
 
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 

ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๑ 
วันท่ี   ๒๑  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐  น. 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๒. นายเทศ   มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรตีําบลเมืองจันทร 

๓. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรตีําบลเมืองจันทร 

๔. นายสุพิษ  เมืองจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๕. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๖. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๗. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง 

๘. นายชยพล  ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง 

๙. นางสาวณิชาภา    เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๑๐.  นายนคร  เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๑.  นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๒.  นางสาวรัสดา  รุนพงษ  นักวิชาการคลัง 

๑๓.  นางจตุพร   หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๔.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๕.  จ.อ.ชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๑๖.  สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน 

๑๗.  นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๘.  นายไพรตัน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๑๙.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๒๐.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๑.  นายนพดล     วงษสุรินทร ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๒๒.  นายอธินันท  ศิริจันทร ผช.เจาพนักงานการประปา 

๒๓.  นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผช.เจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๒๔.  นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๒๕. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองการศึกษา) 

๒๖.  นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล ผช.เจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา) 

๒๗.  นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๒๘.  นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

 

/๓๐.นายมนตรี... 



-๒- 

 

๒๙.  นายมนตรี  ศรีราตรี  ผช.เจาพนักงานการเกษตร 

๓๐.  นายณชพล  กองปด  ผช.เจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๓๑. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๓๒.  นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๓๓.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผช.เจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 

๓๔.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผช.เจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

31.   นางสาวจิรภา  ศรีสุข  คนงานท่ัวไป 

๓๕.  นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร คร ู

๓๖.  นางอรอินทร  เมืองจันทร คร ู

๓๗.  นางสาวณัฎวรรณ ขันติวงษ คร ู

๓๘.  นางกฤตาภา  จินาวัลย  คร ู

๓๙.  นางสาวอําพร  อะวะศรี  คร ู

 

ผูไมมา 

๑. นางสาวเมืองทอง   บุปผา      ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร    ประชุมไทยยั่งยืน 

๒. นางสาวณัฏฐิดา   ไชยโคตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ประชุมไทยยั่งยืน 

๓. นางสาวปรตี   มะเดื่อ          ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน   ลาพักผอน  

๔. นายสุบัญ  แพทยกลาง      ผช.เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลาปวย 

๕. นายประเสริฐศักดิ์  มะโนรัตน  คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา)   ลาปวย 

๖. นายนคร  ไชยสนาม             คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด)   ไมเขาประชุม 

๗. นายทัศนพงษ  สมัญญา         ผูชวยนายชางโยธา                                  ไมเขาประชุม 

๘. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ        ยาม                                                   ไมเขาประชุม 

๙. นายเอกชัย  เมืองจันทร       พนักงานสูบน้ํา                                       ไมเขาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.00  น. 

 เม่ือถึงเวลา  ๑๐.00 น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก  
เขารวมประชุม  โดยมีนายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  
และเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรี  - การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 

- นายชาติชาย  แสงใส  ตําแหนง  ทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร  ไปดํารง
ตําแหนงทองถ่ินอําเภอเมืองศรีสะเกษ  

 
         /นายสมภพ... 
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- นายสมภพ  ศรีภาค  ตําแหนง  ทองถ่ินอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  มาดํารง
ตําแหนงทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร 

   - นโยบายของรัฐบาลท่ีจะตองขับเคลื่อนไปดวยกัน  งานหลายๆอยางท่ีเก่ียวกับ 
   ประชาชน  ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  ในสวนรวมงานในบทบาทหนาท่ี  งาน
   เพ่ิมเติมและงานวางแผน 
   - การประชุมถาไมมีใครเตรียมงานก็ไมมีความรับผิดชอบความเอาใจใส  ออกหนังสือ
   ตักเตือน  การทํางานตองมีความรับผิดชอบรวมกัน  การขับเคลื่อนงานตองอาศัยการ
   ทํางานรวมกัน  และฝากผูอํานวยการกองใหดูงานใหท่ัวถึงดวย  ตามสั่งการดูแลความ
   บกพรองเพ่ือใหเกิดคุณภาพของงาน 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑ 
นายกเทศมนตรี  -  ทุกทานไดอานรายงานการประชุม  หากมีการแกไขขอใหแจงเจาหนาท่ีทําการแกไข 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
นายกเทศมนตรี  ๓.๑  ประกาศรับสมัครฝกอาชีพดวยจังหวัดศรีสะเกษ  โดยสํานักงานพัฒนาฝมือ
   แรงงานศรีสะเกษ  ไดประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไป  เยาวชน  ผูถูกเลิกจาง  ผูวางงาน  
   และผูประสงคจะเปลี่ยนงาน  ท่ีมีอายุ  ๑๕  ปบริบูรณ  ณ  วันท่ีเปดฝกอาชีพ   
   หลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางาน  จํานวน ๗  สาขา  ดังนี ้

 - รุนท่ี  ๕๘  (๒/๒๕๖๑)  ประกอบดวย  สาขาชางเดินสายไฟฟาภายใน
อาคาร  สาขาชางซอมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก  สาขาชางเย็บจักรอุตสาหกรรม  
และสาขาผูประกอบอาหารไทย  โดยรับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  ถึงวันท่ี  ๒๓  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
 - รุนท่ี  ๕๙  (๓/๒๕๖๑)  ประกอบดวย  สาขาชางซอมเครื่องยนต  สาขา
ชางรถจักรยานยนต  และสาขาชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ  โดยรับสมัครตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป  ถึงวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑   

   ใหแจงประสานงานหอกระจายขาวใหทราบท่ัวถึง 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๒  สรุปการปฏิบัติงานของเดือน  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  

นายกเทศมนตร ี -  ฝากทุกกองในการติดตามงานขับเคลื่อนใหทันเวลา  เปนไปตมระเบียบและใหดูงาน
ใหเรียบรอย  มีปญหาใหรายงาน  จะตองมีการประชุมกันมากข้ึนในแตละกองกอนการ
ปฏิบัติหนาท่ี   เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานได  มีปญหาสวนไหนใหรายงาน   ตอไปเขา
ทํางาน  08.30 น.  เพ่ือจะไดแกไขปญหาไปดวยกัน 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
          /นายก... 
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   ๓.๓  แผนการปฏิบัติงานของเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

นายกเทศมนตร ี - แผน  คือ  การทํางานประจําตองทํางานใหสําเร็จตรงตามเปาหมาย  ในระบบราชการ
ทุกคนรูกฎระเบียบกันดี  ใหทําตามหนาท่ีตนเอง  ถาทุกคนทํางานตามหนาท่ีของตน
งานทุกงานก็จะสําเร็จลุลวงตามแผนงาน  
- ฝากทุกกองดําเนินการตามแผนงาน  ตามหนังสือสั่งการใหทันตามกําหนดการ  เพ่ือ
ไมใหเกิดความเสียหายตองานท่ีปฏิบัติ 

   -  วันนี้การประชุมตองมีการเตรียมสถานท่ี  เรื่องของความสะอาด  กองไหนให 
   มอบหมายเจาหนาท่ีในการดําเนินงาน  ในสวนของการทํางานท่ีผานมาไดมีการปรับ
   งานตางๆ 
   - ในสวนการอบรม  ใหนําความรูท่ีไดจากการอบรมมาปรับใชในการดําเนินงาน  เพ่ือให
   การทํางานดําเนินงานได 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
   ๓.๔  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 - - - 

รวม 17,000 - 14,500 - 300 - 
 
 
 
 
         /ชนิดรถ... 
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                  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 500 - - - 

รวม 4,000 - 200 - 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๓.๕  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
๓.๕.๑  อบรมหลักสูตร  “การออกแบบเข่ือนปองกันตล่ิง”  รุนท่ี  ๔  

ระหวางวันท่ี  ๑๒-๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ
พัฒนาเมือง  ประตูน้ําพระอินทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูเขารวมการประชุม  นายชยพล  ขันถม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
 

 ๓.๕.๒  อบรมหลักสูตร  “การกําหนดราคากลางและแนวทางการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของทางราชการ” 

   ระหวางวันท่ี  ๙-๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภฎัสัมมนาคาร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 

ผูเขารวมประชุม  
 ๑. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๒. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๓. ส.อ.อิทธิเดช  พิมพานราทร  ตําแหนง  นายชางโยธาชํานาญงาน 

 

๓.๕.๓  อบรมการจัดซ้ือจัดจางตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.๒๕๖๐ และการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใต
กฎหมาย  ระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ระหวางวันท่ี  ๑๒-๑๓  
กุมภาพันธ ๑๕๖๑ ณ  หองประชุมลีลาวดี  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (วัดเจียงอี)  
จังหวัดศรีสะเกษ 

    ผูเขารวมการประชุม   
๑. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๒. นายไพรัตน  ศรีสุข  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

/๓.นางสาวนฤณวรรณ... 
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๓. นางสาวนฤณวรรณ  งาหอม  ตําแหนง  ผูชวย จพง.พัสดุ 
๔. นางสาววิภาวดี  ธนารัตกุล  ตาํแหนง  ผูชวย จพง.พัสดุ 
๕.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง  ตําแหนง  ผูชวย จพง.พัสด ุ

 

๓.๕.๔  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศรีสะเกษเมืองส่ิงแวดลอมสรางสุข  
โดยการมีสวนรวมของชุมชนและภาคเครือขาย (เนน จัดอบรมคัดแยกขยะ  การ
จัดการขยะ  และการคํานวณการลดกาซเรือนกระจก)  ระหวางวันท่ี  ๑๒  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมศรีลําดวน  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 
ผูเขารับการอบรม 
 ๑.  นางสาวจุรีรัตน  สีหะบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 ๒.  นางจตุพร  หลาธรรม  ตําแหนง  นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ   

 

๓.๕.๕  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความรูดานการบังคับใช
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกบุคคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหวางวันท่ี  ๑๔-๑๖  กุมภาพันธ  
๒๕๖๑  ณ  โรงแรมรอยลั  ริเวอร กรุงเทพมหานคร     
ผูเขารับการอบรม   

๑. นายเทศ  มะเดื่อ  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒.  นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร- 

๒.  

๓ .๕ .๖   อบรมห ลั ก สู ตร “ เรี ยนรู แนวทางปฏิ บั ติ งาน  ระเบี ยบ
กระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ และ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และขอแนะนําการตรวจสอบ หรือขอบกพรองการปฏิบัติดานการ
จัดซ้ือจัดจางในมุมมองของ สตง.”  ระหวางวันท่ี  ๑๖-๑๘  กุมภาพันธ 
๒๕๖๑  ณ  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี 
ผูเขารับการอบรม   
นายไพรัตน   ศรีสุข  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

 

๓.๕.๗  อบรมหลักสูตร “ผูบริหารทองถิ่น  ประธานสภาทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถิ่นกับการประชุมสภาทองถิ่นและการใชจายเงินเพ่ือประโยชน
ประชาชน  ภายใตกฎหมาย  ระเบียบหนังสือส่ังการ”  ระหวางวันท่ี   
๑๖-๑๘  กุมภาพันธ ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
ผูเขารับการอบรม   
๑.  นางไพรินทร  กรกัน  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๒.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นายกเทศมนตร ี  สําหรับวันนี้  ผมจะยังไมใหนําเสนอความรูท่ีไดอบรมมา  เพราะเรามีงานท่ีตอง 
ปฏิบัติงานอีกมาก  จะไดไมตองเสียเวลา 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
         /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  โครงการรณรงคการแตงกายดวยผาไทย และผาพ้ืนเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายกเทศมนตรี -  ใหบุคลากรในหนวยงานสงเสริมแตงกายดวยผาไทยและผาพ้ืนเมืองอยางตอเนื่อง  

และรายงานอําเภอเมืองจันทรทุก  ๆ  สิ้นเดือน 
-ขอความรวมมือขาราชการใหแตงกายใสเสื้อผาตามกําหนดใหทุกคนปฏิบัติตาม 

ท่ีประชุม    -รับทราบ- 
 

   ๔.๒  การสงมอบพัสดุโครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพ่ือแกไขปญหาการขาด 
       แคลนน้าํอุปโภค-บริโภค  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  (เพ่ิมเติม) 

นายกเทศมนตรี  - การสงมอบพัสดุบานบก หมูท่ี 1  เตรียมขอมูลเพ่ือเขาประชุมสภาเทศบาลตําบล
   เมืองจันทร  ในวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2561  
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
   ๔.๓  การเตรียมความพรอมในการจัดโครงการลอกผักตบชวา  ป ๒๕๖๑   
          กําหนดวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ณ  บานฮองคํา  หมูท่ี ๒๐  ตําบล 

       เมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ   
นายกเทศมนตรี  -  ในชวงนี้จะมีการปรับในสวนของพ้ืนท่ี  การจับผาเต็นทตางๆบริเวณท่ีจะใชงาน   

ดูพ้ืนท่ีชุมชนวามีการพัฒนาในสวนไหนบาง  ใหกองชางตรียมขอมูลภาพถายแหลงน้ํา
ตางๆในพ้ืนท่ี 

จพง.ปองกันฯ  - เรียนทานนายก  รองนายก  ท่ีปรึกษา  ปลัดเทศบาล  ผูอํานวยการกองและพนักงาน
   เทศบาลตําบลทุกทาน  ผมไดรับประสานงานการจับผาบริเวณงาน 

นายกเทศมนตรี  - เรื่องของผาใหถามทานรองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานรอง 
   ปลัดเทศบาลตําบล 

จพง.ปองกัน  - บูทการจัดแสดงผลงานของเทศบาลตําบลเมืองจันทรอยูท่ี บูท 2  ตอจากหนวย
   พัฒนาการเคลื่อนท่ี 53   
ท่ีประชุม    -รับทราบ- 

   ๔.๔  ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  สมัยสามัญท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑   
       กําหนดประชุมสภาฯ  ในวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

นายกเทศมนตรี  -  ใหผูรับผิดชอบงานสภาฯ  ไดแจง 
จพง.ธุรการชํานาญงาน -  เรียนทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

สภาฯ ไดกําหนดประชุมในวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  ไมทราบวากองไหนจะยื่น
ขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบใหสงเอกสารเลยนะคะ  เพราะตองทําหนังสือสงสภา
วันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุม    -รับทราบ- 
 
 
        /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
นายกเทศมนตรี  - แจงเรื่องของการแตงกายใหใสชุดสวย  และฝากของเรื่องเบาะนวมสํารวจวามีก่ีตัว  
   และใหจัดซ้ือผาคลุมจากงบประมาณของสํานักปลัด 

- แผนในการพัฒนาตําบล  เพ่ือใหมีคุณภาพ  ดูระเบียบกฎหมายตางๆ  ขาราชการทุก
 คนตองเตรียมท่ีจะทํางาน 

- เครื่องสแกนจะไดนําเขาการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เพ่ือดูวาเงินใน
 สวนไหนท่ีสามารถโอนไดบาง  เนื่องจากมีการพูดคุยกันมา  เรื่องการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
 ดําเนินการในการจัดซ้ือครุภัณฑในการทํางาน 

   - ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ  2561  เตรียมงานไหวพระธาตุ  ตําบลปราสาท  และงาน
   บุญขาวจี่  ตําบลหนองใหญ 
   - ในวันท่ี 26  กุมภาพันธ  2561  ประชุมหัวหนาสวน  ฝากในเรื่องลานกีฬา 
รองปลัดเทศบาล  - เรียนทานนายก  รองนายก  ท่ีปรึกษา  ปลัดเทศบาล  ผูอํานวยการกองและพนักงาน

  เทศบาลตําบลทุกทาน  เรื่องลานกีฬา  ผมไดสอบถามผูอํานวยการกองชาง  เพ่ือ 
ดําเนินการตอไปในการจัดซ้ือจัดจาง 

ผูอํานวยการกองชาง - สืบเนื่องจากทานนายกของแบบใหม  ใหมีมาตรฐานเพ่ิมมายิ่งข้ึน 

ท่ีประชุม    -รับทราบ- 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๒.๐๐  น. 

 

(ลงชื่อ)        
            (นางสุธาทิพย   จันทะศิลา)   
                  เจาพนักงานธุรการ     
                           ผูจดรายงานการประชุม     
   

(ลงชื่อ)  
    (นายวิชยุตมพงศ   ผูมีสัตย) 

           รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
               ผูตรวจรายงานการประชุม  

 
     (ลงชื่อ) 
          (นางสาวเมืองทอง   บุปผา) 

                         ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
     
             (ลงชื่อ) 

                    (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ) 
                              นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

                              ผูรับรองรายงานการประชุม 


