รายงานการประชุมหัวหน้ าส่วนราชการ
เทศบาลเมืองวังสะพุง
ประจาเดือน กุมภาพันธ์
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
*****************************************************

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งที่ประชุมเพื่อทราบ
๑.รายงานผลโครงการธนาคารออมบุญ อุน่ รัก มีเงินฝากระจาเดือน มกราคม จานวน ๔,๘๑๐ บาท
รวมยอดคงเหลือ ๙,๘๑๐ บาท จานวน สมาชิกทังสิ
้ ้น ๑๗๐ คน ยังขาดโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๒
๒.คาสัง่ แต่งตัง้ ผู้รักษาการตาแหน่งผู้อานวยกองการศึกษา ซึง่ มอบให้ กบั นางสุณิสา พงศ์สนุ นท์
ผู้อานวยการกองคลัง เป็ นผู้รักษาราชการแทน มีผลตังแต่
้ วนั ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓.การป้องกันไข้ หวัด โคโรน่า
๔.การแสดงความยินดี ต้ อนรับท่านท้ องถิ่นจังหวัดคนใหม่ ท้ องถิ่นจังหวัดเลย ดิษพล
๕.การแต่งกายของพนักงาน พนักงานจ้ าง ฝาก ผอ.กองกาชับให้ พนักงานในสังกัดกาชับการแต่งกาย
เป็ นต้ นแบบ รวมถึงมารยาท กริยาวาจาในการสนทนา ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ทัง้ ๒๑ ข้ อของข้ าราชการ
ฝากเรื่ องการตรงต่อเวลา ให้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ที่รับผิดชอบ เน้ นย ้าการบริ การสูค่ วามเป็ นเลิศ สะดวกรวดเร็ ว
สุภาพ วจีไพเราะ สาเนาสะเนาะ
๖.กาชับการอยูเ่ วรยาม
๗.ฝากเน้ นย ้าการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมไทย ไปลามาไหว้ อ่อนน้ อมถ่อมตน การต้ อนรับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ รวมถึงการพนัน ยาเสพติดให้ กาชับพนักงานในสังกัดในฐานะที่ทา่ นเป็ นผู้บงั คับบัญชา หากมี
ปั ญหาในเวลาราชการให้ ทา่ นรับผิดชอบในการกระทาของพนักงานในสังกัด
๘.การออกหรื อลงเฟส ไลน์ให้ อยูใ่ นภาระหน้ าที่ เนื่องจากมีผ้ รู ้ องเรี ยนเข้ ามา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
- ผู้อานวยการกองคลัง เสนอแนะการดาเนินการตามมติที่ประชุม หากที่ประชุมว่าอย่างไรก็ให้
ดาเนินการตามนัน้ ให้ ทกุ กองยึดมติที่ประชุม ยกตัวอย่างเช่น มติการแต่งกายในการเข้ าร่วม
กิจกรรมงานกาชาด ให้ ใส่ชดุ ทีมสีฟา้ ต้ องใส่สฟี า้
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๑.การพิจารณาการเข้ าร่วมโครงการ e-doclite
- สานักปลัดชี ้แจง ข้ อดีข้อเสีย ปั จจุบน
ั เทศบาลเมืองวังสะพุงมีการใช้ สารบรรณอิเล็กทรอนิกอยูแ่ ล้ ว
ในสารบรรณกลาง
มติท่ ปี ระชุม
- ไม่เห็นชอบในการเข้ าร่วมดาเนินการ
๒.ติดตามงานของแต่ละกอง
๒.๑ กองวิชาการและแผนงาน
- การจัดทาวีดีทศั น์นาเสนอของเทศบาลเมืองวังสะพุง
- การจัดทาจดหมายข่าวประจาเดือน

กองวิชาการ

ชี ้แจงการจัดลงข้ อมูลในเฟสบุ๊ค โดยให้ แต่ละกองส่งข้ อมูลและกองลงให้ แต่ถ้า
เป็ นเว็ปไซส์จะส่งข้ อมูลให้ คนระบบลงให้
ผอ.คลัง
- สอบถามข้ อมูลรายงานระบบการเงิน/งบการเงินที่สง่ ให้ ไม่เห็นลงในระบบ
กองวิชาการฯ
- เช็คตรวจสอบลงเรี ยบร้ อย
ผอ.กองคลัง
- นาเสนอการติดตังระบบเครื
้
อข่ายอินเตอร์ เน็ตในสานักงาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ ดาเนินการลงเว็ปไซต์ให้ เป็ นปั จจุบนั และมอบหมายให้ ผอ.กองคลังเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลงบประมาณในการติดตังด
้ าเนินการ
๒.๒ การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผอ.กองวิชาการ - นาเสนอโครงการที่เราขอไป และอยากให้ ปีตอ่ ไปได้ เสนอเนิ่นๆ โครงการที่
สามารถดาเนินการขอได้ มี ๑๑ รายการในปี ๖๕ แต่ถ้างบประมาณเกินสิล้าน
องค์กรต้ องมีเงินสมทบ และต้ องมีแผนรองรับด้ วย
 ในการขอรับเงินอุดหนุนต้ องมีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
ผอ.กองคลัง
- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาว่าเราสามารถขอ
ได้ หรื อไม่ และ ปี ๖๔ เทศบาลได้ ขอไปหรื อไม่
มติที่ประชุม
ในปี ๖๕ ให้ มีการประสานงานและเตรี ยมข้ อมูลในการขอรับ และมอบกอง
วิชาการและแผนงานจัดทาแผนและขันตอนการจั
้
ดทาการขอรับเงินอุดหนุน
(ติดตามงานในการประชุมครัง้ ต่อไป)
สานักปลัด
๑.การแบ่งเขตเลือกตัง้
 ได้ ดาเนินการใกล้ เสร็ จสมบูรณ์ เหลือเพียงรายละเอียดของพิกด
ั
๒.การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตังประจ
้
าเทศบาลเมืองวังสะพุง
 มีผ้ ม
ู าสมัครจานวน ๔ ราย
การชี ้แจงการแบ่งเขตในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ (ตอนนี ้ขาดคนทากราฟิ ค)
๓.การเสนอญัตติ
 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓ กาหนดระหว่างวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ เป็ นต้ นไป ระยะเวลา ๓๐ วัน
 การจัดทาญัตติจดั ซื ้อโต๊ ะเก้ าอี ้
 การจัดทาญัตติจดั ทาป้ายซอย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ญตั ติและมอบ ผอ.กองคลังดูแลงบประมาณ
กองการศึกษา ๑.กิจกรรมการแข่งแบดมินตัน
-ทาพิธีเปิ ด ๑๕ กุมภาพันธ์ ใช้ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.กิจกรรมการแข่งขันบาสเก็ตบอล
- ยังไม่ดาเนินการ
กองช่าง
๑.การจัดทาสัญญาณจราจรหยุดรถ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๒.การจัดทาฝาบ่อ
๓.งานที่ได้ รับมอบหมายเรี ยบร้ อยแล้ ว

มติที่ประชุม
พิจาณาดาเนินการ
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อม

มติที่ประชุม
กองคลัง
กองสวัสดิการสังคม

มติที่ประชุม
กองสาธารณสุขฯ

มติที่ประชุม
สานักปลัด

มติที่ประชุม
เรื่ องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๗ น.

- การปูหญ้ าเทียม / การทาสีเกาะกลางวงเวียน /ป้ายในวงเวียนไปก่อน ให้ กองช่าง
๑. การแยกขยะก่อนทิ ้ง
 ได้ ดาเนินการทังหมด
้
๑๗ ชุมชนเหลือ ๓ ชุมชนยังไม่ได้ ลงพื ้นที่
๒. หารื อการดาเนินการโครงการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อม ปี ๖๕ ที่เกินศักยภาพ
-เอาเข้ าแผนไว้
๑.รายงานการจัดซื ้อจัดจ้ าง
๑.รายงานผลเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
๒.รายงานกลุม่ อาชีพออกงานกาชาด
๓.การดาเนินการเงินอุดหนุนของผู้สงู อายุ
ให้ ผ้ สู งู อายุทาโครงการเสนอเข้ ามาขอรับเงินอุดหนุน
๑.โครงการองค์กรคุณธรรม
 นาเสนอแบบประเมินองค์กรคุณธรรม
หารื อปรึกษาการเข้ าร่วมโครงการ การจัดทา/เข้ าร่วมโครงการต้ องมีงบประมาณ
ให้ นาเสนอในการประชุมครัง้ ต่อไป
๑.โครงการศึกษาดูงาน
๑.๑ การศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล
- สามารถแยกไปตังรายการใหม่
้
ได้ หรื อไม่
ให้ สอบถามความชัดเจนของสมาชิกสภาฯ ว่ามีความประสงค์อย่างไร
๑.กองสาธารณสุขฯ ติดตามงานโครงการก๊ าซเรื อนกระจก ให้ สง่ ข้ อมูลให้ ด้วย
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุภาวิตา ยาแพง
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุภาวิตา ยาแพง)
หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
สุขใจ แก้ วใสย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุขใจ แก้ วใสย์)
หัวหน้ าสานักปลัดเทศบาล

