รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสมพร
๒. นายเกษม
๓. นางพัชรี
๔. นางสาวศรีเสงี่ยม
๕. นายเกียรติศักดิ์
๖. นายพิพัฒน์
๗. นายอัครวุฒิ
๘. นางจุฑารัตน์
๙. นางอุไร
๑๐. นางสมพร
๑๑. นายศักดิ์ไชย
๑๒. นายชัยชนะ
๑๓. นายบุญส่ง
๑๔. นางสมพิศ
๑๕. นางเอมฤดี
๑๖. นางละเอียด
๑๗. นายอดิศักดิ์
๑๘. นายพัฒนะ
๑๙. นายสมเกียรติ
๒๐. นายพงษ์พิมล
๒๑. นางจิราภัค
๒๒. นางพิศมัย
๒๓. นางนันท์นภัส
๒๔. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๕. นางศิรินทิพย์
๒๖. นางโสมาวดี
๒๗. นางคุณัญญา
๒๘. นายธนัชกฤศ
๒๙. สิบเอกฉลองชัย
๓๐. นางณัชชารีย์
๓๑. นางนรารัตน์
๓๒. นางสาวพชระ
๓๓. นางนงลักษณ์
๓๔. นายวราวุฒิ

จึงศิรกุลวิทย์
สืบเสน
มหาลวเลิศ
ณูรักษา
ธรรมกุล
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
หอมหวล
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
จรรยาสุทธิวงศ์
จรัสศิริรัตน์
คําลอย
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
ผายพิมพ์
พรหมอุตม์
ดอกไม้
โสมศรีแพง
มากพยับ
บุญชูธนะวัตร
ภิรมย์
พิพัฒนพรเลิศ
สุหร่าย
ศรีสุธรรม
นาจําปา
ครูทอง

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ (แทน)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ
นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ

๑. นายนพดล

จันทร์พวง

รองนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
ติดภารกิจ

๒
๒. นายมาโนช
๓. นายลิขิต
๔. นางภคมน
๕. นายศักดิ์ไชย
๖. นายคมสัน
๗. นางชนพรพรรณ
๘. นางวิลาวัลย์
๙. นางพรจิต
๑๐. นางสาวจุฑามาศ
๑๑. นายจรัส
๑๒. นางสาวสุพรรณี
๑๓. นางอรอินท์
๑๔. นางกิติวรรณ
๑๕. นางวิไล
๑๖. นางรจนา
๑๗. นางสาววาสนา

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

มหาสุวีระชัย
ทองทัย
คําตา
เตรียมพิทักษ์
เพิ่มบุญ
ลําสมุทร
จึงอนุวัตร
สืบเสน
ทองดี
ไชยรัตน์
นาคํา
อินทรวงษ์โชติ
จรรยาสุทธิวงศ์
มัทวานุกูล
อรัมสัจจากุล
หนูชูด

รองนายกเทศมนตรี
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑. เตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนที่จะเกิดขึ้น
๒. เก็บข้อมูลระดับน้ําฝน เป็นตัวเลขที่วัดได้
๓. ติดตามงานด้านการศึกษา
๔. ติ ด ตามความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น การ ๓ โครงการ (จนกว่ า จะครบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารและต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕
- โครงการปรั บปรุงสะพานขาว จากการใช้ เงินรางวั ลองค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่ นที่ มี ก ารบริ หารจัด การที่ดี ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตผู้ สู งอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล
รองปลัดเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
นายวราวุฒิ ครูทอง
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ

๑. ขอความอนุ เคราะห์ ทุกสํ านั ก/กอง ร่ ว มทํ า บุญไถ่ชี วิ ตโค ๒ ตัว ร่ว มกับ
จังหวัด ฯ และรวบรวมส่งสํานักปลัด ฯ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. ขอความร่วมมือ สํานัก/กอง ส่งรายชื่อพนักงานเทศบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจําหน่วยออกเสียงประชามติ
๓. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญผู้อํานวยการประจําหน่ว ยออกเสียง
คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมรับ
ฟังคําชี้แจงคณะอนุกรรมการออกเสียงประจําอําเภอเมืองศรีสะเกษ
๔. ฝากกองสาธารณสุข ฯ คิดรูปแบบและวิธีการทําความสะอาดตลาด ๒ ให้
สะอาดขึ้น
๕. แก้ไขปัญหาขยะบริเวณทางเข้าระหว่างเกษตรอําเภอเมืองมาถึง โรงเรียน
ท. ๓ ให้ดําเนินการเพิ่มเติม คือ จัดทําป้ายห้ามทิ้งขยะติดตั้งไว้บริเวณดังกล่าว
เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น
ประจําปี ๒๕๕๙ กับสถาบันพระปกเกล้า และสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวจะเข้าร่วมประเมิน ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพในการรับการประเมิน ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินในครั้งนี้
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. ติดตามการไหลของน้ําที่เป็นผลกระทบชุมชนหนองแดง และในเขตเทศบาล
เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนัก
ดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยการใช้เครื่องสูบน้ําเล็กช่วย
ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร แผงลอยขายอาหารบนฟุตบาททางเท้า
๒. บริเวณตรงข้ามคลีนิกหมอสรัญญา
กองสาธารณสุขฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะ จึงได้
บันทึกไว้ และให้คําแนะนํา
งานเทศกิจได้ลงพื้นที่ และได้ขอความร่วมมือกับเจ้าของแผงลอย
๓. ดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะบริเวณทางเข้าระหว่างเกษตรอําเภอเมืองมาถึง
โรงเรียน ท. ๓ จากการที่ประชาชนร้องเรียนมาเป็นจํานวนมาก โดยการลงไปตรวจ
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ดําเนินการแล้ว

๔
นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
ผอ.โรงเรียน ท.๓
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางละเอียด บุญเจริญ
ผอ.โรงเรียน ท. ๕
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

มติที่ประชุม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

กิ่งไม้ลดลง
ในเรื่องนี้ขอฝากให้ดําเนินการเพิ่มเติม คือ ป้ายห้ามทิ้งขยะ
เรื่องสืบเนื่องข้อต่อไป ข้อที่ ๔. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ
๓ โครงการ (จนกว่าจะครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารและต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕
ได้ดําเนินการทําหนังสือ ส่งมาที่สํานักการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
- โครงการปรับปรุงสะพานขาว จากการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นที่ มี ก ารบริ หารจัด การที่ดี ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตผู้ สู งอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เขียนแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการรายละเอียดอื่น ๆ
- โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ดําเนินการส่งหนังสือถึงจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และสมาพันธ์
เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พ ระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ชิงเงินรางวัลร่วม ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล จาก GMM GRAMMY สามารถ
ยื่นใบสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. วัน นี้ ใ นภาคบ่ า ยกองสวั ส ดิ การฯ จะได้ นํ า นมที่ไ ด้ รั บการสนั บ สนุ นจาก
สโมสรไลออนส์ ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน ๕ ราย
๓. ในวั นนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ คณะผู้บ ริ หาร หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ เจ้า หน้า ที่ ทุ ก
สํานัก/กอง ร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ณ ตลาดออดหลอด
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการเงิน
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕
ได้รับทั้งสิ้น ๒๘๖,๔๙๐,๘๔๔.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๒
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๒๓๔,๐๓๓,๙๘๘.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๗
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๕๒,๔๕๖,๘๕๕.๘๓ บาท
๒. รายงานการจัดเก็บเงินรายรับเพียงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนมิถุนายนหมวดภาษีอากร
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๖
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

มติที่ประชุม
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนเมษายนหมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๖
- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนมิถุนายนหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๓
- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนมิถุนายนหมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ในเดือนมิถุนายน ปีงบฯ ๕๙ และปีงบฯ ๕๘
ยังไม่ได้รับรายได้ในหมวดนี้
- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนมิถุนายนหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๔
- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนมิถุนายนหมวดรายได้จากทุน
ในเดือนมิถุนายน ปีงบฯ ๕๙ และปีงบฯ ๕๘ ยังไม่ได้รับรายได้ในหมวดนี้
- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนมิถุนายนหมวดภาษีจัดสรร
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๗
- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนมิถุนายนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒
- การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นเดือนมิถุนายน รายได้จัดเก็บเอง
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๖
๓. รายงานพัสดุ ดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง โครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงซ่อมอาคารต่าง ๆ จํานวน ๗ โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาล ๑ - ๗), อยู่
ระหว่างการประกาศเชิญชวน จ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยประชาภักดีชุมชนไกลภักดี
จํานวน ๔ โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ
๔. จากการที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะเข้าตรวจสอบงบประมาณ
ประจําปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีข้อทักท้วงต่าง ๆ ในการนี้สํานักการคลังจะได้แจ้งหนังสือ
บันทึกข้อความ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ขอความร่วมมือกองสาธารณสุข ฯ ร่วมลงพื้นที่ดําเนินการจัดระเบียบ
ฟุตบาททางเท้า และการดูแลความสะอาด ถูกสุขอนามัย ในตลาดทุกแห่งของเทศบาล ฯ

๖

มติที่ประชุม
นายพงษ์พิมล คําลอย
รองผอ.สํานักการศึกษา

มติที่ประชุม
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
มติที่ประชุม
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายเกษม สืบเสน
ที่ปรึกษานายกฯ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์

๒. ตามหนั งสื อท้ องถิ่ นจั งหวั ดศรี ส ะเกษ ขอความร่ ว มมื อเข้ า ผู้ อํา นวยการ
สํานัก/กอง ร่วมอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบจําแนกตามลักษณะงาน ฯ
ค่าลงทะเบียน ๑,๘๐๐ บาท ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๙ สํานักการศึกษาได้ส่งบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนทุกสํานัก/กอง ร่วมทําบุญที่รับผิดชอบ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. ขอเรี ย นเชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรมหล่ อเที ย นพรรษา ประจํ า ปี ๒๕๕๙ วั น ที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
๓. ขอเชิญร่วมเป็นกําลังใจให้กับนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดกิจกรรม
วิชาการ ฯ เดินทางในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ภาคเช้า ณ จังหวัดขอนแก่น
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. สํานักการช่าง ดําเนินการทําถนนทางเข้าลานออดหลอด เรียบร้อย
ประมาณ ๒๐%
ที่ประชุมรับทราบ
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. หารือมาตรการประหยัดไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙
๒. หารือมาตรการปิดไฟฟ้าทั่วเมือง ซึ่งจะเริ่มต้นทดลองภายในองค์กร
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
๑. แจ้งไปยังส่วนการศึกษา เนื่องด้วยในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็น
ช่วงของการลงประชามติ ทางส่วนกลางจึงแจ้งเลื่อนการจัดแข่งขันสารานุกรม ก็ฝากให้
ทางโรงเรียนได้ติดตามและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
๒. การพั ฒนาคุณ ภาพการศึ ก ษา ให้ ใ ช้ ก ารสอบ O-net เป็น ตั ว ตั้ ง และ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
๓. อยากจะเห็นโรงเรียนในสังกัด ฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ติดตามงานด้านการศึกษา สํานักการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ

ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

๗
รองนายกเทศมนตรี
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

