รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 21 / 2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม

1.นายเกษม
2.นางสาวศรีเสงี่ยม
3.นายพิพัฒน์
4.นางจุฑารัตน์
5.นางสมพร
6.นางภคมน
7.นายศักดิ์ไชย
8.นายชัยชนะ
9.นายบุญส่ง
10.นางสาวณัฎฐนันทน์
11.นางวราภรณ์
12.นางสมพิศ
13.นางเอมฤดี
14.นายพงษ์พิมล
15.นายนคเรศ
16.นางนันท์นภัส
17.นางเครือวัลย์
18.นางคุณัญญา
19.นางศิรินทิพย์
20.นางอรอินทร์
21.นางสาวสุพรรณี
22.นายสนั่น
23.นางสาวณัชชารีย์
24.นางโสมาวดี
25นางสาววาสนา

สืบเสน
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
หอมหวล
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงษ์
ตระกาลจันทร์
สีหะวงษ์
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
คําลอย
ศรีโท
ผายพิมพ์
ทรงกลด
มากพยับ
ดอกไม้
อินทรวงษ์โชติ
นาคํา
อุตอามาตย์
พิพัฒนพรเลิศ
โสมศรีแพง
มะโนรมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
รก.ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7
ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
รก.หัวหน้าสํานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
พยาบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

-2ผู้ไม่เข้าประชุม
1.นายมาโนช
2.นายสมพร
3.นายนพดล
4.นางอุไร
5.นายศักดิ์ไชย
6.นายธนัชกฤศ
7.นายนภดล
8.นายอดิศักดิ์
9.นางชนพรพรรณ
10.นางนันท์นภัส
11.นางพิสมัย
12นางสาววิลาวัลย์
๑3.นางพรจิต
14.นางวรรณภา
15.นางนรารัตน์
16.สิบเอกฉลองชัย
17.นายอภิสันต์

มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
จันทร์พวง
บัวบาน
เตรียมพิทักษ์
บุญชูธนะวัตร
ทองดี
รุ่งโรจน์
ลําสมุทร
ผายพิมพ์
สุวรรณจันทร์ดี
จึงอนุวัตร
สืบเสน
เควันดี
สุหร่าย
ภิรมย์
นันทพรหม

รองนายกเทศมนตรี
ติดราชการ
รองนายกเทศมนตรี
ติดราชการ
รองนายกเทศมนตรี
ติดราชการ
รองปลัดเทศบาล
ติดราชการ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ติดราชการ
รก.หัวหน้างานป้องกัน
ติดราชการ
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ฯติดราชการ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
ติดราชการ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษีฯ
ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
ติดราชการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ติดราชการ
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
ติดราชการ
นักจัดการงานเทศกิจ
ติดราชการ

-3เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เวลา 10.00 น.
เรื่องจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

-ไม่มี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

-รายงานการประชุมครั้งที่ 20/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด
นายธานี เพิ่มพูน
สัตวแพทย์

ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 19/2560
1. ติดตามเรื่องการบริหารจัดการประชากรสุนัขและแมว
การติดตามสํารวจประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาล จะสํารวจจํานวน
ที่แน่นอนก่อนฉีดวัคซีนซึ่งจะสํารวจให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนมกราคม จากข้อมูลเดิมเมื่อปี
ที่แล้ว สํารวจไว้ 4,300 ตัว ทั้งสุนัขและแมวแต่วัคซีนขาดตลาดปีที่แล้วจึงฉีดวัคซีน
ได้แค่ 4 ชุมชน จํานวน 800 ตัว ซึ่งปีนี้จะดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนเมษายน

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

2.ติดตามความคืบหน้าเรื่องการเรียนการสอนแบบเบลนคลาวด์และสมาร์ทบอร์ด

นายสรรชัย คําอุดม
ครูโรงเรียน เทศบาล 2

ได้ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนแบบเบลนคลาวด์และสมาร์ทบอร์ด

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

3. ติดตามความคืบหน้าแนวทางการจําหน่ายขยะ RDF

นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมฯ

สํานักการช่างได้ทําเรื่องสอบถามไปยังส่วนราชการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับ
ขยะ RDF เพื่อนําข้อมูลมาประกอบราคากลางที่จะขาย เช่นเทศบาลเมืองวารินชําราบ
จังหวัดอุบลฯ สอบถามเรื่องรับซื้อหรือขายขยะ

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

ท่านนายกบอกให้ดําเนินการตามระเบียบ อยากให้ทางช่า งประสานนิติกร
เพื่อประสานไปยังคณะกรรมการจังหวัดด้วย จะให้เราดําเนินการขายเลยได้หรืเปล่า
หรือขอความเห็นชอบก่อน

-4ระเบียบวาระที่ 4
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
จ่าย ผอ.สํานักการคลัง

เรื่องเพื่อพิจารณาจากสํานัก/กอง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จะมีการประชุม อสม. ณ โรงเรียนเทศบาล 1
วัดเจียงอี
ขอความอนุเคราะห์สํานัก/กอง เร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายจ่ายค้าง

นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข

มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง
1.กรมอนามัยได้ทบทวนบทบาทของงานสาธารณสุข เรื่อง พรบ. ควบคุมโรค 2558
ในอนาคตต้องมีคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัดและอําเภอ กฎหมายฉบับนี้ให้
อํานาจกับเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันโรคที่อันตราย เช่น วัณโรคจะถูกจํากัดพื้นที่ อยู่บ้าน
ได้เท่านั้น
2.สรุปข้อมูลตลาดประชารัฐ ซึ่งความยากคือ ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ 3 ที่
เช่น อาจเลือกตลาดโต้งรุ่ง ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนไปตลาดอื่น ซึ่งมีลําดับให้เลือก วันที่ 30
พฤศจิกายน 2560จะปิดรับสมัคร มีผู้ประสงค์ตลาด 1 จํานวน 20 ราย ตลาด 2
จํานวน 20 ราย ตลาด 3 จํานวน 17 ราย ตลาดโต้งรุ่ง 230รายส่วนออดหลอดว่าง
ได้พยายามคุยให้ผู้ประกอบการไปขายที่ออดหลอดจะได้เร็วและสะดวก หากเลือก
โต้รุ่งต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองมาก่อนว่าเป็นคนในเทศบาลหรือผู้ยากจนจริง
อาจจะมีการจ่ายอัตราค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนจังหวัดให้ลดค่าแผงลงบ้าง เทศบาล
เก็บเท่านี้แต่ประชารัฐอาจเก็บน้อยกว่า

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

ฝากในส่วนของตลาดโต้รุ่งซึ่งมีประเด็นอยู่ว่าถ้าให้เขาขายแล้วคนที่ขายอยู่เดิม
จะมีปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่เก็บค่าแผงหรือเก็บน้อย คนที่ขายอยู่แล้วจะเป็นประเด็น
หรือไม่ อาจจะจัดเขาไปลงออดหลอด คนจะได้ไปมากขึ้น โต้รุ่งใคร ๆ ก็อยากขาย
ลองพิจารณาดูอีกที ว่าโต้รุ่งเราอาจจะไม่ให้

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ท่านผู้วา่ เดินดูตลาดออดหลอดแล้วท่านบอกว่าเหมาะดี จะช่วยเรื่องห้องน้ํา
เพราะไม่มีห้องน้ํา ท่านพาณิชย์จังหวัดบอกจะสนับสนุนเรื่องโต๊ะเก้าอี้ ท่านหอการค้า
ขอดูก่อนว่าจะสนับสนุนได้มากน้อยแค่ไหน

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

ด้วยสถานีขนส่งผู้โดยสารร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจัดกิจกรรมทําความสะอาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเรียนเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในวันที่ 4 ธันวาคม เวลา 8 .30 น.
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ําใจสู่ธารากาชาดการจัดงานวันปีใหม่สี่
เผ่าไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าบ้านพักผู้วา่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษบริจาคเป็นเงินสด 30,000 บาท

-5นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

สํา นั ก งาน ปปช.ประจํ า จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เชิ ญ เทศบาลร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพ
งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมงาน
และร่วมเดินรณรงค์ 200 คน และขอความอนุเคราะห์น้ําดื่ม 1,000 แก้ว เต้นท์ 3 หลัง
โต๊ะลงทะเบียน 12 ตัว สําหรับการแต่งกายชุดสุภาพสีขาว

นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมฯ

ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จะเสด็จมาตรวจเยี่ยมการทํางานหน่วยแพทย์ พอสว.
จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ทั้งนี้
จังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้งเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นคณะทํางานฝ่ายปรับปรุงตกแต่ง
เส้นทางเสด็จ คณะทํางานฝ่ายแสงสว่างบริเวณโรงเรียน จุดเข้าประทับซึ่งเป็นอาคาร
หอประชุม ได้รับแจ้งว่าให้เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดในอาคารเป็นLED ฝ่ายดําเนินงาน
ด้านความสะดวก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือถวายความปลอดภัย การเตรียมสนามให้รถ
ดับเพลิงประจําสนาม ก่อนเฮลิคอปเตอร์จะลงจอด 2 ชั่วโมง ทั้งสองสนามที่โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประดับดอกไม้เส้นทางเสด็จภายใน
โรงเรียน ประดั บธงประจํา พระองค์ ธงชาติธงสั ญลักษณ์ตลอดเส้น ทางในโรงเรีย น
จัดเตรีย มห้องทรงงาน จัดทํา ลาดพระบาทจากห้องทรงงานมาห้ องประทั บ ทํ าพื้ น
ยกระดับพรมสีแดงทําฉากด้านหลังที่ประทับสีเทาเขียวพร้อมตัวอักษร การรับเสด็จ
ต้องใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

นายเกษม สืบเสน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เรื่องการรับนักเรียน ปีนี้อนุบาลศรีสะเกษรับเด็ก 3 ขวบเข้าอนุบาล 1 แล้ว
เป็นการแย่งนักเรียนกันกับโรงเรียนเทศบาล อีกเรื่องคือศูนย์เด็กรับเด็ก 2 ขวบเข้ามา
ศูนย์ที่ถูกต้องจะมีอยู่ 3 ศูนย์จะได้รับความช่วยเหลือ ส่วนศูนย์ที่ไม่ถูกต้องก็ช่วยเหลือ
ตัวเอง เรื่องห้องเรียนพิเศษถ้าเป็นไปได้ลองพิจารณาดู เพื่อดึงดูดใจให้ประชาชนสนใจ
มากขึ้น เพื่อที่จะเทียบเคียงกับโรงเรียนอื่นถ้าเราทําได้ดีก็เป็นหน้าเป็นตากับเทศบาล
อีกอย่างคือโรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนเทศบาล 2 ส่งไปแล้วต้องไปแข่งกับ
อีก 5 โรงเรียน
กิจกรรมลูกเสือค่ายพักแรม สิ่งที่เห็นคือความพร้อมของเด็ก ไม่ค่อยมีการร้อง
เพลง รําวง ยังไม่ค่อยเก่ง ฝากคุณครูฝึกเด็กประกอบอาหารด้วย
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 สโมสรไลออนส์มีกิจกรรมเดินและปั่นจักรยาน
ต้านลมหนาวฉลอง 30 ปี ไลออนส์ศรีสะเกษ และ 100 ปี ไลออนส์โลก ขอรถกอง
วิชาการและแผนงานแห่โฆษณา นายกเทศมนตรีและนายกสโมสรไลออนส์เป็น
ประธาน กองสาธารณสุขได้ช่วยตรวจสุขภาพให้ผู้ร่วมกิจกรรม สํานักการศึกษาช่วยจัด
กระบวนการความพร้อม
เนื่องจากสโมสรไลออนส์รับสนองพระราชดํารัสในหลวงโดยพูดถึงการสร้าง
หนังสือสารานุกรม สโมสร ไลออนส์จึงจัดการแข่งขัน อยากจะให้โรงเรียนเทศบาลไป
แข่งระดับประเทศ

-6นางนันท์นภัส ผายพิมพ์
ได้รับแจ้งประสานจากสํานักงานกองต่าง ๆ เรื่องได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งไม่มีอยู่ในแผน และได้แจ้งให้แต่ละสํานัก /
กอง /ฝ่าย ทราบแล้ว ถ้าสํานัก / กอง /ฝ่าย ไหนมีความจําเป็นก็ให้บอกเหตุผลความ
จําเป็นมาขอเพิ่มในแผน เสนอตามลําดับขั้น ส่วนของการประชุมประชาคมอยากจะขอ
ความอนุเคราะห์แต่สํานัก / กอง /ฝ่าย ได้เข้าร่วมด้วย
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ ( ถ้ามี )

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด

ระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ อปท.2560
ให้จัด ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ ง ชื่ อคณะกรรมการช่วยเหลื อประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลจะมีนายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมายเป็น
ประธาน มีข้าราชการจากท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับมอบหมายและผู้แทนส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมายจากนายอําเภอ ผู้แทนประชาคมที่นายกคัดเลือก 3 คน หัวหน้าส่วน
งานที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ไม่เกิน 2 คนปลัดเทศบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

หัวหน้างานของเทศบาลที่รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 2 คนจะเสนอ
จากกอง สวัสดิการและกองสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ มีคณะกรรมการ
แล้วต้องมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ จะใช้ตรงไหน จะต้องเป็นที่เจ้าหน้าที่
อยู่ประจํา 24 ชั่วโมง ที่ประชาชนสะดวก โครงสร้างศูนย์จะมีนายกเป็นผู้อํานวยการ
ปลัดเป็นรอง จะมีหัวหน้าศูนย์กลั่นกรองติดตามรับเรื่องแต่ละเรื่อง มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจํา
อปพร.เข้าเวร เสาร์ อาทิตย์ ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ศูนย์ มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเวลา
ปฏิบัติตั้งแต่ 8.30 - 16.00นาฬิกา การรับเรื่อง การลงเวลา มีรับเรื่องเวลานอก
เวลาราชการ การอ่านสรุปเอกสารส่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องมีห้องมีเจ้าหน้าที่นั่ง
ประจํา ฝากลองดูห้องวิทยุ ออกคําสั่งและทําเป็นศูนย์ขึ้นป้ายไว้
การก่อสร้างสถานีขนส่งอยากจะฝากในเรื่องงบประมาณลองคุยกับเขาใหม่
ตอนนี้อยู่ขั้นตอนส่งเอกสารให้ ธนารักษ์ ถ้าถนนไม่เป็น 4 เลน จะใช้งบไหน ฝากช่วย
ตามเรื่องอีกที ท่านนายกให้ใช้เงินเรา ท่านก็บอกเอาตามแบบเขาเลย ค่าควบคุมงาน
ในปีนี้น่าจะไม่มีปัญหาเขาจะอนุมัติหรือเปล่าก็ติดตามดู

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

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

