
 
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 

ครั้งท่ี ๘ / ๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๒๘  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๓๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายเทศ   มะเดื่อ   รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๓. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   

๔. นายชยพล    ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง 
๕. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๖. จาเอกชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

๗. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๘.  นางไพรนิทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๙.  นายวรัญู  ราชสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๑๓.  นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๔.  นายไพรัตน    ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

๑๕.  นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

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.  นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 

๒๖.  นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๒๗.  นางสาวสุปญญา  ศรลีะไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๒๘.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  

๒๙.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

๓๐.  นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป 

๓๑.  นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป 

๓๒.  นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๓๓.  นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม 

 

๓๒. นางสาวจิรภา... 
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๓๔.  นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 

๓๕.  นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 

๓๖.  นางสาวอําพร  อะวะศรี  คร ู

๓๗.  นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร คร ู

๓๘.  นางอรอินทร  เมืองจันทร คร ู

๓๙.  นางสาวจีรนันท  วิยาสิงห  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

๔๐.  นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู
 

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

๔. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ติดขอราชการ 

๕. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา  ติดขอราชการ 

๖. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  ลาปวย 

๗. นางสาวรัสดา  รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ  ติดขอราชการ 

๘. นางจตุพร  หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  ติดขอราชการ 

๙. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   ลาปวย 

๑๐. นายทัศนพงษ  สมัญญา  ผูชวยนายชางโยธา   ลาปวย 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 เม่ือถึงเวลา  1๓.๓๐ น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก   

เขารวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  แจงท่ีประชุมไดรับทราบ  ทานนายกฯ  ติดขอราชการ  และทานรอง 

ประจวบฯ  ออกระวังชี้แนวเขตฯ  เสร็จแลวจะรวมประชุมดวย ผมมีเรื่องแจงใหท่ี 
ประชุมทราบ  ดังนี้ 

   ๑.๑  การลาออกจากตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
    นางสาวสถิดาภรณ  เมืองจันทร  ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล 

เมืองจันทร  แจงความประสงคลาออกจากตําแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล    
เมืองจันทร  เพ่ือประกอบธุรกิจสวนตัว  ตั้งแตวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๑.๒  ชวงนี้เปนชวงฤดูฝนฝากขาราชการทุกทานไดดูแลตนเอง  ดูแลคนรอบขาง 
ครูศูนยฯ  ตองดูแลเด็ก ๆ  โครงการฝกอบรมของศูนยฯ  เรื่อง มือเทาปาก  ก็ดําเนินการ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
          ๑.๓ งานบุญสังฆทาน... 
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๑.๓  งานบุญสังฆทาน  ทองถ่ินเราตองขับเคลื่อนรวมกันทุกกองในงานบุญงานกุศล  การ
ทําบุญขาวสารอาหารแหงทุกวันพระ  เปนภาพท่ีสวยงาม  ใหทุกคนไดเขารวมกิจกรรม 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทุกทานคงไดอานรายงานการประชุมแลว  มีอะไรแกไขหรือไมครับ  หากไมมี 

ผมขอรับรองการประชุม และเขาสูระเบียบวาระท่ี  ๓  ครบั 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

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

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สรุปผลการปฏิบัติงานของเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๑  ดังนี้คะ 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

1 ส.ค. 61  (พุธ) ประชุมประชาคมพัฒนาแผนทองถ่ิน 4 ป 
3 ส.ค. 61  (ศุกร) 
 
 
 
 

มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
สงหนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟารวมกับกองชาง 
รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ 

4 – 5  ส.ค. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย 
7 ส.ค. 61 (อังคาร) ชมรมผูสูงอายุขอใชหองประชุม  ในการซอมดนตรีอังกะลุง 

8 ส.ค. 61 (พุธ) เกษตรอําเภอเมืองจันทรขอใชหองประชุม 

9 ส.ค. 61 (พฤหัสบดี) 
ประชุมตรวจสอบทางสาธารณประโยชน  
ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 

10 ส.ค. 61 (ศุกร) 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งท่ี 1 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 
รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ 
ชมรมผูสูงอายุขอใชหองประชุม  ในการซอมดนตรีอังกะลุง 

11 – 12  ส.ค. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย 
12  ส.ค. 61 

 
 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี 9 

13  ส.ค. 61 (จันทร) 
 
 

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี 9 

 
           ๑๕ ส.ค. ... 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

15  ส.ค. 61 (พุธ) 
ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 
ชมรมผูสูงอายุขอใชหองประชุม  ในการซอมดนตรีอังกะลุง 

16  ส.ค. 61 
(พฤหัสบดี) 

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งท่ี 1 

17 ส.ค. 61 
(ศุกร) 

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งท่ี 2 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟารวมกับกองชาง 
รวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ 
ชมรมผูสูงอายุขอใชหองประชุม  ในการซอมดนตรีอังกะลุง 

18 - 19 ส.ค. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย 

20 ส.ค. 61 (จันทร) 
 

สงหนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 
ประชุมซักซอมโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข 25  
หมูบาน 

22 ส.ค. 6๑ (พุธ) 
 
 

ประชุมประจําเดือนสิงหาคม 
กิจกรรม  Big  Cleaning  day 
ชมรมผูสูงอายุขอใชหองประชุม  ในการซอมดนตรีอังกะลุง 

24 ส.ค. 61 (ศุกร) 
 
 

ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟารวมกับกองชาง 
รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ 

25 - 26 ส.ค. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย 
27 ส.ค. 61 (จันทร) ประชุม อปพร.ทต.เมืองจันทร 
28 ส.ค. 61 (อังคาร) 
 

ตรวจรับการประเมิน “จังหวัดสะอาด” (บาย) 
ประชุมประจําเดือนสิงหาคม (บาย) 

29 ส.ค. 61  (พุธ) ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 
31 ส.ค. 61 (ศุกร) 
 
 
 

ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 
รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ 

 
  แผนปฏิบัติงานเดือนกันยายน  ๒๕๖๑  ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
1 - 2 ก.ย. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย 

4 ก.ย. 61 
(จันทร) 

มอบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

5 - 6 ก.ย. 61 
(พุธ-พฤหัสฯ) 

ออกพ้ืนท่ีเก็บขยะอันตรายท้ัง 25  หมูบาน 

7 ก.ย. 61 
(ศุกร) 

รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม 
8 - 9 ก.ย. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย 

14 ก.ย. 61 
(ศุกร) 

รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 
จัดฝกอบรมโครงการใหความรูเก่ียวกับการปองกันและควบคุม
อัคคีภยั  ประจําปงบประมาณ  2561 

15 - 16 ก.ย. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย 
17 ก.ย. 61 

(จันทร) 
เตรียมสงผลงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถ่ิน/พนักงานจาง 

18 ก.ย. 61 
(อังคาร) 

สงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯของพนักงานสวนทองถ่ิน/
พนักงานจาง ใหกับผูอํานวยการกองทุกกอง/หัวหนาสํานักเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

21 ก.ย. 61 
(ศุกร) 

รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

22 - 23 ก.ย. 61 หยุดวันเสาร – อาทิตย 
26-28 ก.ย. 61 
(พุธ-พฤหัสฯ-ศุกร) 

เตรียมตอสัญญาจาง 
พนักงานจาง ประเภทท่ัวไป 

26 ก.ย. 61 
(พุธ) 

กิจกรรม  Big  Cleaning  day 

28 ก.ย. 61 
(ศุกร) 

ผูอํานวยการกองทุกกอง/หัวหนาสํานักสงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯของพนักงานสวนทองถ่ิน/พนักงานจาง   
รวมกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ 
ลงพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟา 
รวมกับกองชาง 

 
ผูอํานวยการกองคลัง  -  เรียนทานรองนายก  ทานปลัด  ทานรองปลัด  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  งานในหนาท่ี 
  ดานการเงินและบัญชี  การตรวจรับรายจาย  ใกลสิ้นปงบประมาณตรวจวาจะมีเงินเบิกจายภายใน 

เดือนกันยายนหรือไม  งานจัดเก็บรายได  เงินเศรษฐกิจชุมชนรับชําระหนี้ภายใน  ๑  ธันวาคม  
ท้ังหมดไดทําแผนจัดเก็บรายไดและออกดําเนินการตามแผน  งานพัสดุ  ไดตรวจสอบครุภัณฑท่ีผาน
การเห็นชอบของสภาฯ  ใหเบิกจายใหดันภายในเดือนกันยายน  ไดประสานในการดําเนินการ
เบิกจายใหทันเวลาแลวคะ 

กองการศึกษา (ผช.เจาพนักงานพัสดุ)  เรียนทานรองนายก   ปลัดเทศบาล  รองปลดั  ผูอํานวยการกอง  และ 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน  การดําเนินการของศูนยเด็กฯ  ในการฝกอบรมตามงบท่ีไดรับจัดสรรจาก   
สปสช. ดําเนินการเรียบรอยแลวคะ  การดําเนินการเรื่องอาหารกลางวัน  และนมเรียบรอยคะ 

กองชาง  (ผช.เจาพนักงานธุรการ)  -   สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม  ดังนี้ 
  ๑.  ออกตรวจระบบประปา  หมูท่ี  ๖ 
 
           ๒.ตรวจสอบ... 



-๖- 
 
  ๒.  ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา  หมูท่ี  ๖ 
  ๓.  เชื่อมตอทอประปาขนาด  ๒  นิ้ว  พรอม  วาลว  ๒  นิ้ว  หมูท่ี  ๖ 
  ๔.  จดมิเตอรน้ําประปา  หมูท่ี  ๖  หมูท่ี  ๑๓  และหมูท่ี  ๑๗  ประจําเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
  ๕.  ออกหนังสือ  เรื่อง  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน (นายบุญรอด  ขันติวงษ   

หมูท่ี  ๑๖) 
๖.  ออกหนังสือ  เรื่อง  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน (นางเสาร  งาหอม)                
 หมูท่ี  ๕ 
๗.  ออกหนังสือ  เรื่อง  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน (นางบุญมา  บัวไข)                
 หมูท่ี  ๒ 
๘.  ออกหนังสือ  เรื่อง  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน (รอยเอกจีระสิทธิ์  ผูมีสัตย)                
 หมูท่ี  ๒๓ 
๙. ออกหนังสือของบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐาน หมู  ๑,  หมู  ๑๘-หมู ๒๐  หมู  ๒๐   
หมู  ๒  หมู  ๒๓-หมู ๔  และหมู  ๒๐  หมู  ๘   บานกุดหวาย  ตําบลปราสาท 
๑๐.  ดําเนินการโครงการกอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
๑๑.  กอสรางโครงการกอสรางลานกีฬา   
๑๒.  โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี ๖  กวาง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๓๘ เมตร 
๑๓.  ประมาณการ ปร.๔, ปร. ๕ ซอมถนนหินคลุก  สายบานฮองคํา หมูท่ี  ๒๐ - ฝายบานกุดหวาย 
๑๔.  ประมาณการ  ปร.๔  ปร.๕  ซอมแซมถนนหินคลุก  วัดปาสุธรรมรังสี-โนนโพธิ ์
๑๕.  ประมาณการ  ปร.๔  ปร.๕  ซอมแซมถนนหินคลุก  บานหนองแคน  หมูท่ี  ๑๖ – วัดปา 
สุธรรมรังสี 
๑๖.  ประมาณการ  ปร.๔  ปร.๕  ซอมแซมถนนหินคลุก  บานบก หมูท่ี  ๑-วัดปาสธุรรมรังส ี
๑๗.  ประมาณการ  ปร.๔  ปร.๕  ซอมแซมถนนหินคลุก  บานหนองหวา  หมูท่ี  ๑๑-ลําหวยทับทัน 
๑๘.  ประมาณการ  ปร.๔  ปร.๕  ซอมแซมถนนหินคลุก  บานโคก  หมูท่ี  ๕ 
 สําหรับแผนปฏิบัติงานเดือน  กันยายน  ๒๕๖๑ 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 – 2 ก.ย. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย - 
3 - 6 ก.ย. 61 ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบระบบประปา หมูท่ี 6 หมูท่ี 13และ หมูท่ี 17 

7 ก.ย. 61 ออกพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟาชํารุดรวมกับ
สํานักปลัด 

หมูท่ี 11 หมูท่ี 19 และหมูท่ี 16 

8 - 9 ก.ย. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย - 
10 - 13 ก.ย. 61 ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนนชํารุด หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 และหมูท่ี 13 

14 ก.ย. 61 
 

ออกพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟาชํารุดรวมกับ
สํานักปลัด 

หมูท่ี 1 หมูท่ี 18  และหมูท่ี 2 

15– 16 ก.ย. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย  
17 - 20 ก.ย. 61 ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนนชํารุด หมูท่ี 17 หมูท่ี 23 และหมูท่ี 4 

21 ก.ย.61 ออกพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟาชํารุดรวมกับ
สํานักปลัด 

หมูท่ี 5 หมูท่ี 6  และหมูท่ี 19 

22 - 23 ก.ย. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย  
 
 



-๗- 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
24– 27 ก.ย.61 ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนนชํารุด หมูท่ี 6 หมูท่ี 19 และหมูท่ี 24 

28 ก.ย.61 ออกพ้ืนท่ีซอมแซมไฟฟาชํารุดรวมกับ
สํานักปลัด 

หมูท่ี 15 หมูท่ี 20 และหมูท่ี 25 

29 - 30 ก.ย. 61 วันหยุดเสาร – อาทิตย  
 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๒  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  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 5,000 - 5,000 - - - 
สิงหาคม   3,500  2,000  200  

รวม 41,000 500 38,500 - 1,200 - 
 
 

 
 
 
           ชนิดรถ... 
 



-๘- 
 
 

 
                  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 - - 200 - 
สิงหาคม  2561 1,000  800  

รวม 10,000 - 1,600 - 
ท่ีประชุม        -รับทราบ- 

 
   ๓.๓  กําหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ลําดั
บท่ี 

ประจําเดือน วันท่ีจัดกิจกรรม หมายเหตุ 

๑ กันยายน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  
๒ ตุลาคม ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๓ พฤศจิกายน  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๔ ธันวาคม ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  

ท่ีประชุม        -รับทราบ- 
 
   ๓.๔  กําหนดตารางบุญมหาสังฆทานอําเภอเมืองจันทร  ประจําป ๒๕๖๑ 

ลําดับท่ี วัด วัน/เดือน/ป ตําบล 
๑ วัดแกงเลี้ยว ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ หนองใหญ 
๒ วัดโนนสูง ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 
๓ ท่ีพักสงฆปาจันทวารี ๒  กันยายน  ๒๕๖๑   ตาโกน 
๔ ท่ีพักสงฆบานเขวา ๔  กันยายน  ๒๕๖๑ หนองใหญ 
๕ วัดเก็บงา ๖  กันยายน  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 

 
           ลําดับท่ี... 



-๙- 
 

ลําดับท่ี วัด วัน/เดือน/ป ตําบล 
๖ วัดบานแดง ๘  กันยายน  ๒๕๖๑ ตาโกน 
๗ ท่ีพักสงฆศรีอะลาง ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๑ หนองใหญ 
๘ วัดปาสุธรรมรังษี ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 
๙ ท่ีพักสงฆแต ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑ ตาโกน 

๑๐ วัดสุวรรณาราม (หนองสาด) ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑ หนองใหญ 
๑๑ วัดบานโนนกลาง หมู ๓ ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 
๑๒ ท่ีพักสงฆบานชบา ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑ ตาโกน 
๑๓ ท่ีพักสงฆโนนใหญ ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑ หนองใหญ 
๑๔ ท่ีพักสงฆปาบานกลาง ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 
๑๕ ท่ีพักสงฆบานวัด ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๑ ตาโกน 
๑๖ วัดสุเทพนิมิตร ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ อุทุมพรพิสัย 
๑๗ วัดบานทุม ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เมืองจันทร 
๑๘ ท่ีพักสงฆหนองกุดหลาด 

(นิพัทธธรรมาภรณ) 
๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ ตาโกน 

๑๙ วัดเมืองจันทร ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เมืองจันทร (พิธีปด) 
๒๐ วัดปาประชารังสรรค  อําเภอหวยทับทัน 
๒๑ วัดหนองดุมวนาวาส ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หนองใหญ (ทอดกฐิน) 

ท่ีประชุม        -รับทราบ- 
 
   ๓.๕  การขอรับพระราชทานผาพระกฐิน  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  

         ดวยทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ  ไดรับแจงจากกรมศาสนาวา  ตามราชประเพณี   
                 พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานผาพระกฐินใหสวน 
              ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการ  สมาคม  มูลนิธิ  บริษัทหางรานและประชาชน 

ท่ัวไปผูท่ีมีจิตศรัทธานําไปถวายพระสงฆจําพรรษา  ณ  พระอารามหลวงท่ัว
ราชอาณาจักรในชวงกฐินกาล 

ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีหรือ   ผูมี
จิตศรัทธาภายในจังหวัด  ขอรับพระราชทานผาพระกฐิน  ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖๑  
โดยแจงความประสงคมายังกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  เลขท่ี  ๑๐  ถนน
เทียมรวมมิตร แขวงหวงขวาง  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐   

ท่ีประชุม        -รับทราบ- 
 
๓.๖  ขอหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ  “งานกอสราง” 

ดวยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลางไดวินิจฉัยขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ในประเด็น
เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติกรณีการซอมแซม  ตอเติม  ปรับปรุง  รื้อถอน  ท่ีถือเปน  “งาน
กอสราง”   เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกันโดยกําหนด
แนวทางการพิจารณาไว  ดังนี้      
    

       กรณีท่ี ๑ ... 



-๑๐- 
 

กรณีท่ี  ๑  หากการดําเนินการ  การซอมแซม  ปรับปรุง  ตอเติม  และรื้อถอน  ไมมี
ผลกระทบตอโครงการสรางหลัก  หรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย  หรือไมมีความ
จําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ  หนวยงานของรัฐ
สามารถดําเนินการจัดจางในลักษณะอ่ืนท่ีมิใชงานกอสรางได 

กรณีท่ี  ๒  หากการดําเนินการ  การซอมแซม  ปรับปรุง  ตอเติม  และรื้อถอน  มี
ผลกระทบตอโครงสรางหลัก  หรือมีผลกระทบตอความปลอดภัย  หรือมีความจําเปนตองมี
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ  หนวยงานขอรัฐสามารถดําเนินการ
จัดจางในลักษณะงานกอสราง 

ท่ีประชุม        -รับทราบ- 
 

๓.๗  การเขารวมโครงการวัด  ประชา  รัฐ  สรางสุข  พัฒนาวัดตามแนวทาง  ๕  ส. ท่ี
ทุกภาคสวนมีสวนรวม 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดแจงเรงรัดการเขารวมโครงการวัด  ประชา  รัฐ  
สรางสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง  ๕  ส.  ท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม  ดังนี้ 
 ๑.  เรงรัดดําเนินการสมัครเขารวมโครงการใหแกวัดท่ีไดรับการคัดเลือกโดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ผานชองทาง  
www.happytemple.in.th  หรือทาง  Line@happytemple   
 ๒. มอบหมายเจาหนาท่ีเขารวมเปนสมาชิก Facebook กลุมชื่อ  
“1 ทองถ่ิน 1 ศาสนสถาน  ประชา  รัฐ  สรางสุข” เพ่ือนํารูปภาพการดําเนินกิจกรรม
เผยแพรประชาสัมพันธโครงการ  

ท่ีประชุม        -รับทราบ- 
 
   ๓.๘  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

สมเด็จพระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ  และพระราชวงศ   
ดวยกระทรวงมหาดไทย  แจงวา  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  ๓  กรกฎาคม  

๒๕๖๑  เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จ  พระ
เจาอยูหัว  สมเด็จพระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ  และพระราชวงศ  สําหรับขาราชการ
ฝายพลเรือน  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี  (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี)  
รายละเอียดแนบทาย 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน  -  การถวายคํานับ  ใหยืนตรงขาชิด  ปลายเทาแยกพองาม   
มือท้ังสองแนบลําตัว  คอมลําตัวพอประมาณ  พรอมกมศีรษะลง  แลวตั้งศีรษะโดยเงย
หนาข้ึนชา  ๆ  พรอมตั้งลําตัวจนตั้งอยูในทาตรง  การทําวันทยหัตย  ใหใชกรณีแตง
เครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือนและสวมหมวก  โดยใหยืนตรงขาชิด  ปลายเทาแยกพอ
งาม  แลวทําการวันทยหัตถ  หากเปนการแตงเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือนแตไมสวม
หมวก   

ท่ีประชุม        -รับทราบ- 
 
 
          ๓.๙ การใชราชาศัพท... 
 

http://www.happytemple.in.th/


-๑๑- 
 

๓.๙  การใชราชาศัพท  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ดวยกระทรวงมหาดไทย  ไดแจงการใชราชาศัพท  อันเก่ียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  รายละเอียด
แนบทาย 

ท่ีประชุม        -รับทราบ- 
 
๓.๑๐  การใชบัตรประจําตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเขารับบริการในระบบ
เบิกจายตรง  ประเภทผูปวยนอกของผูมีสิทธิองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ดวยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  แจงวาตามท่ีกรมบัญชีกลางไดพัฒนา
ระบบเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลใหผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว  ใชบัตรประจําตัว
ประชาชนยื่นใชสิทธิเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก  ณ  สถานพยาบาล
ของทางราชการ  และสถานพยาบาลเอกชนท่ีเขารวมโครงการ  ตั้งแตวันท่ี  ๔  พฤษภาคม  
๒๕๖๑  เปนตนไป  แทนการลงทะเบียนสมัครเบิกจายตรง (สแกนนิ้ว) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ -   การเบิกจายคณะผูบริหารเบิกไดเฉพาะทานนายกฯ  ครู  ไดสิทธิ์เบิกจายทุก
คน  แนะนําใหรับบริการกับโรงพยาบาลทางราชการ/รัฐ  เวนแตกรณีฉุกเฉิน  ครูศูนยมี
ปญหาบางคนมีลูกแตไมมาลงทะเบียน  ถาเปนสาวและไดสามีใหเอาเอกสารสามีมาให  มี
ลูกก็ใหเอาเอกสารลูกมาให  เชน  กรณีนองวรัญู  ลงสิทธิ์ใหเม่ือวาน  วันนี้สิทธิอนุมัติ
แลว 

 - ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว  จะใชบัตรประจําตัวประชาชนยื่นใชสิทธิไดจะตองมี
รายชื่อในระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และไดรับอนุมัติสิทธิจาก
นายทะเบียนประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียบรอยแลว 

 - ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว  หากเจ็บปวยสามารถรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการไดทุกแหงท่ัวประเทศ  โดยยื่นบัตรประจําตัวประชาชนตอเจาหนาท่ีของ
สถานพยาบาลเพ่ือแสดงตน ณ สถานพยาบาล 

 - การเขารับบริการรักษาพยาบาลจะตองยื่นบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งท่ีเขารับ
บริการในสถานพยาบาลของทางราชการ  ยกเวน  กรณีดังตอไปนี้ไมตองยื่นบัตรประจําตัว
ประชาชน   

  ๑. กรณีบิดามารดาของผูมีสิทธิท่ีมิไดมีสัญชาติไทย  ใหใชบัตรประจําตัวสีชมพู
แทนหรือทะเบียนบาน  หรือทะเบียนคนตางดาว  หรือเอกสารท่ีทางราชการออกใหยื่นตอ
สถานพยาบาลของทางราชการ 

  ๒. กรณีคูสมรสของผูมีสิทธิท่ีมิไดมีสัญชาติไทย  ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑. 
  ๓. กรณีบุตรของผูมีสิทธิท่ีมีอายุต่ํากวา  ๗  ป  ใหยื่นเอกสารท่ีทางราชการออก

ให  ซ่ึงปรากฏเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน  และ
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิหรือผูดูแลเด็ก 

 - กรณีผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว  ไมไดยื่นบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารตามท่ี
กําหนดตอสถานพยาบาล  จะตองทดรองจายเงินคารักษาพยาบาลและนําใบเสร็จรับเงิน
ยื่นเบิกท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัด 

ท่ีประชุม    -รับทราบ- 
 
        ๓.๑๑ ผูท่ีผาน... 



-๑๒- 
 
   ๓.๑๑  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 

๓.๑๑.๑  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษรการปฏิบัติงานดานปฏิบัติงานดานพัสดุ
และการจัดซ้ือจัดจางสําหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุฯ  วันท่ี ๒๒-๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
ณ  โรงแรมบียอนด สวีท กรุงเทพฯ 

ผูเขารวมการประชุม   
นายไพรตัน  ศรีสุข  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  คุณไพรัตนฯ  เตรียมเอกสารดวนใหทานนายกก็จะใหรายงานการ 
ฝกอบรมครั้งตอไป 

 

๓.๑๑.๒  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
(ครู ก)  เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองครวม  เขตสุขภาพท่ี  ๑๐  ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๖๑  วันท่ี  ๗-๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมบานสวนตากอลฟ
แอนด  รีสอรท  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผูเขารวมการประชุม   
นายนคร  เมืองจันทร  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  คุณนครฯ  แจงลาปวย  ใหรายงานภายหลัง 
 

๓.๑๑.๓  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือ
วางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  วันท่ี  ๘-๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรม   ลาย
ทอง  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

ผูเขารวมการประชุม   
นายอธินันท  ศิริจันทร  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

ผูชวยเจาพนักงานการประปา -  เรียนทานรองนายก  ทานปลัด  ทานรองปลัด  และผูเขารับการฝกอบรมทุก
ทาน  กระผมไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร การใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือ
วางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  วันท่ี  ๘-๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมลายทอง  
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  สรุปพอสังเขป  ดังนี้ 

  กระผมจะขอพูดการใชงานโปรแกรม GPS  Essentials  บนมือถือ  Android  
เพราะเปนโปรแกรมท่ีใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม  กระผมของพูดถึงคุณสมบัติของ
โปรแกรม  ดังนี้ 

  โปรแกรม GPS  Essentials  สามารถบอกพิกัดตําแหนงในรูปของคา N  E  และ
คา UTMUPS  ซ่ึงคา  UTMUPS  จะแบงโซนประเทศไทยออกเปน  ๒  โซน  คือ  โซนท่ี  
๔๗  และโซนท่ี  ๔๘  ในเขตภาคอิสาน  อยูโซนท่ี ๔๘   

  โปรแกรม GPS  Essentials  ยังสามารถวัดขนาดพ้ืนท่ีนา  และเก็บขอมูลแบบจุด
ได  และนําขอมูลท่ีไดจากโปรแกรมไปเทียบกับคาแผนท่ีใน googlemap  ทําใหทราบคา
พิกัดตําแหนงท่ีแนนอน   

  โปรแกรมนี้จะนํามาใชในการบอกพิกัดตําแหนงของหนองน้ําสาธารณะ  คลอง  
ตาง ๆ  พรอมท้ังบอกขนาด  ปริมาณน้ํา  เพ่ือเก็บเปนขอมูลในการบริหารจัดการน้ําตอไป 

 
        ๓.๑๑.๔ อบรมหลักสูตร... 
 
 



-๑๓- 
 

๓.๑๑.๔  อบรมหลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ รุนท่ี ๓๗  วันท่ี  ๕-๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  
สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (คลอง ๑) อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี

ผูเขารวมการประชุม   
นางอรอินทร  เมืองจันทร  ตําแหนง  ครู 

นางอรอินทร  เมืองจันทร -  เรียนรองนายกเทศมนตรีตําบล  ท้ัง  ๒ ทาน  ทานท่ีปรึกษา  ทานปลัด  ทานรองปลัด  
  ผูอํานวยการกองทุกกอง  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ีดิฉันเขารวมโครงการ 

ฝกอบรมหลักสูตร  “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๐”  รุนท่ี  ๓๗  ระหวางวันท่ี  ๕-๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  (คลอง ๑)  ซอยคลองหลวง  ๘  ถนนพหลโยธิน  อําเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  สรุปการฝกอบรม  ดังนี้ 
๑. รูปแบบการอบรม 
    ๑.๑  การบรรยายโดยมีเอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
    ๑.๒  วิทยากรบรรยายโดยใชสื่อคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 
    ๑.๓  วิทยากรใหลงมือปฏิบัติจากตัวอยาง  ตามเอกสาร 
    ๑.๔  วิทยากรใหแบงกลุมกิจกรรมกลุมสัมพันธ  และงานเดี่ยว  สง  นําเสนอ  ทุกวัน 
    ๑.๕  ผูเขาอบรมไดสอบถามปญหา  และแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยวิทยากรให
ขอเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานในทางท่ีถูกตอง 
๒.  หัวขอในการอบรม 
 วันอาทิตยท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
 เวลา  ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐  น. ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตรและเตรียมความ
พรอม  จากผูอํานวยการโครงการ   
 วันจันทรท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  น.  วิชา  การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล  การคิดแกปญหาและตัดสินใจ (ผศ.สุพันธวดี  ไวยรูป)  โดยเนื้อหาดังนี้ 
*มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
มาตรฐานท่ี  ๑๐  มีความสามารถในการคิดท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู 
 เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  วิชาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสริมทักษะ  สําหรับ
เด็กปฐมวยั (ผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย) 
 เวลา  ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐  น.  วิชาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  สําหรับเด็กอายุ
ต่ํากวา  ๓  ป  (อ.ณัฐกา  สุทธิธนกูล) 
 วันอังคารท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  น.  วิชา  การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ  
สมรรถนะท่ีพึงประสงคหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
(อ.เอมอร  รสเครือ) 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น. – ๑๖.๐๐  น.  วิชา  การพัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือการจัด
ประสบการณระดับปฐมวัย (อ.ชมพูนุท  ลิ้มเลิศมงคล) 

 
           เวลา... 



-๑๔- 
 

 เวลา  ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  วิชา  การกําหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการ
ตามหลักสูตร  (รศ.ดร.นันทิยา  นอยจันทร) 
 วันพุธท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  น.  วิชา  การพัฒนาทักษะกระบวนการ  
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีสําหรับปฐม (ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย) 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น. – ๑๖.๐๐  น.  วิชา  การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล  การคิดแกปญหาและตัดสินใจ  (ผศ.สุพันธวดี  ไวยรูป) 
 เวลา  ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  สรุปประเด็นทางวิชาการ/พบอาจารยท่ีปรึกษา 
 วันพฤหัสบดีท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  น.  วิชา  การเรียนรูภาษาอังกฤษเสริมทักษะสําหรับ
เด็กปฐมวัย (ผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย) 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น. – ๑๖.๐๐  น.  วิชา  การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใชหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย (ดร.คมศร  วงษรักษา) 
 เวลา  ๑๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  วิชา  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
(ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ  และทีมงาน) 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  การประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร     
    ๔.๑.๑  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  (วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑) 

     -  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํป 
งบประมาณ  ๒๕๖๒  (วาระท่ี ๒  วาระแปรญัตติ) 

     -  พิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป 
งบประมาณ ๒๕๖๒  (วาระท่ี  ๓  วาระลงมติ) 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)    ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ไมมีสมาชิกสภาทานใดแปรญัตติ 
   เราก็ดําเนินตามระเบียบตอไป 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๒  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑  จัดฝกอบรมโครงการใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและควบคุมอัคคีภัย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑  ณ  สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร  เปาหมาย  ๖๐  คน 

เจาพนักงานปองกันฯ    -  กลุมเปาหมายเปนราษฎร  หมูบานละ  ๒  คน,  ครู  นักเรียน  โรงเรียนบาน 
หนองแคน  โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม  จะใหความรูเรื่องไฟประเภทท่ี ๓  ครับ 
ใหมาเขาในการระงับไฟท่ีเกิดจากเครื่องใชในครัวเรือน  เม่ือเกิดแลวจะทําอยางไร 

รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหครูศูนยเด็กศูนยละ  ๑  คน มาเขารวมการฝกอบรม 
เจาพนักงานปองกันฯ   -  ผมอยากใหแมบานท่ีทําครัวมาเขารับการฝกอบรมดวย  เพราะเม่ือเกิดไฟจากถังแกส 

จะไดรูวาทําอยางไร 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
          ๔.๓ วันท่ี... 
 



-๑๕- 
 

๔.๓  วันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  เตรียมสงผลงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานสวนทองถิ่น/พนักงานจาง  เพ่ือประกอบการพิจารณาคะแนนฯ 

เจาพนักงานธุรการ -  ใหพนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจาง  ทุกทาน  ไดเตรียมเอกสารผลงานท่ีไดตกลงไวกับ
หัวหนาของแตละกองสงเพ่ือใชในการพิจารณาคะแนนฯ   

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๔  วันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  สงแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานฯ  ของ
พนักงานสวนทองถิ่น/พนักงานจาง  ใหกับผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานัก  เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

เจาพนักงานธุรการ -  วันท่ี  ๑๗  กันยายน  งานบุคคล  จะสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  ของแตละคน 
ท่ีไดทําขอตกลงไวกับหัวหนา  คืนแตละกองเพ่ือใหพิจารณาคะแนน  

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๕  วันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑  ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานัก  สงแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  ของพนักงานสวนทองถิ่น/พนักงานจาง  ใหงาน
บริหารงานบุคคล  เพ่ือสรุปคะแนนเขาประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง 

เจาพนักงานธุรการ -  ผูอํานวยการกองแตละกอง  ประเมินผลการปฏิบัติเสร็จ  สงงานบุคคลเพ่ือสรุปคะแนน 
เขาประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๖  การตอสัญญาจางของพนักงานจาง  ประเภท  ท่ัวไป  
เจาพนักงานธุรการ -  พนักงานจาง  ประเภทท่ัวไป  ตองเตรียมเอกสารในการตอสัญญาจาง  จะ

ประกอบดวย  คนครัว,  คนงานท่ัวไป/สํานักปลัด-กองการศึกษา,  คนสวน,  ยาม,  
พนักงานขับรถยนต 

รองนายกเทศมนตรี  (นางประจวบ  สงิหชะฎา)  กอนตอสัญญาจาง  ตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทุกคน
ตองรับในคะแนนท่ีหัวหนาใหและนําไปปรับปรุงวาทําไมถึงไดคะแนนนอย 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ผมไดรับนโยบายจากทานนายก  ฝากถึงขาราชการ  พนักงานจางตามภารกิจ   

พนักงานงานจางท่ัวไป  วาเราตองทํางานของเราเองใหไดดีท่ีสุด  การทํางานตองทํางาน
รวมกัน  ในสายปฏิบัติคณะผูบริหารมีนโยบายให  เราตองรับดําเนินการใหแลวเสร็จ  
เพราะเปนหนาท่ีท่ีตองรวมกันปฏิบัติ 

รองนายกเทศมนตรี  (นางประจวบ สิงหชะฎา)  วาระอ่ืน ๆ อยากคุยกับคณะครูศูนยฯ  และทุกกอง  ไดรับทราบจาก 
ทานนายกวา  ศูนยฯ วัดเก็บงา  มีเด็กนักเรียนดื่มนมแลวเขาโรงพยาบาล  ทุกศูนยใหดู
เรื่องนม  เรื่องอาหาร  ดวย  เขาวาเด็กมีอาการอาเจียน  จากการสอบถามครูใหเด็กดื่มนม
เวลาเด็กเลิกเรียนหรือเอากลับไปบาน  อยากใหเด็กดื่มนมเวลา  ๑๐.๐๐  น.  เพราะนมมี 

 
          การสงมา... 
 



-๑๖- 
 
การสงมาเปนทอด ๆ ผูปกครองอาจไมรูใหเด็กดื่มนมของวันถัดไป  สวนนมท่ีเหลือเด็กคน
ไหนท่ีไมไดมาโรงเรียนใหฝากไปใหดวย  เรื่องอาหารใหครูดูแลใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 
- การตอสัญญาจาง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  อยากใหทานไดปฏิบัติงาน  หัวหนา
ใหคะแนนมากนอยก็ใหพิจารณาวาคะแนนไดจากการปฏิบัติงาน 
- การใหคะแนนใหหัวหนาเอาแบบประเมินใหเขากรอกคะแนนวาอยากไดเทาไร 

นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  (ครู)  - เรียนทานรองนายกฯ  ท้ัง  ๒  ทาน  ผูอํานวยการกองทุกกอง  และผูเขารวมประชุมทุก 
ทาน  เด็กดื่มนมแลวอาเจียนเขาโรงพยาบาล  ๑๐  คน  ไมใชคะ  เด็กเขาโรงพยาบาล  ๒  
คน  สาเหตุเกิดจากลําไสอักเสบ  เด็กเขาโรงพยาบาลวันศุกร  ไมใชเกิดจากนมและอาหาร
คะ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  -  เรียนครูศูนยทุกทาน  เด็กไมกินนมก็เอาใสกระเปา  นมถาไมแชเย็นไว  เกิน  ๒   
ชั่วโมง  นมก็มีโอกาสเนาได  อาหารก็ใหทําสดใหมถูกหลักอนามัย   
- เด็กสําลักนม  อาหาร  นอนกินนมแลวเด็กไอ  วันถึงสองวัน  เด็กจะเริ่มมีไขข้ึน  อาจเกิด
จากเชื้อจากการสําลัก 

นางอรอินทร  เมืองจันทร  (ครู)  - ท่ีศูนยฯ  ใหเด็กกินนมเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ทุกวัน  ไมไดเอากลับไปกินท่ีบานคะ   
การใหเด็กกินท่ีโรงเรียนจะไดดูคุณภาพน้ํานมดวยวามีประสิทธิภาพหรือไม  นมเสียไหม  
เพราะบางครั้งนมก็เปนตะกอน 

รองนายกเทศมนตรี (นางประจวบ  สิงหชะฏา)  - การรายงานไมวาจะเปนเรื่องใด ๆ ไมตองเสนอถึงทานนายกเลย  ให 
ผานผูอํานวยการกอง  และรองนายกฯ ท่ีดูแลแตละกองกอน  เพราะบางครั้งนายกถาม   
ผูอํานวยการกองและรองนายก  ไมรูเรื่องวามีอะไร  การสงนมเขาจะมาสงแตเชาตรู
บางครั้งครูศูนยฯ  ไมอยู 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน – ครูศูนยฯ  ก็เปนคณะกรรมการ  หากนมมีปญหาใหรีบรายงาน 
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา)  -  ครูศูนยฯ อยู  ถาการสงนมแลวนมมีปญหาใหรีบแจงคะ  เพราะครูศูนยจะ 

อยูตรงจุดนั้นอยูแลว 
รองนายกเทศมนตรี (นางประจวบ  สิงหชะฏา)  - หากมีปญหาไมวาจะเปนอาหารเสริมนม  อาหารกลาง  ใหรีบ 

รายงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร  -  ผมขอนําเรียนเรื่องนมครับ  สามารถแยกได  ดังนี้ 

นมสดพาสเจอรไรซ (Pasteurized milk)  
นมสด 100% ท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนต่ําแตใชเวลานาน คือไมต่ํากวา 63-
65  องศาเซลเซียส  เปนเวลานาน 30 นาที หรือทําใหรอนไมต่ํากวา 72 องศา
เซลเซียส เปนเวลานานอยางนอย 16 นาที เม่ือผานความรอนครบตามเวลาท่ีกําหนดไว
แลว ก็ทําใหเย็นลงทันที ท่ีอุณหภูมิไมเกิน 5 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิตูเย็น) โดยนม
ชนิดนี้จะมีไขมันอยูประมาณ 3.8% 
ขอดี นมพาสเจอรไรซเปนนมมีคุณคาทางอาหาร ใกลเคียงกับนมโคสดมากท่ีสุดและยังมี
รสชาติสดอรอยอีกดวย  อยางไรก็ตามถึงแมวานมสดพาสเจอรไรซจะเปนนมท่ีมีคุณคา
ทางโภชนาการสูง แตก็ควรใชเลี้ยงเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 1 ขวบข้ึนไป เด็กแรกเกิดถึง 1 
ขวบควรไดรับการเลี้ยงดูดดวยน้ํานมแม ท่ีนอกจากมีสารอาหารครบถวนแลว ยังมี
ภูมิคุมกันท่ีจําเปนสําหรับทารกอีกดวย 
ขอเสีย กรรมวิธีการพาสเจอรไรซนั้นสามารถทําลายจุลินทรียไดเพียงแคบางชนิด เชน 

 
          จุลินทรีย... 



-๑๗- 
 

จุลินทรียท่ีเปนโทษตอรางกาย แตไมสามารถกําจัดจุลินทรียท่ีทําใหนมเนาเสียได ดังนั้น
จึงตองเก็บนมพาสเจอรไรซไวในท่ีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส (ตูเย็น)ตลอดเวลา 
หลังจาก 3-5 วัน เชื้อจุลินทรยีท่ียังคงหลงเหลืออยูอาจเพ่ิมจํานวนข้ึนจนทําใหนมบูดได 
แตถาเปดขวดแลวควรดื่มใหหมดภายใน 2 วัน  

    นมสเตอริไลซ (Sterilized milk)  
คือนมสด 100% ท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ 118 องศาเซลเชียส 
โดยใชเวลานาน 12 นาที ความรอนสูงของระบบสเตอริไลซจะสามารถทําลาย
เชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคและจุลินทรียท่ีทําใหนมเนาเสีย นมชนิดนี้จึงสามารถเก็บได
นานกวา 1 ปโดยไมตองแชเย็น คุณภาพของน้ํานมเปลี่ยนแปลงไมมากนัก แตปริมาณ
วิตามินบีตางๆอาจจะลดลง 
ขอดี เก็บไดนานโดยไมตองแชตูเย็น แตถาเปดกลองแลวดื่มไมหมด ควรนําไปแชในตูเย็น 
ขอเสีย รสชาติ ความสด อรอยนอยกวา เม่ือเทียบนมพาสเจอรไรซ  

    นมยูเอชที ( UHT หรือ Utra High Temperature milk) 
เปนนมสดท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ 135-150  องศาเซลเชียส 
เปนเวลานาน 2-3  วินาที แลวนํามาบรรจุดวยขบวนการปลอดเชื้อ ระบบยูเอชทีจะใช
อุณหภูมิสูงแตระยะเวลาการฆาเชื้อท่ีสั้นมากเพ่ือไมใหคุณภาพของน้ํานมเปลี่ยนแปลงไป 
เปนระบบท่ีสามารถกําจัดเชื้อจุลินทรียไดเกือบท้ังหมด สามารถเก็บไดนานถึง 6-9 
เดือน โดยไมตองแชตูเย็น 
ขอดี เก็บท่ีอุณหภูมิหองไดนาน แตถาเปดกลองแลวดื่มไมหมดก็ควรนําไปแชในตูเย็นนะ
คะ 
ขอเสีย รสชาติ ความสด อรอยนอยกวา เม่ือเทียบกับนมพาสเจอรไรซ ดังนั้นเราจะวามี
การปรุงแตงเพ่ือใหมีรสชาติอรอยข้ึน 

รองนายกเทศมนตร ี (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหศูนยฯ  ไดตรวจสอบเปนประจํา  ตรวจสอบใหถูกตอง  ครูตองมีการ 
ประสานการปฏิบัติงานกับผูอํานวยการกองศึกษา  ทานรองฯ  ประจวบ  กอนท่ีจะ

นําเสนอ 
ทานนายก 
- ใครมีอะไรเพ่ิมเติมหากไมมีผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผม
ของเลิกประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๕  น. 
 
      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายเทศ    มะเดื่อ) 
              รองนายกมนตรตีําบลเมืองจันทร 


