รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสมพร
๒. นางสาวศรีเสงี่ยม
๓. นายเกียรติศักดิ์
๔. นายพิพัฒน์
๕. นายอัครวุฒิ
๖. นางจุฑารัตน์
๗. นายกฤตยวัฒน์
๘. นางอุไร
๙. นางสมพร
๑๐. นางภคมน
๑๑. นายศักดิ์ไชย
๑๒. นายชัยชนะ
๑๓. นางวราภรณ์
๑๔. นางสมพิศ
๑๕. นางเอมฤดี
๑๖. นายวิรชั
๑๗. นายอดิศักดิ์
๑๘. นายพัฒนะ
๑๙. นายสมเกียรติ
๒๐. นายคมสัน
๒๑. นางจิราภัค
๒๒. นางพิศมัย
๒๓. นางสาวจุฑามาศ
๒๔. นางสาวสุพรรณี
๒๕. นางธัญทิพย์
๒๖. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๗. นางศิรินทิพย์
๒๘. นางนันท์นภัส
๒๙. นางเครือวัลย์
๓๐. นางคุณัญญา
๓๑. นางโสมาวดี

จึงศิรกุลวิทย์
ณูรักษา
ธรรมกุล
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
หอมหวล
ศรีสมบัติ
บัวบาน
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
ลาลุน
รุ่งโรจน์
จรรยาสุทธิวงศ์
จรัสศิริรัตน์
เพิ่มบุญ
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
ทองดี
นาคํา
เอี่ยมฉวี
พรหมอุตม์
ดอกไม้
ผายพิมพ์
ทรงกลด
มากพยับ
โสมศรีแพง

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน (แทน)
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ครูโรงเรียนเทศบาล ๗ (แทน)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป (แทน หน. ฝ่ายปกครอง)
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

๓๒. นางสาวณัชชารีย์
๓๓. นางอรอินทร์
๓๔. สิบเอกฉลองชัย
๓๕. นางภัสราพร

พิพัฒน์พรเลิศ
อินทรวงษ์โชติ
ภิรมย์
วรรณทวี

พยาบาลวิชาชีพ
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย

๒
๓๖. นางสาววาสนา
๓๗. นางนงลักษณ์
๓๘. นางณัฐชานันท์

หนูชูด
นาจําปา
บุตรราช

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักสันทนาการชํานาญการ

๑. นายมาโนช
๒. นายนพดล
๓. นายเกษม
๔. นางพัชรี
๕. นายพงษ์พิมล
๖. นายธนัชกฤศ
๗. นางชนพรพรรณ
๘. นางวิลาวัลย์
๙. นางพรจิต
๑๐. นางนรารัตน์
๑๑. นางกิติวรรณ
๑๒. นางรจนา
๑๓. นางวิไล
๑๗. นางสาวพชระ
๑๘. นายวราวุฒิ

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
สืบเสน
มหาลวเลิศ
คําลอย
บุญชูธนะวัตร
ลําสมุทร
จึงอนุวัตร
สืบเสน
สุหร่าย
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
ศรีสุธรรม
ครูทอง

รองนายกเทศมนตรี
ติดภารกิจ
รองนายกเทศมนตรี
”
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
”
เลขานุการนายกเทศมนตรี
”
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
”
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
”
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
”
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
”
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
”
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
พยาบาล
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
นิติกร
”
เจ้าพนักงานเทศกิจ
”

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
สรุปประเด็นการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑. โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๗ แห่ง สรุปข้อมูลจํานวนครูเดินทางไปราชการ จํานวนกี่
ครั้ง และรายงานข้อมูลถึงฝ่ายบริหาร
๒. ฝากเรื่องการบริหารจัดการรอบเกาะ การเปิด - ปิดประตู โดยการประสานงาน
และทําการตกลงกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่จํานวน ๔ หลัง
๓. ติดตามเรื่องไฟฟ้าโดยเร่งด่วน ตามโครงการปรับปรุงสะพานขาว จากการใช้
เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ
๔. ควรทบทวนการทํา Bic Cleaning Day แบบใหม่ ไม่ยึดติดแบบเดิมๆ ควรมี

๓

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

นายชัยชนะ พลาพงศ์
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑
นายชัยชนะ พลาพงศ์
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน

การประเมิน และเปลี่ยนวิธี เช่น เปลี่ยนจากเราเป็นคนทํา เป็นเจ้าของเป็นคนทําเอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๑. ดําเนินการจัดระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๒. ติดตาม กวดขันการทําความสะอาดถนน อย่างเข้มงวด
๓. การจัดระเบียบตลาด ดังนี้
๓.๑) ทําหนังสือเชิญแม่ค้า พ่อค้า ตลาด ๒ มาร่วมประชุมหาข้อยุติใน
เรื่องของการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย
๓.๒) จัดทํารายงานการประชุมที่ชัดเจน
๔. การดําเนินงานของเจ้าหน้า ที่เทศกิจในการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ให้มี
ความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง
๕. การพิ จารณาครู เดิ นทางไปฝึ ก อบรมโครงการต่า ง ๆ ขอให้พิ จารณาความ
เหมาะสมสูงสุด และหลังจากไปอบรมแล้ ว ขอให้มีการรายงานการเดิ นทางไปราชการ
ดังกล่าว ฯ เสนอถึงฝ่ายบริหาร
๖. ฝากสํานักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ฯ หลังจากที่ได้เดินทางไปศึกษาดู
งานที่จังหวัด เชียงราย และจังหวัดลํา พูด ได้นําเสนอข้อมูลให้กับท่านนายกเทศมนตรี ฯ
ได้รับทราบโดยตรง
๗. ฝากแจ้ งพนัก งานเทศบาล และลูกจ้ างทุ กสํา นั ก/กอง ขอให้นํ า ส่งชํา ระหนี้
ธนาคารพาณิชย์ เป็นไปโดยปกติ
ขออนุญาตชี้แจง ๒ เรื่อง คือ
๑) การส่งบุคลากรครูเข้ารับการอบรม ฯ ขอเรียนว่าไม่ซ้ํานะครับ เนื่องจากทาง
กรมฯ จะแจ้งมาชัดเจน อาทิเช่น ขอเชิญครูกลุ่มสาระวิท ยาศาสตร์ ๒ ท่านเข้ารับการ
อบรมฯ ในส่วนของโรงเรียนใหญ่ แต่ในส่วนของโรงเรียนเล็ก ก็จะกําหนด ๑ ท่านนะครับ
แต่ ค รั้ งต่ อไป จะมี ก ารเชิ ญครู ส อนภาษาไทยอบรม ๒ ท่ า นในส่ ว นของโรงเรี ย นใหญ่
ก็สามารถส่งครูภาษาไทยไปได้โดยตรง แต่โรงเรียนเล็กครูสอนวิทยาศาสตร์แล้วก็สอน
ภาษาไทยด้วย จึงจําเป็นต้องส่งครูท่านเดิม แต่สอนภาษาไทยไปเข้ารับการอบรม สรุปคือมี
การจัดการอบรมตรงตาม ๘ กลุ่มสาระ ๒ เนื้อหา และส่วนใหญ่ไม่ซ้ํากันนะครับ และในส่วน
อื่นๆ คือการเงิน พัสดุ ฯลฯ ล้วนแต่มีความสําคัญครับ
๒) ขอเรียนในส่วนของการไปศึกษาดูงานที่เชียงราย ในส่วนของเชียงรายคือเรา
ทําได้ แต่ทํายากมาก และประการที่สองในส่วนของลําพูนคือทํายาก แต่เราสามารถทําได้
และสิ่งที่เราจะได้ไปนําเรียนให้กับท่านนายกเทศมนตรีคือ การเปรียบเทียบให้ท่านเห็นอย่าง
ชัดเจน และจะได้เตรียมความพร้อมในรายละเอียด พร้อมกับทีมงานนําเสนอท่านให้เร็วที่
สุดครับ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีดังต่อไปนี้

๔
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

๑. เสนอแนวความคิด แผน โครงการ กิจกรรม จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําพูน
ในเรื่องนี้ ท่านผู้อํานวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
จะได้นําเรียนท่านนายกเทศมนตรี ฯ ด้วยตนเองครับ
๒. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ ๓ โครงการ จนกว่าจะครบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
๒.๑) โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารและต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๕ ตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อจ้าง
๒.๒) โครงการปรับปรุงสะพานขาว จากการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๒.๓) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ
๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ยังติดขัดเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าจะต้องได้รับการประมาณการราคากลางจาก
การไฟฟ้า และจะต้องประสานหาวิศวกรไฟฟ้ารับรอง อยู่ระหว่างการส่งหนังสือไปที่
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สําหรับเรื่องนี้ขอให้ติดตามเรื่องไฟฟ้าดังกล่าว โดยเร่งด่วน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. รายงานพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙ มีดังต่อไปนี้
อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง ๒ โครงการ, อยู่ระหว่างขออนุมัติดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ, อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ (ขายเอกสารสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
๒. สํานักการคลังได้ทําหนังสือแจ้งไปทุกสํานัก/กอง เรื่องการก่อหนี้ผูกพันและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๙
๓. เรื่ อ งการขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ขอให้ ทุ ก สํ า นั ก /กอง ส่ ง ภายในวั น ที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. กรณีซ่อมรถ รับได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และในส่วนน้ํามันเราจะ
ประสานปั้ม น้ํามั นตั ดยอดภายในสิ้น เดื อนสิ งหาคมนี้ และสํานักการคลังจะรั บเรื่องจาก
สํานัก/กอง ได้ไม่เกินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
๕. การดําเนินงานตามโครงการกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ก็อย่าลืมทําญัตติ
เข้า สภา ฯ และโครงการไหนที่ทํา สัญ ญาไปแล้ว อย่า ลืม ทําฎี กากันเงิน กรณีก่อหนี้ เป็น
อํานาจของท่านนายกเทศมนตรี ฯ

๕

มติที่ประชุม
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
มติที่ประชุม
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
มติที่ประชุม
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
นายสมเกียรติ จรัสศิริรัตน์
ผจก.สถานธนานุบาล
มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์

๖. รายงานการประกันภัยรถยนต์ จะทําประกันภัยได้เฉพาะประเภทที่ ๓ คือไม่
คุ้มครองรถยนต์ แต่จะคุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเฉพาะของคู่กรณีในวงเงิน
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองสวัสดิการและสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. โครงการ Play and learn จัดอบรม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ - ๒๘สิงหาคม
๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล ๓ ส่งตัวแทน
ร่วมอบรม ๑๕ คน และโรงเรียนเทศบาล ๔ ส่งตัวแทนร่วมอบรม ๑๕ คน จึงขอสอบถาม
โรงเรียนที่เหลือยินดีจะเข้าร่วมเพิ่มเติม สามารถส่งรายชื่อได้ภายในวันนี้ หรือพรุ่งนี้
๒. และในวั น พรุ่ง นี้ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ ประชาคมชุ มชนศรี สํ า ราญ
ฝึกอาชีพระยะสั้น ทําขนมง่าย ๆ และขายเร็ว
๓. วัยรุ่นกินเหล้า และทําลายทรัพย์สิน เก้าอี้ม้าหินอ่อนที่ลานออดหลอด แนว
ทางการแก้ปัญหาในอนาคตอาจต้องมีการติดกล้องวงจรปิด
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ขอเชิญทุกสํานัก/กอง รับการตรวจประเมินผลงานรอบสุดท้าย รางวัลการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
- การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปี ๒๕๕๙
เหลือเวลาอีกแค่ ๑ เดือน ขอให้เข้าแผนไว้เพื่อดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
และให้หัวหน้าสํานักปลัด ฯ ได้ชี้แจงให้ท่านนายกเทศมนตรี ฯ รับทราบต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สถานธนานุบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
กระผมคิดว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานเทศบาลเทศบาลเรา ช่วงสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ คือ โดยปกติโรงรับจํานําจะมีการรับจํานําทองคํา บาทละ ๑๖,๐๐๐ บาท จะ
ได้เพิ่มวงเงินรับจํานําเป็น บาทละ ๑๗,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่ ๑ กันยายน - ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ แต่มีเงื่อนไขคือให้มีการผ่อนชําระเดือนละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการดําเนินงาน ขอเชิญนักบริหารงาน

๖
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
มติที่ประชุม
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

นางณัฐชานันท์ บุตรราช
นักสันทนาการชํานาญการ

สาธารณสุข ฯ ครับ
ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีการจัดกิจกรรม
Bic Cleaning Day ณ ตลาด ๑ และตลาด ๓
อยากฝากทบทวนการทํา Bic Cleaning Day แบบใหม่ ไม่ทําแบบเดิมๆ ควรมี
การประเมิน และเปลี่ยนวิธี เช่น เปลี่ยนจากเราเป็นคนทํา เป็นเจ้าของเป็นคนทําเอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตอนนี้ จังหวัดบึงกาฬแซงหน้าเป็นอันดับหนึ่ง
ระดับประเทศ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการประกวดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
: ชนะเลิศ
๑. วาดภาพ ระดับปฐมวัย ตัวแทน คือ โรงเรียนเทศบาล ๑
๒. การประกวดฮูล่าฮุป ระดับปฐมวัย ตัวแทน คือ โรงเรียนเทศบาล ๒
๓. การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ตัวแทน คือ โรงเรียนเทศบาล ๒
: รองชนะเลิศ
๑. โครงการสุขศึกษาพลศึกษา ระดับประถมศึกษา ตัวแทน คือ โรงเรียนเทศบาล ๔
: รองชนะเลิศอันดับ ๒
๑. โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตัวแทน คือ โรงเรียนเทศบาล ๑
๒. โครงงานภาษาไทย ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ตัวแทน คือ โรงเรียนเทศบาล ๑
๓. โครงงานสุขศึกษาพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓ ตัวแทน คือ โรงเรียนเทศบาล ๑
โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มีการประกวด จํานวน ๕ โครงการ คือ คณิต,
วิทย์ , อั ง กฤษ, สัง คม และประวั ติ ศาสตร์ ซึ่ งโรงเรี ยนในสังกั ดของเทศบาลได้ เป็น
ตัวแทน
- โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- โครงงานวิทย์ ระดับประถมศึกษาต้น และมัธยมศึกษาตอนต้น
- โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโลห์รางวัล
กําหนดการจัดงานกฐินสามัคคี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ตั้งองค์กฐินที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ตั้งขบวนแห่ เคลื่อนองค์กฐิน จากเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษไปยังวัดเลียบบูรพาราม

๗
นางณัฐชานันท์ บุตรราช
นักสันทนาการชํานาญการ
มติที่ประชุม
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

เวลา ๐๙.๔๙ น.
ประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน
เวลา ๑๐.๓๐ น.
พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ด้วยสํานักงานติดตามการประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งบริษัทไอคอน
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของโครงการ จะมาสํารวจโครงการติดตามงานระบบบําบัดน้ําเสียง
และ โครงการ RDF ที่กํ า ลั งก่ อสร้ า ง ในวั น ที่ ๖ กั นยายน ๒๕๕๙ และในส่ว นของการ
ต้อนรับขอความร่วมมือมายังสํานักปลัด ฯ ในเรื่องของอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน
๒. หน่วยงาน giz ขอเชิญเทศบาลที่สนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการบรรเทาสภาวะโลกร้อน ที่เกี่ยวกับน้ําและน้ําเสีย
มอบนายขจรเกษ ขันตี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธาเข้าอบรม และได้นําความรู้
หลังจากอบรมมานําเสนอในที่ประชุมด้วยนะครับ
๓. สืบเนื่องจากปัญหาที่วัยรุ่นเข้าไปในบริเวณรอบเกาะ ทั้งนี้คงต้องเสริมระบบ
การป้ อ งกั น ลาดตระเวนในบริ เ วณรอบเกาะห้ ว ยน้ํ า คํ า และจะได้ ดํ า เนิ น การตกลงกั บ
ชาวบ้านและมอบกุญแจต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ - ไม่มี
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

