
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายเทศ   มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒. นายบุญเลิศ  ขันติวงษ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๓. นางสาวนวลละออง ขนันดูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๔. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๕. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   

๖. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๗. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๘. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๙.  นางสาวรัสดา   รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ  

๑๐. นางจตุพร    หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๑.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๒.  นายวรัญู  ราชสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๑๓.  นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๔.  นายไพรตัน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน   

๑๕.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๖. นายนพดล   วงศสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๑๗. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๑๘. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๑๙. นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๒๐. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๒๑. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา) 

๒๒. นางสาววภิาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ

๒๓. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๒๔. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

๒๕. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 

๒๖. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๒๗. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๒๘. นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  

๒๙. นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

๓๐. นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา) 

 

          ๓๑.นายนคร... 

 



-๒- 

 

๓๑. นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) 

๓๒. นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๓๓. นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 

๓๔. นางสาววภิาดา  สมพงษ  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

๓๕. นางสนั่น  งาหอม  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

๓๖. นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

๓๗. นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

๓๘. นางสาวจิรภา  ศรีสุข  คนงานท่ัวไป 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  ติดราชการ 
๒. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร ติดราชการ 
๓. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร  ติดราชการ 
๔. นายชยพล    ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง   ลาปวย 
๕. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา  ลาปวย 
๖. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   ไมมา 
๗. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ติดตอราชการ 

๘. นางสาวปรตี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ลาพักผอน 

๙. นายทัศนพงศ  สมัญญา  ผูชวยเจาพนักงานกองชาง    ไมมา 

๑๐. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม     ไมมา 
 

ผูเขารวมประชุม 

     ๑. นายสุบรรณ  รุนพงษ  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

     ๒. นายบุญเลิศ  ขันติวงษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

     ๓. นายแสง    ไชโย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๔. นายวิเชียน  เดิมพันธ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๕. นายกฤษฎางค  เมืองจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๖. นายมิตร   ศรีสมพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๗. นายพันธทิพย  โนนกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 เม่ือถึงเวลา  1๐.๐๐ น.  เจาหนาท่ีไดเชิญพนักงานเทศบาลตําบล  พนักงานจาง  ครู  และผูดูแลเด็ก   

เขารวมประชุม  โดยมีนายเทศ  มะเดื่อ   นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  และเขา 
สูระเบียบวาระการประชุม 
 
 
          ระเบียบวาระท่ี  ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเดื่อ    การประชุมครั้งนี้ไดแจงเลื่อนจากวันท่ี  ๓๑  มกราคม   

๒๕๖๒  เปนวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  สืบเนื่องจากวันท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒ มี 
หลายกิจกรรมท่ีทานนายกฯ ตองเขารวม  ทานรองประจวบฯ ไมสบายขออนุญาตกลบัไป
พักผอน   

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
รองนายกเทศมนตรตีําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเด่ือ  ใหทุกทานไดอานรายงานการประชุม   มีอะไรแกไขใหแจง 
   เพ่ือจะไดแกไขใหถูกตอง 
นางสนั่น   ขออนุญาตท่ีประชุมคะ  ใหแกไข หนาท่ี  ๒  ลําดับท่ี  ๓๙  จากนางสาวอําพร  อะวะสิงห  

เปน  นางสาวอําพร  อะวะศรี คะ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  งานธุรการอาจพิมพรายละเอียดไมครบ  ดูรายละเอียดดวย  ผมไมมีชื่อผูมาประชุม  แตมี

เรือ่งนําเรียนในท่ีประชุมดูแลวไมสัมพันธกัน  และขอแกไขหนาท่ี ๑๐  ผมไมไดพูดแบบนี้  
ใหแกจากขอความ  มีพ่ีนองเราหลานทานไปปลูกมะพราวไวกลางคลอง  เปนมีพ่ีนองเรา
หลายทานไปปลูกมะพราวไวคันคลอง 

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเดื่อ  แสดงวาทานไดอานรายงานการประชุม  ใหธุรการไดนําไป
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ๓.๑  การปฏิบัติการส่ือสารของกระทรวงมหาดไทย  ผานแอปพลิเคช่ันไลนแอด 
          (Line@) @มหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งกลุมไลนทางการ เพ่ือสื่อสารขอมูลไปยังบุคลากรใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยอยางท่ัวถึง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ   

อําเภอเมืองจันทร  แจงใหเนนย้ําขาราชการ  พนักงานราชการ  พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  เจาหนาท่ีทุกคน  ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สมัครเปนสมาชิกและตอบ
แบบสํารวจ  ท้ังนี้  สามารถดาวนโหลดไดท่ี  www.prmoi.go.th หรือทางเว็บไซต
จังหวัดศรีสะเกษ  http://www.sisaket.go.th 

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเด่ือ  เปนสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ก็ใหพนักงานของเราได 
   สมัครเปนสมาชิกและเขาตอบแบบสํารวจ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๒  จังหวัดศรีสะเกษ  แจงการส่ังซ้ือเส้ือ “ศรีสะเกษเกมส”  เพ่ือสนับสนุนการเปน
เจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ  ครั้งท่ี  ๔๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) “ศรีสะเกษเกมส” และ
กีฬาคนพิการแหงชาติ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๖๔)  “นครลําดวนเกมส”  ราคาตัวละ  ๔๐๐  
บาท  ขนาดไซสเส้ือ  S  M  L  XL  2XL  3XL 

 
          สอบถาม... 

http://www.prmoi.go.th/
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        สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัด     
ศรีสะเกษ  โทรศัพท  ๐๔๕-๖๔๓๖๑๕    ๐๘๓-๐๖๓๑๖๐๖ 

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเดื่อ ทุกทานตองเตรียมพรอมในการใสเสื้อ ศรีสะเกษเกมส ทาน 
นายอําเภอแจงแลววาเสื้อแพง  แตเราคนศรีสะเกษควรมี  เพ่ือเปนการหารายไดสนับสนุน
กีฬาในป ๒๕๖๓/๒๕๖๔  ซ่ึงงบประมาณในการจัดแขงขันกีฬา  ๗๐  ลานบาท  ททท.
สนับสนุน  ๔๐  ลานบาท  อีก  ๓๐  ลานบาทเราหาเอง  ใหทุกทานไดรวบรวมเงินแลว
ดําเนินการสั่งเสื้อ  แตละกองไมเกินวันศุกรพรอมเงิน 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๓  การจัดกิจกรรม Big  Cleaning  Day  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 
       จังหวัดศรีสะเกษ  แจงใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินการ
ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒” ตั้งแตระดับอําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หมูบาน  และชุมชน  และแจง
ใหดําเนินการตามโครงการ  ประชา  รัฐ  สรางสุข : พัฒนาวัดดวยแนวทาง ๕ ท่ีทุกสวนมี
สวนรวม  ซ่ึงอาจกําหนดการทํากิจกรรมทุกวันพระข้ึน  ๑๕  คํ่า  หรือวันอ่ืน ๆ ตาม
เห็นสมควร  เพ่ือสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนทุกภาคตามหลัก “บวร” 
 ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๖๒   วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ประจําเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๒   วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเด่ือ  แผนกิจกรรม Big  Cleaning  Day เปนแผนจังหวัด 
ศรีสะเกษ ใหดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒” ตั้งแตระดับอําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หมูบาน  
และชุมชน  และแจงใหดําเนินการตามโครงการ  ประชา  รัฐ  สรางสุข : พัฒนาวัดดวย
แนวทาง ๕ ท่ีทุกสวนมีสวนรวม  ซ่ึงอาจกําหนดการทํากิจกรรมทุกวันพระข้ึน  ๑๕  คํ่า  
หรือวันอ่ืน ๆ ตามเห็นสมควร  เพ่ือสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนทุกภาคตามหลัก 
“บวร”  เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๒  กําหนดวันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๔  ประชาสัมพันธการออมเงินเพ่ือรับบํานาญตลอดชีพ 
ดวยรัฐบาลมีเปาหมายสรางรัฐสวัสดิการ  โดยใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีเงิน

ออมในรูปเงินบํานาญตลอดชีพ  จึงใหมีการจัดต้ังกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๔  โดยเริ่มเปดกองทุนฯ     ครั้งแรก  
เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 

    สิทธิประโยชน 
    ไดรับบํานาญตลอดชีพ  เม่ือครบอายุ ๖๐ ป เดือนละ ๘๔๐ บาท – ๗,๓๘๐  

บาท  (ตามปริมาณเงินออมท่ีสมาชิกนําสง) 
 จํานวนเงินนําสง 
 ๑. สมาชิกสงข้ันต่ํา ๑,๒๐๐ บาท/ป  หรือเดือนละ ๕๐ บาท/ครั้ง/เดือน   
สูงสุดไมเกิน ๑๓,๒๐๐ บาท/ป  หรือเดือนละ  ๑,๑๐๐  บาท/ครั้ง/เดือน 

          ๒.รัฐสมทบ... 
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 ๒. รัฐสมทบ ๖๐๐ บาท/ป  ๙๖๐  บาท/ป ๑,๒๐๐  บาท/ป  ตามอายุของ 
สมาชิก ๑๕-๓๐ ป,  ๓๐-๕๐  ป, ๕๐-๖๐   ป 
 ผูมีสิทธิสมัคร 
 ๑. สัญชาติไทย  อายุ  ๑๕-๖๑  ป 
 ๒. ไมอยูในระบบสวัสดิการบําเหน็จบํานาญอ่ืนของรัฐ 
 ๓. กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ลูกจาง
หนวยงาน 
 ๔. ประชาชนท่ัวไป  เกษตรกร  ผูประกอบการคา  ผูรับจางท่ัวไป  นักเรียน  
นักศึกษา 
 ๕. ผูประกันตนตาม  มาตรา ๔๐  ทางเลือก ๑ 
 ผูท่ีสมัครไมได 
 ๑. ขาราชการประจํา  หรือสมาชิก กบข. (มีบําเหน็จบํานาญ) 

    ๒. พนักงานบริษัท  องคกร/รัฐวิสาหกิจ (มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) 
    ๓. ผูประกันตน (มีบําเหน็จ) 
     ๓.๑ มาตรา  ๓๓  (พนักงาน/ลูกจางบริษัท) 
     ๓.๒ มาตรา  ๓๙  (ผูประกันตน  มีบําเหน็จบํานาญ) 
     ๓.๓ มาตรา  ๔๐  (ทางเลือก ๒,๓) 
   สามารถดูรายละเอียดไดท่ีงานธุรการ  และงานประชาสัมพันธ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๕  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  มกราคม  ๒๕๖๒  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๒  แตละกอง  สํานักปลัด กองคลัง  
กองการศึกษา  กองชาง   

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด  สํานักปลัดสรุปผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนมกราคม   
๒๕๖๒  เปนการตอเนื่องจากโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ๗  วันอันตราย วันท่ี ๒๗ ธันวาคม – ๒ มกราคม 
๒๕๖๒ 

   วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรม Kick off  ๖๐ วัน  “แยกกอนท้ิง” ณ บานเมืองจันทร 
   วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรมการ สปสช.   

วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุม LTC สปสช. พระราชดําริ ท้ัง ๒๕ หมูบาน 
สําหรับแผนการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ดังนี้ 
วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  แจกเบี้ยผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูติดเชื้อ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รวมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุธรรมรังสี (ชุมพล   
สุธมฺโม) อดีตท่ีปรึกษาเจาคณะตําบลเมืองจันทร 
วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ สปสช. 

 
          วันท่ี ๒๒ ... 
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วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ สปสช. 
วันท่ี ๑-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบล 
เมืองจันทร  และดําเนินกิจกรรมงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกกอนท้ิง” ประจําป  
๒๕๖๒ และรับมือถือเกาท่ีไมใชแลว รับขยะอันตราย 

ผูอํานวยการกองคลัง - เรียนทานรองนายกฯ  ทานประธานสภาฯ  ทานรองปลัดฯ และพนักงานทุกทาน 
   งานจัดเก็บมีแผนเก็บภาษี เดือนมกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒   
   งานพัสดุไดดําเนินการการจัดซ้ือจัดจาง  ไปแลว ๖ โครงการ  ท่ีเหลือจะทําสัญญาวันจันทร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  -  เรียนทานรองนายกฯ  ทานประธานสภาฯ  ทานรองปลัดฯ และพนักงานทุกทาน 
   มกราคมมีงานท่ัวไป  งานการเงินและบัญชีดําเนินการทุกอยางเรียบรอย  วันเด็กไดรับ 

ความรวมมือจากทุกทาน 
เดือนกุมภาพันธ  กองการศึกษา มีโครงการกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  กําหนดวันท่ี ๑๕  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  กีฬาประกอบดวย  วิ่งผลัดพอแมลูก  เตะลูกบอลเขาประตู ชาย/หญิง 
ชักเยอ ชาย/หญิง 
วันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ทัศนศึกษาศูนยเด็กฯ สถานท่ี พระธาตุเรืองรอง สวนน้ํา  
และสวนสมเด็จ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ฝากการไปศึกษาดูงาน  ใหดูเรื่องรถท่ีมีมาตรฐาน  และดูงบประมาณ 
ดวย 

   - ผูอํานวยการกองชาง  ไมไดมา 
รองปลัดเทศบาลตําบล - ทานผูอํานวยการกองชาง  ลาปวยครับ   
นายกิตติพงษ  อินตะนัย - เรียนทานรองนายกฯ  ทานประธานสภาฯ  ทานรองปลัด  และผูเขาประชุมทุกทาน 
   ผมขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   - ซอมประปา  หมู ๖, หมู ๑๓  หมูบานละ ๒ จุด 
   - ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร รายนางวิลัย  เหลาศรี  หมู ๓ 
   - ขอติดตั้งหมอแอมปไฟฟา  หมู ๕, หมู ๖, หมู ๑๙, หมู ๒๑ 

- งานโครงสรางพ้ืนฐาน อยูระหวางดําเนินการ ไดแก  กอสรางถนน คสล.หมู ๑๐, กอสราง
ถนน คสล. หมู ๑, กอสรางถนน คสล. หมู ๒๒, กอสรางถนน คสล. วัดปาสุธรรมรังษี ถึง 
บานหนองแคน หมู ๑๖, กอสรางถนน คสล.โรงเรียนบานหนองแคน ถึง บานหนองหวา 
หมู ๑๑, กอสรางถนน คสล.บานบก หมู ๑ ถึงบานทุงสวาง หมู ๑๘, กอสรางถนน คสล. 
โรงเรียนบานทุม ดานทิศตะวันออก, กอสรางถนน คสล.บานมวงนอย หมู ๑๙ ถึงบานไผ
นอย หมู ๒๔ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๓.๖  แจงแผนดําเนินกิจกรรมงานตามแผนปฏิบัติการ  ๖๐  วัน  “แยกกอนท้ิง”   
ประจําป  ๒๕๖๒ 

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  ไดขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัตกิาร  
๖๐  วัน  “แยกกอนท้ิง”  เพ่ือใชเปนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด   

 
          และเพ่ิมประสิทธิภาพ... 
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และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขมแข็ง  รณรงค
ใหครัวเรือนลดปริมาณขยะ  ใชหลักการ “ใชนอย  ใชซํ้า  นํากลับมาใชใหม” 

กําหนดดําเนินการ วันท่ี  ๑-๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  ณ  ศาลาประชาคม
หมูบาน และรับมือถือเกาท่ีไมใชแลว  และขยะอันตรายในครั้งนี้ดวย 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) ทานใดมีมือถือเกาหลายเครื่องใหนํามาบริจาคดวยครับ 
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  - เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกสภา, ทานรองปลัด,  ผูอํานวยการกอง และผู 

เขาประชุมทุกทาน แผนการปฏิบัติ “แยกกอนท้ิง” ไดแจงไปยังผูนําหมูบาน  วาจะรวมกับ 
หมูบานในวันประชุมประจําเดือนของหมูบาน เพราะในรอบท่ีแลวลงพ้ืนท่ีไมไดรับความ 
รวมมือจากหมูบาน  ซ่ึงไดคุยกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน วาเราจะลงพ้ืนท่ีอยางไร 
แลวคะ ปท่ีแลวไดใหความรูในการบริหารจัดการขยะ  ปนี้ใหความรูและแยกขยะอยาง
จริงจัง  และมีกิจกรรมเก็บขยะอันตราย  มือถือเกาแลกไขดวยคะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

   ๓.๗  กําหนดวันรวบรวมและนําขยะอันตรายชุมชนไปกําจัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  กําหนดวันรวบรวมและนําขยะอันตราย

ชุมชนไปกําจัด  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนนํามา
ข้ึนรถ  ณ  ศูนยเครื่องจักรกล  องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ตามเวลาท่ีกําหนด  
ดังนี้ 

๑. ครั้งท่ี ๑ วันพุธท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
๒. ครั้งท่ี ๒ วันศุกรท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ท้ังนี้  ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแยกขยะแตละประเภท  พรอมบรรจุใสถุงมัด
ใหเรียบรอย  และแจงจํานวนปริมาณขยะตามแบบฟอรมใหองคการบริหารสวนจังหวัด    
ศรีสะเกษโดยตรง  ครั้งท่ี  ๑  ภายในวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  และครั้งท่ี  ๒  
ภายในวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เพ่ือจะไดประสานรถใหเพียงพอในการขนยายขยะ
อันตรายชุมชน 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) เรามีการคัดแยกขยะจากชุมชนท่ียังไมไดเก็บ  ซ่ึงพ่ีนองเราไมไดคัดแยก 
ขยะอันตราย  ไดท้ิงขยะทุกอยางรวมกัน  หากไดลงประชุมประชาคมใหชี้แจงใหเขาใจ

 การนํารองของตําบลตาโกนจะมีรถเก็บขยะ และนําไปท้ิง  โดยเก็บจากชุมชน  ครัวเรือน 
ชุมชนเราควรมีการคัดแยกขยะท่ีจริงจัง 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
   

๓.๘  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๔  มกราคม  25๖๒ 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บต. 4725  ศรสีะเกษ 
(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  2561 3,500 - 4,500 - 100 - 

          ชนิดรถ... 



-๘- 
 

                  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 
พฤศจิกายน 2561 3,000 - 3,000 - 200 - 
ธันวาคม 2561 3,000 - 2,000 - 100 - 
มกราคม  2562 3,000 - 1,000 - 100 - 

รวม 12,500 - 10,500 - 500 - 
 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2561 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2561 1,000 - 100 - 
ธันวาคม 2561 2,500 - 100 - 
มกราคม 2562 - - - - 

รวม 3,500 - 400 - 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๙  สรุปการใชไฟฟาของสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําเดือน
ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
การใชไฟฟาประจําเดือน จํานวนท่ีใชไฟฟา 

(หนวย) 
คิดเปนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

กันยายน  ๒๕๖๑ ๔,๐๓๗ ๑๖,๔๙๕.๓๗  
ตุลาคม  ๒๕๖๑ ๔,๔๓๕ ๑๘,๐๙๕.๑๘  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๓,๗๒๙ ๑๕,๒๖๐.๓๒  
ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒,๗๙๘ ๑๑,๕๒๙.๔๔  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  - เรื่องเปดปดแอร  ท่ีเราไดตกลงกันไว  ตอนเชาเปดเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
บายปดเวลา  ๑๖.๐๐ น.  ไดแจงแลวไมปฏิบัติก็ไมเปนไรคะเพราะเทศบาลไมใชของฉันคน
เดียว 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  คาไฟเราเพ่ิมข้ึนหรือไม  เพราะงานพระราชทานเพลิงศพ เครื่องเสียง 
เขาใชหมอแปลงของศูนยเด็กเล็ก  ถาเกินใหแจงไปท่ีวัด เพราะการใชไฟฟาใหผาน 
เจาหนาท่ีการเงิน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  - นําเรียนอีกอยางหนึ่งคะ  ไฟฟาของเราเพ่ิมเนื่องจากหนวยงานขางนอก 
 
          มาขอใช... 



-๙- 
 

มาขอใชหองประชุม  จริง ๆ เราตองมีการจายคาบํารุงดวยคะ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เราตองทําเปนระเบียบและแจงกํานัน  ผูใหญบาน  หนวยงาน  ได 

ทราบ  ฝากทานรองปลัดดวยวาเราจะทําอยางไร  ในการดําเนินการใหถูกวิธี  หากสวน 
ราชการขอใชฟรีหรือไม 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๑๐  กําหนดวันเปดรับสมัครโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลเมืองจันทร วันท่ี   
๑-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปดเรียน วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ประชาสัมพันธใหทราบท่ัวกัน ใหนักพัฒนาชุมชนไดขับเคลื่อนการเปด 
โรงเรียนผูศูนย 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๓.๑๑  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
๓.๑๑.๑  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗-๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ   

ผูเขารวมการประชุม   
๑. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 
๒. นางมะนิกรณ  ศรียันต  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี         
    ชํานาญงาน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ – ตามท่ีดิฉันนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการและเจาพนักงาน 
การเงินและบัญชีชํานาญงานไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ปงบประมาณ 2562 ในระหวางวันท่ี 17-18 มกราคม 
2562 นั้น การดําเนินงานในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (e-plan) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ในระบบจะมีการแบงการทํางานออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ 1.
เมนู plan จะมีการบันขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล การบันทึกขอมูลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
การระบุพิกัดของโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน การอนุ มัติงบประมาณ ฯลฯ 
รับผิดชอบโดย สํานักปลัด (นักวิเคราะหนโยบายและแผน) รวม กับ กองชาง  2.เมนู 
stat การลงนามสัญญา     การเบิกจาย รายรับ-รายจายประจําป  เงินอุดหนุนเฉาะกิจ 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ฯลฯ รับผิดชอบโดย กองคลัง ก็ขอความรวมมือแตละกองท่ีรับผิดชอบ
ชวยลงขอมูลใหแลวเสร็จตามปฏิทินท่ีกําหนดดวยนะคะ หรือหากมีขอสงสัย สอบถาม
ขอมูลเพ่ิมไดท่ีนักวิเคราะหนโยบายและแผนและเจาพนักงานการเงินและบัญชีคะ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๑๑.๒  โครงการฝกอบรมสัมมนา “การจัดการทรพัยากรส่ิงแวดลอมและ
การบริหารจัดการน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางย่ังยืน” ในวันท่ี   
๑๘-๒๐  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมศรีลําดวน จังหวัดศรีสะเกษ 

          ผูเขารวม... 



-๑๐- 
     
    ผูเขารวมการประชุม   

๑. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๒. นายชยพล  ขันถม          ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

รองปลัดเทศบาลตําบล - ตามท่ีกระผมไดไปรวมอบรม จะเปนการทําคลองสงน้ําเปนเรื่องท่ีผูอํานวยการกองชาง 
จะอธิบายไดดีกวา  
- วิทยากรไดเพ่ิมเติมเรื่องการตรวจงาน  เราทําอยูทุกวันนี้ถูกบางผิดบาง  พยายามทํา 
เอกสารใหถูกตอง 
- การตรวจงานจางทุกครั้งมีปญหาทุกครั้ง วันนี้วาจะพูดแตผูอํานวยการไมเขา  นายชาง
ไมเขา 
- ผูอํานวยการกองชางเม่ือวานทานไดไปขุดหลักท่ีบานทุม  ทานคงไมสบายไดแจงขอลา
ปวย 
- การตรวจงานจางจะพูดเฉพาะกับกองชาง  โดยเอาตัวอยางเหมือนสํานักปลัดท่ีเรียก
ประชุม 
- นองท่ีเปนพนักงานจางตามภารกิจ  สามารถแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจงานจางได 
ผมทํางานมา  ๑๔  ป  เคยถูก ปปช.ตรวจสอบ  อยากบอกวา อันไหนถูกตองทํา  อัน
ไหนไมถูกตองอยาทํา  เม่ือเจอปญหาปลัด  รองปลัดชวยไมได  คนท่ีลงนามในเอกสาร
คือผูรับผิดชอบ  นองพนักงานตามภารกิจไมตองเครียด  เปนกรรมการในโครงการเล็ก 
โครงการใหญ ถาทําแลวตองมีคําตอบ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ) ขอบคุณครับทานรองปลัด  ท่ีทานรองปลัดไดพูดอยากใหพนักงาน 
ทุกคนสํานึก  แตการตรวจงานจางมีปญหาเกือบทุกครั้ง  ตองมีกติกา  ตองตรวจเอกสาร
ใหเรียบรอยกอนลงนาม  เพราะไมมีใครชวยเราได  กองชางคงไดคุยกันอีกครั้ง 

 

๓.๑๑.๓  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  
ดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณดวยโครงงาน
อยาง Active  Leaning  ตามหลัก  “ศาสตรพระราชา” ระหวางวันท่ี   
๒๒ – ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมเจริญโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี   
ผูเขารับการอบรม   
๑. นางสาวณิชาภา   เมืองจันทร   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๒. นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี   เรียนทานรองนายกเทศมนตรี  ทานประธานสภาเทศบาล  ทานรองปลัดเทศบาล  และ 
พนักงานเทศบาล  สมาชิกทุกทาน  ตามท่ีเขารับการฝกอบรม  จุดประสงคการอบรม
เพ่ือใหผูสอนมีความเขาใจ  และสามารถปฏิบัติเตรียมการกอนการจัดการเรียนการสอน  
เขาใจจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูปฐมวัย  และการจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียน
ปฐมวัยท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ังสี่ดาน  เพ่ือแนะนําการจัดเตรียมการเรียนการสอนของครู
ปลายทางไดเรียนรูวิธีการรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู  และเปนการ
แกปญหาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีขาดครูผูสอนท่ีไมตรงเอก  ใหสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูไดอยามีประสิทธิภาพสูงสุด 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
          ระเบียบวาระท่ี ๔... 



-๑๑- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุธรรมรังสี (ชุมพล สุธมฺโม/เมืองจันทร) 
                                     อดีตท่ีปรึกษาเจาคณะตําบลเมืองจันทร  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  
                                    ณ เมรุช่ัวคราววัดปาสุธรรมรังสี  
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  การเตรียมสถานท่ีขอความอนุเคราะหรถน้ํารดพ้ืนท่ีบริเวณงาน   

ถนน  ตั้งแตวันนี้เปนตนไป  วันท่ี  ๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  นําสัญลักษณของหลวงพอข้ึน 
สูเมรุ  คําสั่งอําเภอเมืองจันทรเพ่ิมเติมวันท่ี ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  ชวงเย็นเจาภาพ
สวดอภิธรรมเปนตําบลเมืองจันทร  ทองถ่ินกับทองท่ีเปนเจาภาพ  จะมีเจาภาพโรงทาน
เปนพ่ีนองชาวตําบลเมืองจันทร  นําโดยทานนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร กํานัน
ตําบลเมืองจันทร  ศิษยานุศิษยตําบลเมือจันทร  การเปนเจาภาพโรงทานทานนายกฯ 
ยังไมไดชี้แจงจะไดปรึกษาทานนายกอีกครั้ง  วันนั้นจะมีปายโรงทานเทศบาลตําบล   
เมืองจันทรไปติด  เจาภาพโรงทานมอบสวนไหนในการระดมทุน  ทานรองปลัดเห็นวา
อยางไรครับ  หนวยงานเราทานใดพอจะเปนแมงานในการดําเนินงานจัดโรงทาน ทาน
ผูอํานวยการกองคลังวาอยางไรครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง - ทานนายกคงจะเรียกหารืออีกครั้งครับ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ฝากทานผูอํานวยการกองคลังปรึกษากับทานนายกฯ  ดวยครับ 
   - เจาหนาท่ี อปพร.  ผมไดคุยกับประธาน อปพร. ไดวางแนวทางการจราจร  เพราะเรามี  

อปพร. ๑๘ คน 
นายมิตร  ศรีสมพร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เรื่องโรงทานเทศบาลตําบลเมืองจันทรเก็บไดเทาไร   

นําไปสมทบ  วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ตําบลเมืองจันทรเปนเจาภาพ  วันท่ี ๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ตําบลหนองใหญเปนเจาภาพ  วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปน
เจาภาพ  วันท่ี  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  ชาวบานบานหนองแคนเปนเจาภาพหลัก  เรื่อง
สมทบเจาภาพโรงทานใหคุยกันใหเสร็จเรียบรอยจึงแจงเปนเจาภาพโรงทาน 

รองปลัดเทศบาลตําบล - เรื่องโรงทานไมตองรอทานนายก ใหทุกคนรวมกันทําโรงทาน  โดยมี ๒ ประเด็น 
   ๑. ทําโรงทานเอง   ๒.มอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลตําบล – รอบเท่ียงบานหนองแคนเปนผูทําโรงทาน 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  มอบเลขานุการนายกเทศมนตรีเปนผูรวบรวมเงินสมทบโรงทานใน 

วันท่ี  ๖  กุมภาพันธ ๒๕๖๒  ใหทุกคนรวมกันตามจิตศรัทธา 
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  - เพ่ิมเติมวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ทานเนนชุดปกติขาวคะ  ไมทราบวาชวงบาย 

เผาจริงหรือเผาหลอกคะ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) ชวงบายเราจะเผาหลอก จะเผาจริงตอนดึก 
ประธานสภาเทศบาลตําบล – เหมือนพิธีการครั้งท่ีผานมาวันท่ีเผาจริงตอนกลางคืนพระก็ไมมี  ชาวบานก็ไมมี 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) ทานนายอําเภอไดแจงวา พิธีกลางคืนพระตองอยู 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบล  - นายอําเภอประกอบพิธีเสร็จก็นาจะเผาเลย แตภาคอีสานเราจะเผาตอนกลางคืน 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ) เปนประเพณีครับ เหมือนหลวงพอคูณท่ีเผากลางคืน 
ท่ีประชุม     -รับทราบและถือปฏิบัติ- 
 
          ๔.๒ การสงขอตกลง... 
 



-๑๒- 
 
   ๔.๒  การสงขอตกลงในการปฏิบัติราชการ  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         ของพนักงานเทศบาลตําบล  และพนักงานจาง 
        - ใหสงขอตกลงและแบบประเมินฯ  ในวันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  -  การสงขอตกลง  รอบการประเมิน ป ๒๕๖๒  จะมี  ๒  รอบ  คือ  รอบท่ี  ๑  ตั้งแต 

วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  รอบท่ี  ๒  ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน  - วันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ใหทุกทานไดทําการสงขอตกและแบบประเมิน ภายในวันที  ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒  คะ 

ท่ีประชุม     -รับทราบและดําเนินการ- 
 

๔.๓  ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  สมัยสามัญท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑   
       สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒  เริ่มตั้งแตวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ   
       ๒๕๖๒ – ๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน  ๓๐  วัน 
       กําหนดประชุมวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงาน  - นําเรียนผูอํานวยกองทุกกองนะคะ  ท่ีจะนําเรื่องเสนอใหสภาเทศบาลตําบลพิจารณา 
ใหรีบดําเนินการ 

ท่ีประชุม     -รับทราบและดําเนินการ- 
 

๔.๔  กําหนดวันแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลเมืองจันทร   
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  - ผมไดแจงรายละเอียดแลวครับ  หัวขอรายงานแผนปฏิบัติงานครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบและดําเนินการ- 
 

   ๔.๕  กําหนดวันศึกษาดูงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลเมืองจันทร   
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  - ผมไดแจงรายละเอียดแลวครับ  หัวขอรายงานแผนปฏิบัติงานครับ 
ท่ีประชุม     -รับทราบและดําเนินการ- 
 

๔.๖  กําหนดวันเล้ียงสงพนักงานจางเกษียณอายุราชการ  
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ) ใหผมไดคุยกับทานนายกกอนครับ  คงจะหลังจากงานพระราชทานเพลิง 
   เพราะจะมีเลี้ยงสง และเลี้ยงเกษียณ 
ท่ีประชุม     -รับทราบเพ่ือนําเรียนทานนายก- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ใครมีอะไรเสนอเพ่ิมเติม 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  - นําเรียนในเรื่องงานสารบรรณ  หนังสือสงใหจัดทําสําเนาหนังสือใหธุรการกลางดวย  

๑ ฉบับ  และการติดคําสั่งเม่ือดําเนินการแลวใหติดคําสั่งในสมุดคําสั่งดวยคะ 
รองปลัดเทศบาลตําบล - ทําความเขาใจในการแตงตัว  ไดคุยกับทาน สท.อัจฉรา  เรื่องการแตงกาย  สมาชิกสภา 

เทศบาล วาแตงชุดปกติขาวไดหรือไม  ไดครับเหมือนขาราชการยกเวนอินทรธนู 
- มีหนังสือการทําความเคารพ  เดิมโคง  ปจจุบัน ชายโคงคํานับ  หญิงถอนสายบัว ทุก
กรณี  เวนแตมีหมวกทําวันทยาหัต  
- ทานนายอําเภอถามวา ชุดกากีมีหมวกหรือไม  มีนะครับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๙ 
- การแตงกายชุดจิตอาสา ประกอบ หมวก ผาพันคอ ปาย  ผาพันคอพันเหมือนหางหนู  

 
          การถายรูป... 



-๑๓- 
 

การถายรูปเม่ือแตงชุดจิตอาสา  หามเซลฟ  หามถายรูปขณะไมปฏิบัติหนาท่ี   
เหมือนวันท่ีสถานีตํารวจมาอบรมเรา  รูปท่ีถายตองสงใหจังหวัดคัดเลือก 
- ปายจิตอาสาจะมีเฉพาะชื่อโครงการ  และชื่ออําเภอ  “เราทําความ  ดี  ดวยหัวใจ” 
- ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
๑. จิตอาสาพัฒนา  ไดแก  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินของแตละชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ไมวาจะเปน  กิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชน  การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การอํานวยความสะดวก  
และความปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวัน  การประกอบอาชีพ  รวมท้ังการสาธารณสุข 
เปนตน 
๒. จิตอาสาภัยพิบัติ  ไดแก  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเฝาตรวจ  
และเตรียมการรองรบัภัยพิบัติ  ไดแก  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เฝาตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติ และท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ  
ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรวมและการเขาชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนจากภัยพิบัติดังกลาว เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เปนตน 
๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ  ไดแก  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงคใหปฏิบัติใน
งานพระราชทานหรือการรับเสด็จในโอกาสตาง ๆ  
- งานพัสดุการจําหนายเกาอ้ีดานหลังมีวิธีแบบไหนจะจําหนายหรือขายทอดตลาด 
- เรื่องเศรษฐกิจชุมชน เก็บไดหรือไม หมูไหนไมจาย 
- พนักงานหลายทานทาสีอยูดานหนาฝากทานรองฯ เทศ ไดชวยดูแลดวยครับ 

ผูอํานวยการกองคลัง - เรียนทานรองนายกฯ  ทานประธานสภาฯ และผูเขาประชุม  งานพัสดุการจําหนาย 
ทรัพยสิน ไดแตงตั้งคณะกรรมการทุกครั้ง  มีคอมพิวเตอรท่ีอยูท่ีโรงเรียน คือหาของไมพบ 
พัสดุกําลังดําเนินการคะ 
- เรื่องเศรษฐกิจชุมชน เหลือ ๒ หมูบาน  ของบานหนองเรือ หมู ๒๕ เปนเรื่องภายใน
หมูบาน ท่ีผูใหญบานเก็บเงินแลวนําเงินไปใช  บานเก็บงา  หมู ๑๐ เราไดทําบันทึกสัญญา
ประนอมหนี้ ๕ งวด สงมาแลวเหลือ ๒ งวด เปนเรื่องของหมูบานคะ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  เกาอ้ีถาจําหนายไดใหจําหนาย  ดําเนินการใหแลวเสร็จ   
นายมิตร  ศรีสมพร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  - กระผมขอเพ่ิมเติมครับ  ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร  และ 

เจาหนาท่ีท่ีไดใหสมาชิกสภามารวมรับทราบปญหาตาง ๆ  อาจจะไมครบทุกทาน  จะมีท้ัง 
เขต  ๑ และเขต ๒  ผมเห็นใจคนทํางานไมวาเจาหนาท่ี  ผูทํางาน  ผมคลุกคลี่กับทานมา
นาน  ฝากทานรองฯ เทศ  กองชางดวย  มีเรื่องสอบถามอยูครับเรื่องถนนตาง ๆ  
- วันท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๒  ผมไดรับแจงทางโทรศัพทจากทานนายกฯ ใหไปดูโคมไฟ  
ผมไปดูทอไดรับแจงวามีอุบัติเหตุ รถจักรยานยนตชนทายรถกระบะ เห็นนองรัสดา     
รุนพงษ  และนองนวลละออง  ขนันดูล  ชวยปฐมพยาบาลใหยาดมเด็กประสบอุบัติเหตุ  
ขอบคุณนองรัสดา  นองนวลละออง  ท่ีไดชวยเหลือกัน  เสนทางนี้เกิดอุบัติเหตุบอย  
ฝากทานรองฯ  ชวยทําปายแจง  จากบานสวัสดิ์-บานฮองคํา-บานเก็บงา หากมีอุบัติเหตุ
ใหแจง ๑๖๖๙   
- ผมเคยเขารวมประชุม กํานัน  ผูใหญบาน  เจาหนาท่ีโรงพยาบาลไดสอนในการปฐม
พยาบาล 

          รองนายก... 



-๑๔- 
 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ทําปาย ๑๖๖๙  เรามีงบประมาณหรือไม  ใหสํานักปลัดได 

ตรวจสอบ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  - เวลาท่ีเกิดเหตุการณข้ึนมา  เจาหนาท่ีเราไมมีเบอรกูชีพ  เบอร EMS  

เทศบาลตําบลเมืองจันทร  ๐๘ ๐๑๔๙ ๔๘๘๐  หรือถาจําไมไดใหโทร  ๑๖๖๙ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  - ใครมีอะไรเพ่ิมเติมถาไมมีผมขอเลิกประชุมครับ 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
             รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                (นายเทศ  มะเดื่อ) 
               รองนายกมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล  คร้ังที่ ๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 


