รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 19 /2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
นายเกษม สืบเสน
นางพัชรี มหาลวเลิศ
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
นางอุไร บัวบาน
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
นางสมพร สังข์สุวรรณ
นางภคมน คําตา
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
นายชัยชนะ ผลาพงศ์
นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
นางวราภรณ์ มะโนรัตน์
นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
นายอดิศักดิ์ รุ่งโรจน์
นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
นายพงษ์พิมล คําลอย
นายนคเรศ ศรีโท
นางชนพรพรรณ ลําสมุทร
นางนันท์นภัส ผายพิมพ์
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
นางเครือวัลย์ ทรงกลด
นางคุณัญญา มากพยับ
นางสาวสุพรรณี นาคํา
นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ
นายสนั่น อุตอามาตย์
นางสาวณัชชารีย์ พิพัฒนพรเลิศ
นายฉลองชัย ภิรมย์
นายทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์
นางโสมาวดี โสมศรีแพง
นายอภิสันต์ นันทพรหม
นางสาววาสนา มะโนรมย์

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
รก.ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
พยาบาล
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสถานีขนส่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานเทศกิจ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

-๒ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
นายนพดล จันทร์พวง
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
นายลิขิต ทองทัย
นางพิสมัย สุวรรณจันทร์ดี
นางนรารัตน์ สุหร่าย
นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร
นางสาววิลาวัลย์ จึงอนุวัตร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-3เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 18 / 2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4
นายพงษ์พิมล คําลอย
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
สํานักการศึกษา
รายงานผลการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่11-20
ตุลาคม 2560 บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
เดินทาง กลับถึงภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ ผลการแข่งขัน ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่ งขัน ระดับ ประเทศที่ จังหวั ดภู เก็ ต
ในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ได้แก่
1.หมากฮอสไทยรุ่นอายุ 14 ปีหญิง ได้เหรียญทอง
2.หมากฮอสไทยรุ่นอายุ 16 ปีหญิง ได้เหรียญทอง
3.หมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปีหญิง ได้เหรียญเงิน
4.ฟุตซอล
รุ่นอายุ 14 ปีชาย ได้เหรียญเงิน
5.เปตอง
รุ่นอายุ 12 ปี ได้เหรียญทองแดง
6.เปตองหญิง รุ่นอายุ 16 ปี ได้เหรียญทองแดง
สรุป ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญ
-การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ที่ เกาะกลางมีการแสดงจากวงผกาลําดวน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เริ่มเวลา
19.00 น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิดและเชิญชวนทุก
สํานัก/กอง/ฝ่ายเข้าร่วม
เรื่องงานลอยกระทง ขอให้เป็นประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ทั้งลานออดหลอด
และที่เกาะห้วยน้ําคํา
กองสวัสดิการสังคม
เชิญชวนทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายเข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดดนตรี Folk song
( สืบสานประเพณีลอยกระทง ) ที่ลานออดหลอดเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
เวลา 18.00 น. เป็นรอบคัดเลือกและในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นรอบตัดสิน
เวลา 20.00 น. ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานมอบ
รางวัล โดยรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัล
ที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท และก็ชมเชย 500 บาท เรียนเชิญทุกท่านให้ไปร่วมงาน

-4นางสมพร สังข์สุวรรณ
การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สําหรับคน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ที่เกิดก่อนวันที่ 1ตุลาคม 2501 สําหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เมื่อก่อนต้องรอลงทะเบียน
เดือนเดียว คือเดือนพฤศจิกายนแต่ระเบียบใหม่ ถ้ามีบัตรผู้พิการสามารถมาลงทะเบียนได้
เมื่อประกาศแล้ว ก็รับเงินเบี้ยเดือนถัดไป สําหรับเบี้ยคนพิการสามารถลงได้ทั้งปีลงได้ตลอด
ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุเมื่อก่อนจะต้องลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวแต่ระเบียบแก้ไขให้
สามารถเริ่มลงได้ 1 มกราคมถึง 30 พฤศจิกายน แต่ 1มกราคม 2561 จะเริ่มลงทะเบียน
ของคนที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2502 จะรับลงของปีถัดไป เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2502 รับ
ตั้ง แต่มกราคม ข้าราชการก็สามารถรับเบี้ยพิการได้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเนื่องจากมีรายละเอียดมาก

กองวิชาการ
นางภคมน คําตา
ได้ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ผอ.กองวิชาและแผนงาน เรื่องการเตรียมรับมือกับภัยหนาวการป้องกันอัคคีภัยในช่วงอากาศแห้งแล้งในทุกสื่อและ
ส่งให้ประธานชุมชนทุกชุมชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์
สํานักการคลัง
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560
ผอ.สํานักการคลัง
ประมาณการรายรับตั้งไว้432,000,000 บาท รายรับตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
รับทั้งสิ้น 2,291,008.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53
ประมาณการจ่ายตั้งไว้ 432,000,000 บาท รายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
จ่ายทั้งสิ้น 17,442,996.10 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.04
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายรับน้อยกว่ารายจ่าย 15,151,987.79 บาท
กองสาธารณสุข
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
จากการประชุมครั้งที่แล้วท่านนายกได้แจ้งให้กองสาธารณสุขประสานกับโครงการ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ แล้บประชารัฐ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ โดยแล้บประชารัฐเป็นการตรวจวิเคราะห์เรื่อง
อาหารและความปลอดภัย ผู้ขายมั่นใจ ผู้ซื้อปลอดภัย โดยมีการตรวจ 4 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานของรัฐ ( อย.) ฉลาก
โภชนาการและการให้คําปรึกษาจีเอ็มพีซึ่งผู้ประสานงานโครงการได้แจ้งว่าได้จองคูปอง
500 ตัวอย่างเพื่อจะนํามาตรวจเรื่องสารปนเปื้อนเป็นหลักและหากปลอดภัยจะออก
ใบรับรองให้โดยให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษกําหนดกลุ่มตัวอย่างและให้เก็บตัวอย่างเอง
สถานธนานุบาล
นายสนั่น อุตอามาตย์
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกรมการปกครองได้มีมาตรการ
ผจก.สถานธนานุบาล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม โดยขยายเวลาไถ่ถอนจาก 4
เดือน 30 วันให้กับประชาชนที่ใช้บริการห้วงเดือนกรกฎาคม –สิงหาคมจะขยายเวลาเมื่อ
ครบ 4 เดือน 30 วัน ก็ขยายเวลาให้อีก 1 เดือน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้
บริการกับสถานธนานุบาลทราบ

-5นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

สํานักปลัดเทศบาล
กําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2560 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ขอประชาสัมพันธ์สาํ นัก/กองดําเนินการ
เตรียมญัตติที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 และดําเนินการ
ส่งให้สํานักปลัดเทศบาล
จังหวัดศรีสะเกษมอบหมายเทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับสํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานสภากาแฟ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00 น. ณ โรงอาหารเกาะห้วยน้ําคํา ขอเชิญหัวหน้าส่วนการงานร่วมงาน

สํานักการช่าง
นายนคเรศ ศรีโท
รายงานความคืบหน้าอาคารเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั้ง 2 แห่ง
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง จังหวัดแจ้งเข้าประชุมชี้แจง ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
สํานักการศึกษา
นายชัยชนะ ผลาพงษ์
ช่วงนี้เปิดเรียนใหม่ทั้ง 7 โรงเรียน การเรียนการสอนเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง
รก.ผอ.สํานักการศึกษา ไม่มีปัญหาอะไร
นางอุไร บัวบาน
รองปลัดเทศบาล

นายกฝากเรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมอุ ปกรณ์ ดับเพลิ งและเตรี ยมบุคลากรให้
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เรื่องประชากรสุนัขแมว มีมากแต่ละชุมชนรายงานมา ข้อมูลไม่ชัดเจน ขอให้
ตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนเพราะต้องรายงานกรมและเพื่อจัดสรรวัคซีน
รายงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณเทศบาลเมืองศรีสะเกษในที่ประชุมเรื่องของการประดับไฟ
และรายงานข้าราชในจังหวัดศรีสะเกษโอนย้าย

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

สํานักปลัด
รับทราบ และงานป้องกันได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และบุคลากร
ร่วมกับงานวิชาการประชาสัมพันธ์ เรื่องภัยหนาว และอัคคีภัย มีการเตรียมแผนดําเนินงาน
เรื่องอัคคีภัยและภัยหนาว

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
ปีนี้จะหนาวกว่าทุกปี วิชาการให้ประชาสัมพันธ์เรื่องภัยหนาว ผ้าห่มปีนี้ไม่มีแจก
รองนายกเทศมนตรี
กองสวัสดิการและป้องกันต้องเข้าไปดูว่ามีผู้ที่ด้อยโอกาสต้องการผ้าห่มหรือเปล่าให้ทํา
ระบบบริจาค เนื่องจากระเบียบกําหนดว่าอุณหภูมิติดต่อกัน 8 องค์ศาเซียลเซียส หาก
อุณหภูมิลดลงถึง 10 องค์ศาเซียลเซียสให้ค้นหาผู้ด้อยโอกาส ระบบช่วยเหลือเรื่องการ
เจ็บป่วย

-6ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง

อื่น ๆ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

-ฝากติดตามเรื่องการบริหารจัดการประชากรสุนัขและแมว
-ฝากติดตามจํานวนผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการผ้าห่ม
-ฝากติดตามความคืบหน้าเรื่องการเรียนการสอนเบลนคลาวด์และสมาร์ทบอร์ด

เลิกประชุม

เวลา 1๑.๐๐น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา มะโนรมย์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
รก. หัวหน้าสํานักปลัดฯ

