
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 
ครั้งท่ี ๑๒ / ๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
๑. นายสมานมิตร   มิมาชา  นายอําเภอเมืองจันทร 
๒. นายสมภพ    ศรีภาค  ทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร 
๓. นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๔. นายเทศ   มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๕. นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรตีําบลเมืองจันทร 
๖. นางสาวนวลละออง ขนันดูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๗. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๘. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๙. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   

๑๐. นายชยพล    ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง 
๑๑. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๒. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๓.  นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๔. นางจตุพร    หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๕.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๖.  นายวรัญู  ราชสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

๑๗. นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๘. นายนพดล   วงศสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๑๙. นางสาวปรต ี  มะเดื่อ  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

๒๐. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๒๑. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๒๒. นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง 

๒๓. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๔. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (กองการศึกษา) 

๒๕. นางสาววภิาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

๒๖. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๒๗. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

๒๘. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 

๒๙. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๓๐. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) 

๓๑. นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  

๓๒. นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

 

          ๓๓.นายประเสริฐศักดิ์... 



 

-๒- 

 

๓๓. นายประเสริฐศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา) 

๓๔. นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) 

๓๕. นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๓๖. นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ 

๓๗. นางสาววภิาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

๓๘. นางสาวจีรนันท  วิยาสิงห  ผูชวยครูผูแลเด็ก 

๓๙. นางสาวอําพร  อะวะสิงห คร ู

๔๐. นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

๔๑. นางอุไรวรรณ  เมืองจนัทร คร ู

ผูไมมาประชุม 
๑. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา  ลาปวย 
๒. นางสาวรัสดา   รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ  ตรวจงาน 

๓. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   ไมเขาประชุม 
๔. นางมะนิกรณ  ศรียันต  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ตรวจงาน 

๕. นายไพรัตน    ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  ตรวจงาน 

๖. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน ตรวจงาน 

๗. นายทัศนพงศ  สมัญญา  ผูชวยเจาพนักงานกองชาง    ไมมา 

๘. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม     ไมมา 
 

ผูเขารวมประชุม 

     ๑. นายสุบรรณ  รุนพงษ  ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

     ๒. นายบุญเลิศ  ขันติวงษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

     ๓. นายหงษธนัต  โนนลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๔. นายวิเชียน  เดิมพันธ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๕. นายรวม   โนนกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๖. นายกฤษฎางค  เมืองจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๗. นายเทอดศักดิ์  ศิริโฉม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๘. นายสิทธิ ์   โสภากุล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๙. นางสาวอัจฉรา  ศรีสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๑๐. นายมิตร  ศรีสมพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๑๑. นายพันธทิพย  โนนกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

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

เขารวมประชุม  โดยมีนายชัยยะนารถ  ขันติวงษ   นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  
และเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 
          ระเบียบวาระท่ี  ๑... 



-๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเดื่อ    วันนี้ทานนายอําเภอจะไดมาเยี่ยมเยียนเทศบาลเรา  และ 

รวมประชุมกับเรา   
- ผมขอขอบคุณทุกทาน  ทุกหนวยงาน  ผูเขาเวร  ผูตรวจเวร  ท่ีไดมาเขาเวร  ทานท่ีได
มอบสิ่งของ  ซ่ึงทําใหการจราจร การขับข่ีปลอดภัย 
- บิดาของทานนายกฯ  ไดเสียชีวิต  ทานไดขอบคุณทานรองนายกฯ ท้ัง ๒ รอง  ปลัด 
รองปลด  สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  ท่ีไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
ทุกวัน 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเดื่อ  ใหทุกทานไดอานรายงานการประชุม   หากมีแกไขใหแจง 

ธุรการครับ 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.๑  สรปุการปฏิบัตงิานของเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๑  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนการปฏิบัติงานของเดือน มกราคม  ๒๕๖๒ แตละกอง  สํานักปลัด  กอง
คลัง  กองการศึกษา  กองชาง   

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

๔  ธ.ค.  61 
(อังคาร) 

ประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี ๔ 

ทต. 
เมืองจันทร 

แจกเบ้ียผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูติดเช้ือ ม.๑-๒๕ 
๗ ธ.ค.๖๑ 

(ศุกร) 
ประชุมพนักงานกูชีพกูภัย/อปพร. ทต.เมืองจันทร 
 

ทต.เมืองจนทร 
 

๑๑-๑๔ ธ.ค. 
61  

(อังคาร-ศุกร) 

โครงการศึกษาดูงานฯ  
 
 

จังหวัดเลย/
จังหวัดขอนแกน 

๑๘  ธ.ค.  61 
(อังคาร) 

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.  
 

ทต.เมืองจันทร 

๒๐  ธ.ค.  61 
(พฤหัสบดี) 

ประชุม LTC สปสช.  พระราชดาํร ิ ท้ัง  ๒๕  หมูบาน ทต.เมืองจันทร 

๒๕ ธ.ค.๖๑ 
(อังคาร) 

ประจําชุมประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เลื่อนประชุมเปนวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

ทต.เมืองจันทร 

๒๖ ธ.ค.๖๑ 
(พุธ) 

Big  Cleaning  Day 
 

ทต.เมืองจันทร 

๒๗ ธ.ค.๖๑ 
(พฤหัสบดี) 

ประชุมผูสูงอายุรายใหม 
 

ทต.เมืองจันทร 

 
          วัน... 
 



-๔- 
 

น/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
๒๗-๓๑ ธ.ค.

๖๑ 
(พฤหัสบด-ี
ศุกร-เสาร-
อาทิตย-
จันทร) 

 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป
ใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

ทต.เมืองจันทร 
และ ๒๕ หมูบาน 
 
 
 
 
 

 

   แผนปฏิบัติงาน ประจําเดือน มกราคม  ๒๕๖๒ 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
๑-๒ ม.ค.๖๒ 
(อังคาร-พุธ) 

 
 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป
ใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ทต.เมืองจันทร 
และ ๒๕ หมูบาน 

๘  ม.ค.๖๒ 
(อังคาร) 

 
 

ประชุมประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ทต.เมืองจันทร 

แจกเบ้ียผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูติดเช้ือ ม.๑-๒๕ 

๙ ม.ค.๖๒ 
(พุธ) 

 

กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน 
“แยกกอนท้ิง” (Kick  Off) 

บานเมืองจันทร 
ม.๒ 

๑๒ ม.ค.๖๒ 
(เสาร) 

รวมงานวันเด็กแหงชาติมท ม ทต.เมืองจันทร 

๑๕  ม.ค.  6๒ 
(อังคาร) 

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.  
 

ทต.เมืองจันทร 
 

๑๗  ม.ค.  6๒
(พฤหัสบดี) 

ประชุม LTC สปสช.  พระราชดาํริ  ท้ัง  ๒๕  หมูบาน 
ทต.เมืองจันทร 

 
๒๔ ม.ค.๖๒ 
(พฤหัสบดี) 

ประชุมประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
 

ทต.เมืองจันทร 
 

 

ผูอํานวยการกองคลัง -  เรียนทานนายอําเภอเมืองจันทร  ทานนายกเทศมนตรีตําบล  ทานประธานสภาเทศบาล 
   และผูเขารวมประชุมทุกทาน  งานในหนาท่ีดานการเงินและบัญชี  การตรวจรับรายจาย 

งานพัสดุดําเนินการเปนปจจุบันคะ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  -  เรียนทานนายอําเภอเมืองจันทร  ทานทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร  ผูเขารวมประชุม 

ทุกทาน  กองการศึกษา งานท่ีไดดําเนินการไปแลว  คือ  การแขงขันเมืองจันทรคัพ  ครั้งท่ี   
๑๙  รวม  ๙  วัน  สําเร็จลุลวงไปดวยดีครับ  สําหรับงานวันเด็ก  อยูระหวางดําเนินการ 
ประสานการทํางาน  สงหนังสือเชิญ  และจัดสถานท่ีครับ 

ผูอํานวยการกองชาง - เรียนทานนายอําเภอเมืองจันทร ทานนายกเทศมนตรีตําบล  ทานรองนายกเทศมนตร ี
   และพ่ี นอง ทุกทาน  ผมจะใหคุณกิตติพงษ  อินตะนัย  เปนผูรายงาน 
นายกิตติพงษ  อินตะนัย - ผมขอรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๑  ดังนี้ 

๑. งานซอมทอประปา ทอขนาด  ๒  นิ้ว  จํานวน  ๔  จุด 
 

๒.งานจดมิเตอร... 
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   ๒. งานจดมิเตอรน้ํา  หมูท่ี  ๖ 
   ๓. รวมประชุมประชาคม เรื่อง ประปา  หมู  ๑๓ 
   ๔. ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา  หมูท่ี  ๖ 
   ๕. สงโครงการเพ่ือบรรจุเขาแผนพัฒนาจังหวัด ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   ๖. แจงหนังสือระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน รายนางอนงค  ไชโย หมู ๒๑ 
   ๗. ออกใบนอนุญาตกอสรางอาคาร  ราย นางตุย  ขันติวงษ  หมู ๑๖  และราย นางบุญยืน   

    งามศิริ  หมู ๑๖ 
๘. เขียนแบบ/ประมาณการ ปร.๔  ปร.๕  โครงการกอสรางถนน  ตามเทศบัญญัต ิ
๙. ออกสํารวจวัดระยะถนนขยายไหลทาง  หมู ๑๓ – หมู ๔ 
๑๐. สํารวจถนนชํารุด  หมู ๑๑ – หมู ๑๖ 
งานท่ีอยูระหวางดําเนินการ  ดังนี้ 
๑. โครงการกอสรางถนนดิน บานทุงสวาง หมู ๑๘ – บานหนองหวา  หมู ๑๑ 
๒. โครงการกอสรางถนนดิน เสนถนน รพช. ๕๔๐๙  - หนองขาด 
๓. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน บานดู  หมู ๑๘ คลองอีสานเขียว 
๔. ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบถนน คสล. หมู ๑ หมู ๒ หมู ๗ หมู ๑๑  หมู ๑๒ หมู ๑๓ หมู ๑๖  
    หมู ๑๗ หมู ๑๘ หมู ๑๗ หมู ๑๘ และหมู ๒๐ 
๕. ออกซอมไฟฟาสาธารณะรวมกับสํานักปลัดทุกวันศุกร 

    

   ๓.๒  การเปล่ียนสถานพยาบาลประจําป 
       สํานักงานประกันสังคมไดกําหนดใหผูประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําป
ระหวางวันท่ี  ๑๖  ธันวาคม  จนถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ของปถัดไป  โดยผูประกันตน
สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย (สปส.๙-๐๒)  และ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได ท่ีสํานักงานประกันสังคมทุกแหง  หรือผาน  
www.sso.go.th  หรือผาน Application  SSO  Connect  โดยทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยน
สถานพยาบาล  สํานักงานจะแจงผลฯ  การเลือกสถานพยาบาลผานนายจาง   

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  นายเทศ  มะเดื่อ  เปนการแจงทานผูกันตนไดรับทราบครับ 
ท่ีประชุม      -ทราบ- 
 

   ๓.๓  ซักซอมแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ๖๐  วัน  “แยกกอนท้ิง”  
เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบแผนแมบทการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  (พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๔)  โดยมอบหมาย
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  ประกอบกับพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ไดมอบนโยบายใน
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ระดับประเทศ  ประจําป  
พ.ศ.๒๕๖๑   
 จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแลว  เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแผนปฏิบัติการ  ๖๐  วัน  “แยกกอนท้ิง”  
มีเปาหมาย ดังนี้ 

 
          ๑. ประชาชน... 
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 ๑. ประชาชนรับรูและเกิดการมีสวนรวมในการจัดการขยะในครัวเรือนดวยการคัด
แยกขยะกอนท้ิง 
 ๒. หมูบาน/ชุมชนมีการจัดการขยะอินทรีย  การจัดการขยะท่ีนํากลับมาใชใหมได  
ขยะอันตรายและการคัดแยกขยะแยกประเภทอยางถูกตองตามแนวทางท่ีกําหนด 
 ๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงมีการจัดทําสัญลักษณแยกประเภทตาม
แนวทางกําหนด 
 ๔. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําถังขยะแยกประเภทในพ้ืนท่ีสาธารณะ
อยางนอย  ๒  ประเภท  ไดแก ขยะท่ัวไปและขยะรีไซเคิล  ตามแนวทางท่ีกําหนด 
 ๕. องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงมีประกาศกําหนดวัน  เวลาในการเก็บขน
ขยะแยกตามประเภทตามแนวทางท่ีกําหนด 
 ๖. ใหเริ่มจัดกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกกอนท้ิง” 
ในวันท่ี ๙ มกราคม  ๒๕๖๒ พรอมกันท้ังจังหวัดศรีสะเกษ (Kick Off) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกกอน
ท้ิง” ระหวางวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

นายกเทศมนตรตีําบล - เรียนทานรองนายก  ทานปลดั    พนักงานเจาหนาท่ี  และฝายสภาเทศบาลตําบล 
เมืองจันทร  ผมมีเรื่องนําเรียน ๒-๓  เรื่อง 
- วันนี้ทานนายอําเภอจะมารวมในการประชุมครั้งนี้ 
- พรุงนี้ไดกําหนดจัดกิจกรรม  “ขยะ”  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน 
ณ  วัดเมืองจันทร  ใหเชิญรวมกิจกรรมหลายภาคสวน  ไมวาจะวัด  อนามัย  ชุมชน 

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ – เรียนทานนายอําเภอเมืองจันทร  ทานทองถ่ินอําเภอ  ทานนายกเทศมนตรี  ทานรอง 
นายกเทศมนตรี  ทานประธานสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  การวางแผนปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการ “แยกกอนท้ิง”  พรอมกันท้ังจังหวัดศรีสะเกษ  กลุมเปาหมาย  
นายอําเภอเปนประธานในพิธี  ใชบริเวณรมไม  มีการกลาวเปด  กลาวรายงาน  เรียนคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจาหนาท่ี  ไดนําไมกวาด  มาดวย  ไดเชิญ  
กํานัน  ผู ใหญบาน  อสม. หมูบานละ ๒ ทาน  ตําบลตาโกน  ตําบลหนองใหญ   ก็
ดําเนินการเหมือนเรา  พ้ืนท่ีเราจะดําเนินการทําความสะอาดไปกอน เพ่ือรอประธาน  เม่ือ
ประธานมาเราก็จะทําพิธีเปดโครงการ  ชุมชนบานเมืองจันทร  เม่ือทําความสะอาดวัดแลว  
จะดําเนินการภายในชุมชน  เราจะได ๒ กิจกรรม  คือ  Kitc off  และวัด  ประชา  รัฐ 
- ขอนําเรียนในการแตงชุดจิตอาสา  ตองดําเนินการจิตอาสาพระราชทานถึงจะใชได  ตอง
มีหนังสือแจง 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบล –   ไดรับทราบขอจากผูนําหลายหมูบาน  พบปะพูดคุยเก่ียวกับการเก็บขยะ ทานวา 
ทางเราไมคอยไปเก็บขยะอันตราย  ฝากเทศบาลเราดวย 

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  - ในสวนของแผนเก็บขยะอันตราย  เราไดนําภาชนะไปท่ีจุดแยก  ไมเพียงแตขยะ 
อันตรายท่ีท้ิง  แตยังมีขยะท่ัวไป  ตอนนี้ใหเก็บใครเก็บมันไวกอนคะ  หากมีแผนลงจะแจง 
อีกครั้ง 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญงาน  -  เพ่ิมเติมเรื่องขยะอันตราย  จังหวัดไมสามารถรับขยะเราได  เนื่องจากไมมี 
งบประมาณ  เราไดไปสงก็เอาไปไวโกดัง  เราเคยนําขยะอันตรายมาพักไวท่ีเทศบาลสงกลิ่น 
เหม็นมาก  ถาจังหวัดมีแผนในการเก็บขยะอันตราย  เราจะประชาสัมพันธใหรับทราบ 

 
         สปสช. แนะนํา... 
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สปสช. แนะนําใหเราทําหองเล็ก ๆ ไวพักขยะอันตรายแตเราไมมีงบประมาณคะ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล (นายเทศ  มะเดื่อ)  ฝากเจาหนาท่ีทุกทานไดประชาสัมพันธใหผูนําไดรับทราบ  เพราะเรา 

ตองชวยกันในการแยกขยะ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

    ๓.๔  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๔  ธนัวาคม  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  2561 3,500 - 4,500 - 100 - 
พฤศจิกายน 2561 3,000 - 3,000 - 200 - 
ธันวาคม 2561 3,000 - 2,000 - 100 - 
       

รวม 9,500 - 9,500 - 400 - 
 

   
                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2561 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2561 1,000 - 100  
ธันวาคม 2561 - - 100  
     

รวม 1,000 - 400 - 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เรายังใชน้ํามันไมเกิน 
ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๖  สรุปการใชไฟฟาของสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําเดือน
พฤศจิกายน  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  
 
          รองนายก... 



-๘- 
 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ไฟฟาเราลดลง  เพราะเราไดรวมในการรณรงคประหยัดไฟ   

- งานพระราชทานเพลิงศพ  เห็นวาใชไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคน  ใหเราดู
ดวยคาไฟฟาเพ่ิมข้ึนหรือไม 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

   ๓.๗  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 
       ๓.๗.๑  อบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “การใชงานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 
ข้ันสูง  เพ่ือการบริหารจัดการน้ําระดับทองถิ่น”  วันที่ ๑๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ  โรงแรมเซ็นจูร่ี  พารค  กรุงเทพมหานคร 

ผูเขารวมการประชุม   
๑.นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๒.นายอธินันท  ศิริจันทร  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการประปา  

นายอธินันท  ศิริจันทร - เรียนทานนายอําเภอเมืองจันทร  ทานทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร  และผูเขาประชุมทุก 
ทาน  กระผมไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “การใชงานระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) ข้ันสูง  เพ่ือการบริหารจัดการน้ําระดับทองถ่ิน”  วันที่ ๑๒-๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ  โรงแรมเซ็นจูร่ี  พารค  กรุงเทพมหานคร  สรุปพอสังเขป ดังนี้ 
การฝกอบรมคร้ังนี้เปนการตอยอดจากการอบรม “การใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ในวนัที ่๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง จงัหวัด
อุบลราชธานี  เปนการอบรมการใชงานโปรแกรม QGIS ที่ใชสําหรับการสรางแผนที่ การหา
พิกัดตําแหนง  การหาทิศทางการไหลของน้ํา  จากการสํารวจระดับความสูงของพื้นผิว  มาทํา
เสนบอกระดับความสูงของพื้นที่ไดระดับความสูงแลวก็สามารถทราบทิศทางการไหลของน้ํา  
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการน้ํา  การสรางคลองสงน้ําตาง ๆ เปนขอมูลในการจัดทําแนว
ปองกันน้ําทวม  และบรรเทาภัยแลงไดอีกดวย ใชบอกพิกัดตําแหนงแหลงน้ํา คํานวณความ
กวาง  ยาว และปริมาณน้ําไดอีกดวย  ในงานจัดเก็บภาษี  โปรแกรม QGIS  ยังชวยระบุ
ตําแหนงที่ตั้ง ระบุรายละเอียดในรูปแบบตารางทาํใหงายตอการจัดเก็บ  ทานใดมีคําถาม
เก่ียวกับการใชโปรแกรม QGIS  สามารถขอเอกสารหรือคําแนะนาํไดที่ งานประปา กองชาง 
ครับ 

 

๓.๗.๒  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  วันท่ี ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรม       
ศรีลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

ผูเขารวมการประชุม 
    นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  ตําแหนง  คร ู
นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา - เรียนทานนายอําเภอ  ทานนายก  ทานรองนายก  ทานประธานสภา  พนักงานทุกทาน 
   ตามท่ีไดไปฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

พุทธศักราช ๒๕๔๐  วันท่ี ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอ 
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ    สรุปดังนี้ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษาและวิสัยทัศนของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ บนพ้ืนฐานของความรูความเขาใจในแนวคิดและ
หลักการจัดการศึกษามีสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนอยางมี 
 
       ความหมาย... 



-๙- 
 
ความหมาย  และสมดุลครบทุกดาน  ท้ังดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  และสติปญญา  
นอกจากนี้ยังตองสอดคลองกับการทํางานของสมิง  การเสริมสรางทักษะการคิดท่ีเปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตในอนาคต  การอบรมเลี้ยงดูเด็กดวยการสรางวินัยเชิงบวก  
รวมท้ังการใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ดวยสื่อ  เทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
และเอ้ือตอการเรียนรู  เพ่ือชวยใหเด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรูตามจุดหมายของ
หลักสูตร  ดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริงท่ีสะทอนถึงพัฒนาการและการเรียนรูท่ี
แทจริงของเด็ก  ซ่ึงมีครอบครัว  สถานศึกษาและชุมชน  ตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาเด็กใหมีคุณภาพภายใตบริบทของสังคม  วัฒนธรรม  และความเปนไทยกับการอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๖๒  (สํานักปลัด) 

           ระหวางวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  -  ๒  มกราคม  ๒๕๖๒   
จุดตรวจ  ณ  หนาเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ผูชวยเจาพนักงานปองกัน  - เรียนทานนายอําเภอ  ทานทองถ่ินอําเภอ  ทานนายก  ทานประธานสภา  และผูเขารวม 
ประชุมทุกทาน  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  ไดดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการ 
ประชาชน  ณ  หนาสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนและเสนทางทุกหมูบานตลอดท้ังหมด  ๒๕  หมูบาน  ในเขตตําบล
เมืองจันทร  โดยมีสมาชิก อปพร. และหนวยกูชีพ – กูภัย  เจาหนาท่ีปกครองอําเภอเมือง
จันทร  เจาหนาท่ีตํารวจ  เจาหนาท่ีสาธารสุข  กํานัน  ผูใหญบาน  เจาหนาท่ีเทศบาลและ
พนักงานจาง ระหวางการปฏิบัติงานตลอดท้ัง ๗ วัน มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนา
เปนจํานวนมากเนื่องจากเปนวันหยุดติดตอกันหลายวัน  และการใชรถใชถนนมีจํานวนมาก  
ตลอดการดําเนินโครงการท้ัง  ๗  วัน  ไมมีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต
อยางใด  ผมขอขอบคุณหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของและเจาหนาท่ีตรวจเวรทุก
ทาน ท่ีมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของใหกําลังกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  และตลอดการ
ดําเนินงานตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศบาลปใหม  ไดมีการเรียก
ตรวจจากเจาหนาท่ีตํารวจ  ดังนี้ 
เรียกตรวจวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รถยนต ๓๕ คัน รถจักรยานยนต ๑๔ คัน 
              ยานพาหนะอ่ืน ๆ ๒ คัน  รวม ๕๑ คัน 
เรียกตรวจวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  รถยนต  ๒ คัน รถจักรยานยนต ๑๒ คัน 
              รวม ๑๔ คัน 
เรียกตรวจวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  รถยนต  ๒๗ คัน รถจักรยานยนต ๑๖ คัน 
              ยานพาหนะอ่ืน ๆ ๑ คัน  รวม ๔๔ คัน 
เรียกตรวจวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  รถยนต  ๓๒ คัน รถจักรยานยนต ๑๕ คัน 
              รวม ๔๗ คัน 
เรียกตรวจวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒  รถยนต  ๗ คัน รถจักรยานยนต ๒๓ คัน 
              รวม ๓๐ คัน 

 
          ขอหาหลัก... 



-๑๐- 
 

ขอหาหลักโดยภาพรวม 
๑. รถยนต  ขอหาไมมีใบอนุญาตขับข่ี  ไมคาดเข็มขัดนิรภัย 
๒. รถจักรยานยนต  ขอหาไมมีใบอนุญาตขับข่ี  ไมสวมหมวกนิรภัย 

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๔.๒  การดําเนินโครงการของขวัญปใหมของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให
ประชาชน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 
- โครงการ “คืนคลองสวยท่ัวไป  สุขใจเท่ียวทองถ่ิน” 
- โครงการ “๑ อปท.๑ ถนนทองถ่ินใสใจสิ่งแวดลอม” 
- โครงการ “หองน้ําทองถ่ินสะอาดและปลอดภัย” 

ปลัดเทศบาลตําบล - โครงการ “คืนคลองสวยท่ัวไป  สุขใจเท่ียวทองถ่ิน”  ทานนายกจะดําเนินการตรงบริเวณ 
คลองอีสานเขียว  ดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
- โครงการ “๑ อปท.๑ ถนนทองถ่ินใสใจสิ่งแวดลอม” เลือกถนนสายบานบก หมู ๑ – 
บานทุงสวาง หมู ๑๘  ใหขยายเสนทางแลวจะดําเนินการ 
- โครงการ “หองน้ําทองถ่ินสะอาดและปลอดภัย” จะเลือกหองน้ําเทศบาลซ่ึงกําลังจะ 
ดําเนินการกอสรางคะ 

รองนายกเทศมนตรตีําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหเราไดดําเนินการตามหนังสือสั่งการ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบล  -  คลองอีสานเขียวบานทุม ไปฮองขา  มีพ่ีนองเราหลานทานไปปลูกมะพราวไวกลาง 

คลอง  อยากใหทางเทศบาลเราชวยดู 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ขอบคุณทานท่ีปรึกษา  ทานมีท่ีแถวคลองอีสานเขียว  ถาทานไมแจง 

คงไมทราบ   
ผูอํานวยการกองชาง   - ตอนนี้อยูระหวางการสํารวจ  ออกแบบ  ถาใครไปปลูกใหดําเนินการเอาออกครับ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  ใหเขาไปพูดคุยชี้แจงใหไดรับทราบ  กองชาง  สํานักปลัด   

ประชาสัมพันธ  การปลูกตนไมในคันคู  สองขางทาง  หามดําเนินการ 
ท่ีประชุม     -รับทราบและดําเนินการ- 
 

๔.๓  การจัดงานวันเด็กแหงชาติ  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  เทศบาลตําบล
เมืองจันทร  (กองการศึกษา) 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (ประจวบ  สิงหชะฎา)   เรียนทานนายอําเภอเมืองจันทร  ทานทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร 
   และผูเขารวมประชุมทุกทาน  สตง.แจงใหเราจัดงานวันเด็กใหตรงวัน  กิจกรรมจะมี 

ฟุตซอล มี  ๔  ทีม  กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  จะใหนักวิชาการศึกษา 
ไดแจงรายละเอียด 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  - กิจกรรมจะมีการแขงขันกีฬาฟุตซอล รุนอายุ  ๑๒ ป  ใครแพคัดออก  เวทีกลางชม 
การแสดง  พิธีเปด  รายละเอียดดังนี ้
- กําหนดการโครงการงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒   

   เวลา  ๐๘.๐๐  น.  แขกผูมีเกียรติ  เจาหนาท่ี  เด็ก  และเยาวชนในเขตตําบลเมืองจันทร   
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองจันทรพรอมกัน  ณ  บริเวณพิธี 

   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เริ่มแขงขันกีฬาฟุตซอล  รุน  ๑๒  ป  ชาย 
   คูท่ี  ๑  โรงเรียนบานหนองแคน  พบ  โรงเรียนบานเก็บงา  (ประชารัฐพัฒนา) 
 
          คูท่ี ๒... 



-๑๑- 
 
   คูท่ี  ๒  โรงเรียนบานเมืองจันทร  พบ  โรงเรียนบานโคก 
   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
   - วงดนตรจีากโรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม  บรรเลงเพลงมหาฤกษ  บรรเลงเพลงชาติไทย 
   - ประธานดําเนินการจัดงานกลาวรายงาน (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ) 
   - ประธานในพิธี นายสมานมิตร  มิมาชา  (นายอําเภอเมืองจันทร)  อานสารวันเด็กจาก 
   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและกลาวเปดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  เริ่มกิจกรรมภายในบริเวณงาน 
   - ชมการแสดงเปดจากโรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม 
   - ชมการแสดงจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   - ชมวงดนตรีโฟลคซองจากโรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม 
   - ชมการแสดงจากโรงเรียนบานหนองแคน  โรงเรียนบานเมืองจันทร  โรงเรียนบานเก็บงา 
       (ประชารัฐพัฒนา) โรงเรียนบานทุม  โรงเรียนบานโคก 
   เวลา  ๑๖.๓๐  น.  ปดงาน 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  - เรื่องสถานท่ีตองเตรียมพรอม  นายกแจงใหซอมเวทีกลางของเราให 

ทุกคนไดชวยกัน 
นายกเทศมนตรีตําบล - งานวันเด็ก  ใหชวยกันทุกคนทุกภาคสวน  โดยเฉพาะผูอํานวยการกองการศึกษาใหเนน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เนื้องาน  ขอความรวมมือสมาชิกสภาเทศบาลตําบล   
ท่ีประชุม     -รับทราบและปฏิบัติ- 

 

   ๔.๔ การจัดกิจกรรมทําบุญเนื่องในเทศบาลปใหม สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเดื่อ)  เรื่องนี้ก็คงจะคุยกันในคณะผูบริหารแลวจะแจงใหรับทราบ 

ท่ีประชุม       -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
นายกเทศมนตรีตําบล - งานวันท่ี  ๑๐  ผมฝากทุกทานไดชวยกันดูแลดวยนะครับ 
   - ฝากผูอํานวยการกองชางไดสงงานพรุงนี้ใหหนอยนะครับ  ๔-๕ เสน 
ผูอํานวยการกองชาง - การทําถนนท่ีมีสวนผสมยางพารา ผมวาเราไมมีผูเชี่ยวชาญ  ไมมีวิศวกร  ใหเราซ้ือจาก

หนวยงานอ่ืนท่ีเขามีวิศวกรดีกวาครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ใหเราประสานรูปแบบ  จากหนวยงาน  ทางหลวง  จากองคการบริหารสวนจังหวัด 

ศรีสะเกษ  เพราะเขามีผูรับรอง  ทําประมาณ ๕-๖ จุด  ๆ  ละไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  มะเด่ือ)   วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุธรรม 

รั งสี  (ชุ มพล  สุ ธ มฺ โม /เมื องจันทร  อดี ต ท่ี ป รึกษาเจ าคณ ะตํ าบล เมืองจั นท ร                                      
ณ เมรุชั่วคราววัดปาสุธรรมรังสี ฝากขาราชการ  พนักงานทุกทาน  ไดรับทราบ  การ
แตงกายชุดสีกากีของกํานันผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  สารวัตร  มาทุกทาน  เปน
งานท่ีออกมาดี  ทานนายกฝากติงสวนทองถ่ินเรารวมงานนอย  พนักงานเรามี  ๗๐  
ทาน  แตมารวมงาน  ๒๐  ทาน  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  ผมขอความรวมทุกทาน
ดวยครับ 
- วันนี้เทศบาลเราไดรับเกียรติจากทานนายอําเภอเมืองจันทร  รวมในการประชุม
ประจําเดือนครั้งนี้  ขอนําเรียนทานนายอําเภอไดพูดคุยกับพนักงานเจาหนาท่ีครับ 

 
          นายอําเภอ... 



-๑๒- 
 
นายอําเภอเมืองจันทร - ผมอยากเห็นวาพวกเราประชุมกันอยางไร  ถือวาเปนสิ่งท่ีดีไดมีการนําเรื่องท่ีเขารับ 

การอบรมมาพูดคุยถายทอดความรูบอกเลาเกาสิบ  ใหทุกคนท่ีไดไมไดอบรมไดรับทราบ 
เชนการอบรมการใชระบบ GIS  ดูการไหลของน้ํา คํานวณพ้ืนท่ี เปนโปรแกรมท่ีดีมาก ๆ  
โดยไมตองใชท่ีดินมาวัด  เดินตามจุด  หักเลี้ยว  สามารถคํานวณพ้ืนท่ีไดเลย  บอกทิศ
ทางการไหลของน้ํามีความสําคัญ  เมืองจันทรโชคดีมีลําน้ําหวยทับทัน  ทําอยางไรเราถึง
จะไดใช  ไมใหน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี  ตําบลหนองใหญซัมเมอรไมทํางาน  ผมไดเขาไปดูคิด
วาน้ําคงแลงจริง  ถาเราเอาน้ําในลําหวยมาใชไดปญหาภาวะความแหงแลงจะไมมี  
เหมือนดังโครงการพระราชดําริของรัชกาลท่ี ๙  โครงการพระราชดําริเขาหินซอน  
โครงการพระราชดําริชางหัวมัน  โครงการพระราชดําริภูพาน  เปนตน  เราไดเห็น
แบบอยางโดยใชน้ําจากท่ีลุมไปสูท่ีดอน  การปลูกหญาแฝกเปนตัวกะเทาะหิน  ซ่ึงทําให
สามารถปลูกตนไมได  เชน  เขาหินซอน  ซ่ึงทําการปลูกพืชไมได  พระองคทานทรง
ดําเนินโครงการไดสําเร็จ  ฝากแตละสวน  ผูอํานวยการกองไดชวยกันคนละไมคนละมือ  
สรางความรูใหกับประชาชน  อยากไดยินวาอําเภอเมืองจันทรมีความเขียวชอุม  ให
ชวยกันทําเรือจะเคลื่อนไปขางหนาไดทุกคนตองออกแรง  ตามอํานาจ  บทบาทหนาท่ี  
เพราะเราสอบมาแลวใหใชความรูใหมีประโยชน 
- ทานสมาชิกสภาทานอาสาคัดเลือก  เลือกตั้งเขามาใหมาชวยกัน  ผมชอบท่ีทานท่ี
ปรึกษาฯ ไดพูดแสดงถึงมีการสอดสองและฝายชางก็ไดออกสํารวจ อาจจะไปคนละครั้ง 
- ผมไดสัมผัสทองถ่ินมานานไมอยากใหมีภาพลงเฟสเหมือนปลัด อบต. ฆาผูใหญบาน  
ถาเปรียบเหมือนการเลนฟุตบอลเราคือผูเลนตัวจริง  เราตองดูวาศัตรูของเราคือใคร  
หนาท่ีตองทํา  หนาท่ีอาจตองทํา  คิดใหมาก  สมกับท่ีทานสอบบรรจุมา  จะไดรูวาครั้ง
หนึ่งเราทําอะไรใหเมืองจันทรบาง เวลาออกไปจะไดมีคนยกมือไหว 
- การไปรวมงานพระราชพิธี  พระราชทานเพลิงศพ  ไดเห็นรูปแบบหลายอยางตองปรับ  
งานพระราชทานเพลิงศพ  ใครท่ีมีสิทธิ์ของพระราชทานเพลิง  ใหถือเสมือนพระองค
ทานเสด็จมาในพ้ืนท่ี  เราซ่ึงเปนบุคคลในพ้ืนท่ีตองเขาในพ้ืนท่ี  หนวยงานราชการตอง
เขาไปโดยไมตองกําหนด  เหมือนการปฏิวัติเม่ือประกาศหัวหนาสวนราชการตองกลับ
ท่ีตั้งรอรับคําสั่ง  หนวยงานในพ้ืนท่ีไมไดหมายถึง  นายก  แตรวมถึงลูกจาง  และตองมี
การแตงเครื่องแบบ  ใหดูรูปแบบวารูปแบบเปนอยางไร  ทานตองแตงกายอยางไร  
เครื่องแบบประกอบดวย  หมวก  เสื้อ  กางเกง  ถุงเทา  รองเทา ถาวาผมบังคับไหม
ไมไดบังคับในการแตงกาย  เพราะเปนหนาท่ีตองทํา  ไมใชหนาท่ีตองอาจทํา 
- งานรัฐพิธีท่ีอําเภอจัด  ใหแตงขาราชการใหสมศักด์ิศรี  ถุงเทาสีดํา  รองเทาผูเชือกหุม
สน  ผูหญิงนอกจากหมวก  เสื้อ  กระโปรง  กระโปรงใหคุมเขา ถาตัดกระโปรงเหนือเขา 
นั่งหนาอาจไมสวย  ผมผูหญิงตองเกลามัดอีกท่ี เชนประชุมสภาผูหญิงตองเกลาผม  การ
แตงกายเปนภาพลักษณขององคกร 
- หลายแหงท่ีไปดูงาน  ไปอบรม  ไดยินขาววาแตละแผนกไมคอยจะลงรอยกัน ถาทาน
ท้ังหลายไมลงรอยกัน  งานไมสามารถสําเร็จลุลวงได  เราตองมีการพ่ึงพาอาศัยกัน  เชน  
ชางคํานวณแบบแลวไมมีราคากลางตองดูท่ีพัสดุ   
- ป ๒๕๓๗  มีการเกิดปญหาอยางนี้พักหนึ่ง  เกิดจากการโอนมาจากหนวยงานอ่ืน  
เพราะซีเทากัน   

 
          ผมทําหนาท่ี... 
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- ผมทําหนาท่ีของผูวาฯ ดวย  ไมใชแตหนาท่ีนายอําเภอ  มาชวยบริบทภูมิภาค  
เปาหมาย คือ คน ประชากร ในพ้ืนท่ี  การทํางานเราตองอาศัยกํานัน  ผูใหญบานมา
เปนเครือขายในการทํางาน 
- การจัดทําแผนระดับหมูบานตองผานคณะกรรมการหมูบานทุกแหง   
- ผมอยากพาทานพัฒนางานพัฒนาเมือง  เชน  จัดเก็บทําอยางไรจะเก็บเงินไดเยอะ 
- เทศบาลมี ๓ สวน  ฝายบริหาร ประกอบดวย  นายก  รองนายก ท่ีปรึกษา  
เลขานุการ  ฝายนิติบัญญัติ  ฝายขาราชการประจํา  ใหเราไดปรับเขาหากันโยงไปท้ัง
อําเภอ  ๓  ทองถ่ิน  มีบานหลังเดียวกันจะพัฒนาอยางไร  ใหชอบไดท้ังหมด  อยากได
การพัฒนาในภาพรวม  ผมอาจอยูท่ีเมืองจันทรจนเกษียณหรือแตละนายจะจัด  เพราะ
อยูตรงไหนก็ไดในประเทศไทย  ขอใหทานไดตอยอด  อยากใหนายอําเภอชวยแกไข
ปรับปรุงอะไรใหบอกเพราะเรามีโอกาสผิดพลาดได 

รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นายเทศ  ขอบคุณทานนายอําเภอเปนอยางยิ่ง จากท่ีทานไดกลาว  จะมีบางทานท่ีรูแต
ทําไมรู   

ทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร - เรียนทานนายอําเภอ  ทานประธานสภาเทศบาล  ทานรองนายกเทศมนตรี  และ
เจาหนาท่ีทุกทาน  ผมมีเรื่องนําเรียน  ดังนี้ 

 ๑. เรื่องของความรวมมือ  ๖๐  วัน คัดแยกขยะ  ฝากดวยครับ ทานนายอําเภอจะ
รวมงานทุกตําบลโดยจะเริ่มจากตําบลตาโกน  ตําบลเมืองจันทร  และตําบลหนองใหญ
ตามลําดับ 

 ๒. ทานผูวาราชการจังหวัด  แจงการแตงกายประจําวัน  ดังนี้ 
  วันจันทร แตงกาย  ชุดสีกากี 
  วันอังคาร แตงกาย  ชุดเสื้อแซว 
  วันพุธ  แตงกาย  ชุดเสื้อ “ศรสีะเกษเกมส”  เพ่ือสนับสนุนการเปน   
                                                                               เจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ  ครั้งท่ี  ๔๗ (พ.ศ. 
                                                                               ๒๕๖๓) “ศรีสะเกษเกมส” และกีฬาคนพิการ 
                                                                                แหงชาติ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๖๔)  “นครลําดวนเกมส”     
  วันพฤหัสบดี แตงกาย  ชุดเสื้อ To Be Number One 
  วันศุกร  แตงกาย  ชุดผาไทย 
รองนายกเทศมนตรี  (นายเทศ  มะเดื่อ)  สําหรับการประชุมครั้งนี้  ผมขอขอบคุณทานนายอําเภอเมืองจันทร  ท่ี

ไดมาใหความรู  แนวคิด  การปฏิบัติงานท่ีดี  ขอบคุณครับ  ถาท่ีประชุมไมมีอะไร
เพ่ิมเติมผมขอปดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
          ลงชื่อ... 
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      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
             รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสาวเมืองทอง  บุปผา) 
                ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ) 
               นายกมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล  คร้ังที่ ๑๒ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

 


