
 
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 

ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๒๔  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๒๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายเทศ   มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๓. นางสาวสถิดาภรณ เมืองจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๔. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๕. นายชยพล    ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง   
๖. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๗. จาเอกชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๘. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๙. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๐.  นางสาวรัสดา  รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๑๑.  นางจตุพร  หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๒.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๓.  สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   

๑๔. นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๕. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๖. นายนพดล   วงศสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๑๗. นางสาวปรต ี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

๑๘. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๑๙. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๒๐. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๑. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา) 

๒๒. นางสาววภิาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา) 

๒๓. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๒๔. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

๒๕. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๒๖. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๒๗.  นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๒๘.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  

๒๙.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

๓๐. นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป 

๓๑.  นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป 

 

/๓๒. นางสาวจิรภา... 



-๒- 

 

๓๒. นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 

๓๓.  นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

๓๔.  นางสาวอําพร  อะวะศรี  คร ู

๓๕.  นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี  ผูดูแลเด็ก 
 

ผูไมมา 
๑. นายชัยยะนารถ   ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร    ติดขอราชการ 
๒. นายบุญเลิศ  เมืองจันทร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร   ติดขอราชการ 
๓. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร                 ติดขอราชการ 

๔. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   ติดขอราชการ 

๕. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา  ติดขอราชการ 

๖. นายไพรตัน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  อบรมฯ 

๗. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ลาพักผอน 

๘. นายทัศนพงษ  สมัญญา  ผูชวยนายชางโยธา   ไมมา 

๙. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร  ประชุมรวมกับ 

 ปศุสัตวอําเภอเมืองจันทร 

๑๐. นายสมภักดิ์   เหลาลาภะ ยาม     ไมมา  

เริ่มประชุมเวลา  10.๒0  น. 
 เม่ือถึงเวลา  10.00 น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก   

เขารวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  กอนเขาระเบียบวาระการประชุม ขอแจงใหท่ีประชุมไดทราบวา 

ทานนายกติดภารกิจเรงดวน  เลยมอบหมายใหผมดําเนินการประชุมแทน  ผมขอนําเขา
สูระเบียบวาระการประชุม   

   ๑.๑  การพนจากตําแหนงของพนักงานจางตามภารกิจ   
มติท่ีประชุม  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เห็นชอบใน

การพนจากตําแหนงของพนักงานจางตามภารกิจ  เนื่องจากลาออกจากการปฏิบัติงาน  
ไดแก  นางวันทอง  ศิริจันทร 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
 

๑.๒  การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได   
       รายชื่อผูสอบแขงขันไดท่ีประสงคจะไปบรรจุแตงตั้งในตําแหนงท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรองขอให กสถ.สอบแขงขัน (ครั้งท่ี ๔)  ไดแก  นายวรัญู  ราชสุขตําแหนง  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
         /ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๖ /๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหท่ีประชุมไดอานรายงาน  หากมีแกไขแจงเจาหนาท่ีธุรการ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.๑  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนการปฏิบัติงานของเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ แตละกอง  สํานักปลัด  
กองคลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหทุกคนไดดูสรุปผลการปฏิบัติงานของเดือน มิถุนายน  และแผนการ 
             ปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคมของแตละกอง  ตามเอกสารท่ีแจกเลยนะครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๒  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  25๖๑ 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรีสะเกษ 
(ฟอรด) 

นข  3270  ศรีสะเกษ 
(EMS) 

1 กฆ 494 ศรีสะเกษ 
(รถจักรยานยนต) 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

 35,200 2,000 35,200 2,000 3,000 300 
ตุลาคม  2560 6,500 - 3,000 - 100 - 
พฤศจิกายน 2560 4,000 - 3,500 - 200 - 
ธันวาคม 2560 5,500 - 4,500 - - - 
มกราคม  2561 1,000 - 2,500 - - - 

 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรีสะเกษ 
(ฟอรด) 

นข  3270  ศรีสะเกษ 
(EMS) 

1 กฆ 494 ศรีสะเกษ 
(รถจักรยานยนต) 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

กุมภาพันธ  2561 1,000 - 6,000 - - - 
มีนาคม 2561 4,000 - 3,000 - 100 - 
เมษายน  2561 1,500 - 3,000 - 300 - 
พฤษภาคม  2561 5,000 500 3,000 - 100 - 
มิถุนายน  2561 4,500 - 3,000 - 200 - 
กรกฎาคม 2561 3,500 - 3,000 - - - 

รวม 36,500 500 34,500 - 1,000 - 
 
 
 
 
 
 

          /ชนิดรถ... 
 



-๔- 
 
 

 
                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2560 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2560 1,000 - - - 
ธันวาคม  2560 2,000 - - - 
มกราคม 2561 500 - - - 
กุมภาพันธ  2561 2,000 - - - 
มีนาคม 2561 - - - - 
เมษายน 2561 1,000 -  100 - 
พฤษภาคม 2561 1,500 - 200 - 
มิถุนายน 2561 1,000 - 100 - 
กรกฎาคม 2561 - - - - 

รวม 9,000 - 600 - 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
   ๓.๓  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 

๓.๓.๑  อบรมหลักสูตร “การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของฟารมสุกรและการ
ปองกันปญหาเรื่องรองเรียน”  วันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมแกลเลอรี่  
ดีไซน  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ผูเขารวมการประชุม   
นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญกากร  เรียนทานรองนายก  ทานรองปลัด และผูเขารวมประชุมทุกทานตามท่ีไดเขารับ 
การอบรมหลักสูตร “การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียของฟารมสุกรและการปองกันปญหา
เรื่องรองเรียน”  วันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมแกลเลอรี่  ดีไซน  อําเภอ
เมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องจากเทศบาลเรามีการรองเรียนเรื่องฟารมหมูไดทําความ
เสียหายใหกับราษฎรท่ีอยูรอบขาง  ทางคณะใหเทศบาลแตละแหงไดออกเทศบัญญัติ
การเลี้ยงสุกรโดยเฉพาะ  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาจากขอรองเรียนตาง  ๆ  จากการ
เลี้ยงสุกร  ถึงแมวาจะมีเทศบัญญัติการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลวก็
ตาม   เพราะถาเราเลี้ยงสุกร  ๑  ตัว ก็สามารถสรางความเดือดรอนได  การเลี้ยงหาม
ปลอยน้ําเสียและท่ีไมพ่ึงประสงค  เขาใหตั้งฟารมหางจากชุมชน  ๕  กิโลเมตร  ตองมีการ
ทําบอบําบัดน้ําเสียคะ  การควบคุมกิจการตาง ๆ สามารถใชกฎหมาย/ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ ไดหลายตัว 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ปญหาตรงนี้เรามีความโชคดีท่ีมีนักกฎหมาย  คือ  ทานรองปลัด  ท่ีมา 
ควบคุม  พูดคุยไกลเกลี่ย  และใหเขาไดทําตามหนาท่ีท่ีเราไดสั่งใหปฏิบัติ 

 
          /นักวิชาการ... 



-๕- 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ตามท่ีไดตกลงกันไวกับฟารมสุกร  เขาไมไดทําตามท่ีตกลงไว  บริษัท CP  ไดมา 

คุยกับเจาของฟารม  วาเจาของฟารมตองเปนผูดูแล  และตอนนี้ก็ไดมีการดําเนินการดีข้ึน   
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๓.๒  อบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช Microsoft  Excel  พัฒนางาน
ทองถ่ิน”  วันท่ี  ๑๔-๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมบานสวนคุณตากอลฟ  
จังหวัดอุบลราชธานี   

ผูเขารวมการประชุม   
นางสุธาทิพย  จันทะศิลา  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  เรียนคณะผูบริหาร  ทานรองปลัด  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ีไดรับ 
มอบหมายใหเขารบัการฝกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการใช Microsoft  Excel  พัฒนางาน
ทองถ่ิน”  วันท่ี  ๑๔-๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมบานสวนคุณตากอลฟ  
จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อหาในการฝกอบรมจะเปนการใช Microsoft  Excel  มาชวย
ในการปฏิบัติ  ซ่ึงดิฉันยังไมมีความชํานาญในเรื่องนี้มากนัก  ขอศึกษาในเนื้อหาและคง
ไดมาถายทอดความรูใหทุกไดรับทราบตอไปคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๓.๓  อบรมหลักสูตร “การสงขอมูลผูประกันตนและเงินสมทบดวยสื่อ
อิเลคทรอนิกส  โปรแกรม SSO  MEDIA ๒.๐”วันท่ี  ๑๔-๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นางสาวรัสดา  รุนพงษ  ตําแหนง  นักวิชาการคลังชํานาญการ 
๒. นางสาวสุปญญา ศรีละไมย ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

นักวิชาการคลังชํานาญการ  เรียนทานรองนายก  ทานรองปลัด  ผูอํานวยการกอง  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
การอบรมจะเปนการสอนการลงโปรแกรม  SSOMEDIA  2.๐  จะเปนโปรแกรม
สําเร็จรูป  ในอนาคตจะมีการหักเงินผานบัญชีเราโดยตรง  สอนใหลงโปรแกรมตัวใหม  
ใหไปจายเงินท่ีธนาคาร 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การจัดกิจกรรมรวมทําบุญ  ตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว  ๖๖ พรรษา วันท่ี ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  
วัดเมืองจันทร 
 - เวลา  ๐๗.๓๐  น.  ถวายภัตราหาร   
 - เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
ท้ังนี้  การแตงกาย  ใสเสื้อโทนสีเหลือง  ผูชายนุงผาโสรง  ผูหญิงนุงผาถุง 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  เรียนทานรองนายก  และผูเขารวมประชุม  ขอนําเรียนรายละเอียด  วัฒนธรรมอําเภอท้ัง   
๓  แหง  ไดประชุมเม่ือวันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  ไดมี 

 
 
          /ขอตกลง... 
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ขอตกลงวาเราจะมีการจัดทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง  ในวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  
๒๕๖๑  จะมีพ่ีนองออกมารวมกิจกรรมและเรียนเชิญทานนายอําเภอมาเปนประธานในพิธี  
และนักเรียนผูสูงอายุท้ัง  ๓  ตําบล ๆ  ละ  ๑๐  ทาน  มารวมงาน  ขอเชิญชวนพนักงาน
เจาหนาท่ีของเรารวมงาน  ทานนายกมอบหมายใหกองการศึกษาเปนแมงานในครั้งนี้  ให
กองการศึกษาไดเตรียมความพรอม 

เลขานุการนายกฯ  -  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ฝากกองการศึกษาในฐานะแมงานเตรียมสถานท่ีดวยคะ 
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  -  วัฒนธรรมอําเภอใหรางหนังสือและกําหนดการคราว  ๆ  ดวย  ฝากทานเลขาฯ  ได 

ประสานกับทานวัฒนธรรมอําเภอดวยคะ 
เลขานุการนายกฯ  -  การแตงกายใสเสื้อสวย  ชายใสโสรง  ผูหญิงใสผาถุง  สําหรับกําหนดการจะแจงอีกครั้ง 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 

 

๔.๒  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว  ๖๖   
       พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 ๑. เชิญชวนขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ในหนวยงาน  แตงกายดวยเสื้อสี
เหลืองตามอัธยาศัย  ตลอดเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 ๒. ปลูกตนรวงผึ้ง  ในสวนราชการท่ีมีท่ีตั้งเปนของตนเอง  จํานวนตามความ
เหมาะสม  ท้ังนี้  ขอความอนุเคราะหรายงานผลการจัดกิจกรรมใหสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ (ฝายบริหารท่ัวไป) ทราบ 
 ๓. การกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันท่ี 28 
กรกฎาคม 2561 ในวันเสารท่ี 28 กรกฎาคม 2561   

รองนายกเทศมนตรี (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ทานนายกฯ  และทานรองประจวบ 
ไมอยู  มอบหมายทานรองเทศวางพานพุม 

รองนายกเทศมนตรี (นายเทศ  มะเดื่อ)  มอบคุณนคร  เมืองจันทร  ในการจัดหาพานพุม  
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๔.๓  การประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร     
        ๔.๓.๑ ประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  (วันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑) 

 - พิจารณารางเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒  
(วาระท่ี  ๑  วาระรับหลักการ) 
          - พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

        ๔.๓.๒ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  25๖๑) 

- พิจารณาเลือกประธรรมกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  - พิจารณาเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
          /พิจารณา... 
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          -  พิจารณาการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งตอไป  

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

       ๔.๓.๓ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  25๖๑) 
    - พิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๒ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

    ๔.๓.๔  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  (วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑) 
     -  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ  ๒๕๖๒  (วาระท่ี ๒  วาระแปรญัตติ) 
     -  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๒  (วาระท่ี  ๓  วาระลงมติ) 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 

 

๔.๔  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันต่ํา
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
 - นายกฯ มอบหมายกองชาง/สํานักปลัด ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี  
๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ระบบฯ จะปดการบันทึก
ขอมูลในเวลา  ๒๔.๐๐ น.     

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๕  เรงรัดการสํารวจและข้ึนทะเบียนสัตวควบคุม (สุนัขและแมว) เรงรัดการจัดซ้ือ
วัคซีนและฉีดวัคซีน 
 - ดําเนินการบันทึกขอมูลตามรูปแบบไฟลท่ีกําหนด 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   การดําเนินการบันทึกขอมูลการสํารวจและข้ึนทะเบียนสัตวควบคุม  ตอนนี้      
คุณมนตรีไดดําเนินการกรอกขอมูลอยูคะ  ขอมูลสัตวมีอยู  ๑,๗๐๐  ตัว  คียขอมูลอยูคน 
ใหมีคนชวยสักคนสองคน  เราลงระบบได  ๖๐๐  ตัว  แตเหลือ  ๑,๐๐๐  กวาตัว 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  มอบนายนคร  ไชยสนาม,  นายเอกชัย  เมืองจันทร,  นายเสถียร  ผามะณี, 
   นายนพดล  วงษสุรินทร  ชวยในการทํางาน 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
   ๔.๖  การจัดทําตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารหนวยงานของรัฐ 

       - กําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานแตละกอง 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สําหรับเรื่องการจัดทําตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร  เทศบาลเราไมไดกําหนด 

อายุของเอกสารเลยไมสามารถท่ีจะทําลายเอกสารได  ใหแตละกองมอบหมายเจาหนาท่ีท่ี 
ปฏิบัติในการกําหนดอายุของเอกสาร  สํานักปลัดก็จะเปนธุรการเองคะ  กองชางขอ 
อนุญาตเปนคุณกิตติพงษ  และการการศึกษาเปนคุณณชพล  นะคะ เพราะเขาเปน 
 
        /ตําแหนง... 
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ตําแหนงธุรการ  สวนของกองคลังมอบหมายใหใครคะ 
นักวิชาการคลังชํานาญการ  -  เปนดิฉันและนองสุปญญาคะ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สําหรับการปฏิบัติจะแจงใหทราบอีกครั้งนะคะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เม่ือวานผมไดลงนามถวายพระพรฯ  การทํากิจกรรมรวมผมอยากใหทุกคน
ได 

มีสวนรวม  เพราะผมไปรวมงานไมเห็นเจาหนาท่ีของเรา 
- Big Cleaning Day  งานของเราจะเปนวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เพราะงานอําเภอ
เปนวันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑   

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  - ตามแผนงานจะเปนวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เราจึงตองเปลี่ยนแปลงคะ 
   ของเรามีงบประมาณของ  สปสช.ในการทําความสะอาดของแตละหมูบานคะ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  พรุงนี้เชิญทุกกอง ๆ ละ ๑ ทาน  ไปรวมกิจกรรมโครงการปลูกตนไม  ณ   

หลังท่ีวาการอําเภอเมืองจันทร  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น. 
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  -  มีหนังสือแจง  จิตอาสาท่ีใสเสื้อ  สวมหมวก  และผาพันคอพระราชทาน  ถาเรา 

ปฏิบัติหนาท่ี  ถายรูปไดกับปาย จิตอาสา  ทําดี  ดวยหัวใจ   
เลขานุการนายกฯ - ขออนุญาตนําเรียน  เรื่องโรงเรียนผูสูงอายุ  วันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ท่ีผานมาชมรม 

ผูสูงอายุ/โรงเรียนผูสูงอายุ  ไดเดินทางไปท่ีพุทธอุทยานหัวยวะ  ตําบลกลวยกวาง   
อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ดิฉันขออนุญาตพูดถึงรายนามผูสมทบทุนเสื้อสี
เหลืองใหกับผูสูงอายุและเจาหนาท่ี  จํานวน  ๑๘๐  ตวั  ดงันี้  ทานนายก  ๒,๐๐๐  
บาท  ทานรองเทศ  ๑,๐๐๐ บาท  ทานรองประจวบ  ๑,๐๐๐  บาท  ทานปลัด  ๕๐๐  
บาท  ทานท่ีปรึกษา  ๕๐๐  บาท  เลขาฯ  ๕๐๐  บาท  ทานนคร  ๒๐๐  บาท  ทาน
รองปลัด  ๑๐๐  บาท  ผูอํานวยการกองคลัง  ๑๐๐  บาท  ขอบคุณทุกทานคะ 

จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  -  ผมขอนําเรียนเก่ียวกับการตรวจงานจาง  ผมยกตัวอยางผมไดรับถนน   
๒  เสน  และไดรับงานอีก  ๒  งานใหญท่ีอยูดานหนาและหลังเทศบาล  ผมวาไมมีความ
ยุติธรรมครับ  อยากใหพิจารณาในการตรวจรับดวย 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เปนเสียงสะทอนจากขาราชการ  ปกติการแตงตั้งกรรมการตรวจรับงาน   
ก็ไดมีการจัดสรรในการตรวจครบทุกทานนะครับ  ตอไปมีระเบียบออกมาใหพนักงาน
จางสามารถตรวจงานได  เราตองศึกษาในการตรวจใหถูกตองตามระเบียบ 

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  -  เม่ือวานมีการประชุมในสวนของผูนําเรื่องแผนพัฒนาวัดเมืองจันทร  เราไดรับ 
หนังสือพัฒนาในการทองเท่ียว  รายละเอียดใหเวลา  ๕-๖  วันไมเกิน  ๑๕  วัน  ในการ
จัดทําโครงการสงและตองอยูในแผน  เราตองมีการประชุมในสวนการทํางาน  การ
กอสราง  มีประมาณการ  แบบแปลน  ทํางานเราตองมีการประชุมรวมกัน  การทํางาน
ตองขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีแผนฯ  กองการศึกษา  กองชาง  และจะไดเรียนเชิญ
เขาท่ีประชุมในครั้งหลัง 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  นายกฯ ทานไดมอบทานรองประจวบ  เลขาฯ  กองการศึกษา  เขารวม 
ประชุม  รัฐบาลเขาจะมีงบมากในเรื่องการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เลขานุการนายกฯ -  วัดเมืองจันทร  เปนวัดเกาแก  ๑-๑๓  วัด  แตเราไมมีรายละเอียดในการทําแผน  แต 
 

          /เราได... 



 
-๙- 

 
เราไดคุยกันเปนเบื้องตน  ของผูนําชุมชน  สมาชิกสภา  นายก  รองนายก  ในสิ่งท่ีเรามี
อยูและมีอะไรบาง  เราจะไดประชาคมหมูบาน  แลวนําเขาแผนพัฒนาของเทศบาล  
ตองมีการวางแผน  ฝากกองชาง  กองการศึกษา ในการมีสวนรวมทางก็มีการเตรียม
เอกสาร ก็คงจะไดรางประชุมครั้งท่ี  ๒  และเชิญผูเก่ียวของเขารวมประชุม 
-  เรามีโครงการทําหอศิลปกลางสระน้ํา  ศูนยวัฒนธรรมชาวกูยจะมีเรื่องราวหรือ
ประวัติศาสตร  ทํากําแพงวัด  ทําหองน้ํา  ๑๐๐  หอง  ปาสาธารณะท่ีมีอยู   

รองปลัดเทศบาล  -  หนังสือมาถึงเรา  เราจะตั้งโจทยโดยมีคณะกรรมการคณะหลัก  เราของบประมาณ 
โดยใชสถานท่ีของวัด  เราตองตั้งดวยวาจะทําอะไร  เชน  ศาลากลางน้ํา 

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ –  จะทําเปนคําสั่งของนายกคะ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  -  ใครมีอะไรเพ่ิมเติม  ถาไมมีผมขอเลิกประชุมครับ 
 

 
เลิกประชุมเวลา  12.๑๐  น. 
 

 
 

      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
           

      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
              รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายเทศ    มะเดื่อ) 
              รองนายกมนตรตีําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนกังานเทศบาลตําบล  ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๑  วันที ่ ๒๔  เดอืน  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 


