รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายนพดล
๒. นายเกษม
๓. นางสาวศรีเสงี่ยม
๔. นายเกียรติศักดิ์
๕. นายลิขิต
๖. นายอัครวุฒิ
๗. นางอุไร
๘. นางสมพร
๙. นางภคมน
๑๐. นายศักดิ์ไชย
๑๑. นายชัยชนะ
๑๒. นายบุญส่ง
๑๓. นางสมพิศ
๑๔. นางชยุดา
๑๕. นางละเอียด
๑๖. นายอดิศักดิ์
๑๗. นายนรินทร์
๑๘. นายเชิดทวี
๑๙. นายคมสัน
๒๐. นายนคเรศ
๒๑. นางชนพรพรรณ
๒๒. นางสาววิลาวัลย์
๒๓. นางพรจิต
๒๔. นางวรรณภา
๒๕. นางพรจิต
๒๖. นายจรัส
๒๗. นายธนัชกฤศ
๒๘. นางสาวจุฑามาศ
๒๙. นางศิรินทิพย์
๓๐. นางเครือวัลย์

จันทร์พวง
สืบเสน
ณูรักษา
ธรรมกุล
ทองทัย
มณีนิล
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ไนยะกูล
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
รัตนวงศ์
เพิ่มบุญ
ศรีโท
ลําสมุทร
จึงอนุวัตร
สืบเสน
เควันดี
สืบเสน
ไชยรัตน์
บุญชูธนะวัตร
ทองดี
ดอกไม้
ทรงกลด

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการ
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ครู คศ. ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

๓๑. นางคุณัญญา
๓๒. นางโสมาวดี
๓๓. นางอรอินทร์
๓๔. นางภัสราพร
๓๕. นางสาวณัชชารีย์

มากพยับ
โสมศรีแพง
อินทรวงษ์โชติ
วรรณทวี
พิพัฒน์พรเลิศ

หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริม ฯ
พยาบาลวิชาชีพ

๒
๓๖. นางนัฐฐยา
๓๗. นางนงลักษณ์

ผาสุข
นาจําปา

นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑. นายมาโนช
๒. นายสมพร
๓. นางพัชรี
๔. นายพิพัฒน์
๕. นางจุฑารัตน์
๖. นายสมเกียรติ
๗. นายพงษ์พิมล
๘. นางจิราภัค
๙. นางพิศมัย
๑๐. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๑๑. นางสาวสุพรรณี
๑๒. นางนันท์นภัส
๓๘. สิบเอกฉลองชัย
๑๓. นางนรารัตน์
๑๔. นางกิติวรรณ
๑๕. นางรจนา
๑๖. นางวิไล
๑๗. นางสาวพชระ
๑๘. นายวราวุฒิ

มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
มหาลวเลิศ
อินทรวงษ์โชติ
หอมหวล
จรัสศิริรัตน์
คําลอย
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
พรหมอุตม์
นาคํา
ผายพิมพ์
ภิรมย์
สุหร่าย
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
ศรีสุธรรม
ครูทอง

รองนายกเทศมนตรี
ติดภารกิจ
รองนายกเทศมนตรี
”
เลขานุการนายกเทศมนตรี
”
รองปลัดเทศบาล
”
ผอ.สํานักการคลัง
”
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
”
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
”
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
”
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
”
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
”
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ”
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
”
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
พยาบาล
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
นิติกร
”
เจ้าพนักงานเทศกิจ
”

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
- มอบหมายหน้าที่สํานัก/กอง และโรงเรียนในสังกัด ฯ เตรียมความพร้อมใน
การจัดงานวันเกษียณ ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
- เตรียมการจัดงาน “สภากาแฟ” เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ควรมีการจัดระบบงานสารบัญให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๓
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นายศักดิ์ชัย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารผังเมือง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. การดําเนินการศูนย์ดํารงธรรม ควรให้มีการติดตามเรื่องร้องเรียน แล้วมา
นําเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วน
รายงานการแก้ไขเรื่องร้องเรียน กรณี นายสัญชัย ตุลาบดี ร้องเรียนเทศบาล
เมืองศรีสะเกษไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
รายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี น.พ.ณัฐพงษ์ โพธิบุตร ร้องเรียน
ขอให้ตรวจสอบหอพักสีขาว ปล่อยน้ําทิ้ง น้ําโสโครก ออกนอกตัวอาคาร ทําให้ได้รับความ
เดือดร้อน
- การจัดการความรู้หลังจากอบรมฯ ต่างๆ ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมขยายผล และ
เปิดประชุม ฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ฯ
อย่างชัดเจน
- ออกแบบจุดให้บริการประชาชน “One Stop Service” กรณีสํานักการคลัง
ย้ายกลับเข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- สํานักการช่างได้รับการประสานงานจากสํานักการคลังแล้ว
ขอให้มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน “One Stop Service” เป็นผู้ที่มี
ความรู้ มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน
- ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ ๒ โครงการ (จากเดิมจํานวน ๓
โครงการ) จนกว่าจะครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
- โครงการปรับปรุงสะพานขาว จากการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับเรื่องนี้ขอให้สํานักกองที่เกี่ยวข้องได้ให้รายละเอียดในการประชุมคราวหน้า
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
- เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับจัดสรรเงิน HBMLD การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จํ า นวน ๕ โรงเรีย น ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเทศบาล ๑, โรงเรี ยนเทศบาล ๓, โรงเรี ยนเทศบาล ๔,
โรงเรียนเทศบาล ๕ และโรงเรียนเทศบาล ๗

๔
มติที่ประชุม
นางชนพรพรรณ ลําสมุทร
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
มติที่ประชุม
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นายคมสัน เพิ่มบุญ
นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกัน

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ขณะนี้มีฎีกาค้างอยู่ประมาณ ๓๐๐ กว่าฎีกา ขอแจ้งไปยังทุก สํานัก/กอง ได้เร่ง
ดําเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามกําหนดเวลา
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักการช่างได้เตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วม
การบริหารทราย เพื่อรับมือน้ําท่วม จะมีการประสานงานกับชุมชน และสํานัก
ปลัดเทศบาลก่อน
ขอรายงานพื้นที่รับน้ําในขณะนี้ ยังเหลือพื้นที่อีก ๒ เมตร และหากฝนตกต่อเนื่อง
เหมือนวันนี้ น้ําจะเต็มโดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๖ วัน

มติที่ประชุม

นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
การจัดงาน “สภากาแฟ” เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ รับผิดชอบใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
- ไม่มี
ที่ประชุมรับทราบ
เนื่องจากมีการประชุมต่อ เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจับปลาชะโด
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๐.๒๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

๕
(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

