รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 18 /2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑.
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
2.
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
3.
นายเกษม สืบเสน
4.
นางพัชรี มหาลวเลิศ
5.
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
6.
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
7.
นางสมพร สังข์สุวรรณ
8.
นางภคมน คําตา
9.
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
10. นายชัยชนะ ผลาพงษ์
11. นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
12. นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
13. นายอดิศักดิ์ รุ่งโรจน์
14. นายพงษ์พิมล คําลอย
15. นายนคเรศ ศรีโท
16. นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
17. นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร
18. นางคุณัญญา มากพยับ
19. นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ
20. สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
21. นายอภิสันต์ นันทพรหม
22. นายทรงศักดิ์ สถานปนะนันท์
23. นางสาววาสนา มะโนรมย์
ผู้ไม่มาประชุม
1.นายมาโนช มหาสุวีระชัย
2.นายนพดล จันทร์พวง
3.นางพิสมัย สุวรรณจันทร์ดี
4.นางนรารัตน์ สุหร่าย
5.นายสนั่น อุตอามาตย์
6.นางสาววิลาวัลย์ จึงอนุวัตร
.

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
รก.ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๒
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัด
รก.หัวหน้างานป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้างานเทศกิจ
หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

.

-2เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบได้รับการติดต่อจาก Central Lab ซึ่งเป็นองค์กรของ
นายกเทศมนตรี
รัฐ บาล สอบถามว่ า เทศบาลเมื องศรี ส ะเกษสนใจตรวจเรื่ องสารตกค้ างในผัก ผลไม้
และอาหารหรื อ ไม่ หากสนใจให้ ป ระสานไปเขาจะมาเก็ บ ตั ว อย่ า งและเขาจะออก
ใบรับรองให้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และฝากเบอร์โทรไว้ เป็นการทํางานที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รายงานการประชุมครั้งที่ 17 / 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา
สํานักการคลัง
-แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 12
ข้อความ “ELIT”แก้ไขเป็น “DLIT”
-แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 22
ข้อความ “ค่าเช่า 12,000 บาท แก้ไขเป็น “ค่าเช่า 2,000 บาท
กองสาธารณสุข
แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 25
ข้อความ“วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2560”แก้ไขเป็น“วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2560”
มติที่ประชุม

รับทราบและให้การรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1.การจัดอบรมให้ความรู้สํานัก/กอง/ฝ่ายเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สํานักการคลัง
-เรื่องการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สํานักการคลังได้ดําเนินการแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน
ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี และสํานัก/กอง/ฝ่ายที่มีปัญหาในการ
ทํางานก็สอนตัวต่อตัวที่สํานักการคลัง
2.การขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สํานักปลัดเทศบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ อนุมัติประชุมสภาวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ขอให้สํานัก/กอง ได้ส่งญัตติให้สํานักปลัดไม่เกินวันที่ 19 ตุลาคม 2560

-33.ติดตามการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร
หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร
รายงานความคืบหน้าการประสาน สํานักงานธนารักษ์ เรื่องขอเช่าที่ราชพัสดุ
เพื่อจัดทําสถานีขนส่งแห่งใหม่
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ให้หัวหน้าสถานีขนส่งประสานนําเรื่องเข้าคณะกรรมการขนส่งจังหวัด
นายกเทศมนตรี
นําแบบแปลนมาตรฐานให้สํานักการช่างได้ตรวจสอบแบบแปลนให้เรียบร้อย
วางแผนเผื่ออนาคต ทําผังให้ชัดเจน ให้มีสวนหย่อม ที่พักรถ ทําลานจอดรถ
3.ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงตลาดโดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัล
การบริหารจัดการที่ดี
กองสาธารณสุข
การปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 2 จะปรับปรุงแผง พื้น ร่องระบายน้ํา
ระบบไฟฟ้าและทาสีใหม่โดยมีการประชาคมสอบถามความคิดเห็น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2560 ณ ห้องประชุมกองสวั สดิการสังคม มีผู้ประกอบการ 90 คน เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เริ่มดําเนินการเดือนมกราคม 2561หลังปีใหม่
เนื่องจากผู้ประกอบการขอขายสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

ให้ทําช่วงที่ 2 ไปพร้อมกันเพราะมีเงินมาอีก 4 แสนบาทจะได้เสร็จพร้อมกัน
4.ติดตามความคืบหน้าการจัดทําราคากลางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล1

สํานักการช่าง
สําหรับราคากลางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1
ตอนนี้ดําเนินการเสร็จแล้วกําลังทําเรื่องเสนอให้จังหวัดพิจารณา ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ
นําเสนอโดยบันทึกผ่านตามลําดับ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีโครงการเป็น 100 โครงการต้องรีบทํา วางแผนให้ดี
นายกเทศมนตรี
แต่ ล ะเดื อน/สั ปดาห์ ต้ องทํ า อะไรบ้ า งขอให้ อ ยู่ใ นแผน ถ้ า ทํ า ได้ ต ามแผน งานก็ จ ะ
ไม่ค้างไม่สะดุด เรื่องตลาดสดที่จะสร้างใหม่ทําเรื่องไปจังหวัดและให้ติดตามเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
เรื่องสภากาแฟ เตรียมประสานงานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
นายกเทศมนตรี
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ใครจะทําอะไรต้องประสานกัน เรื่องออกหนังสือเชิญ ใครจะเชิญ
อาหารกี่อย่างได้ข้อมูลแล้วมาประชุมกันอีกครั้ง
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
ได้ประสานไปแล้วเรื่องการเชิญแขก ทสจ.จะเป็นผู้เชิญและรับลงทะเบียน
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ เทศบาลเมืองศรีสะเกษจัดเตรียมอาหารทั้งหมด เรื่องค่าใช้จ่ายแบ่งครึ่ง

-4นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
- ฝากเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสํานักงานหลังใหม่มันใหญ่ไปให้มีพื้นที่
นายกเทศมนตรี
จอดรถจะได้สะดวก ชั้น 4 จะเสร็จแล้ว สํานัก/กองไหน จะมาอยู่เมื่อมาแล้วต้องคุยกัน
เรื่องที่จอดรถต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา
-ตึกด้านหน้าสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงให้ช่างไปตรวจสอบสั่งให้รื้อเลยไม่ต่อสัญญา
ไม่ให้เช่าจะทําเป็นที่จอดรถ ที่เป็นของเทศบาลไม่ใช่ที่ธนารักษ์
-หลังจากปรับปรุงสํานักงานเสร็จถนนไม่ค่อยดีปูยางทับมันจะดีกว่า ให้นําเข้า
แผนทําให้สวยงาม
-ฝากกองสาธารณสุขติดตามเรื่องโรงฆ่าสัตว์ด้วย
กองวิชาการและแผนงาน
วันนี้จะมีการประชุมแผนเชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 10.00 น
คณะกรรมการพัฒนา 14.00 น. แผนเพิ่มเติมของสํานักการศึกษา
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 จะมีการประชาคมระดับชุมชน
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 จะมีการประชุมประชาคมระดับเมือง และประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 จะรายงานผลการประเมินแผนการพัฒนาต่อสภา
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 รายงานคณะกรรมการพัฒนาแผนแล้วรายงานผู้บริหารต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
-ปรึกษาที่ประชุมเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ปลัดเทศบาล
-ฝากสํานักการช่าง สํานักการคลัง แจ้งผู้รับจ้างทุกรายในกรณีที่ต้องถูกปรับ
อาจจะไม่ถูกเลือกเป็นผู้รับจ้างได้ โดยเฉพาะอาคารข้างหน้าโอกาสที่จะถูกปรับมีสูง
ฉะนั้นต้องเร่งรัดให้เข้าดําเนินการ เพราะมีระเบียบเรื่องการประเมินผู้รับจ้าง
สํานักการศึกษา
รายงานการเข้าประชุมปรึกษาหารือกําหนดรูปแบบการจัดงานเทศกาลปีใหม่
4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจําปี 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จะมีการจัดงาน
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 4 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษรับผิดชอบในส่วนคณะกรรมการจัดหารายได้
และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แสงเสียง คณะกรรมการฝ่ายร้าน
ธารากาชาด คณะกรรมการฝ่ายทําบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการ
ฝ่ายรักษาความสะอาด มีการแสดงคอนเสิร์ต ประกวดหนูน้อยยุวทูต ธิดาสี่เผ่าไทย
มีเดินแบบผ้าไหมกิตติมศักดิ์ของส่วนราชการ
สํานักการคลัง
ขอให้สํานัก/กอง/ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุที่ทําหน้าที่พัสดุของสํานัก/กองให้
สํานักการคลังเพราะจะทํารหัสยูเซอร์เนมพาสเวิด จะมีหนังสือแจ้งตามหลัง

-5เลิกประชุม

เวลา 1๑.๐๐น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา มะโนรมย์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ลงชื่อ
(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

