
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 
ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๘  เดือน  กันยายน 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. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๕. นางสาวนวลละออง ขนันดูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๖. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลดัเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๗. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๘. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   

๙. นายชยพล    ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง 
๑๐.  นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๑.  นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๒.  จาเอกชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๑๓.  นายนคร  เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๔.  นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๕.  นางสาวรัสดา   รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๑๖.  นางจตุพร    หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๗. นางไพรนิทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๘.  นายวรัญู  ราชสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๑๙.  นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๒๐.  นายไพรัตน    ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๒๑.  นางสาวนิมิตา  สงิหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๒๒. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๓. นายนพดล   วงศสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๒๔. นางสาวปรต ี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

๒๕. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๒๖. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๒๗. นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๒๘. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๙. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา) 

๓๐. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๓๑. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

๓๒. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 

 

          ๓๓. นายณชพล... 
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๓๓. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๓๔. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๓๕. นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  

๓๖. นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

๓๗. นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๓๘. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม 

๓๙. นายเอกชัย  เหลาลาภะ พนักงานจางเหมาบริการ 

๔๐. นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 

๔๑.  นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 

๔๒. นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 

๔๓.  นางอรอินทร  เมืองจันทร คร ู

๔๔.  นางสาวอําพร  อะวะศรี  คร ู

๔๕.  นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร คร ู

๔๖.  นางสาวณัฎฐวรรณ ขันติวงษ คร ู

๔๗.  นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

ผูไมมาประชุม 

๑. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   ลาปวย 

๒. นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   ลาปวย 

๓. นายนคร   ไชยสนาม คนงานท่ัวไป    ลาปวย 

๔. นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป    ลาปวย 
 

ผูเขารวมประชุม 

     ๑. นายสุบรรณ  รุนพงษ  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

     ๒. นายมิตร   ศรีสมพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

เขารวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ผมมีเรื่องใหทราบ  ดังนี้ 
   ๑.๑  ทานนายกติดภารกิจ  และใหผมดําเนินการประชุมไปกอน  เม่ือทําภารกิจเสร็จ    
                               ทานก็จะมารวมประชุมกับพนักงานเจาหนาท่ีเรา 
   ๑.๒  การประชุมประจําเดือนไดมีหนังสือแจงพนักงานเจาหนาท่ีเราทุกคนทุกกอง  ให 
                               เขารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวความคิด  ทานนายกไดเนน   
                               ย้ําในเรื่องการเขาประชุม  เพราะเราจะมีการประชุมเดือนละครั้งเพ่ือพูดคุยและ   
                              แกไขปญหารวมกัน  ฝากทุกคนไดตระหนักและใหความสําคัญของการประชุม 
 
          ๑.๓ วันท่ีภาคเชา... 
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   ๑.๓  วันนีภ้าคเชาคณะผูบริหารขอความรวมมือจากพนักงานชายในการรวมสรางบาน  
                               ใหกับราษฎรบานเก็บงา  หมู  ๑๐  และเรามีการประชุมประจําเดือนผมจึงขอ   
                               เลื่อนไปเปนภาคบาย  เพ่ือใหทุกคนไดเขารวมประชุม  หากไมมีแหตุเราควรเขา 
                               ประชุม 
   ๑.๔  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
    นางสาวนวลละออง  ขนันดูล  มารับตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล 

เมืองจันทร  เม่ือวันท่ี  ๓  กันยายน ๒๕๖๑ 
   คณะผูบริหารโดยนายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  ไดคัดเลือกเลขานุการนายกเทศมนตรีใหม 

แทนคนเดิมท่ีไดไปลาออกเพ่ือไปลงรับสมัครเปนผูใหญบาน  หมู  ๑๗   ใหเลขานุการ 
นายกไดพูดคุยกับพวกเรา 

เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล  (นางสาวนวลละออง  ขนันดูล)  สวัสดีทุกทานคะ  ชื่อนางสาวนวลละออง  ขนันดูล 
   ไดรับเลือกใหเปนเลขานุการนายกเทศมนตรีแตยังไมเคยมีประสบการณดานนี้  เคยเปนผู 

ชวยงานพัฒนาชุมชน  ๓  ป   
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  นองเขายังไมมีประสบการณในการทํางานดานนี้   
   ผมขอขอบคุณเจาหนาท่ี  พนักงานทุกทาน  ท่ีไดรวมงานในวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 

ท่ีผานมา  พัฒนาชุมชนอําเภอ  รวมกับวัด อําเภอชวยจัดงานนวตัวิถี  เราไดรับหนังสือ
เชิญรวมงาน ทานใดท่ีมารวมงานผมขอขอบคุณครับ  ทานท่ีไมมาคงติดภารกิจ 
- วันท่ี  ๑๕  กันยายน  ไดรับการประสานจากทานนายอําเภอเมืองจันทร  ไดเรียกประชุม
กํานัน  ผูใหญบาน  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ประชุมปรึกษาหารือเรื่อง
การกําจัดผักตบชวาจํานวนมากท่ีไหลมาชนกับสะพานไมบานหนองหวา  เราไดแจงหนังสือ
ถึงสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  หนวยกูชีพกูภัย  พนักงาน  ฝายบริหารจะมีผม  ทานรอง
ประจวบ  ทานปลัด  ทานประธานสภาฯ  ทาน สท.มิตร  และอีกหลายๆ  ทาน  ไดรวมมือ
รวมแรงในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไมไดใชงบประมาณของหลวง  ทาน
นายอําเภอ พรอมดวย อส. กํานัน  ผูใหญบาน  ไดเขารวมในการกําจัดผักตบชวา  เรา
ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  น้ําดื่ม  จํานวนมาก  เราไดรวมกําจัดผักตบชวาดวยจิต
อาสา  ผมขอบคุณพนักงานทุกทาน 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทุกคนไดอานรายงานการประชุม  หากมีอะไรแกไข  หรือเพ่ิมเติม  ให 

แจงธุรการ  หากไมมีผมขอไประเบียบวาระท่ี  ๓ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.๑  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  กันยายน  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนการปฏิบัติงานของเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ แตละกอง  สํานักปลัด  กอง
คลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

ผูอํานวยการกองการศึกษา  เรียนทานรองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรองปลัด   
   ผูเขารวมประชุม  สรุปการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         ๑.การจางเหมา... 
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   ๑.  การจางเหมาตอเติมศูนยฯวัดเก็บงา  ศูนยฯบานโคก  ไดดําเนินการไปแลว 
   ๒.  จัดซ้ือวัสดุไฟฟา  อยูระหวางดําเนินการ 
   ๓.  จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว  อยูระหวางดําเนินการ 
ผูอํานวยการกองคลัง เรียนทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษา   ทานปลัด  ทานรองปลัด   
   กองคลังไดประสานทุกกองถาจะจัดซ้ือจัดจางใหรีบดําเนินการ  ภาษีรานคาท่ีคางไดทํา 

หนังสือแจงแลวคะ  งานการเงินไดดําเนินตรวจสอบงบเปนไปตามระเบียบทุกวัน  และเปน 
ปจจุบัน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   เรียนทานรองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  ทานท่ีปรึกษา  และ 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน  สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
๑. วันท่ี  ๕  กันยายน ๒๕๖๑  ดําเนินโครงการ “ทําความดีดวยหัวใจรวมปลูกปา รักษา 
สิ่งแวดลอม”  และกิจกรรมปลูกปาเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
๒. วันท่ี ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๑  ออกพ้ืนท่ีเก็บขยะอันตรายท้ัง  ๒๕  หมูบาน 
๓. วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑  รวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ และลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา
รวมกับกองชาง 
๔. วันท่ี  ๑๔  กันยายน ๒๕๖๑  ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและควบคุมอัคคีภยั  ประจําปงบประมาณ  2561 
๕. วันท่ี ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๑  ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการใหความรูเก่ียวกับกากร
ปองกันและควบคุมอัคคีภัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๖. วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล
เมืองจันทร 
๗. วันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  ดําเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง 
๘. วันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  จัดกิจกรรม Big Cleaning  Day 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  (สํานักปลัด)  ประจําเดือน  ตุลาคม  2561 
   ๑. วันท่ี  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการ 

    ปฏิบัติงาน 
๒. วันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ประชุมคณะกรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

   ๓. วันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เตรียมเอกสารรวมประเมินผูบริหารทองถ่ิน 
   ๔. ทุกวันศุกรลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟารวมกับกองชาง 
 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  (นายกิตติพงษ  อินตะนัย)  เรียนทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ  ท้ัง  ๒  ทาน  ทานท่ี 
ปรึกษานายกฯ  ทานปลัด  ทานรองปลัด  ผูอํานวยการกอง  ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผมขอรายงานผลการเดือนกันยายน  ๒๕๖๑  ดังนี้ 
๑. ออกตรวจระบบประปา  หมูท่ี  ๖ 
๒. จัดทําระเบียบประปาหมูบาน 
๓. ออกพ้ืนท่ีซอมไฟฟาสาธารณะ  หมูท่ี  ๕  หมูท่ี  ๖  หมูท่ี  ๒๐ 
๔. ออกพ้ืนท่ีวัดระยะถนน  ถายภาพ  และจับพิกัดถนน  หมูท่ี  ๑๙ – หมูท่ี  ๒๔ 
หมูท่ี  ๑๒-หมูท่ี  ๑๑  หมูท่ี  ๑๖-วัดปาสุธรรมรังสี  หมูท่ี  ๑-หนองอารี  หมูท่ี  ๒๒   
หมูท่ี  ๘  และหมูท่ี  ๑๐  /เขียนแบบ  ประมาณการ ปร.๔  ปร.๕  ถนนท่ีออกวัด 

          ๕.จดมิเตอร... 



-๕- 
 

๕. จดมิเตอรน้ําประปา  หมูท่ี  ๖  หมูท่ี  ๑๓  และหมูท่ี  ๑๗  ประจําเดือนกันยายน 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  ดังนี้ 
๑. ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนนท่ีชํารุด  หมูท่ี  ๔  หมูท่ี  ๑๗  หมูท่ี  ๒๓  หมูท่ี  ๖   
    หมูท่ี  ๑๙  หมูท่ี  ๒๔  หมูท่ี  ๑๑  หมูท่ี  ๑๒  หมูท่ี  ๒๐  หมูท่ี  ๗  หมูท่ี  ๑๘     
    หมูท่ี  ๕  หมูท่ี  ๒๕  หมูท่ี  ๘ หมูท่ี  ๒๒  หมูท่ี  ๙  หมูท่ี  ๑๕  และหมูท่ี ๑๐   
๒. ออกพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟาชํารุดรวมกับสํานักปลัด  หมูท่ี ๕  หมูท่ี  ๖   หมูท่ี  ๑๙ 
   หมูท่ี  ๑๕  หมูท่ี  ๒๐  หมูท่ี  ๒๕  

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทุกกองมีความสําคัญในการทํางาน  แตละกองไดทํางานตามท่ีไดรับ 
มอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
- เม่ือวานเราไดมีการจัดโครงการใหความรูดานอัคคีภัยเบื้องตน  และไดรับคําชมจาก
ชุมชนเปนอยางดี 

ผช.เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  -   เรียนทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษาฯ  ทานปลัด  ทานรองปลัด 
ผูอํานวยการกอง  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในการฝกอบรมเม่ือวานนี้ผลตอบรับดี
ครับ  อยากใหจัดฝกอบรมเต็มวัน  ผมขอขอบคุณทุกทานครับท่ีรวมในการทํางาน 

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  เม่ือวานมีนักเรียน  ครู  เขารวมในการฝกอบรมผมวาเปนเรื่องท่ีดี 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๒  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๑๑  กันยายน  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 - - - 

 
 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรีสะเกษ 
(ฟอรด) 

นข  3270  ศรีสะเกษ 
(EMS) 

1 กฆ 494 ศรีสะเกษ 
(รถจักรยานยนต) 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

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 4,500 - 3,000 - 200 - 

 
 

          ชนิดรถ... 



-๖- 
 
 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรีสะเกษ 
(ฟอรด) 

นข  3270  ศรีสะเกษ 
(EMS) 

1 กฆ 494 ศรีสะเกษ 
(รถจักรยานยนต) 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

กรกฎาคม 2561 5,000 - 5,000 - - - 
สิงหาคม 2561 5,000 - 4,000  200  
กันยายน 2561 2,000 - - - 100  

รวม 44,500 500 40,500 - 1,300 - 
 

 
                  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 - - - - 
เมษายน 2561 1,000 -  100 - 
พฤษภาคม 2561 1,500 - 200 - 
มิถุนายน 2561 1,000 - 100 - 
กรกฎาคม 2561 - - 200 - 
สิงหาคม  2561 1,000  800  
กันยายน  2561 - - -  

รวม 10,000 - 1,600 - 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๓  กําหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ลําดั
บท่ี 

ประจําเดือน วันท่ีจัดกิจกรรม หมายเหตุ 

๑ กันยายน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  
๒ ตุลาคม ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๓ พฤศจิกายน  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๔ ธันวาคม ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  

 
          รองนายก... 



-๗- 
 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  - หนังสือท่ีเราแจงออกไป  ไมตรงกับปฏิทิน 
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ - ตามแผนจังหวัดกําหนัดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เดือนกันยายน  เปนวันท่ี ๒๖ 
   แตพอดีมีกิจกรรมเลยเลื่อนเปนวันท่ี  ๒๗  กันยายน  จะทําหนังสือแจงชุมชนคะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๔  กําหนดตารางบุญมหาสังฆทานอําเภอเมืองจันทร  ประจําป ๒๕๖๑ 
ลําดับท่ี วัด วัน/เดือน/ป ตําบล 

๑ วัดบานโนนกลาง หมู ๓ ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 
๒ ท่ีพักสงฆบานชบา ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑ ตาโกน 
๓ ท่ีพักสงฆโนนใหญ ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑ หนองใหญ 
๔ ท่ีพักสงฆปาบานกลาง ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 
๕ ท่ีพักสงฆบานวัด ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๑ ตาโกน 
๖ วัดสุเทพนิมิตร ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ อุทุมพรพิสัย 
๗ วัดบานทุม ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 
๘ ท่ีพักสงฆหนองกุดหลาด 

(นิพัทธธรรมาภรณ) 
๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ตาโกน 

๙ วัดเมืองจันทร ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เมืองจันทร (พิธีปด) 
๑๐ วัดปาประชารังสรรค  อําเภอหวยทับทัน 
๑๑ วัดหนองดุมวนาวาส ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หนองใหญ (ทอดกฐิน) 

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  สังฆทานท่ีวัดบานโนนกลาง  หมูท่ี  ๓  พรุงนี้จะ 
มีโครงการนววิถีท่ีตําบลตําโกน  ทานนายกรวมงาน 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๕  การขับเคล่ือนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”   
ระดับอําเภอ ประจําป  ๒๕๖๑ 

ผลการประเมินการประกวดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอําเภอ
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ลําดับท่ี  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  ลําดับท่ี  ๒  องคการบริหารสวนตําบล  
ตาโกน  ลําดับท่ี  ๓  เทศบาลตําบลหนองใหญ  

ปลัดเทศบาลตําบล - ขออนุญาตเรียนถามคะ  ขาวลาสุดตําบลตาโกนไดรับรางวัลระดับจังหวัด   
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  -  เปนการคัดตัวแทนระดับอําเภอคะ  ของเราไมไดสงจังหวัด  มอบหมายใหตําบลตา 

โกนเขารวมประกวดหมูบานสดใสคะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ-  
 

๓.๖  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของ
องคการปกครองสวนทองถ่ิน  โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ 

 
          ทุจริตแหงชาติ... 



-๘- 
 

ทุจริตแหงชาติ  ท้ังนี้  เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  ๒๓  มกราคม  
๒๕๖๑  จังหวัดศรีสะเกษ  จึงไดใหอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเตรียม
ความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  -  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานง 
ภาครัฐ  คือ  การประเมิน ITA  ของแตละกอง  เราไดสงคะแนน ITA  ในป  ๒๕๖๐  
คะแนนอยูในเกณฑไมสูง  ในรอบการประเมิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เรา
ตองรอแบบประเมินคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๗  การยกเลิกสําเนาเอกสาร  (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัว 
                                ประชาชน) 

ดวยกระทรวงมหาดไทย  แจงวา  ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  โดยมี  พลเอก
ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสวน
ราชการเรงรัดการยกเลิกการเรียกสําเนาจากประชาชน  ใหเห็นผลสําเร็จภายในระยะเวลา  
๖  เดือน  จึงแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  ดังนี้ 

๑.  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  รับ
จดทะเบียน  รับจดแจง  หรือรับแจงนั้น  ตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสําเนา
เอกสารกระบวนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการยกเลิกการเรียกสําเนา
ทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกลาว  และหามมิใหเรียกเก็บคาใชจายในการทําสําเนาเอกสาร 

๒.  สําหรับกระบวนงานบริการประชาชนท่ีมีการอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  
รับจดทะเบยีน  รับจดแจง  หรือรับแจงนอกเหนือจากกระบวนงานตามขอ ๑  ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพิจารณายกเลิกการขอสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  กรณีจําเปนตองใชสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกลาวและหามมิใหเรียกเก็บ
คาใชจายในการทําสําเนาเอกสาร  (เอกสารตามแนบทาย) 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  -  ประชาชนท่ีมีการติดตอขอรับเบี้ยผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อ  การขอจดทะเบียน 
พาณิชย  การตอภาษี  หรือพูดเขาใจงาน ๆ การติดตอราชการท่ีตองใชสําเนาทะเบียนบาน   
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ไมตองเรียกรับเงิน  เราตองถายใหเขาฟรี 

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ฝากพนักงานทุกคนดวย 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๘  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
๓.๘.๑  อบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “แนวทางการจัดวางระบบควบคุม

ภายใน  การบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน  และการจัดทําควบคุมภายในท่ี
ถูกตองสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑”  วันท่ี 
๑๐-๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  โรงแรมศรีพฤทธาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
          ผูเขารวม... 



-๙- 
 

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นางสาวณัฏฐิดา ไชยโคตร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๒. นางสาวรัสดา  รุนพงษ  ตําแหนง  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  - แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยงในการ 
ปฏิบัติงาน  ดําเนินการดังนี้  ใหแตละกองดําเนินการจัดทําคําสั่งการจัดวางควบคุมภายใน  
การแบงหนาท่ีของแตละกอง  ใหจัดทําแบบประเมินระดับหนวยงานยอย (ปย.๑  ปย.๒)  
ทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม  แลวนําสงเซ็นเตอร  ซ่ึงสํานักปลัด  งานวิเคราะหจะ
เปนผูรวบรวมและดําเนินการในระดับองคกร  และจะดําเนินการรวบรวมเปนรูปเลมสง
จังหวัดตอไป 

 

๓.๘.๒  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด  และการจัดทํา
โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ฉบับทบทวน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  วันท่ี ๑๑-๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน  จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นายวรัญู  ราชสุข  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชนชํานาญงาน 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  - เรียนทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษาฯ  ทานปลัด  ทานรองปลัด  และ 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัด  และการจัดทําโครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ฉบับ
ทบทวน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เปนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  การขอ
งบประมาณ  จะมีผูบริหารจาก อปท. ขอเพ่ิมเขาไปในแผนพัฒนา  มีการปรับเพ่ิม
แผนพัฒนาจังหวัดในแตละดาน  เชน  ดานการทองเท่ียว อาทิเชน  การทองเท่ียวเชิง
วัฒนาธรรม  อําเภอภูสิงหจะทํา sky  world  ท่ีผากูปรี  ครับ 

 

๓.๘.๓  อบรมเชิงปฏิบัติการ “มหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  เมืองส่ิงแวดลอม
ย่ังยืนระดับประเทศ” วันท่ี ๑๒-๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร  
ซิตี้  จอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓. นางจตุพร  หลาธรรม     ตําแหนง  นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ -  เรียนคณะผูบริหาร  ทานปลัด  ทานรองปลัด  และผูรวมประชุม 
จะเปนการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน  หลักคือ  เทศบาลตําบล 
เมืองจันทรไปรับโลระดับดีมาก  จังหวัดศรีสะเกษมี  ๒  แหง  ท่ีไดรับรางวัล  คือตําบล 
สมปอย  และตําบลเมืองจันทร  ผลงานเปนของทุกกอง  เพราะไดแจกใหทุกกอง  
เทศบาลเราสงปแรกไดรับรางวัลระดับดีมาก  เขาจะใหเราประเมินทุกป  เหมือนตรวจ 
EHA  และ  LPA  คะ 

 
          รองนายกเทศมนตรี... 



-๑๐- 
 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ถาไมมีการสงเอกสารจากทุกกองเราคงจะประเมินไมได  ตองขอบคุณ 

ทุกกองท่ีใหความรวมมือในการตรวจครับ 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  วันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  กําหนดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   

สําหรับคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง 
เทศบาลตําบลเมืองจันทร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑  (เชา) 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  แจงเปลี่ยนอบรมเปนวันท่ี  ๒๖  กันยายน   ๒๕๖๑  ทานนายกให 
ความสําคัญกับการอบรมนี้  ใหทุกทานไดเขารับการอบรม  และแจงสมาชิกเขารับการอบรม 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๒  วันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  กําหนดประชุมคณะอนุกรรมการ  LTC  (เชา) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  - เปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการ LTC  เปนวันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑   

การประชุม LTC  เปนการเห็นชอบแผนการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๓  วันท่ี  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ    (เชา) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  -  เปนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล 
ตําบล  ครู  และพนักงานงานจาง  เปนการประเมินฯ  รอบท่ี ๒  ผลการปฏิบัติเดือน 
เมษายน-กันยายน  หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ  จะได
นําเสนอทานนายกฯ  กอนนําคะแนนเสนอคณะกรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือนคะ  สําหรับสิ้นป
นี้จะมีการตอสัญญาพนักงานจาง  ประเภทท่ัวไปคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๔  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ประชุมคณะกรรมการเล่ือนข้ันเงินเดือน (เชา) 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  -  หลังจากนําเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  ตอทานนายกฯ  และเห็นชอบผล 

การปฏิบัติงาน  จะสรุปคะแนนนําเสนอคณะกรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือนตอไปคะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๔.๕  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  การประเมินผูบริหารทองถิ่น  
ใหเทศบาลตําบล  ไดจัดสงผลการประเมินตนเองของผูบริหารทองถ่ินฯ  จํานวน  

๕  ชุด  ใหกับคณะทํางานตรวจสอบรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับ
อําเภอ  และใหผูนําทองถ่ินไดนําเสนอผลการประเมินตนเองตอคณะทํางานฯ  ในวันท่ี  
๕ ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  ณ  หองประชุมชั้น  ๒  ท่ีวาการอําเภอ  เมืองจันทร  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  -  การประเมินจะเนนการใชพลังงาน  มี  ๑๐  ตัวชี้วัด  ขอพูดในสวนของ 
พลังงาน  เทศบาลตําบลเมืองจันทรของเรากําหนดเปดแอรเวลา  ๑๐.๐๐ น.  – ๑๖.๐๐ น. 
เท่ียงถาไมมีใครอยูก็ใหปดแอรดวยคะ  เพราะ  ๑  ชั่วโมง ก็สามารถลดพลังงานไดคะ 
เอกสารเก่ียวกับการประเมินกําลังรวบรวมขอมูลท่ีไดรับจากทุกกองคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
          4.๖ การชวยเหลือ... 



-๑๑- 
 

๔.๖  การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ  และผูถูกไฟฟาช็อต  เบ้ืองตน 
นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  -  ชวงนี้เปนชวงหนาฝนก็ใหระวังเรื่องไฟฟาคะ  กรณีการใหความชวยเหลือ 

เราตองนําสงสถานพยาบาลท่ีอยูใกล  เหมือนกรณีท่ีถูกไฟฟาช็อตญาติไดนําผูปวยไป
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  ถึงระยะเวลาหางกันแค 4-5 นาที  ก็สามารถชวยเขาได  คน
ท่ีถูกไฟฟาช็อตคลื่นหัวใจจะเปลี่ยน  เตนเบา  ตองตรวจวาผูปวยหมดสติหรือไมและจัด
ผูปวยใหนอนราบหงายบนพ้ืนแข็ง * ถาหยุดหายใจ ตองเปาปาก  ตรวจการเตนของ
หัวใจผูปวย โดยการคลําชีพจรท่ีคอหรือท่ีขอมือของผูปวยประมาณ 5 วินาที  ใช 2 นิ้ว
วางเหนือตําแหนงลิ้นป วางสนมือถัดจากตําแหนงนิ้วท้ังสอง  ประสานมือซอนกัน แลว
โนมตัวเขาหาผูปวย เหยียดแขนท้ังสองขางใหตรงแลวกดใหตรงตําแหนง อัตราการนวด
หัวใจ 30 ครั้ง ตอ การเปาปาก 2 ครั้ง * ถาไมหายใจและหัวใจหยุดเตน * 
ประชุมรอบหนาจะวิธีการปมหัวใจคะ  ใหแจงกอนนะคะจะไดยืดหุนท่ีโรงพยาบาลมา
ชวยในการสอน 
- อีกกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุท่ีหนาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เปนเวลาพักกลางวันและเวรกู
ชีพมี  ๒  คน  อีกคนหนึ่งไปทานขาวท่ีบานเพราะเราไมอนุญาตใหนํารถออกนอกศูนยฯ  
หากไมมีเหตุ  หรือรับผูปวย  และผูอยูเวรอีกคนขับรถไมได  เราไดรับความอนุเคราะห
พนักงานเทศบาลตําบลเราชวยในการขับรถกูชีพสงผูปวยไปโรงพยาบาลขอบคุณมากคะ  
การชวยเราตองคํานึงคือสงโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีกอนคะ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  - ในเรื่องอ่ืน ๆ ผมมีเรื่องนําเรียน  ดังนี้ 
   ๕.๑  บานพอเพียง  แจงพนักงานชายทุกคนไปรวมในการกอสรางบานพอเพียงท่ี 

บานเก็บงา  จะเปนบานยายอยูกับหลาน  หลานแขนหัก  อําเภอไดนํา อส.มาชวย ๒ วัน  
จังหวัดมาชวย  ๑  วัน   
๕.๒  ขอบคุณกูชีพกูภัยท่ีใหความชวยเหลือพ่ีนองเรา  กรณีแรกราษฎรบานหนองแคน  
หมูท่ี  ๔  และพ่ีนองตําบลปราสาทมาตกคลองเสียชีวิต  ขอบคุณทุกภาคสวน 

นายกเทศมนตรีตําบล -  นําเรียนทุกทานท่ีเขารวมประชุม  ท่ีรวมกันทํางานเปนเดือนสุดทาย  จะมีท้ังสิ่งท่ี
ประสบผลสําเร็จ  และสิ่งท่ีจะตองปรับปรุงแกไข  คือ 

 ๑. การจัดหองประชุม  การวางรูปแบบเปนสิ่งท่ีดี  นําเรียนใหทุกทานไดใหเกียรติในการ
รวมประชุมและใหเกียรติในการประชุม  ใหทุกคนไดชวยกันในกากรพัฒนารวมกัน  และ
มีการพัฒนาใหมากข้ึน 

 ๒. มีหนังสือสั่งการ  การอบรมถอดบทเรียนและรับมอบเกียรติบัตรมอบคุณจตุพรเขา
รวมประชุมและถอดบทเรียน 

 ๓. วันท่ี ๒๐ กันยายน  ผมจะไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  เรื่องแผน  ๕  ป  ทุก
มิติทุกดานเราตองเสนอใหอยูในแผนของจังหวัด  มิติไหนท่ีแตละกองไดรับผิดชอบให
ดําเนินการ  ใหทานรองนายกท้ัง  ๒  ทาน  ไดชวยกันดําเนินการ  เรื่องสะพานเราไดเขา
อยูในแผนแลว  รอการจัดสรรงบประมาณ 

 
        ขออนุญาต... 
 



-๑๒- 
 
 ขออนุญาตประชุมงานแตละกอง หลังประชุมเพ่ือใหการขับเคลื่อนเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีกําหนด 
 ๔. ธนาคารน้ําจะขับเคลื่อน ป ๒๕๖๒  ขับเคลื่อนเรื่องไฟฟาเพ่ือการเกษตร  ทําอยางไร

พ่ีนองมีไฟฟาเพ่ือการเกษตร  มีน้ําใช  ฝากทานปลัด  ทานรองปลัด  ผูอํานวยการกอง
ทุกกองในการทํางาน 

   ๕. ผมขออนุญาตจายขาดเงินสะสม  ในการชวยเหลือพ่ีนองประชาชน 
๖. วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ในการจัดอบรมจริยธรรม  ผมไดเรียนเชิญทานทองถ่ิน
จังหวัดศรีสะเกษมาเปนวิทยากร  และพระครูปุณสถิตมาเทศนาธรรม  ใหกับพนักงานเรา 
๗. ผมอยากใหทุกทานไดระมัดระวังในเรื่องอาหารการกิน  เพราะอาจทําใหเจ็บทอง  
ทองเสียได 
๘. วันท่ี  ๒๐  กันยายน  ปดโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ  ผมไดเชิญกลุมสตรี  กลุม
แมบาน  ในการชวยเหลือผูสูงอายุ  เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ขอประชุมผูเก่ียวของ  
คณะดําเนินงานครับ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นางประจวบ  สิงหชะฏา)  เรียนทานนายก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผูสูงอายุ 
ทานไดเขาเรียนมา  ๔๘  ชั่วโมง  ใหทุกทานไดมารวมเปนกําลังใจ  งบประมาณในการ
จัดงานเราไมมี  ขอความอนุเคราะหทานใดมีอะไรมาชวยกันใหทานไดรับประทานในวัน
นั้น  เวที  สถานท่ี  ใหเราทุกคนไดชวยกัน ประดับตกแตงใหสวยงาม  ทุกทานมี
ความสามารถ  มอบนักพัฒนาชุมชน  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  และนักจัดการ
งานท่ัวไป  ประสานการปฏิบัติ 

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  -  นําเรียนทุกทาน  จากท่ีทานนายกไปประชุมท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด 
ศรีสะเกษ  แจงไดรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุ  จํานวน  
๑๐,๐๐๐ บาท  คะ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล - หลังจากประชุมเสร็จ ขอคุยกับคณะครูศูนยฯ  และคุณนคร  เมืองจันทร  ในเรื่องการ 
จัดสถานท่ีในวันปดโรงเรียนผูสูงอายุ   

ปลัดเทศบาลตําบล - เรียนทานนายก  และเจาหนาท่ีเราทุกทาน  ท่ีคุยกัน คือ คาตอบแทนของ 
คณะกรรมการตาง ๆ   
- การจายขาดเงินสะสมขอไปอาทิตยสุดทายของการจัดงาน 
- วันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  ภายเชาเปนพระเทศนากอนและตอตอดวยทานทองถ่ิน 
จังหวัดศรีสะเกษบรรยายถึงเท่ียง 

รองปลัดเทศบาลตําบล - เพ่ิมเติมเก่ียวกับการไมเรียกเอกสาร  เราตองใหเอาเอกสารมาดวย  เราถายเอกสารให 
เขาโดยไมเรียกเก็บเงิน 
- ฝากเรื่องบันทึกขอความ  บันทึกขอความใดถาไมมีเนื้อหา  ผมจะไมลงชื่อ  ถาใหลงชื่อ 
ตองมีรายละเอียดแนบทาย 
- การเสนอความคิดเห็น  ผูอํานวยการจะลงความเห็นวา  เห็นควรพิจารณา  การลง 
ความเห็นใหลงความเห็นไปเลย  เชน  คณะกรรมการกําหนดราคาการเกินหรือต่ํา   
ผูอํานวยการหากทานไดอานแลวใหลงความเห็น  หนาท่ีของปลัด  รองปลัด  เสนอ
ความเห็นตอผูบริหาร  ถากําหนดราคาเกินกวาเทศบัญญัติใหดําเนินการตามขอ ๑,๒,๓  
มีกฎระเบียบอะไรบางใหเสนอดวย 

 
          เอกสาร... 



-๑๓- 
 

- เอกสารการประเมินฝากทานผูอํานวยการกองใหเอาความเปนจริง  และเสนอข้ึนไป
ตามข้ันตอนถึงคณะกรรมการกลั่นกรอง 
- ฝากเรื่องการปฏิบัติงาน  วางก็ไปอานวินัยของขาราชการวามีอะไรบาง 

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ – นําเรียนทานนายก  ทานทองถ่ินอําเภอบอกวา  ใหผูบริหารไปถาทานนายกไปไมได 
มอบผูบริหารทานอ่ืนไป 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  - ผมมีเรื่องนําเรียนอยู ๒-๓ ขอครับ 
   ๑. ไดรับขอมูลขาวสารจากทานสมาชิกสภา  ในการประชุมใหเชิญสมาชิกสภามาประชุม 

ดวย 
๒. เรื่องในหนาท่ีการงานของทุกคนจากคําบอกคําพูดของพ่ีนองประชาชน  หนาท่ีเราคือ   
หนาท่ีบริการ  ถาพ่ีนองเรามาขอรับบริการ  อยากใหเราไดซักถามวามาติดตออะไร 
๓. เราปดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ  วันท่ี  ๒๐  กันยายน  หากมีการเปดโรงเรียนอีกเรา
คงจัดปหนาและจะไดดําเนินการแตเนิ่น ๆ 
ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีไดรวมชวยกันในการดูแลผูสงูอายุ 

รองปลัดเทศบาลตําบล - สิ้นปงบประมาณ  สํานักปลัดกับกองคลัง  จะจัดเก็บเอกสาร  และจัดหองพัสดุครับ 
นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  - ทีมงานเราท่ีไดไปสัมผัสสุนัข แมว เม่ือตอนออกไปฉีดวัคปองกันโรคพิษสุนัขบา   

โรงพยาบาลแจงมาใหไปฉีดวัคพิษสุนัขบา  จํานวน  ๓  เข็ม  คุมได  ๑๐  ป 
นายกเทศมนตรีตําบล - ใครมีอะไรเพ่ิมเติมถาไมมี  ผมขอปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 
 
 
      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
             รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสาวเมืองทอง  บุปผา) 
                ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ) 
               นายกมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 


