
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 
ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
     ๑.  นายชยัยะนารถ   ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
     ๒.  นายเทศ   มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
     ๓.  นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
     ๔.  นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๓. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๔. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๕. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   

๖. นายชยพล  ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง 

๗. นายกฤติเดช  พรมรัตน หัวหนาสํานักปลัด 

๘. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๙. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๐. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๑.  นางสาวรัสดา   รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ  

๑๒. นางจตุพร    หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๓.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๔.  นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

๑๕.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๑๖.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๗ นายนพดล   วงศสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๑๘. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๑๙. นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๒๐. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๒๑. นางสาววรัญชรีย  ราชสุข  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

๒๒. นางสาววภิาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

๒๓. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

๒๔. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 

๒๕. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๒๖. นางสาวสุปญญา   ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

๒๗. นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๒๘. นางนฤณวรรณ  งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 

๒๙. นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

 

          ๓๐.นายประเสริฐศักดิ์... 
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๓๐.  นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา) 

๓๑. นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) 

๓๒. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม 

๓๓. นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานเจาเหมาบริการ 

๓๔. นางอรอินทร  เมืองจันทร คร ู

๓๕. นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร คร ู

๓๕. นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

๓๖. นางสาวอําพร  อะวะศรี  คร ู

๓๓. นางสาวณัฎฐวรรณ ขันติวงษ คร ู

ผูไมมาประชุม 
๑. นางสาวนวลละออง ขนันดูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  ไมมา 
๒. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา    ลาปวย 

๓. นายวรัญู  ราชสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตอราชการ (พม.จ.ศก) 

๔. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   ลาปวย 

๕. นายไพรตัน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  ลาปวย 

๖. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   ลาปวย 

๗. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต   ลาพักผอน 

๘. นายทัศนพงษ  สมัญญา  ผูชวยนายชางโยธา   ไมมา 

๙. นายเอกชัย    เมืองจันทร คนงานท่ัวไป    ไมมา 

 

ผูเขารวมประชุม 

     ๑. นายแสง    ไชโย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๒. นายกฤษฎางค  เมืองจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๓. นางอัจฉรา  มะโนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๔. นายมิตร   ศรีสมพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 เม่ือถึงเวลา  1๐.๐๐ น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก   

เขารวมประชุม  โดยมีนายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  
และเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรีตําบล ๑. ขอบคุณงานท่ีผานมาท่ีทุกทานไดเสียสละ  โดยเฉพาะงานไหวพระธาตุท่ีเปนวันหยุด   

ไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีเราเปนอยางดี  ทําใหเราไดรับการยกยอง  องคกรเราได 
ชวยเหลือกันดี 

 
         ๒.งานบริการ... 
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   ๒. งานบริการประชาชน เชน  ซอมไฟฟา  ซอมประปา  งานคุณภาพชีวิต  โครงการ  

สปสช. กลุมโฮกฮัก  ผูปวยติดเตียง  ใหเราไดเอาใจใสในการทํางาน 
๓. การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทําอยางไรเราพัฒนาศูนยฯ ใหรีบดําเนินการฝายทาน 
ปลัด  รองปลัด  และผูอํานวยการกองศึกษาดวย 
๔. ชวงการทําแผน   
    - แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  นักพัฒนาชุมชนตองมีขอมูล  และเราตองมีการ
ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ในเรื่องเจ็บไข  การเกิด  การคลอด   
      - งานโครงสรางพ้ืนฐาน  ใหมีการจัดทําแผนงานท่ีชัดเจน 
      - งานยุทธศาสตรการทําแผน  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกลางเดือนนี้ 

   เราตองดูวาโครงการไหนเขาสูยุทธศาสตรไหนบาง  เราตองมีแผนในการดําเนินงาน  ให 
ทุกคนไดใหความสําคัญในการทําแผน  โดยใหวัดท่ีผลสัมฤทธิ์ของงานเปนตัวตั้ง 
๕. งานซอมประตูในสํานักงานของเราก็ไดดําเนินการแลวเสร็จ 
๖. การจัดการบริเวณภายในสะอาด  มีความรมรื่น  ท้ังหนา-หลัง  ของวัสดุท่ีวางไมเปน 
ระเบียบเรียบรอย ใหคุยกันแตละหนวยงานในการระบบระเบียบวัสดุสิ่งของ 
๗. การตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางถนนใหรีบดําเนินการ 
๘. งานประเพณีบุญบั้งไฟบานตาโกน  ทํางานแบบประหยัดท่ีสุด  เนนการมีสวนรวม   
หลังการจากประชุมเสร็จวันนี้ผูมีสวนเก่ียวของผมขออนุญาตพบปะกอน 
๙. พรุงนี้มีงานโครงการแกไขปญหายาเสพติดของ สภ.เมืองจันทร  ท่ีบานหนองหวา  ให
เจาหนาท่ีเราชวยดูแลในการเสริฟน้ํา 
๑๐. ทานปลัดชวยดูดวยวาใครขาดประชุม  ใหรายงานผม  และนํามาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๑๑. ผูอํานวยการกองทุกทานขออนุญาตหลังประชุมเสร็จขอคุยเรื่องแผนกับสายบริหาร  
เพ่ือจะไดวางแผนงานใหถูกตอง 
๑๒. กองการศึกษา  เรื่อง วัฒนธรรม  ศาสนา  การศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหทาน
รองประจวบ กํากับดูแล 
ผมขอมอบระเบียบวาระ ๒-๔  ไดดําเนินการตอครับ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ปลัดเทศบาลตําบล - รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  ใครมีอะไรเพ่ิมเติม  แกไข  ใหแจงไดคะ   
   หากไมมี ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้นะคะ 
ท่ีประชุม     -รับรองรายงานการประชุม- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
   ๓.๑  ถอยคําถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
          ดวยการประชุม... 
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ดวยการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒  โดยมีนายกรัฐมนตรี  เปนประธาน  
ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบการใชถอยคําถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  

อําเภอเมืองจันทร  แจงใหดําเนินการจัดทําปายถวายพระพรชัยมงคล  ณ  
สํานักงานตามท่ีพิจารณาเห็นวาเหมาะสม  ไดแก 

๑) ปายถวายพระพรชัยมงคล  ในหวงกอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
พุทธศักราช  ๒๕๖๒  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

๒) ปายถวายพระพรชัยมงคล  ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว  ใน
วันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  แทนปายถวายพระพรชัยมงคล  ในหวงกอนพระราชพิธีฯ  

   สําหรับขนาดของปายใหพิจารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
ปลัดเทศบาลตําบล - เราไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวคะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๒  ประกาศวันหยุดราชการประจําป 
       อันเนื่องมาจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนา 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม  
พุทธศักราช 2562 และโดยท่ีวันท่ี 3 มิถุนายน เปนวันพระราชสมภพของสมเด็จ    
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกําหนดใหวันดังกลาวเปนวันหยุดราชการ 
ประจําป 
       คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหวันท่ี 3 มิถุนายน ของทุกป ซ่ึงเปนวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เปน
วันหยุดราชการประจําป ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๓  การประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ดวยนายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กําหนดแนวทางการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถ่ิน) เพ่ิมเติมจากการประเมิน 
ปกติประจําป  โดยมีประเด็นการประเมินผูบริหาร  ๑๐  ประเด็น  และใหมีการประเมิน 
ทุก  ๖  เดือน  ประกอบดวย 
 ๑. การลดพลังงาน  (ไฟฟา) 
 ๒. มาตรการลด  และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 
 ๓. การประหยัดงบประมาณ 
 ๔. การกํากับดูแลการทุจริต 
 ๕. ภาวะผูนํา 
 ๖. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารงานขององคการ 
 ๗. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ 

 
          ๘.การสรางคุณธรรม... 
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 ๘. การสรางคุณธรรม  จริยธรรมในองคการ 
 ๙. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 
 ๑๐. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration) 

ปลัดเทศบาลตําบล - เราไดดําเนินการประเมินเรียบรอย 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๔  การประดับธงชาติและตราสัญลักษณอาเซียน 
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  ๒๐  

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ในโอกาสท่ีไทยเปนประธานอาเซียน  และจะเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งท่ี  ๓๔  และ ๓๕  และการประชุมท่ีเก่ียวของในป พ.ศ. 
๒๕๖๒  โดยขอใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานของรัฐ  ดูแลปรับปรุงอาคาร  
สถานท่ีในความรับผิดชอบพ้ืนท่ีสาธารณะและถนนในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง 

ปลัดเทศบาลตําบล -  ดําเนินการประเมินเรียบรอย 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๕  ขอเชิญรวมบริจาคโลหิต 
สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษรวมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ  กําหนด 

ออกรับบริจาคโลหิต  ในวันอังคารท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๐๐  น.  เปน
ตนไป  ณ  หอประชุมอําเภอเมืองจันทร  จึงขอความรวมมือทานไดประชาสัมพันธเชิญชวน  
ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางในสังกัดและผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคโลหิตตามกําหนดวัน  
เวลา  สถานท่ี   

ปลัดเทศบาลตําบล - ทานใดท่ีไมเปนโรคเบาหวาน  ไมเปนความดัน  ใหพักผอนใหเพียงพอ  เพ่ือรวมบริจาค 
โลหิต 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๖  การปฏิเสธการรับการอุปถัมภหรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ 
           กระทรวงมหาดไทย แจงวา  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ซ่ึงมีผลบังคับใช  ตั้งแตวันท่ี  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  มาตรา  ๓๕  กําหนดหาม 
ผูประกอบการหรือ  ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจยาสูบ  ใหการอุปถัมภหรือสนับสนุน
บุคคล  กลุมบุคคล  หนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรเอกชนในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  
ท้ังท่ีเปนทรัพยสินหรือไมใชทรัพยสินในทุกกรณี  เนื่องจากเขาขาย  ๔  กรณี  ดังนี้ 
 ๑. เปนการสรางภาพลักษณตอผลิตภัณฑยาสูบ ผูผลิต หรือผูนําเขาผลิตภัณฑ 
ยาสูบ 
 ๒. ท่ีสงผลหรืออาจสงผลตอการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
 ๓. โฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ   ผูผลิต  หรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ 
 ๔. สงเสริมการบริโภคยาสูบ 

ปลัดเทศบาลตําบล - เปนการแจงไมขอสนับสนุนการผลิตภัณฑยาสูบ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
         ๓.๗ ภาพรวม... 
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๓.๗  ภาพรวมวันหยุดราชการประจําป โดยมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 19 วัน รวมท้ัง
เปล่ียนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยใหสอดคลองกับประกาศพระบรม
ราชโองการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.วันข้ึนปใหม คือวันท่ี 1 มกราคม จํานวน 1 วัน   
2.วันมาฆบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 3  จํานวน 1 วัน   
3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรี    
   บรมราชวงศ ตรงกับวันท่ี 6 เมษายน จํานวน 1 วัน   
4.วันสงกรานต  ระหวางวันท่ี 13 – 15 เมษายน จํานวน 3 วัน   
5. วันฉัตรมงคล ตรงกับวันท่ี 4 พฤษภาคม จํานวน 1 วัน 
6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกําหนดการ จํานวน 1 
วัน   
7. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 จํานวน 1 วัน   
8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ตรงกับวันท่ี 3 
มิถุนายน จํานวน 1 วัน   
9.วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 จํานวน 1 วัน  
10.วันเขาพรรษา ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 จํานวน 1 วัน   
11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ตรงกับ
วันท่ี 28 กรกฎาคม จํานวน 1 วัน  
12.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปหลวง และวันแม
แหงชาติ ตรงกับวันท่ี 12 สิงหาคม จํานวน 1 วัน   
13. วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ตรงกับวันท่ี 13 ตุลาคม จํานวน 1 วัน  
14.วันปยมหาราช ตรงกับวันท่ี 23 ตุลาคม จํานวน 1 วัน  
15.วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ตรงกับวันท่ี 5 ธันวาคม 
จํานวน 1 วัน  
16. วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันท่ี 10 ธันวาคม จํานวน 1 วัน  
17. วันสิ้นป ตรงกับวันท่ี 31 ธันวาคม จํานวน 1 วัน  

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๘  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ แตละกอง  สํานักปลัด กองคลัง  
กองการศึกษา  กองชาง   

หัวหนาสํานักปลัด - เปนการสรุปการทํางาน ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ ดังนี้ 
   วันท่ี  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  แจกเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ 
   วันท่ี ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ออกพ้ืนท่ีดําเนินโครงการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 
          ประจําป... 
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   ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  มี ๒ กิจกรรม 
   - ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   - กิจกรรมปลูกตนไม  เนื่องในวันตนไมแหงชาติ 
   วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  กิจกรรม Big  Cleaning  Day 
   วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมธรรมนูญสุขภาพตําบลรวมกับจังหวัดศรีสะเกษ 
   แผนการปฏิบัติงาน ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   วันท่ี ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดทําแผนพัฒนา ๕ ป (ป ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 
   วันท่ี  ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ 
   วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  กิจกรรม Big  Cleaning  Day 
ผูอํานวยการกองชาง - เรียนทานนายก  ทานรองนายก  ทานประธานสภา  สําหรับกองชาง  ไดดําเนินโครงการ   

๙  โครงการ  ระยะความยาวท้ังสิ้น  ๑,๓๔๘ เมตร   
- ทําราคากลางหองน้ํา  ไดประชุมกันเปนครั้งท่ี  ๔  ดําเนินโครงการจายขาดเงินสะสม    
และโครงการตามเทศบัญญัติ  สําหรับงานประปาผมจะมอบใหผูชวยเจาพนักงานการ
ประปา ไดชี้แจง 

ผูชวยเจาพนักงานประปา -  สัปดาหท่ีผานมา  สํานักงานตรวจเงินแผนดินภาคท่ี ๕  ไดตรวจการบริหารระบบประปา  
จํานวน  ๕  หมูบาน  ไดแก  บานโคก หมูท่ี ๕,  บานอิงอย  หมูท่ี  ๖,  บานโนนสูง  หมูท่ี  
๑๓,  บานมวงนอย  หมูท่ี  ๑๙  และบานสวัสดี  หมูท่ี  ๒๑  ผลการตรวจมีบางหมูบานท่ี
ตองทําเอกสารเพ่ิมเติม  ในเรื่องการทําระเบียบกิจการบริหารประปา 

รองปลัดเทศบาลตําบล - เรียนทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ  ทานประธานสภาฯ  ทานปลัด  และสวัสดีพนักงาน
เทศบาลตําบลทุกทาน  เรื่องประปาเราพยายามจะเรงรัดใหหมูบานไดสงรายชื่อให
เจาหนาท่ีประปา  เพ่ือจะไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารประปา  การบริหาร
ประปาเปนของหมูบาน  หมูบานตองดําเนินการเอง  ยังเหลือบานอิงอย  หมูท่ี ๖  ท่ีขาด
รายชื่อผมไดแจงผูชวยเจาพนักงานประปาจัดทําราง  เพ่ือเสนอความเห็นชอบจากทาน
นายก 

นายกเทศมนตรีตําบล - เรื่องประปาเราตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ ฝากเจาหนาท่ีผู เก่ียวของไดติดตาม
ประสานงาน  บานโนนสูง  หมูท่ี  ๑๓  น้ําประปาคันมาก  สนิมลอยมาเปนเดือน  ตองได
คุยเพ่ือแกไขปญหา 

 - กองชาง  ขอความอนุเคราะหในการทําแผนโครงสรางพ้ืนฐาน  ใหดําเนินการกับสํานัก
ปลัด  ฝายแผนและนโยบาย   

 - ผมอยากทําฝายชะลอน้ําท่ีใชงบประมาณ  แรงงาน ๕๐%  อุปกรณ ๕๐%  สถานท่ีทํา
ฝายชะลอน้ํา  คือ  บานกลาง   

ผูอํานวยการกองชาง  -  ผมขออนุญาตเสนอครับ  ปญหาคือ สถานท่ีตองออกแบบ  ประมาณการคาวัสดุ  ๕๐  
และแรงงาน  ๕๐  งบอุดหนุนท่ีเราไดรับเราดําเนินการเองหรือไม  เพราะคาแรง  ๕๐  %  
ไมรูวางานจะเสร็จหรือไม  ผมกลัววางานจะไมเสร็จ  เหมือนกรณีถนนยางอัลฟาติก   

 
 
        จะเปนอันตราย... 
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จะเปนอันตรายกับเจาหนาท่ี  ทําใหเจาหนาท่ีเราลําบาก  กลอง line  ก็ไมมี  ผมนําเขา
เทศบัญญัติแตก็ตัดออก  ถาของบประมาณในการจัดทําฝายชะลอน้ําแลวใหหนวยงานอ่ืน
ดําเนินการผมเห็นดวยครับ 

นายกเทศมนตรีตําบล - การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะองคความรู  เพ่ือพัฒนาการทํางานในการบริการพ่ีนอง
ใหท่ัวถึง  ผมวาถาเราพัฒนากันจริง ๆ คงไมมีปญหา  ผลสัมฤทธิ์เปาหมาย  คือ  ประโยชน 

   - สัปดาหท่ีแลวเราไดประชุมธรรมนูญตําบลเมืองจันทร  เปนเรื่องเก่ียวกับใหชุมชนใน 
ตําบลเมืองจันทร มีกติการ กฎระเบียบรวมกัน  เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
- วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ผมไดไปประชุมขับเคลื่อนแผนของ อบจ. รวมกับนายมิตร  ศรีสมพร   
และนายพันธทิพย  เมืองจันทร  เพ่ือนําเขาแผนของ  อบจ. 

ผูอํานวยการกองคลัง - เรียนทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี  ทานประธานสภา   
   กองคลังมี  ๓  งาน  คือ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  การจัดเก็บรายได 
   - งานการเงินไดทําการปดงบเดือนเสร็จเรียบรอย  งานพัสดุไดแตงตั้งคณะกรรมการ 

กําหนดราคากลาง  และไดสรุปรายชื่อผูคางชําระภาษี  ไดดําเนินการประสานงานกับกอง
ทุกกองแลวคะ 

 

๓.๙  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  25๖๒ 

                  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  2561 3,500 - 4,500 - 100 - 
พฤศจิกายน 2561 3,000 - 3,000 - 200 - 
ธันวาคม 2561 3,000 - 2,000 - 100 - 
มกราคม  2562 3,000 - 1,000 - 100 - 
กุมภาพันธ 2562 3,000 - 2,500 - - - 
มีนาคม  ๒๕๖๒ 5,500 - 2,000 - -  
เมษายน  ๒๕๖๒ 5,000 - 1,000 - 200 - 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 2,000 - 2,000 - - - 

รวม 2๘,000 - 1๘,๘00 - ๗00 - 
       
 
 
 
 
          ชนิดรถ... 
 
 



-๙- 
 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2561 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2561 1,000 - 100 - 
ธันวาคม 2561 - - 100 - 
มกราคม 2562 2,500 - 200 - 

 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชือ้เพลิง หลอลื่น 

     
กุมภาพันธ 2562 3,000 - -  
มีนาคม  ๒๕๖๒ 2,000 - -  
เมษายน  ๒๕๖๒ 1,000 - 100  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 500 - 200  

รวม ๑๐,๐00 - ๙00 - 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๑๐  สรุปการใชไฟฟาของสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําเดือน
เมษายน  ๒๕๖๒ 
การใชไฟฟาประจําเดือน จํานวนท่ีใชไฟฟา 

(หนวย) 
คิดเปนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

กันยายน  ๒๕๖๑ ๔,๐๓๗ ๑๖,๔๙๕.๓๗  
ตุลาคม  ๒๕๖๑ ๔,๔๓๕ ๑๘,๐๙๕.๑๘  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๓,๗๒๙ ๑๕,๒๖๐.๓๒  
ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒,๗๙๘ ๑๑,๕๒๙.๔๔  
มกราคม ๒๕๖๒ ๓,๒๗๐ ๑๓,๕๖๒.๘๖  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 3,630 14,860.08  
มีนาคม  ๒๕๖๒ 5,814 23,785.38  
เมษายน ๒๕๖๒ 4,501 18,594.56  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  - เรื่องการใชหองประชุม  อาคารผูสูงอายุ  ใหทําหนังสือแจงเจาหนาท่ีดวย  เพราะมี 
ผลกับคาไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน  ขอความอนุเคราะหแจงเจาหนาท่ีดวยนะคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
         ๓.๑๑ ผูท่ีผานการฝกอบรม... 



-๑๐- 
 
   ๓.๑๑  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
             ๓.๑๑.๑  อบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดทํา/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบใหม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๒  วันท่ี ๑๙-๒๑ เมษายน 
๒๕๖๒  โรงแรมสุนียแกรนด  จังหวัดอุบลราชธานี  
ผูเขารับการอบรม 
- นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  - เรียนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุก 
ทาน  การอบรมหลักสูตร  กระบวนการจัดทํา/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตามระเบียบใหม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๒  มีหลักสําคัญ ดังนี้ 
๑. หลักและใจความสําคัญของการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนเปนสําคัญ 
๒. การแกไขเปนอํานาจของนายก  คือ การแกไขขอผิดพลาดในแผนโดยไมทําให
วัตถุประสงคและสาระเดิมเปลี่ยนไป 
๓. การเปลี่ยนแปลง  อํานาจคณะกรรมการพัฒนา 
๔. การเพ่ิมเติม  จะเพ่ิมเติมตามขบวนการตามระเบียบ 
๕. การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ  งาน
รัฐพิธี  พระราชพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  เปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน 
๖. ระเบียบใหมท่ีออกมาก็จะมีการจัดทําแผนพัฒนา  ๕  ป  ๒๕๖๓-๒๕๖๗  แลวเสร็จ
ภายในวันท่ี  ๑๕  มิถุนายน 
๗. การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป 
๘. การติดตามและประเมินผล/แผน รายงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   
๙. การจัดทํางบประมาณหามเกินงบประมาณท่ีตั้งไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- การแกไขท่ีไมทําใหสาระเปลี่ยนไป  เปนอํานาจของนายกฯ 
- การแกไขท่ีทําใหสาระเปลี่ยนไป  เปนอํานาจของสภาเทศบาล 
- การประเมินและติดตามผล แผน ระเบียบเกา  ๒  ครั้ง (เมษายนและตุลาคม)  ระเบียบ
ใหม  ๑  ครั้ง (เดือนธันวาคม) 
- การจัดทําเทศบัญญัติ  แจงใหทุกกอง  จัดทําแผนงานโครงการ  ชี้แจงรายละเอียด  มี
ระเบียบกฎหมายใดท่ีใชแจงดวย 
- การทํางบประมาณหามเกินในแผน  งบประมาณตองตรงกับแผน  นอยกวาแผนได 
- ถาไมมีโครงการในแผนอยานําเสนอเพ่ือของบประมาณ 

นายกเทศมนตรีตําบล - ผมย้ําตลอดเรื่องแผน ๒  ปแรกท่ีเขาประสานงบประมาณ  อําเภอเมืองจันทรไมมีแผนแต 
ละกองใหดําเนินการใหทัน 

 
 
         ๓.๑๑.๒ อบรมหลักสูตร... 
 



-๑๑- 
 

                ๓.๑๑.๒  อบรมหลักสูตร “การจัดทําแผน  การลดพนักงานจางตามภารกิจ  สิทธิ 
การลาของพนักงานจาง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจาง  การไมตอสัญญาจาง  เงินรางวัลประจําป 
(โบนัส)  การแตงกายและเครื่องแบบของพนักงานจาง”  วนัท่ี  ๒๖-๒๘  เมษายน  
๒๕๖๒  ณ  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี   
ผูเขารับการอบรม 
- นางไพรินทร  กรกัน  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป 

นักจัดการงานท่ัวไป -  วิทยากรไดพูดถึงการจัดทําแผน  การลดพนักงานจางตามภารกิจ  สิทธิการลาของ 
พนักงานจาง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชน  การประเมินผลการปฏิบตัิงานคะ 

นายกเทศมนตรีตําบล - ปญหาในองคกรเราคือ แผนบุคคล  แผนในการปฏิบัติ  งานบุคคลเราตองแกไขรวมกัน   
   ในเรื่องบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ใหมีความรับผิดชอบ  การทํางานมีคุณภาพ  เราคงจะได 

คุยเรื่องงานบุคคลมากข้ึน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพองคกรเรา 
 

๓.๑๑.๓  อบรมโครงการ “การใช SKetchup  และ Profilebuilder เขียนแบบ
กอสราง ๓D และประมาณราคา  วันท่ี ๑๕-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   ณ  โรงแรมอิโค 
อินน จังหวัดอุบลราชธานี 
ผูเขารับการอบรม 
- นายชยพล   ขันถม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง -  ผมไดไปอบรมการใช SKetchup  และ Profilebuilder เขียนแบบกอสราง ๓D และ 
ประมาณราคา  วิทยากรจะเปนวิศวกรมาสอน  จะยากมาก  ไมรูวาอบรมอีก ๒-๓ จะ 
เขาใจไหม 

 

๓.๑๑.๔  อบรมหลักสูตร “เรียนรู เทคนิค กลยุทธสําหรับการบริหารความเสี่ยง ขอ
ควรระวังหรือขอบกพรองกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ และแนวทาง
แกไข ตามระเบียบและพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางฯ ๒๕๖๐” รุน  ๕  วันท่ี ๑๘-๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมสบายโฮเทล  จังหวัดนครราชสีมา 
ผูเขารับการอบรม 
๑.นางแกวสุริยา  แสนอุบล  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
๒.นายไพรัตน  ศรีสุข       ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
๓.นางสาวอรอนงค  ทวนไทสง  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

ผูอํานวยการกองคลัง - เรียนทานนายก  ทานรองนายก  ทานประธานสภา  ทานปลัด  และผูเขารวมประชุมทุก 
ทาน 
 ไดอบรมเก่ียวกับเทคนิค  กลยุทธสําหรับการบริหารความเสี่ยง  ขอควรระวัง   
หรือขอบกพรองกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และกาบริหารพัสดุ  และแนวทางแกไข  ตาม 
ระเบียบและพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจาง ฯ ๒๕๖๐  สรุปดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางฯ พ.ศ. ๒๕๖๐  ความเสี่ยงของเจาหนาท่ีพัสดุ คือ 
๑. ไมดําเนินการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
๒. ไมรีบดําเนินการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 
๓.เม่ือมีเหตุ... 



-๑๒- 
 

๓. เม่ือมีเหตุขัดของหรืออุปสรรคท่ีไมอาจดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางกําหนดไว  
เจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบไมรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ  เปลี่ยนแปลงแผน 

๔. เม่ือประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-gp  แตลืม หรือไมสําเนาประกาศใน    
เว็ปไซคของหนวยงาน  หรือไมปดประกาศเผยแพรปดประกาศ ณ ท่ีปดประกาศของ
หนวยงาน 

- การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือจัดทําพัสดุเอง กรณีซ้ือวัสดุเพ่ือซอมแซมถนน  ใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐ  แตงตั้งผูควบคุมรับผิดในการจัดทําเองนั้น  และแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยใหมีคุณสมบัติและหนาท่ีเชนเดี่ยวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เวนแต  หนวยงานของรัฐท่ีกําหนด  ใหมีผูรับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยูแลว 

- การแบงซ้ือแบงจาง  โดยการลดวงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางในครั้งเดียวกัน  เพ่ือใหวิธีการ
ซ้ือหรือจาง  หรืออํานาจในการสั่งซ้ือหรือจางเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได  กรณีใด
จะเปนการแบงซ้ือหรือแบงจาง  ใหพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการจัดซ้ือจัดจางครั้ง
นั้น และความคุมคาของทางราชการเปนสําคัญ  เชน  มีวัตถุประสงคตั้งงบประมาณคา
กอสรางไว  รวม  ๕  ลาน  ตั้งแตตน  สําหรับกอสรางถนน  ๔ สายทาง  โดยมิไดแยก
เปนรายการโครงการละเทาไร  แตภายหลังมีการแยกการจัดจางครั้งละ  ๑  โครงการ
บาง  ๒  โครงการบาง  อยางนี้  ถือเปนการแบง  เพ่ือลดวงเงินในการจัดซ้ือลง ทําให
วิธีการจัดซ้ือเปลี่ยนแปลงไป 

- TOR  ท่ีตองระวังคือ   
๑. เปนการกําหนดความตองการในภารกิจนั้น 
๒.  ขอบเขตของ TOR 
๓.  การกําหนดผูวาจางไดประโยชน 
เรื่องการบริหารสัญญา  ผูบริหารสัญญา  คือ  เจาหนาท่ีผูตรวจรับพัสดุ  ถามีเหตุชางตอง
รีบแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

   -  หนาท่ีของชางผูควบคุมงาน  ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานท่ีกอสรางท่ีกําหนดไวใน 
สัญญาทุกวัน  ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด  สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม  หรือ
ตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร  และตามหลักวิชาชาง  แลวใหรายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุทราบ 
วันท่ี  ๒  เปนการบรรยายเรื่อง  การจําหนายพัสดุ  หลังจากตรวจสอบแลวพัสดุใดหมด 
ความจําเปน หรือหากใชในราชการตอไป  จะสิ้นเปลืองคาใชจายมากใหเจาหนาท่ีพัสดุ
เสนอรายงานตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือพิจารณาสั่งการ  ใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด 
ดังนี้  ๑. การขาย  ๒. การแลกเปลี่ยน  ๓. การโอน ๔. การแปรสภาพหรือ ทําลาย 

นายกเทศมนตรีตําบล -  ผูอํานวยการกองชางและเจาหนาท่ีไดไปอบรม  ใหนําความรูมาใชในการแกไขปญหา   
เชน  การตรวจรับงาน  การกอสรางตาง ๆ ใหดําเนินการตามชวง  ฝากทานปลัดและทาน 
รองปลัดไดกํากับดูแล 

นักวิชาการศึกษา  - สรุปการทํางานเดือนพฤษภาคม  ของกองการศึกษา  ดังนี้ 
   ๑. ปดงบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒. รับฝากเงิน  ๓. เบิกจายคาอาหารเสริมนม อาหาร 

กลางวัน  ๔. ลงระบบ Sis  ๕. ลงระบบ ccis 
          ปลัดเทศบาล... 



-๑๓- 
 

ปลัดเทศบาลตําบล - กองการศึกษา  เรื่องพัสดุศูนยฯ บานโคก  บานไผ  ใหแจงรายการดวยจะไดทําการจัดซ้ือ 
จัดจางสนามเด็กเล็ก ใหรีบดําเนินการ 
- กองคลัง  เรื่อง  แผนท่ีภาษี  สตง.จะลงตรวจแผนท่ีภาษี  การอบรมเรื่องแผนท่ีภาษีท่ี 
จังหวัดศรีสะเกษใหตั้งใจอบรมและติดตอท่ีดินในเรื่องแผนท่ีภาษีใหรีบลงทะเบียน   

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การเตรียมพรอมรับการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (Local  
Performance  Assessment : LPA)  ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๒ 
 การประเมินประสิทธิภาพฯ  จํานวน  ๕  ดาน 
 ๑. ดานการบริหารจัดการ 
 ๒. ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 ๓. ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง 
 ๔. ดานการบริหารสาธารณะ 

    ๕. ดานธรรมาภิบาล 
   กําหนดตรวจในวันท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เปนตนไป 
ปลัดเทศบาลตําบล - ใหทุกกองไดเตรียมเอกสารใหพรอมเพ่ือรับการประเมินฯ   
หัวหนาสํานักปลัด - การเตรียมเอกสาร  มี  ๕  ดาน  จะแบงรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ดานท่ี  ๑  ดานการบริหารจัดการ   ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 
   ดานท่ี  ๒  ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 
   ดานท่ี  ๓  ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง    ผูรับผิดชอบ  กองคลัง 
   ดานท่ี  ๔  ดานการบริหารสาธารณะ  ผูรับผิดชอบ  กองการศึกษา 
   ดานท่ี  ๕  ดานธรรมาภิบาล   ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๒  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
       ภาครัฐ (ITA)  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒  ของหนวยงาน  สํานักงาน  ป.ป.ช. 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  - ใหทุกทานไดตอบแบบสอบถามใหครบนะคะ  เพราะตองตอบใหแลวเสร็จกอนวันท่ี   
   ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒  ทานสมาชิกสภาฯ  สํานักไดเปดเครื่องโนตบุค ใหทานไดตอบ
แบบสอบถามแลวนะคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๓  การเก็บคาบํารุงการใหหองประชุม  เต็นท  และเกาอ้ี  (หนวยงานในพ้ืนท่ีและ
นอกพ้ืนท่ีรับผิดชอบ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  - การใชหองประชุม  จะมีผลกับคาไฟฟาคะเรานาจะเก็บคาไฟฟาในการใชบริการหอง 
ประชุมดวยคะ  สําหรับเต็นท  เกาอ้ี  บางครั้งเราใหยืมไปถาไมมีการเก็บคาบํารุง  ผูท่ียืมก็ 
จะไมมีการดูแลรักษา  ใหท่ีประชุมพิจารณาดวยคะ 

นายกเทศมนตรีตําบล - ใหนําเขาท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ท่ีประชุม             -รับทราบและนําเรื่องเขาท่ีประชุมสภาเทศบาล- 
 
          ๔.๔ การรวมพิธี... 



-๑๔- 
 

๔.๔  การรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต  ถวายพระพรชัยมงคล แดพระบาทสมเด็จ   
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปพุทธศักราช 
๒๕๖๒ 
 ในวันอังคารท่ี ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  วัดปาจันทวารี  
ตําบลตาโกน  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ   

นายกเทศมนตรตีําบล -  ใหเจาหนาท่ีเราไดไปรวมงานตามกําหนดการ  ณ วัดปาจันทวาร  ตําบลตาโกน  อําเภอ 
เมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   - ขออนุญาตคุยเรื่องแผนถนน  ระบบแผนท่ี  แผนถนน  ๒๕  หมูบาน  มีถนนเสน 

ไหนบาง  ท่ีทําคือ  การวางโครงสรางของถนน  ถามแบบ  ๓  แบบ ๔  แบบ ๕  กับงาน 
ข้ึนทะเบียนถนนคนละเรื่องกันนะคะ  ถาพูดถึงแผนไมใชวาจะเปนงานของนักวิเคราะหฯ  
นะคะ  ทุกกองงานตองทําแผนเองแตละกองคะ แผนพัฒนาแหลงน้ําขอมูลตองเปน
ปจจุบัน  เรื่องถนนกองชางก็ไมคียในระบบ info  ตามแบบ ๑  ซ่ึงเทศบาลตําบล      
เมืองจันทร  มีถนน  ๒  เสน  ท้ังตําบลแตไมมีชื่อ 

นายกเทศมนตรีตําบล - ปลัดทําหนังสือแจงกองชาง  กองคลัง  กองการศึกษา  สํานักปลัด ใหทํางานใหเสร็จ 
วันไหน  มอบรองนายก และรองปลัด 

ผูอํานวยการกองชาง - เจาหนาท่ีกองผม  มีเจาหนาพัสดุ  เจาหนาท่ีธุรการ  ทํางานหนักมาก  ท่ีทํางานไมทัน
เพราะมันเยอะวันหนึ่งมีสั่งการหลายอยาง  โครงการตองกรองตองเพ่ิม  ทําตามระบบไม
ทันบางเรื่องบางอยาง 

นายกเทศมนตรีตําบล - กองชางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหมาชวยกันทํางานใหสําเร็จลุลวง 
ผูชวยเจาพนักงานงานการประปา  - เพ่ิมเติมอีกครับ  จากการแนะนําของกรมอนามัย  เรื่องการตรวจคุณภาพ

น้ําประปา  เราตองเอาน้ําประปาไปตรวจคุณภาพน้ําซ่ึงจะมีคาใชจายในการตรวจตอ
หนวย  ๔,๕๐๐  บาท  ประปาเรามี  ๒๑  ตัว  เราจําเปนตองมีคาใชจายตรงนี้ครับ 

 - การบริหารประปาหมูบานจะมีปญหา  คือ  เงินไมพอ  ซ่ึงหมูบานสามารถของความ
ชวยเหลือไดท่ีเทศบาล  ซ่ึงเราจําเปนตองมีระเบียบของเรากอน  สวนอุปกรณท่ีขาด  
นายชางไดเตรียมจัดหาใหอยูครับ 

นายมิตร  ศรีสมพร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เรียนทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี  
ทานประธานสภา  และผูเขารวมประชุม  ตามท่ีเขารวมประชุม  ปญหาท่ีเกิดจะเปนตาง
คนตางทํา  เรื่องแผนเดือนมิถุนายน  ฝากนําเรียนดวย  เหมือนกองชางท่ีนายกไดตัดงบ
เก่ียวกับการทําแผนประจําปท่ีพ่ีนองนําเขามา  ไมอยากใหผูบริหารตัดงบประมาณนาจะ
มีการสอบถามแตละกองกอนวาเขามีความจําเปนหรือไม 

 - การโอนงบประมาณถากองชางไมนําเขาแผนก็ไมตองโอนงบประมาณให 
 - โครงการซอมแซมบานท่ีเราไดรื้อบานของคุณพอบุญชวยไปถึงไหนแลวครับ  ขอความ

อนุเคราะหหางบประมาณมาซอมแซมดวยครับ 
 
 
        ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก... 



-๑๕- 
 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางศูนยฯ  ไมมีรั้ว  ในการดูแลลูกหลาน  ฝากเจาหนาท่ีรับผิดชอบ

ดูแล  บางศูนยฯ  ไมตองกอกําแพงทําเปนตางขายก็ได  และขอใหมีกองวงจรปด 
นายสุบรรณ  รุนพงษ  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ผมไดนั่งฟงมา  ๒  ชั่วโมงกวา  มีเรื่องถกเถียงกัน

เปนเรื่องปกติ  ยินดีท่ีสภาเทศบาลไดเขามารวมมีหลายอยางท่ีคณะผูบริหารและ
เจาหนาท่ีไมเขาใจกันซ่ึงเปนเรื่องปกติ  อยากใหทานไดพูดคุยกัน  หนักนิดเบาหนอยตอง
ใหอภัยกัน 

รองนายกเทศมนตรีตาํบล  นางประจวบ   สิงหชะฏา  - ขอใหทุกทานไดไปรวมงานบุญบั้งไฟอําเภอเมืองจันทร  ใน
วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ณ  บานตาโกน  ไมวาจะเปนสํานักปลัด  กองชาง  การคลัง  กอง
การศึกษา  เพราะแตละสวนตองมีสวนท่ีเก่ียวของกัน  ขบวนไมวาจะเปนนางรํา  วิธีชีวิต  
ไดแบงงานแลว  การทํางานใหเปนไปตามระเบียบของกองคลัง 

 - โรงเรียนผูสูงอายุขอขอบคุณกองทุนสวัสดิการท่ีมอบเงินงบประมาณ จํานวน  
๓๐,๐๐๐ บาท  ในวันศุกรท่ีผานมา  เงินท่ีไดรับจะจัดสรรเปนเงินคาอาหาร  ๑๐,๐๐๐  
บาท  และคาศึกษาดูงาน  ๒๐,๐๐๐  บาท  จะไปวัด  ๙  วัด  ขอบคุณทานท่ีไดเล็งเห็น
ความสําคัญของโรงเรียนผูสูงอายุ 

นายกเทศมนตรีตําบล - เรื่องการทําแผน  ในเรื่องของกองชาง  งบประมาณของเราไมเยอะ เพราะตองใชใน 
การขับเคลื่อนในการดูแลพ่ีนองประชาชน 
- เรื่องซอมแซมบานนายบุญชวย  ผมจะประสานงบประมาณขางนอกมาใหครับ  
- ศูนยฯ  เด็ก  งานไหนท่ีคางตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ใครมีอะไรเพ่ิมเติม  วันนี้ผมก็ขอบคุณทุกทานท่ีไดชวยขับเคลื่อนงานแตละอยางใหแลว 
เสร็จไดทัน  ขอบคุณครับ  และถาไมมีอะไรเพ่ิมเติมผมขอเลิกประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
             รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 

      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ) 
                 นายกมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 
 

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล  คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 


