รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายนพดล
๓. นายสมพร
๔. นางพัชรี
๕. นางสาวศรีเสงี่ยม
๖. นายเกียรติศักดิ์
๗. นายอัครวุฒิ
๘. นางจุฑารัตน์
๙. นางอุไร
๑๐. นางสมพร
๑๑. นางภคมน
๑๒. นายเชิดทวี
๑๓. นายบุญส่ง
๑๔. นางสมพิศ
๑๕. นางสาวณฐอร
๑๖. นายวิรชั
๑๗. นายอดิศักดิ์
๑๘. นายนรินทร์
๑๙. นายพงษ์พิมล
๒๐. นายสมเกียรติ
๒๑. นางสาวสุพรรณี
๒๒. นางจิราภัค
๒๓. นางพิศมัย
๒๔. นายธนัชกฤศ
๒๕. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๖. นางศิรินทิพย์
๒๗. นางเครือวัลย์
๒๘. นางคุณัญญา
๒๙. นางโสมาวดี
๓๐. นางสาวพชระ

อังคสกุลเกียรติ
จันทร์พวง
จึงศิรกุลวิทย์
มหาลวเลิศ
ณูรักษา
ธรรมกุล
มณีนิล
หอมหวล
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
คําตา
รัตนวงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
รุ่งธัญญากิจ
ลาลุน
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
คําลอย
จรัสศิริรัตน์
นาคํา
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
บุญชูธนะวัตร
พรหมอุตม์
ดอกไม้
ทรงกลด
มากพยับ
โสมศรีแพง
ศรีสุธรรม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนเทศบาล ๔
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นิติกร

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

อินทรวงษ์โชติ
ภิรมย์
ครูทอง
นาจําปา

นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
เจ้าพนักงานเทศกิจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

มหาสุวีระชัย

รองนายกเทศมนตรี

นางอรอินทร์
สิบเอกฉลองชัย
นายวราวุฒิ
นางนงลักษณ์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายมาโนช

ติดภารกิจ

๒
๒. นายเกษม
๓. นายพิพัฒน์
๔. นายศักดิ์ไชย
๕. นายคมสัน
๖. นายจรัส
๗. นางชนพรพรรณ
๘. นางสาวจุฑามาศ
๙. นางวิลาวัลย์
๑๐. นางพรจิต
๑๑. นางนันท์นภัส
๑๒. นางนรารัตน์
๑๓. นางณัชชารีย์
๑๔. นางกิติวรรณ
๑๕. นางรจนา
๑๖. นางวิไล
๑๗. นางสาววาสนา

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

สืบเสน
อินทรวงษ์โชติ
เตรียมพิทักษ์
เพิ่มบุญ
ไชยรัตน์
ลําสมุทร
ทองดี
จึงอนุวัตร
สืบเสน
ผายพิมพ์
สุหร่าย
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
หนูชูด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑. ฝากศึกษาระเบียบการประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
๒. ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๙ กําหนดการทอดกฐินเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ณ วัดเลียบบูรพาราม
๓. ประชาสัมพันธ์การแสดงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. ฝากเรื่องความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๓
๕. 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
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายพงษ์พิมล คําลอย
รอง ผอ.สํานักการศึกษา

นายพงษ์พิมล คําลอย
รอง ผอ.สํานักการศึกษา

- โครงการปรั บปรุ งสะพานขาว จากการใช้เงิ นรางวั ล องค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่ นที่ มี ก ารบริ หารจัด การที่ ดี ด้ า นการส่ งเสริม และพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตผู้ สู งอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กํากับดูแลการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง
บริษัททิพยประกันภัย มาประชาสัมพันธ์โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. เตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนที่จะเกิดขึ้น
๒. เก็บข้อมูลระดับน้ําฝน เป็นตัวเลขที่วัดได้
๓. ติดตามงานด้านการศึกษา
รายงานติดตามงานด้านการศึกษา มีดังต่อไปนี้
๑. รายงานโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารและต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการลงนามปรับราคากลาง
๒. ขอเรีย นเชิญคณะผู้ บริหาร หั วหน้ าส่ว นราชการ ร่ว มพิธีเ ปิด การแข่ง ขัน
บาสเกตบอล ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนรวมสินวิทยา
๓. สํานักการศึกษาเตรียมความพร้อมคัดเลือกนักกีฬา ซึ่งจะเป็นตัวแทนการ
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด เริ่มวันที่ ๑๓ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
๔. รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
- การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับปฐมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒
ได้รางวัลชนะเลิศ
- การแข่งขันฮูล่าฮูป ระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๒ ได้รางวัลชนะเลิศ ฯ
๕. การแข่งขันกีฬาไทยคัพ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้พิจารณาส่งการแข่งขัน
กี ฬ าฟุ ต บอลเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ๒ ประเภท คื อ ๑) ประเภทประชาชนทั่ ว ไป และ๒)
ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
๖. วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดอบรมการขยายผลการจัดการเรียนการ
สอนพัฒนาสมอง (BBL) ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) เป้าหมายคือครูแกนนํา
โรงเรียนละ ๑๒ คน
๗. ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ศึกษาดู
งาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะได้นําความรู้มาพัฒนา
โรงเรียนในสังกัดของเราให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ

๔
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
มติที่ประชุม
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
มติที่ประชุม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
มติที่ประชุม
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายนพดล จันทร์พวง

ข้อสั่งการข้อต่อไป ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการ (จนกว่า
จะครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
- โครงการปรั บปรุ งสะพานขาว จากการใช้เงิ นรางวั ล องค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่ นที่ มี ก ารบริ หารจัด การที่ ดี ด้ า นการส่ งเสริม และพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตผู้ สู งอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ใช้งบประมาณส่วนนี้ ก่อสร้างสะพานขาว ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และสะพานข้าม
เกาะ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และในส่ ว นของโครงการก่ อสร้ า งอาคารเทศบาลเมื อง
ศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท สํานักการช่างได้ส่งแบบ ประมาณการ
ให้กับจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างรอนัดประชุมครับ
ข้อสั่งการจากนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล คือฝากกองสาธารณสุข ฯ
คิดรูปแบบและวิธีการทําความสะอาดตลาด ๒ ให้สะอาดขึ้น
กองสาธารณสุข ฯ ได้ประสาน ผอ.คมสัน และอยู่ระหว่างประมาณการราคา
ซึ่งในส่วนของการทําความสะอาดกําหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในสัปดาห์
วันแม่และในส่วนของการจัดทําป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณทางเข้าระหว่างเกษตรอําเภอ
เมืองมาถึงโรงเรียน ท. ๓ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ในวันนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
ทุกสํานัก/กอง ร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่นัดสุดท้าย ณ ตลาดออดหลอด
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองวิชาการ ฯ
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญประชุมแผนพัฒนา
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙
รายงานพั ส ดุ ดั ง ต่ อ ไปนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการกํ า หนดราคากลาง จํ า นวน ๒
โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๔ โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
หารือที่ประชุม ฯ เรื่องการปิดประกาศที่ดิน
ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการตามระเบียบที่ดิน ซึ่งได้กําหนดพื้นที่ติด

๕
รองนายกเทศมนตรี

ประกาศไว้ ณ ที่ใด ก็ต้องดําเนินการตามนั้น ซึ่งหากมีกําหนดให้ติดประกาศ ณ เทศบาล
เมื อ งศรี ส ะเกษแล้ ว หากว่ า เป็ น การดํ า เนิ น การที่ไ ม่ ส ะดวกเท่ า ไหร่ แต่เ ราก็ ค งต้ อง
ดํา เนินการต่อไป เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชนขอให้นําใบเสร็จรับเงินมาออกที่
สํานักปลัด ฯ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และนําส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ กองสาธารณสุข ฯ
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
สถานการณ์ไข้เลือดออก ๕ ปีย้อนหลัง เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๘)
- ปี ๒๕๕๔ จํานวนผู้ป่วย ๔๕
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
- ปี ๒๕๕๕ จํานวนผู้ป่วย ๓๐
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
- ปี ๒๕๕๖ จํานวนผู้ป่วย ๑๓๐
- ปี ๒๕๕๗ จํานวนผู้ป่วย ๒๔
- ปี ๒๕๕๘ จํานวนผู้ป่วย ๔๕
จํานวนผู้ป่วยแยกตามราย PCU ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
- ลําดับที่ ๑ PCU ๓ จํานวนผู้ป่วย ๙ ราย
- ลําดับที่ ๒ PCU ๒ จํานวนผู้ป่วย ๔ ราย
- ลําดับที่ ๓ PCU ๔ จํานวนผู้ป่วย ๒ ราย
- ลําดับที่ ๔ PCU ๑ จํานวนผู้ป่วย ๐ ราย
- ลําดับที่ ๕ PCU ๕ จํานวนผู้ป่วย ๐ ราย
รวม จํานวนผู้ป่วย ๑๕ ราย
นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ
แจ้งเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
นักบริหารงานทั่วไป
ที่ผ่านมา ได้รับการประเมิน และให้ข้อเพิ่มเติมจากอาจารย์ คือในเรื่องของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษยังไม่ได้มีระบบของ สคบ เต็มรูปแบบ และท่านได้กระบวนการทํางานเต็ม
รูปแบบให้เทศบาล ได้ดําเนินการยื่นเข้าไปใหม่ในปีหน้า
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายอัครวุฒิ มณีนิล
๑. สํานักการช่าง ดําเนินการทําถนนทางเข้าลานออดหลอด การเทพื้นถนนฝั่ง
ผอ.สํานักการช่าง
ทางเข้าประปา ดําเนินการไปได้ ๗๐ เมตร และฝั่งอัยการจังหวัด ดําเนินการไปได้ ๕๐ เมตร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ สถานธนานุบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายสมเกียรติ จรัสศิริรัตน์
นําเรียนให้กับสํานักการคลังได้รับทราบ สถานธนานุบาลจะส่งเงินทํานุบํารุง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ท้องถิ่น ประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ยอดประมาณการ จํานวน๖,๔๗๓,๘๘๑.๑๐ บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง อื่น ๆ
นายเชิดทวี รัตนวงศ์
รายงานผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

๖
รองผู้อํานวยการ โรงเรียน ท.๑

มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

รางวัลจากการแข่งขันประกวดโครงการงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ประจําปี ๒๕๕๙
ระดับจังหวัด
ระดับประถมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาอังกฤษ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาไทย
- รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานภาษาอังกฤษ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงงานภาษาอังกฤษ
รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๒๔ ประจําปี ๒๕๕๙ ณ จังหวัดขอนแก่น
- โครงงานใบตอง ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ได้ลําดับที่ ๗
- โครงงานศิลปะ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ได้ลําดับที่ ๖
- โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ได้ลําดับที่ ๖
- โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖
ได้ลําดับที่ ๘
รางวัลจากการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจําปี ๒๕๕๙ ณ จังหวัดขอนแก่น
-ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา
-ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

