รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายสมพร
๓. นางพัชรี
๔. นายพิพัฒน์
๕. นางอุไร
๖. นายอัครวุฒิ
๗. นางจุฑารัตน์
๘. นางสมพร
๙. นางภคมน
๑๐. นายศักดิ์ไชย
๑๑. นายเชิดทวี
๑๒. นายบุญส่ง
๑๓. นางสมพิศ
๑๔. นางเอมฤดี
๑๕. นางละเอียด
๑๖. นายอดิศักดิ์
๑๗. นายสนั่น
๑๘. นายพงษ์พิมล
๑๙. นางสาวจุฑามาศ
๒๐. นางจิราภัค
๒๑. นางชนพรพรรณ
๒๒. นายจรัส
๒๓. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๔. นางศิรินทิพย์
๒๕. นางเครือวัลย์
๒๖. นางคุณัญญา
๒๗. นางโสมาวดี
๒๘. สิบเอกฉลองชัย
๒๙. นางนงลักษณ์

อังคสกุลเกียรติ
จึงศิรกุลวิทย์
มหาลวเลิศ
อินทรวงษ์โชติ
บัวบาน
มณีนิล
หอมหวล
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
รัตนวงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
อุตอามาตย์
คําลอย
ทองดี
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
ไชยรัตน์
พรหมอุตม์
ดอกไม้
ทรงกลด
มากพยับ
โสมศรีแพง
ภิรมย์
นาจําปา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑.
๒.
๓.
๔.

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
สืบเสน
ณูรักษา

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
นายมาโนช
นายนพดล
นายเกษม
นางสาวศรีเสงี่ยม

ติดภารกิจ
”
”
”

๒
๕. นายลิขิต
๖. นายนรินทร์
๗. นายคมสัน
๘. นายนคเรศ
๙. นางสาวสุพรรณี
๑๐. นางพิศมัย
๑๑. นางวิลาวัลย์
๑๒. นางวรรณภา
๑๓. นางพรจิต
๑๔. นางนันท์นภัส
๑๕. นางนรารัตน์
๑๖. นางสาวพชระ
๑๗. นางภัสราพร
๑๘. นางอรอินทร์
๑๙. นางสาวณัชชารีย์
๒๐. นายธนัชกฤศ
๒๑. นางสาววาสนา
๒๒. นายวราวุฒิ

ทองทัย
วงศ์เศษ
เพิ่มบุญ
ศรีโท
นาคํา
สุวรรณจันทร์ดี
จึงอนุวัตร
เควันดี
สืบเสน
ผายพิมพ์
สุหร่าย
ศรีสุธรรม
วรรณทวี
อินทรวงษ์โชติ
พิพัฒน์พรเลิศ
บุญชูธนะวัตร
หนูชูด
ครูทอง

ผอ.สํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกร
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
นักบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานเทศกิจ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ๑. ควรมีการปรับเปลี่ยนการทํางานให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่นเรื่องการ
นายกเทศมนตรี
ประชาสัมพันธ์ และการส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลต่าง ๆ
๒. รวบรวมงานเพื่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ ลงแผ่น CD เพื่อรายงานจังหวัดต่อไป
๓. ฝากรองอุไร บัวบาน ประสานจังหวัดในเรื่องสถานีขนส่งแห่งใหม่
๔. ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีความทันสมัย
๕. ฝากการบริการน้ําดื่ม และความสะอาดงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
๖. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการดังต่อไปนี้ (จนกว่าจะครบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
๖.๑) โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จากการใช้เงิน

๓
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๒) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๓) โครงการตกแต่งภายในหอศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฯ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลังเก่า
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๕) จัดหาจุดให้บริการประชาชน One Stop Service กรณีสํานักการคลังย้าย
กลับเข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
๑. จัดเวรกลางคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เข้าไปดูแลตลาด เนื่องจากเริ่มมี
รองนายกเทศมนตรี
กิจกรรมตั้งแต่ภาคกลางคืน
๒. ติดตามเรื่องรายจ่ายค้างจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ขอแก้ไขในหน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๑๘ ข้อที่ ๑ จากเดิม “การประกวดราคาจ้าง ๒๔
ผอ.สํานักการคลัง
โครงการ ผลต่างที่ประหยัดได้ ๖,๖๙๘,๑๑๒” ขอแก้ไขเป็น “การประกวดราคาจ้าง
๒๔ โครงการ ผลต่างที่ประหยัดได้ ๖,๖๙๘,๑๑๒ บาท”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นางอุไร บัวบาน
รองปลัดเทศบาล
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ

นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. กําชับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินอย่างเข้มงวด และ
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าไปตรวจสอบดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบ
๒. ฝากกองสาธารณสุข ฯ เข้มงวด เรื่องแม่ค้าทําการล้างปลาบนถนนในตลาด ๓
จากการตรวจสอบ แม่ค้ายังทําเหมือนเดิมอยู่
๓. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการดังต่อไปนี้ (จนกว่าจะครบ
กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
๑) โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จาก
การใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขแบบ และจะนําเข้าสภาในสมัยสามัญ สมัยที่ ๔
๒) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
พรุ่งนี้จังหวัดนัดประชุมเรื่องราคากลาง

๔
ผอ.สํานักการช่าง
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
นายต่อพงษ์ จันทร์พวง

๓) โครงการตกแต่งภายในหอศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฯ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างสอบถามเรื่องราคากลาง ไปยังบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลังเก่า
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขณะนี้เหลืองานโครงสร้าง
๕) จัดหาจุดให้บริการประชาชน One Stop Service กรณีสํานักการคลังย้าย
กลับเข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้ประสานกับคุณวรา จรรยาสุทธิวงศ์ สํานักการช่าง ในเรื่องของจุดบริการ
ประชาชน และเตรียมการวางระบบในส่วนของสํานักการช่าง และกองสาธารณสุข ฯ
ในเรื่องดังกล่าว ขอให้เตรียมในส่วนผังและโครงสร้าง พื้นที่ห้องที่ใช้จริง
ต่อไปเป็นข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี
มีดังต่อไปนี้
ติดตามเรื่องรายจ่ายค้างจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เรื่องกล้องวงจรปิด จะนําเข้าสภาในเดือนพฤศจิกายนนี้
ข้อสั่งการจากนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มีดังต่อไปนี้
๑. กํา หนดภารกิจเทศบาลเมืองศรีสะเกษ “เมืองคาร์บอนต่ํา” ให้มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการประเมิน ซึ่งจะต้องมีการประชุมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดให้
รับทราบและปฏิบัติต่อไป
๒. ขอให้มีการดูแล กํากับ ควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การ
พั ส ดุ ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ อ าจจะดํ า เนิ น การกระทํ า ความผิ ด ซึ่ ง เกิ ด จากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือรู้แต่กระทํา ซึ่งสองเรื่องดังกล่าวไป ทางสํานักปลัด ฯ ได้แจ้งให้กับ
ทุกสํานัก/กอง รับทราบเรียบร้อย
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๖ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ขอเชิญทุกสํานัก/กอง ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะบวช ถวายเป็นพระราชกุศล
๒. รายงานความก้า วหน้า “ลานค้ า ลานวัฒ นธรรม ลานออดหลอด” โดย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนขอเชิญค่ะ
เรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

๕
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ในนามกองสวัสดิการ ฯ กระผมขอรายงานผลงานโครงการที่โดดเด่นที่สุดในปี ๒๕๕๙
ดังต่อไปนี้
“ลานค้า ลานวัฒนธรรม ลานออดหลอด”
มีแนวคิดการจัดการลานออดหลอด เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เสริมมี
แหล่งการกระจายสินค้าชุมชนและเพื่อพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เป้าหมาย เป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย
โครงการส่งเสริมธุรกิจการค้าขนาดย่อม (ตลาดนัดชุมชน) กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายต่อพงษ์ จันทร์พวง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ภาคีส่วนร่วมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ลานออดหลอด ได้แก่ ภาครัฐ, ภาคีภาค
ประชาสังคม, ภาคีภาคเอกชน
ซึ่งมีการดําเนินการกําหนดประเภทสินค้า ดังนี้คือ
- อาหารปรุงแต่ง
- ตลาดสีเขียว
- อาหารปรุงสําเร็จ
- เบ็ดเตล็ด/เครื่องสําอาง ของใช้ / ของที่ระลึก
- เสื้อผ้า/เครื่องประดับ
- ศิลปะ
- สินค้า โอทอป
- น้ําและขนม
งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม “ลานค้า ลานวัฒนธรรม ลานออดหลอด”
- จากจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- จากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม คือ มีการทุบทําลายสิ่งของสาธารณะ
ขออนุญาตรายงานเพิ่มเติม สํานักปลัดฯ โดยงานป้องกัน ฯ ได้มีการจัดเวร
ตรวจสอบพื้นที่ลานออดหลอด และสวนสาธารณะของเทศบาลเป็นประจําทุกวัน
ซึ่งจะพบวัยรุ่นจับกลุ่มกันทุกคืน
ในเรื่องดังกล่าว ขอให้งานป้องกัน ฯ ได้ลองปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการออก
ตรวจ และขอให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดตรวจ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
กองวิชาการ ฯ ได้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานแสงเทียน แห่ง
ศรัทธา ฯ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้ ในทุกช่องทาง
ฝากนําแนวคิดของท่านนายกเทศมนตรี มาพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์

๖
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม

นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
มติที่ประชุม
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นายพงษ์พิมล คําลอย
รองผอ.สํานักการศึกษา

ปรับปรุงการทําวีดีทัศน์ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีการพัฒนาระบบในการนํา เสนอ
และทุกกิจกรรมเพื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอให้ให้เป็น CD เพื่อรายงานจังหวัดให้ทราบ
ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๐ มีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่าง
การกําหนดราคากลาง จํานวน ๑ โครงการ, อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ,
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ขอความอนุเคราะห์ทุกส่วนการงานดําเนินกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน รก.
บริก ารสาธาณะของเทศบาล ตามหนั ง สือสํ า นัก ปลั ด สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ทํ า เนี ย บ
รัฐบาล กทม. ที่ นร ๐๑๐๗/๘๘๒๘ ลว. ๒๘ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ และส่งสํา นักปลั ด ฯ
ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอให้ทุกส่วนการงานดําเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ แล้วนําส่งตามกําหนดเวลา
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ในวันนี้ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปส่งและให้
กําลังใจนักกีฬา จะเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ณ เทศบาลตํ า บลเชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย ระหว่ า งวั น ที่
๒๔ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยนักกีฬา ๑๖๘ คน ผู้ฝึกสอน ๓๗ คน
๒. และสื บเนื่อง จากการแข่ งขั น กีฬานั ก เรีย นองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ระดับภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือเสร็จเรี ยบร้อยแล้ ว ที่เทศบาลเมื องร้อยเอ็ด ก็ ได้รั บ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการแข่ง ขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระหว่า ง
วันที่ ๑๐ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. สํ า นัก งานคณะกรรมการลูก เสือแห่งชาติ ได้ ม อบหมายให้ เทศบาลนคร
สกลนคร เป็นเจ้าภาพชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ในวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. สํา นักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือ ระหว่างวันที่
๑๓ – ๑๗ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๐ ณ ค่ า ยลู ก เสื อห้ ว ยคล้ า ขอความร่ ว มมื อลู ก เสื อเรา
จํานวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๕. สํ า นั กงานลู ก เสื อจั ง หวั ด ศรีส ะเกษ ขอความร่ ว มมือลู กเสือทุกโรงเรี ย น
ในเขตเทศบาล เข้าร่วมถวายราชสดุดี ร.๖ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศาลา
กลางจังหวัดศรีสะเกษ

๗
นายพงษ์พิมล คําลอย
รองผอ.สํานักการศึกษา
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

๖. กําหนดการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ Fonic
เข้า Phase ๑
ในเรื่องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ Fonic ให้
นําเสนอที่ประชุมในแบบ Presentation ในรูปแบบที่กองสวัสดิการ ฯ ได้นําเสนอ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
ขอแจ้งเพิ่มเติมการดําเนินการโครงการเมืองคาร์บอนต่ํา ตามแนวทางการ
ทดลองใช้ คือ จะมีการหน่วยเข้าไปสุ่มตรวจ สํานัก/กอง และหากมีการพบผู้ที่เปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ ครั้งที่ ๑) จะมีการให้ใบเหลือง ครั้งที่ ๒) ใบแดง และครั้งที่ ๓) จะมี
การส่งใบเสร็จไปเก็บตังค์ ๕๐ บาท โดยผู้ที่รับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะผู้ที่กระทําความผิด
แต่จะเป็นการเก็บในนาม สํานัก/กอง ซึ่งเงินที่ได้จะนํามารวบรวมในการดําเนินการสร้าง
แรงจูงใจต่อไป
ขอแทรกในจุดนี้ การมีระบบมาตรฐานสากล จะเน้นการทํางานเป็นทีมงาน ซึ่ง
มีการระมั ดระวั งการกระทบกระทั่ งกั น หรือเรี ยกว่า “การพั ฒนาระบบกํา ลังใจของ
พนักงาน”
และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของยาเสพติดที่ปัจจุบันขยายตัวไปทุกชุมชน อีกทั้งมี
การปล่อยตัวผู้ติดยาเสพติดกลับเข้ามา ทําให้เกิดปัญหาหนักขึ้นเรื่อย ๆ
ในเรื่องดังกล่าวอยากให้หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้กับผู้นําชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๘

