รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายมาโนช
๓. นายสมพร
๔. นายเกษม
๕. นางพัชรี
๖. นายพิพัฒน์
๗. นายลิขิต
๘. นายอัครวุฒิ
๙. นางจุฑารัตน์
๑๐. นางอุไร
๑๑. นางสมพร
๑๒. นายศักดิ์ไชย
๑๓. นายชัยชนะ
๑๔. นางวราภรณ์
๑๕. นางสมพิศ
๑๖. นางเอมฤดี
๑๗. นางละเอียด
๑๘. นายอดิศักดิ์
๑๙. นายนรินทร์
๒๐. นายสมเกียรติ
๒๑. นางสาวสุพรรณี
๒๒. นางจิราภัค
๒๓. นางชนพรพรรณ
๒๔. นางพิศมัย
๒๕. นางนรารัตน์ สุหร่าย
๒๖. นายภูมิภัทร
๒๗. นายจรัส
๒๘. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๙. นางสาวจุฑามาศ
๓๐. นางศิรินทิพย์

อังคสกุลเกียรติ
มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
สืบเสน
มหาลวเลิศ
อินทรวงษ์โชติ
ทองทัย
มณีนิล
หอมหวล
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
จรัสศิริรัตน์
นาคํา
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี
ราศรี
ไชยรัตน์
พรหมอุตม์
ทองดี
ดอกไม้

๓๑. นางนันท์นภัส
๓๒. นางสาวพชระ
๓๓. นางโสมาวดี
๓๔. นางนงลักษณ์
๓๕. นายวราวุฒิ
๓๖. นายต่อพงศ์

ผายพิมพ์
ศรีสุธรรม
โสมศรีแพง
นาจําปา
ครูทอง
จันทร์พวง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นิติกร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

๒
๓๗. นางรจนา

อรัมสัจจากุล

พยาบาลวิชาชีพ

๑. นายนพดล
๒. นางสาวศรีเสงี่ยม
๓. นายเกียรติศักดิ์
๔. นางภคมน
๕. นางเครือวัลย์
๖. นายพงษ์พิมล
๗. นายคมสัน
๘. นางวิลาวัลย์
๙. นางพรจิต
๑๐. นายธนัชกฤศ
๑๑. นางคุณัญญา
๑๒. นางณัชชารีย์
๑๓. นางกิติวรรณ
๑๔. นางวิไล
๑๕. นางสาววาสนา

จันทร์พวง
ณูรักษา
ธรรมกุล
คําตา
ทรงกลด
คําลอย
เพิ่มบุญ
จึงอนุวัตร
สืบเสน
บุญชูธนะวัตร
มากพยับ
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
มัทวานุกูล
หนูชูด

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองวิชาการ ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
บุคลากร

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
รองนายกเทศมนตรี
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นายสมเกียรติ จรัสศิริรัตน์
ผจก.สถานธนานุบาล

ติดภารกิจ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑) ดูแลความสะอาดบริเวณพิธีตักบาตรในวันสงกรานต์
๒) การตรวจรับงานทุกงาน ให้ดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
- ดําเนินการสํารวจ และบันทึกภาพถ่าย ฟุตบาตทางเท้า เพื่อนํามาใช้ในการ
ประชุมแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบเมือง
มีพนักงานเทศบาลสถานธนานุบาล มาดํารงตําแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล
ขออนุญาตแนะนําตัวครับ กระผมนายสมเกียรติ จรัสศิริรัตน์ ผู้จัดการสถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โอน(ย้าย) มาจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กระผมมีค วามยิน ดี เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้โ อนย้ า ยมาร่ ว มงานกั บเทศบาลเมืองศรี ส ะเกษ

๓

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นางอุไร บัวบาน
หน.สํานักปลัดเทศบาล
นายอัครวุฒิ มณีนิล

อีกครั้งหนึ่ง แต่ก่อนหน้าได้มาร่วมงานประมาณ ๑ ปีเศษ ย้ายกลับไปและก็ย้ายกลับมา
เป็นครั้งที่ ๒ กระผมมีความยินดีที่ได้มาร่วมทํางานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอบคุณครับ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษยินดีต้อนรับนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑) เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
๒) สํารวจพื้นที่ที่ประชาชนขาดแคลนน้ํา
๓) สํารวจแหล่งสํารองน้ํา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ําได้ทันท่วงที
โดยมีการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข เพื่อใช้ประโยชน์ในปีต่อไป
๔) เตรียมการเฝ้าระวังรับมือโรคลมแดด เพื่อดูแลประชาชนในเขตเทศบาล
๕) ในปีการศึกษาต่อไป ขอให้ดูแลเรื่องการขายอาหารในบริเวณรอบ ๆ
บริเวณโรงเรียน แท้จริงจะต้องไม่มี ขอให้เข้าไปสํารวจ ตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐาน
อาหารที่จําหน่าย และดูแลคุ้มครองผู้บริโภค
- เนื่องด้วยสันนิบาตเทศบาล ร่วมกับองค์กรภาคี ๓ องค์กร ได้คัดเลือกเมืองใน
ประเทศไทยภายใต้แนวความคิด เมืองต้นแบบ ๑๕ เมือง ทั่วประเทศเป็นเมืองคาร์บอน
ต่ํา เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ก็เป็น ๑ ในสิบห้าเมือง
ที่ได้รับการคัดเลือก ในการทําเมืองในส่วนนี้ก็เพื่อเป็นเมืองคาร์บอนต่ําที่เราเคยทํา แต่
จะเพิ่มสองเรื่อง คือ ๑) มุ่งเน้นให้ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันมากขึ้น นอกเหนือจาก
การออกกําลังกาย และ ๒) การเตรียมความพร้อมในเรื่องของภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในภาวะโรคร้อนนี้ มีระยะเวลาในการผลักดัน เป็นต้นแบบมีประมาณ ๒๔ เดือน ซึ่งจะ
สิ้นสุดโครงการประมาณช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ปี ๒๕๖๐ และในช่วงนี้เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษก็ได้ไปลงนาม MOU ๓ ฉบับ และได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ และได้
ผลักดันเป็นเมืองต้นแบบก่อนที่จะขยายผลให้กับเมืองอื่น ๆ ในเขตเทศบาล ขอบคุณครับ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เป็นข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
- ฝากงานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ นําความรู้ในโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) เรื่องความสะอาดไปต่อยอด พัฒนาการหาบเร่ แผงลอย
อยู่ระหว่างดําเนินการแนะนําร้านอาหารในเขตเทศบาล ซึ่งมักพบปัญหาเดิมๆ
คือร้านค้าวางที่ตักน้ําแข็งไว้ในถังน้ําแข็ง, ถังขยะไม่มีฝาปิด, สบู่เหลวในห้องน้ําไม่มี
และเรื่องสื บ เนื่ อง ที่ เกี่ย วข้ องกั บกองสาธารณสุข ฯ ที่ เหลือจะขออนุญ าต
นําเสนออยู่ใน ระเบียบวาระที่ ๔
- รณรงค์ ก ารไม่ใ ช้ ก ล่องโฟม กองสาธารณสุ ข ฯ ได้ ดํ า เนิน การขึ้ นบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์แล้ว
- การตรวจรับงาน ตําบลละ ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท ให้ดําเนินการตามระเบียบโดย
เคร่งครัด
อยู่ระหว่างประสานงานกับปลัดอาวุโส และในเรื่องการดําเนินการขุดลอก

๔
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หน.สํานักปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

หนองน้ํ า ที่ ยั ง ไม่ ขุ ด ลอก สํ า หรั บ หนองคู อยู่ ร ะหว่ า งการออกแบบ และกุ ด หวายอยู่
ระหว่างการประสานงานกับทหาร
ดูแลบริหารจัดการงานสงกรานต์ถนนเข้าเย็นให้มีความราบรื่นต่อเนื่อง ดังนี้
๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่กํากับ ควบคุมไฟฟ้า
๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่กํากับ ควบคุมน้ํา
๓) มอบหมายเจ้าหน้าที่กํากับ ควบคุมเวทีและเครื่องเสียง
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
งานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
การประกวดบริเวณลานโพธิ์ วัดมหาพุทธาราม
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- การประกวดขับร้องสรภัญญะ

พิธีสมโภชศาลหลักเมือง
เวลา ๑๘.๓๐ น.
- ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณศาลหลักเมือง
เวลา ๑๙.๐๐ น.
- ผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธเี ดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย
- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- มหรสพสมโภชศาลหลักเมือง
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีตักบาตรวันสงกรานต์
เวลา ๐๖.๓๐ น.
- ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณศาลหลักเมือง
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- ผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ประธาน) เดินทางมาถึง
บริเวณพิธี
- พิธีกรเชิญประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เสร็จแล้ว พระสงฆ์สวดถวายพรพระ ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต)
เวลา ๐๗.๓๐ น.
- ผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ
พ่อค้าประชาชน ร่วมทําบุญตักบาตรในวันสงกรานต์
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีจุดเทียน
ธูป ขอขมาหลักเมืองต่อจากนั้นเปลี่ยนผ้าแพรให้หลักเมือง
- พราหมณ์กล่าวนําประกอบพิธีบวงสรวงและสรงน้ําหลัก
เมือง ต่อจากนั้นรําถวายหลักเมือง เสร็จแล้ว เปิดให้
ประชาชน สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

๕
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

เวลา ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ น.
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

มติที่ประชุม

- ขบวนแห่พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และขบวนแห่นาง
สงกรานต์ ประกอบด้วย ขบวนกลองยาว ขบวนนางรํา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และชุมชนในเขตเทศบาล โดย
เริ่มขบวนแห่จากสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษไปตาม
ถนนขุขันธ์ เลี้ยวซ้ายไปถนนราชการรถไฟ ผ่านวงเวียนแม่
ศรีสระเกศเข้าสู่วัดมหาพุทธาราม
- การแสดงดนตรี ฮูลาฮูปประกอบเพลง, เซิ้งกระติ๊บ, การ
แสดงโชว์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาถึง

- พิธีกรเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าว
รายงาน ผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวเปิดงาน
- พิธีกรเชิญท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสรงน้ํา
พระพุทธอภัยมงคลสมังคี สรงน้ําพระสงฆ์ และรดน้าํ ดําหัว
ผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึก
- พิธีกรเชิญท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ณ ปะรําพิธี เพื่อให้แขกผู้มี
เกียรติ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รดน้าํ ขอพร
เวลา ๑๒.๐๐ น.
- เสร็จพิธี เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
พิธีเปิดงานมหกรรมดนตรี ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เวลา ๑๒.๐๐ น.
- การแสดงมหกรรมดนตรี ชมการแสดงดนตรี วงบิ๊กวัน
กันทรลักษ์ ณ บริเวณเวทีหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เวลา ๑๖.๐๐ น.
- นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีประจําที่แท่นกล่าวรายงาน
- นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานจัดงาน กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและเชิญประธานในพิธี กล่าว
เปิดงาน “ถนนเข้าเย็น” และมหกรรมดนตรี ในงานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙
- ร่วมเล่นน้ําสงกรานต์
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙
- ร่วมเล่นน้ําสงกรานต์ และรณรงค์ถนนเข้าเย็น สนุก
ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
- ร่วมเล่นน้ําสงกรานต์ และรณรงค์ถนนเข้าเย็น สนุก
ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
ที่ประชุมรับทราบ

๖

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
นายต่อพงศ์ จันทร์พวง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์

๔.๒ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้เราร่วมโครงการบริหาร
จัดการร้านจํ าหน่ายสินค้าผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชนต้ นแบบ ขอเชิญหัวหน้ าฝ่ ายพัฒนาชุมชนได้ชี้แจง
รายละเอียด
ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาการดําเนินการจัดทําร้าน
จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอนตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกํา หนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ ๑) นํา
ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ จํานวน ๓๐ - ๔๐ คน ศึกษาเรียนรู้ระบบ
การบริหารจัดการและการออกแบบร้านจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ สาขา
ทําเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์หรือวันศุกร์ ๒) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขยาย
ผลร้านจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ไปยัง อปท. ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
ความเข้ม แข็งและสนใจที่จะจั ดทํ าร้ านค้าผลิตภัณฑ์ชุ มชนต้นแบบดัง กล่ าว โดยการ
สนับสนุนงบประมาณการจัดร้านจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้กับ อปท.ที่
สนใจและสมั ครเข้า ร่ ว มโครงการ ตามแบบเสนอโครงการเพื่ อขอรั บ การสนั บสนุ น
งบประมาณ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สปน. จะส่งเสริม
ให้ อปท.ที่มีความพร้อม ตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อจัดตั้งร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นขึ้นใน อปท. และพัฒนาบุคลากรของร้านค้าให้เป็นมืออาชีพโดยความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
เวลาไปศึกษาดูงานให้ถ่ายรูป หรือถ่ายวีดีโอ มาเพื่อขยายผลต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานพัสดุ ดังนี้
อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง ๕ โครงการ, อยู่ระหว่างการประกาศเชิญ
ชวน ๒ โครงการ, อยู่ระหว่างจัดทําประกาศเชิญชวน (ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ๖ โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๖ โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) กิจกรรมสัปดาห์วัน อสม.แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่าน
ดร.ฉั ฐ มงคล อั งคสกุ ล เกี ย รติ นายกเทศมนตรี เมื อ งศรี สะเกษ พร้ อมคณะผู้ บริ หาร
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดงานสัปดาห์วัน อสม. แห่งชาติ ขึ้น
ณ ที่ทําการชุมชนทุ่งนาดี พร้อมทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว SRRT และ อสม. ร่วมต้านภัย

๗
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
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นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ไข้เลือดออก ผ่านไปด้วยความรัก และความสามัคคี
๒. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ร้านอาหารที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ ร้าน ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
กับองค์กร (Clair ญี่ปุ่น)
ตรวจประเมิน ๓๙ ร้าน ผ่าน ๒๒ ร้าน คิดเป็น ๕๖.๔๑ %, ไม่ผ่าน ๑๗ ร้าน
คิดเป็น ๔๓.๕๙ %
- ร้านอาหารที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๓๕๐ ร้าน ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการความ
ร่วมมือกับองค์กร (Clair ญี่ปุ่น)
ตรวจประเมิน ได้ ๒๘ ร้าน ผ่าน ๑๕ ร้าน คิดเป็น ๕๓.๕๗ %, ไม่ผ่าน ๑๓ ร้าน
คิดเป็น ๔๖.๔๒ %
- เรียงลําดับข้อที่ไม่ผ่านมากที่สุด ๑.๑ ข้อ ๖ (อุปกรณ์ตักน้ําแข็ง แช่ของรวมใน
ถังน้ําแข็งบริโภค)
๑.๒ ข้อ ๑๐ (ถังขยะไม่มีฝาปิด ชํารุด ไม่มีบ่อบําบัดน้ําเสีย)
๑.๓ ข้อ ๑๑ (ห้องน้ํา อ่างล้างมือหน้าห้องน้ํา ไม่มีสบู่เหลวใช้ทําความสะอาด)
ซึ่งได้แนะนําให้แก้ไขโดยทันทีเฉพาะข้อ ๖ ซึ่งทําได้ง่ายและทําได้ทันที
- สรุปการออกตรวจประเมินโรงอาหารของโรงเรียน ทั้งหมด ๗ โรงเรียน คือ
โรงเรียนเทศบาล ๒ - ๗ ได้ระดับดี
โรงเรียนเทศบาล ๑ ได้ระดับพอใช้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
โรงอาหารใหม่
๓. งานสัตวแพทย์
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง CPU ๑ – PCU ๕ เฟท ๑ จํานวน ๕ ชุมชน
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง CPU ๑ – PCU ๕ เฟท ๒ จํานวน ๕ ชุมชน
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง CPU ๑ – PCU ๕ เฟท ๓ จํานวน ๕ ชุมชน
๔. งานรักษาความสะอาด
กิจกรรมรณรงค์พัฒนารักษาความสะอาด ตามโครงการ การจัดการขยะเพื่อลด
แหล่งเสี่ยง และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจําปี ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการออก
รณรงค์ตั้งแต่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งหมด ๒๒ ชุมชน รวม
ปริมาณขยะ ๕,๐๕๓ Kg.
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
งานเทศกิจ ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบ ฯ ได้ลงพื้นที่ดําเนินการจัด
ระเบี ย บฟุ ต บาททางเท้ า ในตลาดเทศบาล ๓ พบปั ญ หาที่ ต้อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขโดย
เร่งด่วน จึงขอประสานงานบูร ณาการร่วมกับสํา นักการคลัง ในเรื่องการรื้อระบบจั ด
ระเบีย บแผงใหม่ และขอความร่ ว มมื อกองสาธารณสุ ขฯ ดู แ ลเรื่ องความสะอาดใน
บริเวณตลาด และอี กเรื่องหนึ่ง คือ ด้วยจังหวัดศรีส ะเกษ ได้ มีนโยบายในการแก้ไ ข
ปั ญ หาสั ง คมและแก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน เพื่ อ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระ
ผู้ปกครอง และแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจครอบครัวเบื้องต้น สนับสนับสนุนให้

๘

มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

เด็ก นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริมในช่วงปิดภาค
เรียน ในโครงการกิจกรรมจ้างนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป โดยมีวุฒิ
การศึ กษาไม่ต่ํา กว่า ชั้นมัธ ยมศึ กษาตอนต้ น ในการนี้เทศบาลเมืองศรี สะเกษ จึงได้
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อจ้างตาม
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ตามประกาศ ฯ ลงวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ก็ขอ
แจ้ง สํานัก/กอง ที่ประสงค์จะเอาเด็กฝึกงานกลุ่มดังกล่าวไปช่วยงาน ก็ขอให้ทําหนังสือ
แจ้งมาที่สํานักปลัด ฯ
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

