รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสมพร
๒. นางสาวศรีเสงี่ยม
๓. นายพิพัฒน์
๔. นายอัครวุฒิ
๕. นางจุฑารัตน์
๖. นางอุไร
๗. นางสมพร
๘. นางภคมน
๙. นายศักดิ์ไชย
๑๐. นายทวีพงษ์
๑๑. นางวราภรณ์
๑๒. นางสมพิศ
๑๓. นางเอมฤดี
๑๔. นางละเอียด
๑๕. นายอดิศักดิ์
๑๖. นายนรินทร์
๑๗. นายคมสัน
๑๘. นางสาวสุพรรณี
๑๙. นางจิราภัค
๒๐. นางพิศมัย
๒๑. นางนันท์นภัส
๒๒. นางเครือวัลย์
๒๓. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๔. นางสาวจุฑามาศ
๒๕. นางศิรินทิพย์
๒๖. นางโสมาวดี
๒๗. นางคุณัญญา
๒๘. นางนงลักษณ์
๒๙. นางอรอินท์
๓๐. นายนภดล

จึงศิรกุลวิทย์
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
หอมหวล
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ลาลุน
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
เพิ่มบุญ
นาคํา
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
ผายพิมพ์
ทรงกลด
พรหมอุตม์
ทองดี
ดอกไม้
โสมศรีแพง
มากพยับ
นาจําปา
อินทรวงษ์โชติ
ทองดี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
ผอ.กองวิชาการ ฯ
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

๑.
๒.
๓.
๔.

จันทร์พวง
มหาสุวีระชัย
สืบเสน
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
นายนพดล
นายมาโนช
นายเกษม
นางพัชรี

ติดภารกิจ
”
”
”

๒
๕. นายเกียรติศักดิ์
๖. นายลิขิต
๗. นายพงษ์พิมล
๘. นายสมเกียรติ
๙. นางชนพรพรรณ
๑๐. นางวิลาวัลย์
๑๑. นางพรจิต
๑๒. นายจรัส
๑๓. นายธนัชกฤศ
๑๔. นางสาวพชระ
๑๕. นางนรารัตน์
๑๖. นายภูมิภัทร
๑๗. สิบเอกฉลองชัย
๑๘. นางกิติวรรณ
๑๙. นางวิไล
๒๐. นางรจนา
๒๑. นางณัชชารีย์
๒๒. นางสาววาสนา
๒๓. นายวราวุฒิ

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

ธรรมกุล
ทองทัย
คําลอย
จรัสศิริรัตน์
ลําสมุทร
จึงอนุวัตร
สืบเสน
ไชยรัตน์
บุญชูธนะวัตร
ศรีสุธรรม
สุหร่าย
ราศรี
ภิรมย์
จรรยาสุทธิวงศ์
มัทวานุกูล
อรัมสัจจากุล
พิพัฒนพรเลิศ
หนูชูด
ครูทอง

รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ
นิติกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑. ติดตามการไหลของน้ําที่เป็นผลกระทบชุมชนหนองแดง และในเขตเทศบาล
เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนัก
๒. ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร แผงลอยขายอาหารบนฟุตบาท
ทางเท้า บริเวณตรงข้ามคลินิกหมอสรัญญา
๓. ดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะบริเวณทางเข้าระหว่างเกษตรอําเภอเมืองมาถึง
โรงเรียน ท.๓ จากการที่ประชาชนร้ องเรียนมาเป็น จํา นวนมาก โดยการลงไปตรวจ
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๔. ติ ด ตามความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น การ ๓ โครงการ (จนกว่ า จะครบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารและต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕

๓

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

- โครงการปรั บปรุ งสะพานขาว จากการใช้เงิ นรางวั ล องค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่ นที่ มี ก ารบริ หารจัด การที่ดี ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตผู้ สู งอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ติดตามการเตรียมงาน จัดงาน คอนเสิร์ต ช่อง ๓ Power Team
วันนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารทุกสํานัก/กอง ร่วม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลบ้านไผ่ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมศรีพฤษธาลัย
ด้วยพาณิชย์จังหวัด ฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญชวน
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกสํานัก/กอง ร่วมพิธี
เปิด โครงการตลาดน่าชม ตลาดออดหลอด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. ดําเนินการทําป้ายแผนผังสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเกาะ
ห้วยน้ําคํา
อยู่ระหว่างดําเนินการ
๒. ดําเนินการทําป้ายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แต่ละสํานักกอง ดําเนินการ
จัดทําเอง
จากการสั่งการในการประชุมแต่ละครั้ง ทุกสํานัก/กอง ควรจะมีการทบทวนข้อ
สั่งการและดําเนินการให้เรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนของทําป้ายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
สํานัก/กอง เร่งดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
กองวิชาการ ฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากสรุปการ
ลงพื้นที่ เพื่อตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ
- ทุก หน่ วยงานควรจั ดทํ าแผนผังแสดงขั้ นตอนการปฏิบัติงาน แผนผั งแสดง
ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ติดตั้งภายในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
จากรายละเอียด ทุกสํานัก/กอง จัดทําแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนผังแสดงผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ติดตั้งภายในสถานทีป่ ฏิบัติงานอย่างชัดเจนด้วย
และข้อสุดท้าย เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
ต่อไปเป็นข้อสั่งการจาก นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล คือ ฝากทุก สํานัก/
กอง ในการเสนอญัตติสภา ฯ ในการประชุมสภา ฯ หากเรือ่ งที่อ้างถึงระเบียบใหม่

๔

นายนริทร์ วงศ์เศษ
ผอ.โรงเรียน ท. ๗
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

ขอให้สําเนาระเบียบให้สภา ฯ และหนังสือถึงประธานสภาโดยฝากให้ สํานักปลัด ฯ
แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย
ต่อไปเป็นข้อสั่งการจากนายเกษม สืบเสน ที่ปรึกษานายก ฯ มีดังนี้
๑. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ฯ นํานักเรียนสมัคร เพื่อเข้าแข่งขันการอ่านสารานุกรมไทย
๒. โรงเรียนในสังกัด ฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน ชั้น ป. ๑ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
๓. โรงเรียนในสังกัด ฯ ควรใช้นโยบายโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ในการ
พัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จ
๔. นโยบายผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบนักเรียนหน้าเสาธง “เรื่องยาเสพติด”
และนโยบายให้นักเรียนหญิงเรียนยุวกาชาด ซึ่งในส่วนของโรงเรียนที่ไม่มีควรจะมีการ
ดําเนินการจัดอบรมครูผู้นํายุวกาชาด
สํานักการศึกษาได้มีการแจ้งเรื่อง นโยบายผู้วา่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบ
นักเรียนหน้าเสาธง “เรื่องยาเสพติด” ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ซึ่งโรงเรียนในสังกัด ฯ
ที่เป็นตัวแทน คือ โรงเรียน ท.๑, ท.๒ รับทราบเรียบร้อยแล้วครับ
ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายคมสัน เพิ่มบุญ
๑. กองกําลังรักษาความสงบ ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
มอบหมายหน้าที่ในบ่ายวันนี้
๒. รายงานเรื่องน้ําท่วมรอการระบายน้ํา ของฝายวิทยาลัยเกษตร ฯ
๓. งานโครงการตํ า บลละ ๕ ล้ า น ในส่ ว นที่ เ ป็ น งบประมาณจากจั ง หวั ด
โครงการก่อสร้างสะพานเล็กข้ามล่องก้านเหลือง - ห้วยสําราญ ชุมชนท่าเรือ ได้แจ้งให้
จังหวัดทราบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้มาลงมือดําเนินการ
๔.๒ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางภคมน คําตา
๑. สรุปคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผอ.กองวิชาการ ฯ
(LPA) ประจําปี ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังนี้
๑) ด้านการบริหารจัดการ ๘๐.๕๙ คะแนน
๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๙๓.๘๙ คะแนน
๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๘๑.๑๔ คะแนน
๔) ด้านการบริการสาธารณะ ยังไม่ทราบเนื่องจากกรรมการยังตรวจไม่เสร็จ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
รายงานพัสดุ มีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง ๒ โครงการ,
ผอ.สํานักการคลัง
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๒ โครงการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๕

นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
มติที่ประชุม

นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

มติที่ประชุม
นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
ผอ.โรงเรียน ท.๓
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
เลิกประชุม

๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. โครงการก่อสร้างอาคาร ๑๙ ล้าน
๒. รายงานข้อมูลจากการประชุมเรื่องการเปิดถนนหน้าโรงเรียนสตรีสิริเกศ
๓. รายงานการตรวจแผงลอยขายอาหาร บริเวณ ถ.วิจิตรนคร ตรงข้ามคลินิก
หมอสรัญญา
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ฝากสํานักการช่างพิจารณาการปรับปรุงตลาด ๒ จากการใช้เงินรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ขอความร่วมมืองานเทศกิจ สํานักการคลัง แก้ไขปัญหาแม่ค้าขายสินค้าบน
โต๊ะหินอ่อน บริเวณตลาดโต้รุ่ง
๓. กองสาธารณสุข ฯ กํา หนดจัดโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนเอื้ออาทร
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ โรงเรียนเทศบาล ๓
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ขอความร่วมมือฉีดพ่นยุงลายเพิ่มเติม
๒. ขอขอบคุณสํานักการช่างที่ได้ดําเนินการขุดลอกท่อให้
๓. ขอความอนุ เคราะห์ ตัด หญ้ า และแก้ ไ ขปัญ หาที่ ประชาชนนํ า ขยะไปทิ้ ง
บริเวณทางเข้าระหว่างเกษตรอําเภอเมืองมาถึงโรงเรียน ท.๓
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๖
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

