รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสมพร
๒. นางสาวศรีเสงี่ยม
๓. นายเกียรติศักดิ์
๔. นายพิพัฒน์
๕. นายอัครวุฒิ
๖. นางจุฑารัตน์
๗. นายกฤตยวัฒน์
๘. นางสมพร
๙. นางภคมน
๑๐. นายทวีพงษ์
๑๑. นางวราภรณ์
๑๒. นางสมพิศ
๑๓. นางเอมฤดี
๑๔. นายลิขิต
๑๕. นายอดิศักดิ์
๑๖. นายนรินทร์
๑๗. นางจิราภัค
๑๘. นายธนัชกฤศ
๑๙. นางสาวสุพรรณี
๒๐. นางธัญทิพย์
๒๑. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๒. นางศิรินทิพย์
๒๓. นางนันท์นภัส
๒๔. นางเครือวัลย์
๒๕. นางคุณัญญา
๒๖. นางโสมาวดี
๒๗. นางอรอินทร์
๒๘. สิบเอกฉลองชัย
๒๙. นางภัสราพร

จึงศิรกุลวิทย์
ณูรักษา
ธรรมกุล
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
หอมหวล
ศรีสมบัติ
สังข์สุวรรณ
คําตา
ลาลุน
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญชู
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
พรกิจวรกุล
บุญชูธนะวัตร
นาคํา
เอี่ยมฉวี
พรหมอุตม์
ดอกไม้
ผายพิมพ์
ทรงกลด
มากพยับ
โสมศรีแพง
อินทรวงษ์โชติ
ภิรมย์
วรรณทวี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน (แทน)
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป (แทน หน. ฝ่ายปกครอง)
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย

๓๐. นางนงลักษณ์
๓๑. นายต่อพงศ์
๓๒. นายนคเรศ
๓๓. นางภัสราพร

นาจําปา
จันทร์พวง
ศรีโท
วรรณทวี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักบริหารงานสวัสดิการ ฯ
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย

๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายมาโนช
๒. นายนพดล
๓. นายเกษม
๔. นางพัชรี
๕. นายสมเกียรติ
๖. นางอุไร
๗. นายพงษ์พิมล
๘. นายคมสัน
๙. นางพิศมัย
๑๐. นางสาวจุฑามาศ
๑๑. นางชนพรพรรณ
๑๒. นางวิลาวัลย์
๑๓. นางพรจิต
๑๔. นางนรารัตน์
๑๕. นางกิติวรรณ
๑๖. นางสาวณัชชารีย์
๑๗. นางรจนา
๑๘. นางวิไล
๑๙. นางสาวพชระ
๒๐. นายวราวุฒิ

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
สืบเสน
มหาลวเลิศ
จรัสศิริรัตน์
บัวบาน
คําลอย
เพิ่มบุญ
สุวรรณจันทร์ดี
ทองดี
ลําสมุทร
จึงอนุวัตร
สืบเสน
สุหร่าย
จรรยาสุทธิวงศ์
พิพัฒน์พรเลิศ
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
ศรีสุธรรม
ครูทอง

รองนายกเทศมนตรี
ติดภารกิจ
รองนายกเทศมนตรี
”
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
”
เลขานุการนายกเทศมนตรี
”
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
”
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
”
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
”
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ”
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
”
หน.ฝ่ายอํานวยการ
”
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
”
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
”
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
”
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
พยาบาล
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
นิติกร
”
เจ้าพนักงานเทศกิจ
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
- การดําเนินการศูนย์ดํารงธรรม ควรให้มีการติดตามเรื่องร้องเรียน แล้วมา
นําเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วน
- ขอขอบคุ ณโรงเรี ยนในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ที่ ใ ห้ บุ ค ลากรมาร่ ว มประเมิ น และทุ ก
สํานัก/กอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการประเมินธรรมาภิบาล ที่ผ่านมา

๓

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- การจัดการความรู้หลังจากอบรมฯ ต่างๆ ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเขียนรายงาน
ขยายผล และเปิดประชุมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ โดยมีการบันทึกรายงานการประชุม
ดังกล่าว ฯ อย่างชัดเจน
- สํานักการคลังจะย้ายกลับมาที่สํานักงานเทศบาล ขอให้สํานักการช่างออกแบบ
ในเรื่องของ One Stop Service เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
- มีพนักงานเทศบาลโอนย้ายมา เชิญผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
แนะนําตัว
เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นครั บ กระผมนายนคเรศ ศรี โ ท ย้ า ยมาจากเทศบาลเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน เมื่อก่อนเป็นผู้อํานวยการกองช่าง ที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และย้ายมา
ดํา รงตํ า แหน่ ง ที่ เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ ในตํ า แหน่ งผู้ อํา นวยการส่ว นควบคุม การ
ก่อสร้าง ก็มีความยินดีและภาคภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลเมืองศรี
สะเกษแห่งนี้ครับ และยินดีที่จะปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ และยินดีที่จะ
ร่วมงานกับทุกท่าน ขอบคุณครับ
- แจ้งงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ท่าน ในวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ มอบสํานักปลัด ฯ ทําหนังสือเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัว
- ฝากทุกสํานัก/กอง กําชับผูใ้ ต้บังคับบัญชา ในเรื่องการอยู่เวรยามอย่างเคร่งคัด
เวรกลางคืน ต้องปฏิบัติหน้าที่นอนเวร ผู้ที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามตามคําสั่งมีความผิด
โทษทางวินัย
- แจ้งทุกสํานัก/กอง ส่งญัตติเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภา ฯ โดยเร่งด่วน
- ฝากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกสํานัก / กอง ส่งไม่เกินวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. รายงานสรุปข้อมูลจํานวนครูเดินทางไปราชการ จํา นวนกี่ครั้ง และเสนอ
รายงานข้อมูลถึงฝ่ายบริหาร
๒. ควรทบทวนการทํา Bic Cleaning Day แบบใหม่ ไม่ยึดติดแบบเดิมๆ ควรมี
การประเมิน และเปลี่ยนวิธี เช่น เปลี่ยนจากเราเป็นคนทํา เป็นเจ้าของเป็นคนทําเอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๔
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

สําหรับแบบเดิมคือชุมชนขอมา แล้วเราลงไปดําเนินการเลย ทําให้ได้รับความ
ร่วมมือน้อย แต่ในแบบใหม่นี้ จะมีการประชุมปรึกษาหารือล่วงหน้า ทําให้ชุมชนเข้ามา
มีบทบาทมากยิ่งขึ้น
๓. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ ๒ โครงการ จนกว่าจะครบ กระบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
๓.๑) โครงการปรับปรุงสะพานขาว จากการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
สําหรับโครงการนี้ ได้แบ่งออกเป็น ๒ โครงการ คือ ๑) ปรับปรุงสะพานขาว
๒) ปรับปรุงสะพานขาวรอบเกาะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบ
๓.๒) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ
๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ยังติดขัดเรื่องไฟฟ้า
ข้อสั่งการจากท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีดังต่อไปนี้
๑. ติดตาม กวดขันการทําความสะอาดถนน อย่างเข้มงวด
๒. การจัดระเบียบตลาด ดังนี้
๒.๑) ทําหนังสือเชิญแม่ค้า พ่อค้า ตลาด ๒ มาร่วมประชุมหาข้อยุติใน
เรื่องของการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
๒.๒) จัดทํารายงานการประชุมที่ชัดเจน
๓. การเดินทางไปฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ของบุคลากรครู เมื่อกลับมาแล้ว
ขอให้มีการรายงานการเดินทางไปราชการดังกล่าว ฯ เสนอถึงฝ่ายบริหาร
๔. กํากับการส่งชําระหนี้ธนาคารพาณิชย์ ของบุคลากรในสังกัด ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
การดําเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทางสํานักการศึกษาได้
ดํา เนิ นการครบถ้ ว น เหลื อเพี ยงโครงการวั น เยาวชนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง จะได้ ดํ า เนิ น การจั ด
อบรม ฯ วั น ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๕๙ และเดิ น ทางศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ ในวั น ที่
๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบล และราชธานีอโศก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

นางจุฑารัตน์ หอมหวล

๔.๒ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการเงิน

๕
ผอ.สํานักการคลัง

มติที่ประชุม
นายต่อพงศ์ จันทร์พวง
นักบริหารงานสวัสดิการ ฯ

: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๓๕๐,๕๙๖,๔๖๓.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๒๘๑,๗๘๔,๑๓๙.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๓
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๖๘,๘๑๒,๓๒๓.๓๒ บาท
๒) งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙ มีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
ดํา เนินการจัดซื้อจัดจ้า ง ๑ โครงการ, อยู่ร ะหว่างประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ, อยู่
ระหว่างการจัดทํายกเลิกประกาศ ๑ โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๓ โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองสวัสดิการและสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. รายงานสถานการณ์ ขยะตกค้าง และวัยรุ่นมั่วสุม ทําลายทรัพย์สิน เก้าอี้ม้า
หินอ่อนที่ลานออดหลอด

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

ขอให้ตรวจสอบบ้านในชุมชนพันทาน้อย ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
มติที่ประชุม

นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

๔.๔ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งไปยังทุก สํานัก/ กอง ขอให้ดําเนินการส่งแผนเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ภายใน
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ตามหนังสือด่วนที่สุด ศูนย์ดํารงธรรม จ.ศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๑๗(น)/ว ๐๓๒๒
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ประชาชน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๔ ข้อ
ขอให้เคร่งครัดในการดําเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพราะเสี่ยงต่อ
ม. ๔๔

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์

๔.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้

๖
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ

สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ

๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ๕ ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง
ธั น วาคม ๒๕๕๘ เขตเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ มี ค่ า มั ธ ยฐานไข้ เ ลื อ ดออกอยู่ ที่ ๔๕
ค่ามัธยฐานของกระทรวงลดลง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของ ๕ ปี / ปี ๒๕๕๙ ต้อง
มีผู้ป่วยลดลง ๙ ราย หรือไม่เกิน ๓๖ ราย ปัจจุบันอยู่ที่ ๒๔ ราย
๒. งานทันตสาธารณสุข อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน พร้อม
แนะนําเรื่องการแปรงฟัน และให้บริการเคลือบฟลูออไรด์วานิช ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
โนนสํา นั ก ฯ การออกประเมินติ ดตามการดํา เนินงาน MOU โรงเรียนเทศบาล ๑,
โรงเรีย นเทศบาล ๒, โรงเรี ย นเทศบาล ๔ และศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นโนนสํ า นั ก ฯ
ผลการประเมิน ผ่านทั้ง ๔ โรงเรียน
๓. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แสดงข้อมูลการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนย้อนหลังปี ๒๕๕๙
ยาฆ่าแมลง
ไม่พบ ๒๗๕, พบ ๖
ฟอร์มาลีน
ไม่พบ ๖๑, พบ ๕
สารกันรา
ไม่พบ ๕, พบ 0
สารบอแรกซ์ ไม่พบ ๒, พบ 0
สารฟอกขาว ไม่พบ ๕, พบ 0
น้ํามันทอด
ไม่พบ ๑๙๐, พบ ๔
๔. งานรั ก ษาความสะอาด รณรงค์ พั ฒ นาทํ า ความสะอาดวั ด หนองตะมะ
รณรงค์พัฒนาทําความสะอาดที่ทําการชุมชนหัวนา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
- ไม่มี
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

มติที่ประชุม
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

