รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายนพดล
๓. นายเกษม
๔. นางพัชรี
๕. นายเกียรติศักดิ์
๖. นายพงษ์พิมล
๗. นางจุฑารัตน์
๘. นางอุไร
๙. นางสมพร
๑๐. นางภคมน
๑๑. นายศักดิ์ไชย
๑๒. นายชัยชนะ
๑๓. นายบุญส่ง
๑๔. นางสมพิศ
๑๕. นางเอมฤดี
๑๖. นางละเอียด
๑๗. นายอดิศักดิ์
๑๘. นายพัฒนะ
๑๙. นายสมเกียรติ
๒๐. นายคมสัน
๒๑. นางสาวสุพรรณี
๒๒. นางจิราภัค
๒๓. นางชนพรพรรณ
๒๔. นางพิศมัย
๒๕. นายธนัชกฤศ
๒๖. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๗. นางสาวจุฑามาศ
๒๘. นางศิรินทิพย์
๒๙. นางเครือวัลย์
๓๐. นางคุณัญญา

อังคสกุลเกียรติ
จันทร์พวง
สืบเสน
มหาลวเลิศ
ธรรมกุล
คําลอย
หอมหวล
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
จรรยาสุทธิวงศ์
จรัสศิริรัตน์
เพิ่มบุญ
นาคํา
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี
บุญชูธนะวัตร
พรหมอุตม์
ทองดี
ดอกไม้
ทรงกลด
มากพยับ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา (แทน)
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ครู ค.ศ. ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ (แทน)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

๓๑. นางโสมาวดี
๓๒. นางสาวพชระ
๓๓. นายวราวุฒิ
๓๔. นางนงลักษณ์
๓๕. นางนัฐฐยา
๓๖. นางบุณณดา

โสมศรีแพง
ศรีสุธรรม
ครูทอง
นาจําปา
ผาสุข
ผงผ่าน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นิติกร
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

๒
๓๗. นางณภัทญ์
๓๘. นางสาวลภัสรดา
๓๙. นางอิงคอร

พรรษรักษ์
ศรีรมย์
คันศร

นักวิชาการพัสดุ
นวก.การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่สาํ รวจ

๑. นายมาโนช
๒. นายสมพร
๓. นางสาวศรีเสงี่ยม
๔. นายพิพัฒน์
๕. นายอัครวุฒิ
๖. นายภูมิภัทร
๗. นายจรัส
๘. นางวิลาวัลย์
๙. นางพรจิต
๑๐. นางนันท์นภัส
๑๑. นางนรารัตน์
๑๒. นางณัชชารีย์
๑๓. นางกิติวรรณ
๑๔. นางรจนา
๑๕. นางวิไล
๑๖. นางสาววาสนา

มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
ราศรี
ไชยรัตน์
จึงอนุวัตร
สืบเสน
ผายพิมพ์
สุหร่าย
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
หนูชูด

รองนายกเทศมนตรี
ติดภารกิจ
รองนายกเทศมนตรี
”
ปลัดเทศบาล
”
รองปลัดเทศบาล
”
ผอ.สํานักการช่าง
”
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย ”
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
”
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
”
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
”
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
”
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
พยาบาล
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
”

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ขอเชิญสํานักการคลัง ดําเนินการจับรางวัลภาษีคืนกําไรให้ประชาชน
๑. ดําเนินการทําหนังสือ เรื่อง ขอให้มีการเปิดถนนหน้า ร.ร.สตรี
๒. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะครบ ๘๐ ปี ฝากให้มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เทศบาล ฯ
๓. ขอให้เร่งรัดการเบิก - จ่าย เงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
๔. การคัดแยกขยะควรจะมีการจัดทําสถิติข้อมูลการแยกขยะ
๕. ขอให้อ่านไลท์ ติดตาม แก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมา โดยเร่งด่วน
๖. การใช้รถราชการในเวลาราชการ และงดดื่มสุรา ในเวลาราชการ เนื่องจาก
ปัจจุบันโลกโซเชียลที่รวดเร็ว ครอบคลุม
๗. แก้ไขปัญหา เครื่องเสียงที่ห้องประชุม ชั้น ๔

๓

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล
รองปลัดเทศบาล

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

นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
นางสมพร จึงศิรกุลวิทย์
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ

๘. ฝากให้ทุกสํานัก/กอง ไปทบทวนปัญหาอุปสรรคในการทํางาน และนํา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวบรวมมาเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหา และรายงานให้สํานักงาน
ท้องถิ่นทราบต่อไป
รายงานการควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาเป็นระยะๆ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อม
ทําความเห็นประกอบ
๑. นัดประชุมการลงประชามติร่างรัฐมนูญ กําหนดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
๒. ตามที่เทศบาลร่วมโครงการเมืองคาร์บอนต่ํา ดังนั้นในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๙ จึงได้กาํ หนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น โดยกําหนดการปลูก
ต้นไม้ ณ เกาะห้วยน้ําคํา ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. ฝากทุกสํานัก/กอง วางระบบงานภายในหน่วยงาน และมอบหมายหน้าที่
ความรั บผิ ดชอบให้กั บนัก ศึก ษาฝึกงานให้มีการเรียนรู้ร ะบบงานเพิ่ม เติ ม อาทิ ใช้ให้
ฝึก งานระดั บ โครงการ ฯ มี ก ารสรุ ป ผลงานออกมาเป็ น รู ป ธรรมให้ เ กิ ด ประสิ ทธิ ผ ล
ต่อเนื่อง สําหรับเรื่องนี้สํานักปลัด ฯ ได้แจ้งให้ทุกสํานัก/กอง รับทราบเรียบร้อยแล้ว
๒. เตรียมความพร้อมดําเนินการขายคาร์บอนเครดิต ๒ เรื่อง ดังนี้
๒.๑) ดําเนินการสํารวจข้อมูลการใช้หลอดไฟฟ้าในสํานักงาน และการใช้หลอด
ไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นตัวเลขชัดเจน
อยู่ระหว่างดําเนินการ
๒.๒) ดําเนินการรวบรวบข้อมูลขยะหมักที่แยกเป็นปุ๋ย
สําหรับการรวบรวมข้อมูลขยะหมัก ในปัจจุบันเก็บได้ ๖๐ ตัน/เดือน ผลิตได้
๔,๐๐๐ ลิตร/ ๑ เดือน
๓. ฝากประสานงานประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลสําหรับ
วัตถุประสงค์ในการขอใช้ห้องสวัสดิการอาคารหลังเก่า
ให้แจ้งว่าอาคารหลังเก่า ไม่สะดวกให้ใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง
สําหรับอาคารกองสวัสดิการ ฯ ห้องด้านล่าง ก็กําลังจะดําเนินการปรับปรุง
๔. ดําเนินการตรวจสอบความแข็งแรงป้ายโฆษณา ๔ มุมเมือง
อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบ

๔
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

มติที่ประชุม
นางภคมน คําตํา
ผอ.กองวิชาการ ฯ

มติที่ประชุม

ข้อสั่งการจากนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ตําแหน่งปลัดเทศบาล มีดังต่อไปนี้
๑. ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ฤดูมรสุม ฝากเตรียมความพร้อมดูแล
ประชาชน ในส่วนที่ประชาชนร้องเรียนมาทุกช่องทาง อาทิ ไฟฟ้าดับ, น้ําท่วมขัง, ถนน
ชํารุด, ต้นไม้ล้ม ฯลฯ
๒. เร่งรัด กวดขัน การดําเนินงาน ของผู้รับจ้างก่อสร้างถนนในเขตเทศบาล
อยู่ระหว่างดําเนินการประสานงานกับคู่สัญญา
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ตาม “ประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี และ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่” พื้นที่ห้ามขาย - ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามสูบบุหรี่ สถานที่
แห่งนี้ คือ พื้นที่สร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างคุณค่าของชุมชน สร้างวัฒนธรรมที่ล้ําค่า
สร้างการค้าเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นประกาศเพิ่มเติม โดย สสส. จะทําป้ายให้ไปติด ที่ลาน
ออดหลอด ลานค้า ลานวัฒนธรรม
๒. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวัน งดบุหรี่โลก ซึ่งทาง สสส. มีการจัด
กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังสร้างสุขคนไทย ต้านภัยบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง” ณ ลานค้า
ลานวัฒนธรรม “ออดหลอด” จึงขอความอนุเคราะห์สํานักการช่างในการจัดทําเวที
โต๊ะ เก้าอี้
๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกสํานัก / กอง / ฝ่าย ร่วมกิจกรรมเทศบาล
เคลื่อนที่ ณ ลานค้าลานวัฒนธรรม “ออดหลอด” ครั้งที่ ๒ จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ได้รับแจ้งจากสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด จะเข้าประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. ขอเชิญคณะผู้บริหาร และทุกสํานัก/กอง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาจัดทําและอนุมัติแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ใน
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการคลัง

๕
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
มติที่ประชุม

นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

มติที่ประชุม
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ

แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานพัสดุ มีดังต่อไปนี้
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๒ โครงการ คือ ๑) จ้างเหมาก่อสร้างถนน
พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยชลิดา (ชุมชนหนองม่วง), ๒) จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลังคาพร้อมฝ้าเพดาน (ชั้น ๔) อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ข่าวดีจากงานทะเบียน ฯ สํานักปลัดเทศบาล ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบ
แรก ให้เป็นสํานักทะเบียนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ (ระดับภาค) โดยกรมการปกครอง
ท้องถิ่น สํานักบริหารการทะเบียน และจะรับการตรวจประเมินรอบที่ ๒ ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. ตามโครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย ขอความร่วมมือทุก สํานัก/
กอง และโรงเรียนในสังกัด แต่งกายผ้าไทยแล้วส่งรูปถ่ายผ่านทางไลท์พนักงานเทศบาล
ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน เพื่อให้สํานักปลัด ฯ ดําเนินการเก็บรวบรวมรายงาน
จังหวัดต่อไป
๓. ตามที่สํานักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เชิญร่วมงานสภากาแฟเช้า
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดย นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล
รองปลัดเทศบาล, นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์ ผอ.สาธารณสุข ฯ, นายพงษ์พิมล คําลอย
รองผอ.สํานักการศึกษา จะได้เป็นตัวแทนไปร่วมงานดังกล่าว ฯ
๔. สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด แจ้งให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดําเนินการทบทวน
ปัญหาอุปสรรค์เกี่ยวกับการบริหารงานภายในท้องถิ่นที่ผ่านมา เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ระเบียบ มารวบรวมทําเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และรายงานให้
สํานักงานท้องถิ่นทราบต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. การดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนประชาราช ชุมชน
โนนเขวา การเขียนแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว
๒. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณกุดหวาย เมืองใหม่สะพานขาว สํานักการ
ช่างได้ทําการสํารวจและใช้งบประมาณวัสดุ ของสํานักการช่างที่มีอยู่ในการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในสัปดาห์หน้า
๓. รายงานส่วนควบคุมอาคาร เรื่องชี้แจงคณะกรรมการ ฯ กรณีที่ดินที่มีกรณี
พิพาทระหว่างเอกชนกับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ การประชุมได้ข้อสรุปแยกออกเป็น
๓ ส่วน คือ
๓.๑) หน่วยราชการที่จะใช้ประโยชน์ คือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
๓.๒) กลุ่มต้องการเช่า
๓.๓) กลุ่มเรียกร้องสิทธิ

๖

มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

นางนัฐฐยา ผาสุข
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

มติที่ประชุม

๔. รายงานการประกาศใช้ ส่ว นผั ง เมื อง ประกาศใช้ เ มื่ อวั นที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๔ ได้ สิ้ น สุด วั นที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ปั จ จุ บัน ยัง ใช้ ป ระกาศ ฯ ฉบั บ เดิ มอยู่
เนื่องจากรอฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๕. สํา นักการช่างร่วมกับสํานักปลัด ฯ ได้เตรียมความพร้อมการดําเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. จังหวัดศรีสะเกษมอบให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ต้นแบบลด
ปริมาณขยะ ๑ แห่ง
๒. ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านรองพิพัฒน์ ได้ให้ไปประชุมมีการจัดกิจกรรม
มหกรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ฯ โดยวัฒนธรรมจังหวัด กําหนดจัดงาน ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองศรีส ะเกษได้รับมอบหมายให้ดูแ ล
รับผิดชอบ ๓ เรื่อง คือ หน่วยปฐมพยาบาล , การดูแลความสะอาด และเรื่องสถานที่
ทั้งนี้กองสาธารณสุข ฯ ได้ประสานกับสํานักการช่างเรียบร้อยแล้ว
๓. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีบัตรประจําตัว ซึ่งจะครบวาระ ๔ ปี ใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้กองสาธารณสุข ฯ อยู่ระหว่างดําเนินการจัดเตรียมข้อมูล
ตรวจสอบ เพื่อดําเนินการต่อไป
๔. การประชุม ถอดบทเรียน กับ สสส สรุปการจัดงานประเพณีส งกรานต์
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ขอเชิญคุณนัฐฐยา ผาสุข พยาบาลวิชาชีพครับ
รายงานสรุปการถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙
มีดังนี้
- ควรใช้นโยบายสาธารณะโดยเน้นการมีส่วนร่วมรณรงค์ควบคุมการขาย การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ด้านการจัด Zoning สําหรับเล่นน้ํา ควรมีมาตรตรวจคัดกรอง อาวุธ/
เครื่องดื่มแอลกฮอล์ ก่อนเข้าร่วมงาน ทั้งต้นทางและปลายทาง
- ควรมีการสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่าง ๆ ทั้งโซเซียล วิทยุ ให้ผู้ที่
จะมาร่วมงานรับรู้ถึงการจัดกิจกรรมและรณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่นหรือเยาวชน
- ควรมีการเน้นการจัดการแสดงดนตรีโดยกลุ่มเยาวชนในพืน้ ที่ เพื่อเรียก
ความสนใจให้มีผู้เข้ามาร่วมงาน ตลอดการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ๑๓ - ๑๕
เมษายน
- เจ้าหน้าที่ในการร่วมออกปฏิบัติงานควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
ไม่เพียงพอ
- ควรให้มีการขยายพื้นที่ในการเล่นน้าํ ปลอดภัย หรือกําหนดถนนในการเล่น
น้ํา เช่น ถนนขุขันธ์ หรือ ถนนกวงเฮง เป็นลักษณะ One way
- ควรมีการส่งข้อมูลสถิติในการทะเลาะวิวาท พกพาอาวุธ หรืออุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดและป้องกันการเกิดขึ้นในครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

๗

นายสมเกียรติ จรัสศิริรัตน์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

มติที่ประชุม
นายพงษ์พิมล คําลอย
รอง ผอ.สํานักการศึกษา

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

๔.๗ สถานธนานุบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. สถานธนานุบาลปรับราคารับจํานํา ทองคําจากบาทละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็น
๑๖,๐๐๐ บาท
๒. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ “วันก่อตั้งสถานธนานุบาล” โรงรับจํานําได้
แจกของชํารวย เพื่อคืนกําไรให้กับลูกค้าที่มาติดต่อใช้บริการ
๓. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
๐ – ๕,๐๐๐ จากเดิม ๐.๕ % เป็น ๐.๒๕ %
๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐
จากเดิม ๑ % เป็น ๑ %
๓๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ จากเดิม ๑.๒๕ % เป็น ๑ %
๔. สถานธนานุบาลจะส่งเงินบรูณะท้องถิ่น ๓๐% ของกําไรสุทธิ ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อประหยัดรายจ่ายดอกเบี้ย
๕. เงินเดือนของพนักงานสถานธนานุบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ เป็ น ต้ นมา ยั งไม่มี คํ า สั่ง จากกรมส่ งเสริ ม ฯ ให้เ ลื่ อนเงิ นเดื อน ทํ า ให้ ไ ม่ เป็ น
ปัจจุบัน พนักงานสถานธนานุบาลได้รับผลกระทบโดยตรง
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๘ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. สํานักการศึกษา ได้มีแผนออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน และศูนย์ขนาดเล็ก
ผลปรากฏว่าสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๗ แห่งมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนการสอนมีสื่อที่ทั นสมั ย มีค รูที่เพียงพอกับจํา นวนนัก เรียน และมี
แนวโน้มเพิ่มจํานวนนักเรียนมากขึ้น
๒. ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัด โครงการรถตัดแว่น
สายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ฯ สภากาชาดไทยจะได้ออก
ตรวจสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙
๓. ขอเชิญคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมทําบุญ
ตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา ในวันสําคัญสากลของโลก ประจําปีพุทธศักกราช ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
รายงานเรื่องผลการคัดเลือกและตัดสินการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามเกณฑ์การ
ตัดสินของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน แบ่ง
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ
ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “ชุดโต๊ะเก้าอี้จาก

๘

มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

แกนกระดาษ”
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ได้รั บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
“ชุดโต๊ะเก้าอี้ จากไวนิล”
- ๒) ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้มี ๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/
นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ชุดผ้าเย็น สไตล์ผ้าไทย”
- ๓) ประเภทสิ่งประดิษ ฐ์ จากวัสดุ เหลือใช้ มาพั ฒนาสร้า งสรรค์เป็นถังขยะ
มี ๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
ได้รับรางวัลชนะเลิศถังขยะจากยางรถยนต์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ “ถังขยะจากแกนพลาสติก”
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

