รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายสมพร
๓. นางพัชรี
๔. นางสาวศรีเสงี่ยม
๕. นายเกียรติศักดิ์
๖. นายพิพัฒน์
๗. นายอัครวุฒิ
๘. นายลิขิต
๙. นางอุไร
๑๐. นางสมพร
๑๑. นางภคมน
๑๒. นายศักดิ์ไชย
๑๓. นายชัยชนะ
๑๔. นายบุญส่ง
๑๕. นางสมพิศ
๑๖. นางชยุดา
๑๗. นางละเอียด
๑๘. นายอดิศักดิ์
๑๙. นายฉัตรชัย
๒๐. นายสมเกียรติ
๒๑. นางสาวสุพรรณี
๒๒. นางนันท์นภัส
๒๓. นายธนัชกฤศ
๒๔. นางสาวจุฑามาศ
๒๕. นางศิรินทิพย์
๒๖. นางเครือวัลย์
๒๗. นางคุณัญญา
๒๘. นางสาวพชระ
๒๙. นายวราวุฒิ
๓๐. นางนงลักษณ์

อังคสกุลเกียรติ
จึงศิรกุลวิทย์
มหาลวเลิศ
ณูรักษา
ธรรมกุล
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
ทองทัย
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ไนยะกูล
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
บุญเอก
จรัสศิริรัตน์
นาคํา
ผายพิมพ์
บุญชูธนะวัตร
ทองดี
ดอกไม้
ทรงกลด
มากพยับ
ศรีสุธรรม
ครูทอง
นาจําปา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการศึกษา
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ครูชํานาญการโรงเรียนเทศบาล ๗ (แทน)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกร
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๓๑. นางสาวณัชชารีย์
๓๒. นางอรอินทร์
๓๓. สิบเอกฉลองชัย
๓๔. นางพรจิต
๓๕. นางสาววิลาวัลย์
๓๖. นางวรรณภา

พิพัฒนพรเลิศ
อินทรวงษ์โชติ
ภิรมย์
สืบเสน
จึงอนุวัตร
เควันดี

พยาบาล
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ

๒
๓๗. นางสาววาสนา
๓๘. จ.ส.ต.ปภังกร

หนูชูด
สรเสิรฐ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. นายมาโนช
๒. นายนพดล
๓. นายเกษม
๔. นางจุฑารัตน์
๕. นายพงษ์พิมล
๖. นายคมสัน
๗. นางจิราภัค
๘. นางชนพรพรรณ
๙. นางพิศมัย
๑๐. นายจรัส
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๑๒. นางนรารัตน์
๑๓. นางโสมาวดี
๑๔. นางกิติวรรณ
๑๕. นางรจนา
๑๖. นางวิไล

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
สืบเสน
หอมหวล
คําลอย
เพิ่มบุญ
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี
ไชยรัตน์
พรหมอุตม์
สุหร่าย
โสมศรีแพง
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการคลัง
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

ติดภารกิจ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องด้วยพนักงานเทศบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด ฯ
ได้เข้าชาร์จตัวผู้ที่จะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถือเป็นผู้ที่ทําคุณ
งามความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร เทศบาลเมืองศรีสะเกษจึงขอมอบประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ
ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบประกาศ
เกียรติคุณ ให้แก่ จ.ส.ต.ปภังกร สรเสริฐ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอเรียนเชิญค่ะ

๓

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

และขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติประดับอินทรธนูและขีด
เครื่องหมายบนบ่าให้แก่ คุณครูวิจิตรา จันทร์ศรี สังกัดโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ในตําแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
และแสดงความยินดีล่วงหน้า ให้กับ คุณครูมัณชิมา วรามิตร สังกัดโรงเรียน
เทศบาล ๒ “ราชมังคลานุสรณ์” ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ในตําแหน่งครูวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ และคุณครูอุไร พุทธเสน สังกัดโรงเรียนเทศบาล ๒ “ราชมังคลานุสรณ์”
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ในตําแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แสดงความยินดีกับ พนักงานเทศบาล ได้รับการเลื่อนระดับ จากระดับ
ปฏิบัติการ เป็นระดับชํานาญการ จํานวน ๕ ราย คือ
๑) นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มอรุณลักษณ์ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
๒) นายเกษม บุญออน
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๓) นางสาวชนัดดา สีเหลือง
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๔) นางเจียมจิตร จันทร์พวง
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๕) นางบุญยรัตน์ คาคําดวน
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
๑. ฝากทุกสํานัก/กอง เตรียมความพร้อม ในการรับการประเมินต่าง ๆ
๒. มอบกองวิชาการ ฯ เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูล เพื่อรับการประเมิน ฯ
๓. ฝากเรื่องการประดับธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์ “เนื่องในวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๙”
๔. ฝากทุกสํานัก/กองส่งญัตติการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ให้ทันตามกําหนดเวลา
๕. ให้เข้มงวดเรื่องความสะอาดบริเวณรอบเมืองศรีสะเกษ
๖. ฝากทุกสํานัก/กอง สอดส่องดูแล เข้มงวด ลูกจ้างในสังกัด ในเรื่องของยา
เสพติด หากเกิดเหตุขึ้นให้ดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๗. นําข้อมูลนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี ๒๕๕๙ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ ประชาสั ม พั นธ์ ใ ห้ มี ค วามหลากหลายช่ องทาง เพื่ อ ให้
ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง
งดการถ่ายภาพ และไม่อนุญาตให้นํารูปกิจกรรมการตรวจสารเสพติด ฯ
ไปลงในเฟตบุ๊ค เนื่องจากเป็นภาพลบต่อองค์กร
๑. การตรวจสารเสพติดพนักงานจ้างเหมา
๒. ฝากสํานัก/กอง ประชาสัมพันธ์การลงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ
๓. ติดตามเรื่องแบบแปลนอาคารสํานักงาน ตลอดจนราคากลาง ขอให้นําส่งที่
สํานักการคลังภายในสัปดาห์นี้
๓. ฝากสํานักการช่าง เตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ในการแสดงคอนเสิร์ต
ช่อง ๓ สัญจร ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายภูมิภัทร ราศรี
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริม ฯ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

๔. ฝากเข้มงวดเรื่องความสะอาดบริเวณรอบเมืองศรีสะเกษ เป็นประจําทุกวัน
๕. ฝากเวรยามรักษาการณ์ สํานักการช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ให้เข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้ ฤดูฝน ประชาชนจะประสบปัญหาบ่อย
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. ทําหนังสือขอให้มีการเปิดถนนหน้า ร.ร.สตรีสิริเกษ งานเทศกิจได้ทํา
หนังสือแจ้งไปเรียบร้อยแล้ว
๒. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะครบ ๘๐ ปี ฝากให้มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เทศบาล ฯ
อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูล
๓. ขอให้เร่งรัดการเบิก - จ่าย เงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ในเรื่องนี้
เกี่ยวข้องกับทุกสํานัก/กอง ทางสํานักปลัด ฯ ได้แจ้งเวียนให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
๔. การคัดแยกขยะควรจะมีการจัดทําสถิติข้อมูลการแยกขยะ
สําหรับเรื่องการคัดแยกขยะ กองสาธารณสุข ฯ ได้ดาํ เนินการเรียบร้อยแล้วครับ
ในเรื่องนี้ ฝากให้กองสาธารณสุข ฯ ได้นําข้อมูลเป็นสถิติตัวเลขมารายงานต่อที่
ประชุมในครั้งหน้า
และเรื่องสืบเนื่องข้อต่อไป ข้อที่ ๕. ขอให้อ่านไลน์ ติดตาม แก้ไขปัญหาที่
ประชาชนร้องเรียนมา โดยเร่งด่วน เกี่ยวข้องกับทุกสํานัก/กอง ทางสํานักปลัด ฯ ได้
แจ้งเวียนให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
๖. แก้ไขปัญหา เครื่องเสียงที่ห้องประชุม ชั้น ๔ สําหรับปัญหาดังกล่าว
นายธนพร พิมกรณ์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กองวิชาการ ฯ ได้ไปปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้วค่ะ
ข้อสั่งการจากนายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี ฯ คือ
รายงานการควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นระยะ ๆ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อม
ทําความเห็นประกอบ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สถานธนานุบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา

๕
นายสมเกียรติ จรัสศิริรัตน์
ผจก.สถานธนานุบาล

- ติดตามการสร้างสถานธนานุบาลแห่งใหม่ ซึ่งจะได้ดําเนินการตามขั้นตอน
หลักเกณฑ์ ของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมสถานธนานุบาลส่วนท้องถิ่น (สธท.)
ตามแบบ และพื้นที่ของเทศบาลกําหนด
- ช่วงเปิดภาคเรียน และเริ่มฤดู การเกษตร มีผู้มาใช้ บริการสถานธนานุบาล
เพิ่มขึ้น มียอดจํานําต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ ๗๙ ล้านบาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายอัครวุฒิ มณีนิล
๑. ได้ดําเนินการทําท่อข้างถนนศรีสะเกษ - อุบล
ผอ.สํานักการช่าง
๒. ได้ ดํ า เนิ น การขยายผิ ว จราจรถนนวั น ลู ก เสื อ ฝั่ ง หอนาฬิ ก าทางทิ ศ ใต้
ทางเข้าศาล
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางภคมน คําตา
๑. องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยทีมงานอาจารย์จาก
ผอ.กองวิชาการ ฯ
มหาวิทยาลัยจุฬา จะเข้า ประเมินองค์กรปกครองท้องถิ่น ในเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรม
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๒. การตรวจประเมิน LPA โดยท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จะเข้าตรวจวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางสมพร สังข์สุวรรณ
๑. วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวชมการแสดดนตรีโปงลาง
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
และการแสดงจากนักศึกษาชมรมศิลปะดนตรีอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ลานออดหลอด
๒. วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิด
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้ลูกหลาน นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๗ ร่วมเป็น
เกียรติในกิจกรรมนี้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ (หนองตะมะ พันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางอุไร บัวบาน
๑. เนื่องด้วยจะมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในวันที่
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงขอเชิญสํานัก/กอง ส่งญัตติที่ประชุมภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. ขณะนี้งานเทศกิจ ได้ออกสํารวจฟุทบาท, ทางเท้า, ก่อสร้างอาคารล้ําฟุทบาททางเท้า
๓. สํานักงานงานทะเบียน ฯ สํานักปลัดเทศบาล ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก
ให้เป็นสํานักทะเบียนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ (ระดับภาค) โดยกรมการปกครองท้องถิ่น สํานัก
บริหารการทะเบียน และจะรับการตรวจประเมินรอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา

๖
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

๑. รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้
กําหนดใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
๒. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒.๑ โครงการ “หนูณิชย์ พาชิม” จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานพาณิชย์
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด ๙๙ ร้าน
แบ่งเป็น เขตเทศบาล จํานวน
๙๗ ร้าน
ต่างอําเภอ จํานวน
๒ ร้าน
จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น.
เพื่อมอบบัตรสมาชิกพร้อมป้ายสัญลักษณ์ และของชํารวย ณ บริเวณลานเวทีถนนคน
เดิน สถานีรถไฟ จังหวัดศรีสะเกษ
๒.๒ ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
๒.๓ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก
๓. งานสัตวแพทย์
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง PCU ๑ - PCU ๕ เฟท ๑ วันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชน ร.ส.พ. , ทุ่งนาดี, หนอง
โพธิ์, วัดหลวง, กุดหวาย
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง PCU ๑ - PCU ๕ เฟท ๒ วันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๕๙ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จํานวน ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชน ศรีสําราญ, ท่าเรือ,
พันทาใหญ่, มงคลสมบัติ, โนนสํานัก
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง PCU ๑ - PCU ๕ เฟท ๓ วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ๗ เมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๕ ชุ มชน ได้แก่ ชุมชน เมือเก่าหลั กเมือง,
หนองอุทัย, พันทาน้อย, ต้นโก, สะพานขาว
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง PCU ๑ - PCU ๕ เฟท ๔ วันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชน ศรีนครลําดวน,
วัดพระโต, โนนหนามแท่ง, วัดเจียงอี, โนนสําราญ
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง PCU ๑ - PCU ๕ เฟท ๕ วันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน จํานวน ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชน หนองเม็ก, หนองหล่ม, ไกรภักดี,
มารี, เมืองใหม่สะพานขาว
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๓,๕๐๐ ตัว
ดําเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๓๓ ชุมชน รวมจํานวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน ๓,๑๓๑ ตัว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายลิขิต ทองทัย

๑. เตรียมการเปิดภาคเรียนใหม่ สํานักการศึกษา ได้มีการประชุม

๗
ผอ.สํานักการศึกษา

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล
รองปลัดเทศบาล
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
เลิกประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ผ่านมา
๒. วั น ที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ ผ่ า นมา ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการ กลุ่มวิชาการ เพื่อเตรียมวางแผนและกลุ่มวิชาการใหม่
๓. การออกเยี่ยม พบว่า โรงเรียนในสังกัด เตรียมการด้วยความเรียบร้อย
๔. ในวั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่ า นมานั ก เรี ยนในสั งกั ด ฯ ได้ ส ร้า ง
ชื่ อ เสี ย งในโ ครงกา ร ประกวดสร้ า งสร รค์ สิ่ ง ประ ดิ ษฐ์ เ หลื อ ใช้ ระดั บ ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ รายการ
- ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชื่อผลงาน “ชุดผ้าเย็น สไตล์ผ้า
ไทย” ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
- ประเภทสิ่ งประดิ ษ ฐ์ จ ากวั สดุ เหลือใช้ มาพัฒ นาสร้า งสรรค์ เป็น ถั งขยะ ชื่ อ
ผลงาน “ถังขยะจากยางรถยนต์” ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
๕. ขอหารือเรื่องการรับโอนสนามกีฬาให้สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น สนาม
ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การรับโอนสนามกีฬาให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ตามภาระหน้าที่ ซึ่งการรับโอน
ก็สามารถจะมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษดูแลต่อได้ แต่ก่อนอื่นให้ประสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษก่อนว่ายินดีที่จะดูแล ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค่าบํารุงรักษาสนามกีฬาดังกล่าว
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ฯ ที่ได้รับรางวัล และฝาก
นําข้อมูลนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี ๒๕๕๙ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ทั่วถึง
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
ด้วยชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุญาตเช่าสถานที่
ฟุทบาทหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจัดแสดงพันธุ์ไม้ ในงานเทศกาลเงาะ ทุเรียนและของดีจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้จัดทําขึ้น ในวันที่ ๑๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
การขออนุญาตเช่าสถานที่ดังกล่าว ควรประสานสอบถามไปยังเกษตรจังหวัด
ที่ประชุมรับทราบ

ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ
เวลา ๑๑.๐๐ น.

๘

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๙

วาระที่ ๕
ด้วยชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุญาตเช่าสถานที่ฟุตบาทหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อจัดแสดงพันธุ์ไม้ ในงานเทศกาลเงาะ – ทุเรียนและของดีจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้จัดทําขึ้น ในวันที่ ๑๐ – ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๙
คือ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
คือ
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ๒ ประเภท จากโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
๔.๑ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ ประจําปี ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
ชื่อผลงาน “ชุดผ้าเย็น สไตล์ผ้าไทย” เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
๑) เด็กหญิงลลิตา พรมชาติ
๒) เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ธรรมสัตย์
๓) เด็กหญิงอริยาภรณ์ ยะโส
: ผู้ควบคุม นางชนัญญา ประสานพันธ์
๔.๒ โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ ประจําปี ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นถัง
ขยะ ชื่อผลงาน “ถังขยะจากยางรถยนต์” เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่
๑) เด็กชายธีรกร กิ่งบรรเทา
๒) เด็กชายสิทธิโชค กาลพัฒน์
: ผู้ควบคุม นางชนัญญา ประสานพันธ์

