รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายสมพร
๓. นายเกษม
๔. นางสาวศรีเสงี่ยม
๕. นายเกียรติศักดิ์
๖. นายพิพัฒน์
๗. นายลิขิต
๘. นางจุฑารัตน์
๙. นางอุไร
๑๐. นางสมพร
๑๑. นางอารญา
๑๒. นางวราภรณ์
๑๓. นางสมพิศ
๑๔. นางเอมฤดี
๑๕. นายวิรชั
๑๖. นางฐิติพร
๑๗. นายคมสัน
๑๘. นางสาวสุพรรณี
๑๙. นางจิราภัค
๒๐. นางชนพรพรรณ
๒๑. นางพิศมัย
๒๒. นางพรจิต
๒๓. นายภูมิภัทร
๒๔. นายจรัส
๒๕. นายธนัชกฤศ
๒๖. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๗. นางสาวจุฑามาศ
๒๘. นางศิรินทิพย์
๒๙. นางเครือวัลย์
๓๐. นางคุณัญญา
๓๑. นางโสมาวดี
๓๒. นางนงลักษณ์
๓๓. นางอรอินท์
๓๔. นางรจนา
๓๕. สิบเอกฉลองชัย
๓๖. นายกิตติศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม

อังคสกุลเกียรติ
จึงศิรกุลวิทย์
สืบเสน
ณูรักษา
ธรรมกุล
อินทรวงษ์โชติ
ทองทัย
หอมหวล
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
ระดมเล็ก
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
ลาลุน
โพธิ์เงิน
เพิ่มบุญ
นาคํา
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี
สืบเสน
ราศรี
ไชยรัตน์
บุญชูธนะวัตร
พรหมอุตม์
ทองดี
ดอกไม้
ทรงกลด
มากพยับ
โสมศรีแพง
นาจําปา
อินทรวงษ์โชติ
อรัมสัจจากุล
ภิรมย์
อนุพันธ์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน)
ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล ๖ (แทน)
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักบริหารงานทั่วไป
พยาบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
พนักงานจ้างเหมา

๒
๑. นายนพดล
๒. นายมาโนช
๓. นางพัชรี
๔. นายอัครวุฒิ
๕. นางภคมน
๖. นายสมเกียรติ
๗. นายนรินทร์
๘. นายพงษ์พิมล
๙. นางวิลาวัลย์
๑๐. นางนันท์นภัส
๑๑. นางสาวพชระ
๑๒. นางนรารัตน์
๑๓. นางณัชชารีย์
๑๔. นางกิติวรรณ
๑๕. นางวิไล
๑๖. นางสาววาสนา
๑๗. นายวราวุฒิ

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

จันทร์พวง
มหาสุวีระชัย
มหาลวเลิศ
มณีนิล
คําตา
จรัสศิริรัตน์
วงศ์เศษ
คําลอย
จึงอนุวัตร
ผายพิมพ์
ศรีสุธรรม
สุหร่าย
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
มัทวานุกูล
หนูชูด
ครูทอง

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.กองวิชาการ ฯ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๗
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นิติกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ

ติดภารกิจ
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑. ฝากเรื่องการสํารวจสถานที่ตั้งตลาดแห่งใหม่ ให้อยู่ในหัวข้อพิจารณา การ
ประชุม ฯ เพื่อให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจ
๒. สํารวจหลอดไฟฟ้า LED ในสํานักงานเทศบาล สํานักงานชั่วคราว (เกาะ
ห้วยน้ํา คํา ) และโรงเรีย นในสังกัด เพื่อประหยัด พลังงานไฟฟ้ าให้สอดคล้องกั บเมือง
คาร์บอนต่ํา
๓. แก้ไขปัญหาความร้อนของไฟฟ้า ในสํานักงานชั่วคราว (เกาะห้วยน้ําคํา)
๔. ฝากประกาศเตื อ นภั ย ฤดู ม รสุ ม ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบ ระมั ด ระวั ง ภั ย
ดังกล่าว
๑. ฝากทุกสํานัก/กอง จัดระบบงาน ความรับผิดชอบ กํากับ ดูแล นักศึกษา
ฝึกงานในสังกัด ฯ ให้เกิดประสิทธิผลต่อเนื่อง

๓

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

นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ
นักบริหารงานทั่วไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายลิขิต ทองทัย

๒. ฝากนําข้อมูลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ไปวิเคราะห์ ทั้งเชิงบวก และ
เชิงลบ ไปปรับใช้ให้เกิดผลดีสูงสุดในปีต่อไป
๓. เตรียมพร้อมดําเนินการขายคาร์บอนเครดิต ให้สอดคล้องกับโครงการเมือง
คาร์บอนต่ํา
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. ดูแลความสะอาดบริเวณพิธีตักบาตรในวันสงกรานต์
๒. การตรวจรับงานทุกงาน ให้ดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
และข้อสั่งการจากท่านมาโนช มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรี คือ
ดําเนินการสํารวจ และบันทึกภาพถ่าย ฟุตบาททางเท้า เพือ่ นํามาใช้ในการประชุมแก้ไข
ปัญหาการจัดระเบียบเมือง เรื่องนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ รวบรวมข้อมูล และนําเสนอที่
ประชุมช่วงสิ้นเดือนอีกครั้งหนึ่ง
ท่านรองมาโนช ได้เรียกสํานักการช่าง ให้ทําการสํารวจรวบรวม ข้อมูล
อาคารที่รุกล้ํา เพื่อนํามาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่ง
ก็ฝากทุกสํานัก/กอง เมื่อมีการรวบรวมข้อมูล ขอให้เป็นเอกสาร รายงานการ
ประชุม เป็นหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อไป
และข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี
๑. เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
๒. สํารวจพื้นที่ที่ประชาชนขาดแคลนน้ํา
๓. สํารวจแหล่งสํารองน้ํา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ําได้ทันท่วงที
โดยมีการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข เพื่อใช้ประโยชน์ในปีต่อไป ในส่วนนี้งานป้องกันฯ ได้
เตรียมความพร้อมโดยการตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้งเรียบร้อยแล้ว และข้อสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุข ฯ คือ
๔. เตรียมการเฝ้าระวังรับมือโรคลมแดด เพื่อดูแลประชาชนในเขตเทศบาล
๕. ในปีการศึกษาต่อไป ขอให้ดูแลเรื่องการขายอาหารในบริเวณรอบ ๆ
บริเวณโรงเรียน แท้จริงจะต้องไม่มี ขอให้เข้าไปสํารวจ ตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐาน
อาหารที่จําหน่าย และดูแลคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งสองเรื่องนี้ อยู่ระหว่างดําเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ขอขอบพระคุณทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน

๔
ผอ.สํานักการศึกษา

มติที่ประชุม
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ
๒. ในระหว่ า ง วั นที่ ๑๙ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ สํ า นั กการศึ ก ษาดํ า เนิ น
โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอล ๗ คน “เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษคั พ ” ครั้ ง ที่ ๑
ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. กองสวัสดิการ ฯ ได้จัดทําโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานค้าลานวัฒนธรรม “ออดหลอด” ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕
- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

- ครั้งที่ ๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. ด้วยกองกําลังรักษาความสงบ แจ้งให้ส่งรายชื่อวิทยากรเสริมสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชน เพื่อเป็นวิทยากรฯ ครู ก. และ ครู ข. นั้น จึงขอให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
เป็นวิทยากร ฯ ครู ก. เข้าอบรมในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีพฤท เธศวร
ชั้น ๕ ศาลากลางจัง หวั ดศรี สะเกษ โดยส่ งรายชื่อมาที่ กองสวั สดิก ารฯ ในวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้ นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็น
ผู้ แ ทน และตั ว แทนจากสํ า นั ก /กอง และสถานศึ ก ษา ดั ง นี้ ๑) ตั ว แทนจากสํ า นั ก
การศึกษา ๑ ท่าน ๒) ตัวแทนจากครูผู้สอน ๑ ท่าน ๓) ตัวแทนจากกองสาธารณสุขฯ ๑
ท่าน ๔) ตัวแทนจากกองวิชาการฯ ๑ ท่าน ๕) ตัวแทนจากกองสวัสดิการฯ ๒ ท่าน
๓. กองสวัสดิการ ฯ ได้มอบหมายนักศึกษาฝึกงาน ภายในกองสวัสดิการ ฯ ให้
ดําเนินการทําวิจัย ชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และที่
สําคัญที่สุดเป็นเป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาเอง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางเครือวัลย์ ทรงกลด
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดกิจกรรมงานประเพณี
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ สงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙ ดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนทั่วไปที่
ได้มาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณวัดมหาพุทธารามและถนนเข้า
เย็น จํานวนทั้งสิ้น ๑๘๗ ชุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ จากมากไปน้อย ดังนี้
๑. การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงสุด ที่ระดับ ๒.๖๐ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๒. บรรยากาศในการดําเนินกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ มีค่าเฉลี่ยความ

๕
พึงพอใจ ที่ระดับ ๒.๔๖ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๓. ความเหมาะสมของการจัดถนนเข้าเย็นและการมีม่านน้าํ หน้าสํานักงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ระดับ ๒.๔๕ อยู่ที่ระดับความพึง
พอใจ “มาก”
๔. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีสงกรานต์ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ ที่ระดับ ๒.๔๔ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๕. การบริการและการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ ที่ระดับ ๒.๔๑ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๖. ความเหมาะสมและความสวยงามของสถานที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจรองลงมา ที่ระดับ ๒.๓๙ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๗. ความประทับใจและความพึงพอใจของกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ที่ระดับ ๒.๔๒ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางอุไร บัวบาน
๑) ท่านนายกเทศมนตรี ฯ ฝากแจ้งให้หัวหน้าส่วนการงาน ไปร่วมงานสภา
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
กาแฟ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น ณ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ
๒) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดงานวันเทศบาล สํานักปลัด ฯ ขอเรียนเชิญ
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ใน
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทําพิธีไหว้ศาล
๓) สํานักปลัด ฯ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
๑) รายงานการเงิน
ผอ.สํานักการคลัง
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๑๙๙,๔๓๒,๑๔๒.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๔
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๑๗๗,๗๗๓,๙๖๙.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๗
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒๑,๖๕๘,๑๗๓.๘๐ บาท
๒) รายงานพั สดุ มีดังต่อไปนี้ อยู่ร ะหว่างการกํา หนดราคากลาง ๑๑ โครงการ,
อยู่ระหว่างรายงานผลการประมูล ๑ โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๓ โครงการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ
นักบริหารงานทั่วไป

๑. กองสาธารณสุข ฯ ได้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ถนนเข้าเย็น
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ โดยการเดินรณรงค์พื้นที่เล่นน้ํา ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. กองสาธารณสุข ฯ ได้รับผิดชอบดําเนินการโครงการวันเทศบาล ในวันพรุ่งนี้
คือ งานวันเทศบาล ก็ได้ประสานงานกับสํานัก/กอง อาทิ สํานักการช่างช่วยดูแลเวที
และสถานที่จัดงาน, กองวิชาการช่วยดูแลป้ายบนเวที ฯ และภาคี เครือข่าย และชุมชน
ในการเรียนเชิญมาร่วมแสดงในพิธีเปิด
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
๓. งานสัตวแพทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง CPU ๑ – PCU ๕ เฟท ๑ ระหว่าง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๕ ชุมชน
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง CPU ๑ – PCU ๕ เฟท ๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ จํานวน ๕ ชุมชน
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง CPU ๑ – PCU ๕ เฟท ๓ วันที่ ๑๘
กุมพันธ์ ๒๕๕๙ จํานวน ๕ ชุมชน
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง CPU ๑ – PCU ๕ เฟท ๔ ปัจจุบัน
จํานวน ๕ ชุมชน
- ดําเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทั้งหมด ๒๒ ชุมชน
๔. งานควบคุมและป้องกันโรค
ชุมชนหนองตะมะ PCU ๓ จํานวนหลังคาเรือนที่สํารวจ ๓๗๘ หลังคาเรือน ,
จํานวนหลังคาเรือนที่สํารวจพบลูกน้ํา ๑๓๗ หลังคาเรือน, จํานวนภาชนะที่สํารวจพบ
ลูกน้ํา ๑,๑๒๗ ภาชนะ, จํานวนภาชนะที่สํารวจทั้งหมด ๑๘๔ ภาชนะ
๕. งานรักษาความสะอาด กิจกรรมรณรงค์พัฒนารักษาความสะอาด ตาม
โครงการ การจั ด การขยะเพื่ อลดแหล่ ง เสี่ ย ง และควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก
ประจําปี ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการออก
๑) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนโนนหนามแท่ง, ชุมชนศรีนครลําดวน
๒) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนหนองคู, ชุมชนหนองอุทัย
๓) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนหนองตะมะ, ชุมชนหัวนา
๔) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนไกรภักดี, ชุมชนท่าเรือ
ปริมาณขยะในชุมชน รวมทั้งหมด ๔,๕๖๐ Kg
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายคมสัน เพิ่มบุญ
๑. การบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
๒. การสํารวจสถานที่ตั้งตลาดแห่งใหม่ ดังนี้
นายคมสัน เพิ่มบุญ
- กุดหวาย
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
- บริเวณตลาดออดหลอด
- ทุ่งพันทา

๗
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

สําหรับเรื่องนี้ ฝากให้อยู่ในหัวข้อพิจารณา ในการจัดประชุมการสํารวจ
สถานที่ตั้งตลาดแห่งใหม่ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจ
ฝากประกาศเตือนภัยฤดูมรสุมให้ประชาชนรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
๑. การหักเงินประกันชีวิตของบริษัท AIA ขอให้สํานัก/กอง หรือเจ้าตัว นําส่ง
เงินได้ที่สํานักการคลังโดยตรง
๒. การประเมินพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง กรณีพนักงานเทศบาลที่ช่วย
ราชการอยู่ ผู้ประเมิน คือ ผอ.สํานัก/กอง ที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ แต่หากพนักงานเทศบาล
เลื่อนระดับ ผู้ประเมิน คือ ผอ.สํานัก/กองต้นสังกัด
๓. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่เคาน์เตอร์ ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง อยู่สังกัดกองวิชาการ ฯ
๔. ไทยที วีสีช่อง ๓ อยู่ระหว่างการสํา รวจสถานที่จัดคอนเสิร์ต ณ จังหวั ด
ศรีสะเกษ
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๘

