
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลสามัญ  และพนักงานจาง 
ครั้งท่ี  ๗/2560 

เม่ือวันท่ี  2๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  เวลา  10.๐0  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

...................................................................... 
ผูมาประชุม 
     ๑.  นายชยัยะนารถ    ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๒. นายเทศ   มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๓. นางประจวบ  สิงหชะฎา 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. นางสาวณิชาภา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๓. จ.อ.ชุติพนธ  ปดตามานัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
๑๔. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๕. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๑๖. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน 
๑๗. นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
๑๘. นายไพรตัน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
๑๙. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 
๒๐. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒๑. นางจตุพร  หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
๒๒. นายนพดล     วงษสุรินทร ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
๒๓. นางสาวปรตี  มะเดื่อ  ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
๒๔. นายอธินันท  ศิริจันทร ผช.เจาพนักงานการประปา 
๒๕. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผช.เจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 
๒๖. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผช.เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๗. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองการศึกษา) 
๒๘. นางสาววิภาดา  ธนารัตติกุล ผช.เจาพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา) 
๒๙. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 
๓๐. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

 
/๓๑. นายมนตรี... 
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๓๑. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผช.เจาพนักงานการเกษตร 
๓๒. นายณชพล  กองปด  ผช.เจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 
๓๓. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 
๓๔.  นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 
๓๕. นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผช.เจาพนักงานพัสดุ  (กองคลัง) 
๓๖.  นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผช.เจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 
๓๗.  นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา) 
๓๘.  นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) 
๓๙. นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 
๔๐.  นางสาวจิรภา  ศรีสุข  พนักงานจางเหมาบริการ 
๔๑.  นางอุไรวรรณ  เมืองจนัทร คร ู
๔๒.  นางสาวณัฏฐวรรณ ขันติวงษ คร ู
๔๓.  นางสาวอําพร  อะวะศรี  คร ู
๔๔.  นางอรอินทร  เมืองจันทร คร ู
๔๕.  นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

 
ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวรัสดา  รุนพงษ          นักวิชาการคลัง                      ลาปวย 
2. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม    ไมมา 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.๐0  น. 
 เม่ือถึงเวลา  10.๐0 น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก  
เขารวมประชุม  โดยมีนายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  
และเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรี  -  ผมอยากใหทุกทานไดเห็นความสําคัญของการประชุมรวมกัน  เพ่ือตามงานและ 

พัฒนาขับเคลื่อนไปดวยกัน 
- ผมจะมอบหมายใหแตละกองไดสรุปงานมอบหมายแตละกอง/แผนการปฏิบัติงานเพ่ือ
จะไดตามในการขับเคลื่อนงาน  และฝากทานปลัด  รองปลัด  รองนายก  ไดตามงาน 
-  เทศบาลตําบลเมืองจันทรไดของบประมาณจากสวนราชการอ่ืน  ไดเขาบรรจุไวใน
แผนหลายหนวยงาน 
-  ใหแตละกองดูวาเรามีงานอะไรบาง  ตองแยกการทํางานใหทันตามหวงระยะเวลา  
งานรับผิดชอบ  งานมอบหมาย  งานนโยบายท่ีทํา  สามารถนํามาเปนตัวชี้วัดในการ
ประเมินดวย 

 
          /ตอนเชา.... 



-๓- 
 

-  ตอนเชาใหตรวจดูวางานราชการมีอะไรบาง  ใหแตละกองดูเว็บไซตของกรมสงเสริม
การปกครอง  เรามีธุรการของแตละกอง  ถาเรารอเอกสารจะทําใหเราทํางานชาและ
เสียโอกาสในการทํางาน 
ผมมีขอหารือในการทํางานหลายเรื่อง  ดังนี้ 
- เม่ือวันอาทิตยท่ีผานมาเราไดของบประมาณในการสรางสะพาน  ชื่อโครงการสะพาน
ขามหวยทับทัน  บานหนองหวา-บานหนองหมี  ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร  
จังหวัดศรีสะเกษ/บานกระออม อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร  อีก  ๑๕  วัน  ก็
จะมีการมาสํารวจอีกรอบ  เราตองเตรียมเอกสารในการอุทิศท่ีดิน  ฝากทานรองปลัด  
กองชาง  ประสานสํานักงานท่ีดินฯ  ในการออกรังวัดท่ีสาธารณะ  ใหเรียบรอยกอน
กลางเดือนหนา  ใหทุกทานรีบดําเนินการเรื่องเอกสาร  ในเรื่องของพ้ืนท่ีไมตองไป
ทับพ้ืนท่ีปาอ่ืน  การเชื่อมสะพานระหวาง  ๒  อําเภอ  ผมอยากใหสอดคลองกับงาน
ไหวพระธาตุในการเปนศูนยฯ  รวม 
-  ชวงนี้มีการกอสรางถนนบริเวณหนาวัดเมืองจันทร  และเสนบานสวัสด-ีบานทุม 
-  ไฟฟาสาธารณะ  จะเหลือบานเมืองจันทร-อีงอย  และบานเมืองจันทร-หนองแคน 
-  ในปงบประมาณ  ๒๕๖๒  เราไดเสนอของบประมาณในหนวยงานอ่ืนเยอะ  ผม
ขอบคุณทุกทานในการทําแผน  กองชางมีหลายเสนท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนทางหลวง  ให
รีบดําเนินการ 
-  งานท่ีเรากันเงินไวและยังไมไดดําเนินการ  ใหรีบดําเนินการ 
-  ลานกีฬา  สถานีสูบน้ําบานหนองหวา  ท่ีเราตองจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบ 
-  ผมอยากจะประชุมหัวหนาสวนราชการทุกสัปดาหเพ่ือปรึกษาหารือในการทํางาน 
-  งานบุคคล  คนกับงานไมไปดวยกัน  ผมจัดจะจัดคนใหงานไปดวยกัน  การติดตาม
งาน  ฝายทุกกองดูงานเก่ียวกับบุคคลของแตละกอง  ฝากรองปลัดดูแลเรื่องนี้ดวย  
เพ่ือจะตามงานไดถูก 
-  งานพัฒนาชุมชน  เปนการดูแลพ่ีนองท่ีมีความสําคัญ  ในเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผู
พิการ  ผูติดเชื้อ  งานกลุมอาชีพ  ผมไดของบ พมจ.ในงานฝมือ  หมู  ๑  หมู  ๓  และ
หมู  ๒๑  บานบกจะมีโครงการฝกอาชีพ  ๔๐  วัน  งานกองทุนสวัสดิการชุมชน  เรา
ตองรีบดําเนินการเพ่ือของบประมาณ 
-  งานซอมบาน  ๒๙  หลัง  เหลือสรุปสงงาน  เพ่ือจะไดขอ  ๔๐  หลัง  ใหสรุปผลงาน
สงดวย  ถาเปนไปไดดําเนินการเสร็จแลวใหสรุปสง 
-  งานกลุมอาชีพ  ครอบครัวคนยากจน  งานผูสูงอายุ  ผูพิการ  คนไหนท่ีไมสะดวกใน
การเบิกเงินกับธนาคารใหแจง  เราจะนําเงินไปมอบท่ีหมูบาน  ผมขอยึด  ๒  แบบ  คือ  
โอนเงินเขาบัญชีและจายเงินสด 
-  งานสาธารณสุข  จังหวัดศรีสะเกษเลือกเราเปนตนแบบ  งานสาธารณสุขทุกมิติ  
เรื่องขยะ  สุขภาพ  งานปลอดเหลา  ทําเปนเรื่อง  ๆ  โดยการขับเคลื่อนโครงการให  
โยงงาน  ทํางานใหเปนงานทางวชิาการ  และงานวิจัย 

         /คนไข... 
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-  คนไขติดบานติดเตียง  เราไดทํารวมกับ รพ.สต.  อสม.  ฝากคุณจตุพรประชาสัมพันธ
วาตอนนี้ทองถ่ินเราทําอะไรบาง 
-  งานประชาสัมพันธ  เรามีเพลงของเราอยากใหเปดบาง  เปดใหเปนเพลงมารชของ
เทศบาล 
-  ประชาสัมพันธวางานไหนทําอะไรบาง  ใหประชาสัมพันธเปนวัน  เปนสัปดาห  เชน  
เรื่องทํารั้ว  ทําโรงรถ  ทําดีดวยจิตอาสา  งานซอมไฟฟา  งานบริการ  ซ่ึงเราไมมีการ
ประชาสัมพันธ 
-  งานปองกัน  เราไดอบรม  อปพร.  เปนวันท่ี  ๖-๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เม่ือวาน
พนักงาน  อปพร.  ไดมีการวัดตัวตัดชุด  อปพร.  จํานวน  ๒๗  ชุด  งบประมาณ  
๕๐,๐๐๐  บาท 
ฝากเรื่องไฟไหมฟาง  อยากใหประชาสัมพันธในการเก็บฟางใหมีความระมัดระวัง  
ตัวอยางบานหนองแฮด  ก็เกิดไฟไหมสาเหตุจากอากาศเปลี่ยนลมแรง  ย้ําทุกอยางดวย
ความหวงใยของเทศบาล 

   - งานธุรการ  ฝากตอนเชาเขาดูหนังสือเขาออกดูใหกองอ่ืนดวย ถาเอกสารใหผมดวย   
   ๑  ชุด  ผมจะไดตามงาน 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
นายกเทศมนตรี  -  ทุกทานไดอานรายงานการประชุม  หากมีการแกไขขอใหแจงเจาหนาท่ีทําการแกไข 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
   ๓.๑  ขอส่ังการของผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

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

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๒  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันสําคัญของชาติไทย  
ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเม่ือ

วันท่ี 13 ต.ค. 2559 ยังความเศราสลดอยางยิ่งใหญมาสูพสกนิกรชาวไทย และดวย
พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระราชทานตอประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชน
ชาวไทยท้ังปวงจึงนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสําคัญ 

          /ของวันท่ี... 
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ของวันท่ี 5 ธ.ค.ซ่ึงเปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ - 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
กําหนดวา วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปเปนวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้ 
       1. เปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

2. เปนวันชาติ  
3. เปนวันพอแหงชาติ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 6 ก.พ. 2560 เปนตนไป  
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไดมีมติใหวันท่ี 5 ธ.ค.ของทุกปเปนวันหยุดราชการ      

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๓  จังหวัดศรีสะเกษ   กําหนดจัดงานเทศกาลปใหมส่ีเผาไทยศรีสะเกษ ระหวาง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2560 รวม 11 วัน 11 คืน ณ 
สนามหนาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานประกอบดวย กิจกรรมรานธารา
กาชาด สนุกลุนโชคกับธารากาชาด   บัตรราคา 20.- บาท กิจกรรมออกสลาก
กาชาด ประจําป 2561 ราคาฉบับละ 50.- ทําบุญลุนรับรถยนตและของรางวัล
ใหญมากมาย ดังนี้ รางวัลท่ี 1 รถเกง MAZDA 2 มี 1 รางวัลๆละ 1 คัน, รางวัลท่ี 
2 รถกระบะบรรทุกตอนเดียว NavaRA Single Cab มี 1 รางวัลๆละ 1คัน, รางวัล
ท่ี 3 รถจักรยานยนต Honda MsX มี 3 รางวัลๆละ 1 คัน, รางวัลท่ี 4 
รถจักรยานยนต Honda Moove มี 5 รางวัลๆละ 1 คัน, รางวัลท่ี 5 รถจักรยาน
เสือภูเขา TREX มี 5 รางวัลๆละ 1 คัน, รางวัลท่ี 6 โทรทัศนสี 40 นิ้ว มี 10 
รางวัลๆละ 1 เครื่อง, รางวัลท่ี 7 รถจักรยาน 2 ลอ มี 20 รางวัลๆละ 1 คัน, รางวัล
ท่ี 8 รางวัลเลขทาย 3 ตัว พัดลมตั้งพ้ืนขนาด 16 นิ้ว มี 100 รางวัลๆละ 1 เครื่อง, 
และรางวัลท่ี 9 รางวัลขางเคียงรางวัลท่ี 1 สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท มี 2 
รางวัลๆละ 1 เสน, การออกรานนิทรรศการ และการจําหนายสินคา หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การประกวดผลิตภัณฑชุมชน หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ, การแขงขันกีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษ คัพ การแสดง
ดนตรีคอนเสิรต การออกรานของภาคเอกชน กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง และ
กิจกรรมการออกสลากการกุศล  

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
 
 
         /๓.๔ สรุปการ... 
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๓.๔  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒3  พฤศจิกายน  25๖๐ 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรีสะเกษ 
(ฟอรด) 

นข  3270  ศรีสะเกษ 
(EMS) 

1 กฆ 494 ศรสีะเกษ 
(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 3,000 - 2,500 - 200  

รวม 9,500 - 5,500 - 300 - 
 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2560 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2560 1,000 - - - 

รวม 1,000 - 200 - 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  การเตรียมขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 -  จัดสงรายช่ือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  และขอมูลผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน  สงในวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 -  สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  รอบท่ี  ๑  พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายขอโดยสงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ภายในวันท่ี  ๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  โดยสามารถนําสงดวยตนเองหรือทางไปรษณีย 
 -  สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  รอบท่ี  ๒  พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายขอโดยสงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ภายในวันท่ี  ๒๒  
ธันวาคม  ๒๕๖๐  โดยสามารถนําสงดวยตนเองหรือทางไปรษณีย 

 
 
        /เจาพนักงาน... 
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เจาพนักงานธุรการ -  ตามท่ีไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมการประเมินโครงการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๓ พฤศจกิายน  ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาราชภัฏ
ศรีสะเกษ   งานท่ีไดปฏิบัติ 

 ๑. จัดสงรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  และขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  
สงในวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ดําเนินการเรียบรอยแลว 

 ๒.  สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  รอบท่ี  ๑  พรอมเอกสารหลักฐานประกอบรายขอ
โดยสงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ภายในวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   

 หลักฐานเชิงประจักษ  รอบท่ี  ๑  อยูระหวางรวบรวมขอมูลคะ 
 ๓.  สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  รอบท่ี  ๒  พรอมเอกสารหลักฐานประกอบรายขอ

โดยสงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ภายในวันท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐   
 สําหรับหลักฐานเชิงประจักษ  รอบท่ี  ๒  จะมีขอมูลของงานพัสดุเยอะ  และคะแนน

ท่ีไดรับในแตละขอสามารถอุธรณคะแนนไดถาเราไมพอใจคะแนนท่ีไดรับ ประมาณ
เดือนกุมภาพันธแจงคะแนน 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๔.๒  การจัดทําผังเมืองชุมชน (เทศบาล)  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปลัดเทศบาลตําบล -  การจัดทําผังเมืองชุมชนตองทําเปนโครงการ  ใหเสนอบรรจุในแผน  เปนโครงการ

ของกองชางตองประสานสํานักปลัดโอนงบประมาณ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๓  โครงการกิจกรรมกีฬาตําบล  “เมืองจันทรคัพ”  ครั้งท่ี  ๑๘  ประจําป 
       งบประมาณ  ๒๕๖๑ 

- ดําเนินการแขงขันวันเสาร-วันอาทิตยท่ี  ๙-๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐,   
วันท่ี  ๑๖-๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๐,  วันท่ี  ๒๓-๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
-  พิธีเปด-ปด  วันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

ผูอํานวยการกองการศึกษา        -  ประเภทการแขงขัน 
    ๑.  กีฬาสากล 
     -  ฟุตบอลชาย  รุน  ประชาชนท่ัวไปชาย (ไมจํากัดอายุ) 
     -  ฟุตบอลชาย  รุนอายุ  ๔๐  ปข้ึนไป  (อายุไมเกินป พ.ศ.๒๕๒๑) 
     -  ฟุตบอลหญิงผสม (เยาวชน ๖ คน และแมบาน อายุ ๒๐ ปข้ึนไป  

   ๕ คน) 
    ๒.  กีฬามหาสนุกและกีฬาพ้ืนบาน  
     -  ชักเยอ (ผสม  ชาย  ๕  คน  หญิง  ๕  คน) 
     -  วิ่ง  ๓  ขา (ผสม  ชาย  ๒  คน  หญิง  ๑  คน) 
         /วิ่งผลัด... 
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     -  วิ่งผลัดกระสอบ  (ผสม  ชาย  ๒  คน  หญิง  ๒  คน) 
     -  วิง่ซุปเปอรแมน  (ผสม ชาย  ๒  คน  หญิง  ๒ คน) 
   -  จะทําการแขงขันในวันเสาร-วันอาทิตย  และพิธีเปดปดวันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
   เสนอเพ่ือทานนายกพิจารณาคะ 
นายกเทศมนตรี  -  เรื่องกีฬาวันไหนท่ีผมมีราชการจะมอบทานรองเทศชวยดูแล  ใหทําปาย 

ประชาสัมพันธงานกีฬา  งานวันเด็ก  และงานไหวพระธาตุ  เพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน  และใหนําเรื่องตลาดเขารวมในแตละกิจกรรม 
ฝากเจาหนาท่ีไดประชาสัมพันธ 
ผมไดคุยกับทานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  และเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  จะมีการ
ประกวดโค  โดยใชสนามโรงเรียนบานเมืองจันทร 

ปลัดเทศบาล  -  ไมทราบวาถนนดําเนินการเสร็จหรือยัง  เพราะจะกระทบการเลนกีฬา 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
   ๔.๔  โครงการฝกอบรมทบทวน  อปพร.  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
           ระหวางวันท่ี  ๒๐-๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
           เปาหมายสมาชิก อปพร.  ๔๐  คน 
เจาพนักงานปองกันฯ -  เรียนทานนายก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอเปลี่ยนแปลงการจัดฝกอบรมครับ 
   เปนวันท่ี  ๖-๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เพราะไดประสานแลววิทยากรไมวางวันท่ี  ๒๐-๒๒   

ธันวาคม  ๒๕๖๐  ครับ  วิทยากรจึงขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
นายกเทศมนตรี  -  ใหหัวหนากองไดรายงานผลการปฏิบัติงาน 
หัวหนาสํานักปลัด -  เรียนทานนายก  ทานรองนายก  ทานท่ีปรึกษา  และทานปลัด  ทานรองปลัด  และ 

ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอแจงกําหนดการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  
วันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําเทศบัญญัติ 
จํานวน  ๖  เรื่อง 
วันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ยื่นญัตติเสนอประชุมสภา 
วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ตลาดประชารัฐ 
วันท่ี  ๖-๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  อบรมหลักสูตร  ทบทวน  อปพร. 
วันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๑ 

นายกเทศมนตรี -  เราไดโครงการสนามกีฬา  ตองทําการยายเสาธงผมจะยายมาฝงทิศตะวันตก  สนาม
กีฬาตองรีบดําเนิน  ฝากกองชางไดทําเอกสารใหแลวเสร็จ  ผมจะนําเขาท่ีประชุมสภา
ในวันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

 
        /กองการศึกษา... 
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 -  กองการศึกษานําเสนอ 
ผูอํานวยการกองการศึกษา  -  ซักซอมแนวทางการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จะเปนการ
ปรับเงินเดือน  การปรับเงินเดือน  การปรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการ
บุตร  คาครองชีพชั่วคราว  เงินประกันสังคมท่ีคางจาย  ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๙  ใหกับผูมีสิทธิไดรับเงิน  

นายกเทศมนตรี -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผมอยากพัฒนาศูนยฯ  แตไมมีเวลา  ผมฝากทานรองฯ 
ประจวบ  วาเราตองพัฒนาอะไรบาง  นอกจากเรื่องอาหาร  อาคาร  ไมตองรอขอ
งบประมาณของเรา  นอกจากจะมีการพัฒนาบุคลากรตองพัฒนาศูนย  สําหรับเรื่อง
อาหารผมจะสุมตรวจแตละศูนย  อาหาร-นม  ตองถูกหลักอนามัย  สําหรับเด็กท่ีมี
ความสําคัญตอทองถ่ิน  อธิบดีย้ําใหพัฒนาศูนยฯ  ใหมีการพัฒนาศูนยฯ  ถาเกินฐานะ
การเงินเราใหทําหนังสือของบประมาณ  ฝากทานรองฯ ประจวบวาจะพัฒนาศูนยฯ  
อยางไร 

 - เรื่องยายแทงประปา ท่ีอยูศูนยฯ  บานโคก  ดําเนินการถึงไหนแลว  ฝากผูอํานวยการ
กองชางดวย 

 -  ครู  ใหเอาใจใสในเรื่อง  อาหาร  นม  การพัฒนาการของเด็ก  เพราะเรายังไมเนน
การเรียนจะเนนการพัฒนาการ  ใหมีความคิด 

 -  งานวัฒนาธรรม  ผมอยากใหเสื้อกูยของเราเปนท่ีภาคภูมิใจของวัฒนธรรมเรา  และ
ใหมีการสวมใสในวันอังคาร  ตามสั่งการของทานผูวาฯ  ใหมีการใสเสื้อแซวในวันอังคาร
ของเราใหใสเสื้อกูย 

 -  กองชาง  ขอความรวมมือเรื่องหนังสือ  เขา-ออก  ท่ีเก่ียวของกับกองชางและกองอ่ืน  
ดูระยะเวลาในการทํางานใหเสร็จทันตามกําหนด 

 -  งานออกแบบ  ประมาณการ  ปร.๔  ปร.๕  ท่ีกันเงินไว  ชางตองทํางานประสานกับ
พัสดุ  เพ่ือแจงคณะกรรมการตรวจงานจาง  และงานไหนท่ีมีเรื่องโอนงบประมาณ 

 -  ฝากรองฯ  เทศ  เราไดประชาคมเรื่องสะพาน  ใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ  ประสาน  
และตามเอกสารใหทันตามหวงเวลา  เอกสารสงไมเกินวันท่ี  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐  มี
จํานวน  ๑๙  แหง  ท่ีขอรับจัดสรรเงิน  แตจะไดรับการจัดสรร  ๖  แหงเทานั้น  ฝาก
ทานรองปลัด  ไดดูระเบียบเก่ียวกับท่ีดินท่ีเปนของผูลวงลับไปแลว 

 -  ฝากผูอํานวยการกองคลัง  ในการเบิกจายงานกีฬา  งานกันเงิน  ดําเนินการใหแลว
เสร็จ  ใหจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบใหถูกตอง 

 -  ถนน หมู ๙-๒๔  เขาอนุมัติแลวรอเอกสารผมจะประสานทานปลัดอัมรินทร อีกครั้ง 
 -  งาน  อบจ.ท่ีเราไดรับ  ถนน  หมู  ๒๑-หมู  ๘  ถามีเวลาใหชางไดลงไปดู  ตนไมท่ีเรา

ขอความอนุเคราะหตัดท่ีอยูสองขางทางใหเจาหนาท่ีไดประชาสัมพันธขอบคุณในการให
ความรวมมือ 

       /ฝากดูถนน... 
-๑๐- 



 
 -  ฝากดูถนนท่ีเรามีอยูแลว  เสนไหนมีชํารุด  ใหทําการสํารวจ  หางฯ ไหนท่ียังมีการ

ประกันสัญญาอยูใหแจงถนนชํารุด 
 -  งานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีตามแผนฯ  ใหทําประมาณการ  ปร.๔  ปร.๕  ไว 
 -  อาคารศูนยผูสูงอายุ  งบ  ๙๓๐,๐๐๐  บาท  พัสดุตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางให

เสร็จภายในไตรมาสแรก   
 -  ลานกีฬา  ศูนยฯ ผูสูงอายุ สถานีสูบน้ํา  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส

แรก 
 -  ฝากผูอํานวยการกองชาง  ดูงานกันเงิน  ๕  ตัว  ใหเสร็จ  ผมจะไดดําเนินการตาม

เทศบัญญัติ  อยากใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  เมษายน  ๒๕๖๐  
 -  งานการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การจัดซ้ือจัดจาง  ใหเปนปจจุบัน  ทํางานใหมีการ

วางแผน 
 -  งานจัดเก็บรายได   
เจาพนักงานจัดเก็บรายได -  มีหนี้คาง  คือ  เศรษฐกิจชุมชน  คาธรรมเนียมเก่ียวกับรถมีคางอยูคะ 
นายกเทศมนตรี -  คาธรรมเนียมจัดเก็บเราไดทําเปนไปตามระเบียบฯ  ใหเรามีการประชาสัมพันธใหพ่ี

นองไดรับทราบและทําความเขาใจ  โครงการ  ปาย  รานคาตาง  ๆ  ถาไมมีปายแจงให
เขาติดปายดวย 

 - ฝากในเรื่องการทํางาน  ใหเราทํางานตามหนาท่ีตนใหดีกอน  และดูนโยบาย  งานท่ี
ไดรับมอบหมาย  ฝากทานปลัด  รองปลัด  หัวหนากองแตละกอง  ดูการปฏิบัติงาน
ของบุคลกากรในกองใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 -  งานเบิกจาย  บางอยางดําเนินการตามระบบไดดี  แตบางอยางยังไมดี  ตองดูระบบ
เบิกจายดวยวาใครทําอะไร เบิกจายบางอยางชา  ใหดูวาจะทํางานและลงระบบดวย
อยางไรไมใหชา 

 -  การจัดซ้ือจัดจางกองชางใหดําเนินการไปตามระเบียบ 
 -  งานพัดสุ  ใหทําการตรวจพัสดุอันไหนท่ีชํารุดใหจําหนายออก  การรักษาทรัพยสิน

ของทางราชการใหดูดวยวาใครดูและอะไร   
 -  การประเมินพนักงานเจาหนาท่ีใหดูตั้งแตไป มา ลา สาย งานนโยบาย  งาน

มอบหมาย  ใหพิจารณาในการประเมิน  ใหยึดระเบียบ  ยึดขบวนการในระบบราชการ
ใหเขม  ถาใครไมมีงานทําจะประเมินออก 

 -  ฝากงานครัว  สถานท่ี  ฝากดูเรื่องขยะ  สนามหญา  เราตองเปนแบบอยางท่ีดีของ
ชุมชน 

 -  ใหทําปายตรงโรงรถวารถใครอยูตรงไหน  ฝากปลัด  รองปลัด  รองนายกท้ังสองทาน  
 ดูวาใครจะจอดรถตรงไหน  การเบิกจายวัสดุในการจัดทําใหดูดวยวาอันไหนเบิกไดเบิก

ไมได 
 -  การปรับปรุงภูมิทัศน  รอรถดินและคงจะไดปรับปรุงภูมิทัศน 
 -  วันไหนท่ีเราออกเก็บขยะ 
        /นักประชาสัมพันธ... 

-๑๑- 
 



นักประชาสัมพันธ -  ไดแจงตารางการออกเก็บขยะแลวคะ 
นายกเทศมนตรี -  งานซอมไฟฟาเราออกซอมทุกวันศุกร  ออกเก็บขยะอยาใหตรงกับงานซอมไฟฟา 
ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  -  ตามท่ีไดเขารวมประชุมท่ีอําเภอ  ตลาดประชารัฐจะเปดวันท่ี  ๕  ธันวาคม  

๒๕๖๐  ท่ีเทศบาลตําบลหนองใหญหนาโรงพยาบาลคะ   
นายกเทศมนตรี -  ตลาดของเราใหไปขายไดท่ีบานหนองหวา  และบานเมืองจันทร 
ปลัดเทศบาล -  ฝากทานนายกไดตามงานลานกีฬาท่ีจังหวัดอีกครั้ง  เพราะตามท่ีไดขอแกไข

เปลี่ยนแปลงจังหวัดจะเสนอกรมฯ พิจารณาจะไมใชอํานาจของผูวาฯ  คะ 
 -  คาตอบแทนครูศูนยฯ  เสนอผูวาแลวรอหนังสือคะ 
 -  โครงการประปาใหคุยกันระหวางขาราชการกับชาง  ใหหาแนวทางแกไข 
นักประชาสัมพันธ -  ถนนท่ีมีการกอสรางหนาวัดเมืองจันทรมีการวางทอหรือไมคะ 
นายกเทศมนตรี -  ลงทอ  ๓  จุด ครับ  ผอ.กองชาง  ไดทําการเบิกทอหรือยัง 
ผูอํานวยการกองชาง -  เพ่ือจาก  ๒๑ ทอน ใชไหมครับ  เพ่ิมอีก  ๑๔ ทอน  ใชไหมครับ 
นายกเทศมนตรี -  เพ่ิมอีก  ๒  จุด  ๆ  ละ  ๗  ทอน 
รองปลัดเทศบาล -  ผมมีเรื่องนําเสนอท่ีประชุมครับ 
 ๑. ตามท่ีไดออกประชาคมหมูบานมีคําถามวาเม่ือไหรจะไดใชน้ําประปา  เพราะยังไมมี

ไฟฟา  แลวเราจะดําเนินการอยางไร 
   ๒.  กีฬาดูตารางแลวกีฬาอาวุโสกําหนด  ๓๕-๔๕  ป  แลวอาย ุ ๓๕  ป  พอจะเปน 
               อาวุโสหรือยัง 

๓.  การขอถอนเงินประกันสัญญา  เวลามีหนังสือผูรับจางหมดสัญญาแลว  ปกติการ
ถอนประกันสัญญาเราทําหนังสือแจงกอนหมดสัญญา  และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ 
๔.  การตรวจงานจาง  ชางตองมีเอกสารรายงานประจําวัน  ประจําสัปดาห  เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจงานจาง  ถือเปนเอกสารประกอบการพิจารณาตรวจงานจางตองมี
ใหกรรมการตรวจฯ  เขาดู 
๕.  เรื่องดื่มสุรา  เคยมีเหตุท่ีรอยเอ็ดดื่มในเวลาราชการโทษ  ปลดออก  ไลออก  เปน
วินัยรายแรง  ไมอยากใหมีปญหา  และงานลอยกระทงผมไมเคยเห็นงานไหนเปนแบบนี้  
ผมเห็นนายกอยูท้ังวัน  ผมก็อยูท่ีวัด  และในงานนี้เจาของโครงการก็ไมเห็นผมอีก  มี
พนักงานของเราเดินเปนรูปฟนปลา  บางครั้งมีการจับไมคขอบคุณคนนั้นคนนี้  พอโดน
ตําหนิก็ไปพูด  ไมรูจะมีผูบังคับบัญชาทําไม 
๖.  มีการแกไขเอกสารท่ีผมไมเขาใจ  ไมมีการพูดคุย  การทําเชนนี้ไมถูกตอง  ไมอยาก
ใหเกิดข้ึน 
๗.  การทําโครงการแตละครั้งมีคาใชจายจะเกิดข้ึนกับคนท่ีอยูในสถานท่ีนั้น  อยากนํา
เรียนผูบริหารท่ีวาเงินสวนกลางเรามีพอใหหรือทานใดบริหาร  เคยถามหรือไมวา  คา
สึกหรอ  คาน้ํามันรถ  ตองมีการดูแลในเรื่องนี้ 
๘.  การปฏิบัตหินาท่ีราชการ สรุปไดวา การประเมินผลการปฏบิัติงานเปนงานอยางเดียว 

นายกเทศมนตรี  -  การถอนประกันสัญญา  เราตองแจงผูรับจางใหเขาทราบกอนหมดสัญญา 
 
          /การตรวจงานจาง... 

-๑๒- 



 
- การตรวจงานจาง  เรียนทานนายชางท่ีดูแลควบคุมท่ีตองรายงานบันทึกประจําวัน  
เพ่ือใชในการเบิกจาย  และคณะกรรมการตรวจ  ใหปฏิบัติตามระเบียบ  ใหนายชางได
ชี้แจง 

นายชางโยธา -  เรื่องบันทึกประจําวันมีหลายครั้งท่ีผมทําใหไปแลวคณะกรรมการไมเห็นตรงกับผม 
 อยากใหเสร็จแลวจะไดทําครั้งเดียว  ไมอยากใหมีรอยแกไขครับ การทํางานมีการ

ปรับแกอยากใหคุยกันเสร็จกอน  กรรมการบางคนรอผมในการตรวจงาน 
เจาพนักงานธุรการ -  ในฐานะกรรมการตรวจงานจางคนหนึ่งท่ีวากรรมการบางคนรอตรวจงาน  ปกติเม่ือ

ประธานไดรับแจงตรวจงานจาง คณะกรรมการไดออกตรวจงานจางภายใน  ๓  วัน  แต
ไมมีรายงานชาง  รอเปนสัปดาหก็ไมมีรายงานชาง  กรรมการจึงตรวจงานจางไมได 

ผูอํานวยการกองชาง -  การออกตรวจงานจางเม่ือคณะกรรมการไดรับหนังสือแจงตรวจงานจางก็ออกตรวจ
ภายใน  ๓  วัน  หรือ  ๕  วัน  ตามระเบียบ  และเม่ือตรวจงานจางแลวไมมีบันทึก
ประจําวัน  ไมมีบันทึกประจําสัปดาห  กรรมการสามารถบันทึกรายงานผลการตรวจ
งานจางและรายงานวาไมมีรายงานชางได 

นายกเทศมนตรี -  ทานรองปลัดมีความคิดเห็นอยางไร 
รองปลัดเทศบาล -  เหมือนกับทานผูอํานวยการกองชางพูดครับ 
นายกเทศมนตรี -  ทานนายชางท่ีบันทึกรายงานชางใหมีการพูดคุยกัน  ฝากผูอํานวยการกองชางชวยดู

การทํางาน 
 -  วันท่ีประชาคมสะพาน  ผมตองไปอบรมท่ีจังหวัดอุบลฯ  เนื่องจากติดภาระเลยไมได

เขารับการอบรม 
ผูอํานวยการกองการศึกษา - ขออนุญาตนําเรียนในเรื่องการแกไขเอกสารคะ  พอดีเอกสารคาเบิกจายไมเพียงพอ

เลยตองมีการปรับแกไขเอกสาร  ซ่ึงไดนําเรียนพ่ีปลัดรับทราบแลวคะถึงไดทําการแกไข 
นายกเทศมนตรี -  ใครมีอะไรเพ่ิมเติม  หากไมมีผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุม  และเลิก

ประชุมครับ 
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