
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 
ครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๓๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๓. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๔. นางสาวนวลละออง ขนันดูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๕. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๖. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๗. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   

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

๑๑.  จาเอกชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๑๒.  นายนคร  เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๓.  นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๔.  นางสาวรัสดา   รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๑๕.  นางจตุพร    หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๖.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๗.  นายวรัญู  ราชสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๑๘. นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๙. นายไพรัตน    ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๒๐. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๒๑. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๒. นายนพดล   วงศสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๒๓. นางสาวปรต ี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

๒๔. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๒๕. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๒๖. นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๒๗. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๘. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา) 

๒๙. นางสาววภิาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (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. นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา) 

๓๘. นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) 

๓๙. นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๔๐. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม 

๔๑. นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 

๔๒. นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

๔๓. นางอรอินทร  เมืองจันทร คร ู

๔๔. นางสาวสมปอง  ดวนสูง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

๔๕. นางสนั่น  งาหอม  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายเทศ   มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร ติดภารกิจ 
๒. นายทัศนพงศ  สมัญญา  ผูชวยเจาพนักงานกองชาง    ไมเขาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

     ๑. นายสุบรรณ  รุนพงษ  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

     ๒. นายบุญเลิศ  ขันติวงศ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

     ๓. นายแสง   ไชโย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๔. นายรวม   โนนกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๕. นายเทอดศักดิ์  ศิริโฉม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๖. นายสิทธิ ์   โสภากุล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๗. นางสาวอัจฉรา   ศรีสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๘. 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 -  ขอบคุณทานประธานสภาเทศบาลตาํบลเมืองจันทร  และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

เมืองจันทร  ท่ีไดเขารวมประชุมในครั้งนี้  เปนการประชุมเพ่ือจะไดพูดคุยปรึกษาหารือ
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีของเรา  ชวงนี้มีงานประเพณี  งานทอดกฐิน   
 
        ฝากทุกทาน... 
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ฝากทุกทาน  และฝากในเรื่องชวงฤดูการเก็บเก่ียวขาวบางท่ีพ่ีนองเราถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในเรื่องของตาชั่ง  ปนี้ขาวมีราคา  หากมีอะไรนาสงสัยผิดสังเกตใหรีบแจง  อยามองขามให
ทุกคนชวยกันสอดสองดูแล 
- งานบุคคลมีขาราชการของเราไดมีการโยกยายกลบัภูมิลําเนา  ๑  ทาน  คือ  จ.อ.ชุติพนธ  
ปดตามานัง  ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน  ยายไป 
องคการบริหารสวนตําบลยาง  อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
-  การบริหารจัดการในป  ๒๕๖๒  ขออนุญาตใหขาราชการ  เจาหนาท่ีท่ีจะทํา  MOU กับ
ผูบริหาร  ผมกําลังเขียนแนวทาง  เพ่ือจะไดขับเคลื่อนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  การ
บริหารงานคงจะไดดําเนินงานใหครบทุกมิติใหทํางานเปนไปตาม MOU  และงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  เราจะไดตรวจและวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม MOU 
- การทํางานใหมีการพัฒนาตนเองและใหมีบทบาท หนาท่ีทําใหพ่ีนองไดรับประโยชน 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๑ 
นายกเทศมนตรีตําบล - มีอะไรแกไขใหแจงเจาหนาท่ีไดครับ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี - ขอแกไข  ผูมาประชุม ลําดับท่ี ๓๙ นายเอกชัย  เหลาลาภะ พนักงานจางเหมาบริการ   

เปลี่ยนเปน  นายเอกชัย  เมืองจันทร  พนักงานจางเหมาบริการ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๓.๑  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนการปฏิบัติงานของเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ แตละกอง  สํานักปลัด  
กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

นายกเทศมนตรีตําบล -  ในการประชุมครั้งหนาใหทุกกองไดเสนอผลและแผนปฏิบัติงานในท่ีประชุม 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
  

๓.๒  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  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  2561 1,500 - 3,500 - 100 - 
       

รวม 1,500 - 3,500 - 100 - 
 
 
           ชนิดรถ... 
 



-๔- 
 

 
                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2561 - - 200 - 
     

รวม - - 200 - 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๓  สรุปการใชไฟฟาของสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ 
 จํานวนท่ีใชไฟฟา  ๔,๐๓๗  หนวย  คิดเปนเงิน  ๑๖,๔๙๕.๓๗  บาท 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๓.๔  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
๓.๔.๑  อบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ

และวิธีการจดทะเบียนพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พรอมกับเทคนิคการ
แกปญหาการใชระบบจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนพาณิชย  และทิศทาง   ราง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ. ...” วันท่ี ๒๑-๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  
โรงแรมเนวาดา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒. นายนพดล  วงศสุรินทร  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

 

๓.๔.๒  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากรท่ีมีหนาท่ี
เกี่ยวของในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น  วันท่ี  ๒๐-๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  
โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธาน ี

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๒. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๓. นางแกวสุริยา  แสนอุบล  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

นายกเทศมนตรีตําบล - สําหรับผูเขารับการฝกอบรมใหนําเสนอในเดือนหนา 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  การจัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง 
นายกเทศมนตรีตําบล -  งานลอยกระทงผมอยากใหชุมชนมีการขับเคลื่อนโดยไมตองรอหนวยงานราชการ  เพ่ือ

จะไดมีการสืบสานประเพณีใหสืบตอไป  เราไดตั้งงบประมาณไว  ๒๐,๐๐๐  บาท   
 
        การกําหนดวัน... 



-๕- 
 
    - การกําหนดวัน  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
    - การดําเนินงาน  ใหชุมชนขับเคลื่อนในการดําเนินงาน 
ผูอํานวยการกองการศึกษา -  กราบเรียนทานนายกฯ  ทานรองนายกฯ  ทานท่ีปรึกษาฯ  ทานปลัด  และผูเขารวม 

ประชุมทุกทาน  การเตรียมงานตองไปปรึกษากับวัดเมืองจันทรกอนคะ  สําหรับลอย 
กระทงอําเภอเมืองจันทร  ยังไมมีหนังสือแจงมาคะ 

นายกเทศมนตรีตําบล - เบื้องตนผมไดคุยกับทานทองถ่ินอําเภอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลตาโกน  และ 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองใหญ  และผมจะนําเขาประชุมสวนราชการ  เทศบาลตําบล 
เมืองจันทรจะจําทําบุญขาวจี่  ใหเราจัดงานประเพณีลอยกระทงตรงวัน  เราตั้งงบประมาณ
ไวไมมาก  ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๔.๒  การจัดโครงการแขงขันกีฬาตําบล  “เมืองจันทรคัพ” 
ผูอํานวยการกองการศึกษา – งานกีฬาปท่ีแลวเทศบาลเราจัดเดือนธันวาคม  ปนี้จะจัดเดือนไหนคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล - งานกีฬาเราตั้งงบประมาณไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ฝากกองการศึกษาและสภาเทศบาล 

ตําบลเมืองจันทร  รองนายกเทศมนตรีท้ังสองท้ัง  ประชุมรวมกัน  ดูระเบียบการ
เบิกจายใหถูกตอง 

ประธานสภาเทศบาล - เราไดคุยกันเบื้องตนคือชวงปลายเดือนพฤศจิกายนครับ  หลังจากงานวันลอยกระทง   
ใหทําหนังสือแจงแตละชุมชนในการจัดงานกีฬา  การแขงขันกีฬาเราจะจัดท่ีไหน 

นายกเทศมนตรีตําบล - ใหมีกีฬาฟุตซอลดวยเพราะเรามีสนาม 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  - งานกีฬาเราจะจัดฟุตซอลทีมก่ีคนครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ใหเอากีฬาฟุตซอลมาแขงท่ีสนามเรา  จะเปนทีม  ๕ คนหรือทีม  ๗  คน  ก็ได 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๓  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนโดยใชวิธี (CPR)  ฝกปฏิบัติ (กางเกงวอรมขายาว) 
       - ฝกปฏิบัติโดย นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 

นายกเทศมนตรีตําบล - เปนหัวขอท่ีตองปฏิบัติใหอยูทายการประชุมครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
ประธานสภาเทศบาลตําบล  - เรียนทานนายก  ทานผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  เปนครั้งแรกท่ีฝาย

สภาเทศบาลตําบลเมืองจันทรไดเขารวมประชุม  ไดมาชวยกันคิดกันทํา  งานลอย
กระทงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  เปดอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  วันท่ี  ๒๓  
พฤศจิกายน  ก็คงจะกระทบกันบาง  เพราะวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  เราคงอยูกันดึก
หนอย  ในวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ทางสภาเทศบาลตําบลไดคุยกันวาจะมีผาปา
ขาวเปลือกคนละ  ๑  กระสอบ  ครับ 

นายกเทศมนตรีตําบล -  การไปศึกษาดูงานไปไดหรือไมผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง -  สามารถไปไดคะ  แตตรงกับเสาร-อาทิตย  หรือไม  เก่ียวกับสถานท่ีศึกษาดูงานดวยคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ผมอยากใหทุกคนไดไปศึกษางานทุกคน  และชวงนี้ใหทุกคนไดเตรียมงานกีฬา 
 ฝากทานสมาชิกสภาเทศบาลใหแจงดวยวาใครจะไปหรือไมไป 
 
         ผูอํานวยการ... 
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ผูอํานวยการกองคลัง - อยากใหไปศึกษาดูงานฯ ในวันท่ี  ๑๒-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑   
ประธานสภาเทศบาลตําบล  - เราจะไปพักท่ีจังหวัดระยอง  ๑  คืน  และจังหวัดชลบุรี  ๑  คืน   
นักจัดการงานท่ัวไป - สถานท่ีไดคุยเบื้องตนแลวคะ  และประสานงานเปนหนังสือคะ 
นายมิตร  ศรีสมพร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล – เรียนทานนายก  ทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  และผูเขารวม 

ประชุมทุกทาน ผมมีความยินดีท่ีไดเขารวมประชุม  วันนี้ภาคบายประชุมสัญจรกํานัน
ผูใหญบาน  ณ  บานโนนสูง  แจงชาวบานรับทราบโครงการขยายถนน  แจงสมาชิกได
เขารวมประชุม 
- เรื่องกีฬาฟุตซอล  เขาก็จะเชียรฟุตซอล  ฟุตบอลเชียรฟุตบอล  อยากใหพ่ีนองเราเขา
มาท่ีเทศบาลบาง  เพ่ือจะเชียรกีฬาฟุตซอล 

ประธานสภาเทศบาลตําบล – การทําถนนเสนวัดปาสุธรรมรังสี  มีผูรับเหมาไปเกรดทาง  ๒  ครั้ง  แตดําเนินการ 
ไมเสร็จ  เกรดไปใกลกับบอดินทรุดลง  ฝากทานนายกไดไปดู  และทานสมาชิกสภาฯ  
เขต ๑  และเขต ๒  ฝากดูตรงไหนแกไขชวยเหลือไดใหนําเรื่องเรียนผูบริหาร 

นายกเทศมนตรีตําบล - องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ไดลงหินคลุกในงานพระครูฯ  โดยมีการนํารถ
ใหญเขาพ้ืนท่ี  เลยเกิดปญหาครับ  และจะไดดําเนินการแกไข 

 - พรุงนี้ผมไดนัดทานปลัด  รองปลัด  ทางหลวงชนบท  ไดประชุมเก่ียวกับกาขยายถนน
เสนบานกลาง-บานเก็บงา  แจงพ่ีนองเราไดรับทราบ  บานเก็บงา  บานกลาง  บาน
สวัสดิ์  และบานโคก  และใหแจงประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีดินถนนท่ีจะทําการขยายไดเขารวม
ประชุมดวย  เม่ือขยายถนนเสนเรียบรอยแลวก็จะโคมไฟฟา   

 - ป  ๒๕๖๒  เราไดงบประมาณมากพอสมควร  ฝากทุกทานไดเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานไมวาจะเปนขอมูล  แบบแปลน  โครงการ  เพ่ือขอรับงบประมาณ 

 - การของบประมาณถนนลาดยาง  บานอิงอย-เมืองจันทร  กําลังทําประกาศ 
 - งบของกรมการปกครอง  จะเปนถนนบานไผ-บานปะโดะ 
 - ผมไดคุยกับทานนายอําเภอ  ทานแจงวา ทานผูวาฯ  ไดสนับสนุนโครงการไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร  ฝากทานสมาชิกสภาเทศบาลไดสํารวจขอมูล  เพ่ืองบประมาณป  ๒๕๖๒  
และผมจะไดทําหนังสือขอไฟฟาเพ่ือการเกษตร 

 - กองทุนสวัสดิการชุมชน วันนี้เปนวันสุดทายท่ีตองทําเรื่องสงผมไดคุยหลายครั้งแลว  
หลังจากประชุมประจําเดือนใหประชุมกับผมดวย 

 - โครงการตาง ๆ ท่ีเราตองขับเคลื่อน  การของบกับหนวยงานอ่ืน  กลุมอาชีพ  ให
เตรียมเอกสารเพ่ือของบประมาณ  ผมไดเรียนทานผูอํานวยการชางใหเตรียมโครงการ
พ้ืนฐาน  รอบแรกจะเนนเรื่องไฟฟาเพ่ือการเกษตร  และแหลงน้ํา  ใหสมาชิกไดแจง
ปญหาความเดือดรอน 

 -  วันพรุงนี้บายเชิญทานสมาชิกทุกทานไดประชุมเรื่องการขยายถนนท่ีสํานักสงฆบาน
กลาง  และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของประสานผูนําเขาประชุม 

 

ผูอํานวยการกองชาง -  เรียนทานคณะผูบริหารทุกทาน  ทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ทาน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมไดเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม  (ระดับสามัญ
วิศวกร) รุนท่ี  ๔  ระหวางวันท่ี  ๒๑-๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน  จังหวัดปทุมธานี  สรุปท่ีเราตองรู  ดังนี้ 

 
        ๑.เรื่องทางวิศวกร... 
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 ๑. เรื่องทางวิศวกร  อาคารท่ีกอสรางเสร็จแลว  บานเกา  อาคารท่ีปลูกสรางในท่ีดิน   
 จริง ๆ แลวไมใชหนาท่ีของเราในการรับรองท่ีอยูอาศัย  เปนหนาท่ีของผูใหญบาน  

กํานัน  นายอําเภอเปนผูรับรอง 
 ๒. อาคารท่ีกอสรางใหม  ถาเปนอาคารตองใหวิศวกรรับรอง   
 โครงการ  ป  ๒๕๖๒  ท่ีอยูในเทศบัญญัติตองมีวิศวกรรับรอง 
 ๓. ถนนถาเปนหินคลุก  ๕  เมตรข้ึนไป  วิศวกรรับรอง 
 ๔. งานประปา  และงานไฟฟา  มอบเจาหนาท่ีประปาไดพูด 
เจาพนักงานการประปา - ประปา  หมอแปลงประปาท่ีไปขอไดโทรถามประปาอุทุมพรแลว  จะมี  หมูท่ี  ๕   

หมูท่ี  ๑๑  หมูท่ี  ๒๑ และหมู ๖ ท่ียังไมมี  ใหใครไปขอก็ไดไมจําเปนตองเปนนายกฯ  
โดยการนําสําเนาทะเบียนบาน  ๑๕  แอมป  ๔,๖๒๑ บาท 
- ประปา  หมูท่ี  ๑๓  ไดเปดใชแลว  ติดขัดเล็กนอยแกไขได  และจะไดประสาน
ผูใหญบานเปดใชเปนทางการ 
- เทศบาลตําบลเมืองจันทรไดรับหนังสือใหมีการอบรมถายทอดความรูเก่ียวกับน้ําดื่ม  
เขาจะมาถายทอดความรูเรื่องการทําเครื่องกรองน้ําดื่ม  สามารถทําเครื่องกรองน้ําดื่มได 
ในการเขารับการอบรม รอบการอบรมทางผูจัดอบรมจะแจงมายังเทศบาลในทราบ   

ผูอํานวยการกองชาง - การซอมแซม  ชาง  ผม  จะออกไปซอมใหโดยไมคิดคาใชจาย 
   - การขออนุญาตกอสรางอาคารสงเรื่องเชา  เย็นจะรับเรื่องไมได  การเขามาขออนุญาต 

กอสรางอาคารตองมีเอกสารอะไรบาง  ฝากทุกทานไดประชาสัมพันธดวย  เพราะชาง
ตองตรวจแบบ  ตรวจพ้ืนท่ี  ดูวาอาคารหางจากถนนทางหลวงเทาไร   ฝากทุกทานได
ชวยประชาสัมพันธ   แตกอนดําเนินงาน  ๕๐  วัน  ปจจุบนัรัฐบาลเรงรัดเหลือ ๓๐  วัน 

ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร – เรื่องวัดปาสุธรรมรังสีท่ีทานเจาอาวาสมรณภาพ  พ่ีนองเราไดรวมในการ 
ทําบุญ  ไดเจ็ดแสนกวาบาท  ไดหักคาใชจายใหคณะสงฆท่ีรวมทํางานผูกผา  คณะ 
อําเภอ  ๘,๐๐๐  บาท  คณะเสริฟน้ํา  ผมคิดวามาชวยแตคิดคาใชจายท้ังหมดครับ 

นายกเทศมนตรีตําบล - มีงานประปาท่ีสรางแลวแตยังไมไดเปดใชงาน 
ปลัดเทศบาลตําบล - บานง้ิวไดบอบาดาล  ตองมีใบรับรองวาท่ีกอสรางเปนท่ีสาธารณประโยชนหรือท่ีของ 

เอกชน 
นายกเทศมนตรีตําบล -  ฝากทานสมาชิกสภาฯ  ไดรวมตรวจสอบวาท่ีกอสรางบอดาลเปนท่ีสาธารณประโยชน 

หรือท่ีของเอกชน 
- แจงผูอํานวยการกองทุกกองใหประชุมทุกวันจันทร เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่ีหองทํางานผม 
- ใครมีอะไรเพ่ิมเติม  หากไมมีผมจะเขาระเบียบวาระการประชุม เรื่อง  การปฐม
พยาบาลเบื้องตนโดยใชวิธี (CPR)  ฝกปฏิบัติ  เสร็จจากการฝกปฏิบัติก็คงจะเลิกประชุม 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  - เรียนทานนายกเทศมนตรีตําบล  ทานรองนายกเทศมนตรีตําบล  ทาน 
ประธานสภาเทศบาลตําบล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  การปฐมพยาบาลเบื้องตน
โดยวิธี  CPR  เพราะวาถาเกิดเหตุข้ึนมาเราสามารถชวยเหลือได  เหมือนในกรณีผูท่ีถูก
ไฟฟาช็อต  หรือผูประสบอุบัติเหตุ   
การทํา CPR คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนท่ีชวยคืนชีวิตแกผูประสบเหตุมานักตอนัก 
ดังนั้นข้ันตอนการทํา CPR ท่ีถูกตองจึงควรเปนความรูท่ีนาจะติดตัวเราทุกคนไวบาง 
เพราะอุบัติเหตุเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลา และอาจมีบางสถานการณท่ีเราตองพบ 
 

          เห็นผูประสบเหตุ... 



-๘- 
 
เห็นผูประสบเหตุหมดสติ หัวใจหยุดเตน เชน คนจมน้ํา คนถูกไฟดูด สูดดมกาซพิษ 
ควันพิษ ช็อกเพราะเสียเลือดมาก หรือผูประสบเหตุท่ีหัวใจหยุดเตนไปชั่วขณะจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ ก็ตาม ดังนั้นหากเรามีโอกาสและความรูพอท่ีจะชวยชีวิตเพ่ือนมนุษยหรือ
แมกระท่ังคนใกลตัวได แลวเราจะปลอยโอกาสนั้นไปทําไม มาเรียนรูวิธีทํา CPR ท่ี
ถูกตองกันเถอะคะ 
          Cardiopulmonary Resuscitation หรือเรียกงาย ๆ วา CPR คือ การปฐม
พยาบาลเพ่ือชวยเหลือผูท่ีหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตนใหกลับมาหายใจ และมีการ
ไหลเวียนออกซิเจนรวมท้ังเลือดกลับคืนสูสภาพเดิม พรอมท้ังปองกันเนื้อเยื่อไมใหไดรับ
อันตรายจากการขาดออกซิเจนอยางถาวร โดยเราสามารถทําการฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
ใหผูประสบเหตุไดโดยการกดหนาอกและชวยหายใจ  
           ท้ังนี้ ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลันเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเสียชีวิต ซ่ึงอาจ
เกิดไดจากการเปนโรคหัวใจ, ออกกําลังกายมากเกินไป, ตกใจหรือเสียใจกะทันหัน, จาก
การสูญเสียเลือดมาก, เลือดมาเลี้ยงหัวใจไมทัน, ทางเดินหายใจอุดก้ัน รวมท้ังอาจเกิด
จากการไดรับยาเกินขนาดหรือแพยา 
          ดังนั้นจึงมีการบัญญัติ "หวงโซแหงการรอดชีวิต" (Chain of Survival) เพ่ือ
เปนหลักการชวยฟนคืนชีพแนวทางเดียวกันท่ัวโลกและเปนขอตกลงรวมกันในการ
ปฏิบัติ ประกอบดวย 
          1. การประเมินผูปวยวายังรูสึกตัวอยูหรือไม หากไมมีสติ คลําหาชีพจรไมพบ 
ควรเรียกขอความชวยเหลือหรือเรียกบริการการแพทยฉุกเฉินจากหนวยงานตาง ๆ ทันที 
เชน ศูนยเอราวัณ (เฉพาะในพ้ืนท่ี กทม.) โทร. 1646, สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ โทร. 1669 (ท่ัวประเทศ) 
          2. การกดหนาอกอยางถูกตองและทันทวงที (ทํา CPR) 
          3. การทําการช็อกไฟฟาหัวใจ (AED) ภายใน 3-5 นาที เม่ือมีขอบงชี้ 
          4. การชวยฟนคืนชีพข้ันสูงอยางมีประสิทธิภาพ 
          5. การดูแลภายหลังการชวยฟนคืนชีพ 
สําหรับอาการของผูบาดเจ็บท่ีควรไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวนดวยการทํา CPR 
สามารถสังเกตไดดังนี้ 
          1. หมดสติ ไมรูสึกตัว 
          2. ไมหายใจ หรือหายใจเฮือก 
          3. หัวใจหยุดเตน  

   การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (Basic Life Support: BLS) 
แนวทางการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานประกอบไปดวย 3 ข้ันตอนสําคัญ โดย
แตเดิมมีคําแนะนําใหทําตามลําดับ A-B-C (Airway-Breathing-Circulation) แต
ปจจุบัน ไดมีการเปล่ียนแปลงลําดับข้ันตอนเปน C-A-B (Chest compression-
Airway-Breathing) เนื่องจากการกดหนาอกกอนจะทําใหมีเลือดไปเล้ียงอวัยวะสวน
สําคัญ เชน หัวใจและสมอง โดยวิธีปฏิบัติคือ 
          กดหนาอก (C) 30 ครั้ง >> เปดทางเดินหายใจ (A) >> ชวยหายใจ (B) 2 
ครั้ง = 30 : 2 

 
          ท้ังนี้ให... 

https://health.kapook.com/view174233.html


-๙- 
 

   ท้ังนี้ใหทํา CPR ไปจนกวากูชีพจะมาถึง หรือจนกวาผูปวยจะรูสึกตัว 
วิธีปฏิบัติในแตละข้ันตอน 
 C : Chest compression คือการกดหนาอก ปมหัวใจชวยใหผูบาดเจ็บมีการ
ไหลเวียนของเลือดในรางกายอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้หลักในการปมหัวใจ คือ ตองกดใหกระดูก
หนาอก (Sternum) ลงไปชิดกับกระดูกสันหลัง ซ่ึงจะทําใหหัวใจท่ีอยูระหวางกระดูกท้ัง
สองอันถูกกดไปดวย ทําใหมีการบีบเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงรางกาย เสมือนการบีบ
ตัวของหัวใจ ซ่ึงมีข้ันตอนในการปมหัวใจตามนี้ 
 1. ใหผูบาดเจ็บนอนราบกับพ้ืนแข็ง ๆ หรือใชไมกระดานรองท่ีหลังของผูบาดเจ็บ ผู
ปฐมพยาบาลคุกเขาลงขางขวาหรือขางซายบริเวณหนาอกผูบาดเจ็บ คลําหาสวนลางสุด
ของกระดูกอกท่ีตอกับกระดูกซ่ีโครง โดยใชนิ้วสัมผัสชายโครงไลข้ึนมา (หากคุกเขาขาง
ขวาใชมือขวาคลําเพ่ือหากระดูกอก แตหากคุกเขาขางซายใหใชมือซายคลํา) 
2. วางนิ้วช้ีและนิ้วกลางตรงตําแหนงท่ีกระดูกซ่ีโครงตอกับกระดูกอกสวนลางสุด วาง
สันมืออีกขางบนตําแหนงถัดจากนิ้วชี้และนิ้วกลางนั้น ซ่ึงตําแหนงของสันมือท่ีวางอยูบน
กระดูกหนาอกนี้จะเปนตําแหนงท่ีถูกตองในการปมหัวใจตอไป  
          * หากไมแนใจวาตําแหนงกระดูกซ่ีโครงอยูตรงไหน งายท่ีสุดก็คือ ใหวางสน
มือ (ขางท่ีไมถนัด) ตรงกลางหนาอก ระหวางหัวนมท้ังสองขาง 
3. วางมืออีกขาง (ควรเปนมือขางท่ีถนัด) ทับลงบนหลังมือท่ีวางในตําแหนงท่ี
ถูกตอง แลวเหยียดนิ้วมือตรง จากนั้นเก่ียวนิ้วมือท้ัง 2 ขางเขาดวยกัน เหยียดแขนตรง 
โนมตัวตั้งฉากกับหนาอกผูบาดเจ็บ ท้ิงน้ําหนักลงบนแขนขณะกดหนาอกผูบาดเจ็บ กด
ใหลึกอยางนอย 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร) สําหรับผูใหญ  
          แตหากเปนเด็กใหกดลงอยางนอย 1/3 ของความลึกทรวงอก (ประมาณ 2 นิ้ว 
หรือ 5 เซนติเมตร) สวนในเด็กแรกเกิดหรือเด็กออน การปมหัวใจใหใชเพียงนิ้วหัวแมมือ
กดกลางกระดูกหนาอกใหไดอัตราเร็ว 100–120 ครั้งตอนาที โดยใชนิ้วมือโอบรอบ
ทรวงอกสองขางแลวใชหัวแมมือกด 
          4. เพ่ือใหชวงเวลาการกดแตละครั้งคงท่ี และจังหวะการสูบฉีดเลือดออกจาก
หัวใจพอเหมาะกับท่ีรางกายตองการ ใหใชวิธีนับจํานวนครั้งท่ีกด ดังนี้...หนึ่ง และสอง 
และสาม และสี่ และหา...โดยกดทุกครั้งท่ีนับตัวเลข และปลอยตอนคําวา “และ” 
สลับกันไป ใหไดอัตราการกดอยางนอย 100 ครั้งตอนาที (ถานอยกวานี้จะไมไดผล) 
         เม่ือกดสุดใหผอนมือข้ึนโดยท่ีตําแหนงมือไมตองเลื่อนไปจากจุดท่ีกําหนด และ
กอนการกดหนาอกครั้งตอไปตองทําการกดทันทีท่ีหนาอกคืนตัวกลับจนสุด ขณะกด
หนาอกปมหัวใจ หามใชนิ้วมือกดลงบนกระดูกซ่ีโครงผูบาดเจ็บ 
 
          5. ควรกดหนาอก 30 ครั้ง สลับกับการผายปอด 2 ครั้ง และควรมีผูชวย
เหลืออยางนอย 2 คน เพราะพบวา ผูปฏิบัติจะเริ่มเหนื่อยและประสิทธิภาพในการกด
หนาอกลดลงหลังจากทําไปประมาณ 1 นาที ดังนั้นในกรณีมีผูชวยเหลืออยางนอย 2 
คน ใหเปลี่ยนบทบาทผูทําการกดหนาอกทุก ๆ 2 นาที หรือกดหนาอกสลับการชวย
หายใจครบ 5 รอบ (30:2) และทําตอเนื่องไปจนกระท่ังเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจมาถึง 
และพรอมใชงาน หรือมีบุคลากรทางการแพทยเขามาดูแลผูปวย 

 
          ขอควรระวัง... 



-๑๐- 
 

ขอควรระวัง 
- ตองวางมือใหอยูตรงกลางหนาอก ไมตองคอนไปทางซาย หรือใกลหัวใจ เพราะอาจทํา
ใหกระดูกซ่ีโครงหักได 

             - ตองกดหนาอกใหเร็วและแรง แตอยากระแทก ดวยอัตราความเร็วอยางนอย 100  
ครั้งตอนาที  

             - กดลึกอยางนอย 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร สําหรับผูใหญ  
- หลังการกดแตละครั้งตองปลอยใหอกคืนตัวจนสุด เพ่ือใหหัวใจรับเลือดสําหรับสูบฉีด
ครั้งตอไป หากไมปลอยใหหนาอกคืนตัวจนสุด จะทําใหเลือดท่ีไปเลี้ยงอวัยวะสวนตาง ๆ 
ของรางกายลดลง 
- กดหนาอกใหตอเนื่องใหไดมากท่ีสุด โดยสามารถหยุดการกดหนาอกไดไมเกิน 10 
วินาที ในกรณีคลําหาชีพจร, มีการช็อกไฟฟาหัวใจ, ตองการหยุดเพ่ือใสอุปกรณเปด
ทางเดินหายใจข้ันสูง (ในกรณีท่ีใสในขณะกดหนาอกไมได) 

             - ไมควรใชวิธีชวยหายใจมากเกินไป 
- บุคคลท่ัวไปท่ีไมเคยเขารับการอบรมการฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานมากอน ควรทําการ
กดหนาอกแตเพียงอยางเดียว ไมตองชวยหายใจ เนื่องจากในชวงแรกท่ีผูปวยหัวใจ
หยุดเตน ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดยังเพียงพออยูอีกระยะหนึ่ง และในขณะท่ีมีการ
กดหนาอกนั้นการขยายของทรวงอกจะทําใหมีการแลกเปลี่ยนกาซได โดยเนนใหกด
หนาอกท่ีแรงและเร็ว ผูปฏิบัติการชวยเหลือชีวิตควรจะทําการกดหนาอกแตเพียงอยาง
เดียวตอไปจนกระท่ังเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจมาถึงและพรอมใชงาน หรือมีบุคลากรทาง
การแพทยมาดูแลผูปวย 
A : Airway หมายถึง การเปดทางเดินหายใจใหโลง เพราะโดยมากผูบาดเจ็บท่ีหมด
สติจะมีภาวะโคนล้ินและกลองเสียงตกลงไปอุดทางเดินหายใจสวนบน ดังนั้นจึงตอง
เปดทางเดินหายใจใหโลง โดยพิจารณาจาก 
          - หากผูปวยไมมีการบาดเจ็บท่ีศีรษะหรือคอ จะใชวิธีการแหงนหนาและเชยคาง 
(Head tilt - Chin lift)  
          - หากสงสัยวาผูปวยมีอาการเจ็บของไขสันหลัง ใหใชวิธี Manual Spinal 
Motion Restriction โดยการวางมือสองขางบริเวณดานขางของศีรษะ เพ่ือปองกันการ
เคลื่อนของศีรษะ 
          - หากสงสัยวาผูปวยมีอาการบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลังบริเวณคอใหเปดทางเดิน
หายใจดวยวิธียกขากรรไกร (Jaw Thrust) คือ ดึงขากรรไกรท้ังสองขางข้ึนไปดานบน 
โดยผูชวยเหลือจะอยูเหนือศีรษะของผูปวย 
  B : Breathing หมายถึง การชวยหายใจ ดวยการรักษาระดับออกซิเจนใหเพียงพอ
และขับกาซคารบอนไดออกไซด ดังนั้นในผูปวยท่ีหัวใจหยุดเตนเนื่องจากการขาด
อากาศ เชน จมน้ํา จึงตองรีบกดหนาอกและชวยหายใจ 5 รอบ หรือ 2 นาที กอนการ
รองขอความชวยเหลือ เนื่องจากผูปวยกําลังมีระดับออกซิเจนท่ีตํากวาปกติ ซ่ึงออกซิเจน
ท่ีเปาออกไปนั้นมีออกซิเจนประมาณ 16-17% ซ่ึงเพียงพอสําหรับใชในรางกาย 
          ท้ังนี้ ในการชวยหายใจ ไดกําหนดขอปฏิบัติใหเริ่มจากการกดหนาอก (C) ไป
กอน 30 ครั้ง แลวจึงสลับกับการชวยหายใจ (B) 2 ครั้ง ตามสูตร 30:2  โดย 
 
       ชวยหายใจ... 



-๑๑- 
 
          - ชวยหายใจมากกวา 1 วินาทีในแตละครั้ง 
          - ใหปริมาตรเพียงพอท่ีเห็นหนาอกเคลื่อนไหว แตไมควรชวยหายใจมากเกินไป 
เพราะเสี่ยงตอการสําลักอาหาร และยังทําใหแรงดันภายในทรวงอกเพ่ิมข้ึน สงผลให
เลือดท่ีกลับไปเลี้ยงหัวใจลดลง 
         - ใชอัตราการกดหนาอก 30 ครั้งตอการชวยหายใจ 2 ครั้ง (30:2) 
          - เม่ือมีการใสทอชวยหายใจข้ันสูงแลว ใหชวยหายใจ 1 ครั้ง ทุก 6-8 วินาที 
(8-10 ครั้งตอนาที) โดยท่ีไมตองหยุดขณะท่ีทําการกดหนาอก 
วิธีชวยหายใจ มีอยูดวยกันหลายวิธี เชน  
          - การชวยหายใจแบบปากตอปาก (Mouth-to-Mouth) ผูชวยเหลือสูดลม
เขาใหเต็มท่ี แลวประกบปากของผูชวยเหลือเขากับปากของผูปวยใหสนิท ใชนิ้วบีบจมูก 
ทําการสูดลมเขาปอดดวยปริมาตรเทาปกติ โดยเปาลากยาวนานกวา 1 วินาที ในขณะ
เปาลม ควรใชตาชําเลืองดูบริเวณทรวงอกของผูปวยวามีการขยับหรือไม เพ่ือเปนการ
ประเมินประสิทธิภาพของการชวยหายใจ หากผูปวยมีชีพจร แตตองการการชวยหายใจ 
ใหทําการชวยหายใจในอัตรา 5-6 วินาทีตอครั้ง (10-12 ครั้งตอนาที) 
          ท้ังนี้ ไมจําเปนตองสูดลมเขาสุดเพ่ือปองกันการเกิดอาการหนามืด เวียนศีรษะ
ของผูชวยเหลือ และปองกันภาวะ overinflation ของผูปวย  
          - การชวยหายใจแบบปากตอจมูก (Mouth-to-Nose) ในกรณีท่ีผูบาดเจ็บมี
อาการบาดเจ็บท่ีปาก หรือในกรณีท่ีเปนเด็กเล็ก ใหใชวิธีปดปากผูบาดเจ็บแลวปลอยลม
หายใจของเราเขาทางจมูกผูบาดเจ็บแทน โดยใหทําการชวยหายใจในอัตรา 5-6 วินาที
ตอครั้ง (10-12 ครั้งตอนาที) 
          - การชวยหายใจโดยใชอุปกรณชวยหายใจข้ันสูง (Advanced Airway) ใน
กรณีท่ีผูปวยใสอุปกรณชวยหายใจข้ันสูงแลว แนะนําใหชวยหายใจในอัตรา 1 ครั้งทุก ๆ 
6-8 วินาที (8-10 ครั้งตอนาที) 
          ท้ังนี้ ใหผูชวยเหลือทําข้ันตอน C-A-B ไปเรื่อย ๆ จนกวาหนวยกูชีพมาถึง 
หรือจนกวาผูปวยจะมีการตอบสนอง   
           และหากสถานท่ีนั้นมีเครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟาอัตโนมัติหรือ AED ให
รองขอเพ่ือนํามาใช เพราะสามารถชวยเหลือผูปวยหัวใจหยุดเตนได โดยสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนในการชวยชีวิตผูปวยฉุกเฉินท่ี
มีภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลันดวยการใชเครื่องเออีดี มาใหเราไดลองศึกษากันคะ 
และเขาสูการปฏิบัติคะ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๕  น. 
 
 
      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
           ลงชื่อ... 
 



-๑๒- 
 

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

-หนาที่ ๑๒ รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล  คร้ังที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑- 

 


