รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 22 /2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑.
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
2.
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
3.
นางพัชรี มหาลวเลิศ
4.
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
5
นางอุไร บัวบาน
6.
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
7.
นางสมพร สังข์สุวรรณ
8.
นางภคมน คําตา
9.
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
10. นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
11. นางสาวณัฏนันทน์ สีหะวงษ์
12. นางวราภรณ์ มโนรัตน์
13. นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
๑4. นายอดิศักดิ์ รุ่งโรจน์
15. นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
16. นายพงษ์พิมล คําลอย
๑7. นายนภดล ทองดี
๑8. นายนคเรศ ศรีโท
19. นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
20. นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร
21. นางคุณัญญา มากพยับ
๒2. นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ
23. นางโสมาวดี โสมศรีแพง
24. นางสาววาสนา หนูชูด
25. นางสาววาสนา มะโนรมย์
ผู้ไม่มาประชุม
1.นายมาโนช มหาสุวีระชัย
2.นายนพดล จันทร์พวง
3.นายเกษม สืบเสน
4.นางพิศมัย สุวรรณจันทร์ดี
5.นางนรารัตน์ สุหร่าย
6.นายสนั่น อุตอามาตย์
7.นางสาววิลาวัลย์ จึงอนุวัตร

.

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัด
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

.

เริ่มประชุม

-2เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21 /2560
ให้การรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 4
นายนภดล ทองดี
ผ.อ.ส่วนส่งเสริมฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
ชี้แจงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 13 มกราคม 2561
รายงานผลการแข่งขันกีฬา ที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬา
หมากฮอส
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
การจัดงานวันเด็กขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความ
นายกเทศมนตรี
แปลกใหม่ รูปแบบอย่าซ้ําแบบเดิมๆ มีการจับรางวัล ให้เด็กได้สนุกสนาน
-ยินดีและชื่นชมกับการรางวัลการแข่งขันหมากฮอส เนื่องจากเป็นกีฬา
ที่ใช้ความสามารถส่วนบุคคล เพราะแข่งคนเดียว
นางสมพร สังข์สุวรรณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 จะมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของประธานชุมชน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ขออนุเคราะห์ของขวัญจากท่านหัวหน้าส่วนด้วยค่ะ
ประธานชุมชนจะได้จับสลากของขวัญปีใหม่
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)
ผอ.สํานักการคลัง
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560
-โครงการที่ 1 จ้างเหมาตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะอารยธรรมสี่เผ่าไทย
และหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ ซื้อแบบ 3 ราย มีผู้มายืน่ ซอง 1 ราย
-โครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.
สท.อนุบาล 8)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับโรงเรียน
เทศบาล 6 มิ่งเมือง ซื้อแบบ 10 ราย มีผู้มายื่นซอง 7 ราย
-โครงการที่ 3 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสา
เข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ซื้อแบบ 13 ราย มีผู้มายืน่ ซอง 7 ราย
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 โครงการ
กําลังตรวจสอบและพิจารณาผลของผู้เสนอราคาทุกโครงการ
-รายงาน รายรับตั้งแต่ต้นปีถึง 30 พฤศจิกายน 2560
รายรับ 72,532,443.78 บาท
-รายงาน รายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึง 30 พฤศจิกายน 2560
รายจ่าย 57,809,909.10 บาท
นายบุญส่ง ตระการจันทร์
ผลการประเมินสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานในระดับก่อน
ผอ.ร.ร.เทศบาล 2
ปฐมวัยขนาดกลาง ครั้งต่อไปจะเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายในระดับภาคขอความ
อนุเคราะห์จากสํานักช่างช่วยในการปรับปรุงโรงเรียนให้อีก การประเมินครั้งต่อไป
จะไม่เกินกลางเดือนมกราคม ขอเชิญหัวหน้าส่วนทางราชการร่วมกับโรงเรียนด้วย

-3ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
ขอตามเรื่องการใช้ที่ในตลาดสด การดําเนินการต่อผู้ที่บุกรุก
นายกเทศมนตรี
อยากเห็นอะไรที่คืบหน้าและเรื่องการทํางานช่วงปีใหม่ขอให้ทํางานในเชิงรุก
การรณรงค์เมาไม่ขับ เรื่องการเดินทาง การตรวจตราในตอนกลางคืน ขอให้เข้มงวด
กําชับผู้ที่อยู่ในเวรยาม
เรื่องความสะอาดภายในสํานักงานอะไรไม่ใช้เก็บให้เป็นระเบียบ
เรื่องห้องน้ําดูแลความสะอาด และทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตลาดสด สถานี
ขนส่ง สวนสาธารณะปรับปรุงห้องน้ําใหม่ คนไปออกกําลังกายจะได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาด
-ฝากช่างเรื่องเครื่องกําจัดผักตบชวา เรื่องการใช้งาน เรื่องราคา
เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม กรมส่งเสริมจะแจ้งมาให้เราใช้เงินส่งเสริมได้
จะฝากสํานักกองต่าง ๆ ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน ซึ่งอยากให้ดูว่ามีโครงการไหนบ้าง
ที่จะใช้เงิน ซึ่งจะต้องอยู่ในแผน
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

เรื่องการขายขยะ RDF ต้องทําให้ถูกกฎหมายต้องส่งเรื่องไปที่จังหวัด
เพื่อขออนุญาตและจังหวัดจะส่งไปกระทรวงให้ รัฐมนตรีอนุมัติ การขับเคลื่อนยังไปไม่
ถึงไหน เทศบาลเมืองศรีสะเกษรับขยะเข้ามาวันละ 100 ตัน อุปสรรคคือบ่อขยะไม่ถึง
ปีก็เต็ม ถ้าบ่อขยะเต็มต้องใช้เงินในการหาบ่ออีกต้องรีบดําเนินการเพื่อให้จัดการได้

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. จะมีงานอวยพรปีใหม่
ปลัดเทศบาล
ผู้บริหาร แจ้งทุกท่านร่วมอวยพรผู้บริหารที่ห้องประชุมสภา ตอนเย็นจัดงานปีใหม่ที่
เกาะกลางน้าํ อาหารขอให้แต่ละสํานัก/กองช่วยเตรียม สํานักปลัดประสานรับของขวัญ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ปิดประชุมเวลา

นายกเทศมนตรีให้ทองคําหนัก 1 บาท เพื่อร่วมจับสลากปีใหม่

11.00 น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา มะโนรมย์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร )
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

