
 
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 

ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๑ 
วันท่ี   ๑๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

********************** 
 

ผูมาประชุม 

๑. นายเทศ   มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๒. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๓. นายสุพิษ  เมืองจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๔. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๕. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๖. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๗. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๘. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๙.  นางสาวรัสดา  รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๑๐.  นางจตุพร  หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๑.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๒.  สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน 

๑๓.  นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๔.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๑๕.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๖.   นางสาวปรตี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

๑๗.  นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๑๘.  นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๑๙.  นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๐.  นางสาววรัญชรีย นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองการศึกษา) 

๒๑.  นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา) 

๒๒.  นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๒๓.  นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

๒๔.  นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 

๒๕.  นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๒๖.  นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

 

/๓๐.นางสมพร... 

 



-๒- 

๒๗.  นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๒๘.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 

๒๙.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

๓๐.  นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป 

๓๑.  นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป 

๓๒.  นายทัศนพงษ  สมัญญา  ผูชวยนายชางโยธา 

๓๓.  นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 

๓๔.  นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 

๓๕.  นางสาวละเมียด  บัวไขย  คร ู

๓๖.  นางสาวกฤตาภา  จินาวัลย  คร ู

๓๗.  นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี  ผูดูแลเด็ก ศูนยวัดหนองแคนใหญ 

๓๘.  นางวิภาวด ี  สมพงษ  ผูดูแลเด็ก ศูนยบานโคก 

๓๙.  นางสนั่น  งาหอม  ผูดูแลเด็ก ศูนยวัดเมืองจันทร 

ผูไมมา 
๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  ประชุมจังหวัด 
๒. นางแกวสุริยา   แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   ประชุมจังหวัด 

๓. นายชยพล  ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง   ประชุมจังหวัด 

๔. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร            ประชุมไทยนิยม 

๕. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ประชุมไทยนิยม 

๖. จ.อ.ชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันฯ ชํานาญงาน  ลาปวย 

๗. นายไพรัตน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  ประชุมจังหวัด 

๘. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา  ลาพักผอน 

๙. นายนพดล     วงษสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  ลาปวย 

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

รวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรี นายเทศ  มะเดื่อ  ผมไดรับแจงจากนายก วามีนโยบายจากผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ  

ใหมีปาย ประชาสัมพันธเก่ียวกับการรณรงคสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนท่ีสวนราชการ  และใหมี
การถายรูปรายงานในถูกวิธี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
รองนายกเทศมนตรี นายเทศ  มะเด่ือ  ทุกทานไดอานรายงานการประชุม  หากมีการแกไขขอใหแจงเจาหนาท่ี

ทําการแกไข 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
       /ระเบียบวาระท่ี ๓... 



-๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
   ๓.๑  เชิญชวนสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด 
รองนายกเทศมนตรี นายเทศ  มะเดื่อ  สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  เปนสถาบันการเงินของ

พนักงานเทศบาล  ไดจดทะเบียนกอตั้งตามกฎหมายสหกรณ  เม่ือป  ๒๕๑๖  ปจจุบนัมี
สมาชิก มากกวา  ๔๐,๐๐๐  คน  มีทุนดําเนินงานมากกวา  ๙,๐๐๐  ลานบาท  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการออมทรัพย  การใหเงินกูเพ่ือการอันจําเปนและมีประโยชน
และการจัดสวัสดิการเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิก  (รายละเอียดสอบถามไดท่ี
งานธุรการ) 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 

 

   ๓.๒  การเตรียมการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  ๒๕๖๑   และรณรงค
    ขับข่ีปลอดภัยตลอด  ๓๖๕  วัน   

รองนายกเทศมนตร ี นายเทศ  มะเดื่อ   - ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  เรื่อง  
มาตรการองคกรตนแบบดานการขับข่ีปลอยของหนวยงานรัฐ  เพ่ือใหขาราชการ  ลูกจาง  
พนักงานราชการในสังกัดปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการสวมหมวกนิรภัย  การคาดเข็มขัด
นิรภัย  และการรักษาวินัยจราจรโดยใหทุกหนวยงานควบคุมดูแลไมใหเจาหนาท่ีในสังกัด
กระทําผิดกฎจราจร และจัดทําปายประชาสัมพันธและปดประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 

 ๓.๓  สรุปการปฏิบัติงานของเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด  กองคลัง  
กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการแลว 

รองปลัดเทศบาล  -  เรียนทานรองนายก  ผูอํานวยการกองทุกทาน  พนักงานเทศบาล  พนักงานจางทุกทาน  
   สวนสํานักปลัดผมรักษาราชการแทน 

1. งานดวนเรื่องโรคพิษสุนัขบา  เริ่มสิ้นเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน เราไดประชุมกันวาจะ
ดําเนินการใหเสร็จกอนงานไหวพระธาตุ  ตอนนี้เราไดรับการประสานมาวาวัคซีนโรค     
พิษสุนัขขาดตลาดทําใหการดําเนินการอาจลาชาได 

   2. ชวงเทศกาลสงกรานตขับข่ีปลอดภัย  ผมไดมอบหมายใหเจาพนักงานปองกันฯ  ไดทํา
   ปายเตือน  แจงพัสดุดําเนินการตามนโยบายผูวาราชการจังหวัด  โดยเนนสวนราชการเปน
   ตัวอยาง  ขับข่ีรถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัย  

3. ขอความรวมมือทุกกองในการสงเอกสารตัวชี้วัดสิ่งแวดลอม  ประจําป  ๒๕๖๑ ไดแจง
ทุกกองแลวเม่ือวันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  และรวบรวมสงสํานักปลัด  งานสาธารณสุข
ภายในวันท่ี  20  มีนาคม  2561  เพ่ือสงจังหวัดตอไป 

   4. แบบประเมินรอบครึ่งปแรก  แจงทุกกองสงแบบประเมินภายใน  30  มีนาคม  2561  
   สวนบันทึกขอตกลงท่ีไดทํากับผูบังคับบัญชาเบื้องตนไวแลว  ใหดําเนินการเสนอ 

ผูบังคับบัญชาแลวใหสงตามกําหนด  สําหรับขอตกลงรอบท่ี  ๒  ใหสงภายในวันท่ี  ๓๐   
เมษายน  ๒๕๖๑ 
 

         /รองนายกฯ... 
 



-๔- 
 
รองนายกเทศมนตร ี นายเทศ  มะเดื่อ  -  ในสวนของสํานักปลัดนั้น  ทานรองปลัดรักษาราชการแทนหัวหนา

สํานักปลัด  ไดดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ  ใหทุกทานดําเนินการในสวนแบบประเมิน  ขอตกลง
ตางๆตามกําหนด ระยะเวลา 

นักวิชาการคลังชํานาญงาน  -  เรียนทานรองนายก  ทานรองปลัด  กองคลังดําเนินการงานประปาเสร็จเรียบรอยแลว   
จะเหลืองานไฟฟา   เราไดดําเนินการขอไฟฟาแลวเหลือหมอแปลงยังไมไดติดตั้ง   
-  ลานกีฬา  ดําเนินการผานกําหนดราคากลาง  และรางขอบเขตแลว  อยูระหวางของการ
หาผูรับจาง 

รองนายกเทศมนตร ี นายเทศ  มะเดื่อ  -  กองคลังจะหวงเรื่องการจัดเก็บภาษีใหครบ  ๑๐๐ %  เปนงานท่ีตอง
แมนยํา  ตัวอยาง  ผมตองเสียภาษี  ๔๐,๐๐๐  บาท  ฝากสวนท่ีเก่ียวของในการทํางาน  
๑.ใหยึดระเบียบ   
๒.อางอิงมาจากไหนในเรื่องของภาษี  เพ่ือเปนแนวทางเดียวกัน  ภาษีจะมากนอยข้ึนอยูกับ 
ฝายจัดเก็บ  ฝากในสวนเก่ียวกับภาษีในการแนะนําใหถูกตอง 

ผูอํานวยการกองการศึกษา - งานท่ียังไมไดดําเนินการในชวงนี้  ศึกษาดูงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  รอครูท่ีไป
   อบรมกลับมากอน 
   - เดือนเมษายน  งานไหวพระธาตุใหทุกทานท่ีนายกไดมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
   อยางเต็มท่ีคะ 
นายชางโยธาชํานาญงาน -  เรียนทานผูบริหารทุกทาน  ทานรองปลัดเทศบาล  พนักงานทุกทาน  สวนกองชางท่ี

ดําเนินการแลวเสร็จ  ถนนคอนกรีต  บานไผนอย  หมู  ๒๔  บานเมืองจันทร  หมู  ๒  
และบานหุงคํา  หมู  ๒๓   
-  งบอุดหนุนของอําเภอ  บานมวงนอย  หมู 19  มี ๒  ชวง  ถนน รพช.-บานมวงนอย  
และจากบานมวงนอย – บานไผนอย    เสนบานสวัสดี – บานทุม 

   -  กองชางไดดําเนินโครงการอบรมเรื่องผังเมืองท่ีแลวเสร็จในเม่ือวาน 
รองนายกเทศมนตร ี นายเทศ  มะเดื่อ  -  ทานนายกเปนหวงเรื่องการกําหนดราคากลาง  ถากองชางไม

ดําเนินการ  งานอ่ืนก็ไปไมได ตองเนนระเบียบ  เปนไปตามแบบ  และถูกตองตามแบบท่ี
กําหนด  เพ่ือปองกันการทํางานของทุกทาน 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
   ๓.๔  แผนการปฏิบัติงานของเดือน  เมษายน  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   

กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   
รองนายกเทศมนตร ี นายเทศ  มะเด่ือ  - ไดสรุปในหัวขอ  ๓.๓  เรียบรอยแลว 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
 
 
 
 
 
 
 

         /๓.๕ สรุปการใชน้ํามัน... 
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๓.๕  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๒  มกราคม  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 - 2,000 - - - 
มีนาคม 2561 1,000 - - - - - 

รวม 19,000 - 15,500 - 300 - 
       

 
 

 
                  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 -    

รวม 5,500 - 200 - 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๓.๖  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
๓.๖.๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกรอบและแนวคิดในการจัดทํา 

เสนทางศรัทธาสูการทองเท่ียววัดเกาแกของจังหวัดท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร 
  ระหวางวันท่ี  ๖-๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมแกลเลอรี่  ดีไซน  โฮเทล  อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

         /ผูเขารวม... 
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ผูเขารวมการประชุม   
๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ตําแหนง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบล 
                                              เมืองจันทร 
๓. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๔. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๕. นางจตุพร  หลาธรรม ตําแหนง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

ท่ีปรึกษานายกฯ  -  เรียนทานรองนายกเทศมนตรี  รองปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจางทุก
ทาน  ผมไดมีโอกาสเขารวมประชุมในวันท่ี  6-7  มีนาคม  2561  ในการประชุมท่ีจะ
เปดโครงการเสนทางการทองเท่ียว  5  จังหวัดชายแดน  จากโคราช – อุบล  จังหวัด
ของเราไดเสนอวัด  19  วัด  หนวยท่ีดําเนินการอบรมตองการเพียง  10  วัด  ท่ีจะให
ความสําคัญเปนพิเศษ  วัดเราไดนําเสนอวาวัดเมืองจันทรเรามีจุดเดนอะไรบาง  เขา
ไมไดนําเรียนวาอยูลําดับท่ีเทาไร  วัด  ๑๐  อันดับ  ท่ีจัดอันดับประกอบดวย  วัดหลวงปู
สรวง  วัดพระธาตุเรืองรอง  วัดสระกําแพงใหญ  วัดสุวรรณหงส   เขาจะจัดอบรมอีก
เพ่ือสรุปขอมูลเปนขอมูลพ้ืนฐาน  เราอยูใน  ๑๙  วัด  ท่ีเขาจะสงเสริม  วัดปราสาทก็อยู
ทาย ๆ   การสงเสริมจะเปนการนําคณะทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา  ไหว
พระธาตุ 12-13-14-15 เมษายน  2561  เขาอาจนําคณะมาวันท่ี  ๑๓  เมษายน  
๒๕๖๑  โดยการนําของ ผอ.ทิวา  รุงแกว 

รองนายกเทศมนตรี นายเทศ  มะเด่ือ  - เรามีโอกาสในการเขารวมประชุมในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  และเปนการประชาสัมพันธงานไหวพระธาตุ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 

    ๓.๖.๒  อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและแนวทางการพัฒนา
   คุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตามแนวทางประชารัฐ 

ระหวางวันท่ี  ๗ มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  หองประชุมอาคารแสดงสินคาและผลิตภัณฑ 
OTOP องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
ผูเขารวมประชุม  
 ๑. นางไพรินทร  กรกัน  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ -  เรียนทานรองนายกเทศมนตรี  ทานท่ีปรึกษาฯ  ทานรองปลัด  ไดเขารับการ 
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตามแนวทางประชารัฐ  ในวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  หองประชุม
อาคารแสดงสินคาและผลิตภัณฑ OTOP องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ได
บรรยายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ี
ภาวะพ่ึงพิงตามแนวทางประชารรัฐ  โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตนแบบในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพ้ืนท่ี  ๗๖  
จังหวัด  อยางนอยอําเภอละ  ๑  อําเภอ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงมี
ระบบดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง 

          /แนวทาง... 
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แนวทางการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนตนแบบ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินการดาน
ผูสูงอายุตามองคประกอบ  ๕  ดาน  ดังนี้ 
 ๑. ดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยผูสูงอายุ  เชน   

- สงเสริมการเขาถึงและพัฒนาการจัดบริการการศึกษา  และการเรียนรู
ตอเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมเขาสูวัยผูสูงอายุท่ีเหมาะสม 

- มีกิจกรรมรณรงคใหสังคมหรือชุมชนตระหนักถึงความจําเปนของการ
เตรียมการเปนผูสูงอายุและมีจิตสํานึก  และตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ผูสูงอายุ  เชน  อบรมใหความรูเรื่องโภชนาการ  การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
ตามสถานภาพและสภาพรางกาย   

    ๒. ดานสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ  เชน  
                 - มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
       - สงเสริมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 
    ๓. ดานการคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
                                              - สงเสริมใหผูสูงอายุรับสวัสดิการดานรายไดพ้ืนฐาน  เชน เบี้ยยังชีพ 
        - จัดตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 
    ๔. ดานการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุและการพัฒนาบุคลากร 

ดานผูสูงอายุ 
     - จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลผูสูงอายุ 
     - อบรมบุคลากรดานผูสูงอายุขององคกร 
๕. ดานการพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ 
    - จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุใหถูกตองและทันสมัย 
    - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุให
สอดคลองกับแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
    ๓.๖.๓  อบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสวน
   ราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันท่ี ๗ มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  
   หองประชุมศรีพฤทเธศวร  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 
    ผูเขารวมการประชุม   

นายไพรัตน  ศรีสุข  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
รองนายกเทศมนตร ี นายเทศ  มะเดื่อ  -  คุณไพรัตน  ศรีสุข  ไดไปประชุมท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  ใหผูเขารับการ

ฝกอบรมทานตอไป 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
         /๓.๖.๔  โครงการประชุม... 
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    ๓.๖.๔  โครงการประชุมซักซอมความเขาใจการเบิกจายเงินและการบันทึก
   รายการบัญชีเงินกองทุนตําบลกองทุนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและเงินสวัสดิการคา
   รักษาพยาบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระหวางวันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมเนวาดา  อําเภอเมือง  จังหวัด 
อุบลราชธานี 
ผูเขารับการอบรม 

๑.  นางสาวจุรีรัตน  สีหะบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 ๒.  นางมะนิกรณ  ศรียันต  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
               ชํานาญงาน 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  -  เรียนทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  ทานรองปลัด  พ่ี ๆ  นอง ๆ เทศบาล 
ตําบลเมืองจันทรทุกทาน  จะมีอยู  ๒ สวน 
๑. การเบิกจายเงิน  การเงินการคลังเปนผูดูแล 

    ๒. การเบิกจายตรง  ดิฉันเปนผูดูแล  ขาราชการทุกทานอยากใหไปข้ึนสิทธิ์ท่ี 
โรงพยาบาลไมอยากใหมีใบเสร็จ  ถา สปสช.ไมมีเงินก็จะนําไปเบิกในปถัดไป 
สําหรับสิทธิ์ขาราชการใหมใหแจง  นายทะเบียนจะเปนปลัด  เบิกจายเงินจะ
เปนคุณมะนิกรณ  ปลัดจะเปนผูอนุมัติ  ดิฉันเปนผูดูแลสิทธิ์  การทํางานตอไป
จะแยกกันทํางานชัดเจนมากข้ึน 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

    ๓.๖.๕  โครงการฝกอบรม  หลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ปงบประมาณ  ๒๕๖๑  ระหวางวันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  

ถึงวันท่ี  ๗  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  (คลองหก)   
จังหวัดปทุมธานี     
ผูเขารับการอบรม   

๑. นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  ตําแหนง คร ู
๒. นางละเมียด  บัวไขย  ตําแหน ง  ครู 

นางละเมียดฯ  หมวดท่ี 1  วิชาพ้ืนฐาน  ดายการศึกษา  วิเคราะห       
   สังเคราะห  และประยุกตใชเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ  20  ป (พ.ศ. 2560 – 
   2579 )  และแผนการศึกษาแหงชาติระยะ  15  ป ( พ.ศ. 2560 – 2579 )   
   ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534  แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 8)  
   พ.ศ. 2553  และโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม 
   กฎหมายจัดตั้ง  การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน  และทิศทางความกาวหนาของผูดํารง
   ตําแหนงหัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย  ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการ
   บริหารงานธุรการวิชา  การเงิน/พัสดุ  และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
   รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551  เพ่ือการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
         /หมวดท่ี ๒... 



-๙- 
 
   -  หมวดท่ี 2  วิชาศาสตรพระราชา  การศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะห  และประยุกต 

ใชศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติตางๆ  ประกอบดวย  แนวทางการบริหารงาน 
ตามหลักทศพิธราชธรรมการปลูกฝงใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือ แนวทางบริหารตามหลัก
ทศพิธราชธรรม  หลักทศพิธราชธรรม  หรือราชธรรม 10  เปนธรรมของพระราชา  การ
ปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ปฏิบัติราชการ  ความหมาย  ปรัชญา  และกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  การ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับขาราชการไทยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการปฏิบัติราชการ  การนอมนําศาสตรพระราชาสูการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
-  หมวดท่ี  3  วิชาเฉพาะ  การศึกษา  สังเคราะห  และประยุกตใชยุทธศาสตรการศึกษา 
สูการศึกษาทองถ่ินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัยสูหลักสูตรสถานศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  สื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับเด็กในศตวรรษท่ี  21  เทคนิค และรูปแบบการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยการวัดและ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  สุขภาวะและความปลอดภัย  สําหรับเด็กปฐมวัย  การ
วิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   การเขียนและประเมิน
โครงการ  การนิเทศภายในของสถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาสถานศึกษาและการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  หมวดท่ี  4  วิชาเสริม  การศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะห  ฝกปฏิบัติและประยุกตใช

 เก่ียวกับภาวะผูนําและทักษะการสื่อสาร  เพ่ือเปนผูนําทางวิชาการในสถานศึกษา  มี
 ทักษะในการสื่อสารดานการพูดและการเขียนการพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม
 มีบุคลิกภาพตอการเปนผูนํา  และตอการประกอบพิธีการตางๆ  วิธีการปฏิบัติตนตอ
 สังคมในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม  ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพ่ือ
 การศึกษา  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนตอ องคกร    

เทคนิคการบริหารงานและวิธีสรางสุขในสถานศึกษามีบรรยากาศแหงความสุขท้ังผูบริหาร  
ครูผูสอน  และนักเรียนรวมมือรวมใจกันในการทํางานอยางเต็ม ความสามารถ  สราง 
ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร   

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  กําหนดการแตงกายของผูบริหารทองถิ่น  พนักงานเทศบาลตําบล   
   และพนักงานจาง 

 วันจันทร -  ชุดสีกากี 
 วันอังคาร -  ชุดผากูย 
 วันพุธ  -  ชุดตามสังกัดกําหนด  (ชุดกีฬา) 

 
 
         /วันพฤหัสบดี... 



-๑๐- 
 

 วันพฤหัสบดี -  เสื้อสีสม  TO BE  NUMBER  ONE 
 วันศุกร  -  แตงกายดวยผาไทยหรือผาพ้ืนเมือง 
อยากใหเปนแนวทางปฏิบัติ  เก่ียวกับการแตงกายทองถ่ินไทย  โดยทานผูวาราชการ
จังหวัดไดมีหนังสือสั่งการ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
   ๔.๒  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๑  ตรวจประเมิน  EHA  (ส่ิงแวดลอม)   
   ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๒  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  -  การตรวจ EHA  นั้นคณะผูบริหาร  ผูอํานวยการทุกกอง  ผูรับผิดชอบเก่ียวกับ 
                                 เรื่องของขยะ  และน้ําท่ีนองกรุงเขารวม 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
   ๔.๓  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑ โครงการงาน “วันทองถิ่นไทย” จังหวัดศรีสะเกษ 

        -  เขารวมพิธี “วันทองถ่ินไทย” จังหวัดศรสีะเกษ ประจําป  ๒๕๖๑  อยางนอย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แหงละ  ๕  คน 

-  เทศบาลตําบลเมืองจันทรเปนเจาภาพจัดเตรียมพานพุมดอกไมสด จํานวน ๑ พาน  
เพ่ือรวมถวายราชสักการะ เปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

- ใหนําผลงานท่ีไดดําเนินการมาแลวไปจัดนิทรรศการในโครงการฯ  การแตงกาย
รวมงานวันทองถ่ินไทยใหสวมเสื้อกากีแขนยาว  

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๔  วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง  สปสช.   
       ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  -  เพ่ิม 2  โครงการ พ่ีจา  15,000 บาท  พอท่ีปรึกษา  2  โครงการ  เสนอเขา
ท่ีประชุมพิมพเอกสารเขารวม 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
   ๔.๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  ประชุมโครงรณรงคควบคุม  ปองกันโรคพิษสุนัขบา  
   ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ -  ขอเลื่อนการประชุมเปนวันท่ี  22  มีนาคม  2561 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
   ๔.๖  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ประชุมประชาคมธรรมนูญตําบล  ณ  หองประชมุศรี
   เมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ -  แจงขอเลื่อนการประชุมไปกอน  ยังไมไดกําหนดวันประชุมใหม 
 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๔.๗  วันท่ี  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ – วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑  ข้ึนทะเบียนและฉีด
   วัคซีน  สุนัข-แมว  พ้ืนท่ีหมูบาน  ๒๕  หมูบาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ -  ตอนนี้ท่ีมีการข้ึนทะเบียน  1,300  ตัว  วัคซีนท่ีสั่ง 1,150 โดส   
         /สุนัขท่ีมีเจาของ... 



-๑๑- 
 
   -  สุนัขท่ีมีเจาของสามารถฉีดวัคซีนไดเลย  สุนัขจรจัดนายกจะเปนเจาของท้ังหมด 

- ถามีสุนัขหรือแมวโดยรถชนตายใหแจงสาธารณสุข  เพราะเขาจะไปตัดหัวไปตรวจพิษ
สุนัขบา  แตถาปวยตายก็ใหแจงปศุสัตวเพ่ือตัดหัวไปตรวจ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๔.๘  วันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  อบรมตั้งครรภไมพรอม  (อบรมผูปกครอง) 
ณ  หองประชมุศรีเมืองจันทร  ๑   

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน -  ขอเปลี่ยนแปลงหัวขอการอบรมคะ  เปนเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไมใช
ความรุนแรงของพอแม  และผูปกครองโรงเรียน ละ 3  ทาน  เวลา  09.00 น.  ณ  หอง
ประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๔.๙  วันท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  สงผลงานประกอบแบบประเมินผลการปฏบัิ
   พนักงานสวนทองถิ่น    
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน -  ผูอํานวยการทุกกองตองสงคะแนนใหงานบุคคล  ภายในวันท่ี 5  เมษายน  2561 

เพ่ือจะไดรวบรวมคะแนนประเมินเขาประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ    
และคณะกรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามลําดับคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

  ๔.๑๐  การเตรียมความพรอมการจัดงาน ประเพณีไหวพระธาตุเมืองจันทร 
 -  สถานท่ี 
 -  การแสดงแสง  สี  เสียง 
 -  พิธีบวงสรวง 

    -  งานเอกสาร 
    -  งานปฏิคม 
รองนายกเทศมนตร ี นายเทศ  มะเดื่อ -  คุณนคร  เมืองจันทร  ดูแลสถานท่ีและจุดเซลฟ  ณ  หนาสํานักงาน

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  และวัดเมืองจันทร  กอนสิ้นเดือนมีนาคม  จะใชอะไรบางให
ประสานทานรองปลัด  และผูอํานวยการคลัง  เราตองเตรียมสถานท่ี  การหานางรําตามท่ี
ไดเขารวมประชุมกับวัดและหนวยงานราชการไดมีการทักทวงเรื่องนี้อยูมาก  เนื่องจากเรา
ยังไมไดมีการแจงจํานวนนางรําท่ีชัดเจน 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  - พนักงานหญิงตองรําทุกคนหรือไหมคะ 
รองนายกเทศมนตรี  นายเทศ  มะเด่ือ  -  ไมจําเปนวาเปนพนักงานหญิงเราท้ังหมด  เพราะบางสวนตองดูแล

เรื่องปฏิคม   
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  -  นาจะเปนราษฎรทุกหมูบาน  เพราะพนักงานของเราจะไดรับหนาท่ีตางๆ ท่ีตองทํา

ชวยเหลือกันภายในงาน 
รองนายกเทศมนตรี  นายเทศ  มะเด่ือ  -  นางรําท่ีจะรํานี้ตองมีความสมัครใจในการเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี  นางประจวบ  สงิหชะฎา -  เรื่องไหวพระธาตุ  นางรําตองเอาพนักงานเทศบาลดวยเพ่ือ

เปนการมีสวนรวม  เราได 
          /แจงหนังสือ... 



-๑๒- 
 

แจงหนังสือถึงหมูบานขอนางรํา  หมูบานละ 10  ทาน  หมูบานใกลมากกวา  10  ทานก็
ได  สําหรับการแตงกายจะเปนชุดกูยสวนมากเราจะมีกัน  เด็กท่ีมีเสื้อกูย  ใหรวมการแสดง  
ประชาสัมพันธหมูบานในพ้ืนท่ีและหมูบานใกลเคียงรวมการแสดง   การแตงหนาจะแตงมา
เอง  หรือนัดกันมาแตงท่ีเทศบาลก็ได 

   -  นายกไดประสานกับ อบจ. ในการทําหนังสือขอบานท่ีประกอบการแสดงไดมอบหมาย
   รองเทศฯ  และนายชาง ดูแล 
   - แสง  สี  เสียง  นายกประสาน 

- พิธีบวงสรวงทานท่ีปรึกษาเปนผูดูแล  ผลไมอะไรเหมาะสม  ละมุดมาวางเซนไหวไมได  
ใครจะนําผลไมมาเปนเครื่องบวงสรวงของเชิญชวน 
- เอกสารท่ีใชในการประเมินเราจะดูวาชุมชนมาก่ีคน  เจาหนาท่ีแตละทานชวยดูแลดวย 
- งานปฏิคมดูตามกําหนดการแมบานจะเปนหลัก ครูศูนยฯ และเจาหนาท่ีเราชวยเรื่องการ
ประดับผาใหชวยกันทุกคน 

นักวิชาการศึกษา  -  นางรํานี้  เรื่องคาชุดการแสดงจะเอาจากไหนครับ 
รองนายกเทศมนตร ี นายเทศ  มะเด่ือ  -  ชุดสวยเราเอง  แตเครื่องแตงหนาแตงพรอมกัน 
   -  ขอใหทานนครดูแลเรื่องสถานท่ี  จุดถายรูป  2 จุด  หนาเทศบาลและหนาวัด   
   ฝากผูอํานวยการกองการศึกษาชวยกันกํากับดูแลดวย 
รองนายกเทศมนตรี  นางประจวบ  สิงหชะฎา -  สวนเรื่องงานไหวพระธาตุ ชี้แจง  สถานท่ีมีหนังสือแจงให

เจาหนาท่ีทุกทานท่ีอยูในคําสั่งสถานท่ีใหชวยกันดูแล 
   -  ปฏิคมอยูในหมายกําหนดการ  แมบานจะเปนตัวหลัก  ครูศูนยฝากใหชวยกันดูแล 
   -  เรื่องของชาง  มอบหมายใหทานท่ีปรึกษาเตรียมเครื่องบูชาสําหรับในการเดินขบวน 
รองนายกเทศมนตรี นายเทศ  มะเดื่อ  -  ชวงนี้เปนการวางแบบแปลนสถานท่ี  สวนกองชางใหวาดแผนผังแบบ

งายในสวนของสถานท่ีในการดําเนินงาน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี -  ขออนุญาตใชเวลาไมมาก  งานวันท่ี  13  เมษายน  2561  เราตองทําอะไรบาง 
 ๑. อยากใหทุกทานมีสวนรวมประกอบพิธีบวงสรวงใหใสชุดสวยมารวมงานทุกคน  ถาไมมี

ใหใสชุดสุภาพ 
 เวลา ๐๘.๐๐  น. เตรียมความพรอมของขบวนดานทิศตะวันออก 
 เวลา ๐๘.๓๐  น. เริ่มเคลื่อนขบวนแหเครื่องบวงสรวง  
 ทานนายกขอความรวมมือจากทุกหมูบานทําพานมาไหวดวย  หมูบานละ  ๒  พาน   
 เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานมาถึงก็ประกอบพิธีตามกําหนด 
 รายละเอียดเครื่องบวงสรวง 
 ๑. เครื่องทรงของเจาเมือง 
 ๒. เครื่องทรงของเจาหญิง 
 ๓. อาหารคาว  อาหารหวาน    ทุกปวัดจะเปนผูจัด  ปนี้วัดถามวาเทศบาลจะมีอะไรชวย 
 ๔. ผลไม  มี  ๙ ชนิด ๆ ละ ๙ ผล  หรือ ๙ กก. 
 ๕. หัวหมู  ๓ หัว 
 ๖. ผาสี  ๙  สี สีละ  ๒๕  เมตร   
 
       /๗.พาน... 



-๑๓- 
 
 ๗. พาน 
 ๘. ท่ีตั้งเครื่องบวงสรวงใหกองชางไปดูดวยทําอยางไรถึงจะเหมาะสม  ปท่ีแลวเราวางนอย

เกินไป 
 การแสดงแสงสีเสียง  คงไมมีปญหาในการ  มีปละ  ๑  ครั้ง  นางรําอยางนอย   

๑๙๙  คน  การแตงตัวของนักแสดงทานสามารถแตงมาเองก็ได  ถาแตงรวมกันตองมา
ตั้งแตเชา อาจารยเดโช นัดเวลา ๐๔.๐๐  - ๐๕.๐๐  น.  

นายชางโยธาชํานาญงาน   - ผังบริเวณมีปญหาทุกปใหผูบริหารไดไปดูสถานท่ีและไดรางมาและลงชื่อกํากับดวย 
   จะไดไมมีการเปลี่ยนแปลงอีก 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
พนักงานดับเพลิง  -  สอบถามเรื่องเต็นท  เวลาจะใชขาเต็นทไมมี 
รองนายกเทศมนตรี นายเทศ  มะเด่ือ -  มอบกองชาง  และใหคุณมะสินทําหนังสือแจง 
รองปลัดเทศบาล -  เรื่องเต็นทแตเดิมซ้ือเปนครุภัณฑ  เวลาชํารุดเราสามารถซอมเองได  พัสดุตองชัดเจน

วาตัวไหนซอมตัวไหนจาง  ขาราชการตองชัดเจนในเรื่องของระเบียบ  ระเบียบพัสดุ 
๒๕๖๐  สามารถนํามาทําเองได  โดยมีกองชางเปนผูดูแล  ไมวาจะเปนโรงรถ  หองน้ํา  
เปนการซอมแซมไมตองกําหนดราคากลาง  อยาใชเปนงานกอสราง  การจัดซ้ือจัดจางก็
อยูท่ีพัสดุ  ไมใชข้ึนอยูกับคุณมะสิน  ใหประสานกับกองชาง 

  จากการอบรมไดสอบถามนองเขาวารางขอบเขตเกิดข้ึนกอน  เพราะวา ผอ.ท่ี
ไปอบรมแนะนํามา  อยาเชื่อครับ  การกอสรางครั้งหนึ่งใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางไมใชแกแบบ  เม่ือกําหนดเสร็จใหทํารายงานโดยผานเจาหนาท่ีหัวหนาพัสดุ  
การทํางานทานจะเชื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ ผอ.เปนคนบอก  ผมไดคุยกับ
พัสดุกอนแลวก็ใหพิจารณา  ฝากนองพัสดุไดคุยกับคุณไพรัตน  ในเรื่องการซอมแซม
เต็นทดวย 

รองนายกเทศมนตรี นายเทศ  มะเดื่อ  พัสดุกองชาง ประสานพัสดุกองคลัง  ใหเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานทุกอยางมีเหตุและผล  ใหทํางานตามหนาท่ี  การทํางานใหอิงระเบียบให
ถูกตอง  

รองปลัดเทศบาล - แนะนําใหทานเปดดูยูทูป  บรรยายเรื่องการกําหนดราคากลางของ อาจารยชูทิศ  
สามารถเพ่ิมเติมความรูใหกับตัวเองได 

รองนายกเทศมนตรี นายเทศ  มะเดื่อ  การปฏิบัติงานใหยึดระเบียบและหนังสือสั่งการ 
 ใครมีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมประชุมในครั้งนี้  ผมขอเลิก

ประชุมครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 

 
      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 



 
-๑๔- 

 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
              รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสาวเมืองทอง  บุปผา) 
                ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                (นายเทศ    มะเดื่อ) 
            รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล  คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑- 
 


