รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายนพดล
๒. นางสาวศรีเสงี่ยม
๓. นายเกียรติศักดิ์
๔. นายอัครวุฒิ
๕. นางจุฑารัตน์
๖. นายลิขิต
๗. นางอุไร
๘. นางกันยารัตน์
๙. นางภคมน
๑๐. นายศักดิ์ไชย
๑๑. นายบุญส่ง
๑๒. นางสมพิศ
๑๓. นางเอมฤดี
๑๔. นางละเอียด
๑๕. นายอดิศักดิ์
๑๖. นายนรินทร์
๑๗. นายสมเกียรติ
๑๘. นายคมสัน
๑๙. นางสาวจุฑามาศ
๒๐. นางสาวสุพรรณี
๒๑. นายจรัส
๒๒. นางศิรินทิพย์
๒๓. นางนันท์นภัส
๒๔. นางเครือวัลย์
๒๕. นางคุณัญญา
๒๖. นางโสมาวดี
๒๗. นางสาวณัชชารีย์
๒๘. สิบเอกฉลองชัย
๒๙. นางภัสราพร
๓๐. นางสาววาสนา
๓๑. นางนงลักษณ์

จันทร์พวง
ณูรักษา
ธรรมกุล
มณีนิล
หอมหวล
ทองทัย
บัวบาน
คําบาล
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
จรัสศิริรัตน์
เพิ่มบุญ
ทองดี
นาคํา
ไชยรัตน์
ดอกไม้
ผายพิมพ์
ทรงกลด
มากพยับ
โสมศรีแพง
พิพัฒน์พรเลิศ
ภิรมย์
วรรณทวี
หนูชูด
นาจําปา

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.สํานักการศึกษา
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ (แทน)
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
พยาบาลวิชาชีพ
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑.
๒.
๓.
๔.

มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
สืบเสน
มหาลวเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
นายมาโนช
นายสมพร
นายเกษม
นางพัชรี

ติดภารกิจ
”
”
”

๒
๕. นายพิพัฒน์
๖. นายชัยชนะ
๗. นายพงษ์พิมล
๘. นางจิราภัค
๙. นางพิศมัย
๑๐. นายธนัชกฤศ
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๑๒. นางชนพรพรรณ
๑๓. นางวิลาวัลย์
๑๔. นางพรจิต
๑๕. นางนรารัตน์
๑๖. นางกิติวรรณ
๑๗. นางรจนา
๑๘. นางวิไล
๑๗. นางอรอินทร์
๑๘. นางสาวพชระ
๑๙. นายวราวุฒิ

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

อินทรวงษ์โชติ
ผลาพงศ์
คําลอย
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
บุญชูธนะวัตร
พรหมอุตม์
ลําสมุทร
จึงอนุวัตร
สืบเสน
สุหร่าย
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
อินทรวงษ์โชติ
ศรีสุธรรม
ครูทอง

รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
นักบริหารงานทั่วไป
นิติกร
เจ้าพนักงานเทศกิจ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ได้รับใบประกาศนียบัตร รางวัลสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ศรีสะเกษ ผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ฝากสํานักการศึกษาเสนอแนวคิดเป็นแผน โครงการ กิจกรรม จากการได้เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดลําพูน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ด้านศึกษา มองเห็นทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ขอเชิญพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ

นายอัครวุฒิ มณีนิล

ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ ๓ โครงการ (จนกว่าจะครบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารและต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕
- โครงการปรับปรุงสะพานขาว จากการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ จํ า นวน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มีดังต่อไปนี้
๑. เรื่องระเบียบการประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
สามารถทําประกันภัยรถยนต์ได้ โดยรถที่จะทําประกันภัย ต้องเป็น
รถยนต์ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี ๒๕๔๘
๒. ฝากเรื่องความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๓

กองสาธารณสุขฯ ได้ดําเนินการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําและ
ต่อเนื่อง ซี่งในช่วงบ่ายวันนี้และพรุ่งนี้จะมีการจัดทํา Big Clianing Day ที่ตลาดสดเทศบาล ๒
โดยช่วงบ่ายวันนี้มีการร่วมมือกันกับสํานักการช่างได้เอารถดูดเลนไปช่วย ส่วนวันพรุ่งนี้ได้
ประสานกองกําลังมาช่วย สํานักการช่าง และประสานงานกับทุกส่วนฝ่ายให้มาร่วมด้วย
ช่วยกัน และขอเชิญหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว
๓. ให้กํากับดูแลการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
สํานักปลัดเทศบาล ได้ดําเนินการกํากับการมาลงเวลาปฏิบัติราชการ ของ
พนักงาน โดยได้เก็บสมุดลงเวลาและขีดเส้นตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
๔. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ ๓ โครงการ จนกว่าจะครบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
๔.๑ โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารและต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕
๔.๒ โครงการปรับปรุงสะพานขาว จากการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ในระหว่างดําเนินการขั้นตอนเสนอเซ็นต์แบบแปลน

๔
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
นายสมเกียรติ จรัสศิริรัตน์

๔.๓ โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ
๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ในระหว่างดําเนินการโดยจังหวัดให้พิจารณาแก้ไขแบบแปลน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย และลําพูน
จากการที่ไปศึกษาดูงานมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
: จังหวัดเชียงราย
๑. นโยบายของทางนายกเทศมนตรีเชียงราย ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยิ่งยืนโดยการพัฒนาการศึกษา
๒. บริบทที่ทําให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ เนื่องจากโรงเรียนนี้คือ
โรงเรียนเทศบาล ๗ เขาได้มาจากเขตพื้นที่การศึกษาได้ยุบโรงเรียนนี้เทศบาล
ก็ได้เข้าไปใช้พื้นที่ เข้าไปเปิดดําเนินโครงการของเทศบาลจ้างครูภาษาอังกฤษทุกชั้นเรียน
ทุกห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ เป็นระดับมัธยม เขาเลือกโรงเรียนต้นแบบนํามาพัฒนา ๔
โรงเรียน จากทั้งหมด ๘ โรงเรียน
๓. เขาได้รับการสนับสนุนจาก มศว.ประสานมิตร ซึ่ง มาเปลี่ยนระบบการ
เรียนการสอนใหม่ เปลี่ยนครู เปลี่ยนแปลงโดยสร้างความเข้าใจกับครู เปลี่ยนทัศนคติครู
โดยนําครูเข้ารับการอบรมประมาณ ๑๕ วัน กลับมาก็นํามาฝึกเขียนแผนการสอน
: จากการไปศึกษาดูงานจังหวัดลําพูน มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
โรงเรียนที่จังหวัดลําพูนนี้ ได้เปลี่ยนแปลงการสอนโดยเน้นภาษาอังกฤษ โดย
จัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่อนุบาล โดยได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น ๔ ระดับ และ
ได้นํา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษวิธี Fonic ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ทําให้เด็กอ่าน
ภาษาอังกฤษได้ ที่น่าสนใจ เพราะนักเรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
กระผมคิด ว่ า เราน่ า จะจั ดการเรี ย นการสอนแบบลํา พู นมากกว่า แบบเชี ย งราย
เพราะน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า
ผมอยากให้ครูผู้สอนได้มีการสื่อสารและการฝึกฝนทักษะในการทําร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนกับเด็กนักเรียน และเรื่องของภาษาควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย และขอให้นํา
แนวความคิดของเขามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการศึกษาของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้อง
ช่วยกันคิด หาวิธีการที่จะ ช่วยกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
ฝากสํานักการศึกษาเสนอแนวคิดเป็นแผน โครงการ กิจกรรม ให้ท่านเสนอ
มาได้เลย ขอให้มีการขับเคลื่อน มองให้เห็นภาพในอนาคตและทิศทางการพัฒนา
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สถานธนานุบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
บริษัททิพยประกันภัยเสนอขอรับประกันทรัพย์ในห้อง Strong Room

๕
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
มติที่ประชุม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

มติที่ประชุม

ซึ่งในอดีตผ่านมาไม่มีโรงรับจํานําที่ไหนในประเทศไทย จัดทําประกันเพราะที่ผ่านมาไม่มี
บริษัทไหนกล้าจัดทําประกัน และถ้ามี ก็คิดในอัตราดอกเบี้ยที่สูง
ก็ให้ศึกษาระเบียบ และความเป็นไปได้ แล้วรายงานท่านนายกเทศมนตรี ฯ
อีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. สํานักการช่างได้ร่วมมือกับกองสาธารณสุขในกิจกรรม
Bic Cleaning Day และเตรียมสถานที่เปิดพิธีเปิดหอศรีลําดวน
๒. เรื่องพิธีเปิดหอศรีลําดวน ฯ ท่านปลัดให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ
และบริเวณภายในให้สวยงานและใช้งานได้ สํานักการช่างก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓. อยากเรียนถามท่านปลัดเทศบาลว่าเมื่อมีพิธีเปิดให้ชมหอศรีลําดวน
ซึ่ง ต่อไปเทศบาลจะเปิดให้ชมตลอดไปอีกหรือไม่
ช่วงแรกหอศรีลําดวนเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ส่วนค่า
เข้าชมให้สํานักการช่างและสํานักการคลังช่วยกันคิด และสามารถเข้ามาเป็นเงินรับฝากได้
หรือไม่ และเชิญชวนทุกสํานัก/กอง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ได้รับหนังสือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่าคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น กําหนดการเข้า
ตรวจประเมิน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการเงิน
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๓๓๒,๓๑๗,๐๔๓.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๕
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๒๖๐,๔๒๙,๖๗๖.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๔
๒) รายงานพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙ มีดังต่อไปนี้
อยู่ร ะหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกํ าหนดราคากลาง ๑ โครงการ, อยู่ร ะหว่ างขออนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อ ๑ โครงการ, อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๓ โครงการ (ขายเอกสารสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ สํานักปลัดเทศบาล

๖
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

มติที่ประชุม
นางกันยารัตน์ คําบาล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ฝากแจ้งสํานัก /กอง ช่วยแจ้งพนักงานในสังกัดว่ากรณีที่เสนอใบลา
หากเร่งด่วนขอให้มาติดตามเรื่องด้วยตนเอง
๒. จะมีการประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. สถาบันพระปกเกล้าได้มาดูงานเทศบาลเป็นเวลา ๒ วันด้านเมืองสุขภาพดี
อาจารย์ให้ข้อคิดเห็นและชื่นชมได้แนวคิดเรื่องเมืองสุขภาพดี
๒. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะมีการมาตรวจเยี่ยมเรื่องสวนสาธารณะจากศูนย์
อนามัยเขต ๑๐
๓. เรียนเชิญหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติอบรมเรื่องเพศศึกษาในวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๘ กองสวัสดิการและสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานร่วมเป็นเกียรติ
และร่วมกิจกรรม ดังนี้
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)
- กิจกรรมมอบรางวัลแก่แม่ตัวอย่าง
- กิจกรรมมอบรางวัลลูกกตัญญู
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ช่วงเย็น)
- ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย
- ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
- กิจกรรมอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและมอบรางวัลผู้พิการต้นแบบ
- กิจกรรมอบรมทําบัญชีครัวเรือน ณ ลานออดหลอด เวลา ๑๓.๐๐ น.
ให้แม่ค้าและประชาชนที่สนใจ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
- กิจกรรมอบรมสถาบันครอบครัว ลดความรุนแรงในครอบครัว
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
- กิจกรรมอบรมอาชีพระยะสั้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี

๗
มติที่ประชุม
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี

ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

