รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 14 /2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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นายนพดล
จันทร์พวง
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
นางอุไร
บัวบาน
นางสมพร
สังข์สุวรรณ
นางภคมน
คําตา
นายบุญส่ง
ตระกาลจันทร์
นางสมพิศ
สังข์สุวรรณ
นางเอมฤดี
ทองพันชั่ง
นางละเอียด บุญเจริญ
นายอดิศักดิ์
รุ่งโรจน์
นายนรินทร์
วงศ์เศษ
นายนภดล
ทองดี
นายนคเรศ
ศรีโท
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
นางชนพรพรรณ ลําสมุทร
นางนันท์นภัส ผายพิมพ์
นางเครือวัลย์ ทรงกลด
นางคุณัญญา มากพยับ
นางสาววิลาวัลย์ จึงอนุวัตร
นางพรจิต สืบเสน
นายจรัส ไชยรัตน์
นางสาวสุพรรณี นาคํา
ว่าที่ ร.ต. สวัสดิ์ พรหมอุตม์
นางศรินทิพย์ ดอกไม้
นางสาวณัชชารีย์ พิพัฒนพรเลิศ
นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นายอภิสันต์ นันทพรหม
นางนงลักษณ์ นาจําปา
นางสาวนัยนา อรัมสัจจากุล
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มอรุณลักษ์
นางสาววาสนา มะโนรมย์

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๗
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาล
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
นักจัดการงานเทศกิจ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

-๒ผู้ไม่มาประชุม
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นายมาโนช มหาสุวีระชัย
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
นายเกษม สืบเสน
นางพัชรี มหาลวเลิศ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
นายลิขิต ทองทัย
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
นายชัยชนะ ผลาพงศ์
นายพงษ์พิมล คําลอย
นางพิสมัย สุวรรณจันทร์ภักดี
นางวรรณภา เควันดี
นางนรารัตน์ สุหร่าย
นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร
นายสนั่น อุตมาตย์
นางโสมาวดี โสมศรีแพง
นางสาววาสนา หนูชูด

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

-๓เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เวลา 09.30 น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ

นายนพดล จันทร์พวง
วันนี้ท่านนายกเทศมนตรีติดภารกิจจึงมอบหมายให้ผมเข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรี
ประชุมแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รายงานการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ เวลา 09.30น.ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี ดังนี้

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
1.กิจกรรมประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ สืบเนื่องจาก วันที่ ๒๘ กันยายน 2460 เป็นวันไตรรงค์ และจะครบ 100 ปี
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งจังหวัดให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ สํ า นั ก ป ลั ด ร่ ว ม กั บ
สํานัก
การช่าง ได้จัดนิทรรศการความเป็นมาของธงชาติไทยบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาล
เมืองศรีสะเกษและประดับธงชาติตามอาคาร หน่วยงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
บริเวณเกาะกลางถนนทุกแห่งและบริเวณสี่มุมเมือง พร้อมทั้งกําลังดําเนินการเรื่อง
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมให้จังหวัดทราบ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ

2.การเขียนแผนบริหารงานเรื่องความคุ้มค่าการตกแต่งภายในหอศรีลําดวน
กองวิชาการร่วมกับสํานักการช่างดําเนินการ ซึ่งสํานักการช่างอยู่ ระหว่าง
การจัดทําแบบประมาณการคร่าว ๆ ส่ง สตง.แต่ยังไม่ได้ประชุมกัน

นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

สํานักการช่างกําลังสรุปรายละเอียด เพื่อประกอบการทําสัญญา

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
เรื่องนี้ต้องรีบดําเนินการเพราะจะทําสัญญาในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ปลัดเทศบาลฯ
ความคุ้มค่าต้องทําให้เสร็จก่อนประกาศประกวดราคา
นายนพดล จันทร์พวง
ความเห็นเรื่องความคุ้มค่าควรนําเรียนให้ท่านนายกได้รับทราบด้วย
รองนายกเทศมนตรี
ฝากให้เร่งดําเนินการให้ได้ข้อยุติ

-๔นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง

3.การดําเนินการตามโครงการเมืองศรีสะเกษสู่ Smart City
กองวิชาการทําเรื่องขอคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และกําลัง
ติดตามรายชื่อกลับมาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของประชาชนเช่นกล้อง cctv การติดตั้ง Application ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ของหน่วยงานต่าง ๆ
4.การขอใช้ที่สาธารณะ เนื้อที่ จํานวน 60 ไร่ออกแบบผังตลาด
ในการขอใช้ที่สาธารณะพื้นที่จะก่อสร้างตลาด ในส่วนของสํานักการช่าง
จะมีข้อที่ต้องดําเนินการอยู่ 6 ข้อ
1.แผนงานโครงการที่ต้องแสดง วัตถุประสงค์ เหตุผล ความจําเป็นกําหนด
วิธีการดําเนินการ และงบประมาณ ในข้อนี้กองสาธารณสุขเป็นผู้ดําเนินการ
2.แผนที่โดยสังเขปที่ตั้งของเดิมที่ขอ สถานที่สําคัญ เส้นทางคมนาคม
บริเวณใกล้เคียงพร้อมภาพถ่ายโดยรอบแปลงที่ดิน
3.สําเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7017
ของกรมแผนที่ทหาร ทั้งแผ่น หมายสีแดง ตําแหน่งแสดงที่ตั้งของที่ดิน
4.ขอความเห็นจากที่ประชุมสภา
5.จัดทําประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
6.ทําเรื่องขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามมาตรา 9 พร้อมแนบ
ทด.64 ทด 66 จํานวน 3 ชุด ส่งจังหวัด 1 ชุด ส่งอําเภอ 1 ชุด เอกสาร
ทั้งหมดส่งไปเพื่อขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เอกสาร ข้อ 2 ถึง 6
สํานักการช่างดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

ในส่วนของอําเภอก็ประชาคมไปแล้ว ของเทศบาลก็ขอให้เร่งดําเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง

นางสมพร สังข์สุวรรณ
กองสวัสดิการสังคมจัดประกวดเพลงบอกรักแม่ มีผู้สมัคร 40 คน แบ่งเป็น
ผอ.กองสวัสดิการ
3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 7 - 12 ปี รุ่น 13 - 16 ปีและรุ่น 17 ปี ขึ้นไป ในภาคเย็นวันที่ 9
สิงหาคม 2560 จะมีการอ่านคําอาเศียรวาท จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ชุมชน
สวนสมเด็จในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่
ตัวอย่าง ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการหอพัก
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

-๕นางสาวจุฑามาศ ทองดี
สํานักปลัดจะมีการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560
จะอบรมที่ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๔ และเดินทางไปศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่
6 - 7 กันยายน 2560 ตอนนี้กําลังดําเนินการสํารวจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
มติที่ประชุม
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
จัด อบรมปลู กจิ ตสํ า นึก ต่อต้า นการทุ จริ ตและความโปร่งใสในการปฏิ บัติ
งานของบุคลากรเทศบาลเมืองศรีสะเกษในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หอประชุม
โรงเรียน เทศบาล 1 ผู้เข้าอบรมจะเป็นเจ้าหน้าที่ทุกสํานักกอง บุคลากรของโรงเรียน
ประชาชนที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้า ง วิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่จาก
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน วิศวกรชํานาญการจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ประชุมรับทราบ

นางจุฑารัตน์ หอมหวล
พัสดุกลางต้อง บันทึกข้อมูล EGP ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 22 สิงหาคม
ผอ.สํานักการคลัง
2560 ซึ่งจะมี พรบ.ใหม่มา ขอความร่วมมือทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายทําเรื่องขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างไปให้ด้วย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายนพดล จันทร์พวง ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ
รองนายกเทศมนตรี
ปิดประชุมเวลา 1๑.๐๐น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา มะโนรมย์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

