รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายเกษม
๓. นางสาวศรีเสงี่ยม
๔. นายอัครวุฒิ
๕. นายลิขิต
๖. นางจุฑารัตน์
๗. นางอุไร
๘. นางสมพร
๙. นางภคมน
๑๐. นายศักดิ์ไชย
๑๑. นายชัยชนะ
๑๒. นายบุญส่ง
๑๓. นางสมพิศ
๑๔. นางเอมฤดี
๑๕. นางละเอียด
๑๖. นายอดิศักดิ์
๑๗. นายเฉลิมศักดิ์
๑๘. นายสมเกียรติ
๑๙. นางสาวสุพรรณี
๒๐. นายธนัชกฤศ
๒๑. นางสาวจุฑามาศ
๒๒. นางศิรินทิพย์
๒๓. นางคุณัญญา
๒๔. นางนงลักษณ์

อังคสกุลเกียรติ
สืบเสน
ณูรักษา
มณีนิล
ทองทัย
หอมหวล
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
ศิลวงษ์
จรัสศิริรัตน์
นาคํา
บุญชูธนะวัตร
ทองดี
ดอกไม้
มากพยับ
นาจําปา

นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
”
ปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ (แทน)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
จึงศิรกุลวิทย์
มหาลวเลิศ
ธรรมกุล

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล

อินทรวงษ์โชติ
คําลอย
เพิ่มบุญ
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี

รองปลัดเทศบาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

ผู้ไม่มาประชุม
นายมาโนช
นายนพดล
นายสมพร
นางพัชรี
นายเกียรติศักดิ์

๖. นายพิพัฒน์
๗. นายพงษ์พิมล
๘. นายคมสัน
๙. นางจิราภัค
๑๐. นางชนพรพรรณ
๑๑. นางพิศมัย

ติดภารกิจ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

๒
๑๒. นายจรัส
๑๓. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๑๔. นางเครือวัลย์
๑๕. นางนันท์นภัส
๑๖. นางพรจิต
๑๗. นางสาววิลาวัลย์
๑๘. นางวรรณภา
๑๙. นายภูมิภัทร
๒๐. นางอรอินทร์
๒๑. สิบเอกฉลองชัย
๒๒. นางสาวณัชชารีย์
๒๓. นางกิติวรรณ
๒๔. นางรจนา
๒๕. นางวิไล
๒๖. นางสาวพชระ
๒๗. นายวราวุฒิ
๒๘. นางสาววาสนา
๒๙. นางนรารัตน์
๓๐. นางโสมาวดี

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

ไชยรัตน์
พรหมอุตม์
ทรงกลด
ผายพิมพ์
สืบเสน
จึงอนุวัตร
เควันดี
ราศรี
อินทรวงษ์โชติ
ภิรมย์
พิพัฒนพรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
ศรีสุธรรม
ครูทอง
หนูชูด
สุหร่าย
โสมศรีแพง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
นิติกร
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑. ดําเนินการทําป้ายแผนผังสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเกาะ
ห้วยน้ําคํา และป้ายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แต่ละสํานักกอง ดําเนินการจัดทําเอง
ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
๒. การใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
๑. ฝากทุกสํานัก/กอง ในการเสนอญัตติสภา ฯ ในการประชุมสภา ฯ หาก
ที่เรื่องอ้างถึงระเบียบใหม่ ขอให้สําเนาระเบียบให้สภา ฯ และหนังสือถึงประธานสภา
โดยฝากให้ สํานักปลัด ฯ แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย
๒. ตามที่ ผบ.กองกําลังสุรนารี จะเดินทางมา โดยมีเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องการขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ แล้วไม่ได้รับความร่วมมือ ขอให้
สํานัก/กอง ได้เชิญประชุมหน่วยงานดังกล่าว มาร่วมประชุมด้วย ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. ฝากทุกสํานัก/กอง เตรียมความพร้อม ในการรับการประเมินต่าง ๆ
ในข้อนี้สํานักปลัด ฯ ได้แจ้งเวียนให้กับทุกสํานักกองได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
๒. มอบกองวิชาการ ฯ เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูล เพื่อรับการประเมิน ฯ
ในวันนี้มีการประเมิน LPA ทุกสํานัก/กอง เตรียมความพร้อมเรียบร้อย
๓. ฝากเรื่องการประดับธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันที่ ๙ มิถุนายน
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔. ฝากทุกสํานัก/กอง ส่งญัตติการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ให้ทันตามกําหนดเวลา
๕. ให้เข้มงวดเรื่องความสะอาดบริเวณรอบเมืองศรีสะเกษ
ได้มีการเรียกประชุมสายตรวจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว
๖. ฝากทุกสํานัก/กอง สอดส่องดูแล เข้มงวด ลูกจ้างในสังกัด ในเรื่องของยา
เสพติด หากเกิดเหตุขึ้นให้ดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด ในเรื่องนี้ได้แจ้งเวียน
หนังสือให้กับทุกสํานัก/กอง รับทราบเรียบร้อย
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
ได้ดําเนินการขึ้นป้าย จอ LED , เว็ปไซต์ และมีข่าวแจกเรียบร้อยแล้ว
งดการถ่ายภาพ และไม่อนุญาตให้นํารูปกิจกรรมการตรวจสารเสพติด ฯ
ไปลงในเฟซบุ๊ค เนื่องจากเป็นภาพลบต่อองค์กร
ในเรื่องนี้ถือเป็นกฎหมายด้วย
ข้อสั่งการจาก นางสาวศรีเสงีย่ ม ณูรักษา ปลัดเทศบาล มีดังนี้
๑. แจ้ง/ประชาสัมพันธ์การลงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ
๒. ติดตามเรื่องแบบแปลนอาคารสํานักงาน ตลอดจนราคากลาง ขอให้นําส่งที่
สํานักการคลังภายในสัปดาห์นี้

๔
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี ฯ
มติที่ประชุม
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
มติที่ประชุม
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ

ดําเนินการเขียนแบบแปลน และประมาณการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้
สํานักปลัด ฯ เพื่อดําเนินการขออนุมัติจ้างต่อไป
๓. เตรียมความพร้อมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ในการแสดงคอนเสิร์ต ช่อง ๓
Power Team ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
๔. ฝากเวรยามรักษาการณ์ สํานักการช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ให้เข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้ ฤดูฝน ประชาชนจะประสบปัญหาบ่อย
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักการศึกษามีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ คือ เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคเรียน
ปี ๒๕๕๙ จึงขอแจ้งยอดจํานวนนักเรียน
เป็นข้อมูลส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน ดังนี้
- ร.ร.ท.๑ จํานวนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานนวน ๑,๓๒๒ คน เพิ่มขึ้น ๘๔ คน
- ร.ร.ท.๒ จํานวนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานนวน ๔๔๑ คน เพิ่มขึ้น ๒๑ คน
- ร.ร.ท.๓ จํานวนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานนวน ๙๘ คน เพิ่มขึ้น ๘ คน
- ร.ร.ท.๔ จํานวนนัก เรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานนวน ๑๓๑ คน เพิ่ มขึ้น ๕ คน
- ร.ร.ท.๕ จํานวนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานนวน ๑๓๕ คน เพิ่มขึ้น ๔ คน
- ร.ร.ท.๖ จํานวนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานนวน ๙๘ คน เพิ่มขึ้น ๘ คน
- ร.ร.ท.๗ จํานวนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานนวน ๒๓๖ คน เพิ่มขึ้น ๑๐ คน
ดังนั้น จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒๔
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ๖๕ คน
ฝากเรื่องการพิจารณาอนุมัติบุคลากรครูเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะเปิดภาค
เรียน ขอให้พิจารณาอนุมัติเฉพาะในส่วนมีการบังคับเท่านั้น หรือส่วนของกรม ฯ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. พาณิชย์จังหวัด ฯ ได้ดาํ เนินการโครงการตลาดน่าชม จึงได้จัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุน ให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนโครงการตลาดออดหลอด
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. สรุปการลงพื้นที่ เพื่อตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเภทโดดเด่ น ประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วั น ที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีดังนี้
(๑) ในการประเมินโครงการนวัตรกรรมท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้นํา
เสนอ จํานวน ๒ โครงการ

๕
๑) โครงการนวัตกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๒) โครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้ MU BBL
(๒) ในการลงพื้นที่ ผู้ตรวจประเมินได้ลงพื้นที่จริงของโครงการนวัตรกรรม คือ
โรงเรียนเทศบาล ๔ และโรงเรียนเทศบาล ๕ และสถานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เกี่ยวกับการบริหารสาธารณะ ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักปลัดเทสบาล
สํ า นั ก การช่ า ง สํ า นั ก การคลั ง และงานทะเบี ย นราษฎร ผู้ ต รวจประเมิ น ฯ ได้ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ

มติที่ประชุม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

มติที่ประชุม

๑) ควรมีการจัดทําป้ายบอกเส้นทางของอาคารต่าง ๆ ภายในบริเวณ
สํานักงาน
๒) ควรมีป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ภายในหน่วยงาน /สาย
ด่วน ติดตั้งในบริเวณสํานักงานที่เห็นได้อย่างชัดเจน
๓) ทุ ก หน่ ว ยงานควรจั ด ทํ า แผนผั ง แสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
แผนผั ง แสดงผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะงาน ติ ด ตั้ ง ภายในสถานที่
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๔) ควรจัดทําทะเบียนคุมข้อร้องเรียนจากเว็บไซต์
๒. แจ้งสํานัก/กอง ที่ยังไม่ส่งข้อมูลเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล ฯ สํานักงาน ปปช.
กําหนดภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการเงิน
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๒๖๘,๕๖๒,๙๕๗.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๘
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๒๑๓,๒๕๕,๕๖๑.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๕
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๕๕,๓๐๗,๓๙๖.๑๓ บาท
๒. รายงานพัสดุ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๘ โครงการ
๓. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะเข้าตรวจสอบงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๘
ในสั ปดาห์หน้า เรื่องที่เกี่ย วข้องกั บสํ านัก /กองใด ขอให้ผู้อํา นวยการ หรือเจ้ าหน้า ที่
ที่เกี่ยวข้องมาตอบคําถาม
๔. เร่งรัดการส่งใช้เงินยืม
๕. ขอความอนุเคราะห์ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งบุคลากรครูที่ยืมเงิน
เดินทางไปราชการ ขอให้ส่งใช้เงินยืมตามกําหนด
ที่ประชุมรับทราบ

๖

นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ

มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

มติที่ประชุม
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

มติที่ประชุม

นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร

๔.๕ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. รายงานเงินอุดหนุนตําบล ๕ ล้าน
๒. กองกําลังรักษาความสงบ ได้ขอความร่วมมือตั้งเต็นท์รักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณเกาะห้วยน้ําคํา และได้ขอประชุมร่วม ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่
เกาะห้วยน้ําคํา
๓. ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งพันทา อยู่ระหว่างดําเนินการส่งหนังสือไปที่
อําเภอและอําเภอตอบกลับมาแล้ว ทั้งนี้สํานักการช่างอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดฯ
และประสานงานกับงานนิติการ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่องตู้น้ําอัตโนมัติ
(๑) ได้ทําหนังสือส่งแจ้งผู้ประกอบการเจ้าของตู้น้ําดื่มเกี่ยวกับผลการตรวจ
ได้จัดทําสติกเกอร์เพื่อนําไปติดตู้นําดื่ม โดยมีคําเตือน ค่าดัชนีวัดคุณภาพของ
น้ําดื่ม
๒. งานรักษาความสะอาด สรุปผลการดําเนินงานปริมาณขยะทั้งหมด (ตัน/
เดือน) ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๓. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓๓ ชุมชน รวม ๓,๑๓๑ ตัว จาก
เป้าหมาย ๓,๕๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๖
และดําเนินการชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง PCU ๕ - PCU ๕ เฟท ๕
จํานวน ๕ ชุมชน
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินสํานักทะเบียน
ดีเด่นประจําปี ๒๕๕๙ ในรอบที่ ๒
๒. วันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สํานักปลัดเทศบาล จะได้นําคณะร่วม
ฝึกอบรมคุณธรรม ฯ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อําเภอสิรินทร จังหวัดอุบลฯ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๘ ฝ่ายป้องกัน ฯ
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. กองกําลังรักษาความสงบ ฯ ขอความร่วมมือฝ่ายป้องกัน ฯ เทศบาลเมือง

๗
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายเกษม สืบเสน
ที่ปรึกษานายก ฯ

มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี ฯ

ศรีสะเกษ ร่วมฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
๑. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ฯ นํานักเรียนสมัคร เพื่อเข้าแข่งขันการอ่านสารานุกรมไทย
๒. โรงเรียนในสังกัด ฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน ชั้น ป. ๑ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
๓. โรงเรียนในสังกัด ฯ ควรใช้นโยบายโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ในการ
พัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จ
๔. นโยบายผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบนักเรียนหน้าเสาธง “เรื่องยาเสพติด”
และนโยบายให้นักเรียนหญิงเรียนยุวกาชาด ซึ่งในส่วนของโรงเรียนที่ไม่มีควรจะมีการ
ดําเนินการจัดอบรมครูผู้นํายุวกาชาด
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๘

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

๙
: ผู้ควบคุม นางชนัญญา ประสานพันธ์

