รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายสมพร
๓.
๔.
๕. นายเกียรติศักดิ์
๖.
๗. นายลิขิต
๘. นางจุฑารัตน์
๙. นางภคมน
๑๐. นายศักดิ์ไชย
๑๑. นางสาวพัชรี
๑๒. นางสุวนัส
๑๓. นายชัยชนะ
๑๔. นายบุญส่ง
๑๕. นางสมพิศ
๑๖. นางเอมฤดี
๑๗. นายเฉลิมศักดิ์
๑๘. นางสาวกรกันยา
๑๙. นางพิศมัย
๒๐. นางนรารัตน์
๒๑. จ.ส.อ.พิศิษฐ์
๒๒. นางสาวจุฑามาศ
๒๓. นายธนัชกฤศ
๒๔. นางศิรินทิพย์
๒๕. นางเครือวัลย์
๒๖. นางนันท์นภัส
๒๗. นางคุณัญญา
๒๘. นางสาวพชระ
๒๙. นางนงลักษณ์
๓๐. สิบเอกฉลองชัย

๑. นายมาโนช
๒. นายนพดล

อังคสกุลเกียรติ
จึงศิรกุลวิทย์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ธรรมกุล

รองปลัดเทศบาล

ทองทัย
หอมหวน
คําตา
เตรียมพิทักษ์
แถวทัศน์
บัวมาศ
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
ศิละวงษ์
ชนะไพร
สุวรรณจันทร์ดี
สุหร่าย
ภูทอง
ทองดี
บุญชูธนะวัตร
ดอกไม้
ทรงกลด
ผายพิมพ์
มากพยับ
ศรีสุธรรม
นาจําปา
ภิรมย์

ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (แทน ผอ.กองสวัสดิการฯ)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร (แทน ผอ.สํานักการช่าง)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ (แทนผอ.)
พนักงานบัญชี (แทน ผจก.สถานธนานุบาล)
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานทะเบียน (แทน หน.ฝ่ายปกครอง)
หน.ฝ่ายอํานวยการ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
ติดภารกิจ
”

๒
๓. นางสาวศรีเสงี่ยม
๔. นายพิพัฒน์
๕. นายเกษม
๖. นางพัชรี
๗. นางอุไร
๘. นางละเอียด
๙. นายอดิศักดิ์
๑๐. นายพงษ์พิมล
๓๑. นางจิราภัค
๓๒. นายคมสัน
๑๑. นางชนพรพรรณ
๑๒. นางพรจิต
๑๓. นางวิลาวัลย์
๑๔. นายภูมิภัทร
๑๕. นางสาวสุพรรณี
๓๓. นางโสมาวดี
๑๖. นายวราวุฒิ
๑๗. นางณัชชารีย์
๑๘. นางกิติวรรณ
๑๙. นางรจนา
๒๐. นางวิไล
๒๑. นางสาววาสนา

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวจุฑามาศ ทองดี

ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
สืบเสน
มหาลวเลิศ
บัวบาน
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
คําลอย
พรกิจวรกุล
เพิ่มบุญ
ลําสมุทร
สืบเสน
จึงอนุวัตร
ราศรี
นาคํา
โสมศรีแพง
ครูทอง
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
หนูชูด

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
บุคลากร

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑. การดําเนินการพัฒนาตลาดออดหลอด ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตั้งแต่
เริ่มแรก
๒. การอํานวยความสะดวกการชําระภาษี หลังจากย้ายสํานักงานไปที่เกาะฯ
๓. จัดป้าย สถานที่จอดรถ และวางระบบความปลอดภัยของเกาะห้วยน้ําคํา
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๓
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางเจียมจิตร จันทร์พวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ขอเพิ่มเติมชื่อ นางภคมน คําตา ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ เป็นผู้มาประชุม
ที่ประชุมให้เพิ่มเติมชื่อ และให้การรับรอง
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จากสํานัก/กอง
ขอติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ที่
ผ่านมาดังนี้
๑) ติดตามโครงการที่ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน ๒
โครงการ
ขออนุญาตตอบคําถามนี้ สํานักการช่าง ได้เข้าชี้แจงการกําหนดราคากลางต่อ
คณะกรรมการของจังหวัดเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่มีความล่าช้าเนื่องจากการ
พิ จ ารณาโครงการจะต้ องรอทางจั งหวั ดกํ า หนดวั นประชุ ม เนื่ องจากจั งหวั ดจะต้ อง
รวบรวมจากหลายหน่วยงานและประชุมในคราวเดียวกัน
และการจัดระเบียบเมือง ร่วมกับ กองกําลังรักษาความสงบ ขอให้ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน และประเมินผลการทํางาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เชิญหัวหน้าฝ่ายป้องกัน
รับทราบครับผม

นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
การพัฒนาตลาดออดหลอด ดังนี้ เรื่องเพิ่มแสงสว่างในบริเวณตลาด
นางสุวนัส บัวมาศ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
- ดูแลความสะอาด และฝุ่นละอองบริเวณโดยรอบตลาด
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
จัดเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดเป็นประจําทุกวัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
- ประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางภคมน คําตา
ดําเนินการประชาสัมพันธ์เรียบร้อย
ผอ.กองวิชาการฯ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
- จัดป้าย หรือสัญลักษณ์ ให้ประชาชนรู้ว่าไม่ควรข้ามถนนเส้นไป
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
สะพานขาว เนื่องจากเกรงจะเกิดอุบัติเหตุ
- เรื่องราคากลาง ให้เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายพัสดุทรัพย์สินทุกครั้ง
- การตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของงานที่ผ่านการตรวจรับงานแล้ว แต่
เดิมจะมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างชุดเดิม ต่อไปให้มีการดําเนินการ
ใหม่ คื อ ให้ แ ต่ง ตั้ งคณะกรรมการตรวจงานจ้ า งชุด ใหม่ โดยควรจะเป็ นผู้ ใ ช้ หรื อผู้ ที่
เกี่ ยวข้อง ในสองหัว ข้ อนี้ สํ า นัก ปลั ด ฯ ได้ แ จ้ง เวี ย นให้กับ ทุ ก สํา นั ก /กอง รับ ทราบ
เรียบร้อยแล้ว

๔
ระเบียบวาระที่ ๔
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

มติที่ประชุม

นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการเงิน
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๒๔,๒๗๗.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๓
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๑๒๐,๘๑๓,๕๕๖.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๘
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒๙,๒๑๐,๗๒๑.๑๕ บาท
๒) รายงานพัสดุ มีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ๖ โครงการ, อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง ๗ โครงการ, เชิญเสนอราคา ๑
โครงการ, อยู่ ร ะหว่ า งเสนอราคากลางให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ ค วามเห็ น ชอบ ๒
โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑๐ โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานความพึงพอใจของประชาชน โครงการนันทนาการสําหรับประชาชน
“ดนตรีในสวนศรี ปี ๕” ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่เข้าร่วมชม ณ ลานค้า ลาน
วัฒนธรรม ลานออดหลอด มีกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้น ๙๗ คน
- ช่ องทางการรั บทราบข่ าวสาร สูงสุ ด จากสื่อสิ่งพิมพ์ /แผ่ นพั บ/ป้ ายประชาสัมพั นธ์
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘
- ประชาชนเคยมาร่วมในการจัดงาน “ดนตรีในสวนศรี” ในปีที่แล้ว สูงสุดเคย
มาร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘ และไม่เคยมาร่วมงานร้อยละ ๓๖.๑
- ประชาชนอยากให้มีการจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปอีกหรือไม่ สูงสุด
ควรจัดอีก ร้อยละ ๙๒.๘
ประชาชนอยากให้ โ ครงการดนตรี ใ นสวนศรีจั ด ที่ ส ถานที่ ใ ด สูง สุ ด ณ ลาน
ออดหลอด ร้อยละ ๗๔.๒
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ความเหมาะสมด้านช่วงเวลาที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ที่ระดับ
๔.๑๔ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”
๒. ความพร้อมของเครื่องเสียง แสง สี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา ที่ระดับ
๔.๑๐ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”
๓. การประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทราบมีความทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่

๕

มติที่ประชุม
นางสาวพัชรี แถวทัศน์
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มติที่ประชุม

ระดับ ๓.๙๓ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก
๔. ความเหมาะสม/น่าสนใจ ของวงดนตรี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ ๓.๙๒
อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๕. ความเหมาะสม/ความสวยงามของสถานที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
ระดับ ๓.๙๐ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๖. ความเหมาะสมของวันที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ ๓.๘๔ อยู่ที่
ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๗. ความสวยงามของเวที มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ ๓.๖๕ อยู่ที่ระดับความ
พึงพอใจ “มาก”
๘. ความพร้อมของที่นั่งชม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากัน ที่ระดับ ๓.๔๒ อยู่ที่
ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๙. ความพึงพอใจของกิจกรรม “ดนตรีในสวนศรี” ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ระดับ ๓.๙๒ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
- อยากให้มีสถานที่จอดรถให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของเป็นที่ประจํา
- อยากให้มีวงดนตรีทุกวันเพื่อดึงดูดคนมาซื้อของตลาดออดหลอด
- จากการที่เคยไปร่วมงานปีที่ผ่านมาที่สวนสาธารณะหนองแคน รู้สึกชอบ
บรรยากาศการจัดงานที่สวนสาธารณะมากกว่า มีคนให้ความสนใจมากกว่า คิดว่าในปี
ต่อไปน่าจะเปลี่ยนสถานที่หรือเพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้นกว่าการแสดงดนตรี
- ควรเพิ่มให้มีการประกวดร้องเพลง หรือการเต้น
- อยากให้โครงการมีอย่างต่อเนื่อง
- ภายในตลาดออดหลอด อยากให้เพิ่มที่นั่งทานอาหารในบริเวณตลาดด้วย
- อยากให้เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น และจัดทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่ว นราชการ ร่ ว มต้อนรั บ คณะศึ ก ษาดู งาน จากองค์ก ารบริ หารส่ว นตํ า บลทุ่ งหลวง
จังหวัดชุมพร มาขอศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจํา ปี ๒๕๕๗ ตามภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุชุมชน ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ ห้องธรรมาภิบาล และจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนคา
เวลา ๑๓.๐๐ น.
จากเทศบาลเมือ งพระประแดง จัง หวั ด สมุ ทรปราการ มาศึ ก ษาดู ง านศู น ย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ภัตตาคารมิตรภาพ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา

๖
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางพิศมัย สุวรรณจันทร์ดี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางจุฑารันต์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

๑) กําหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ปี ๒๕๕๙
ซึ่งจะได้เรียนถามท่านนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
๒) หารือการอยู่เวรสํานักงานเทศบาล และ ณ ที่ทําการชัว่ คราว เกาะห้วยน้ําคํา
รวมถึงโทรศัพท์ส่วนกลาง ให้อยู่ที่งานทะเบียนฯ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งาน ณ ที่ทําการชัว่ คราว เกาะห้วยน้าํ คํา อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ จะใช้การได้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓) การลงเวลาปฏิบัติงาน และการเสนอสมุดลงเวลาของทั้งสองแห่ง และ
การอยู่เวรยาม ขอหารือที่ประชุมว่าจะแยกสมุดลงเวลาและสมุดเวรเป็น ๒ เล่มดี
หรือไม่
รับทราบข้อมูลเบื้องต้น จากท่านปลัดเทศบาล แจ้งว่าให้ สํานัก/กอง ที่ย้าย
ไปอยู่สํานักงานชัว่ คราว เกาะห้วยน้ําคํา ให้ลงเวลาที่โน่นเลยค่ะ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. สรุปกิจกรรมรณรงค์ชุมชนนําร่องการคัดแยกขยะ ทั้งหมด ๑๖ ชุมชน
คือ ๑) ชุมชนเอื้ออาทร, ๒) ชุมชนหนองยาง, ๓) ชุมชนหนองม่วง, ๔) ชุมชนหนองตะมะ,
๕) ชุมชนหนองคู, ๖) ชุมชนหนองโพธิ์, ๗) ชุมชนหนองแดง, ๘) ชุมชนสะพานขาว,
๙) ชุมชนเมืองใหม่สะพานขาว, ๑๐) ชุมชนโนนสวรรค์, ๑๑)ชุมชนโนนสําราญ, ๑๒)
ชุมชนกุดหวาย, ๑๓) ชุมชนคุ้มกลาง, ๑๔) ชุมชนโนนสํานักมิตรภาพ, ๑๕) ชุมชนพันทาใหญ่,
๑๖) ชุมชนพันทาน้อย
๒. ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขและแมวบ้านแบบกักขังภายในบ้าน
๒.๑ ชุมชน ร.ส.พ. สุนัขและแมวทั้งหมดที่เลี้ยงแบบปล่อย (ก่อนดําเนินการ)
๗๔ ตัว กักขังภายในบ้าน (หลังดําเนินการประชาสัมพันธ์) ๗๐ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ๕๘ ตัว
๒.๒ ชุมชนทุ่งนาดี สุนัขและแมวทั้งหมดที่เลี้ยงแบบปล่อย (ก่อนดําเนินการ)
๒๕๙ ตัว กักขังภายในบ้าน (หลังดําเนินการประชาสัมพันธ์) ๑๘๔ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ๒๑๒ ตัว
๒.๓ ชุมชนหนองโพธิ์ สุนัขและแมวทั้งหมดที่เลี้ยงแบบปล่อย (ก่อนดําเนินการ)
๑๒๔ ตัว กักขังภายในบ้าน (หลังดําเนินการประชาสัมพันธ์) ๑๒๔ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ๖๓ ตัว
๒.๔ ชุมชนวัดหลวง สุนัขและแมวทั้งหมดที่เลี้ยงแบบปล่อย (ก่อนดําเนินการ)
๑๑๘ ตัว กักขังภายในบ้าน (หลังดําเนินการประชาสัมพันธ์) ๑๑๘ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๙ ตัว
๒.๕ ชุมชนกุดหวาย สุนัขและแมวทั้งหมดที่เลี้ยงแบบปล่อย (ก่อนดําเนินการ)
๗๔ ตัว กักขังภายในบ้าน (หลังดําเนินการประชาสัมพันธ์) ๗๔ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ๕๒ ตัว
๓. อันดับอาชีพและที่อยู่ของผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ
(ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม ๒๕๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙)

๗

มติที่ประชุม
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

๑) อาชีพเกษตรกร
จํานวน ๔,๔๐๖ คน
๒) อาชีพรับจ้าง
จํานวน ๒,๗๔๓ คน
๓) อาชีพว่างงาน
จํานวน ๔๖๙ คน
๔) ไม่ระบุอาชีพ
จํานวน ๒๕๖ คน
๕) นักศึกษา
จํานวน ๒๔๕ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
งานบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ ประจําปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
วงกลมพระนางศรีสระเกศ กําหนดการประกอบพิธี ในวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๘

