รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายนพดล
๒. นางพัชรี
๓. นายพิพัฒน์
๔. นางอุไร
๕. นายลิขิต
๖. นางจุฑารัตน์
๗. นางภคมน
๘. นายศักดิ์ไชย
๙. นายเชิดทวี
๑๐. นางวราภรณ์
๑๑. นางสมพิศ
๑๒. นางเอมฤดี
๑๓. นางละเอียด
๑๔. นายอดิศักดิ์
๑๕. นายสนั่น
๑๖. นายนคเรศ
๑๗. นางสาวจุฑามาศ
๑๘. นางกันยารัตน์
๑๙. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๐. นางศิรินทิพย์
๒๑. นางเครือวัลย์
๒๒. นางคุณัญญา
๒๓. นางสาวณัชชารีย์
๒๔. สิบเอกฉลองชัย
๒๕. นางอรอินทร์
๒๖. นางภัสราพร
๒๗. นางนงลักษณ์

จันทร์พวง
มหาลวเลิศ
อินทรวงษ์โชติ
บัวบาน
ทองทัย
หอมหวล
คําตา
เตรียมพิทักษ์
รัตนวงศ์
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
อุตอามาตย์
ศรีโท
ทองดี
คําบาล
พรหมอุตม์
ดอกไม้
ทรงกลด
มากพยับ
พิพัฒน์พรเลิศ
ภิรมย์
อินทรวงษ์โชติ
วรรณทวี
นาจําปา

รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หน.ฝ่าย..... กองสวัสดิการสังคม (แทน)
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
สืบเสน
ณูรักษา
มณีนิล

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง

ผู้ไม่มาประชุม
นายมาโนช
นายสมพร
นายเกษม
นางสาวศรีเสงี่ยม
นายอัครวุฒิ

ติดภารกิจ
”
”
”
”

๒
๖. นายนรินทร์
๗. นายพงษ์พิมล
๘. นายคมสัน
๙. นายจรัส
๑๐. นายธนัชกฤศ
๑๑. นางจิราภัค
๑๒. นางชนพรพรรณ
๑๓. นางพิศมัย
๑๔. นางวิลาวัลย์
๑๕. นางวรรณภา
๑๖. นางพรจิต
๑๗. นางนันท์นภัส
๑๘. นางนรารัตน์
๑๙. นางสาวพชระ
๒๐. นางโสมาวดี
๒๑. นางสาววาสนา
๒๒. นายวราวุฒิ

วงศ์เศษ
คําลอย
เพิ่มบุญ
ไชยรัตน์
บุญชูธนะวัตร
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี
จึงอนุวัตร
เควันดี
สืบเสน
ผายพิมพ์
สุหร่าย
ศรีสุธรรม
โสมศรีแพง
หนูชูด
ครูทอง

ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานเทศกิจ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
นายนพดล จันทร์พวง
ให้นําเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
รองนายกเทศมนตรี
๒๕๕๙ นําเรียนต่อท่านนายกเทศมนตรี ในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
ข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
รก.หัวหน้าสํานักปลัดฯ
๑. ปรับเปลี่ยนการทํางานให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น เรื่องการ

๓
ประชาสัมพันธ์ และการส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลต่าง ๆ
๒. รวบรวมงานเพื่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ ลงแผ่น CD เพื่อรายงานจังหวัดต่อไป
๓. ฝากรองอุไร บัวบาน ประสานจังหวัดในเรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่
๔. ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีความทันสมัย
๕. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการดังต่อไปนี้ (จนกว่าจะครบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
๕.๑) โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จากการใช้เงิน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๓) โครงการตกแต่งภายในหอศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฯ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลังเก่า
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๕) จัดหาจุดให้บริการประชาชน One Stop Service กรณีสํานักการคลังย้าย
กลับเข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. จัดเวรกลางคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เข้าไปดูแลตลาด เนื่องจากเริ่มมี
กิจกรรมตั้งแต่ภาคกลางคืน
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒. ติดตามเรื่องรายจ่ายค้างจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นายลิขิต ทองทัย
๑. รายงานการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค
ผอ.สํานักการศึกษา ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลตําบลเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ๑๒ ชนิด
กีฬาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ๗๓ แห่ง เราอยู่ในลําดับที่ ๑๕ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
- ได้เหรียญทอง จํานวน ๔ เหรียญ จากกีฬาหมากรุกไทย จากรุ่น ๑๒ ปีหญิง, ๑๔ ปี
หญิง, ๑๖ ปีหญิง
- ได้เหรียญทอง จํานวน ๑ เหรียญ จากกีฬาหมากฮอดไทย
- ได้เหรียญเงิน จํานวน ๑ เหรียญ จากกีฬา เปตอง รุ่น ๑๖ ปีหญิง
- ได้เหรียญทองแดง จํานนวน ๑ เหรียญ จากกีฬาหมากรุกไทย จากรุ่น ๑๒ ปีชาย
นายนพดล จันทร์พวง
ก็ขอขอบคุณสํานักการศึกษา ชื่นชม ชมเชยนักกีฬา ซึ่งกีฬาส่วนใหญ่เป็นกีฬาใช้

๔
รองนายกเทศมนตรี

มันสมองครูผู้ฝึกซ้อมทุกคนที่ได้คว้ารางวัลมาให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษในปีนี้ ก็ขอให้รักษา
คุณงามความดีไว้ตลอดๆ ไป
นายลิขิต ทองทัย
๒. ขอหารือที่ประชุม เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๐
ผอ.สํานักการศึกษา
๓. ขอหารือที่ประชุม เรื่องงานสมโภชน์พระนางศรี ฯ
นายนพดล จันทร์พวง
สําหรับสองเรื่องนี้ ผมจะนําไปหารือกับท่านนายกเทศมนตรีก่อน
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางภคมน คําตา
กําหนดประชุมประชาคมระดับเมือง การจัดทําแผนพัฒนา ๔ ปี จากเดิม
ผอ.กองวิชาการ ฯ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เลื่อนมาเป็นวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล
๑ (วัดเจียงอี) ซึ่งมีเรื่องประสานขอความร่วมมือสํานัก/กองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ขอความร่วมมือกองสาธารณสุข ฯ ส่งหนังสือให้กับ อสม. และรับลงทะเบียน
- ประสานกองสวัสดิการสังคม ฯ ส่งหนังสือให้กับกลุ่มกองทุน ชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มอาชีพ และรับลงทะเบียน
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นางกันยารันต์ คําบาล

ก็ขอฝากแง่คิดการเตรียมการประชุมประชาคมดังกล่าว ควรมีการเตรียมการ
โดยมีระยะเวลาพอสมควร ในการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๔๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๘๑,๘๓๙,๑๐๔.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๕
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๔๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๖๔,๖๔๔,๓๓๗,๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๘
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑๗,๑๙๔,๗๖๗ บาท
รายงานพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๐ มีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างการกําหนด
ราคากลาง จํานวน ๒ โครงการ, ยกเลิกการขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้าง, อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ
ฝากเรื่องอยู่ระหว่างกําหนดราคากลาง ให้มีการเร่งดําเนินการให้เรียบร้อย
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. รายงานการดําเนินโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่

๕
หัวหน้าฝ่าย
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
นางกันยารันต์ คําบาล
หัวหน้าฝ่าย
มติที่ประชุม

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

มติที่ประชุม
นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงพีธีบําเพ็ญพระราชกุศลศตม
วาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มีผู้แจ้งบวช ๕๙ คน เจ้าภาพ ๒๓ คน ยังเหลือเจ้าภาพอีก ๒๓ คน
ขอให้เร่งดําเนินการ
๒. แจ้งกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างสร้างรายได้ ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔. สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. แจ้งพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษเป็ น
เจ้าภาพ ร่วมกับ ๑๑ หน่วยงาน ในวันที่ ๗, ๑๗, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๖, ๑๖
มกราคม ๒๕๕๙
๒. เทศบาลเมืองศรีสะเกษสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย “ออกกําลังกาย
เป็นประจําทุกวันพุธ”เวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งในส่วนของสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สํา นัก ปลัด เทศบาล ได้รั บมอบหมายให้เป็ นเจ้า ภาพในการดํ าเนินการออกกํา ลัง ซึ่ง
กําหนดเป็นการเต้นแอโรบิค จะเริ่มสัปดาห์นี้เริ่มเป็นวันแรก ณ บริเวณรอยต่อของ ชั้น
๒ และในส่ว นของสํ านั กงานชั่ว คราว เกาะห้ วยน้ํา คํา ขอให้ก องสาธารณสุข ฯ เป็ น
เจ้าภาพในการดําเนินการดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จาก
การใช้เงิน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับเรื่องนี้ ยกเลิกการ
ขอจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เนื่ อ งจาก กรมบั ญ ชี ก ลางมี หนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/
๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่ อง การทบทวนและปรั บปรุ งตาราง Factor F ทํา ให้งานตามโครงการ ฯ มี
งบประมาณเพิ่มสูงขึ้น จึงขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
๒. โครงการก่ อ สร้ า งอาคารเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ
งบประมาณ
๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องนี้สํานักการช่างได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ราคากลาง จังหวัดศรีสะเกษ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๓. โครงการตกแต่งภายในหอศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฯ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องนี้อยู่ระหว่างการจัดทําราคากลาง โดยการส่งหนังสือ
สอบถามราคาจากหน่วยงาน, บริษัท, ห้างร้านที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการจัดทํา

๖

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

ราคากลาง และทํา หนัง สื อขอความร่ ว มมื อ จากกรมศิล ปากรเพื่ อขอบุ ค คลากรเป็ น
คณะกรรมการ
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลังเก่า
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํารายละเอียดแบบ
แปลน
๕. จัดหาจุดให้บริการประชาชน One Stop Service กรณีสํานักการคลังย้าย
กลับเข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในเรื่องนี้สํานักการช่างกําหนดพื้นที่ไว้ใน
แบบแปลนการปรับปรุงอาคารสํานักงานไว้แล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.
ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

