
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง    
ครั้งที่  7 / ๒๕64 

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา ๑1.0๐ น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลมโนรมย 

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

ผูมาประชุม  
 
 1. นายนราดล  อินทรเชิง  ปลัดเทศบาล 

2.. นายชัชวาล  จักรศิลป  รองปลัดเทศบาล 
3. นายไพฑูรย  โชติการุณย  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
4. นายสรวุฒิ  โตจีน   ผูอํานวยการกองชาง 
5. นางญาณวรรธน ปานนิล   ผูอํานวยการกองคลัง 
6. นางธนพร  ถือแกว   เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 
7. นางสาวอมรรัตน นามวงษลือ  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
8. นางสาวดาลัด  ยาทุมานนท  นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ 
9. นางชุติมา  ศรีเมอืง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
10. นางปทมา  ทองประไพ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
11. นางสาวอัญชลี มาเนียม   ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
12. นางสุกัญญา  ดวงเหม็น  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 
13. นางสาวเกศรินทร งามสมชาติ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
14. นางสาวสายชล คิดงาม   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
15. นางสาวปณิชา ลามพัด   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
16. นางสาวสิริพร แตงแชม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
17. นายดํารงศักดิ์ พวงสําเภา  ผูชวยนายชางโยธา 
18. นายทองดี  ทองฤทธ์ิ  คนงานทั่วไป 
19. นายเจษฎา  เปยมเพ็ชร  นายชางโยธาชํานาญงาน 
20. นางสาวสายชล คงสมใจ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นางจิราภรณ  แสนด ี   นกัวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นายสมชาย  ฤทธิเดช   คนงานทั่วไป 
3. นายพรชัย  เมฆขยาย  คนงานประจํารถขยะ 
4. นายสาทิพย  ขุนสิงห   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
5. นายภาษิต  บอสรอย  คนงานประจํารถขยะ 
6. นายสมพร  ออนอินทร  คนงานประจํารถขยะ 
 

การประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๑1.0๐ น. 
 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม  เชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล เขานั่ง
ประจําที่ที่จัดไวในหองประชุม และไดเชิญ นายนราดล อินทรเชิง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี       
เปนประธานท่ีประชุม ตามระเบียบวาระดังน้ี 
                                                                                                                              /ระเบียบ... 
 



ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายนราดล อินทรเชิง  - สวัสดีครับ รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล และ  
ปลัดเทศบาล  พนักงานจาง การประชุมประจําเดือนเมษายน 2564 และแจงเรื่องตางๆ ใหทราบ 
ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี - การรับรองการผลการเลือกตั้งรอผลจาก กกต.จังหวัดชัยนาท ประกาศผล   

ภายใน 30 วัน 
 - กิจกรรมชวงสงกรานต หยุดตั้งแตวันที่ 10 – 15 เมษายน 2564 อยูเวรดาน

ชุมชนต้ังจุดเดิม 7 วันอันตราย มีคําสั่งใหพนักงานไปอยูเวรในแตละวัน ขอความ
อนุเคราะหเตนทจากเทศบาลตําบลคุงสําเภา สวนดานสี่แยกไฟแดงรอหนังสือสั่ง
การจากอําเภอมโนรมยกอน จึงจะเชิญ อปพร. ประชุมอีกที 

 - ทองถ่ินอําเภอมโนรมย แจงใหรายงานการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะ การบริการสาธารณะ  

 - ขอแจงเก่ียวกับประกาศเทศบาลตําบลมโนรมย เร่ืองการสรางวัฒนธรรมองคกร
เปนองคกรคุณธรรมตนแบบ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และสืบสาน วิถีวัฒนธรรม
ไทยพรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม ๔ ประการ 

 

ท่ีประชุม   - รับทราบ – 
                                                                                                              
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรบัรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
 

นายนราดล อินทรเชิง  -  รับรอง - 
ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี 
 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ – 

      

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 

นายนราดล อินทรเชิง  - เร่ือง การลางประปาหมูบานวัดกลาง  ยังไมไดแจงประชาสัมพันธประชาชน  
ปลัดเทศบาล   เพราะวาน้ําจะหยุดไหล ทําไมทันใหกําหนดหลังสงกรานต ขอใหกองชาง  
ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี กําหนดวันที่เหมาะสมอีกที จะไดทําหนังสือแจงประชาสัมพันธ 
 - สําหรับเวรสํานักงานขอใหพนักงานจางเหมามาอยูเวร เนื่องจากพนักงานจางไป

อยูเวรดาน 7 วันอันตราย 
 - เร่ือง การติดต้ังแอรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ใหพัสดุ

ติดตอดําเนินการกอนเปดเทอมใหม และใหสํานักปลัดเทศบาลโอนเงินงบประมาณ
เปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 - เร่ือง คาไฟฟาของประปา หมูที่ 4 ใหดําเนินการจายใหเรียบรอย 
 - โครงการไหนท่ีชวงนี้สามารถดําเนินการได ลองตัดสินใจดู และสําหรับโครงการ

ใหมใหดําเนินรังวัดแลวออกแบบงานกอสรางปนี้ตองทําแผนพัฒนาใหม เพ่ือวาง
แผนการใชจาย ถาขอกรมไดก็ลองขอดู 

 - เร่ือง เสยีงตามสาย ฝากกองชางเตรียมเร่ืองไวดวย 
 - เร่ือง การดําเนินการทําปายซอยรอเอาไวเขาประชุมสภากอน  
 - คาใชจายเลือกตั้งยังเหลือท่ียังไมเบิกจาย หลังสงกรานตอาจตองมีการโอน

งบประมาณ 

-2- 

/คาตอบแทน... 
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 - คาตอบแทนผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เริ่มตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2564 

เบิกไดหลังประกาศรับรองแลว 
 - เร่ือง คาใชจายท่ีมีความจําเปนใหปรึกษากันกอนพิจารณาดําเนินการจัดซื้อ เตนที่

อยูหนาเทศบาลขาดจัดซื้อผาใบวัสดุสํานักงาน 
 - การใชรถสํานักงานทุกคัน ขอใหชวยกันดูแลบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตาม

ระยะเวลา ถามีความจําเปนตองเปลี่ยนก็ใหเรงดําเนินการ เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

 - ผมขอใหแตละสํานัก แตละกองชี้แจงงานตางๆ ขอเชิญครับ 
 

นายไพฑูรย โชติการณุย สํานักปลัดเทศบาล มีงานดังนี้คือ 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล - การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ประจําเดือนเมษายน 2564 จายในวันท่ี  
    9 เมษายน 2564 สถานที่ และเวลาเหมือนเดิม 
    - การกรอกขอมูล ITA ใหเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 
 

นายสรวุฒิ โตจีน   - เร่ือง การปกเสาแนวเขตสายปากแรดเหนือเสร็จเรียบรอยแลว 
ผูอํานวยการกองชาง  - เรื่อง หมอแปลงไฟฟาของศูนยพัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนชุมชนวัดศรมีณวีรรณ      

ติดเรียบรอยแลว 
- เร่ือง การแกไขไฟฟา ขอใหชางไฟดําเนินการใหแลวเสร็จกอนหยุดสงกรานต 
 

นางญาณวรรธน ปานนิล  - เร่ือง รายรบั – รายจาย ของเทศบาลประจําเดือนเมษายน 2564 งบประมาณ  
ผูอํานวยการกองคลัง  เขา 12 ลานกวาๆ รายจายของเทศบาล 10 ลานกวาๆ 

- เร่ือง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง รายใหญๆ ดําเนนิการเก็บเรียบรอยแลว เหลือ
โรงงานรองเทาที่เดียว 

 

นายชัชวาล จักรศิลป  - ผมไดเขารวมประชุมกับ ปปช. มาการละเวนกับการละเลยตอหนาที่ของ 
รองปลัดเทศบาล   ขาราชการ ปปช. จะลงมาตรวจการทํางาน เราตองทํางานอยางละเอียดมากขึ้น 
    ทํางานดวยความระมัดระวัง 
 

นายเจษฎา เปยมเพ็ชร  - วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. จะรดน้ําขอพรปลัดเทศบาล  
นายชางโยธาฯ   รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 
      

ท่ีประชุม    - รบัทราบ-  
 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
                                                                                             
นายนราดล อินทรเชิง  - ผมขอขอบคุณทุกคนที่ชวยกันเรื่องเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล   จนผานไปไดดวยดี ไมเกิดปญหาการรองเรียนใดๆ จกประสบการณของแตละทาน 
ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี       ชวยกันจนสําเร็จ กรรมการแตละหนวยก็ทํางานกันผานไปดวยดี ไมทราบวาแตละ                  
                                         ทานมีปญหาอะไรปรึกษาอีกหรือไม ขอเชิญครับ 
 

    - ถาไมมีผมขอปดประชุม  

  

ท่ีประชุม    - รบัทราบ-  
 
                                                                                                                        /เลิกประชุม... 




