รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1๖ /2560
วันที่ ๑๑ กันยายน 2560 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
๑6.
๑7.
๑8.
๑9.
20.
21.
22.
23.
24.
๒5.
๒6.
27.
๒8.
๒9.
30.
31.
๓2.
๓3.
๓4.
35.

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
นายเกษม สืบเสน
นางพัชรี มหาลวเลิศ
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
นางอุไร บัวบาน
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
นายลิขิต ทองทัย
นางสมพร สังข์สุวรรณ
นางภคมน คําตา
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
นายอดิศักดิ์ รุ่งโรจน์
นายนรินทร์ วงศ์เศษ
นายนภดล ทองดี
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
นางชนพรพรรณ ลําสมุทร
นางนันท์นภัส ผายพิมพ์
นางเครือวัลย์ ทรงกลด
นางพรจิต สืบเสน
นางวรรณภา เควันดี
นางสาวสุพรรณี นาคํา
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
นายต่อพงษ์ จันทร์พวง
นายสนั่น อุตอามาตย์
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นางโสมาวดี โสมศรีแพง
นางสาววาสนา หนูชูด
นายอภิสันต์ นันทพรหม
นางสาวนัยนา อรัมสัจจากุล
นางสาววาสนา มะโนรมย์
นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๗
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ฯ
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
หัวหน้างานเทศกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป

-๒ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
.

นายนพดล จันทร์พวง
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
นายชัยชนะ ผลาพงษ์
นายพงษ์พิมล คําลอย
นางพิสมัย สุวรรณจันทร์ดี
นางนรารัตน์ สุหร่าย
นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร
นายสนั่น อุตอามาตย์
นางสาววิลาวัลย์ จึงอนุวัตร

รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานป้องกันฯ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-๓เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ สําหรับการประชุมครั้งที่ 1๖ /2560 วันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือ
นายกเทศมนตรี
จึงมีการเลื่อนวันประชุมจากวันที่ 13 กันยายน เป็นวันที่ 11 กันยายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รายงานการประชุมครั้งที่ 15 / 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ

จากการประชุมครั้งที่แล้วมีข้อสั่งการท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์
3.1 นําข้อสังเกตจากการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (LPA) มาแก้ไขปรับปรุงและวิเคราะห์
เปรียบเทียบ จุดบกพร่อง โดยให้ทําเป็นเอกสารหรือสไลด์
-สํานักปลัด
แจ้งทุกสํานัก / กองฝ่ายให้ทราบแล้ว
-กองวิชาการและแผนงาน
ได้ดําเนินการแล้ว โดยปี 2560 ตัวชี้วัดจะเปลี่ยนไปจากปี 2559 จึงเป็นที่มาของ
การได้คะแนนน้อยลง ซึ่งจะได้ทําการประชุมคณะทํางานและจะสรุปรายงานผู้บริหารให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
3.2 จัดอบรมให้ความรู้ทุกสํานัก/กอง/ ฝ่าย เรื่อง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-สํานักการคลัง
การอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีการประชุมชี้แจงในวันที่ 15 กันยายน 2560
3.3 ติดตามความคืบหน้าการเรียนการสอนแบบ Phonics
-สํานักการศึกษา
การเรียนการสอนแบบ Phonics มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงไม่สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ การเรียนการสอนแบบ Phonics ถ้าเรามีครูภาษาอังกฤษเราก็คงสามารถ
นายกเทศมนตรี
ดําเนินการได้ แต่เราต้องดูว่าโรงเรียนเรามีความพร้อมหรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
สํานักการศึกษา
-เรื่องกฐินเทศบาลเมืองศรีสะเกษ วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2560 ที่วัดหนองยาง
กองวิชาการ
- ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ( องค์กรมหาชน ) เชิญ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม “แนวทางการติดตามผลการดําเนินโครงการ T– VER
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการและการคํานวณปริมาณ
การลดก๊า ซเรือนกระจก เพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต (RDF) โดยขอเชิญเจ้า หน้า ที่
สํานักการช่างร่วมให้ข้อมูลในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. - 15.30 น.
สํานักการคลัง
-รายงานสถานะการเงิน ณ 31 สิงหาคม 2560
-ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ให้สํานักการคลังสําเนาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แจกทุกสํานัก/กอง ให้ไปศึกษา
นายกเทศมนตรี
เพราะเป็นระเบียบใหม่ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
กองสาธารณสุข
-ได้รับการประสานจาก สสส.ว่าท่านนายกเทศมนตรีเป็นบุคคลตัวอย่าง เรื่อง
ของการไม่ดื่ม ไม่สูบและในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดให้มี
ถนนปลอดเหล้า จึงคั ดเลื อกพื้ นที่ข องเทศบาลเมืองและตําบลเสี ยวเป็นพื้ นที่ร ณรงค์
คน Gen Z ปลอดบุหรี่ โดยจะประสานการทํางานอีกครั้ง
-วันที่ 13 กันยายน 2560 เรียนเชิญคณะผู้บริหารร่ว มประชุมใหญ่ อสม.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 เพื่อผู้บริหารได้พบปะกับ อสม. และสอบถามความ
คิดเห็นเรื่องการปรับ CPU ประกอบกับมีนโยบาย PCC เพื่อให้อัตราส่วนของประชาชน
แพทย์ พยาบาล มีความเหมาะสมกัน การทํางานเป็นลักษณะเครือข่าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ -การไปดูงานของเทศบาลที่ผ่านมา เทศบาลนครรังสิตไปดูเรื่องกล้อง cctv และ
นายกเทศมนตรี
เทศบาล บึงยี่โถ ดูเรื่องศูนย์การแพทย์และชมรมผู้สูงอายุ ท่านคงได้แนวคิดที่จะนํามา
ปรับใช้ในพื้นที่ของเรา เช่น การต้อนรับ การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยที่รอพบแพทย์
สถานที่สะอาดเป็นสัดส่วน มีระเบียบสวยงาม
ฝากกองสาธารณสุขให้นําความรู้ที่ได้จากการไปดูงานมาปรับปรุงการทํางาน
ของเรา

-5นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ - ขอบคุณสํานักการช่างและกองสาธารณสุขที่ช่วยกันทํางานและมีการรายงาน
นายกเทศมนตรี
การจัดเก็บขยะทุกวัน มีข้อสังเกตว่าวันธรรมดาขยะจะมากกว่าวันเสาร์อาทิตย์ หรือ
วันหยุดเก็บขยะไม่หมด
ฝากให้สํานักการช่างบันทึกข้อมูลขยะไว้ด้วยแต่ละวันมีขยะเท่าไหร่
ฝากกองสาธารณสุขรณรงค์การคัดแยกขยะแต่ต้นทางทําให้เป็นรูปธรรม
โรงเรียน ทุกโรงเรียนให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรัก
ความสะอาด อสม. มีส่วนช่วยในการทํางานได้มาก การเปิดโรงผลิตขยะเป็นเชื้อเพลิง
( RDF) วันที่ 25 กันยายน 2560 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะมาร่วมพิธีเปิด ให้เขาเห็นว่าเทศบาลเมืองศรีสะเกษทําได้เป็นแห่งแรก เรื่องสถานที่
คํากล่าวรายงาน กล่าวเปิดมอบสํานักการช่าง พิธีสงค์ ถวายปิ่นโตมอบสํานักการศึกษา
เชิญแขก ปฏิ ค ม มอบสํ านัก ปลั ด ประสานงานกั บสํ า นั กงานทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้นพิธีเปิดให้มีปลูกต้นไม้ ทางเข้าสถานที่กําจัดขยะมอบให้กองสาธารณสุข
เข้าไปดูเรื่องความสะอาด
งานกฐินที่จะมีขึ้นวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2560 สํานักการศึกษาเชิญแขกให้ทั่ว
อาหารกลางวันตั้งเป็นซุ้ม
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
งานวันลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ได้ประชุมประธานชุมชนแล้ว
ปลัดเทศบาล
ส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม ที่มีขบวนแห่ขอเพียงจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสถานที่ลอยกระทง เพราะเป็นช่วงการถวายความอาลัยอยู่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในการเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องการโอนเงินวันที่ 25
กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. และเรื่องกันเงินวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2560
เวลา 13.30 น.ขอให้ ทุ ก สํ า นั ก / กอง ตรวจสอบความถูก ต้ อ งทุ ก ญั ต ติ ที่ จ ะเสนอ
เข้าสภา
นายเกษม สืบเสน
ที่ปรึกษานายก

ขอบคุณโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ได้ที่ 3 ของเขต 1 ได้อันดับที่ 26 ของจังหวัด ระดับมัทธยม โรงเรียนเทศบาล 1 ได้ที่ 5
ของเขต 1 ได้อันดับที่ 27 ของจังหวัด แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้พูดถึงปัญหาเด็ก 0 - 5 ขวบ มีพัฒนาการ
ล่าช้า IQ ต่ํา .

จําเป็นต้องร่วมกันพัฒนาใน 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
ส่ ง เสริ ม ให้ ห ญิ ง
ตั้งครรภ์ที่มีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ได้ดื่มนมและไข่ทุกวัน ส่งเสริมให้เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน
กินไข่ 1 ฟอง และดื่มนม 3 กล่อง ซึ่งปกติเราให้เด็กดื่มนมวัน
ละ 1 กล่ อ ง กํ า กั บ ให้ เ ด็ ก ทาน
อาหารกลางวันและพัฒนาศูนย์เด็กให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมเรื่องการเสริม
ธาตุเหล็กธาตุไอโอดีนกระทรวงศึกษาธิการ
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นการเรี ย น การสอน ไอคิ ว อี คิ ว
ส่งเสริมรักการอ่าน กระทรวงพัฒนา
สังคมความมั่นคงมนุษย์ สนับสนุ นงบประมาณเงิ น

อุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง
ย้อนหลังตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งท้องถิ่นต้อง

3 ขวบ ที่ ย ากจนจาก 400บาทเป็ น 600 บาท
ดําเนินการ
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นายเกษม สืบเสน
ปรึกษานายก

ข้อสังเกตจากการเข้ารับการอบรมของครู อาจารย์ในสังกัดเทศบาลจากหน่วยงาน
จากกระทรวงต่าง ๆ เมื่ออบรมแล้วไม่ได้นํามาใช้ หรือมาต่อยอดให้คนอื่น ๆ

นายมาโนชย์ มหาสุวีรชัย
ฝากช่างในการคํานวณประมาณการถนนพร้อมท่อระบายน้ํา การวางท่อหาก
รองนายกเทศมนตรี
ไม่ได้ระดับจะทําให้น้ําขัง ไม่ช่วยเรื่องการระบายน้าํ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ฝากช่ า งให้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จ้ า งแต่ ต้ น ปี อ ย่ า รอทํ า ตอนใกล้ จ ะสิ้ น ปี ใ ห้ ช่ า ง
นายกเทศมนตรี
ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ ตอนนี้
ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วให้ทุกสํานัก / กอง ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ดี ท่านใดมีเรื่อง
จะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มี ขอปิดการประชุมครับ
เลิกประชุม

เวลา 1๑.๐๐น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา มะโนรมย์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ลงชื่อ
(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

