รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสมพร
๒. นางสาวศรีเสงี่ยม
๓. นายเกียรติศักดิ์
๔. นายพิพัฒน์
๕. นายอัครวุฒิ
๖. นางอุไร
๗. นางจุฑารัตน์
๘. นายศักดิ์ไชย
๙. นายคมสัน
๑๐. นายพงษ์พิมล
๑๑. นายชัยชนะ
๑๒. นายบุญส่ง
๑๓. นางสมพิศ
๑๔. นางเอมฤดี
๑๕. นางละเอียด
๑๖. นายอดิศักดิ์
๑๗. นายสนั่น
๑๘. นางจิราภัค
๑๙. นางพิศมัย
๒๐. นางสาวจุฑามาศ
๒๑. นางนันท์นภัส
๒๒. นางเครือวัลย์
๒๓. นางคุณัญญา
๒๔. นางศิรินทิพย์
๒๕. นางสาวสุพรรณี
๒๖. นางโสมาวดี
๒๗. นางสาวพชระ
๒๘. นางนงลักษณ์
๒๙. นายวราวุฒิ
๓๐. นางกันยารัตน์
๓๑. พ.จ.อ.ณรงค์วิทย์
๓๒. นางวรรณภา
๓๓. นางอรอนงค์
๓๔. นายนภดล

จึงศิรกุลวิทย์
ณูรักษา
ธรรมกุล
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
บัวบาน
หอมหวล
เตรียมพิทักษ์
เพิ่มบุญ
คําลอย
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
อุตอามาตย์
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
ทองดี
ผายพิมพ์
ทรงกลด
มากพยับ
ดอกไม้
นาคํา
โสมศรีแพง
ศรีสุธรรม
นาจําปา
ครูทอง
คําบาล
มีวงษ์
เควันดี
สุระพล
ทองดี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ
จพง.สาธารณสุขชุมชน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

๑. นายมาโนช
๒. นายนพดล

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
ติดภารกิจ
”

๒
๓. นายเกษม
๔. นางพัชรี
๕. นายลิขิต
๖. นางสมพร
๗. นางภคมน
๘. นายนรินทร์
๙. นายจรัส
๑๐. นายธนัชกฤศ
๑๑. นางชนพรพรรณ
๑๒. นางพรจิต
๑๓. นางวิลาวัลย์
๑๔. นายภูมิภัทร
๑๕. นางนรารัตน์
๑๖. นางณัชชารีย์
๑๗. นางกิติวรรณ
๑๘. นางรจนา
๑๙. นางวิไล
๒๐. นางสาววาสนา

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

สืบเสน
มหาลวเลิศ
ทองทัย
สังข์สุวรรณ
คําตา
วงศ์เศษ
ไชยรัตน์
บุญชูธนะวัตร
ลําสมุทร
สืบเสน
จึงอนุวัตร
ราศรี
สุหร่าย
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
หนูชูด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
บุคลากร

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ก้าวเข้าสู่ AEC เริ่มต้นสู่การทํางาน มีเรื่องฝากถึง
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกสํานัก/กอง คือ การมองภารกิจที่มี นํามาวางแผนการทํางาน
ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๑ เดือน พร้อมทั้งมีการกระจายการทํางานให้ทั่วถึง เพื่อให้งาน
มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
๒) เร่งดําเนินการเรื่องเงินอุดหนุน RDF ให้สํานักการช่างและสํานักการคลัง
ดําเนินการ
๓) การจัดระเบียบเมือง ร่วมกับ กองกําลังรักษาความสงบ ขอให้ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน และประเมินผลการทํางาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) เร่งดําเนินงาน การตกแต่งภายในหอสูง ที่มีปัญหาให้แล้วเสร็จ

๓
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน

๑) การบริหารงานของหัวหน้าส่วน หรือผู้รับผิดชอบงานควร มีการ
ประสานงานภายในสํานัก/กอง ตามลําดับขั้น หาก ผอ.สํานัก หรือ ผอ.กอง แก้ไข
ปัญหาไม่ได้ จึง ค่อยมาปรึกษารองปลัด และปลัดเทศบาลตามลําดับ หรือระหว่าง
สํานัก/กอง ให้ประสานทางโทรศัพท์พูดคุยกันโดยตรง เนื่องจากที่ผ่านมาการทํางาน
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกําหนด โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
๒) ขอแจ้งให้ สํานัก/กอง งดการประกอบอาหารบริเวณสํา นักงาน ในเวลา
ราชการ
๓) ผู้บริหารและสมาชิก สภา ใกล้จ ะครบวาระแล้ ว ให้ป ระสานจั งหวั ด ว่ า
จะต้องดําเนินการอย่างไร
๔) การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาล ทางกองกําลังรักษาความสงบ
เร่งให้ดําเนินการและประสานงานโดยด่วน มอบสํานักการช่างสํารวจพื้นที่คลองต่างๆ
และกําหนดแผนการดําเนินงาน วันที่ เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน
๕) ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทํา มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๖) การเตรียมความพร้อมครูที่ส่งผลงานเข้าประกวด “ครูดีเด่น” ในกิจกรรม
ต่ า งๆ ขอให้ มี ก ารตรวจสอบ ข้ อ มู ล อาทิ รู ป เล่ ม ที่ นํ า เสนอควรมี ก ารเสนอผ่ า น
ผู้บังคับบัญชา, คณะผู้บริหาร ตลอดจนการแต่งกายให้พร้อมในวันประเมิน ฯ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จากสํานัก/กอง
เรื่องสืบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
๑) เรื่องตลาดออดหลอด มีดังนี้
- อธิบายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย และการจัดการจราจร ตลอดจนเรื่อง
ของการแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ก่อนการปฏิบัติงาน ค่ะในเรื่องนี้สํานักปลัดฯ
ได้ดําเนินการออกคําสั่งเรียบร้อยแล้ว
- การเบิกค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติงาน ณ ตลาดออดหลอด
๒) การเตรียมการป้องกันอัคคีภัย สํานักปลัดฯ ได้จัดเวรยาม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓) ดูแลเรื่องความสะอาด ช่วงเทศกาลปีใหม่
ได้ดําเนินการเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
๔) ขุดลอกคลองหนองเม็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สําหรับการขุดลอกคลองดําเนินการส่งจังหวัดในวันนี้ครับผม
๕) การจัดการจราจรในงานวันเด็ก ทั้งภายในและภายนอก

๔
หน.สํานักปลัดฯ
นายวราวุฒิ คูทอง
จนท.เทศกิจ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางอุไร บัวบาน
หน.สํานักปลัดฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
ระเบียบวาระที่ ๔
นายพงษ์พิมล คําลอย
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม

เสนอการจัดการจราจรให้เป็นการจัดรถทางเดียว เป็นวันเวย์ ขาเข้ามี
การเดินรถเลี้ยวซ้าย และขาออกวิ่งเลนด้านขวา ซึ่งจะต้องไปกลับรถที่หอสูง
ก็ถือเป็นแนวคิดที่ดี ให้ไปปรึกษา และเตรียมการกับทางตํารวจอีกครั้งหนึ่ง
ตรวจสอบการดําเนินการกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญา ขอเชิญสํานักการช่าง
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดําเนินการทํางานก่อสร้าง
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ สํานัก
การศึกษา ได้มีการประชุมคณะทํางานตามคําสั่งฯ ไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของ
ของขวัญ ของรางวัล ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ขอฝากในเรื่องของการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาร่วมงานวันเด็ก
ในปี ๒๕๕๙ ให้มีการเจาะลึกถึงรายละเอียดของงาน อาทิเช่น การจัดงานวันเด็กของ
เทศบาลเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการเงิน
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ได้รับทั้งสิ้น ๙๐,๙๒๕,๖๙๑.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๕
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
จ่ายทั้งสิ้น ๗๓,๕๓๒,๘๕๘.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๖
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑๗,๓๙๒,๘๓๓.๐๓ บาท
๒) รายงานพัสดุ มีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ๔ โครงการ, อยู่ระหว่างการขออนุมัติดําเนินการจัดจ้าง ๔ โครงการ, อยู่ระหว่าง
รายงานผลการเสนอราคา ๓ โครงการ, อยู่ระหว่างพิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น
๑ โครงการ, อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทํ า ประกาศเงื่ อนไขวั น เวลา และสถานที่ เสนอราคา
๔ โครงการ, แจ้งให้มาทําสัญญาจ้าง ๒ โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๓ โครงการ
ฝากสํานักการช่าง เร่งดําเนินการงบเงินอุดหนุนที่ได้มา เพื่อดําเนินการในส่วน
ของโครงการที่จําเป็นเร่งด่วน
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา

๕
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

จ.พ.อ.ณรงค์วิทย์ มีวงษ์
จพง.สาธารณสุขชุมชน

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม
นางกันยารันต์ คําบาล
หน.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ

๑. ขอนัดแนะการตรวจสุขภาพประจําปี ๒๕๕๙ ทุกสํานัก/กอง ที่แจ้งรายชื่อมาที่
กองสาธารณสุขฯ รวมทั้งหมด ๗๖ ราย จะมีการตรวจสุขภาพวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอินทนิล เวลา ๐๘.๓๐ น. งดทั้งอาหารและน้ํา หลังเที่ยงคืน
และให้เตรียมบัตรประชาชน
๒. สรุ ป กิ จ กรรมงานรั ก ษาความสะอาด ขอเชิ ญ คณะทํ า งาน คื อ จพง.
สาธารณสุขชุมชน รายงานต่อที่ประชุมครับ
เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ประธานในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่าน
๒.๑ กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะภายในชุมชนพันทาน้อย/พันทาใหญ่
- สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๕๙ พบประธานและกรรมการชุมชน
ดําเนินการประชุมการคัดแยกขยะในชุมชน, ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยก
ขยะในชุมชน
- สั ป ดาห์ ที่ ๒ วั น ที่ ๑๑- ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
เกี่ยวกับการคัดแยกในชุมชน
- สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ สรุปผลการดําเนินงาน
๒.๒ เทศบัญญัติการกําจัดสิ่งปฏิกูล
เนื่องจากสัญญาเก่ากําลังหมดอายุ ดังนั้นจึงได้เชิญผู้ประกอบการมาพูดคุย เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดทําร่างเทศบัญญัติ
ครับวันนี้หลังจากการประชุมหัวหน้าส่วน ขอเชิญคณะทํางานร่วมประชุม
แนวทางการจัดทําร่างเทศบัญญัติการกําจัดสิ่งปฏิกูลต่อเนื่องเลยนะครับ
๒.๓ แผนปฏิบัติงานรถดูดฝุ่น
- ทุกวันจันทร์แ ละทุกวันพฤหัส บดี ปฏิบัติงานที่ ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์,
ถนนทองมาก (เส้นไปเกาะกลางน้ํา), ถนนทองมาก, ถนนอุบล
- ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ปฏิบัติงานที่ ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์, ถนนกสิกรรม,
ถนนศรีสะเกษอุทุมพร
- ทุกวันพุธและวันเสาร์ ปฏิบัติงานที่ ถนนอุบล, ถนนเฉลิม ๖๐ พรรษา, ถนน
ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์
๒.๔ กําหนดแผนโครงการ Big Cleaning Day ให้มีการดําเนินการปีละ
๔ ครั้ ง ดั งนี้ คือ (๑) หลั งวั น สงกรานต์ สั ปดาห์ วั น เทศบาล (๒) วั นสิ่ งแวดล้อมโลก
๕ มิถุนายน (๓) วันพ่อแห่งชาติ (๔) วันแม่แห่งชาติ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
กองสวัสดิการสังคม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนการบริหาร
สํานัก/กอง ตลอดจน ผู้อํานวยการสถานศึกษา สถานธนานุบาล ที่ได้อนุเคราะห์ของ
รางวั ลในการจัด งานปีใ หม่ สํ า หรั บสมาชิ ก ศูน ย์ บริ ก ารสั งคม เมื่ อวั นที่ ๒๘ ธั นวาคม
๒๕๕๘ ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
และมีข่าวดีเสนอที่ประชุมทราบ ตามที่คณะผู้บริหารได้มีวิสัยทัศน์ในการดูแล
คุณภาพชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนหนองตะมะ โดยมีการก่อสร้างที่ทําการใน
การทํา กิจ กรรมอย่า งต่อเนื่องมาโดยตลอด ทํ าให้ได้รั บการคัดเลือกเป็น ศูนย์พัฒนา

๖

มติที่ประชุม
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางอุไร บัวบาน
หน.สํานักปลัด ฯ

มติที่ประชุม
นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล
รองปลัดเทศบาล
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
ระเบียบวาระที่ ๕
นายนภดล ทองดี
หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

คุณ ภาพชี วิต และส่ งเสริม อาชี พ ผู้สู งอายุ ชุ มชนหนองตะมะ เทศบาลศรี สะเกษ จาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ในระดับอําเภอเมือง
ในการจั ดสรรงบประมาณ เพื่อ มาก่ อ สร้ า งอาคาร คสล.ชั้ น เดี ย ว, ป้ า ยศู น ย์ ฯ และ
ก่อสร้างรั้ว คสล. งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และงบประมาณ
ครุภัณฑ์ ๘๘,๑๙๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๘,๑๙๐ บาท เพื่อมาดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นี้ ซึ่งทางกองสวัสดิการสังคมได้ดําเนินการ
บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างไปแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นหน่วยงานรณรงค์
ส่งเสริมการแต่งกายงามด้วยผ้าไทย ดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี ๒๕๕๘
๒. โครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย “เลิกนุ่งสั้น มานุ่งซิ่น” จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปี ๒๕๕๙ ตามหนังสือ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ขอเชิญ
ชวนทุกคน ร่วมแต่งกายงามด้วยผ้าไทย แต่งกายแบบชุดไทย ชุดพื้นบ้านด้วยผ้าไหม ผ้า
พื้นเมือง สุภาพสตรีนุ่งซิ่น และจะมีการรายงานไปยังจังหวัดเป็นประจําทุกเดือน
ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย “เลิกนุ่งสั้น
มานุ่งซิ่น” ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีการจัดทําป้าย และประชาสัมพันธ์ผา่ นจอ LED และให้หน่วยงาน
โรงเรียนในสังกัดและส่วนงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม
๓. สํานักปลัดฯ ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบ ได้ออกจัดระเบียบเมือง ใน
ส่วนของฟุตบาททางเท้า พบปัญหากระถางปลูกต้นลําดวนเดิมแต่ไม่มีต้นลํา ดวนแล้ว
ประชาชนเอาขยะไปวางแลดู ไ ม่ ส วยงาม จึ ง ขอความร่ ว มมื อสํ า นั ก การช่ า งได้ ช่ ว ย
ดํา เนินการเอาออกเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๙
สํานักปลัด ฯ ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบ จะได้ออกจัดระเบียบเมือง สัปดาห์ละ ๓ วัน
ที่ประชุมรับทราบ
กองวิชาการและแผนงาน ประชาสัมพันธ์งานดนตรีในสวนศรี ปี ๕ ขอบูรณาการ
กับ สํ านั ก การช่า งในการดํา เนิ นการจั ดทํา เวที ณ ลานออดหลอด เริ่มวั นพฤหั สบดี ที่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ฝากให้กองวิชาการ ฯ พิจารณานําข้อคิดที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับวงดนตรีที่มีค่าใช้จา่ ยไม่มากมาย ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ได้ขึ้นไปร้อง
เพลงบนเวทีด้วย โดยจัดสรรงบประมาณให้กิจกรรมมีช่วงยาวมากยิ่งขึ้น
เรื่อง อื่น ๆ
สํานักการศึกษา
ตามหนังสือ ที่ กก ๐๓๐๑/๕๕๘๒ ลว. ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การถ่าย
โอนสนามกีฬาอําเภอเมืองศรีสะเกษ ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬ า ได้ ดํ า เนิ น การก่ อสร้ า งสนามกี ฬ าอํ า เภอเมื องศรี สะเกษ ประจํ า ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณการก่อสร้าง จํานวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสนามกีฬา
อําเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ดําเนินการก่อสร้างภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยรายภัฏศรีสะเกษ
พื้นที่ ดัง กล่ า ว อยู่ ใ นความดู แ ลขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ขอให้ เทศบาลเมื อง

๗

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลฯ
นายพงษ์พิมล คําลอย
รองผอ.สํานักการศึกษา

มติที่ประชุม
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
เลิกประชุม

ศรีสะเกษ แจ้งตอบรับการถ่ายโอนสนามกีฬาแห่งนี้ พร้อมส่งรายการแบบ สค.๑ ให้กรม
พลศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ ครับในเรื่องดังกล่าวจึงขอนําเรียน
ต่อคณะผู้บริหาร ได้พิจารณาในรายละเอียด เนื่องจากเมื่อได้สนามกีฬามาแล้ว จะต้อง
ผูกพันต่อเนื่อง เพราะจะต้องมีการบริหารจัดการดูแล และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเป็น
จํานวน ปีละไม่ต่ํากว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การถ่ายโอนสนามกีฬาอําเภอเมืองฯ อยากให้คํานึงถึงการใช้งานที่ประชาชน
จะได้ รั บ ประโยชน์ คุ้ ม ค่ า สู ง สุ ด โดยเฉพาะสนามกี ฬ าตั้ ง อยู่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏศรีสะเกษ อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้างสูง
ขออนุญาตชี้แจง ในส่วนของสนามกีฬาอําเภอเมืองศรีสะเกษ ถือ เป็น ๑ ใน
๖ ของสนามกีฬ าที่ได้รับทั่วประเทศ พอสร้างพื้นที่ของอํา เภอใด จะมี MOU ของ
กฎกระทรวง ให้องค์การส่วนท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่นั้นรับเรื่อง รับมอบสนามเพื่อที่จะดูแล
และให้บริการพี่น้องประชาชน ถ้าอยู่ในสถานศึกษา สถานศึกษาก็จะต้องมาทํา MOU
กับท้องถิ่นอีกรอบหนึ่ง เพื่อที่จะให้สถานศึกษาดูแล แต่ในเรื่องงบประมาณในการดูแลไม่
มี เราจะต้องตั้ง และกําหนดเองทุกอย่าง ทั้งจะออกระเบียบ, ค่าเช่า ฯลฯ กระผมจะได้
ประสานกรมพลศึกษาในรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับ
และมีเรื่องอื่นนําเรียนต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
ได้จัดทําโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาฯ และข้าราชการครู/
พนัก งานครู ที่ปฏิบัติหน้า ที่แ ละผลงานดีเด่น เข้ ารับ รางวัลจากมูลนิ ธิช่ วยการศึ กษา
ท้องถิ่น ในการนี้พนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือก ๑ คน คือ
คุณครูสรรค์ชัย คําอุดม ตําแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล ๒
รัชมังคลานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
๒) เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้เป็นตัวแทนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นแห่ งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ประจํา ปี ๒๕๕๘ ประกอบด้ ว ย
กีฬาเปตอง, กีฬาหมากรุกไทย, กีฬาหมากฮอส เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬ านักเรียน
องค์ ก ร ป กคร องส่ ว น ท้ อ งถิ่ น รอบชิ งช นะ เลิ ศ ร ะดั บ ป ร ะเ ทศ ครั้ ง ที่ ๓ ๓
ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ก็ขอฝากให้ทุกท่านได้
เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)

๘
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

