
 รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลสามัญ  และพนักงานจาง 
ครั้งท่ี  ๕ / ๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๑๒  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
 ๑.  นายชยัยะนารถ   ขันติวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๒.  นายเทศ  มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๓.  นางประจวบ  สิงหชฎา   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๔.  นายสุพิษ  เมืองจันทร  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๕.  นายบุญเลิศ  เมืองจันทร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๖.  นางสาวเมืองทอง บุปผา   ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๗.  นายวิชยุตมพงศ ผูมีสัตย   รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๘.  นางแกวสุริยา แสนอุบล  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๙.  นายชยพล  ขันถม   ผูอํานวยการกองชาง 
 ๑๐.  นางศุภจิตรตรา บุญเย็น   หัวหนาสํานักปลัด 
 ๑๑.  นางสาวณัฏฐิดา ไชยโคตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ 
 ๑๒.  จ.อ.ชุติพนธ  ปดตามานัง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๑๓.  นายนคร  เมืองจันทร  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๔.  นางสาวจุรีรัตน สีหบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๕.  สิบเอกอิทธิเดช พิมพานราทร  นายชางโยธาชํานาญงาน 

 ๑๖.  นางมะนิกรณ ศรียันต   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
 ๑๗.  นายไพรัตน  ศรีสุข   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 ๑๘.  นางสาวนิมิตา สิงหเจริญ  เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๑๙.  นางสุธาทิพย จันทะศิลา  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒๐.  นางสาวรัสดา รุนพงษ   นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
๒๑.  นางจตุพร  หลาธรรม  นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

 ๒๒.  นายนพดล  วงษสุรินทร  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.  นายเสถียร  ผามะณี   คนสวน 
 ๓๑.  นายมนตร ี  ศรีราตรี   ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 
 
         /๓๒. นายณชพล... 
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 ๓๒.  นายณชพล  กองปด   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 
 ๓๓.  นางสาวสุปญญา ศรีละไมย  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 
 ๓๔.   นางสมพร  แพทยกลาง  คนครัว 
 ๓๕.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม   ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 
 ๓๖.  นางสาวอรอนงค ทวนไธสง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 
 ๓๗.  นายประเสริฐศักดิ์  มะโนรัตน  คนงานท่ัวไป  (กองการศึกษา) 
 ๓๘.  นายนคร   ไชยสนาม  คนงานท่ัวไป  (สํานักปลัด) 
 ๓๙.  นางสาวอมรรัตน งาหอม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
 ๔๐.  นายเอกชัย  เมืองจันทร  พนักงานจางเหมาบริการ 
 ๔๑.  นางสาวจิราภา   ศรีสุข   พนักงานจางเหมาบริการ 
 ๔๒.  นางสาวอําพร อะวะศรี   คร ู
 ๔๓.  นางสาวละเมียด บัวไขย   คร ู
 ๔๔.  นางสาววันเพ็ญ ศรีราตรี   ผูชวยครผููดูแลเด็ก 
 ๔๕.  นางเรืองรอง ก่ิงสีดา   คร ู
 ๔๖.  นางสาวอุไรวรรณ เมืองจันทร  คร ู
 

ผูไมมา 
 ๑.  นางสาวณิชาภา เมืองจันทร  ลาปวย 
 ๒.  นางสาวจิราวัฒน รัตนวัน   ติดตอราชการท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓.  นายทักษิณ  วิมล   ติดตอราชการท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๔.  นายทัศนพงษ สมัญญา   ไมมา 
 ๕.  นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ  ไมมา 
 
 

เริ่มประชุมเวลา    1๓.๓0  น. 
  เม่ือถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล พนักงานจาง ครู  และผูดูแลเด็ก 
เขารวมประชุม โดยมีนายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  นายกเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และ
เขาสูระเบียบวาระการประชุม   
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ภารกิจของเราคอยขางมาก  ภาคเชาเราไดประชุมผูอํานวยการกอง 
   เนื่องจากเทศบาลตําบลเมืองจันทรไดรับแจงภัยพิบัติไฟไหมโรงเรือนของนางวันนา  บัวไขย  

เราไดมีการรายงานความเสียหาย  ทําหนังสือถึงจังหวัด  จังหวัดมีหนังสือตอบกลับเพลิง
ไหม  ๑ หลัง  ไมสามารถใหความชวยเหลือไดใหทานเจาพนักงานปองกันไดชี้แจง
ระเบียบเพ่ือเปนแนวทาง 

เจาพนักงานปองกันฯ -  เรียนทานรองนายก    ท่ีปรึกษานายกเทศบาล  ทานปลัด  ผูอํานวยการทุกกอง  
สืบเนื่องจากการประชุมเม่ือเชา  เหตุเกิดเม่ือวันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐  เปน
ระยะเวลา  ๒  เดือน  ๒๕  วนั  เราตองรอประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  ตอนนี้ไดแตงตั้ง 

  
       /คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามระเบียบฯ  การใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
 พิบัติ   คือ  ภัยพิบตัิตองเกิดจากหมูมาก  หลังเดียวไมใชภัยพิบัติ  จึงไมสามารถเบิกจาย

ได  จากการประชุมภาคเชาไดมีมติใหรวมบริจาค 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นางประจวบ  สิงหชฏา)  ประชุมภาคเชาไดปรึกษาหารือกันจะรวมบริจาคเพ่ือ

ชวยเหลือกรณีนางวันนา  บัวไขย    ตามระเบียบเราไมสามารถท่ีจะชวยเหลือได  จึงได
ปรึกษาหารือกันใหความชวยเหลือโดยการบริจาค  เพราะเราตองรายงานการใหความ
ชวยเหลือสงจังหวัดหามเกินวันท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ขอขอบคุณลวงหนาให
บริจาคตามจิตศรัทธา  ฝากทุกทาน  เจาหนาท่ี  ครูศูนยฯ  ขอขอบคุณ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานปองกันฯ  ไดนําเรียนความเสียหาย  แตเราไมสามารถเบิกจาย
ได  และทานรองฯ  ประจวบ  แจงใหรวมบริจาคตามจิตศรัทธา  จะไดไปมอบวันพรุงนี้  
ผมกับทานรองฯ  ประจวบ  คนละ  ๕๐๐  บาท  ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหท่ีประชุมไดอานรายงานการประชุม  หากไมมีแกไข  ผมขอนําสู 

เขาระเบียบวาระการประชุมท่ี ๓  ครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ๓.๑  ขอส่ังการของผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
    ๑)  การสํารวจตรวจสอบกลอง CCTV   
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  มอบกองชางสํารวจและรายงาน 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

    ๒)  การกําจัดผักตบชวา 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทองถ่ินเราไดมีสวนรวมในการกําจัดผักตบชวา  และไดรายงาน 
     เรียบรอยแลวครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
    ๓)  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เทศบาลเราไดมียาม  เวรกูชีพ-กูภัย  (EMS) ดูแลความสงบ 

เรียบรอยและความปลอดภยัของเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

    ๔)  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
                                               พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลท่ี  ๑๐ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) วันท่ี  ๒๗-๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  จะมีการพัฒนาหมูบาน  และ 
 
         /วันท่ี ๒๗... 
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วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  มีอําเภอเคลื่อนท่ีใหเรารวมในการออก ๆ
อําเภอเครื่องท่ี 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๕)  การนอมนําพระราชกระแสสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เก่ียวกับการศึกษา  
     และการสรางคนดีมีคุณธรรม 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เรื่องนี้เปนอยางไรครับทานปลัด 
ปลัดเทศบาลตําบล ยังไมมีหนังสือแจงเรื่องนี้คะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๖)  การแตงกายของขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/และเจาหนาท่ีของรัฐ 
 วันจันทร แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการ 
 วันอังคาร แตงกายชุดผาเก็บยอมมะเกลือ หรือผาเหยียบ 
                               ยอมมะเกลือ  (เสื้อแซว) 
 วันพุธ  แตงกายชุดตามสังกัด  หรือชุดสุภาพ 
 วันพฤหัสบดี แตงกายชุดผาไทยลายลูกแกว 
 วันศุกร  แตงกายชุดสุภาพ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๒  โครงการอําเภอย้ิมเคล่ือนท่ี  ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ในวันท่ี ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ  ศาลาประชาคมบานโคก  หมูท่ี ๕  ตําบล

เมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๓  การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  ท่ีประชุมไดมี
มติเห็นชอบ  เรื่อง  การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  โดย
สรุปดังนี้ 
 ๑.  รับทราบเก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จํานวน  ๕  วัน  ระหวางวันท่ี  ๒๕-
๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 - หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จํานวน  ๕  วัน  ระหวางวันท่ี  ๒๕-๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 
 - การจัดทําภาพประดับซุมถวายดอกไมจันทนของประชาชนเปนภาพพระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จํานวน  ๓๐  วัน   

          /ระหวาง... 
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ระหวางวันท่ี  ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวฒันธรรม  เปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินการ 
 - การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
 ๒. เห็นชอบการกําหนดใหวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงเปนวันพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เปน
วันหยุดราชการ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เราเตรียมดอกไมจันทน  ปลูกตนดาวเรืองหนาสํานักงานเทศบาล 
ตําบลเมืองจันทร  ฝายประชาสัมพันธใหประชาสัมพันธการปลูกตนดาวเรืองพรอมท่ีจะ 
ออกดอกในเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ 
- การจัดงานพระราชพิธีจะจัดท่ีวัดบานปลาซิว  ตองเปนวัดของเจาคณะอําเภอเทานั้น 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
๓.๔  การแกไขปญหาการคามนุษยและการลักลอบนําพาแรงงานตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย 
 ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวา ในสถานการณปจจุบันยังมีกลุมบุคคลหรอ
ขบวนการแสวงหาผลประโยชนจากการลักลอบนําพาหรืขนยายแรงงานตางดาวเขามาใน
ราชการอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน  โดยมี
นายหนาหรือบุคคลท่ีเก่ียวของหลายกลุมท่ีเขาไปแสวงหาผลประโยชนจากการนําคนเขา
เมืองโดยผิดกฎหมายเขามาในสถานท่ีตาง ๆ โดยมีเจาหนาท่ีของรัฐมีสวนรูเห็นเปนใจ
ดวย  ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติและมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  จะมีขาวออกมามากเก่ียวกับการจางแรงงานตางดาว  โดยเฉพาะ 
แรงงานจากการทําประมง ท่ีมีปญหาอยูในขณะนี้ 

 ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๕  การเชิญชวนใหประชาชนรวมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพและความอบอุน
ในครอบครัว 
 ดวยองคการอนามัยโลกไดมีผลวิจัยวาการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและการ
ใหสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนไดมีกิจกรรมนันทนาการรวมกัน  เปนการสงเสริมใหมี
สุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรงเปรียบเสมือนกับวัคซีนปองกันโรคอยางดี  ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายรณรงคสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ี
ดีอยางยั่งยืน  จึงใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมออกกําลังกาย  โดยพิจารณาสถานท่ีและชวงเวลา
ตามความเหมาะสม  พรอมเชิญชวนสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
ประชาชนท่ัวไป  เขารวมออกกําลังกายรวมกับภาคเอกชน  และภาคประชาชนใน
ลักษณะประชารัฐ 

   ๒. ใหสถานศึกษาหรือกลุมเยาวชนท่ีมีทักษะหรือความสามารถทางดนตรี  มาเลนดนตรี 
ประกอบจังหวะการออกกําลังกายแทนการเปดเพลง 

          /๓. ในระหวาง... 
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 ๓. ในระหวางพักกิจกรรม ใหประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการ  เพ่ือ
เพ่ิมความสัมพันธอันดีระหวางสวนราชการและประชาชน เชน ขาวสารงานพระราชพิธี
พระบรมศพขาวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา  และการรณรงคใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองดวยเนื้อหาคําถามการปฏิรูปการเมือง  ๔  ขอ ของนายกรัฐมนตรี 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
    

๓.๖  สรุปการปฏิบัติงานของเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๐  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว) 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) เพ่ือไมใหลาชาในการประชุม  ใหทุกทานดูตามแผนงานท่ีไดแจกให 
ครับ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๗  ปฏิทินการปฏิบัติงานของเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) เพ่ือไมใหลาชาในการประชุม  ใหทุกทานดูตามแผนงานท่ีไดแจกให 
ครับ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
๓.๘  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ขอมูล ณ วันท่ี  ๖  กรกฎาคม  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 1,000 410 500 -   

รวม 42,000 820 25,100 - 1,000 - 
  
         /เดือน... 
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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 - - - - 

รวม 5,000 - 1,400 - 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ฝากเรื่องน้ํามันของ  EMS  ดวย  ใครท่ีอยูเวรวันศุกรใหตรวจดูวารถ 

มีน้ํามันหรือไม  เพราะเราตองเตรียมความพรอมสําหรับการอยูเวรเสาร-อาทิตย   
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
   ๓.๕  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 

        ๓.๕.๑  โครงการอบรม หลักสูตร “ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําป ๒๕๖๑ การตั้งรับรายการเงินอุดหนุนท่ัวไป ประกอบหลักเกณฑกรอบอัตรา
คาใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค (ปรับปรุงใหม ๒๕๖๐) การจําแนกหมวดประเภท
รายจายใหม ระเบียบจัดงาน/แขงขันกีฬาฉบับใหม ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม 
ระเบียบสงเคราะหผูปวยยากไร  ๒๕๖๐  (ใหม) ศิลปะในการเขียนโครงการจัดงาน/
ฝกอบรมใหสอบคลองกับอํานาจหนาท่ีและระเบียบ วิธีการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมและเดินทางไปราชการ”  ผูเขารับการฝกอบรม 

      ๑.นางสาวเมืองทอง บุปผา ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบล ๒.นางแกวสุริยา  แสนอุบล 
   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  ๓. นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น  หัวหนาสํานักปลัด 

๔.นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
หัวหนาสํานักปลัด - เรียนทานนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีตําบล  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรอง

ปลัด  และผูเขารับการฝกอบรมทุกทาน  ตามท่ีไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “ซักซอม
การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๑ การตั้งรับรายการเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ประกอบหลักเกณฑกรอบอัตราคาใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค (ปรับปรุงใหม ๒๕๖๐)  

 ขอสรุปพอสังเขป  ดังนี้  
        /ใหองคกร... 
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 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามหนังสือซักซอมของกระทรวงมหาดไทย (หนังสือมหาดไทย  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว 
๒๙๘๙  ลงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐) สาระสําคัญ  ดังนี้ 

 ๑.  รายได  จัดเก็บเอง  ภาษีจัดสรร  ใหประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา 
(๒๕๕๙)   

 ๒.  ใหองคกรปกครองทองถ่ิน  จัดทําประมาณการคาใชจาย เปนเอกสารแยกตางหากจาก
ขอบัญญัติ  สงใหสภา  ผวจ./นาย อ. กอนการพิจารณา 

 ๓.  อปท.ประกาศเผยแพรใน  ๓  วัน  นับแตวันประกาศ 
 ๔.  รายงาน ผวจ./นาย อ. ภายใน  ๓  วัน  นับแตวันเผยแพร 
 ๕.  ให อปท.ตั้งงบประมาณรายจายประเภทเงินสํารองรายจายใหเพียงตอการเผชิญเหตุ 

สาธารณภัยและจายเฉพาะเหตุฉุกเฉินเม่ือมีสาธารณภัยหรือบรรเทาความเดือนรอนเปนการ
สวนรวมเทานั้น 
๖.  ให  อปท. จัดทํางบประมาณสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  ๔  ป (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๗.  คาใชจายเงินเดือนประโยชนตอบแทนอ่ืนสูงกวารอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
ประจําปไมไดเงินเดือนคาตอบแทนครูตองนําเงินอุดหนุนมาตราเปนเทศบัญญัติ  แตไมตอง
นํามาคํานวณเปนคาใชจาย  รอยละสี่สิบใหรวมงบเพ่ิมเติม  งบเฉพาะการจากรายจายท่ี
สภาเห็นชอบ 
๘.  การตั้งงบประมาณรายจายาเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา  งบประมาณ  ๒๕๖๑  
อาหารเสริมนม / อาหารกลางวัน / เงินอุดหนุนสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา / คา
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน /  
๙.  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  เงิน
อุดหนุนท่ัวไป  สําหรับสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
๑๐.  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งกอสราง  มกราคม  ๒๕๖๐  อัตราราคางานตอหนวยและบัญชี
ราคามาตรฐานสิ่งกอสราง  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลประกอบการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
๑๑.  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เงิน
อุดหนุนคาใชจาย 
๑๒.  แนวทางการดําเนินการปองกัน  และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
๑๓.  เงินท่ีไดรับจากสถาบันการแพทยฉุกเฉิน  รับไวในหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  การ
ดําเนินการใหเปนไปตาม  ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินทองถ่ิน 
๑๔.  การสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
๑๕.  อปท.มีการมอบหมายหนวยงานภายใน  บุคลากรคณะทํางาน  รับผิดชอบสงเสริม
บทบาทประชาชน  ในการขับเคลื่อนการประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การสงเสริม
          
       /ประยุกต... 
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ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน  ชุมชน  และระดับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
๑๖.  เรงรัด  อปท.จัดทําแผนท่ีภาษีทะเบียนทรัพยสินใหเสร็จสิ้นตามโครงการโดยเร็ว 
๑๗.  ให  อปท.จัดสงเงินสมทบกองทุน  กบท. ภายในเดือน  ธันวาคม   เงินสมทบคํานวณ
จากงบประมาณรายรับ  ไมรวมรายรับจากพันธบัตร  เงินกู   เงินอุทิศ  เงินอุดหนุน  
เทศบาล  อัตรารอยละ  ๒   อบจ./อบต.  อัตรารอยละ  ๑ 
๑๘.  สงเงินสมทบ  กบท.ภายในเดือนธันวาคม  เงินสมทบคํานวณจากงบประมาณรายรับ  
ไมรวมรายรับจากพันธบัตร  เงินกู  เงินอุทิศ  เงินอุดหนุน  เทศบาล  อัตรารอยละ  ๒  
อบจ./อบต. อัตรารอยละ  ๑ 
๑๙.  เงินสมทบฝายนายจางและผูประกันตน  อัตราฝายละรอยละ  ๕  ของคาจาง 
๒๐.  เทศบาลจะตองนําสงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.๒๕๖๑  ท่ี
สภาใหความเห็นชอบ  เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาภายใน  ๗  วัน  นับแต
วันท่ีสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

 

๓.๕.๒  โครงการฝกอบรมหลักสูตร ตรวจรับงานอยางไรใหรอดพนภัย  
พ รอม เทคนิ ค วิธี การปฏิ บั ติ หน า ท่ี ของคณ ะกรรมการกํ าหนดราคากลาง  
คณะกรรมการตรวจรับการจาง  และชางผูควบคุมงาน  ตามแนวทางการตรวจของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ผูเขารับการฝกอบรม 

   ๑.นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
   ๒.นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
   ๓.นายชยพล  ขันถม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  ๔.นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น 

  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด  ๕.นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร  ตําแหนง  
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

รองปลัดเทศบาล  -  เรียนทานรองนายกเทศมนตรีตําบล  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ผูอํานวยการกอง  ผูเขา 
ประชุมทุกทาน  ตามท่ีไดเขารวมอบรมหลักสูตร ตรวจรับงานอยางไรใหรอดพนภัย  
พรอมเทคนิควิธีการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการ
ตรวจรับการจาง  และชางผูควบคุมงาน  ตามแนวทางการตรวจของสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ไมไดเนนกําหนดราคากลางอยางเดียว  วันแรกมีเรื่องเก่ียวกับวินัย  อาจารย   
ทัดดาว  และอาจารยประวิทย  ท่ีอยู ป.ป.ท. เปนนองของ ป.ป.ช. หนาท่ีปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
 ตามระเบียบพัสดุฯ  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  มีหนาท่ี  คํานวณราคา
กลางงานกอสรางครั้งนั้นใหถูกตองตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง  
แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ  กอนการประกาศสอบราคา  
หรือประกาศประกวดราคา  
 กรรมการตรวจงานจาง  มีหนาท่ี  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด  
 
       /และขอกําหนด... 

 



-๑๐- 
 

และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือ
พักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
  หากการตรวจงานไมตรงใหมีบันทึกแยง  ผมเจอมาหลายเรื่อง  ความจริงไม
นาจะทํา  ถาดูระเบียบพัสดุฯ  จะมีการบอกหนาท่ีอยางชัดเจน  ถาเราไมทําหนาท่ีก็จะ
ถูกละเมิด  และวินัยตามมา  ซ่ึงวินัยก็ติดตามเราตลอด   
 ใหอานหนาท่ีของเราท่ีไดรับมอบหมาย  อธิบายตามหลักกฎหมาย  ขอเท็จจริง  
วิทยากรเปนวิศวกรแนะนํามา 

 

๓.๕.๓  โครงการอบรม หลักสูตร “การจัดทําบัญชีตามแบบบัญชีทาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑  ผูเขารับการฝกอบรม 

   ๑.นายนคร   เมืองจันทร  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   
๒.นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร  ตําแหนง ครู  ศูนยฯ  บานโคก ๓.นางสาวอําพร  อะวะศรี  
ตําแหนง  ครู  ศูนยฯ วัดเมืองจันทร  ๔.นางอรอินทร  เมืองจันทร 
ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก ศูนยฯ บานไผ  ๕.นางสาวกฤตาภา  จินาวัลย  ตําแหนง  ครู  
ศูนยฯ วัดบานเก็บงา  ๕.นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ  ตําแหนง  ผช.จพง.การเงินและ
บัญช ี ๖.นางสาวสุดารตัน  ศรสีุข  ตําแหนง  ผช.ครูผูดูแลเด็ก ศูนยฯ  วัดหนองแคน 

นางสาวอําพร  อะวะศรี   - เรียนทานนายกเทศมนตรีตําบล  ทานรองนายกเทศมนตรี  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด   
ผูอํานวยการกอง  และผูเขาประชุมทุกทาน 
สรุปเนื้อหาท่ีสําคัญของการอบรม  ดังนี้ 
๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ลงทะเบียน 
๑๗-๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐   

- ความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดทําบัญชีของศูนยพัฒนา
เด็ก  ท้ัง  ๔  บัญชี  ประกอบดวย 

๑.  บัญชีเงินฝากธนาคาร 
    ๒.  บัญชีเงินรายไดของสถานศึกษา 
    ๓.  บัญชีคาใชจาย 
    ๔.  บัญชีรายไดสะสม 

 - ความรูเก่ียวกับหลักการบัญชีเบื้องตน (เฉพาะท่ีจําเปนตองใช) ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 - ความรูเก่ียวกับแบบฟอรม  และวิธีการใช  ไดแก  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชี
เงินรายไดของสถานศึกษา  บัญชีคาใชจาย  บัญชีรายไดสะสม  รายงาน  รับรับ-รายจาย  
และการจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 - ฝกการปฏิบัติจริงและบันทึกรายการตามแบบฝกวิเคราะหและบันทึก การ
วิเคราะหบัญชีตาง ๆ การฝกบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร  การฝกบันทึกบัญชีรายได
สถานศึกษา  การฝกบันทึกบัญชีคาใชจาย  บัญชีรายไดสะสม  ฝกทํา  รายงานสถานะ 

 
           /การเงิน... 

 



-๑๑- 
 
การเงินประจําวัน  โดยศูนยพัฒนาเด็กจะตองทํารายงานรายรับ- รายจาย  ปละ  ๑  ครั้ง  
ใหผูบริหารทราบภายในเดือน  ธันวาคม  ของทุกป  (ป พ.ศ.) 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ สรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local  

Performance Assessment : LPA) แต ล ะด าน   และข อ เสน อแน ะนํ าจ าก
คณะกรรมการ 

    ดานท่ี ๑  มอบหมาย  นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร 
นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร  -  ดานท่ี  ๑  การบริหารจัดการ 
   หัวขอประเมิน   

๑. การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  คะแนนเต็ม  ๓๕  ได  ๓๓  คะแนน 
   ๒. การจัดทําฐานขอมูลท่ีสําคัญ  คะแนนเต็ม  ๕  ยังไมไดคะแนน  เพราะหัวหนาจะ 

ตรวจจากการบันทึกขอมูลตามฐานขอมูลผานระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินไดอยางถูกตอง  ครบถวน  และเปนปจจุบันอยางตอเนื่องทุกระบบ  ตาม
แนวทางท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
๓. การจัดการขอรองเรียน คะแนนเต็ม  ๕  ได ๕  คะแนน 
๔. การบริการประชาชน  คะแนนเต็ม  ๕  ได  ๓  คะแนน 
๕. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  คะแนนเต็ม  ๑๕  ได  ๗  
คะแนน 
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๑๕  ได  ๓  คะแนน 
๗. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  คะแนนเต็ม  ๒๐  ได  ๑๘  คะแนน 

   เทศบาลตําบลเมืองจันทร  ไมเคยแตงตั้งบุคคลภายนอกเขามาตรวจสอบงาน  ตอง 
แตงตั้งบุคคลภายนอก  อยางนอย  ๒  คน  มาตรวจงาน 

 

    ดานท่ี ๒  มอบหมาย  นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น 
นางศุภจิตรตรม  บุญเย็น  - ดานท่ี  ๒  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   
      หัวขอประเมิน 
       ๑. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  คะแนนเต็ม  ๕๕  ได  ๕๓  คะแนน 
       ๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนเต็ม  ๔๐  ได  ๓๖  คะแนน 

    ๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทํางาน คะแนนเต็ม ๓๕ ได ๓๑  
        คะแนน 

       ๔. ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  คะแนนเต็ม ๒๐ ได ๒๐ คะแนน 
       ๕. ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปหนาจะมีการตรวจ 
       ๖. การดําเนินกิจการของสภาทองถ่ิน  คะแนนเต็ม ๕๕ ได ๕๕ คะแนน 
    ดานท่ี ๓  มอบหมาย  นางแกวสุริยา  แสนอุบล 
 
          /นางแกวสุริยา... 

 



-๑๒- 
 
นางแกวสุริยา  แสนอุบล    - ดานท่ี  ๓  การบริหารงานการเงินและการคลัง 
       หัวขอประเมิน 
       ๑. การจัดเก็บรายได 
    กรณีประเมินเทศบาล/อบต.  คะแนนเต็ม  ๖๕  ได  ๕๒  คะแนน 
       ๒. การจัดทํางบประมาณ  คะแนนเต็ม  ๒๐  ได  ๑๑  คะแนน 
       ๓. การพัสดุ  คะแนนเต็ม ๒๐ ได  ๑๘  คะแนน 
       ๔. การบริหารการเงินและบัญชี 
    ๔.๑ การบริหารรายจาย  คะแนนเต็ม  ๒๐  ได  ๗  คะแนน 
    ๔.๒ การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน  คะแนนเต็ม  ๓๕ ได  ๓๕  คะแนน 
       ๕. ผลสัมฤทธิ์ 
    ๕.๑ ขอทักทวงลดลง  ไมมีขอทักทวง 
    ๕.๒ กรณีประเมินเทศบาล  คะแนนเต็ม ๑๕ ได  ๑๐  คะแนน 
    ดานท่ี ๔  มอบหมาย  นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร 
รองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดื่อ) คุณณิชาภา  เมืองจันทร  ลาปวย  ผูท่ีรวมตรวจดานท่ี  ๔  ครับ 
นายนคร  เมืองจันทร - กองการศึกษาโครงการ/กิจกรรม ดานกีฬา  เราไมมีครับ 
จ.อ.ชุติพนต  ปดตามานัง - ของผมจะเปนงานบริการสาธารณะและสาธารณภัย  กิจกรรมไดเต็ม วัสดุอุปกรณ 

อัคคีภัย  งานบริการของนักพัฒนาชุมชนก็ไดเต็มครับ งานท่ีเปนกิจกรรมเดียวกัน  
สามารถใชรูปภาพเดียวกันได 

นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  - ดาน ๔ การบริการสาธารณะ  
   หัวขอประเมิน 
   ๑. โครงสรางพ้ืนฐาน  คะแนนเต็ม ๕๐ ได ๒๙ คะแนน 
   ๒. งานสงเสริมคุณภาพชีวิต  คะแนนเต็ม ๑๐๕ ได ๙๒ คะแนน 
   ๓. การวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว คะแนนเต็ม ๑๕  

ได  ๑๕ คะแนน 
๔. การสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปญญาทองถ่ิน คะแนนเต็ม  
๑๐ ได ๑๐ คะแนน 
๕. การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอย  คะแนนเต็ม ๓๐ ได ๓๐ 
คะแนน 
๖. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  คะแนนเต็ม ๕๕ 
ได  ๕๓  คะแนน 

   โครงสรางพ้ืนฐานตองถามกองชางคะ 
นายอธินันท  ศิรจิันทร - เสนอคะแนนท่ีหายไป 
   ๑) แผนท่ีการออกตรวจถนน  ๕  คะแนน 
   ๒) การซอมแซมถนนคณะกรรมการแนะนําวา  การซอมแซมถนนตองเปนงบประมาณใน 

ปถัดไปใหเราตั้งแผนไว  ถนนมี  ๑๒๐  เสน  ใหเราตั้งซอมไว  ๔  เสน 
๓) เราไมไดสงถนนข้ึนทะเบียนทางหลวง  ไมไดคะแนน 

 
           /๔) อาคาร... 

 



-๑๓- 
 

๔) อาคารใหรายงานจังหวัด ป ๒๕๕๙  ยังไมมีหนังสือรายงานอาคาร 
๕) เรื่องประปา ประปาครัวเรือนไมมีปญหา  แตเราไมไดสงประปาตรวจสอบ  เราตองมี 
การตรวจสอบคลอรีน 
๖) เปอรเซ็นตของถนนลาดยางบวกได  ๗๐ เปอรเซ็นต 

ผูอํานวยการกองชาง - การลงทะเบียนทางหลวงคงไดลงหลังจากทําขอมูลเทศบัญญัติ และกําหนดราคากลาง 
    ดานท่ี ๕  มอบหมาย  นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร 
นางสาวณัฎฐิดา  ไชยโคตร  - ดานท่ี  ๕  ธรรมาภิบาล 
   หัวขอประเมิน 
   ๑. นโยบายและการจดักิจกรรม  คะแนนเต็ม ๒๕ ได ๑๓ คะแนน 
   ๒. การเปดเผยขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม  คะแนนเต็ม ๑๕ ได ๑๕ คะแนน 
   ๓. มาตรฐานการใหบริการ  คะแนนเต็ม ๑๕ ได ๖ คะแนน 
   ๔. การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องรองเรียน  คะแนนเต็ม ๑๐ ได ๑๐ คะแนน 
   ๕. การถูกชี้มูลความผิด  คะแนนเต็ม ๕  ได ๕ คะแนน 
นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร – ดานท่ี ๖ แบบติดตามนวัตกรรมทองถ่ิน  เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผลิต 

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการบริหารงานในดานตาง ๆ เพ่ือยกระดับการบริการประชาชนท่ี
ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ใหเราจัดทําเอกสารเปนรูปเลม  ลงในระบบใหเสร็จเรียบรอยแลว  สงรายงานอําเภอคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
    

   ๔.๒  การย่ืนใบลา  
หัวหนาสํานักปลัด การลาของพนักงานเทศบาล  ไดแบงการลาออกเปน 11 ประเภท คือ 

๑. การลาปวย 

     ๒. การลาคลอดบุตร 

๓. การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

๔. การลากิจสวนตัว 

  ๕. การลาพักผอน 

๖. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 

  ๗. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

  ๘. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

  ๙. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

๑๐. การลาติดตามคูสมรส 

๑๑.  การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
 

 

        /สิทธิประโยชน... 

 

 

 



-๑๔- 

 

สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานเทศบาล/ลูกจางประจํา 

1. การลาปวย 

1.1 การลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ มีสิทธิไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนและคาจางปกติ

ในรอบครึ่งปหรือ 6 เดือน 

1.2 ลาปวย (และลากิจ) ไมเกิน 23 วันทําการ มีสิทธิไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนและ

คาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ 6 เดือน 

1.3 การลาปวยตั้งแต 3 วันข้ึนไปตองมีใบรับรองแพทย 

1.4 การยื่นใบลาปวย ใหยื่นกอนลวงหนา (กรณีท่ีแพทยนัด) หรือยื่นในวันแรกท่ีมา

ปฏิบัติราชการ 

1.5 การลาปวยใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ เปน

ผูอนุญาต 

2. การลาคลอดบุตร 

2.1 การลาคลอดบุตรมีสิทธิไดไมเกิน 90 วัน 

2.2  การลาคลอดบุตรใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี

เปนผูอนุญาต 

3. การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

3.1 การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรมีสิทธิลาไดไมเกิน 15 วัน 

3.2 การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

กอนหรือในวันท่ีลาภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีคลอดบุตร 

4. การลากิจสวนตัว 

4.1 ลากิจสวนตัวยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชา  3 วัน หรือยื่นวันแรกท่ีปฏิบัติราชการ

ก็ได 

4.2 ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 

150 วันทําการ 

4.3 ลากิจสวนตัวนับรวมกับลาปวย ลาไดไมเกิน 23 วัน ในรอบครึ่งป หากลากิจ

สวนตัวรวมกับลาปวยเกิน 23 วัน ไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

5. การลาพักผอน 

5.1 สิทธิในการลาพักผอนประจําปได 10 วันทําการ (ยกเวนผูบรรจุเขารับราชการยัง

ไมถึง 6 เดือน) 

5.2 การลาพักผอนประจําป 10 วันทําการ หากผูไดลาไมครบตามจํานวน ก็ใหสะสม

ในปวันท่ียังไมไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอๆไปได แตตองไมเกิน 20 วันทําการ 

          /๕.๓ สําหรับ... 
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5.3 สําหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลา

พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

5.4 การลาพักผอนใหยื่นใบลากอนลวงหนา 3 วัน เม่ือไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวน

ราชการแลวจึงลาได 

6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 

6.1 การลาอุปสมบทใหยื่นใบลากอนลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จึงถึง

นายกเทศมนตรีเปนผูอนุญาต ไมนอยกวา 60 วัน 

6.2 สิทธิในการลาอุปสมบท ลาไดไมเกิน 120 วัน 

7. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรยีมพล 

7.1 เม่ือไดรับหมายเรียกใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือก

ไมนอยกวา 48 ชั่วโมง 

7.2 เม่ือพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหมารายงาน

ตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติภายใน 7 วัน 

8. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

8.1 ลาภายในประเทศ หรือตางประเทศยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง

นายกเทศมนตรีเปนผูอนุญาต 

9. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

9.1 ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา

อนุญาต 

10. การลาติดตามคูสมรส 

10.1 การลาติดตามคูสมรสมีสิทธิลาไดไมเกิน 2 ป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตให   

ลาตอไดอีก 2 ป แตเม่ือรวมกันแลวตองไมเกิน 4 ป  

10.2 การลาติดตามคูสมรสใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง

นายกเทศมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

11.1 การลาไปฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือท่ีจําเปนตอ

การประกอบอาชีพแลวแตกรณีมีสิทธิลาไดไมเกิน 12 เดือน 

11.2 ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา

อนุญาต 

สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานจาง 

๑. การลาปวย 

  ๑.๑  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใน 1 ป มีสิทธิลาปวย   

        ปกติไดไมเกิน 60 วันทําการ 
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 ๑.๒  พนักงานจางท่ัวไป ใน 1 ป มีสิทธิลาปวยไดไมเกิน 15 วันทําการ 

   ๑.๓  ลาปวยใหยื่นใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน หากลาปวยเกิน 3 วัน ตองมีใบรับรอง    

                                แพทย 

๒. การลากิจสวนตัว 

     ๒.๑ พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใน 1 ป มีสิทธิลากิจ

ไดไมเกิน 45 วันทําการ ยกเวนปแรกท่ีเขาปฏิบัติงานมีสิทธิลาไดไมเกิน 15 วัน 

        ๒.๒  ลากิจสวนตัวใหยื่นใบลากอนลวงหนาเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงลาได 

        ๒.๓  พนักงานจางท่ัวไปไมมีสิทธิลากิจสวนตัว 

   ๓. การลาพักผอน 

    ๓.๑  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ  พนักงานจางท่ัวไป 

สําหรับปแรกท่ีไดรับการจางตองปฏิบัติงานครบ 6 เดือนกอนจึงมีสิทธิลา 

    ๓.๒  พนักงานจาง ใน 1 ป มีสิทธิลาไดไมเกิน 10 วันทําการ 

๔.  การลาคลอดบุตร 

     ๔.๑  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจางท่ัวไป มี

สิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน นับรวมวันหยุดประจําสปัดาหและวันหยุดพิเศษใน

ระหวางลาโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 45 วัน 

๕. การลาอุปสมบท 

     ๕.๑  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาอุปสมบท

ไดไมเกิน 120 วัน โดยไดรับคาตอบแทนในระหวางการลาเวนแตในปแรกท่ีจางไมได

คาตอบแทนระหวางลา 

     ๕.๒  การยื่นใบลาอุปสมบทใหยื่นลวงหนากอนไมนอยกวา 60 วัน 

     ๕.๓  พนักงานจางท่ัวไปไมมีสิทธิลาอุปสมบท 

๖. การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขาฝกวิชา

ทหารฯ 

    ๖.๑  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาไดตาม

ระยะเวลาท่ีเขาฝก โดยไดรับคาตอบแทนในระหวางลา 

     ๖.๒  พนักงานจางท่ัวไป มีสิทธิลาไดโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 30 วัน 

    ๖.๓  พนักงานจาง ตามขอ 1 และขอ 2 ท่ีลาเขาฝกฯ และไดรับเงินเดือนจาก

กระทรวงกลาโหมจะไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา 

   -  ครูสมปองท่ีสอบถามเรื่องลาคลอด   สามารถลาคลอดได  ๙๐  วันคะ 

   -  การลาปวย  ถาลาวันนี้  พรุงนี้มาทํางานใหรีบยื่นใบลาคะ 

        

          /นคร.. 
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   -  นคร  ไชยสนาม  เรื่องการลาไดเรียกคุยแลวคะ 

   -  ปองกันไดลาปวย  การลาปวยบอยครั้งถาปวยไปแลวก็ใหยื่นใบลา 

   -  การลากิจ  ลาพักผอน  ตองแจงลวงหนากอน  ๓  วันคะ 

ปลัดเทศบาลตําบล -  เรียนทานนายกเทศมนตรี  ทานรองนายกเทศมนตรี  และผูเขาประชุมทุกคน  เรื่อง

การลาไดคุยกันหลายรอบแลว  ใหปฏิบัติตามระเบียบวันนี้ลาปวย พรุงนี้ใหรีบยื่น  เพราะ

มีระเบียบใหปฏิบัติ  แตละกองใหดูลูกนองตัวเองดวย  ปฏิบัติตามระเบียบ 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ในระบบราชการตอมีเอกสารใหชัดเจน   

4.3   การเตรียมขอมูลจัดทํารางเทศบัญญัติ  ปงบประมาณ  2561 
รองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดื่อ)  การเตรียมขอมูลจัดทํารางเทศบัญญัติ  ไดคุยในการเตรียมเทศบัญญัติแลว 
 

๔.๔  การดําเนนิงานตามโครงการกอสรางระบบประปา  ขนาดกลาง  หมู ๕,   
หมู  ๖,  หมู  ๑๓,  หมู  ๑๙  และ หมู  ๒๑ 

รองนายกเทศมนตร ี(นายเทศ  มะเดื่อ)  นําเรียนถึงการรายงานผลการดําเนินงานการกอสรางระบบประปา 
ปลัดเทศบาลตําบล -  ระบบประปา  ขนาดกลาง  หมู ๕  เอกสารไดยืนไปแลวคะ 
   -  ระบบประปา  ขนาดกลาง  หมู ๖  เหลือเบิกงวดสุดทาย 
   -  ระบบประปา  ขนาดกลาง  หมู ๑๓  งวดแรก  กรรมการไปดูแลว  รอรายงานชาง 
   -  ระบบประปา  ขนาดกลาง  หมู ๑๙  รอรายงานชาง 
   -  ระบบประปา  ขนาดกลาง  หมู ๒๑  รอรายงานชาง 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ มะเดื่อ)  ประปา  ขนาดกลาง  หมู ๖  เปนงวดสุดทายใชไหม  การแลวเสร็จคือตอง 

ทดสอบน้ํา 
ผูอํานวยการกองชาง -  โดยหลักการการสงมอบงานใด ๆ ในสญัญาจาง 
   ๑. งานแลวเสร็จ 
   ๒. จัดสงมอบพ้ืนท่ีใหอยูในสภาพใชงานได 
   ๓. เหตุเกิดจากผูรับจางตองปรับ 
   ๔. ประปาตอมีการทดสอบทอ  โดยการอัดแรง  ๒๔  ชั่วโมง  วาเกตกหรือไม 
   ๕. การปลอยและผลการทดสอบคุณภาพน้ํา  ทดสอบความเปนกรด-ดาง 
   เสร็จตามกระบวนการถึงจะสงมอบงานได 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ มะเดื่อ)  การทดสอบน้ําเราทําอยางไร 
ผูอํานวยการกองชาง -  การทดสอบน้ําคือการปลอยน้ําตามทอครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  หมู  ๑๙  ทดสอบน้ําไมผานครับ  ปริมาณน้ําไมพอ  เราตองไดเจาะน้ําใหม  การทดสอบ 

น้ําคือ  เจาะน้ําแลวผานหรือไม 
ผูอํานวยการกองชาง -  นายกพูดถูกครับ  ตองมีการทดสอบน้ําโดยการอัดน้ําเขาไปในทอวาปริมาณน้ําไดหรือไม 
นายกเทศมนตรีตําบล -  นายชางตองรายงานการลงงานเปนงวด ๆ  เพ่ือใหคณะกรรมการลงไปตรวจงานได   

รายงานผลเปนประจํา  เพราะการทํางานมีหวงระยะเวลา 
 
      /รองนายก... 

 



-๑๘- 
 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ มะเดื่อ)  ทานนายกฯ  เรียนเพ่ือใหเกิดประโยชนกับพ่ีนองของเรา  ไมอยากใหกระทบ 
กับผูรับจาง  ใหนายชางชี้แจงในสวนของประปาเปนอยางไร  ประปา  หมู  ๖  มี 
ขอผิดพลาดหรือไม 

นายชางโยธา -  ระบบประปา  ขนาดกลาง  หมู  ๖  บานอีงอย  ในสวนของการฉาบไมเก่ียวกับโครงสราง  
การปรับพ้ืนท่ี  ผูรับจางจะมาปรับพ้ืนท่ีให  ผมเห็นวาไมแปลน  หิน  ทราย  มีประโยชนกับ
เราเลยไมใหเอาออกครับ  การทดสอบน้ําผมไดแจงคณะกรรมการแลว   

 - งานประปาของหางไทยสงวน  ๒  หมูบาน  รอผลทดสอบดินครับ 
 - ระบบประปา  ขนาดกลาง  หมู ๑๙  น้ําไมเพียงพอ  ยังไมทดสอบน้ํา 
รองนายกเทศมนตร ี (นายเทศ มะเดื่อ)  เราตองทดสอบน้ํางวดสุดทาย 
รองปลัดเทศบาล -  การเจาะน้ําอาจสันนิฐาน  ชางควบคุมงานเขาจะรูวามีน้ําหรือไมมีน้ํา 
นายอธินันท  ศิริจันทร -  การทดสอบน้ําบอบาดาลไมวาเอกชนหรือรัฐเม่ือเจาะเสร็จ  การทดสอบน้ําจะเอา 

ซัมเมิรสทดสอบน้ํา  ๒  วัน  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  วาน้ําไหลตลอดสายหรือไม  โดยใชเครื่อง  
๒  แรง  ถาน้ําไหลไมพอเปลี่ยนเปน  ๑.๕  แรง  หมู  ๑๙  ชางบอกวาเจาะแลวไมไดตอง
เปลี่ยนบอใหม 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ มะเดื่อ)  อยูในดุลพินิจของผูรับเหมาถึงจะสงงานได  ทานนายกเนน  ประปา  หมู ๖   
   วาน้ําข้ึนหอสูง  ปลอยน้ําไมมีอะไรติดขัด  สามารถใชงานได  ทานนายกมีอะไรเพ่ิมเติม 
นายกเทศมนตรีตําบล -  การควบคุมน้ําประปา  งวดแรก  งวดท่ี  ๒  ในการควบคุมงานใหคณะกรรมการไดสบาย 

ใจ ใหนายชางรายงานตามงวดงาน   
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๔.๕  การดําเนินโครงการกอสรางถนน  คสล.  ป ๒๕๖๐ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ มะเดื่อ)  ตามท่ีนายกแจงใหมีการดําเนินการกอสราง 
   ๑. ถนน คสล. หมู ๑  
   ๒. ถนน คสล. หมู ๒ 
   ๓. ถนน คสล. หมู ๑๐ 
   ๔. ถนน คสล. หมู ๑๔ 
   ๕. ถนน คสล. หมู ๑๗ 
   ๖. ถนน คสล. หมู ๒๓ 
   ๗. ถนน คสล. หมู ๒๔ 
   ไมไดดําเนินการ  ๒  โครงการ  คือ  โครงการวางทอระบายน้ํา หมู ๘  เนื่องจากทอมี 

ขนาดไมเทากัน  และโครงการถนนดิน  หมู  ๑๑ – โนนโพธิ์  เนื่องจากเปนฤดูทํานาหา
ดินไมได 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
นายกเทศมนตรีตําบล -  งานถายโอนท่ีทํารวมกับอําเภอ  งานขุดคลองหนองหาง  อําเภอขอความอนุเคราะห 

ผูอํานวยการกองชางเปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง   นายชางโยธาเปนผูควบคุมงาน 
   -  มอบหมายงานกอกําแพง  โรงรถ  งานท่ีรับผิดชอบรวมกันใหมีการพูดคุยชวยกันแกไข 

ปญหา 

 



-๑๙- 
 

- นายชาง อบจ.สํารวจ ถนน หมู ๒๑ – หมู ๘  งบประมาณ  ๕  ลานบาท  ยังไมได
ออกแบบ  เราตองรวมในการสํารวจ 
ถนน หมู ๒ – บานเขวา  จะเปนการลงหินคลุก  งบประมาณ  ๕  แสนบาท  บางเสนตองมี
การลงทอผมไดแจง ผอ.ชางชวงเชา 
- เรื่องเอกสารอยากใหกองชางไดเรงในการปฏิบัติงานใหทันหวงระยะเวลาใหทันตามปฏิทิน 
- ชวงท่ีทํากําแพงผมจะมีอาหารใหทานท่ีนี้  จะมีการปลูกดอกดาวเรือง  ปูตัวหนอน  ให
เสร็จกอนวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
- อาคารสถานท่ีตรงไหนท่ีชํารุด  เราตองซอม  และชวยกันซอมอันไหนท่ีทําไมไดก็คอยจาง  
- การไปมา  ลา  มาสาย  ใหทุกคนไดปรับตัวในการทํางาน  ทํางานตามบทบาทหนาท่ี  ฝาก
ทานปลัดไดบอกหนาท่ีของแตละตําแหนงในเวลาราชการตองทําอยางไร  เวลาไป-มา  ให
แจงหัวหนา  การทํางานใหแบงเวลางานเวลาสวนตวัอยาใหกระทบเวลาราชการ 
- เกษตรอําเภอคนใหมมาจากอําเภอศรีรัตนะ  พรุงนี้ผมจะออกไปพบพ่ีนองบานหนองแคน  
เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ทานนายอําเภอ  หัวหนาสวนราชการจะมารวมงานโรคระบาดในฤดู
รอนเสร็จแลวจะไปประชุมท่ีอําเภอตอ 
- วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  อําเภอเคลื่อนท่ีฝากศูนยบานโคกดูแล  ประชาสัมพันธ
แจงใหพ่ีนองรวมอําเภอเคลื่อนท่ี 

รองนายกเทศมนตรี (นางประจวบ  สิงหชฎา)  ไฟฟา  บานกลาง  หมู  ๑๕  ไมสวาง 
นายกเทศมนตร ี  - ใหไปดูดวย 
ผูอํานวยการกองชาง - ตองซ้ือบันไดครับ 
นายสุบัญ  แพทยกลาง - จะมีปญหาท่ีตรงซอมครับ  เพราะอยูตรงกลางสี่แยกครับ 
นายกเทศมนตร ี  - ถาซอมใหเอากรวยไปดวย 
นายมะสิน  แกวจันทร - เกาอ้ีโรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคมหาย  ๒๑  ตัวครับ 
นายกเทศมนตร ี - ใหตรวจสอบกอนวาเราไปยืมท่ีไหนมาบาง  เพราะอาจจะติดไปกับหนวยงานอ่ืนและจะ

พิจารณาอีกครั้ง 
 - งานแตละกองใหตรวจงานท่ีเหลือ  และงานท่ีจะดําเนินการ  ป  ๒๕๖๑   

สําหรับศูนยฯ เด็ก  ผมจะลงพ้ืนท่ีเยี่ยมศูนยอาทิตยหนา  ขอใหแจงผูปกครองเด็กดวย  วา
จะเปนชวงไหน 

นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา -  ขอเปนชวงเย็นคะ 
นายกเทศมนตร ี -  เช็คมาสายหลังจากเดือนตุลาคม  ใหเอาสมุดมาไวท่ีโตะผม  ถาเรายังไมมีวินัย  ผมจะใช

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
 - องคกรเราตองทํางานเก้ือกูลกัน  ใหงานเดินไปดวยกัน  มีหลายคนท่ีอาจตองประเมินออก  

เรียนทานปลัดตองมีการประเมินปรับออก  ทานปลัด  ทานรองปลัด  ใหเอาใจใสในการ
บริหารงานบริหารคน 

รองปลัดเทศบาล - การขีดเสนแดงผมไมไดลําบากใจนะครับ 
นายกเทศมนตร ี - ธุรการไดเวลาใหวางสมุดลงชื่อไวท่ีโตะทานรองปลัดครับ 
รองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดือ่) – การแขงขันฟุตบอลอําเภอคัพ 
นายกเทศมนตร ี - มอบรองฯ เทศ  กองการศึกษา 
         /รองปลัด... 

 



-๒๐- 
 
รองปลัดเทศบาล - เรียนทานนายก  ไดพูดคุยในการชวยเหลือคนอ่ืนแตเราไมเคยชวยเหลือตัวเองเลย 
 ๑. การชวยเหลือตนเองเรื่องอะไร  ทางหนวยสอบโทรมาหาผมครั้งแรก  ผมก็วาอยูระหวาง

ดําเนินการ  ครั้งท่ี  ๒  อยูระหวางดําเนินการ  ถาครั้งท่ี  ๓  ผมไมรูจะตอบอยางไร 
 ๒. เรื่องเงินโบนัส  ใหเราสงคืนเงินโบนัส 
 การสงเงินคืนตางคนตางอยู  ตางคนตางทํางาน  ก็แลวแตนะครับ 
ปลัดเทศบาล - มี ๒ เรื่องคะ 
 ๑. ประชุมท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องพัสดุฯ   พรบ.ฉบับใหม  จะมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา  หัวหนาพัสดุ  และเจาหนาท่ีพัสดุตองรูระเบียบ  ผูอํานวยการกองคลังแจงจะ
ซ้ืออะไรใหซ้ือกอนระเบียบใหมจะมา  เพราะกฎกระทรวงออกมาฝากแตละกองไดสํารวจ 

 ๒. ท่ีตรวจ  LPA  แตละกองไดเอาขอบกพรองมาเปนแนวทางในการทํางาน 
นายกเทศมนตร ี - รองปลัดไดพูดถึงการใชเงินของ สตง.ผมวาก็จะไดทยอยใชคืนเงินน้ํามัน 
 - คาไฟฟาสถานีสูบน้ําไมสามารถเบิกจายได  ก็คงจะทยอยใชเงินครับ  อยากใหเราชวยกัน

แกไขปญหา 
 - ปลัดไดพูดถึงวัสดุท่ีตองเบิกฝากเบิกใหเบิกเทาท่ีจําเปน 
 - วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อบรมงานสารบรรณ  ครูศูนยฯ ละ ๑ คน 
 - มีใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติม  ผมขอฝากทานปลัด  ทานรองปลัด  ชวยบริหารเจาหนาท่ี

ของเราในการทํางาน  ฝากการประมาณการในการเบิกจายเงิน  เรื่องโรงรถ  ใหดูวัสดุของ
เราท่ีมีอยู  ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมครับ 

 
เลิกประชุม ๑๗.๑๕  น.  
 
 

    (ลงชื่อ)               (ลงชื่อ)               
               ( นางสุธาทิพย   จันทะศิลา )         ( นางศุภจิตรตรา  บุญเย็น ) 
                    เจาพนักงานธุรการ      หัวหนาสํานักปลัด 
         จดรายงานการประชุม           ผูตรวจรายงานการประชุม  
 
(ลงชื่อ)                   (ลงชื่อ)               
           ( นายวชิยุตมพงษ  ผูมีสัตย )      ( นางสาวเมืองทอง  บุปผา ) 
        รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร                                   ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
            ผูตรวจรายงานการประชุม                ผูตรวจรายงานการประชุม  
 
          (ลงชื่อ)            
                        ( นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ ) 
             นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร    
                          ผูรับรองรายงานการประชุม 

 


