
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล 
ครั้งท่ี 2 / ๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมศรีเมืองจันทร  ๑  เทศบาลตําบลเมืองจันทร 

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

ผูมาประชุม 
     ๑.  นายชยัยะนารถ   ขันติวงษ นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
     ๒.  นางประจวบ  สิงหชะฎา รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

๓. นางสาวนวลละออง ขนันดูล  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
๔. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
๕. นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย  รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

๖. นางแกวสุริยา  แสนอุบล ผูอํานวยการกองคลัง   

๗. นายชยพล  ขันถม  ผูอํานวยการกองชาง 

๘. นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๙. นางสาวณัฏฐิดา  ไชยโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๐. นายนคร   เมืองจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๑๑. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๒.  นางสาวรัสดา   รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ  

๑๓. นางจตุพร    หลาธรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

๑๔.  นางไพรินทร  กรกัน  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

๑๕.  นางสุธาทิพย  จันทะศิลา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๖. นายนพดล   วงศสุรินทร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

๑๗. นายอธินันท  ศิริจันทร ผูชวยเจาพนักงานการประปา 

๑๘. นายกิตติพงษ  อินตะนัย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 

๑๙. นายสุบัญ  แพทยกลาง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๒๐. นางสาววภิาดา  ธนารัตติกุล ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

๒๑. นายทักษิณ  วิมล  พนักงานขับรถยนต 

๒๒. นายเสถียร  ผามะณี  คนสวน 

๒๓. นายมนตรี  ศรีราตรี  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร 

๒๔. นายณชพล  กองปด  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 

๒๕. นางสาวอรอนงค  ทวนไธสง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (กองชาง) 

๒๖.  นายประเสรฐิศักดิ์ มะโนรัตน คนงานท่ัวไป (กองการศึกษา) 

๒๗. นายนคร  ไชยสนาม คนงานท่ัวไป (สํานักปลัด) 

๒๘. นางสมพร  แพทยกลาง คนครัว 

๒๙. นายสมภักดิ์  เหลาลาภะ ยาม 

๓๐. นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร คร ู

๓๑. นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา  คร ู

 

          ๓๒. นางสนั่น... 
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๓๒. นางสนั่น  งาหอม  ผูดูแลเด็ก 

๓๓. นางสาวณัฎฐวรรณ ขันติวงษ คร ู

ผูไมมาประชุม 
๑. นายเทศ   มะเดื่อ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร ติดราชการ 
๒. นายบุญเลิศ  ขันติวงษ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร ติดราชการ 
๓. นางสาวรัสดา  รุนพงษ  นักวิชาการคลังชํานาญการ    รบัการตรวจจาก สตง. 
๔. นายวรัญู  ราชสุข  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  อบรม 

๕. สิบเอกอิทธิเดช  พิมพานราทร นายชางโยธาชํานาญงาน   ไมมา 
๖. นางมะนิกรณ  ศรียันต     เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  รับการตรวจจาก สตง. 

๗. นายไพรตัน  ศรีสุข  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน          รับการตรวจจาก สตง. 
๘. นางสาวนิมิตา  สิงหเจริญ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน รับการตรวจจาก สตง. 

๙. นายมะสิน  แกวจันทร พนักงานดับเพลิง   ขออนุญาตไปโรงพยาบาล 

๑๐. นางสาววรัญชรีย  นันทพันธ ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี    รับการตรวจจาก สตง. 

๑๑. นางสาวสุปญญา  ศรีละไมย ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี    รบัการตรวจจาก สตง. 

๑๒. นางสาวนฤณวรรณ งาหอม  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                   รับการตรวจจาก สตง. 

๑๓. นายเอกชัย  เมืองจันทร พนักงานจางเหมาบริการ                 ไมมา 

๑๔. นายทัศนพงศ  สมัญญา  ผูชวยเจาพนักงานกองชาง    ไมมา 
 

ผูเขารวมประชุม 

     ๑. นายแสง    ไชโย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๑ 

     ๒. นายกฤษฎางค  เมืองจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๓. นางอัจฉรา  มะโนรัตน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

     ๔. นายมิตร   ศรีสมพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เขต ๒ 

 

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

เขารวมประชุม  โดยมีนายชัยยะนารถ  ขันติวงษ  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  เปนประธานในท่ีประชุม  
และเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ผมขออนุญาตเปดประชุม  เพ่ือแจงท่ีประชุมทราบ  และผมจะขออนุญาตเขาประชุมกับ 

กํานันผูใหญบาน  บายมีประชุมกับทานนายอําเภอ  เรื่องท่ีผมจะแจงใหทราบ 
๑. ใกลงานเลือกตั้งใครมีหนาท่ีทําอะไรใหทําหนาท่ีตามท่ีไดรับผิดชอบ 
๒. การรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ท่ีอําเภออุทุมพรพิสัย  มีขาราชการเราหลายทานไดรวม 
รับเสด็จ 
๓. การประชุมในครั้งตอไปใหกองไดสรุปงานแลวนําเสนอในท่ีประชุม 

 
          ๔. การปรับเนื้องาน... 
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๔. การปรับเนื้องาน  คุณภาพงานของแตละกองใหอยูภายใตการบริหารของปลัด         
รองปลัด  โดยคํานึงถึงการบําบัดทุกขบํารุงสุขประชาชนรวมกัน  ถาตางคนตางทํางานก็   
ไมสําเร็จลุลวง   
๕. ฝากปลัดและรองปลัดในการบริหารงานบุคคลกํากับดูแลในการทํางาน  ใหงานเสร็จทัน
หวงระยะเวลาท่ีกําหนด  เพราะหนังสือปจจุบันมีแตเรื่องดวนมาก  ดวนท่ีสุด   
๖. เดือนท่ีผานมาไดมีการดําเนินกอสรางถนนหลายงาน  แตการตรวจรับลาชา  ไมทราบ
ติดขัดตรงไหน  ฝากในการแกไขใหถูกตอง 
๗. การเบิกจาย  การจัดซ้ือจัดจาง  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
๘. งานไหวพระธาตุ จะใชนางรํา ๙๙๙  คน  เปนการรํารวมกับชุมชน  วัด  เรื่องแสง  สี  
เสียง  จะรวมกับโรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม  ตําบลปราสาท   ตําบลตาโกน  ตําบลหนอง
ใหญ  มีการบวชชีพราหมเพ่ือความเปนสิริมงคล  ไดมีการนิมนตพระครูวัดหวยทับทัน  เรา
เปนเจาภาพขอความรวมมือเพ่ือพัฒนางานใหดีข้ึน  ใหเจาหนาท่ีทุกคนไดเขารวมมามี
บทบาท 
๙. การของบประมาณในการกอสรางเราติดในเรื่องพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  ผมไดสอบถาม
ทางปาไม จะดําเนินการใหแลวเสร็จ  วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  สงเอกสารไปจังหวัด
วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เอกสารถึงกรมฯ  ฝากสวนท่ีเก่ียวของรีบดําเนินการ สําหรับ
วันนี้ผมขอภาพประกอบ 
๑๐. สืบเนื่องจากวันท่ีทานผูวาราชการจังหวัดฯ  ไดมอบนโยบายในจังหวัดเคลื่อนท่ี   
เทศบาลเราไดของบประมาณในเรื่องขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร  แหลงน้ํา  วันนี้ผมจะ
ขอเขาพบทานในเรื่องการของบประมาณ ไฟฟา  แหลงน้ํา  ถนน  เราตองเรงประสาน
ติดตามเพ่ือดําเนินการของบทานผูวาฯ 
๑๑. ตอนนี้ สตง.กําลังลงตรวจเทศบาลตําบลหนองใหญพบประเด็นเอกสารเบิกจาย  การ
เบิกจายลาชาไมเปนไปตามกฎหมาย  ตอไปใหมีการประชุมในกอง ยึดระเบียบการ
ดําเนินงานใหถูกตอง  เพราะถาผิดพลาดมาเราตองรับผิดชอบ 
๑๒. เรื่องภัยแลง  ระดับน้ําลดต่ําลงมาก  ใหเราไดชวยแกไขประปาท่ีใชไมไดใหใชได  ไม
ทราบวาเรื่องประปาไปถึงไหนแลว 

ผูชวยเจาพนักงานการประปา  - บานโคก  ทอแตก  ๒  จุด 
นายกเทศมนตรีตําบล - เรื่องภัยแลง  มีอะไรใหรีบทําบันทึกเสนอและใหรีบดําเนินการ  ฝากทานรองปลัด 
   - การวางแผนเรื่องวัฒนธรรม  ฝากกองการศึกษา  
   - งานพัฒนาชุมชนเริ่มมีงบประมาณ ตองมีการประสานของรับงบประมาณกับ พมจ.       

ศรสีะเกษ   
- ศูนยซอมสรางผมประสานในเรื่องทําเสื้อแซว  และการทําพาน  ใหประสานหนวยงาน
ท่ีมาและเตรียมรับสมัคร  
- งานพัฒนาสังคมงานเด็กใหมีเจาภาพเปนกองการศึกษา  หากมีอะไรเพ่ิมเติมผมจะพาไป
ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- ทานนายอําเภอมีนโยบายเยี่ยมยามแลง  ทานไดออกเยี่ยมทุกหมูบาน 
- ผมอยากทําตลาดนัดท่ีบานเก็บงา  บานเมืองจันทร  คงจะไดมีการประชาคมพูดคุยกัน
เพราะเปนท่ีสาธารณะ  ทานรองปลัดวาอยางไรบาง 

          รองปลัดเทศบาล... 
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รองปลัดเทศบาลตําบล - การดําเนินการถาเปนพ้ืนท่ีปาสาธารณะตองมีการประชาคม  และขอถอนสภาพ 
นายกเทศมนตรีตําบล - เราในฐานะเปนขาราชการ  เจาหนาท่ี  ไดมีความเขาใจตรงกันและขับเคลื่อนการทํางาน 

ไปในทิศทางเดียวกัน 
- ทานผูวาราชการจังหวัด  อยากใหชุมชนจัดใหมีตลาดผมของบไปทําท่ีบานเก็บงา 

รองปลัดเทศบาลตําบล - ตองดูวาเปนท่ีสาธารณประโยชนท่ีใชรวมกันหรือไม  ถาเปนตองถอนสภาพแลวเปลี่ยนมา 
เปนเทศบาลตําบลเมืองจันทรคงยาก  แตถาถอนสภาพแลวพลเรือนใชรวมกันคงไมยาก 

นายกเทศมนตรีตําบล - รายงานของชางฝาก ผอ.ชาง ดําเนินการใหถูก  ทันหวงเวลา  ของระบบราชการ ใหถูก 
ระเบียบ 
- ฝากปลัดไดประชุมการขับเคลื่อนของงานใหดําเนินการไปตามระเบียบ  กองประชุมการ 
ขับเคลื่อนของงาน 

นักวิชาการสาธารณสุข - เรียนทานนายก  ทานรองนายก  ทานประธานสภา  และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนํา 
เรียนในเรื่องอ่ืน ๆ  เปนคณะกรรมการตรวจนม  ปกติตรวจนับวัน  ออกไปตามศูนย  ๑  ป 
ท่ีผานมาเราจะพบปญหา 
๑. นมโรงเรียนเย็น  มีทานใดใหลูกดื่มนมเย็นไหม  เพราะเด็กดื่มนมเย็นไมวาจะหนาหนาว  
หนารอน  ทําใหเด็กเปนหวัด 
๒. นมเย็นแลวไปละลายอุน  ถาอุณหภูมินอยกวา  ๘ องศา  จะเริ่มมีแบคทีเรีย  จะมีขาว
วาเด็กทองเสีย  สาธารณสุขออกตรวจนม  นมไมไดคุณภาพ  นมไมเย็นก็เสีย  บางครั้งเด็ก
ไมกินนมเก็บใสกระเปากลับบาน  นมก็จะบูด 
ศูนยฯ เด็กมาไมครบ นมก็จะเหลือ  ถามครูจะใหเด็กดื่มนมเชา-เย็น  ซ่ึงบางศูนยฯ นม
เหลือเปนสิบถุง  ไมใหเอานมถุงใสกระเปากลับบาน  ไมทราบวาเปลี่ยนเปนนมกลองได
ไหมคะ   

นายกเทศมนตรีตําบล - ใหดูระเบียบ  วาสามารถแกไขไดหรือไม  มอบใหสาธารณสุข  กองการศึกษา  ดูระเบียบ 
ใหถูกตอง 

ผูอํานวยการกองชาง - เรียนทานนายก  ประสานการยายเสา  ๔  ตน  ดวยครับ 
นักประชาสัมพันธ  - ทานนายกจะเขาประชุมรวมกับผูใหญบาน กํานันตําบลเมืองจันทร ฝากทานนายกแจง 

ผูใหญบานไดสงรายงาน  สปสช. ป ๒๕๖๑/๒๕๖๒ 
นายกเทศมนตรีตําบล - ผมฝากเรื่องขยะ  น้ําขัง  ใหเทศบาลเราเปนตนแบบ  ผมขออนุญาตเขาประชุมรวมกับ 

กํานัน  ผูใหญบาน  ใหทานรองประจวบดําเนินการตอ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล นางประจวบ  สิงหชะฎา  ขอขอบคุณทานนายกไดมอบนโยบาย  เรื่องนมท่ีเปนนมถุงจะดื่ม 

เย็นหรือไมเย็นเพราะนมตองแชน้ําแข็ง  เคยถามครูศูนยฯ นมเหลือเอาไปไหน  ไดรับ
คําตอบวา ใหเด็กทานนมท่ีศูนยฯ ไมไดใหเอานมกลับบาน   

ผูอํานวยการกองคลัง - การซ้ือนมมีประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม  เรื่อง  หลักเกณฑและ 
วิธีการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๐  
ตุลาคม ๒๕๖๑ และมตคิณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  เพ่ือใหหนวยงาน
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  แนวทางการ
จัดซ้ือนมโรงเรียน เม่ือไดรับการจัดสิทธิและพ้ืนท่ีจําหนาย  ให อ.ส.ค.จัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูประกอบการผลิตภัณฑนมและพ้ืนท่ีการสงนมแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

 
          จัดทําสัญญา... 
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จัดทําสัญญาการรับมอบอํานาจระหวางผูประกอบการผลิตภัณฑนมกับ อ.ส.ค. และให 
อ.ส.ค. จัดทําสัญญาการเขารวมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ในสัญญาซ้ือขายเปน
หนังสือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินระบุประเภทของผลิตภัณฑนมเปนนมพาสเจอรไรส 
หรือ นม ยู.เอส.ที. ชนิดกลอง หรือนม ยู.เอส.ที.ชนิดซอง โดยจัดทําสัญญาแบงเปนชวงเปด
ภาคเรียน  นมพาสเจอรไรส  และหรือนม ยู.เอส.ที. เปนระยะเวลา  ๑๐๐  วัน และชวง
กอนปดภาคเรียน  เฉพาะนม ยู.เอส.ที.เปนระยะเวลา ๓๐ วัน  หรือกําหนดใหเด็กนักเรียน
ไดรับนมครบ  ๑๓๐  วัน  นม  ยู.เอส.ที.  กลองละ ๗.๘๒  บาท  เราซ้ือตามรายหัว 

นักวิชาการสาธารณสุข - เราซ้ือเปนนมกลองไดไหมคะ 
ผูอํานวยการกองคลัง - ถาจะซ้ือจริง ๆ ตองนําเขาท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือตั้งสมทบ 
นักวิชาการสาธารณสุข - ฝากเรื่องนี้นะคะเพราะลูกหลานเราจะไดไมตองกินนมเย็น 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  ท่ีนักวิชาการสาธารสุขพูดไมทราบวาศูนยฯ จะวาอยางไร 
ครู ศูนยฯ บานโคก - ศูนยฯ  บานโคก ผูปกครองไมใหลูกดื่มนมเย็น  เราจะใหเด็กดื่มนมเวลา  ๐๙.๐๐  น.   

นมจะมาสงชวงเวลา  ๑๓.๐๐  น.  บางครั้งสงเวลา  ๑๑.๐๐  น. เราใสกระติ๊กน้ําแข็งปก 
ดานบน 

นักวิชาการสาธารณสุข - เด็กมีน้ํามูกไร  น้ํามูกเขียวทุกศูนยฯ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  เราเคยเอานมกลองมาก็วาบูด ก็เลยเปลี่ยนเปนนมถุง 
นายมนตรี  ศรีราตรี - ทุกศูนยฯ มีตูเย็นไหมครับ  เพราะนมพาสเจอรไรด มีคุณคามากกวาครับ  ผมวานาจะ

เก่ียวกับระบบการขนสงท่ีความเย็นไมได ซ่ึงทําใหนมบูดครับ 
นักวิชาการศึกษา - ผมคิดวาไมวาจะนมพาสเจอรไรด  หรือนมกลอง  ก็มีระเบียบอยูแลวครับ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  ก็คงจะไดคุยกันอีกครั้ง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒ 
รองนายกเทศมนตรีตําบล  (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  ทุกคนไดอานมีอะไรแกไขใหแจงธุรการ 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

๓.๑  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” 
 ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒   วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๖๒   วันท่ี  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒ 

นักประชาสัมพันธ  - เราดําเนินการตามแผนจังหวัดสะอาดถึงเดือนธันวาคม  ท่ีผานมาเราเลือกบานทุมเราใช 
แผน วัด ประชา รัฐ เขาไปรวม  ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี   

 
          เดือนมีนาคม... 
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เดือนมีนาคม  วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ดําเนินการท่ีบานไผ  หมูท่ี  ๗  ไผนอย  หมูท่ี   
๒๔  การจัด Big Cleaning Day อยากใหชุมชนดําเนินการเอง เพราะมีคาใชจายในการลง 
พ้ืนท่ีไมวาจะเปนคาน้ํา  คาอาหารกลางวัน  หากดําเนินการเหมือนเดิมเราไมมีงบประมาณ 
ในเรื่องคาอาหาร  อยากจะสอบถามทานนายกวาจะดําเนินการบานไผ เหมือนบานทุมหรือ
ไม  หรือจะใหทุกชุมชนไดดําเนินการเอง 

ปลัดเทศบาลตําบล - เราเขียนโครงการดําเนินการก่ีครั้ง 
นักประชาสัมพันธ  - ครั้งเดียวคะ  เราสามารถดําเนินการไดตลอด  แตเราไมมีงบประมาณ 
ปลัดเทศบาลตําบล - ดําเนินการตามท่ีเรากําหนดดีกวา  เพราะวันท่ี  ๒๐  มีนาคม  เราตองสงขยะอันตราย   

ตองเก็บขยะอันตราย  และตองเก็บขยะอันตรายจากหมูบาน 
นักประชาสัมพันธ  ๒-๓ วันกอนวันท่ี  ๒๐ มีนาคม ตองดําเนินการเก็บคัดแยกขยะ  ชั่งน้ําหนัก  สงจังหวัด 

กอนเวลา  ๑๑.๐๐ น.  วันท่ี  ๒๐ มีนาคม  เราจะดําเนินการท่ีบานไผ หมูท่ี ๗ บานไผนอย 
หมูท่ี ๒๔  หรือไม  หรือวาแจงใหชุมชนดําเนินการทุกชุมชน 
- เรามีแผนรณรงคแยกกอนท้ิง  พรุงนี้มีการใหความรูท่ีโรงเรียน วันท่ี ๑๓ มีนาคม  ณ  
โรงเรียนบานโคก  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ณ  โรงเรียนบานทุม 

รองนายกเทศมนตรตีําบล (นางประจวบ  สิงหชะฎา) ดําเนินการตามแผนของคุณจตุพร  เพราะเราดําเนินการทําความ 
สะอาด  ฝากสภาเทศบาล  กองทุกกอง  ไดชวยกันทํางาน  บานเมืองเราจะไดสะอาดนาอยู 

ปลัดเทศบาลตําบล - ตามแผนทําความสะอาด  วันท่ี  ๘, ๑๑, ๑๓ มีนาคม  จะมีคาน้ําดื่ม 
นักประชาสัมพันธ  - คะจะมีน้ํา  อาหารสําหรับผูใหญ  งบประมาณเราหมดตั้งแตงานวันท่ี ๙ กุมภาพันธ  ท่ี 

ดําเนินการการคัดแยกขยะท่ีวัดเมืองจันทร 
นายกฤษฏาง  เมืองจันทร  สท.เขต 2  ใหมีการรณรงคจากเทศบาลกอนครับ 
นักประชาสัมพันธ  -  แผนฯ ลงบานหนองแคน  หมูท่ี 1๒  ออกดําเนินการ  ๒  ครั้ง  แตไมไดรับความรวมมือ  
   เพราะคุณเอาขยะมารวมกันแลวเผา   
นายกฤษฏาง  เมืองจันทร  สท.เขต 2  - ฝากเรื่องปายดวยนะครับ 
นักวิชาการสาธารณสุข - การท้ิงขยะใหชุมชนชวยอีกแรง  เห็นจับ ปรับ  ใหเปนกรณีตัวอยาง  เรื่องปายเราไมมีงบ 

ประมาณคะ 
ท่ีประชุม     - รับทราบ- 

 
 

   ๓.๒  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it  
center)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชอุปกรณการประกอบ
อาชีพ  เครื่องใชในครัวเรือน  เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส  บริการสรางอาชีพใหมหรือตอยอด
อาชีพใหกับชุมชน บริการพัฒนานวัตรกรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชนใหกับ
ประชาชนในทองถ่ินและเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  จํานวน  ๖  วัน  ระหวางวันท่ี  ๑๖-๑๗, ๓๐-๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒  , ๖-๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 

          นักประชาสัมพันธ... 
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นักประชาสัมพันธ  - เราเคยดําเนินการเม่ือป ๒๕๕๖  ปนี้ทางศูนยซอมสราง  มี  ๓  ภารกิจ 
   ๑. ซอมทีวี  ตูเย็น  โทรทัศน  พัดลม  เครื่องใชไฟฟา 
   ๒. การพัฒนาอาชีพ  แซวเสื้อ  เปนการอบรม  ๔  วัน 
   ๓. การกอสรางทอ  นายกใหเปลี่ยนเปนทําพานบายศรี  ตองประสานกอนคะไมทราบวา 

จะสามารถเปลี่ยนไดไหม          
- งานจะเริ่มวันท่ี  ๑๖-๒๑  มีนาคม  และจะมีพิธีเปด  ๑  วัน 
- ชางของเรามี ๕ คน  ไดแก  นายสุบัญ  แพทยกลาง  นายมะสิน  แกวจันทร  นายมนตรี  
ศรีราตรี  นายอธินันท  ศิริจันทร  นายทักษิณ  วิมล    ครูทองถ่ิน  ๒  คน  ไดแก  นางสาว
ณัฏฐิดา  ไชยโคตร  นางไพรินทร  กรกัน   
- มีการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง  จักรยานโซตก 

ท่ีประชุม     - รับทราบ  -                                                                                                                                                                                   
 
 

๓.๓  สรปุการปฏิบัติงานของเดือน  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  แตละกอง  สํานักปลัด   
กองคลัง  กองการศึกษา  และกองชาง  (งานท่ียังไมไดดําเนินการและงานท่ีดําเนินการ
แลว)  และแผนปฏิบัติงานเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ แตละกอง  สํานักปลัด กองคลัง  กอง
การศึกษา  กองชาง   

รองปลัดเทศบาลตําบล -  ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ  ดูตามเอกสาร  เดือนมีนาคม   
   ๕ มีนาคม  แจงเบี้ยผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูติดเชื้อ 
   ๖-๑๕ มีนาคม แผนรณรงคใหความรูการคัดแยกขยะในโรงเรียน/ชุมชน 

๑๖-๒๑ มีนาคม  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
๑๘-๑๙ มีนาคม  เก็บขยะอันตรายจากชุมชน 
๑๙ มีนาคม   รับการนิเทศ EHA  เรื่องประปา 
๒๕  มีนาคม  ผูอํานวยการกองทุกกองสงคะแนนประเมินและแบบประเมิน 
- ชวงนี้จะมีกิจกรรมดําเนินการ  คือ  เพาะดอกดาวเรือง  เพ่ือให ทันงานพิธี ๕-๖ 
พฤษภาคม 
- ท่ีผานมาขอบคุณนอง ๆ ท่ีทาสีกําแพงและจัดตกแตงตนไมขางหนา 
- เพ่ิมเติมการท้ิงขยะ  นําเรียนทุกทาน  โดยเฉพาะพวกเรา  เจาหนาท่ีไดดําเนินการอยาง
เต็มท่ีแตการตอบรับจากชุมชนไมดีเทาท่ีควร  การมีจิตสํานึกก็ทํายาก  สิ่งท่ีทําได  คือ  
ผูนําชุมชนไดชวยกัน   

ผูอํานวยการกองคลัง - เรียนทานรองนายกเทศมนตรี  ทานประธานสภาเทศบาล  ทานปลัด  ทานรองปลัด  และ 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน  กองคลังจะมี  ๔  งานคะ 
๑.  งานการเงิน  บัญชี  ลงระบบเปนปจจุบันคะ 

   ๒.   มีการประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาล  คือ  การแจกเบี้ย 
   ๓.  งานจัดเก็บรายได  ไดออกเก็บภาษี  ตั้งแตวันท่ี ๑๓  มกราคม  - วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ 
   ๔.  พัสดุ/ทะเบียนทรัพย  ตองประสานงานกับทุกกอง 
   - อยากใหทุกคนทุกตําแหนงมีหนาท่ีอะไรใหประสานงานกันคะ 
   - การเบิกจายมีระเบียบการเบิกจายจากสงมอบภายใน ๓ วัน  ๕  วัน 
 
          เรื่องประปา... 



-๘- 
 
   - เรื่องประปา  หมูบานดําเนินการเองชาวบานไมอยากดําเนินการเพราะเก็บเงินไมได 
   - แผนท่ีภาษีไมใชงานจัดเก็บดําเนินการฝายเดียวตองรวมกับกองชาง  ถาใหกองคลัง 

ดําเนินการฝายเดียวคงจัดเก็บไมได 
ผูอํานวยการกองชาง - ใหเจาหนาท่ีผมไดรายงานครบั 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  กองชาง – เรียนทานรองนายกเทศมนตรีตําบล  ทานประธานสภา  ทานปลัด  และผูเขารวม 

ประชุมทุกทาน ผมขอสรุปงานท่ีไดดําเนินการ 
๑. โครงการกอสรางถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กวัดปาสุธรรมรังสีถึงบานหนองแคน  หมูท่ี ๑๖ 
๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบานหนองแคน ถึงบานหนองหวา  
     หมูท่ี ๑๑ 
๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบก หมูท่ี ๑ ถึงบานทุงสวาง หมูท่ี ๑๘ 
๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเก็บงา  หมูท่ี ๑๐ 
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานบก  หมูท่ี ๑ 
๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานขนวนสมบูรณ หมูท่ี ๒๒ 
๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรยีนบานทุมดานทิศตะวันออก 
๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานมวงนอย หมูท่ี ๑๙ ถึงบานไผนอย  
     หมูท่ี ๒๔ 
โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
๑. โครงการกอสรางถนนดิน เสนถนน รพช. ๓๐๐๗ ถึงหนองขาด 
๒. โครงการกอสรางถนนดินโดยการถมดินคันทาง พรอมไถเกลี่ยบดทับ บานทุงสวาง  
    หมูท่ี ๑๘ ถึงบานหนองหวา หมูท่ี ๑๑ 
๓. โครงการกอสรางถนนดินโดยการถมดินคันทางพรอมวางทอระบายน้ํา เสนถนน รพช. 
    ๕๐๔๙  ถึงหนองขาด 
๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการถมดินปรับระดับทางเดินพรอมไถเกลี่ยปรับแตง 
     บดทับบานดู หมูท่ี ๑๘ ถึงคลองอีสานเขียว เขตตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน 
๕. โครงการกอสรางหองน้ําเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

ผูอํานวยการกองชาง - ผมขอเพ่ิมเติม เม่ือมีการตั้งคณะกรรมการตรวจงานจางแลว  เราตองปฏิบัติหนาท่ี  เรา
สามารถออกดูงานไดไมวาจะไปคนเดียว  หรือไปเปนคณะ  การตรวจงานสามารถตรวจได
ตลอดระยะการดําเนินงาน  เราสามารถดูงานกํากับดูแลงานสั่งงาน  ใหถูกตองตามระเบียบ  
ถางานไมเสร็จไมตองตรวจครับ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล   (นางประจวบ  สิงหชะฎา) การตรวจงานจางถาไมเสรจ็ก็ไมตองไปตรวจ  ไปตรวจแลวใหทํา
บันทึกเสนอนายกฯ 

ผูอํานวยการกองคลัง - เรื่องประปาจะดําเนินการอยางไรคะ 
ผูชวยเจาพนักงานการประปา – ประปาท่ีใชไดมีท้ังหมด  ๗  ตวั  มี ๕ ตัว ท่ีเราสรางเอง เปนประปาขนาดกลาง 
 บานอีงอย เปนของเราแตยังไมไดโอนใหหมูบานท่ีรอเพราะไมมีหมอแปลงไฟ  แตตอนนี้ได

ติดตั้งแลว  ไดเริ่มใชวันท่ี  ๒๒  ธันวาคม ถึงวันนี้  คาเก็บน้ําประปา ไมพอกับคาไฟฟา      
เก็บคาน้ําประปาไดประมาณ ๒,๐๐๐  บาท  แตคาไฟฟา  ๓,๐๐๐  บาท  ผมอยากทราบวา    

 
        คาไฟฟา... 
 



-๙- 
 

 คาไฟฟาเปนของเรา  ซ่ึงผมคุยกับพ่ีนพแลวคาไฟฟาท่ีเกิดข้ึนใครจะจาย  ถาใชน้ํามิเตอรไม
หมุนตองเปลี่ยนมิเตอรใหม  ขาดเครื่องมือประจําประปาท้ังหมด  และไมมีคลอรีน 

 - ประปา  หมูท่ี ๕   น้ําบาดาลไมเพียงพอ  สวนการทํางานของปมสูบน้ําใชการไดทุกตัว  มี
ปญหาเรื่องทอสงน้ําแตก  แตเราไดดําเนินการแกไขรวมกับคณะกรรมการหมูบานแลว  สวน
เรื่องเครื่องมือประจําประปายังขาดคีมล็อค  ประแจคอมา  ๑ ตัว เครื่องมือตรวจวัดคลอรีน   

 - ประปา  หมูท่ี  ๑๓  ใชการไดปกติ  เครื่องมือยังขาดประแจคอมา  ๑  ตวั  เครื่องมือวัด
คลอรีน  เครื่องมือวัดสนิมเหล็ก  และเครื่องมือวัดคาความเปนกรด-ดาง 

 - ประปา  หมูท่ี ๑๙  น้ําบาดาลไมเพียงพอ  ขาดเครื่องมือประจําประปาท้ังหมด 
 - ประปา  หมูท่ี  ๒๑  น้ําบาดาลไมเพียงพอ  ขาดเครื่องมือประจําประปาท้ังหมด 
ปลัดเทศบาลตําบล - ขออนุญาตเพ่ิมเติม การจัดซ้ือจัดจาง  เจาของเรื่องใหมีการตามงานมากข้ึน  การตรวจรับ

งานใหมีการลงพ้ืนท่ีดูงาน 
 - หนังสือเขาแตละกองใหนําเสนอผูบังคับบัญชาดวย 
 - ฝากผูชวยเจาพนักงานประปา  หมูบานไหนยังไมเรียบรอยฝากดูแลดวย  สตง.ภาค ๕  ไดลง

พ้ืนท่ีศรีสะเกษตรวจเรื่องประปา  อันไหนแกไขไดใหบันทึกรายวันข้ึนมา  สําหรับวนันี้ขอ
อนุญาตท่ีประชุมเพ่ือไปทําภารกิจท่ีติดคางคะ 

รองนายกเทศมนตรีตําบล   (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  การเก็บคาน้ําเราจะดําเนนิการอยางไร 
ผูอํานวยการกองชาง - ปญหาเกิดจากการใช  ถาอยูในประกันผลงานเราไดแจงดวยวาจาและโทรศัพทแลว  และให

นองทําหนังสือถึงหางท่ีมารบังาน  ถาสง ๓  ครั้ง ยังไมมาดําเนนิการ เราสามารถเอาเงิน
ประกันสัญญาหักซอมได 

ท่ีประชุม    -รับทราบ-   
 
๓.๔  สรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
       ขอมูล ณ วันท่ี  ๔  มีนาคม  25๖๒ 

                  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 - 
มกราคม  2562 3,000 - 1,000 - 100 - 
กุมภาพันธ 2562 3,000  2,500  - - 

รวม 15,500 - 10,500 - 500 - 
 
 
 
           ชนิดรถ... 
 



-๑๐- 
 
 

                  ชนิดรถ            
เดือน 

บน 9573 
(รถน้ําอเนกประสงค) 

เครื่องตัดหญา 

 คาวัสด ุ คาวัสด ุ
 เชื้อเพลิง หลอลื่น  เชื้อเพลิง หลอลื่น 

     
ตุลาคม  2561 - - 200 - 
พฤศจิกายน  2561 1,000 - 100 - 
ธันวาคม 2561 - - 100 - 
มกราคม 2562 2,500 - 200 - 
กุมภาพันธ 2562 3,000 - -  

รวม 6,500 - 600 - 
ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 

๓.๕  สรุปการใชไฟฟาของสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําเดือน
มกราคม  ๒๕๖๒ 
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  
มกราคม ๒๕๖๒ ๓,๒๗๐ ๑๓,๕๖๒.๘๖  

ท่ีประชุม     -รับทราบ- 
 
   ๓.๖  ผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูท่ีไดไปอบรมมาใหไดรับทราบท่ัวกัน 

๓.๖.๑  อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “เทคนิคการใชสีไม”  
วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ศรสีะเกษ เขต ๑”   
ผูเขารวมการประชุม   
๑. นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร   ตําแหนง  ครู 
๒. นางกฤตาภา  จินาวัลย   ตําแหนง  ครู 

นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร  - เรียนทานรองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร  ทานประธานสภาเทศบาล
ตําบล 

เมืองจันทร  และผูเขารวมประชม  ตามท่ีไดเขารับการฝกอบรม “เทคนิคการใชสี 
ใม”  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑  โดย     
หางหุนสวนไพศาลวิทยารวมกับบริษัทซากุระโปรดัคส (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึง    

 
          การอบรม... 



 
-๑๑- 

 

การอบรมในครั้งนี้  วิทยากร นายอวยชัย  จินวรรณ  อาจารยชํานาญการพิเศษ มี
หัวขอหลัก  ดังนี้ 
๑. เทคนิคการเขียนลายเสนเพ่ือใหเด็กมีการเตรียมความพรอมและรักวิชาศิลปะ
โดยยึดการใหเด็กไดเรียนการวาดรูปข้ันพ้ืนฐานกอนดวยการขีดเสนเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาการวาดภาพ  เพ่ือเด็จจะไดมีจินตนาการใชสีท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็ก  
การเลือกใชสีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในดานจิตใจของเด็กไดอีกดวย 
๒. เทคนิคการวาดภาพสําหรับเด็ก  คือ การใหเด็กไดโยงเสนวงกลม 
สามเหลี่ยมเพ่ือเปนการฝกสมาธิใหเด็กและกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กใหแข็งแรง
และสีไมเหมาะสําหรับเด็กอายุ ตั้งแต ๓ ขวบข้ึนไปต่ํากวานั้นใหใชสีเทียน
เพราะพัฒนาการแตละชวงวัยแตกตางกัน ครูควรดูแลอยางใกลชิดเม่ือจัด
กิจกรรมนี้ข้ึนมา เพ่ือความปลอดภัย 
๓. เทคนิคการสื่ออารมณการใชสีของเด็กบงบอกอารมณจิตใจเด็กปฐมวัย ครู
ควรดูและสังเกตการณใชสีในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมวาชอบสีนั้นเพราะอะไรดวย 

ท่ีประชุม      -รับทราบ- 
 

๓.๖.๒  โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ตนสังกัดเพ่ือสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงท่ีเกี่ยวของ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  โรงแรมสุนียแกรนด จังหวัด
อุบลราชธานี  

    ผูเขารวมการประชุม   
๑.นางสาวณิชาภา  เมืองจันทร  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๒.นางสาวอําพร  อะวะศรี        ตําแหนง คร ู
๓.นางเรืองรอง  ก่ิงสีดา        ตําแหนง ครู 
๔.นางอุไรวรรณ  เมืองจนัทร    ตําแหนง ครู 
๕.นางสาววันเพ็ญ  ศรีราตรี     ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
๖.นางสาวจีรนันท  วิยาสิงห     ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

ผูอํานวยการกองการศึกษา  - อําเภอไดแจงแนวทางปฏิบัติใหทราบ  มีแบบสอบถามวา เทศบาลเราพรอม 
ประเมินหรือไม  เราพรอมประเมินคะ  เปนการประเมินจาก สมศ. ประเมิน 
ประมาณชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  เราตองเตรียมความพรอมคะ 

ท่ีประชุม      -รับทราบ 
 

๓.๖.๓  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดานพัสดุและการ
จัดทําราคากลางงานกอสรางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ประจําป ๒๕๖๒ รุนท่ี ๑๕  ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โรงแรมเดะล็อฟท รีสอรท กรุงเทพ  
ผูเขารับการอบรม   
๑.นางแกวสุริยา  แสนอุบล  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
๒.นายไพรัตน  ศรีสุข    ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

          ผูอํานวยการกองคลัง... 



 
-๑๒- 

 
ผูอํานวยการกองคลัง  - ไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดานพัสดุและ 

การจัดทําราคากลางงานกอสรางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส e-GP ประจําป ๒๕๖๒  รุนท่ี ๑๕ จะเปนหลักสูตรปฏิบัติ  
เก่ียวกับงานทาง  อาคารทอเหลี่ยม  คา Fator F ท่ีจะไมเหมือนกัน ตองดูสูตร 
สวนมากจะเปนเรื่องของชางคะ 

รองนายกเทศมนตรตีําบลเมืองจันทร  (นางประจวบ  สิงหชะฎา) ใหกองคลังกับกองชางไดประสานในการทํางาน 
ท่ีประชุม      -รับทราบ 
 

๓.๖.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  วันท่ี ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  โรงแรมทีเค  พาเลซ  
โฮเทล  แอนด  คอนเวนชั่น  กรุงเทพ  
ผูเขารับการอบรม   
๑. นางสาวจุรีรัตน  สีหบุตร  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

นักวิชาการสาธารณสุข  เปนการประชุมของสํานักโรคไมติดตอ  เนื่องจากวา  ในเขตเทศบาลตําบล 
เมืองจันทร  มีผูปวยโรคไมติดตอจํานวนเพ่ิมข้ึน  เชน  โรคเบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง  จึงใหเทศบาลตําบลเมืองจันทรดูแลและจัดกิจกรรมเก่ียวกับการปองกัน  
โรคไมติดตอ  (NCDs)   

ท่ีประชุม      -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  การเตรียมงานประเพณี  “บุญรวมญาติ  ไหวพระธาตุเมืองจันทร   

       นมัสการหลวงพอพระพุทธเจาใหญ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒” 
รองนายกเทศมนตรีตําบล   (นางประจวบ  สิงหชะฎา) ทานนายกแจงวาเราไดรับงบประมาณจาก 

        องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  และวัฒนาธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ฝากกอง 
        คลังและกองการศึกษา ไดดูระเบียบการเบิกจาย และเตรียมความพรอมในการ 
        ทํางาน 

ท่ีประชุม     -ดําเนินการตามสั่งการ- 
 

๔.๒  การสงคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการ 
       ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล  และพนักงานจาง   

        - คะแนนประเมินฯและแบบประเมินสงงานบุคคล  ในวันท่ี  ๒๕  
       มีนาคม  ๒๕๖๒ 

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร (นางประจวบ  สิงหชะฎา) งานบุคคลใหสงคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล  และพนักงานจาง   
       เพ่ือจะสรุปคะแนนนําเขาการการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 
       ของพนักงานเทศบาลตําบล  และพนักงานจาง  ใหผูอํานวยกองทุกกองไดเรงสง 
       คะแนนสงงานบุคคล ไมเกินวันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ท่ีประชุม     -ดําเนินการตามหวงระยะเวลากําหนด- 
 

          ๔.๓ กําหนดประชุม... 



 
-๑๓- 

 

๔.๓  กําหนดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน 
       เทศบาลตําบล และพนักงานจาง  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒   
       - กําหนดวันท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ 

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  เม่ือทุกกองไดสงแบบประเมินและผลคะแนนการ 
       ปฏิบัติงานใหกับงานบุคคล  งานบุคคลไดกําหนดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล 
       การปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตําบล และพนักงานจาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  ซ่ึง 
       กําหนดประชุมวันท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒  ใหทุกกรองเรงในการสงแบบประเมินตาม 
       งานบุคคลกําหนดโดยเร็ว 

ท่ีประชุม     -ดําเนินการตามหวงระยะเวลากําหนด- 
 

๔.๔  กําหนดประชุมคณะกรรมการเล่ือนข้ันเงินเดือน  ของพนักงานเทศบาลตําบล   
       และพนักงานจาง  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒   
       - กําหนดวันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ 

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  การประชุมคณะกรรมการเลื่อนข้ันเงินเดือนของ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  อยากใหหัวหนาแตละกองไดพิจารณาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเปนหลัก  และใหความดีความชอบกับพนักงานท่ีทํางานดวย
ความวิริยะอุตสาหะ 

ท่ีประชุม     -ดําเนินการตามนโยบายผูบริหาร- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
รองปลัดเทศบาลตําบล - ผมมีเรยีกปรึกษาหารือเก่ียวกับ 

๑. กลอง CCTV  เราไมไดดําเนินการซอมแซม  ท่ีผานมามีพอแมพ่ีนอง เจาหนาท่ีตํารวจ  
มาขอดูขอมูลแตเราไมสามารถใหขอมูลได  เชน ลูกหายขับรถจักรยานยนตผาน เราใหดู
ขอมูลไมได  เจาหนาท่ีตํารวจขอดูรถยนตตองสงสัยขับผานบริเวณมีกลอง CCTV  เราใหดู
ขอมูลไมได  มีบริษัทหนึ่งมายื่นเสนอซอมแซมเราไดปฏิเสธไปหรืออยางไร  นําเรียนทาน
สมาชิกสภาเทศบาลวา  อยาคิดวางบประมาณท่ีใชแพง  เพราะการดําเนินการของรัฐไม
ไดผลกําไรอยูแลว 
๒. มีกิจกรรมหลายอยางท่ีใชคนเยอะ  บางทานไมไดใหความรวมมือเทาไร  อยากใหทาน
ไดใหความรวมมือ  เพราะมีผลตอการประเมินฯ 
๓. เรื่องประปา ประปาในเขตเทศบาลเปนงบประมาณถายโอน  ตองมอบใหบานอีงอย  
หมูท่ี ๖ เพราะเปนประปาหมูบาน  เทศบาลเราจะใชตองขอหมูบาน  เรายังไมได
มอบหมาย  คาไฟฟาใครจะรับผิดชอบ 
- ประปา คาไฟฟาท่ีเกิดข้ึนไมมีคําตอบท่ีชัดเจน  มีหลายโครงการเขามาดําเนินการแลว
ทรัพยสินเสียหาย  เปนเรื่องของผูรับผิดชอบตามสัญญาจาง  ผมเห็นดวยกับผูอํานวยการ
กองชาง และระเบียบฯ พูดถูกตอง 

ผูอํานวยการกองคลัง - เรื่องประปา  ตามระเบียบฯ ถาอยูในประกันสัญญาเราสามารถทําหนงัสือถึงผูรับจางให
มาดําเนินการซอมแซมได  ถาไมซอมภายใน  ๑๕  วัน  สามารถดําเนินการได  แตเราไมรู
วาใครทําหรือใครซอม  มีอะไรใหแจงดวย  เหมือนประปาไมมีใครแจง 

 

        กลอง CCTV... 



 
-๑๔- 

 
 - กลอง CCTV วาใหดําเนินการซอม  โดยมีผูรับจางแจงตรงประตู  ๒ แสน 
นักประชาสัมพันธ - เพ่ิมเติมในสวนของหอกระจายขาว  ยังไมไดดําเนินการซอมแซม  ใหรีบดําเนินการซอม

ดวยคะ  เพราะบางหมูบานขอกระจายขาวใชไมได 
ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ  - กลอง CCTV  ไมสามารถสํารวจไดครับ  เพราะระบบเสียครับ 
รองปลัดเทศบาลตําบล - กลอง CCTV  เสียในระบบตองจางผูรับจางมาดูครับ 
รองนายกเทศมนตรตีําบลเมืองจันทร (นางประจวบ  สิงหชะฎา)  ใหผูชวยเจาพนักงานประปา ไดคุยกับพัสดุดวยวา 

ตองดําเนินการซอมแซมอะไรบาง  สรุปวันนี้เราไดจะรูวาดําเนินการกันอยางไร 
- มีทานใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม  ถาไมมีดิฉันขอขอบคุณทุกทานท่ีมารวมประชุม   
และจะนําเรื่องท่ีประชุมในวันนี้ นําเรียนทานนายกไดรับทราบ  ขอเลิกประชุมคะ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
      (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นางสุธาทิพย  จันทะศิลา) 
                 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายวิชยุตมพงศ  ผูมีสัตย) 
             รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 
 
      (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางประจวบ  สิงหชะฎา) 
               รองนายกมนตรีตําบลเมืองจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบล  คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ 


