
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลสามัญ  และพนักงานจาง 

ครั้งท่ี  6 / 2560 

เม่ือวันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เวลา  10.30  น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

...................................................................... 

ผูมาประชุม 

1. นายเทศ   มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

2. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรตีําบลเมืองจันทร 

3. นายสุพิษ  เมืองจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

4. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

5. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

6. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

7. นายชยพล  ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง 

8. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

9. จ.อ.ชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

10. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

11. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

12. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน 

13. นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

14. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

15. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

16. นางจตุพร  หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

17. นายนพดล     วงษสุรินทร ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

18. นางสาวปรตี  มะเดื่อ  ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

19. นายอธินันท  ศิริจันทร ผช.เจาพนักงานการประปา 

20. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผช.เจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

21. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผช.เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

22. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองการศึกษา) 

23. นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล ผช.เจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา) 

24. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

25. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผช.เจาพนักงานการเกษตร 

26. นายณชพล  กองปด  ผช.เจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

27. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

 

/28. นางสมพร...  



-๒- 

28.  นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

29.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผช.เจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

30.  นายประเสรฐิศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา) 

31.  นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) 

32.  นางสาวอมรรัตน งาหอม  ผช.เจาพนักงานธุรการ (กองคลัง) 

33.  นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม 

34.  นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 

35.  นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 

36.  นางสาวละเมียด  บัวไขย  คร ู

37.  นางสาวณัฏฐวรรณ ขันติวงษ คร ู

38.  นางสาวอําพร  อะวะศรี  คร ู

39.  นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร คร ู

40.  นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

ผูไมมาประชุม 

1. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ       นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร   ประชุมอําเภอเมืองจันทร 

2. นางแกวสุริยา  แสนอุบล       ผูอํานวยการกองคลัง                ประชุมอําเภอเมืองจันทร 

3. นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น        หวัหนาสํานักปลัด                    ประชุมอําเภอเมืองจันทร 

4. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร     ผูอํานวยการกองการศึกษา         ประชุมอําเภอเมืองจันทร 

5. นายไพรตัน  ศรีสุข         เจาพนักงานพัสดุ                    ลาปวย 

6. นางสาวรัสดา  รุนพงษ         นักวิชาการคลัง                      ติดตอราชการทองถ่ิน        

                                                                                          จังหวัดศรีสะเกษ 

7. นายทักษิณ  วิมล         พนักงานขับรถยนต                 ติดตอราชการทองถ่ิน 

                                                                                          จังหวัดศรีสะเกษ 

8. นางสาวนฤณวรรณ งาหอม          ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี ติดตอราชการทองถ่ิน  

                                                                                              จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ผูเขารวมประชุม 

      ๑.  นายสุบรรณ   รุนพงษ ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

เริ่มประชุมเวลา  10.30  น. 

 เม่ือถึงเวลา  10.30 น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก  

เขารวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และ

เขาสูระเบียบวาระการประชุม 

         /ระเบียบ... 



-๓- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

แจงทุกทานไดรับทราบ  ทานนายกฯ   ผอ.กองคลัง  หัวหนาสํานักปลัด   
ผอ.กองการศึกษา  ไดมีประชุมเก่ียวกับเรื่องพระบรมศพฯ  ผมไดรับมอบหมายจาก
ทานนายกใหดําเนินการประชุม  ขอเขาสูวาระระเบียบการประชุม  ดังนี้ 
 

   ๑. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 

    คําสั่งจังหวัดศรีสะเกษ  ท่ี  ๔๑๑๓/๒๕๖๐ ไดมีคําสั่งแตงตั้ง/ยาย ขาราชการ 

    สํานักงานสงเสริมกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 

- นายเริงรมย  บุญปลูก  ตําแหนง  ทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร  ไปดํารง

ตําแหนงทองถ่ินอําเภอราษีไศล  ตั้งแตวันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐   

- นายชายชาติ  แสงใส  ตําแหนง  ทองถ่ินอําเภอปรางคกู  มาดํารงตําแหนง

ทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร  ตั้งแตวันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหท่ีประชุมไดอานรายงานการประชุม  หากไมมีแกไข  

  ผมขอนําสูเขาระเบียบวาระการประชุมท่ี  3  ครับ 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
๓.๑  ตามมติประชุมคณะรัฐมนตร ี เม่ือวันศุกรท่ี 22 กันยายน 2560 มีมติ
เห็นชอบเรื่องเกี่ยวของกับงานพระบรมศพ  ตามท่ีคณะกรรมการฝายจัดพิธีการ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในคราวประชุม เสนอ ดังนี้ 

1. ใหวันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560 เปนวันหยุดราชการเพียงวันเดียว  
          ๒. วันท่ี 13 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเปนวันหยุดประจําป 
           ๓. ขยายเวลาการไวทุกขของขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเดิมเคยมี 

ประกาศกําหนดระยะเวลา 1 ป โดยขยายจากวันศุกรท่ี 13 ตุลาคม  
2560 จนไปถึงวันศุกรท่ี 27 ตุลาคม 2560 อันเปนวันเก็บพระบรมอัฐิ 
รวมเวลา 15 วัน 
๔. ใหสถานท่ีราชการ สถานศึกษา สถานท่ีทําการของรัฐ ท้ังในและ
ตางประเทศ ลดธงครึ่งเสา ตั้งแตวันศุกรท่ี 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกรท่ี 
27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน 
๕. ใหขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ ออกทุกขตั้งแตวันเสารท่ี 28 
ตุลาคม 2560 เปนตนไป 

 
          /๖.ใหเริ่ม... 



-๔- 
 
๖. ใหเริ่มเก็บผาระบาย ปายสงเสด็จสูสวรรคาลัย ตามสถานท่ีตาง ๆ ตั้งแต
คืนวันศุกรท่ี 27 ตุลาคม 2560 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

     ๓.๓  ขอส่ังการของผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

๑)  การแตงกายของขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/และเจาหนาท่ีของรัฐ 

 วันจันทร แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการ 

 วันอังคาร แตงกายชุดผาเก็บยอมมะเกลือ หรือผาเหยียบ 

                               ยอมมะเกลือ  (เสื้อแซว) 

 วันพุธ  แตงกายชุดตามสังกัด  หรือชุดสุภาพ 

 วันพฤหัสบดี แตงกายชุดผาไทยลายลูกแกว 

 วันศุกร  แตงกายชุดสุภาพ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๓.๔ การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
จังหวัดไดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป  ประจําป  

๒๕๖๐   และมีคําสั่งมอบหมายให  นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ชรเลิศ  พนักงานราชการ  

ตําแหนง  เจาหนาท่ีปกครอง  ปฏิบัติหนาท่ีในท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองจันทร  

จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแตวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๕  โครงการ  “ธงฟาประชารัฐ” 

 ขอมูลรานคาสมัครเขารวมโครงการ  “ธงฟาประชารัฐ” 

 ตําบลตาโกน 

 ๑. ครูแทงพานิชย 

 ๒. ทรัพยสมบูรณ 

ตําบลหนองใหญ 

 ๑. รุงเรืองพานิชย 

 ๒. ศรีทัย 

 ตําบลเมืองจันทร 

 ๑. หนองหวาพานิชย 

 ๒. เฮาพานิชย 

 ๓. ภูตะวันการเกษตร 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 

 



-๕- 

  

   ๓.๖  ยายท่ีทําการสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

       ศรีสะเกษแหงใหม 

 (แหงใหม)  หมูท่ี ๙  ถนนกสิกรรม  ตําบลโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัด 

ศรีสะเกษ  ตั้งแตวันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  หมายเลขโทรศัพท  ๐-๔๕๖๒-๒๐๓๙ 

โทรสาร  ๐-๔๕๖๑-๑๔๗๔ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๗  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

       ขอมูล ณ วันท่ี  ๓๐  กันยายน  25๖๐ 

                  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  2559 3,500 - 1,500 - 200 - 

พฤศจิกายน 2559 3,000 - 3,500 - 200 - 

ธันวาคม 2559 4,500 410 3,500 - - - 

มกราคม 2560 7,000 - 1,800 - - - 

กุมภาพันธ 2560 4,500 - 2,000  200 - 

มีนาคม 2560 5,000 - 2,800 - - - 

เมษายน 2560 3,500 - 2,500 - - - 

พฤษภาคม 2560 5,500 - 4,000 -      200 - 

มิถุนายน  2560 4,500 - 3,000 - 200 - 

กรกฎาคม  2560 5,500 410 3,500 - 200 - 

สิงหาคม  2560 5,000 - 3,500 - - - 

กันยายน  2560 5,000 - 2,300 - 200 - 

รวม 56,500 820 33,900 - 1,400 - 

         / ชนิดรถ... 
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                  ชนิดรถ            

เดือน 

บน 9573 

(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ

 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     

ตุลาคม  2559 - - 200 - 

พฤศจิกายน 2559 1,000 - 300 - 

ธันวาคม 2559 1,000 - - - 

มกราคม 2560 - - 300 - 

กุมภาพันธ 2560 - - - - 

มีนาคม 2560 1,000 - - - 

เมษายน 2560 1,000 - 300 - 

พฤษภาคม 2560 1,000 - 300 - 

มิถุนายน  2560 - - - - 

กรกฎาคม 2560 1,000 - 300 - 

สิงหาคม  2560 1,000  -  

กันยายน  2560 -  300  

รวม 7,000 - 2,000 - 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ฝากเรื่องน้ํามันรถสําหรับใชการติดตอราชการ  

     ใหเตรียมพรอมในการใชงานเสมอ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 

 

 

         /ระเบียบวาระท่ี ๔... 

 

 



-๗- 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การเตรียมความพรอมการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนและงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ภารกิจของเราชวงนี้มีคอนขางมาก  ประกอบ 

    กับในวันท่ี  26  ตุลาคม 2560  อําเภอเมืองจันทรจัดงานพระ ราช 

พิธีถวายดอกไมจันทนพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- 

บรมนาถบพิตร  และในวันนี้ทานนายกไดเขารวมประชุมการจัดงานท่ีอําเภอ

เมืองจันทร  จึงมอบหมายใหกระผมรวมประชุมในครั้งนี้  หนังสือสั่งการ

มอบหมายใหทองถ่ินโอนเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีตําบลละ 120,000  และมี

การใหทองถ่ินไดมีสวนรวมในกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพฯ  ไดมอบใหทองถ่ินแตละแหงจัดหารองเทาหุมสน  สําหรับให

ประชาชนท่ีมารวมงานไดใสรวมงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ใน

วันท่ี  26 ตุลาคม  2560  ชาย – หญิง  จํานวน 30  คู  รวม 60 คู  

และใหจัดเตรียมอาหารในงาน  เพ่ือเปนการตอนรับประชาชนท่ีมารวมงาน  

ใหงบกลางแตใชไมไดเนื่องจากอุดหนุนแลว  และมีหนังสือใหดําเนินงาน 

เจาหนาท่ีรวมกันในการจัดงานในวันท่ี  26  ตุลาคม 2560   ชวงเชา  

06.30 – 09.00 น.  เรื่องอาหารเชา  เนนหนักเรื่องการรวมกันทําความดี

ในการสรางโรงทานในวันงาน โดยใครจํารวมทําความดีในการชวยสรางโรง

ทาน ประสาน คุณจตุพรและคุณสุพิษ  เรงในการดําเนินงาน และในวันท่ี  

25 ตุลาคม  2560  จะเปนการซอมใหญทุกสวนราชการการ แตงกายเนน

ชุดสุภาพ  สีดําไวทุกขใหทุกทานรวมปฏิบัติเนื่องจากเปนงานรัฐพิธี  และ

เขารวมประกอบในพิธีในการซ้ือรองเทานั้นเปนการอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนในการเขารวมงาน  ไดเปลี่ยนเพ่ือเขาถวายดอกไมจันทน  

และใหประชาสัมพันธใหประชาชนท่ีจะเขารวมในพิธีไดเตรียมนําบัตร

ประชาชน  และการแตงชุดสุภาพ  โดยใหมีการใสถุงเทาเพ่ือเปลี่ยนรองเทา

และมีการนดัจิตอาสาท่ีเขารวมงานแตงกายชุดพระราชทาน  ผูหญิงจะใส

กระโปรงหรือผาถุงสีดําไมมีลายรองเทาหุมสน  ผูชายจําใสกางเกงขายาว    

สีดําไมมีลายรองเทาหุมสน  ในงานวันท่ี 26  ตุลาคม  2560  เราจะมี  

โรงทาน  โดยมอบหมายใหคุณครูศูนยพนักงานจางทุกทานรวมใหบริการ

และมีการเตรียมสถานท่ีไวบริการจุดไหน  สวนของประชาชนระหวางวันท่ี  

 

         /๒๕-๒๙  ตุลาคม... 

 

 



-๘- 

 

25 – 29  ตุลาคม  2560 งดกิจกรรมรื่นเริง  เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

พรอมแจงประชาชนใหทราบตอไปผมขอมอบใหทานรองประจวบชี้แจง

เพ่ิมเติมเก่ียวกับงานในครั้งนี้  

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  สวัสดีพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  และครู

ศูนยทุกทาน  งานในวันท่ี 26  ตุลาคม  2560  นั้น  ใหครูศูนย 

ผูอํานวยการทุกกองแตงกายชุดขาวเต็มยศ ในชวงเชาพิธีถวายดอกไมจันทน  

สวนในวันท่ี  25  ตุลาคม 2560  แตงการชุดดําปกติ  เพ่ือเขารวมในการ

ซอมใหญ  เวลา 08.30  น.  โดยพรอมกัน  ณ วัดปลาซิว  เจาหนาท่ีท่ีไมมี

รายชื่อใหรวมกันจุดบริการอาหาร   สวนจิตอาสาการแตงกายชุดดําไมใส

หมวก  เสื้อดํากระโปรง รองเทาหุมสน  ขอใหทุกทานตองปฏิบัติหนาท่ี

พรอมกัน  โดยจะมีหนังสือลงเวลาปฏิบัติงาน 

เจาพนักงานปองกันฯ  ชุดอปพร.ท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหมีการแตงกายอยางไร 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) ใหแตงกายชุดปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี  26 ตุลาคม  2560    

    สวนในวันซอมใหญใหใสชุดดําปกติในการปฏิบัติหนาท่ี  ทานนายกไดรับ

    มอบในการจัดทําเตาเผา  ดูแลตั้งแตวันแรกถึงวันสุดทาย  และในภาคบาย

    ของวันนี้ใหเจาหนาท่ีชวยกันในการจัดเตรียมสถานท่ีแตละจุด  ใหธุรการใน

    การทําหนังสือเวียนเจาหนาท่ีทุกทานเขารวมงานพิธีถวายดอกไมจันทน  

    และทําคําสั่งเจาหนาท่ีทุกทานรวมงาน 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายประจวบ  สิงหชะฎา)  ในวันพรุงนี้ขอใหเจาหนาท่ีทุกทานท่ีไปรวม 

    ซอมใหญ  แตงกายเสื้อสีดํากางเกงได  เนื่องจากตองจัดเตรียมสถานท่ีและ

    จัดกิจกรรม ใครท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี เวลา 08.00น. 

ปลัดเทศบาล   เรียนทานรองนายก  ประธานสภา  ท่ีปรึกษา  ในวันพรุงนี้รวมงานซอมใหญ

    ใหจิตอาสาท่ีไดรับเสื้อพระราชทานใสเสื้อมาในวันพรุงนี้  และใหธุรการ

    ประสานกับทางอําเภอเรื่องกําหนดการจัดงาน วันท่ี  26  ตุลาคม  2560 

     - ใหการบริการประชาชนเรื่องอาหาร  เรื่องรองเทา   

    ประชาสัมพันธให ประชาชนทราบและใหมีการจัดเตรียมความพรอมสําหรับ

    เขารวมพิธีถวายดอกไมจันทน 

     - ในสวนเจาหนาท่ีของเราอยูในสวนของโรงทาน และจิตอาสา 

    ชวยกันบริการประชาชน 

 

         /รองนายก... 

 



-๙- 

 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ในสวนของการเตรียมสถานท่ีนั้นใหเจาหนาท่ีนํารถรวม

    ในการจัดสถานท่ีวาเรามีจุดไหนบางท่ีตองบริการ  ในสวนเจาหนาท่ีผูหญิง

    ใหชวยกันในเรื่องของการจับผาในงาน  หลังเสร็จงานแลวใหเจาท่ีเก็บใน

    สวนเต็นทของเทศบาลเรากลับใหเรียบรอยและในสวนเรื่องของอาหารเรา 

ปลัดเทศบาล   ใหเตรียมอาหารท่ีทานงาย  และใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดมี

    สวนรวมในการจัดงานครั้งนี้ 

ครูเรืองรองฯ   ครูศูนยแจงหยุดหรือไมคะ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  ( นางประจวบ  สิงหชะฎา) ในวันท่ี 26  ตุลาคม 2560  เปนวันหยุด  

เจาพนักงานปองกันฯ  ในเรื่องของรองเทาหามาจากไหนครับ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เรื่องของรองเทานั้นเทศบาลเปนผูจัดให  โดยในการนี้

    ใน อปพร. คัดกรองประชาชนท่ีจะเขารวมงานยื่นบัตรประชาชน  กอนรับ 

    รองเทาเพ่ือเปลี่ยนเขาสูงานพิธีถวายดอกไมจันทนเม่ือเสร็จพิธีแลวคืน   
    และในวันท่ี  26  ตุลาคม  2560  ใหเจาหนาท่ีรวมกันเวลา  06.00 น.  
    ณ วัดปลาซิว  รวมพิธีถวายดอกไมจันทน 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

    ๔.๒  การจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลเมืองจันทร  ประจําป  ๒๕๖๐ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  มอบหมายใหทางวัดเมืองจันทรดําเนินการในจัดงาน  
    และทางเทศบาลใหความรวมมือในการจัด 
ปลัดเทศบาล   - เรื่องกิจกรรมวันลอยกระทงใหเปนเรื่องของวัดในการดําเนินการ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)    มีทานใดท่ีจะเพ่ิมเติมอีก  หรือมีขอเสนอในการ 

ปฏิบัติงาน  หากไมมีผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุม และขอเลิก
ประชุมครับ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 

 

เลิกประชุม   11.30 น. 

 

 

         /ลงชื่อ... 

 

 



-๑๐- 

 

 

 

(ลงชื่อ)        

            (นางสุธาทิพย   จันทะศิลา)   

                  เจาพนักงานธุรการ     

                           ผูจดรายงานการประชุม     

 

   

(ลงชื่อ)  

    (นายวิชยุตมพงศ   ผูมีสัตย) 

           รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

               ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

 

     (ลงชือ่) 

          (นางสาวเมืองทอง   บุปผา) 

                         ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 

  

    

             (ลงชื่อ) 

                    (นายเทศ     มะเดื่อ) 

                              นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

                              ผูรับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลสามัญ  และพนักงานจาง  คร้ังที่  6 / 2560   เมื่อวันที ่ 24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 


