รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 20 / 2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
1.นายฉัฐมงคล
2.นางพัชรี
3.นางสาวศรีเสงี่ยม
4.นายพิพัฒน์
5.นางจุฑารัตน์
6.นางสมพร
7.นางภคมน
8.นายชัยชนะ
9.นายบุญส่ง
10.นางสาวณัฎฐนันทน์
11.นางวราภรณ์
12.นางสมพิศ
13.นายอดิศักดิ์
15.นางเอมฤดี
16.นายนคเรศ
17.นางเครือวัลย์
18.นางคุณัญญา
19.นางศิรินทิพย์
20.นายธนัชกฤศ
21.นางสาวสุพรรณี
22.นายสนั่น
23.นางสาวณัชชารีย์
24.นางโสมาวดี
25.นายอภิสันต์
26.นางสาววาสนา

อังคสกุลเกียรติ
มหาลวเลิศ
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
หอมหวล
สังข์สุวรรณ
คําตา
ผลาพงษ์
ตระกาลจันทร์
สีหะวงษ์
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
รุ่งโรจน์
ทองพันชั่ง
ศรีโท
ทรงกลด
มากพยับ
ดอกไม้
บุญชูธนะวัตร
นาคํา
อุตอามาตย์
พิพัฒนพรเลิศ
โสมศรีแพง
นันทพรหม
มะโนรมย์

นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รก.ผอ.สํานักการศึกษา.
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
รก.หัวหน้าสํานักปลัด
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
พยาบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานเทศกิจ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1.นายมาโนช
2.นายสมพร
3.นายนพดล
4.นายเกษม
5.นางอุไร
6.นายศักดิ์ไชย
7.นายพงษ์พิมล
8.นายนภดล
9.นางชนพรพรรณ
10นางนันท์นภัส
11.นางพิสมัย
12นางสาววิลาวัลย์
๑๗.นางอรอินทร์
18.นางพรจิต
19.นางวรรณภา
20.นางนรารัตน์
21.สิบเอกฉลองชัย

มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
จันทร์พวง
สืบเสน
บัวบาน
เตรียมพิทักษ์
คําลอย
ทองดี
ลําสมุทร
ผายพิมพ์
สุวรรณจันทร์ดี
จึงอนุวัตร
อินทรวงษ์โชติ
สืบเสน
เควันดี
สุหร่าย
ภิรมย์

รองนายกเทศมนตรี
ติดราชการ
รองนายกเทศมนตรี
ติดราชการ
รองนายกเทศมนตรี
ติดราชการ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ติดราชการ
รองปลัดเทศบาล
ติดราชการ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ติดราชการ
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
ติดราชการ
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ฯติดราชการ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษีฯ
ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ติดราชการ
นักบริหารงานทั่วไป
ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ติดราชการ
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
ติดราชการ

เริ่มประชุม

-3เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

นายชาติไทย ใจดี
ตัวแทนบริษัท
ทิพยประกันภัย

- ได้ชี้แจงการทําประกันภัยรถยนต์สํานักงานในส่วนของการคุ้มครอง
ตามกรณีต่าง ๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-2270-5504

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

-ฝากให้แต่ละสํานัก/กองที่มีรถยนต์ ได้ศึกษาการทําประกันภัยรถยนต์
ของสํานักงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

-รายงานการประชุมครั้งที่ 19/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 19/2560
1. ติดตามเรื่องการบริหารจัดการประชากรสุนัขและแมว

นางสาวณัชชารีย์ พิพัฒนพรเลิศ
การติดตามสํารวจประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาล มีจํานวน
พยาบาล
ประชากรสุนัขทั้งหมด 4,067 ตัว แมว 307 ตัว รวม 4,374 ตัว เมื่อแยกการ
สํารวจจากวัด จํานวน 11 แห่ง ประชากรสุนัขประมาน 500 ตัว แมว 70 ตัว
สิ่งที่ต้องทําต่อไปคือฉีดวัคซีน ซึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จภายในเดือนเมษายนและ
การทําหมัน สุนัข แมว ตั้งเป้าหมายไว้ 30 % ในปี 2560
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

ฝากติดตามเรื่อง ข้อมูลที่ชัดเจนของประชากรสุนัขและแมว

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

2.ติดตามความคืบหน้าเรื่องการเรียนการสอนแบบเบลนคลาวด์และสมาร์ทบอร์ด

ผอ.ชัยชนะ ผลาพงษ์
รก.ผอ.สํานักการศึกษา

-การเรียนการสอนแบบเบลนคลาวด์มีปัญหาเรื่องชื่อโครงการตรงกับชื่อ
บริษัทที่จัดทําหลักสูตร ทําให้ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อ
โครงการใหม่ ตอนนี้เจ้าของหลักสูตรก็สอนตามระบบสาธิต ในระดับชั้น ป 1
ของโรงเรียนเทศบาล 2 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนกว่าจะสามารถดําเนินการเปลี่ยน
ชื่อโครงการเข้าสู่ระบบได้

-4นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

ฝากท่าน ผอ.สํานักการศึกษาดูเรื่องความชัดเจนในระบบการเรียนการสอน
และผลการประเมินว่าเป็นที่นา่ พอใจหรือไม่

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

3. ติดตามผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการผ้าห่ม สืบเนื่องจากท่านรองนายกเทศมนตรี
ท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ มอบหมายงานป้องกันสํารวจจํานวนผู้ด้อยโอกาสที่
ต้องการผ้าห่ม งานป้องกันได้ประชุมร่วมกับกองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขเพื่อหา
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ มติที่ประชุมมอบให้
กองสวัสดิการสังคมสํารวจข้อมูลจาก จปฐ. ข้อมูลจากประธานชุมชน ให้กองสาธารณสุข
สํารวจข้อมูลจาก อสม. และจะได้ลงพื้นที่ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆด้วย

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

จากข้อมูล จปฐ.ปี 2559 เมื่อดูแล้วเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ใช่ผู้ด้อย
โอกาสทั้งหมด และได้ประชุมร่วมกับ ผู้นําชุมชนได้แจกเอกสารให้ผู้นําชุมชนไปช่วย
สํา รวจ เมื่ อได้ข้ อมูล แล้ว จะลงพื้ นที่ร่ว มกับ งานป้ องกัน และกองสาธารณสุขอีกครั้ ง
และได้มีร ะเบี ยบกระทรวงมหาดไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนออกใหม่แล้วแต่
หนังสือสั่งการยังไม่ออก

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

ฝากกองสวั สดิ ก ารดูว่ า จะทํ า อย่ า งไรถึง จะได้ ข้อ มู ล รอบเดี ย วแล้ ว ถู ก ต้ อ ง
ส่วนเรื่องระเบียบที่ออกใหม่การช่วยเหลือประชาชนในปี 2560 ซึ่งท้องถิ่นอาจจะ
รวมกันตั้งศูนย์ที่ใดที่หนึ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต้องดูความชัดเจนจากจังหวัดอีกครั้ง
ปีนี้อาจซื้อผ้าห่มไม่ได้ คงต้องใช้วิธีขอบริจาค

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง

นางสมพร สังข์สุวรรณ
กองสวัสดิการสังคม

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายพัฒนา ผอ.
คุณภาพชีวิตในวันที่ 24 พฤศจิกายน 256๐ เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1
การลงนามในครั้งนี้เป็นการนําศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 6 ศูนย์มาทําเป็น
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ได้แก่ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุ 6 ศูนย์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 7 โรง วัด 5 วัด ที่อยู่ในเขตบริการทาง
สังคมของเทศบาล ได้แก่ วัดบ้านหนองตะมะ วัดบ้านหนองยาง วัดคูเมือง วัดพันทา
วัดโนนสํา นัก และเทศบาลเมืองศรี สะเกษ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี เป็ นผู้นํา ในการ
ลงนาม หลังจากลงนามบันทึกความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการฝึกอบรม
คณะกรรมการศูนย์ในการจัดทําแผนของศูนย์บริการแต่ละศูนย์ จากเดิมทุกศูนย์มีแผน
อยู่แล้วแต่ในครั้งนี้จะทําแผนให้ได้มาตรฐานเพราะเมื่อได้ดําเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปีด้านสาธารณสุขดูแลคุณภาพชีวิตในกิจกรรมของตนเองสามารถขอจดเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์กับพัฒนาสังคมได้ มี 3 ถึง 4 ศูนย์ ที่ได้จดทะเบียน เ ป็ น อ ง ค์ ก ร
สาธารณประโยชน์แล้วสามารถยื่นของบประมาณจากกองทุนดูแลผู้สูงอายุกับพัฒนา
สังคมซึ่งเสนอของบประมาณจากกรมเพื่อมาพัฒนาศูนย์บริการต่อไป

-5นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

สํา นัก การคลัง ได้ จั ดทํ า ร่า งประกาศเอกสารประกวดราคาก่ อสร้า งตกแต่ ง
ภายในหอสูงใน Web กรมบัญชีกลางแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดย
ระบบเริ่มนับวันถัดมาอีก 3 วัน ต้องปิดประกาศเพื่อทําประชาพิจารณ์ซึ่งจะครบ
กําหนดวันที่16 พฤศจิกายน 2560 และได้จัดทําร่างประกาศเอกสารประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิค
เริ่มประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันนี้ หากไม่มีใครพิจารณ์ จะออกประกาศ เชิญชวนต่อไป

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

-ฝากสํานักการคลัง เรื่องระยะเวลาของการประกาศ นับวันให้แม่นยํา
ฝากทุกสํานัก/กอง เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหากไม่มีความพร้อมที่จะทําจะไม่ได้รับ
งบประมาณในเรื่องนั้นๆ ต่อไปและต้องมีคนต้องรับผิดชอบที่ทําให้เงินอุดหนุนตกไป
เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล

นางสาวณัชชารีย์ พิพัฒนพรเลิศ
เรื่ อ งตลาดประชารั ฐ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม เพิ่ ม พื้ น ที่ ต ลาดใหม่
พยาบาล
ขยายพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อให้ประชาชนที่มีสินค้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น มีขั้นตอนใน
การลงทะเบียน การกรอกเอกสารของผู้ประกอบการ ยื่นแบบเอกสารคําขอ ณ ศูนย์
ดํา รงธรรม มีจํา นวนผู้ยื่น หลัก ฐานการลงทะเบีย นตลาดประชารัฐ ท้องถิ่น สุข ใจ
จํานวน 284 ราย มากกว่าตลาดทุกประเภท แยกเป็นตลาดโต้รุ่ง จํานวน 149 ราย
ตลาดสดเทศบาล 1 จํานวน 2๐ ราย ตลาดสดเทศบาล 2 จํานวน 15 ราย และ
ตลาดสดเทศบาล 3 จํานวน 13 ราย และยังคงรับลงทะเบียนต่อไปจนถึงวันที่ 30
พฤศจิ ก ายน 256๐ หลั ง จากนั้ น จะมี ก ารประชุ ม เพื่ อแบ่ ง พื้ น ที่ใ ห้ กั บ ประชาชน
เอกชน ผู้ประกอบการ โอทอปและSME
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

เทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตในวันพุธที่ 22
พฤศจิกายน 256๐ ณ ห้องประชุมสภาขอเชิญหัวหน้าส่วนร่วมต้อนรับ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 256๐ ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4/256๐

ผอ.ชัยชนะ ผลาพงษ์
รก.ผอ.สํานักการศึกษา

-ขอบคุณทุก สํานัก/กอง/ฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันจัดงานลอยกระทง
จนสําเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่ทุกคนกุลีกุจอช่วยเหลือกันจริง ๆ
ขอขอบคุณทุก ๆ ฝ่าย
-นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษไปแข่งขันเจ้าบ้านน้อยทีด่ ี ซึ่งนักเรียนของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อที่กรุงเทพ การแข่งขันเป็นการแนะนํา
จังหวัด โดยทุกภาพจะมีเด็กพาเที่ยว ซึ่งได้อาจารย์สุภาพเป็นผู้ฝึกสอนและได้ภาพ
ออกมาสวยงามมาก
-การเรียนการสอนแบบโฟนิคที่สภาให้ความสนใจไม่สามารถนํางบประมาณ
มาดําเนินการได้ แต่ได้ประชุมกันจะนําระบบโฟนิคมาใช้อีกครั้ง ในปี 2561 โดยไม่
ใช้งบประมาณโดยใช้บุคลากรที่มีอยู่ การเรียนการสอนแบบโฟนิคคือการอ่านออกเสียง
และแจกภาพโดยใช้ครูอาสา ครูอังกฤษ จะใช้เวลาเช้า เที่ยง เย็น โฟนิคทั้งโรงเรียน
ทุกโรงเรียน ทุกห้อง ปัญหาอยู่ที่ว่าต้องเตรียมคนให้พร้อม จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุม
ทราบว่าจะเริ่ม 16 พฤษภาคม 2561

ผอ.ชัยชนะ ผลาพงษ์
รก.ผอ.สํานักการศึกษา

-6-โรงเรียนเทศบาล 2 จะประเมินโรงเรียนพระราชทานรอบสองระดับจังหวัด
ซึ่งผ่านระดับเขตมาแล้ว กรรมการจากเขตทุกเขตมาประเมิน เวลา 09.00 น. หาก
ผ่านรอบนี้จะไปแข่งกับจังหวัดต่าง ๆ

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

-ฝากท่าน ผอ.ชัยชนะ ขอให้ทําแผนงานทุกโครงการ ถึงไม่ใช้งบประมาณ
ก็ให้ทําเป็นเอกสารหลักฐานไว้ หากมีใครถามจะได้ตอบได้

นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5

-โรงเรียนเทศบาล 5 ได้ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ขอบคุณสํานักการช่าง
ที่ส่งคนงานไปช่วยเหลือในการปรับปรุงและโรงเรียนได้รับผ้าห่มจากบริษัท เงินทุน
หลักทรัพย์ เคทีซี มิโก้ จํานวน 78 ผืน จะนําไปแจกที่บ้านนักเรียนจํานวนหนึ่งและ
แจกวันประชุมผู้ปกครอง

นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล

- โรงเรียนเทศบาล 7 ขอบคุณสํานักงานช่างที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ
โรงเรียนให้สวยงาม และยังเป็นการป้องกันสัตว์มีพิษและแหล่งสะสมเชื้อโรค

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ ( ถ้ามี )

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

-ฝากสํานักการช่างดูเรื่องเครื่องกําจัดผักตบชวา เรื่องราคา เรื่องคุณสมบัติ
ให้คนงานเร่งเก็บกระทงที่เริ่มเน่าแล้ว
-แนวทางการจัดการขยะ RDF จากการประชุมมีแนวทางการจําหน่ายขยะ
อย่างไร

นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล

- มติ ที่ ประชุ มให้ หารือไปที่ กรมส่ งเสริม ฯ การตีค วามตามประกาศต้ องให้
รมต.อนุ มัติ หรือเปล่ า แต่โดยหลั ก การไม่ น่า จะเป็ นเรื่ องยุ่ งยากเพราะเป็นลั กษณะ
เอาขยะสดไปกําจัด แต่ถ้ารูปแบบแปลกๆ ต้องให้ รมต.อนุมัติ ภายในสิ้นเดือน
พฤศจิกายน Suppliers จะมาดูคุณภาพสินค้า การจําหน่ายเป็นการหาราคาที่ดีที่สุด
แหล่งรับซื้อที่สระบุรี โคราช สอบถามไปก็ไม่มีการขออนุมัติ

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

-การหารือไม่มั่นใจว่าจะทราบผลเมื่อไหร่ ตามระเบียบข้อ 17 ข้อ 22
การจําหน่ายมีความชัดเจน แต่ให้ดูที่อื่นด้วยหาข้อมูลว่ามี อปท.ไหนขาย RDF
เขาหารือหรือไม่ หรือขายที่ไหน ควบคู่ไปกับการหารือกรมฯ
-ฝากสํานักการคลังให้ช่วยดูระเบียบเรื่องการจําหน่ายขยะ RDF ช่วยกัน
หาข้อมูลการจําหน่าย ระเบียบเขาให้จําหน่ายอย่างไร

ปิดประชุมเวลา 1๑.๐๐น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววาสนา มะโนรมย์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

