
 รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลสามัญ  และพนักงานจาง 
ครั้งท่ี  ๓/ ๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๒๔  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
 ๑.  นายชยัยะนารถ   ขันติวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๒.  นายบุญเลิศ  เมืองจันทร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 ๓.  นางสาวเมืองทอง บุปผา   ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 ๔.  นางศุภจิตรตรา บุญเย็น   หัวหนาสํานักปลัด 
 ๕.  นางสาวณัฏฐิดา ไชยโคตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ 

๖.  นางสาวจุรีรัตน สีหบุตร   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 ๗.  นางมะนิกรณ  ศรียันต   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
 ๘.  นางสาวนิมิตา สิงหเจริญ  เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

๙. นางสุธาทิพย   จันทะศิลา  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๑๐.  นายนพดล  วงษสุรินทร  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๑๑.  นางสาวปรต ี มะเดื่อ   ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 ๑๒.  นายกิตติพงษ     อินตะนัย  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๑๓.  นายเสถียร  ผามะณี   คนสวน 
 ๑๔.  นายมนตร ี  ศรีราตรี   ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 
 ๑๕.  นายเอกชัย  เมืองจันทร  พนักงานจางสถานีสูบน้ํา 
 ๑๖.  นางสาวสุปญญา ศรีละไมย  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 
 ๑๗.   นางสมพร  แพทยกลาง  คนครัว 
 ๑๘.  นางสาวนฤณวรรณ งาหอม   ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 
 ๑๙.  นางสาวอรอนงค ทวนไธสง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 
 ๒๐.  นายนคร   ไชยสนาม  คนงานท่ัวไป  (สํานักปลัด) 
 ๒๑.  นางสาวอมรรัตน งาหอม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
 ๒๒.  นายสมภักดิ ์ เหลาลาภะ  ยาม 
 ๒๓.  นางสาวอมรรัตน งาหอม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
 ๒๔.  นายทัศนพงษ สมัญญา   ผูชวยนายชางโยธา 
 ๒๕.  นางสาวจิราภา   ศรีสุข   พนักงานจางเหมาบริการ 
 

ผูไมมา 
 ๑.  นายเทศ  มะเดื่อ   ติดภารกิจ 
 ๓.  นางประจวบ  สิงหชะฎา  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๒.  นายสุพิษ  เมืองจันทร  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๕.  นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย   ลาปวย 
 ๖.  นางแกวสุริยา แสนอุบล  ติดตอราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
 
         /๗. นางสาวณิชาภา... 
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 ๗.  นางสาวณิชาภา เมืองจันทร  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๘.  นางสาวจิราวัฒน รัตนวัน   อบรม 

๙.  จาเอกชุติพนธ ปดตามานัง  ไมเขาประชุม 
๑๐. นายนคร  เมืองจันทร  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 

 ๑๑.  นางสาวรัสดา รุนพงษ   ลาปวย 
 ๑๒.  สิบเอกอิทธิเดช พิมพานราทร  คุมงาน 
 ๑๓. นางจตุพร  หลาธรรม  อบรม 

๑๕.  นายอธินนัท ศิริจันทร  อบรม 
 ๑๗.  นายมะสิน  แกวจันทร  อบรม 
 ๑๙.  นายสุบัญ  แพทยกลาง  อบรม 
 ๒๐.  นางสาววรัญชรีย นันทพันธ  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๒๑.  นางสาววภิาดา  ธนารัตติกุล  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๒๒.  นายทักษิณ  วิมล   ติดตอราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๕.  นายณชพล  กองปด   ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๓๐.  นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๓๔.  นางอุไรวรรณ เมืองจันทร  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๓๕.  นางสาวละเมียด บัวไขย   ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๓๖.  นางเรืองรอง ก่ิงสีดา   ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๓๗.  นางสาวณัฐวรรณ    ขันติวงษ  ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 ๓๘.  นางสาวอําพร อะวะศรี   ทัศนศึกษา (ศูนยฯเด็ก) 
 
ผูเขารวมประชุม 
     -ไมมี- 
 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๓๐  น. 
  เม่ือถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล พนักงานจาง ครู  และผูดูแลเด็ก 
เขารวมประชุม โดยมีนายกเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขาสูระเบียบวาระการประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  แจงท่ีประชุมไดรับทราบ  พนักงานเจาหนาท่ีเรามีภาระหนาท่ีตองปฏิบัติ  กองการศึกษา 

ไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับเด็กศูนยฯ  กองคลังบางสวนไดติดตอราชการท่ีจังหวัด 
ศรีสะเกษ และบางทานก็มีอบรม 
- เม่ือวานผมไดประสานเรื่องงบประมาณของสํานักปลัดวาโครงการไหนท่ีจะไดรับ
งบประมาณบาง   กองชางผมไดไปตามงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.  ถนน 
คสล.ท่ีของบประมาณทาง อบจ.จะนําเขาท่ีประชุมสัปดาหหนาเปนเงินจายขาดเงินสะสม  

 
 
        /๕ ลาน... 
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๕  ลาน  ซ่ึงมีในรางแผนฯ ของ อบจ. แตเวลาเปนแผนฯ ไมมีหนวยงานเรา  ผมจึงประสาน
ขอเพ่ิมชวงเดือนมีนาคม  เจาหนาท่ี อบจ.จะแทรกกอนวันปรับปรุงแผน 
-  ถนน คสล.ท่ีไดรับอนุมัติ  งบประมาณ ๕ แสนบาท  เสนบานทุงสวาง  ตอนนี้อยูระหวาง
ข้ันตอนประกาศ 
-  ผมไดประสาน ผอ.ทางหลวง ในเรื่องปาย  จํานวน  ๓๐  ปาย  วามีปายอะไรบาง  ใหติด
ใหแลวเสร็จกอนงานไหวพระธาตุ 
-  งานสํานักปลัด จะมีศูนยพักเด็กฯ  มาตรวจติดตามงานฝากดูแลดวย 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
นายกเทศมนตรีตําบล -  รับรองรายงานการประชุมกอน  หากมีอะไรแกไขแจงธุรการแกไข 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.๑  การดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ  “สายธารพระบารมี  ครองราชย  ๗๐   
ป  พระราชินี  ๗  รอบ   
 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  “สายธารพระบารมี  ครองราชย  ๗๐ ป   
พระราชินี  ๗  รอบ”  โดยกระทรวงมหาดไทยไดแจงแผนการจัดสงถังเก็บน้ําเฉลิมพระ 
เกียรติฯ  ใหจังหวัดศรีสะเกษ  ในวันท่ี  ๒๓-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  สําหรับอําเภอ    เมือง
จันทร  ไดรับจัดสรร ณ  บานโคก  หมูท่ี  ๕  ตําบลเมืองจันทร  จํานวน  ๑๐  ถัง  โดยให
ประสาน  กํานัน  ผูใหญบาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  
ดําเนินการเตรียมสถานท่ีใหพรอมสําหรับติดตั้งถังเก็บน้ํา  หมูบานละ  ๑๐  ถัง  โดยใหอยู
บริเวณเดียวกัน  มีความม่ันคงแข็งแรงควรเปนสถานท่ีสาธารณะ  หรือสถานท่ีราชการให
ประชาชนสามารถเขาไปใชประโยชนได 

นายกเทศมนตรีตําบล -  ใหประสานผูใหญบาน  เพ่ือลงถังน้ําไวจุดเดียว 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  -  ไดประสานผูใหญบานโคกแลวคะ จะตั้งถังน้ําไวศาลาประชาคมหลังใหม 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๒  การลงเวลาทําการของพนักงานเทศบาลตําบล  และพนักงานจาง  ของเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร 
 ใหพนักงานเทศบาลตําบล  และพนักงานจาง  มาปฏิบัติราชการและลงเวลาทํา
การตามท่ีผูบริหารกําหนดไว  และหากมาหลังเวลาท่ีกําหนด  จะลงมาทํางานสาย 
หากสายเกิน ๘ ครั้ง  ใหขาดทําการ  1  วัน  เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถมาลงเวลาไดทัน
ใหโทรแจงงานบุคคล/ผูบังคับบัญชาไดรับทราบ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
 
        /๓.๓ สรุป... 
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๓.๓  สรุปการปฏิบัติงานของเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๐  และแผนปฏิบัติงานเดือน 
เมษายน  ๒๕๖๐  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง   

นายกเทศมนตรีตําบล -  กองการศึกษาและกองชาง  ติดภารกิจ  ใหสํานักปลัดและกองคลัง  ใหรายงาน 
หัวหนาสํานักปลัด -  เรียนทานนายกเทศมนตรีตําบล  ทานท่ีปรึกษาฯ  ทานปลัด  และผูเขารวมประชุมทุก

ทาน  สรุปงานเดือนมีนาคม  ๒๕๖๐  ดังนี้  
 วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  จัดเตรียมเอกสารลงพ้ืนท่ีประชาคม  แผนพัฒนา  ๔  ป  และ

เทศบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีเทศบาล 
 วันท่ี  ๒๘-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ลงพ้ืนท่ีประชาคมแผนพัฒนา  ๔  ป  และเทศบัญญัติ

เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีเทศบาล 
 แผนปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน  ๒๕๖๐  พอสังเขปคะ 
 วันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐   -โครงการฝกอบรมธนาคารขยะ (เชา-บาย) 
    -ลงระบบขอมูลสารสนเทศขอมูลขยะ 
    -รายงานขอมูล ๗ วันอันตรายชวงเทศกาลสงกรานต 
 วันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐  -จายเบี้ยยังชีพ 
    -ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
 วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ -ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันฯ 
 วันท่ี ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  -จัดเตรียมสถานกิีจกรรมกองการศึกษา “โฮมบุญแซมซาย” 
 วันท่ี  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  -รวมกิจกรรมกองการศึกษา “โฮมบุญแซมซาย” 
 วันท่ี ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ –โครงการ ๗ วันอันตราย ชวงเทศกาลสงกรานต 
 วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ -รวมกิจกรรมกองการศึกษา “ไหวพระธาต”ุ 
 วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ -ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน  แกไข  และ 

ปรับปรุงเทศบัญญัติฯ 
วันท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐ -ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตําบล  ๔  ป 

นายกเทศมนตรีตําบล - กองคลังนําเสนอ 
จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน  -  เรียนทานนายก  ทานปลัด  และผูเขาประชุมทุกทาน  ขอสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ตั้งแตวันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
๑. งานการเงิน 

ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  เทศบาลตําบลเมืองจันทรมีเงินรายไดรวม
เงินอุดหนุน  จํานวน  ๒๐,๓๙๐,๕๕๒.๔๑  บาท  รายจายจริงตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-
วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๑๖,๐๔๓,๙๖๖.๑๗  บาท  รายรับจริง
หลักหักคาใชจายจริงแลวคงเหลือเงินท่ีใชได จํานวน  ๔,๓๔๖,๕๘๕.๗๐  บาท  แตยังคงมี
รายจายประจําเดือนมีนาคม  ท่ียังไมไดจายตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

รายรับท่ีตั้งไวในปงบประมาณ  ๒๕๖๐  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๔๕,๒๖๑,๓๐๐.๐๐  
บาท 

 

          /หัก 
. 
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หัก รายรับท่ีเขามา ณ  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  เปนเงิน  ๒๐,๓๙๐,๕๕๒.๔๑  
บาท 

   ซ่ึงต่ํากวาประมาณการท่ีตั้งไว   เปนเงิน  ๒๔,๘๗๐,๗๔๗.๕๙  บาท 
   เห็นควรใหผูบริหารพิจารณาการเบิกจายประเภทตาง  ๆ ตั้งแตเดือนเมษายน  ๒๕๖๐- 

กันยายน  ๒๕๖๐  เพ่ือใหสอดคลองกับเงินงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหชัดเจน 
๒. ดานจัดเก็บรายได 

ตามท่ีฝายจัดเก็บรายได  ไดออกพ้ืนท่ีใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี  
ประจําป ๒๕๖๐  ท้ัง  ๒๕  หมูบาน  ตั้งแตวันท่ี  ๓๐  มกราคม  - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  จึง
ขอรายงานผูคางชาระภาษีประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

๒.๑ ภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป ๒๕๖๐ คงคางจํานวน ๑๖๘ ราย  เปนเงิน ๔,๗๓๗  
บาท  อยูในหวงท่ียังไมเลยกําหนดชําระ  หมดเขตวันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 

- ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองท่ี  ประจําป  ๒๕๕๙  คงคางจํานวน  ๓๙  ราย  เปนเงิน  
๑,๗๗๕  บาท  เลยกําหนดระยะเวลาการจายแลว 

๒.๒ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖ ราย เปนเงิน ๒,๕๕๐  
บาท  อยูในหวงท่ียังไมเลยกําหนดชําระ  หมดเขตวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐   

๒.๓  คาธรรมเนียมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประจําป  ๒๕๖๐  จํานวน  ๑,๔๔๐  
บาท  อยูในหวงไมเลยกําหนดชําระ  หมดเขตวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐   

- ลูกหนี้คางชําระคาธรรมเนียมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (เก่ียวกับรถ 
ตาง ๆ)  ประจําป ๒๕๕๙  จํานวน  ๕  ราย  รวมเปนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท 
 ๒.๔  ภาษีปาย  ประจําป  ๒๕๖๐  จํานวน  ๑  ราย  เปนเงิน  ๒๐๐  บาท 
อยูในหวงท่ียังไมเลยกําหนดชําระ  หมดเขตวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐   
รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๑๘,๐๙๓  บาท  (หนึ่งหม่ืนแปดพันเกาสิบสามบาทถวน) 

นายเทศมนตรีตําบล - เรื่องภาษีเปนอยางไรบาง 
จพง.จัดเก็บรายไดฯ - ตอนไปเก็บภาษีเขายังไมพรอม   
นายกเทศมนตรี  - ฝากกองคลังชวยดูแลแกไข  เก็บภาษีใหเสร็จภายในเดือนนี้ 
จพง.จัดเก็บรายไดฯ - รถไถเขานัดวันแตถึงวันก็ไมยอมจายคะ  ๕  ราย 
นายกเทศมนตรีตําบล - ทําหนังสือเชิญประชุมผูใหญบาน  ใหปลัดดูระเบียบ  และเสนอวิธีการแกไข  ใหรีบ 

ดําเนินการ  
หน.สักปลัด  - โครงการไหนท่ียังไมไดดําเนินการ 
นายกเทศมนตรีตําบล - โครงการของกองชางใหประมาณราคากลางไว 
   - ครุภัณฑถายังไมมีท่ีวางใหชะลอไวกอน 
หน.สํานักปลัด  - ขอโอนแอรดวยคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ผมฝากทานปลัดในเรื่องการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
หน.สํานักปลัด - แจงพิจารณาโครงการของสํานักปลัดท่ียังไมไดดําเนินการขอมติท่ีประชุมวายังจะให

ดําเนินการอยูหรือไมคะ 
 - โครงการสงเสริมการทองเท่ียวภายในตําบลเมืองจันทร 
 
       /นายก... 
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นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการฝกอบรมระเบียบงานสารบรรณฯ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับกฎหมาย  งานทหารประสานคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดูฐานะทางการเงินกอน 
หน.สํานักปลัด - โครงการควบคุมและปองกันโรคระบาดและโรคติดตอ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกภายในเขตตําบล  มีหนังสือสั่งการคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการการแพทยฉุกเฉิน 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการฝกอบรมใหความรูพัฒนากลุมอาชีพภายในตําบลเมืองจันทร 
นายกเทศมนตรีตําบล - ไวพิจารณา 
หน.สํานักปลัด - โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาผูสูงอายุในเขตตําบลเมืองจันทร 
นายกเทศมนตรีตําบล - ไวพิจารณา 
หน.สํานักปลัด - โครงการเพ่ิมศักยภาพการบูรณาการแผนชุมชน  แผนตําบล  และแผนยุทธศาสตร 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการรักษน้ํา  รักปา  รักษาแผนดิน   
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ดําเนินการ 
หน.สํานักปลัด - แสดงวาใหคงไวทุกโครงการนะคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ใหคงไวทุกโครงการ 
ท่ีประชุม   -รับทราบ- 
 
 
 
        /๓.๕ สรุป... 
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๓.๕  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ขอมูล ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม  25๖๐ 
                  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  2559 3,500 - 1,500 - 200 - 
พฤศจิกายน 2559 3,000 - 3,500 - 200 - 
ธันวาคม 2559 4,500 410 3,500 - - - 
มกราคม 2560 7,000 - 1,800 - - - 
กุมภาพันธ 2560 4,500 - 2,000  200 - 
มีนาคม 2560 3,500 - 1,800 - - - 

รวม 26,000 410 14,100 - 600 - 
 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2559 - - 200 - 
พฤศจิกายน 2559 1,000 - 300 - 
ธันวาคม 2559 1,000 - - - 
มกราคม 2560 - - 300 - 
กุมภาพันธ 2560 - - - - 
มีนาคม 2560 1,000    

รวม 3,000 - 800 - 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๖  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
นายกเทศมนตรีตําบล -  ผูท่ีผานการอบรมใหรายงานการผานอบรมในรอบประชุมครั้งหนา 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  วันท่ี ๒๗-๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ออกประชาคมแผนส่ีป (๒๕๖๑-๒๕๖๔)  และ
ประชาคมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ผูประกอบการ, รพ.สต., สสอ.)  ทบทวน
ใหเปนปจจุบัน  เปาหมาย  ๒๕  หมูบาน 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
         /๔.๒ โอเพ็นเฮาว... 
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๔.๒  โอเพ็นเฮาว  (Open  House)  ประเพณีโฮมบุญแซมซายพ่ีนองบองปะโอน
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมลุมน้ําหวยทับทัน  เทิดไทองคราชัน  ครั้งท่ี  ๔   
ประจําป  ๒๕๖๐ วันท่ี  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ  วัดเมืองจันทร 

นายกเทศมนตรีตําบล -  เทศบาลเราเปนเจาภาพใหเตรียมสินคา  OTOP  ของเรา ๓-๔ เต็นท  งานสํานักงานให 
ปลัดเปนหลัก  และเตรียมสถานท่ีใหเรียบรอง 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
 

๔.๓   ประเพณีงานไหวพระธาตุเมืองจันทร  ประจําป  ๒๕๖๐  วันท่ี  ๑๒-๑๓  เมษายน  
๒๕๖๐  ณ  วัดเมืองจันทร 

นายกเทศมนตรีตําบล -  สํารวจเรื่องเต็นทท้ังหมดวามีก่ีเต็นท  งานไหวพระธาตุเราจะใชเต็นทประมาณ  ๓๕  หลัง  
ใหสํารวจเต็นทของหมูบานดวย  เสาร-อาทิตย  ผมจะไปประสานงานกับนายกตําบล
ปราสาท  และตําบลหวยทับทัน  เรื่องเต็นทดวย 

   -  ออกหนังสือถึง ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  เชิญรวมงาน 
ปลัดเทศบาล -  ในเรื่องของเต็นทใหเอาขอมูลเกาปท่ีแลวมาพิจารณา  เต็นทเราไมพอใชหรือจะ

ดําเนินการซอมแซม  หรือจะยืมจากท่ีอ่ืน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  - ขออนุญาตเพ่ิมเติมคะ  เรามีคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติงานแตไมเคยไดรับมอบหมายท่ี

ชัดเจนวาใหปฏิบัติงานอยางไรคะ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ผมวาบทบาทในเรื่องการแสดง  ของเราไมใหความรวมมือโดยเฉพาะกลุมผูชายปนี้

มอบหมายทานปลัดในการคัดตัวแสดง  ใครมารวมไมไดก็บอกและใหพิจารณาตัวเองดวย 
ปลัดเทศบาล - การเบิกจายตามระเบียบเบิกจายไดหรือไม หรือจะมีทางออกอ่ืนใหคุยกับทานรอง

ประจวบฯ  และ ผอ.กองการศึกษา 
นายกเทศมนตรีตําบล - ใหคุยกันท้ัง  ๓  ตําบล  จะไดเปนแนวทางเดียวกัน  ฝากทานปลัดเปนตัวหลักในการ

ขับเคลื่อนประสานงานท้ัง   ๓  แหง 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๔.๔  การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2560 
 -  จัดทําบัญชีหมูบานและชุมชนท่ีมีความเสี่ยงตอการประสบภัยแลง 
 -  จัดทําแผนแจกจายน้ําใหแกราษฎรในพ้ืนท่ี ตามขอมูลหมูบานและชุมชนท่ีมี
ความเสี่ยงตอการประสบปญหาภัยแลงท่ีไดสํารวจไวและกําหนดจุดแจกจายน้ํา  ณ  
สถานท่ีท่ีสะดวกกับประชาชนในแตละหมูบาน 
 -  จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงกําหนดแนวทางบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบ  ครอบคลุมทุกมิติ  เชื่อมโยงและสัมพันธท้ังในระดับหมูบาน  
ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  กลุมจังหวัด  โดยประกอบดวยสภาพปญหา  แนวทางแกไข  ลําดับ
ความสําคัญของโครงการ  กรณีแนวทางแกไขปญหาใหระบุขอจํากัดหรือขีดความสามารถ
ในการดําเนินการแกไขปญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาวทุกกรณี 

 
         /ใหตรวจสอบ... 
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  - ใหตรวจสอบแหลงน้ํา  สภาพท่ัวไป  จัดทําบัญชีแหลงน้ําแยกเปนรายตําบล  
หมูบานและใหเสนอแนวทางแกไข  หากจุดใดท่ีมีปญหาจําเปนตองใชงบประมาณ
ดําเนินการใหสํารวจความเหมาะสม  ความซํ้าซอน  ลําดับความสําคัญและความจําเปน
เรงดวน  รวมท้ังสํารวจภาชนะเก็บกักน้ําใหอยูในสภาพใชการไดอยางเพียงพอ  จัดทําคา
พิกัดจุดตั้งภาชนะกักเก็บน้ําเพ่ือสะดวกตอการกําหนดจุดชวยเหลือผูประสบภัย  และจําทํา
บัญชีไวเพ่ือใชประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาว 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
นายกเทศมนตรีตําบล - ฝากทานปลัดดูเรื่องการเขาเวร  อปพร.  และใครตรวจเวร อปพร. 
   - ใหแบงงานกันใหม  งานในหนาท่ี  และงานท่ีไดรับหมาย  ฝากทานปลัดดวย 

- ใครไปไหนใหแจงหัวหนากองดวย  มีอะไรใหรายงานตามสายบังคับบัญชา  และใหชวย
ปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด 

ปลัดเทศบาล  - แจงทานนายกนายชางเขาดูการตอกเสาเข็ม  ๒  หมูบาน  หมู ๕  กับ หมู ๑๙ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ใหทัศนพงษดูงานชวย  หนังสือเขาออก  และมีการวางระบบในการทํางาน 

- ใครมีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหม  เพราะจะทุกคนไดทํางาน  ถาไมมีผมขอเลิกประชุม 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
เลิกประชุม ๑๒.๐๐  น.  
 
 
 
 

          (ลงชื่อ)           
              ( นางสุธาทิพย   จันทะศิลา ) 
                     เจาพนักงานธุรการ 
                            ผูจดรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)               
                ( นางสาวเมืองทอง  บุปผา ) 

                     ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
                        ผูตรวจรายงานการประชุม    
 
 
            (ลงชื่อ)            
             ( นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ ) 
                     นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร    
                                          ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

 


