
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 
ครั้งท่ี ๑๑ / ๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นายเทศ   มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๓. นางสาวนวลละออง ขนันดูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๔. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๕. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๖. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   

๗. นายชยพล    ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง 
๘. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๙. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๐.  นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๑.  นางสาวรัสดา   รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๑๒.  นางจตุพร    หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๓.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๔.  นายวรัญู  ราชสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๑๕. นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๖. นายไพรัตน    ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๑๗. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๑๘. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๙. นายนพดล   วงศสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๒๐. นางสาวปรต ี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

๒๑. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๒๒. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๒๓. นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๒๔. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๕. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา) 

๒๖. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๒๗. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 

๒๘. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๒๙. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๓๐. นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  

๓๑. นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

 

          ๓๒.นายประเสริฐศักดิ์... 
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๓๒. นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา) 

๓๓. นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) 

๓๔. นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๓๕. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม 

๓๖. นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 

๓๗. นางอรอินทร  เมืองจันทร คร ู

๓๘. นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

๓๙. นางสาวสมปอง  ดวนสูง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

ผูไมมาประชุม 

๑. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร ติดภารกิจ 

๒. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร   ติดภารกิจ 

๓. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา  ไมเขาประชุม 
๔. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   ไมเขาประชุม 
๕. นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา)      ลาปวย 

๖. นายทัศนพงศ  สมัญญา  ผูชวยเจาพนักงานกองชาง    ไมเขาประชุม 

๗. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน     ลาพักผอน 

๘. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองจันทร       ไมเขาประชุม 

๙. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไผ        
 

ผูเขารวมประชุม 

     ๑. นายสุบรรณ  รุนพงษ  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

     ๒. นายหงษธนัต  โนนลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๓. นายกฤษภางค  เมืองจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๔. นายรวม   โนนกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๕. นายเทอดศักดิ์  ศิริโฉม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๖. นายสิทธิ ์   โสภากุล  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 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจงใหทราบ 

- ขอบคุณกิจกรรท่ีผานมาขอคุณทุกทานท่ีไดใหเกียรติในการระดมทุนและเลี้ยงสง
เจาหนาท่ีรวมระดมทุนไปสงเจาหนาท่ีท่ีจังหวัดมหาสารคาม  ขอบคุณทานท่ีไดเดินทางไป 

 
          สงและ... 
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สงและไมไดเดินทางไปสง  แจงใหทราบวาการเดินทางไปสงไมมีงบประมาณของทาง
ราชการแตอยางใด  คาใชจายมีคารถ  ของท่ีระลึก  ไดรับมอบจากพ่ีพันธทิพย ๒๐๐ บาท  
นายก    ๓,๐๐๐  บาท  รองประจวบ  ๒,๐๐๐  บาท   ผม  ๒,๐๐๐  บาท  ปลัด ๒,๐๐๐  
บาท  ผอ.คลัง  ๕๐๐ บาท  รองปลัด ๑,๐๐๐  บาท  ประธานสภา  ๑,๐๐๐  บาท  
สท.กฤษภาง ๓๐๐  บาท  สท. ๑๐๐  บาท    ขอบคุณทุกทานครับ 
- งานลอยกระทง  ขอบคุณทุกกองทุกสํานักท่ีไดรวมจัดงาน  เราไดจัดในนามเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร  ใชงบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  เราไดรับคําชมเชย  ขอบคุณทีมงาน
ซุปเปอรเจงในการประสานและชวยสนับสนุนงบประมาณ 

                                                                                                                                             
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  ใหทุกทานไดอาน  หากมีอะไรแกไขใหแจงเจาหนาท่ีธุรการ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.๑  สรุปการปฏิบัติงานของเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนการปฏิบัติงานของเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๑ แตละกอง  สํานักปลัด  
กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  แตละกองไดทําผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑  และ 
แผนการปฏิบัติงานของ 
เดือนธันวาคม  ๒๕๖๑  เรียบรอยแลว  ใหดูตามท่ีไดแจก 

นักวิชาการศึกษา - กองการศึกษาดําเนินการลงระบบ CCIS  SIS  เสร็จเรียบรอยครับ  ลอยกระทรง
ดําเนินการเสร็จลุลวงไปดวย  งานกีฬาจะดําเนินการภายในเดือนธันวาคม ครับ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๒  แจงแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุของ 
                                องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
    จังหวัดศรีสะเกษ  ไดจัดทําแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน  การ 

บัญชี  และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 -  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  รับการตรวจวันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑  เชา 

นายกเทศมนตรีตําบล - ใหกองคลังไดเตรียมเอกสารรอการตรวจจากหนวยงานจังหวัดศรีสะเกษ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 

 

   ๓.๓  กิจกรรม  “Bike อุนไอรัก” 
ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดศรีสะเกษเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike  

อุนไอรัก” ในวันอาทิตยท่ี  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  โดยใหจังหวัดจัดทําเว็บไซตกิจกรรม
ดังกลาว  พรอมท้ังเชื่อมโยงเว็บไซตเขากับระบบการลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมของ
จังหวัด  พรอมท้ังอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีจะมาลงทะเบียนแบบ  Walk  
in  ณ  ศาลากลางจังหวัดและท่ีวาการอําเภอ  เชน  สถานท่ีลงทะเบียน  เครื่อง
คอมพิวเตอร  และเจาหนาท่ีสําหรับบริการ 

 
              อําเภอ... 



-๔- 
 

อําเภอเมืองจันทรไดจัดเจาหนาท่ีบริการรับลงทะเบียนผู เขารวมกิจกรรม  
“Bike  อุนไอรัก”  ณ  ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองจันทร  ชั้น  ๒  โดยเริ่มลงทะเบียน
ไดตั้ งแตวันท่ี   ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เปนตนไป  จึงขอความรวมมือทาน
ประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาวใหขาราชการ  พนักงาน  บุคลากรในสังกัดและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 

นายกเทศมนตรีตําบล - ประชาสัมพันธกิจกรรมใหทราบโดยท่ัวกัน  และใครสนใจใหลงทะเบียนเขารวม 
กิจกรรมและนําสงอําเภอเมืองจันทร 

ปลัดเทศบาลตําบล - เปนการสมัครออนไลน  ยอดท่ัวประเทศประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐  กวาคน  ของเราก็ให
รวบรวมใบลงทะเบียนและทยอยสงท่ีอําเภอคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
   ๓.๔  การรับบริจาคหนังสือและส่ิงพิมพตาง ๆ 
           ดวยไดรับแจงจากจังหวัดศรีสะเกษวา  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  รวมกับ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดตั้งศูนยรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ ณ ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีจุดประสงคนําหนังสือและสิ่งพิมพดังกลาวไปใหหองสมุด 
ประชาชน  โรงเรียนตาง ๆ    
 ดังนั้น  อําเภอเมืองจันทรจึงขอความรวมมือทานประชาสัมพันธการรับบริจาค
หนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ และหากมีผูสนใจบริจาคขอใหนําสงไดท่ีศูนยดํารงธรรมอําเภอ
เมืองจันทรจันทร  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  ในวัน และเวลาราชการ  เพ่ือจะไดรวบรวม
นําสงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

นายกเทศมนตรีตําบล - ใหเราประชาสัมพันธและใหรวมรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ ณ ศูนยดํารงธรรม
ตําบลเมืองจันทร  และรวบรวมสงตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๕  รายช่ือผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ  ประจําป  ๒๕๖๑ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  แจงรายชื่อ ดังนี้ 

ช้ันตรา ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
บ.ช. ๑๔๕๕ นางประจวบ   สิงหชฎา 
บ.ม. ๒๐๘๖ นายสุพิษ   เมืองจันทร 
บ.ม. ๒๒๐๔ นายแสง   ไชโย 
บ.ม. ๑๔ นายกฤษฎางค   เมืองจันทร 
บ.ม. ๒๒๒๕ นายหงษธนัต   โนนกลาง 
ท.ม. ๒๗๕๙ นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย 
ท.ม. ๔๙๑๙ นางแกวสุริยา   แสนอุบล 
ท.ม. ๖๔๑๗ นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร 
ท.ม. ๖๒๔๖ นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร 
ท.ม. ๕๖๒๙ นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร 
ท.ม. ๑๓๕๓ นายนคร  เมืองจันทร 

 
        ชั้นตรา... 



-๕- 
 

ช้ันตรา ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
ต.ม. ๙๘๐๖ นางสาวรัสดา  รุนพงษ 
ต.ม. ๓๔๓๓ นางจตุพร  หลาธรรม 
ต.ช. ๒๐๘ จาเอกชุติพนธ  ปดตามานัง 
ต.ม. ๒๓๑๙ สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร 
ต.ม. ๙๑๐๕ นางมะนิกรณ  ศรียนต 
ต.ม. ๖๖๐๘ นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ 
ต.ม. ๑๒๖๓ นายไพรัตน  ศรีสุข 
ต.ม. ๑๒๖๕๔ นางสุธาทิพย  จันทะศิลา 
ต.ม. ๑๐๐๔๓ นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา 
ต.ม. ๑๔๖๕๙ นางอุไรวรรณ  เมืองจนัทร 
ต.ม. ๑๔๔๕๐ นางสาวอําพร  อะวะศรี 
ต.ม. ๔๘๔๙ นางสาวณัฏฐวรรณ  ขันติวงษ 
ต.ม. ๒๖๒๕ นางกฤตาภา  จินาวัลย 
ต.ม. ๑๐๐๙๘ นางสาวละเมียด  บัวไขย 

 
เจาพนักงานธุรการ - ขอแจงรายละเอียดคะ  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ กรณีท่ีไดรับแลวในป ๒๕๖๐  จะ

ไมไดรับในป  ๒๕๖๑  และตองรออีก  ๓  ป  ถึงจะขอรับเครื่องราชยฯ ไดคะ  กรณีของ
ทานปลัดเทศบาลตําบล  เปนเครื่องราชยฯ ระดับสายสะพายจะขอไดตอนเกษียณ  หรือ
กอนเกษียณคะ  กรณีของผูอํานวยการกองชางตองคอย ระดับ ๗ กอนข้ึนแทงคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
  

    ๓.๖  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  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 3,500 - 4,500 - 100 - 
พฤศจิกายน 2561 3,000 - 3,000 - 200 - 
       

รวม 6,500 - 7,500 - 300 - 
 
 
          เดือน... 
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                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2561 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2561 1,000 - 100  
     

รวม 1,000 - 300 - 
 

๓.๗  สรุปการใชไฟฟาของสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําเดือน
ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
การใชไฟฟาประจําเดือน จํานวนท่ีใชไฟฟา 

(หนวย) 
คิดเปนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

กันยายน  ๒๕๖๑ ๔,๐๓๗ ๑๖,๔๙๕.๓๗  
ตุลาคม  ๒๕๖๑ ๔,๔๓๕ ๑๘,๐๙๕.๑๘  

 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)   คาไฟฟาเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  เพ่ือข้ึน  มอบผูรับผิดชอบชี้แจง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  -  เราไดมีมาตรการในการเปด-ปดแอร  ซ่ึงจะทําใหคาไฟฟาเราลดลง  แตเรามีศูนย  

อปพร.  ๒  เดือนมานี้จายคาไฟฟา  ๘๐๐-๑,๐๐๐  บาท  ขอความอนุเคราะห 
เปด-ปดแอร ตามเวลาท่ีกําหนด  คือ  เปดเวลา  ๑๐.๐๐  น. และปดเวลา  ๑๖.๐๐  น. 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทานนายกจะนําเขาสูระเบียบวาระท่ีเหลือตอครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล - เรียนทานประธาน  ปลัด  รองปลัด  ผูอํานวยการกอง  คณะผูบริหาร  เราไดเชิญฝายนิติ

บัญญัติมารวมประชุมดวย  เปนบทบาทหนึ่งในการดําเนินงานใหทันตอสถานการณ
เหตุการณ  การใชไฟฟาของ อปพร. เราพยายามแกไขปญหาอยูครับ 

นักวิชาการสาธารณสุข -  ไฟฟาศูนยฯ  เดิมมีปองกันอยู แตตอนนี้ไมอยูแลว  ดูวาไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับเรามีตู 
ATM  หรือเปลาคะ 

นายกเทศมนตรีตําบล - ไมครับเขามีคาสถานท่ี เดือนละ  ๓,๐๐๐  บาท 
 

   ๓.๘  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
๓.๘.๑  อบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ

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

 
          ผูเขารวม... 



-๗- 
 

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

๓.๘.๒  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 

 

           ๓.๘.๓  โครงการอบรมใหความรูและเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และกฎหมายการจัดซ้ือจัดจาง  กฎหมาย  สตง. และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทองถิ่น 
วันท่ี  ๒๕-๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  หองประชุมศูนยแสดงและจําหนายสินคา หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณธ (OTOP) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  
ผูเขารวมการประชุม  ๑.นางประจวบ  สิงหชะฎา  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบล 
เมืองจันทร  ๒.นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๓.นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๔.นางแกวสุริยา  แสนอุบล  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  ๕.นายชยพล  ขันถม 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  ๖.นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร  ตําแหนง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา  ๗.นายไพรัตน  ศรีสุข  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

 

๓.๘.๔  โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒”  วันท่ี ๒๖-๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๑  โรงแรมศรีลําดวน  จังหวัดศรีสะเกษ   ผูเขารวมการประชุม 

   ๑.นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๒.นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๓.นางไพรินทร  กรกัน  ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นายกเทศมนตรีตําบล -  ผมไดสงบุคลากรเขารับการอบรมแตละหลักสูตร  เพ่ือมาพัฒนาตําบล  พัฒนางาน  นํา
ระเบียบกฎหมายใหม ๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
          (งานสาธารณสุข) 
นักวิชาการสาธารณสุข - เรียนคณะผูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล  ผูเขารวมประชุมทุกทาน การแตงตั้ง 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ใหแตงตั้ง 
คณะกรรการฯ ซ่ึงมีสมาชิกสภา  ๒  ทาน  รวมเปนกรรมการ  ซ่ึงจะนําเรื่องนี้เขาสูสภาฯ  
เพ่ือทําการคัดเลือกสมาชิกสภา  ๒  ทานคะ 

นายกเทศมนตรีตําบล - ใหสมาชิกสภาไดมีโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเขารวมเปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เราจะไดบริหารและขับเคลื่อน   

ท่ีประชุม    -รับทราบและพิจารณา- 
          ๔.๒ ประชุมสภา... 
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   ๔.๒  ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔  ประจําป  ๒๕๖๑    
                                      วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร ๒ 
นักจัดการงานท่ัวไป - กําหนดจัดประชุมวันท่ี ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถามีเรื่องเขาประชุมให 

รีบแจงนะคะ  เพราะเราตองสงใหสมาชิกสภาฯ กอนประชุม  ๓  วันคะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบและปฏิบัต-ิ 
 

   ๔.๓  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นและผูแทนภาค 
       ประชาชนตําบลเมืองจันทร  วันท่ี  ๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑         

นายกเทศมนตรีตําบล -  ผมขอโทษดวยนะครับท่ีไมไดไปรวมศึกษาดูงานดวย  สืบเนื่องจากผมมีภารกิจท่ีไดรับปาก
ไวกับทานเจาอาวาสสํานักสงฆปาบานกลาง  กิจกรรมวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ก็ขอฝาก
ทานรองฯ ประจวบ  ทานประธานสภาเทศบาลตําบล  ไดชวยดูแลคณะศึกษาดูงานแทนผม
ดวยครับ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน – ใครท่ีแจงลงชื่อแลวไมไปใหจายคารายหัวของตนเองดวยคะ 
ประธานสภาเทศบาล - การศึกษาดูงานผมอยากใหทุกทานไดไปครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบและปฏิบัต-ิ 
 

๔.๔  การแขงขันกีฬาตําบล “เมืองจันทรคัพ” ครั้งท่ี  ๑๙  ประจําปงบประมาณ  
       ๒๕๖๒   

รองนายกเทศมนตรี - ผม  กองการศึกษา   ประธานสภา  ไดกําหนดการแขงขันแลวครับ  ปท่ีแลวเราตั้ง 
งบประมาณไว  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  ปนี้ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  มีคนถามเยอะวาเสื้อ
กีฬาปท่ีแลวทําไมได  แตปนี้ทําไมไมได  ผมไดรวมกันกับทานประธานแกปญหาแลวครับ 
เราจะจัดการแขงขันท่ีโรงเรียนบานเมืองจันทร  ดังกําหนด 
 -  กําหนดแขงขันวันท่ี  ๑-๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑, วันท่ี  ๘-๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑, 
วันท่ี  ๑๕-๑๖ และวันท่ี  ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ (พิธีเปด-ปด) ณ สนามกีฬาโรงเรียน
บานเมืองจันทร 
 - ชนิดกีฬา  ประกอบดวย 
 ๑. ฟุตบอลชาย  รุน  ประชาชนท่ัวไปชาย (ไมจํากัดอายุ) 
 ๒. ฟุตบอลชาย อาวุโส (อายุ ๔๐ ปข้ึนไป เกิดไมเกิน พ.ศ.๒๕๒๑) 
 ๓. ฟุตบอลหญิงท่ัวไป 
 ๔. ฟุตบอลยุวชนชาย (อายุไมเกิน ๑๔) 
 ชนิดกีฬาคูพิเศษ  
 ๑. ประเภทฟุตบอลชาย ระหวางคณะผูบริหารทองถ่ิน พบ กํานันผูใหญบาน 

    ชนิดกีฬาพ้ืนบาน 
    ๑. วิ่งกระสอบ  ชาย  ๑  คน  หญิง ๑  คน 
    ๒. ชักกะเยอ  ชาย  ๕  หญิง  ๕ 
ประธานสภาเทศบาลตําบล  -  ผมไดประสานกับทานรองฯ เทศ  ทานรองปลัด  และผูอํานวยการกองการศึกษา   

จะจัดพิธีเปด-ปด หลังจากกลับจากศึกษาดูงานครับ   
- ฝายสภาฯ เหนื่อยครับ  ผมดูพีนองท้ัง  ๒๕  หมูบาน  ผมคงไดขายขาวชาวบาน 

นายกเทศมนตรีตําบล - การบริหารในเรื่องของเม็ดเงิน  เราทําอยางไรใหเกิดความคุมคาพ่ีนองเราก็เดือดรอน   
 
          การทํางาน... 



-๙- 
 

การทํางานเราตองขับเคลื่อน  เราไดปรับเทศบัญญัติลดลง  แตยังมีปญหาของพ่ีนองอีก 
เยอะ  ใหใชเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท ใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด 
- ขอใหทุกทานไดเขาใจดวยวา การใชเงินใหเนนการมีสวนรวมในการออกกําลังกาย  ผม
เองตองหาเงินจากขางนอกมาชวยพ่ีนองเขา  นําเรียนทานประธาน  สมาชิก เจาหนาท่ี  
วาเราตองใชเงินใหเกิดประโยชน 

ท่ีปรึกษานายกฯ  -  เรียนนายกเทศมนตรีตําบล  ทานประธานสภา  ทานสมาชิก  ผูเขารวมประชุมทุก
ทาน  ขอเพ่ิมเติมในวันแขงขันกีฬาเราเห็นคณะเราจํานวนไมมาก ปนี้ขอเจาหนาท่ีเรา  
สมาชิกสภา  มารวมกันดูแลพ่ีนอง  เทาท่ีดูแตละปมานอยมาก  สมาชิกก็คนสองคน  
อยางนอยมารวมเชียรใหความอบอุน 

ประธานสภาเทศบาล - ผมขอนําเรียนนะครับวาผมมารวมงานกีฬาทุกครั้งทุกเสารอาทิตยนะครับ  ท่ีไมเห็นก็
คือทานท่ีปรึกษาครับ 

ท่ีประชุม     -รับทราบและปฏิบัต-ิ 
 

   ๔.๕  การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
หนวยงานภาครัฐ  ตามโครงการกํากับ  ติดตาม  และพัฒนามามาตรฐานเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมความโปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน – การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของบุคคลภายใน (iit)  ขอความ 
อนุเคราะหคณะผูบริหาร  ฝายสภาเทศบาลตําบล  พนักงานเจาหนาท่ี  หลังจากประชุม
เสร็จไดกรอกแบบสอบถามใหดวยนะคะ  เราไดเตรียมโนตบุคใหทุกทานไดกรอกแลวคะ 
ตองลงระบบไมเกินวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

นายกเทศมนตรีตําบล - สมาชิกสภา  เจาหนาท่ีเราชวยในการตอบแบบสอบถามดวยครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบและปฏิบัต-ิ 
 

๔.๖  การลงเวลาปฏิบัติงานโดยวิธีสแกนลายนิ้วมือ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  การลงเวลาปฏิบัติงานผมอยากใหทุกคนไดสแกนลายนิ้วมือ  ทุกหนวยงานเขาก็มีเครื่อง 

สแกนลายนิ้วมือ  จะทําใหการปฏิบัติงานเรามีระบบระเบียบมากข้ึน  ใหงานท่ีเก่ียวของได 
ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  -  เรียนทานนายกเทศมนตรีตําบล  ขอนําเรียนวา  เราไดเคยโอนในการจัดซ้ือเครื่อง 
สแกนลายนิ้วมือมาแลวครั้งหนึ่ง  แตไมไดจัดซ้ือ  และก็จะมาทําการโอนและจัดซ้ือเครื่อง
สแกนลายนิ้วมืออีก  จะมีผลเสียในการโอนคะ  ใหทานนายกไดพิจารณาทบทวนการซ้ือ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือคะ 

ประธานสภาเทศบาล - การซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ผมอยากใหดูความจําเปนดวยครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล - หนวยงานอ่ืนเขาก็มี  ผมอยากใหพัฒนาองคกรครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบและพิจารณา- 
 

๔.๗  การลา  (พนักงานสวนทองถิ่น)  
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ   
1.1 ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลฯ 
หมวดวาดวยการลา   
1.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การลา ของขาราชการ พ.ศ. 2555   

 
          ๑.๓ พ.ร.ฎ.การเงิน... 



-๑๐- 
 

1.3 พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะ เดียวกัน 
พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 5)   
1.4 มติ ครม. ท่ีเก่ียวของ  
     ผูมีอํานาจอนุญาต 

   นายก  อปท. มีอํานาจอนุญาต  -ลาปวย -ลาพักผอน -ลาคลอดบุตร  -ลากิจสวนตัว   
-ลาติดตามคูสมรส (ปมท.) -ลาอุปสมบท  –ลาเขารับการตรวจเลือก  -ลาศึกษา/
ฝกอบรม (ใน ประเทศและตางประเทศ)  -ลาไปปฏิบัติงานในองคกร ระหวางประเทศ 
(รมต.มท) 
ปลัด อปท. มีอํานาจอนุญาต  -ลาปวย (60วัน)  -ลากิจสวนตัว (30วัน) –ลาคลอดบุตร  
-ลาพักผอน 
ผอ.กอง  หรือ หัวหนาสวน  มีอํานาจอนุญาต  -ลาปวย (30วัน)  -ลากิจสวนตัว (15วัน) 
–ลาคลอดบุตร  -ลาพักผอน 

ประเภทการลา มี 11 ประเภท ไดแก   
1. ลาปวย (60)  2.ลาคลอดบุตร (90)  3. ลากิจสวนตัว (30)  4. ลาพักผอน (10)  
5. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย (120)  6. ลาเขารับการตรวจเลือก หรือ
เขารับการ เตรียมพล  7. ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย               
8. ลาไปปฏิบตัิงานในองคการระหวางประเทศ 9. ลาติดตามคูสมรส  10. ลาไป
ชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร (ไมเกิน 15 วัน)  11. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ (ไม
เกิน 12 ด.)   

ลาปวย  1. เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอน หรือใน
วันท่ีลา เวนแต ในกรณีจา เปน จะเสนอใบลาในวันแรก ท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได  2. 
การลาปวยตั้งแต 30 วันข้ึนไป ตองมี ใบรับรองแพทย  3. การลาปวยไมถึง 30 วัน 
ผูบังคับบัญชา จะสั่งใหมีใบรับรอง แพทยประกอบก็ได 4. ไดรับเงินเดือนระหวางลาได 
60-120 วัน   

ลาคลอดบุตร 1. เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอน หรือ
ในวันท่ีลา เวนแต ไมสามารถลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอ่ืน ลาแทนก็ได แตเม่ือลงชื่อไดแลว
ใหจัดสงใบลาโดยเร็ว  2. ไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน 3. ไมตองมีใบรับรอง 
แพทย 2. ไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได  90 วัน  3. ไมตองมีใบรับรองแพทย 

ลาพักผอน  1. เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเม่ือ
ไดรับอนุญาต จึงจะหยุดราชการได  2. มีสิทธิลาพักผอนได 10 วัน เวนแต บรรจุเขารับ
ราชการ ยังไมถึง 6 เดือน  2.1 สะสมวันลาไดไมเกิน 20 วัน  2.2 รับราชการไมนอย
กวา 10 ป สะสมวันลาไดไมเกิน 30 วัน 3. พนักงานท่ีปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา และมี
วันหยุดภาค การเรียนหากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการเรียน เกินกวา วันลา
พักผอน จะไมมีสิทธิลาพักผอน 

อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย  1. ตั้งแตเริ่มรับราชการ ยังไมเคยอุปสมบท 
หรือประกอบพิธีฮัจย  2. เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมี อํานาจอนุญาต กอนวัน
อุปสมบท/วนัเดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา 60 วัน  3. ตองอุปสมบทหรือ 
 

          ออกเดินทาง... 
 



-๑๑- 
 
ออกเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจยภายใน 10 วัน  4. ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการภายใน 5 วัน นับแต วันลาสิกขาหรือเดินทางกลับจาก ไปประกอบพิธีฮัจยท้ังนี้ 
จะตอง นับรวมอยู ภายในระเวลาท่ีไดรับอนุญาตการลา  5. รับราชการไมนอยกวา 1 ป 
6. ไดรับ เงินเดือนระหวางลาไมเกิน 120 วัน 

ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล  1. ไดรับหมายเรียกเขารับ
การตรวจเลือกใหรายงานลาตอ ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการ ตรวจเลือก ไมนอยกวา 
48 ชั่วโมง สวนท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงาน ลา ตอผูบังคับบัญชา
ภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียก  2. ใหเขารับการตรวจเลือก/เขารับการ
เตรียมพล ตามวันเวลา ในหมายเรียกนั้น โดยไม ตองรอรับสั่งอนุญาต  3. ใหรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน นับแตพนจากการเขารับการตรวจ เลือก 4. ไดรับ
เงินเดือนระหวางลา 

ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือ ปฏิบัติการวิจยั  1. ใหเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชา ตามลําดับจนถึงหัวหนา สวนราชการเพ่ือ พิจารณาอนุญาต  2. เปนผูพน
กําหนดเวลาทดลองปฏิบตัิ ราชการแลว 3. ใหไดรับเงินเดือนระหวาง ลาไมเกิน 4 ป 

ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  1. ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ จนถึงรัฐมนตรี เจาสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต 2. ไมไดรับเงินเดือนระหวาง
ลา เวนแต ไดรับเงินเดือน จากองคการระหวางประเทศตางกวา เงินเดือนของทาง
ราชการ ใหสมทบสวนตาง ดังกลาว  3. ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับ
แตวันครบ กําหนดเวลา  4. ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ 
ภายใน 30 วัน 

ลาติดตามคูสมรส  1. ใหเสนอใบลาตอผูบังคบบัญชาตามลําดับจนถึง 
ปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาอนุญาต  2. ลาไดไมเกิน 2 ป กรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลา
ตอ ไดอีก 2 ป เม่ือรวมไมเกิน 4 ป ถาเกิน 4 ปใหลาออก 3.ไมไดรับเงินเดือนระหวางลา 

ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  1. ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตาม      
ลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต เพ่ือพิจารณา อนุญาต กอนหรือในวันท่ีลาภายใน 90 วัน
นับแตวันท่ีคลอด บุตร  2. ลาไดครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15 วัน  3. ไดรับเงินเดือน
ระหวางลา โดยตองลาภายใน 30 วัน นับแตภริยา คลอดบุตร 

ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  1. ขาราชการท่ีไดอันตรายหรือเจ็บปวย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือถูก ประทุษราย เพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี
ตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ  2. ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู   
อํานาจอนุญาตเพ่ือพิจารณา อนุญาต  3. ลาไดครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร แตไมเกิน 12 เดือน  4.หลักสูตรท่ีสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
องคกรการกุศลท่ีไดรับการ รับรองจาก หนวยงาน ทางราชการ เปนผูจัด  5. ไดรับ
เงินเดือนระหวางลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร แตไมเกิน 12 เดือน 

1.การนับวันลา ใหนับตามปงบประมาณ  2.ใหนับวันหยุดราชการท่ีอยูใน
ระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวย เฉพาะการนับวันลาเพ่ือประโยชนใน
การ (1) เสนอและจดัสงใบลา (2) อนุญาตใหลา (3) คํานวณวันลา ไดแก วันลาปวย
ตามกฎหมายสงเคราะหขาราชการฯ วันลา คลอดบุตร ,วันลาอุปสมบท/พิธีฮัจย,วันลา 
 

           ไปศึกษา... 



-๑๒- 
 
ไปศึกษา/อบรม , วันลาเขารับการตรวจ เลือก/เตรียมพล ,วันลาไปปฏิบัติงานใน องคกร
ระหวางประเทศ ,วันลาติตามคูสมรส และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  สําหรับวัน
ลาปวยซ่ึงมิใชวันลาปวยตาม (3) ,วันลากิจสวนตัว, วันลาพักผอน และวันลาไป
ชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรใหนับ เฉพาะวันทําการ 

ปลัดเทศบาลตําบล - ใหทุกคนไดปฏิบัติตามระเบียบ  ไมใชอยากหยุดก็หยุด  ใหรูบทบาทหนาท่ีของเราดวย 
ไมใหกระทบงาน 

นายกเทศมนตรีตําบล - การลงชื่อโดยการมาลงเวลายอนหลัง  ใหมีความละอายดวย 
รองปลัดเทศบาลตําบล  -  เรียนทานนายก  ทานประธานสภา  ทานสมาชิก  ทานปลัด  และพนักงานเจาหนาท่ี 
 ขอเพ่ิมเติมพอดีอานเรื่องการลา  พนักงานจางตองรูวิธีการ  อยางปลอยปะหละเลย  

จริง ๆ แลว  การซ้ือเครื่องสแกนลายนิ้วมือผมไมเห็นดวย  เหตุผลหนึ่งคือ ในฐานะ
รักษาการสํานักปลัด  และเทศบัญญัติเพ่ิมประกาศใชยังไมมีงบประมาณ  การลาถาลา
หลายวัน  ผมไดเรียกมาถามกอนแลว  เชน  ฤดูเก็บเก่ียวก็ไดลาไปตากขาว  ผมเองก็ลา
เชนกัน  ลา  ๒  วัน  ถาทานมาชาบางเร็วบางทานไดเสนอดวย  ในฐานะท่ีผมเปนรอง
ปลัดและรองจากทานปลัด  สิ่งท่ีทานพูดมาผมยอมรับครับ  ในฐานะผูบังคับบัญชา  ลา
ปวย  ลากิจจะสงใบลากอนหรือหลังก็ได  แตถาหมอนัดก็ยื่นกอนได 

 - ลาพักผอน ท่ีเขาใจผิด สงใบลาแลวไปเลย  หามีเหตุจําเปนสามารถเรียกระหวางลาได  
ทานหยุดราชการไดตองไดรับการอนุมัติกอนตั้งแตผูอํานวยการกอง  ปลัด 

 บางทานสงใบลาแลวไปเลยไมสอบถามเจาหนาท่ีวาไดรับอนุมัติหรือไม 
 - ลากิจ  คือ ลากิจสวนตัว  เชน มีงานบุญใหยืนใบลากอน  หากจําเปนสามารถยื่นท่ีหลัง

ได  เชน  มีเหตุฉุกเฉิน  ขับรถมามีโทรศัพทแจงญาติเขาโรงพยาบาล  ใหทุกคนเอาใจใส
ในการลา  ลงเวลาดวย  ใหเอาใจใสในการปฏิบัติงาน  หากทานมีปญหาท่ีอยางไรใหแจง  
เราจะไดชวย  สุดทายคนท่ีโดนตําหนิคือทานปลัด 

 - ฝากพวกเราทุกคนเห็นใจทานปลัดและผมดวย   
 - ฝากกองคลัง  เรื่อง  เศรษฐกิจชุมชน  ทางตําบลตาโกนไดยื่นฟองศาลแลว  เพราะจะมี

อายุความ  ๔ ป หรือ ๕ ป 
 - ผมดีใจดวยครับทานท่ีไดผลผลิตเยอะ ๆ ผมไดแบกขาว  ๔๐ กระสอบ สามารถเลน

บอลได  กําลังดีครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ขอบคุณทานรองปลัด  การมาสาย  กลับเร็ว  ทําเปนกิจวัตรประจําวัน  วันนี้ผมใหสภา

เทศบาลตําบล และเจาหนาท่ี  ไดรับทราบดวยกัน  ใหแกไขปญหาอยางไร 
 - บางคนก็ไมไดสนใจเรื่องประชุม  ถางานทําผมก็ไมวา  มีปญหาอะไรไมบอก  งานไมทํา  

งานไมเสร็จ  พอมีชาวบานถามบอไมมีงาน 
 - ผมขออนุญาตทานปลัดไดประเมินคนงานทํางานเทาท่ีทํางาน  ถาไมทํางานก็ประเมิน

ออก  ตอไปคงไมไดคุยกันเรื่องนี้อีก 
 - ฝากทานปลัด ดูวาใครไมเขาประชุมใหรายงานดวยวาเพราะเหตุอะไร  ท่ีไมเขาประชุม

ฝากทุกทานดวย 
 
ท่ีประชุม     -รับทราบและปฏิบัติ- 
 
          ๔.๘ การของบ... 
 



-๑๓- 
 

๔.๘  การของบประมาณ ป ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  นโยบายของรฐับาลมีหนังสือย้ําบอย ๆ ในการทํางานของหนวยงาน  ผมไดไปประชุม

เรื่องการทองเท่ียว  ผมอยากใหความสําคัญรวมกัน 
 - การของบประมาณเริ่มตนป  ๒๕๖๒  และของบประมาณป  ๒๕๖๓  ไมเฉพาะโครงสราง

พ้ืนฐาน  มีท้ังดานคุณภาพชีวิต  ใหเอาปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองเพ่ือของบประมาณ 
 ผมเคยแจงวาใหประชุมหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร  เพ่ือไดคุยในเรื่องงานดวน  ผมได

ใหเจาหนาท่ีเราไดปริ๊นงานดวนจากเว็ปไซตกรมฯ มาดําเนินการ 
 - ไฟฟาเพ่ือการเกษตรใหชวยกันในการของบประมาณ 
 - โครงสรางพ้ืนฐานจะสงวันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เปนวันสุดทาย  อยากใหทุกคนได

คุยกัน  เพราะภาระหนาท่ีมีหลายมิติในแตละวัน  เราตองแบงงานกันทํา  หากเราเหน็ด
เหนื่อยก็คิดวาทําเพ่ือทุกคน  ทําเพ่ือชุมชน  เพ่ือสังคม 

ท่ีประชุม     -รับทราบและปฏิบัติ- 
 

๔.๙  การจัดซ้ือจัดจาง  จายขาดเงินสะสม/เทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรตีําบล - ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโครงการ  ๙  โครงการ  ท่ีจายขาดเงินสะสม  เพ่ือจะได

บรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน  และโครงการถนนดิน ตามเทศบัญญัติ ใหรีบ
ดําเนินการ  และดูระเบียบใหถูกตอง 

ท่ีประชุม     -รับทราบและปฏิบัติ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
นายกเทศมนตรีตําบล - ขอแจงการชวยกันทําผาปา  ไดงบประมาณ ๑๕๔,๓๒๐  บาท คาใชจาย ๒๔,๘๓๕ บาท 
 เขาบัญชี ๑๓๐,๐๐๐  บาท  เงินสด  ๑๒๙,๐๐๐  บาท  ก็จะสรุปใหทราบอีกครั้งวาได

เทาไร 
 - อําเภอเมืองจันทร  ไดรวมน้ําใจสูธารากาชาด  เชน  ขาว  ปจจัยตาง ๆ ไปชวยกัน   
 - รูปแบบการประชาสัมพันธนอกจากการประชาสัมพันธ  แตละกองแตละฝายท่ีทํางาน  

ไดแจงประชาสัมพันธใหทราบท่ัวกัน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน – เว็ปไซตงานท่ีตรวจสอบ ITA  จะเปนเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  การจัดทําแผน  รายงาน

ผล  เก่ียวกับงานพัสดุ  ใหติดตอกับประชาสัมพันธดวยคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล - สื่อประชาสัมพันธใหชัดเจน  ใหดูแตละกองวาทําอะไร  ใหทุกคนไดพัฒนางาน  พัฒนา

คนรวมกัน   
นักประชาสัมพันธ - เรียนทานนายก  ทานประธานสภา ทานปลัด  ทานรองปลัด  ผูอํานวยการกอง  พนักงาน

ทุกทาน  ขออนุญาตสอบถาม  ดังนี้คะ 
 ๑. เพ่ิมเติมในสวนของคนถายรูป โดยเฉพาะกิจกรรมใหญ ๆ เราจะเนนงานถายรูป อยาง

นอยก็ใชกลองดิฉันก็ไดคะ  ใหมอบหมายใหเปนกิจลักษณะคะ 
 ๒. งบประมาณขางนอก  ๒  ปท่ีผานมา  งบทองเท่ียวใหเราเสนออยางเรงดวนหนังสือมา

วันท่ี  ๒๕  แตเสนอของบเสร็จสิ้นเดือน  งบท่ีขอไดจะเปนงบกอสรางซ่ึงจําเปนตองมีการ
ออกแบบแปลน  หนังสือมาถึงตองมีประมาณการ  แบบแปลน  อยากใหกองชางไดชวยใน
การออกแบบไวกอนคะ  คาดวาหนังสือจะมาชวงเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 

 - big  cleaning  day  วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ดําเนินการท่ีสํานักงานเราคะ 
 
        OTOP... 



-๑๔- 
 
 - OTOP  นวัตวิถี  อยากใหนายกไดมีสวนรวมกับชุมชนคะ  ในสวนของคณะกรรมการ  

ชุมชน  มีความเข็มแข็งคะ 
ประธานสภาเทศบาล - ขอบคุณทานนายกไดใหโอกาส  งานกีฬาทุกหมูบานมีความเอาใจใสสมัครรวมแขงขัน  

๒๗  ทีม  เราตองแบงสาย  เสร็จประชุมผมก็จะไปกับทานรองเทศ  ผมวากีฬาปนี้มีความ
สนุกสนามครับ 

นายกเทศมนตรีตําบล - เทศบาลเราไดรับเกียรติบัตรเรื่องสิ่งแวดลอมเม่ือวันจันทรท่ีแลว  อยากใหทําความ
สะอาดดานหนา  ดานตรงขาม  ภายใน มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนใหม ขอบคุณทาน
ประธานสภาฯ  เขารวมประชุม 

 - เรื่องหางเครื่องรวมเตนงานการชาด  เขาใหสง  ๒  คน  ฝากทานปลัดและทานรองปลัด
ดวย 
- ใครมีอะไรเพ่ิมเติม  หากไมมีผมปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น. 
 
 
      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
             รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสาวเมืองทอง  บุปผา) 
                ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ) 
               นายกมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล  คร้ังที่ ๑๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 


