
 
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 

ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๒๒  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
********************** 

 

ผูมาประชุม 
๑. นายชัยยะนารถ   ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  
๒. นายเทศ   มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๓. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๔. นางสาวสถิดาภรณ เมืองจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๕. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๖. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร            

๗. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๘. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๑๐. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๑. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๒. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๓.  นางสาวรัสดา  รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๑๔.  นางจตุพร  หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๕.  สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   

๑๖.  นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๗.  นายไพรตัน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๑๘.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๑๙.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๐.  นายนพดล   วงษสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๒๑.  นางสาวปรตี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

๒๒.  นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๒๓.  นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๒๔.  นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๒๕.  นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๖.  นางสาววรัญชรีย นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองการศึกษา) 

๒๗.  นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา) 

๒๘.  นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๒๙.  นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

 

/๒๙.นายณชพล... 
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๓๐. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๓๑.  นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๓๒.  นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๓๓.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

๓๔.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  

๓๕.  นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป 

๓๖.  นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป 

๓๗.  นายทัศนพงษ  สมัญญา  ผูชวยนายชางโยธา 

๓๘.  นายสมภักดิ์   เหลาลาภะ ยาม 

๓๙.  นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 

๔๐.  นางสาวณัฏฐวรรณ ขันติวงษ คร ู

๔๑.  นางสาวกฤตาภา  จินาวัลย  คร ู

๔๒.  นางสาวละเมียด  บัวไขย  คร ู

๔๓.  นางสนั่น  งาหอม  ผูดูแลเด็ก ศูนยวัดเมืองจันทร 

๔๔.  นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร คร ู

ผูไมมา 

๑. นายชยพล    ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง   ลาพักผอน 

๒. จาเอกชุติพนต  ปดตามานัง จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน   ลาพักผอน 

๓. นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  ไปราชการ 

๔. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร  ลาพักผอน 

๕. นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานสูบน้ํา    ไมมา 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือถึงเวลา  10.00 น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก   

เขารวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานนายกเทศมนตรีตําบลติดภารกิจอยู  ๒  แหง  ทานใหกระผมทําหนาท่ี 

ตามระเบียบวาระการประชมุแทน  ทานปลัดไดขออนุญาตไปพบแพทยตามแพทยนัด  ผม
ไดรับสั่งการจากทานนายกฯ  ในการประชุมประจําเดือนจะมีเดือนละครั้ง  ซ่ึงเราจะมารับ
นโยบายจากทานนายกฯ  เปนนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานรวมกัน  มีการนําขอ
ราชการมาปรึกษาหารอื  และแกไขปญหารวมกัน 
-  ผมฝากในเรื่องไมคหองประชุม  ทานท่ีดูแลรับผิดชอบหองประชุมใหดูไมคดวย นี้เปน
หนวยงานเราเอง  แตถาเปนหนวยงานอ่ืนมาใชหองประชุมและไมคติดๆ  ดับ  ๆ  ใหมีการ
ประสานในสวนพัสดุ  จะไดขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไดดี  ในสวนของอุปกรณท่ีขาด 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๕ /๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ท่ีประชุมไดอานรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๒   

พฤษภาคม  ๒๕๖๑  หากมีแกไขของไดแจง   
- ไมมีผมขอเขาสูระเบียบวาระตอไป 

ท่ีประชุม     -รับทราบ-   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ๓.๑  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการเลิกใชพลาสติกหุมฝา 

หุมขวดน้ําดื่ม 
        ดวยกระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมวา  รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมมือในการแกไขปญหาขยะ
พลาสติก  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับมอบหมายใหเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงานแกไขปญหาขยะพลาสติกท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
โดย  กรมควบคุมมลพิษไดรวมมือกับสมาคมภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ  ซ่ึง
ผูประกอบการไดตระหนักถึงผลกระทบและสมัครใจท่ีจะรวมกันเลิกใชพลาสติกหุมฝา
ขวดน้ําดื่ม  หรือแคปซีล  (Cap  Seal)  โดยพรอมเพรียงกันตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  
๒๕๖๑  เปนตนไป   

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เปนนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการรณรงค 
เลิกใชพลาสติกหุมฝาหุมขวดน้ําดื่ม  มอบนักวิชาการสาธารณสุขไดชี้แจง 

นักวิชาการสาธารณสุข - เรียนคณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ฝาหุมน้ําขวดพลาสติก   จะมี 
พลาสติกใสหุมคะ  เขาจะรณรงคไมใหซ้ือ  จะเลิกใชแลว  เราไมซ้ือเขาจะไดไมไดขาย 
เพราะพลาสติกหุมไมมีประโยชนแกะออกก็ท้ิง 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  สงเสริมจากภาครัฐไปถึงเอกชน  คงมีหนังสือเรียนถึงผูบริโภค  ฝาก 
ประชาสัมพันธ  เชา-เย็น  ในเรื่องของนโยบายทานใดยังใชก็ของใหเลิกใช 

ท่ีประชุม     -รับทราบ-   
 
   ๓.๒  วินิจฉัยขอหารือของกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 

จัดจางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. กรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือใช
สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น  ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือ
มีภาระติดพัน  อปท.จะรับเอาพัสดุหรือสิ่งนั้น ๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภา
ทองถ่ิน  และเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ.  พ.ศ.๒๕๖๐  หมวด  ๙  “การบริหารพัสดุ”  ตอไป 

๒. การแตงตั้งพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  เขารวมเปน
คณะกรรมการซ้ือหรือจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ.  พ.ศ.๒๕๖๐   

 
         /องคกร... 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแตงตั้งพนักงานจางตามภารกิจ  เปน
คณะกรรมการซ้ือหรือจางตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  ขอ  ๒๖  ได 

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

๓.๓  การรับฟงความเห็นตอรางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ...(รางแรก)  ฉบับผานการพิจารณาของคระกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ... ซ่ึงขณะนี้คณะกรรมการกฤษฏี
กา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ... (รางแรก) เสร็จแลว  และเพ่ือใหมีการรับฟงความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติดังกลาว  จึงไดแจงใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินสอบถามความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ผูเก่ียวของไดใหความเห็นตอรางพระราชบัญญัติดังกลาว  และรวบรวมขอมูลสงจังหวัด 

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

   ๓.๔  การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและ 
ย่ังยืน   
 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาใหความรวมมือขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑. รายงานการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริดานการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ผานแบบออนไลนใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินทราบภายในวันท่ี  ๒๕ ของทุกเดือน 
 ๒. พิจารณาออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติทองถ่ิน  รวมถึงการบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
 ๓.  ขอความรวมมือรานคาในทองถ่ินใหจําหนายเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดมาตรฐาน  
และพิจารณาจัดทําปายเกียรติคุณใหรานคาดังกลาว “รานนี้จําหนายเกลือเสริมไอโอดีน
เทานั้น” 
 ๔.  พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ในการสงเสริมและ
สนับสนุนการใหความรูเรื่องไอโอดีน  ตลอดจน  การเลือกใช  การเก็บรักษา  และวิธีใช
เกลือเสริมไอโอดีน  และผลิตภัณฑปรุงรสเสริมไอโอดีน  โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน  ซ่ึง
กําหนดวันท่ี  ๒๕  มิถุนายนของทุกป  เปนวันไอโอดีนแหงชาติ 

   .............................................................................................................................................. 
 
         /๓.๕ สรุปการปฏิบัติงาน... 

-๓- 
 



๓.๕  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนการปฏิบัติงานของเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๑ แตละกอง  สํานักปลัด  
กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

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

๓.๖  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  25๖๑ 

                  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  2560 6,500 - 3,000 - 100 - 
พฤศจิกายน 2560 4,000 - 3,500 - 200 - 
ธันวาคม 2560 5,500 - 4,500 - - - 
มกราคม  2561 1,000 - 2,500 - - - 
กุมภาพันธ  2561 1,000 - 6,000 - - - 
มีนาคม 2561 4,000 - 3,000 - 100 - 
เมษายน  2561 1,500 - 3,000 - 300 - 
พฤษภาคม  2561 5,000 500 3,000 - 100 - 
มิถุนายน  2561 2,500  1,500    

รวม 31,000 500 30,000 - 800 - 
 
 

 
                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2560 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2560 1,000 - - - 
ธันวาคม  2560 2,000 - - - 
มกราคม 2561 500 - - - 
กุมภาพันธ  2561 2,000 - - - 
มีนาคม 2561 - - - - 

 
         /ชนิดรถ... 

-๔- 
 



 
 
                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

เมษายน 2561 1,000 -  100 - 
พฤษภาคม 2561 1,500 - 200 - 
มิถุนายน 2561 1,000 - - - 

รวม 9,000 - 500 - 
   .............................................................................................................................................. 
 
   ๓.๗  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 

๓.๗.๑  อบรม “โครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังและ
พัสดุตามมาตรฐาน  กฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสรางภูมิคุมกันในการ
ปฏิบัติงาน  สําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วันท่ี  ๔-๖  มิถุนายน  
๒๕๖๑  ณ  โรงแรมศรีลําดวน  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๓. นางสาวรัสดา  รุนพงษ  ตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ 

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

 ๓.๗.๒  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
ปฐมวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดศรีสะเกษ  วันท่ี  ๗  มิถุนายน  
๒๕๖๑  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ผูเขารวมประชุม  
 ๑. นางกฤตาภา  จินาวัลย   ตําแหนง  ครู 
 ๒. นางสาววิภาวดี  สมพงษ   ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 ๓. นางสนั่น  งาหอม    ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 ๔. นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี   ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 ๕. นางสาวจีรนันท  วิยาสิงห ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
........................................................................................................................................... 

 
 

         /๓.๗.๒ อบรม... 
 
 
 

-๕- 
 



 
๓.๗.๓  อบรมหลักสูตร “สูตรสําเร็จการจัดทําแผนท่ีแมบท การจัดทําทะเบียน

ทรัพยสิน และการสํารวจขอมูลภาคสนาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ และการสาํรวจขอมูลภาคสนาม  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๐  และเตรียมรองรับการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (LPA) ประจําป  ๒๕๖๑ วันท่ี  ๙-๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมกิจตรง
วิลลรีสอรท  จังหวัดอุบลราชธานี 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นางแกวสุริยา  แสนอุบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๒.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
                                                              ชํานาญงาน
.......................................................................................................................................... 

 
๓.๗.๔  อบรมหลักสูตร “กลยุทธการดําเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Laas)” วันท่ี  ๑๕-๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรม
บานสวนคุณตากอลฟแอนดรรีสอรท  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นายไพรัตน  ศรีสุข  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 ๒.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
                                                              ชํานาญงาน 
.......................................................................................................................................... 

 

๓.๗.๕  อบรมหลักสูตร “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  เทคนิคในการกําหนดราคากลาง  และการตรวจการจางงาน
กอสราง  และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี”  
วันท่ี  ๑๕-๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะ
เกษ 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นายนคร  เมืองจันทร  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 ๒.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
.......................................................................................................................................... 
 

๓.๗.๖  ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินคาปฏิบัติการดวย
ระบบการจายตรงใหกับหนวยปฏิบัติการ  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  หองประชุม
อาคารสงเสริมสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
.......................................................................................................................................... 

-๖- 
 



๓.๗.๗  อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผูดูแลระบบประปา  สูน้ําประปา
ดื่มได”  วันท่ี  ๒๐-๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมสุนียแกรนด     แอนคอนเวนชั่น  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นายชยพล  ขันถม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๒.  นายอธินันท  แกวจันทร  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการประปา 
.......................................................................................................................................... 

 

๓.๗.๘  อบรมหลักสูตร “การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  
ภายใตหนังสือซักซอมการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๒ รูปแบบจําแนกงบประมาณ
ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม  และรูปแบบโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร  e-LAAS” 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๒.  นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง   รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๓.  นางแกวสุริยา  แสนอุบล   ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๔.  นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
                                                               ชํานาญการ 
 ๕.  นางสุธาทิพย   จันทะศิลา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
.......................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๒ 
......................................................................................................................................... 

 

   ๔.๒  การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูติดเช้ือ 
......................................................................................................................................... 

 

๔.๓  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
(โรงเรียนผูสูงอายุ) 
......................................................................................................................................... 
 

๔.๔  วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  กําหนดจัดกิจกรรม Big  Cleaning  Day     
......................................................................................................................................... 

 

   ๔.๕  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  การนเิทศและติดตาม 
       การจัดทํา  “ถังขยะอินทรียหรือถังขยะเปยกครัวเรือน” 

                                      (หนวยงานออกนิเทศ  สํานักงานทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ) 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
......................................................................................................................................... 

 
  



เลิกประชุมเวลา  12.๑0  น. 
 

 
 

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

-๑๙- 
 
 
           

      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
              รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสาวเมืองทอง  บุปผา) 
                ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายชัยยะนารถ   ขันติวงษ ) 
             นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนกังานเทศบาลตําบล  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑  วันที ่ ๒๒  เดอืน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 


