยากใหเปนผูนําชุมชน  นักเรียน  พนักงานเทศบาล  
ครูศูนยฯ  ครับ  อาจจะเปนชวงบายก็ไดครับ  และเดือนหนาผมจะทําโครงการ
ฝกอบรมทบทวน อปพร. ครับ 

รองนายกฯ (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานหัวหนาปองกันฯ  จะทําโครงการอบรมใหความรูเบื้องตนเรื่องไฟ  ใหทํา 
     หนังสือแจงผูนํา  ครูศูนยฯ  ดวย 

เจาพนักงานปองกันฯ -  ผมจะอบรมชวงบายครับ  ทฤษฎี  ๑  ชั่วโมง  และฝกปฏิบัติการดับเพลิงครับ 
 

๓.๕.๒  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังองคกรพัฒนาเอกชนในดานการพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการ  ระหวางวันท่ี  ๒๒-๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร  กรุงเทพฯ 
ผูเขารับการอบรม   ๑.นางสาวจริาวฒัน  รัตนวัน  นักพัฒนาชมุชนชํานาญการ  ๒. นางจตุพร  
หลาธรรม  นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

นางจตุพร  หลาธรรม - เรียน  สรุปคราว ๆ  ดังนี้  ขาพเจาไดรับมอบหมายจากศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลเมือง
จันทร  ไปนําเสนอกิจกรรมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการ  โดยไดเสนอโครงการสงเสริมผูมีรายไดนอย  เปนการจัดอบรมเลี้ยงไกพ้ืนบาน  
ไดรับการอนุมัติงบประมาณ  ๒๑๔,๙๐๐  บาท  ซ่ึงจะดําเนินการปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐   

น.ส.จิราวัฒน  รัตนวัน -  เรียนคณะผูบริหาร  ทานปลัด  และผูเขาประชุมทุกทาน  การประชุมจะเปนการนําเสนอ
โครงการไมมีการใหความรู  เทศบาลเราเสนอโครงการสงเสริมผูมีรายไดนอย  เราไดเลือก
บานบก  หมู  ๑  เลี้ยงไกรายครัวเรือน  ตัวผู   ๑  ตัว  ตอตัวเมีย  ๔  ตัว  และบาน        
เมืองจันทร  หมู  ๒  เลี้ยงเปนรายกลุมคะ  ไดรับการพิจารณาผานเรียบรอยแลวคะ 

รองนายกฯ (นายเทศ  มะเดื่อ)  ท้ัง  ๒  ทาน  ไดไปเสนอผลงานและไดรับงบประมาณมาพัฒนาคุณภาพชีวิตบขอ
หมูบานเรา 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
       /ระเบียบวาระ... 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/FM-200


-๑๐- 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  โครงการศึกษาดู งาน เทศบาลตํ าบลเมืองจันทร  ระหวางวัน ท่ี   ๓ -๖   
พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

รองนายกฯ (นายเทศ  มะเดื่อ)   มอบผูรับผิดชอบโครงการครับ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรองปลัด  ผูอํานวยการกองทุก 

กองและผูเขาประชุมทุกทาน  ทานท่ีลงชื่อเขารวมโครงการศึกษาดูงานของเทศบาล  วันท่ี   
๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  จะมีการประชุมใหความรู เริ่มลงทะเบียน  ๐๘.๐๐  น.  และรถจะ
ออกจากเทศบาลไปดูงาน  เวลา  ๒๐.๓๐  น.  ถาทานใดลงชื่อไวแลวไมสามารถเขารวมการ
อบรมได  ตองชดใชในสวนท่ีเทศบาลไดออกคาใชจายเปนเงินหัวละ  ๔,๒๐๐  บาท 

รองนายกฯ (นายเทศ  มะเดื่อ)  ถาครูศูนยฯ  ไป  เราตองปดศูนยฯ  จะมีผลตอการเรียนการสอนหรือไม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  -  ใหครูปดเพ่ือทําความสะอาดศูนยฯ คะ 
รองนายกฯ (นางประจวบ  สิงหชะฎา  -  ใหศูนยฯ  ปด  เพ่ือเตรียมการเรียนการสอน  และทําความสะอาด  ปดวันท่ี   

๑-๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
ท่ีปรึกษานายกฯ  -  เรียนทานนายกขอหารือในการไปศึกษาดูงาน  การแตงกายเราจะแตงอยางไรดีครับ  ถา 

เราแตงชุดสวยจะดีไหมครับ  เพราะเปนเอกลักษณของเรา  ผมขอหารือครับ 
นายกเทศมนตรี -  วันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ใสชุดสวย  วันท่ี  ๕-๖  พฤษภาคม  สุภาพสีดําคอพับ  รองเทา

ผาใบ 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๔.๓  กําหนดสงขอตกลงการปฏิบัติราชการ  ของพนักงานเทศบาลตําบล   
พนักงานจาง   และครู  (ครั้งท่ี  ๒  วันท่ี ๑ เมษายน  ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

   ภายในวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  -  ใหสงขอลงการปฏิบัติราชการ  ของพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  และครู   

จะเปนการสงขอตกลง  ครั้งท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐ –  วันท่ี  ๓๐   
กันยายน  ๒๕๖๐  สงภายในวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
รองนายกเทศมนตรีฯ (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานใดมีเรื่องท่ีจะเพ่ิมเติมอีกครับ 
ปลัดเทศบาลตําบล -  เรียนทานรอง  ทานท่ีปรึกษา  ทานรองปลัด  ผูอํานวยการกองทุกกอง  เรื่องท่ีจะนํา

เรียนท่ีประชุมไดรับทราบ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  จะมีการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร และมีเรื่องสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา  

 ๑.  กองชาง  และสํานักปลัดติดตั้งแอรใหม 
 ๒.  โตะ-เกาอ้ี   

๓.  ประปา  หมู ๖, หมู  ๑๓  และหมู ๑๗  น้ําไมไหล  จึงอยากใหผูรับผิดชอบได 
เปด-ปด  ประปา เปนเวลาคะ 

 
         /ประปา... 

 

 



-๑๑- 
 

-  ประปาท่ีสอบราคาไปแลว  ๕  หมูบาน  มีบางหมูท่ีดําเนินการชา  ขอฝากกองคลังไดทํา
หนังสือติดตามท้ัง  ๕  หมูบาน 

รองนายกฯ (นายเทศ  มะเดื่อ)  -  ทานนายกไดมาท่ีหองประชุมแลว  ผมขอรายงานเรื่องท่ีไดประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม  ดังนี้ 

   -  วันท่ีไปศึกษาดูงานจะใหครูศูนยฯ  ท่ีไมไดเขาศึกษาดูงานปดเพ่ือปรับปรุงศูนย  และ 
เตรียมสื่อการเรียนการสอน  วันท่ี  ๑-๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

นายกเทศมนตรีฯ  -  เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด เจาหนาท่ีทุกทาน  ตองขออภัยท่ีไมไดเขา 
รวมประชุมตั้งแตตน  เนื่องจากผลมีภารกิจท่ีอําเภอเมืองจันทร  จะคุยเรื่องการเตรียมงาน
จังหวัดเคลื่อนท่ี  เราตองเตรียมโครงการเพ่ือของบประมาณกับทานผูวาฯ  จะจัดท่ีโรงเรียน
บานเมืองจันทร  ในวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๔๖๐  
ท่ีทานรองเทศไดนําเรียนผมไมมีปญหา  ผมเห็นทุกคนเหนื่อยกับหนาท่ีการงานผม
ขอขอบคุณครับ 
-  การทํางานอยากใหดูระเบียบ  เพ่ือท่ีเราจะไดขับเคลื่อนงานไปดวยกัน  ตองมีการเตรียม
ความพรอมเสนอ  ขอบคุณทุกทานท่ีรวมกันทํางานโฮมบุญ, งานไหวพระธาตุ  เสาร-อาทิตย
นี้ผมก็ประชุมท่ีจังหวัดศรีสะเกษในการขับเคลื่อนงาน 
-  ผมพูดเสมอใหเราภูมิใจในองคกร  ชวยกันรักษา  อยาใหใครตําหนิได  สวนไหนท่ีตอง
ปรับใหหันหนามาคุยกัน  ฝากหัวหนากอง  ทานปลัด  ทานรองปลัด  ใหกํากับดูแลเอาใจใส
ระเบียบในการทําเอกสารชวงนี้ยุงยาก  ใหทํางานตามระเบียบ  และใหทุกคนมีระเบียบวินัย  
ทําตามกติกาท่ีตั้งไว 

เจาพนักงานปองกันฯ -  สืบเนื่องจากไดขับรถตรวจเรื่องดาน  โครงการ  ๗  วันอันตราย  เปนโครงการท่ีรัฐบาล 
เนนการลดอุบติเหตุ  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ไดมีการเปลี่ยนระเบียบการขับข่ี ซ่ึงมีการ
ตอตานมาก  รัฐบาแจงรถยนตใหนั่งไดไมเกิน  ๖  ท่ีนั่ง  สามารถลดการอุบัติเหตุได 
- ถนนหนาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  แยกจากอําเภออุทุมพรพิสัย  การตั้งดานเปนการ
บริการพ่ีนองประชาชน  แตเราเปนดานหลักและมีเจาหนาท่ีของ สภ.เมืองจันทร  มารวมได
มีการเปรียบเทียบปรับ   ถาเปนแบบนื้เราจะมีเสียงสะทอนกลับมา  ดานเราเมาตองจับปรับ
วันละ  ๒  คน   

นายกเทศมนตรีฯ  -  ถาผลกระทบทําใหประชาชนไดรับประโยชนก็ไมเปนไรครับ  เพราะรัฐบาลมีผลงานลง 
กวาดขันดานวินัย  และการจราจร  เราเนนการปองกัน  การปราบปราม  คงจะเริ่ม
ประมาณปลายเดือนนี ้

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐  น.  
 
 
 

          (ลงชื่อ)           
              ( นางสุธาทิพย   จันทะศิลา ) 
                     เจาพนักงานธุรการ 
                            ผูจดรายงานการประชุม 
         /ลงชื่อ... 

 



 
-๑๒- 

 
 
 

(ลงชื่อ)               
                ( นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น ) 

                             หัวหนาสํานักปลัด 
                        ผูตรวจรายงานการประชุม    
 
 

(ลงชื่อ)               
                ( นายวชิยุตมพงษ  ผูมีสัตย ) 

                   รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
                        ผูตรวจรายงานการประชุม    
 
 

(ลงชื่อ)               
                ( นางสาวเมืองทอง  บุปผา ) 

                     ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
                        ผูตรวจรายงานการประชุม    
 
 
            (ลงชื่อ)            
             ( นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ ) 
                     นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร    
                                           ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลสามัญ  และพนักงานจาง ครั้งที ่ ๔/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๗  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐- 

 


