รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายนพดล
๓. นายเกษม
๔. นางพัชรี
๕. นางสาวศรีเสงี่ยม
๖. นายพิพัฒน์
๗. นายอัครวุฒิ
๘. นางจุฑารัตน์
๙. นางอุไร
๑๐. นางสมพร
๑๑. นางภคมน
๑๒. นายศักดิ์ไชย
๑๓. นายบุญส่ง
๑๔. นางสมพิศ
๑๕. นางเอมฤดี
๑๖. นางละเอียด
๑๗. นายอดิศักดิ์
๑๘. นายนรินทร์
๑๙. นายสนั่น
๒๐. นางจิราภัค
๒๑. นางพิศมัย
๒๒. นางนรารัตน์
๒๓. นางสาวสุพรรณี
๒๔. นางสาวจุฑามาศ
๒๕. นางศิรินทิพย์
๒๖. นางเครือวัลย์
๒๗. นางนันท์นภัส
๒๘. นางคุณัญญา
๒๙. นางสาวพชระ
๓๐. นางโสมาวดี

อังคสกุลเกียรติ
จันทร์พวง
สืบเสน
มหาลวเลิศ
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
หอมหวน
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
อุตอามาตย์
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
สุหร่าย
นาคํา
ทองดี
ดอกไม้
ทรงกลด
ผายพิมพ์
มากพยับ
ศรีสุธรรม
โสมศรีแพง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

๓๑. นางนงลักษณ์
๓๒. นายวราวุฒิ
๓๓. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๓๔. นายนภดล

นาจําปา
ครูทอง
พรหมอุตม์
ทองดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

๑. นายมาโนช

มหาสุวีระชัย

รองนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
ติดภารกิจ

๒
๒. นายลิขิต
๓. นายเกียรติศักดิ์
๔. นายพงษ์พิมล
๕. นายคมสัน
๖. นางชนพรพรรณ
๗. นางพรจิต
๘. นางวิลาวัลย์
๙. นายภูมิภัทร
๑๐. นายธนัชกฤศ
๑๑. นางณัชชารีย์
๑๒. นางกิติวรรณ
๑๓. นางรจนา
๑๔. นางวิไล
๑๕. นางสาววาสนา

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา

ทองทัย
ธรรมกุล
คําลอย
เพิ่มบุญ
ลําสมุทร
สืบเสน
จึงอนุวัตร
ราศรี
บุญชูธนะวัตร
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
หนูชูด

ผอ.สํานักการศึกษา
รองปลัดเทศบาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
บุคลากร

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ฝากเรื่องการจัดงานสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙
ฝากเรื่องทําบุญเลี้ยงพระ สํานักงานชั่วคราว เกาะห้วยน้ําคํา ขอให้ทุกสํานัก/
กอง ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ฝากเรื่องการพัฒนาตลาดออดหลอด ดังนี้
๑. นํารถน้ํา ไปรดดิน เพื่อลดฝุ่น
๒. เพิ่มเติมไฟฟ้าให้กับร้านค้า
ฝากเรื่องการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วบริเวณรอบเกาะฯ
ขอเชิญคณะผู้บริหาร สํานัก/กอง โรงเรียนในสังกัด และสถานธนานุบาล ร่วม

๓
ปลัดเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
มติที่ประชุม
นางภคมน คําตา

ทํา บุญเลี้ ยงพระเพล ณ สํ านั กงานชั่ว คราว เกาะห้ว ยน้ํา คํา ในวันที่ ๒๖ กุ มภาพัน ธ์
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. มอบสํานักปลัดเทศบาล เตรียมถ้วย จาน ชาม และอุปกรณ์
สําหรับการเลี้ยงเพลพระ และทําหนังสือเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลร่วมทําบุญครั้งนี้
และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานประชุมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ ในวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล และงานเลี้ยง
ภาคค่ํา เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เกาะห้วยน้ําคํา
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จากสํานัก/กอง
ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การดําเนินการพัฒนาตลาดออดหลอด ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ตั้งแต่
เริ่มแรก
ถือเป็นโครงการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม เป็นลานค้าลานวัฒนธรรม ได้
ดํา เนินการตรงตามเป้าหมาย คือ ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชุมชนได้ทํามาค้าขาย กระตุ้น
เศรษฐกิจ สําหรับลานวัฒธรรม ดําเนินการโดยการประสานขอความร่วมมือภาคส่วน
ต่าง ๆ ซึ่งผลดีย้อนกลับมาคือเราได้เครือข่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
๒. หาวิธีการอํานวยความสะดวกการชําระภาษี หลังจากย้ายสํานักงานไป
ที่เกาะห้วยน้ําคํา
ดําเนินการขอความร่วมมือกับกองวิชาการฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓. จัดป้าย สถานที่จอดรถ และวางระบบความปลอดภัยของเกาะห้วยน้ําคํา
สําหรับเรื่องนี้ อยู่ระหว่างดําเนินการ
และเรื่องสุดท้ายการจัดระเบียบเมืองร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบ ขอให้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขออนุญาตจะนําเรียนในระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานพัสดุมี ๑ เรื่อง คือ ได้ดําเนินการทําสัญญาโครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงศาลหลักเมืองไปเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
สรุปผลภาพรวม การสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดกิจกรรม

๔
ผอ.กองวิชาการฯ

มติที่ประชุม
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการฯ

โครงการนันทนาการสําหรับประชาชน “ดนตรีในสวนศรี ปี ๕” ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษ จนสิ้ นสุ ด โครงการ จํ า นวนทั้ งสิ้ น ๕ ครั้ง
ณ สถานที่ลานค้า ลานวัฒนธรรม ลานออดหลอด สรุปผลการสํารวจได้ดังนี้
๑. ความเหมาะสมด้านช่วงเวลาที่จัดงาน (๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงที่สุด ที่ระดับ ๔.๐๔ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”
๒. ความเหมาะสม/ความสวยงามของสถานที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รองลงมา ที่ระดับ ๔.๐๑ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”
๓. ความเหมาะสมของวันที่จัดงาน(ทุกวันพฤหัสบดี) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ระดับ
๓.๙๙ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๔. ความเหมาะสม/น่าสนใจของวงดนตรี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ระดับ ๓.๙๘ อยู่
ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๕. การประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทราบมีความทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ
๓.๘๙ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๖. ความพร้อมของเครื่องเสียง แสง สี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ระดับ ๓.๗๖ อยู่ที่
ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๗. ความสวยงามของเวที มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ระดับ ๓.๗๔ อยู่ที่ระดับความพึง
พอใจ “มาก”
๘. ความพร้อมของที่นั่งชม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ระดับ ๓.๖๖ อยู่ที่ระดับความพึง
พอใจ “มาก”
๙. ความพึงพอใจของกิจกรรม “ดนตรีในสวนศรี” ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ระดับ ๓.๙๔ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
การดําเนินการจัดระเบียบเมืองอย่างต่อเนื่อง งานเทศกิจได้ประสานงาน
ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ, สภ.เมืองศรีสะเกษ, อําเภอเมือง
ศรีสะเกษ ได้จะจัดประชุมเพื่อทําเนินการจัดระเบียบเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในส่วนภายในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะได้เชิญ กอง
สาธารณสุ ข ฯ, สํ า นั ก การช่ า ง, และงานนิ ติ ก าร ร่ ว มประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ให้
ดําเนินการจัดระเบียบเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และในวั น ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ เทศบาลพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ได้มาขอดูงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
และรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารมิตรภาพ เรียนเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการร่วมต้อนรับ
๔.๔ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ขอเรียนเชิญปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอบรมตามจัด
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ นํ า ชุ ม ชนฝึ ก อบรมและทั ศ นศึ ก ษาดู ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันพรุ่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์และสร้างทัศนคติที่ดี

๕

มติที่ประชุม

นายนภดล ทองดี
หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ในการพัฒนาชุมชน นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จในชุมชน และนําประสบการณ์มา
ประยุกต์ปรับใช้กับชุมชนของตนเองร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยกําหนดศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
ลําปาง และจังหวัดเชียงราย
และกองสวั ส ดิ ก ารได้ อ อกประชาสั ม พั น ธ์ ประชาคมเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง ชมรม
ผู้สูงอายุในชุมชน ทุกวันศุกร์ ซึ่งขณะนี้ได้ออกไปที่ชุมชนในเขต ๒ ก็ขอเชิญชวน สํานัก/
กองที่มีเรื่องประชาสัมพันธ์กับชุมชน ก็ขอเชิญโครงการฯ
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. งานบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ ประจําปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
วงกลมพระนางศรีสระเกศ กําหนดการประกอบพิธีสวดมนต์เย็น ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. และทํ า บุ ญ ตั ก บาตรเช้ า ในวั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น.
๒. งานประเพณีสงกรานต์ เสนอที่ประชุม คือ ได้วงดนตรีพจน์ สุวรรณพันธ์
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. งานควบคุมโรค สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก
เทศบาลเมือง จํานวนป่วย ๔๕ อัตรา ๑๐๙.๐๕ จํานวนประชากร ๔๑,๒๖๕ ตั้งแต่
๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ๒๕๕๙
สถานการณ์ไข้เลือดออกปี ๒๕๕๙ จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก
คือ (๑) จังหวัดนครปฐม
(๒) จังหวัดภูเก็ต
(๓) จังหวัดพิจิตร
(๔) จังหวัดศรีสะเกษ *
(๕) จังหวัดสงขลา
ตั้ง แต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง ปั จ จุ บัน ๒๕๕๙ เขตเทศบาลเมือ งศรีส ะเกษ
จํานวนผู้ป่วย ๓ ราย
๒. การพัฒนาความสะอาด งานรักษาความสะอาด ๑ กันยายน ๒๕๕๘ –
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พัฒนาทั้งหมด ๒๒๔ แห่ง
๓. งานสัตวแพทย์ ภาระงานดังนี้
(๑) ออกอาญาบัตร ประจําเดือน ตุลาคม จํานวน ๑,๗๙๘ ตัว
(๒) ออกอาญาบัตร ประจําเดือน พฤศจิกายน จํานวน ๑,๙๘๒ ตัว
(๓) ออกอาญาบัตร ประจําเดือน ธันวาคม จํานวน ๒,๑๖๒ ตัว

๖
(๔) ออกอาญาบัตร ประจําเดือน มกราคม จํานวน ๑,๗๗๙ ตัว
ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

