รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสมพร
๒. นางสาวศรีเสงี่ยม
๓. นายพิพัฒน์
๔. นายคมสัน
๕. นายกฤตยวัฒน์
๖. นางกันยารัตน์
๗. นางอรอินทร์
๘. นายทวีพงษ์
๙. นางวราภรณ์
๑๐. นางจารุวรรณ
๑๑. นายวิรชั
๑๒. นายอดิศักดิ์
๑๓. นายเฉลิมศักดิ์
๑๔. นายสนั่น
๑๕. นางจิราภัค
๑๖. นางพิศมัย
๑๗. นางวรรณภา
๑๘. นายจรัส
๑๙. นางสาวจุฑามาศ
๒๐. นางเครือวัลย์
๒๑. นางคุณัญญา
๒๒. นางศิรินทิพย์
๒๓. นางสาวสุพรรณี
๒๔. นางโสมาวดี
๒๕. นางสาวพชระ
๒๖. นางนงลักษณ์
๒๗. นายวราวุฒิ

จึงศิรกุลวิทย์
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
เพิ่มบุญ
ศรีสมบัติ
คําบาล
อินทรวงษ์โชติ
ลาลุน
มโนรัตน์
ลาลุน
ลาลุน
รุ่งโรจน์
ศิละวงษ์
อุตอามาตย์
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
เควันดี
ไชยรัตน์
ทองดี
ทรงกลด
มากพยับ
ดอกไม้
นาคํา
โสมศรีแพง
ศรีสุธรรม
นาจําปา
ครูทอง

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝ่ายกิจกรรม ฯ (แทน ผอ.สํานักการศึกษา)
หน.ฝ่ายส่งเสริม ฯ (แทน ผอ.กองสวัสดิการฯ)
นักบริหารงานทั่วไป (แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน ผอ.)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน ผอ.)
ครูชํานาญการโรงเรียนเทศบาล ๔ (แทน ผอ.)
ครูชาํ นาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน ผอ.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ (แทนผอ.)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ (แทน ผอ.สํานักการคลัง)
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่เทศกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
สืบเสน
มหาลวเลิศ
ธรรมกุล

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
นายมาโนช
นายนพดล
นายเกษม
นางพัชรี
นายเกียรติศักดิ์

ติดภารกิจ
”
”
”
”

๒
๖. นายอัครวุฒิ
๗. นางอุไร
๘. นายพงษ์พิมล
๙. นายธนัชกฤศ
๑๐. นางชนพรพรรณ
๑๑. นางพรจิต
๑๒. นางวิลาวัลย์
๑๓. นายภูมิภัทร
๑๔. นางนันท์นภัส
๑๕. นางนรารัตน์
๑๖. นางณัชชารีย์
๑๗. นางกิติวรรณ
๑๘. นางรจนา
๑๙. นางวิไล
๒๐. นางสาววาสนา

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล

มณีนิล
บัวบาน
คําลอย
บุญชูธนะวัตร
ลําสมุทร
สืบเสน
จึงอนุวัตร
ราศรี
ผายพิมพ์
สุหร่าย
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
หนูชูด

ผอ.สํานักการช่าง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
บุคลากร

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑) ฝากเรื่องการพัฒนาตลาดออดหลอด ดังนี้
- เพิ่มแสงสว่างในบริเวณตลาด
- ดูแลความสะอาด และฝุ่นละอองบริเวณโดยรอบตลาด
- ประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด
- จัดป้าย หรือสัญลักษณ์ ให้ประชาชนรู้ว่าไม่ควรข้ามถนนเส้นไปสะพานขาว
เนื่องจากเกรงจะเกิดอุบัติเหตุ
๑) เนื่องด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะมีการย้ายสํานักงานบางส่วนไป
ชั่วคราว ที่หอประชุมอเนกประสงค์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ เกาะห้วยน้ําคํา ตั้งแต่
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝากทุกคนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
๒) เรื่องราคากลาง ให้เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายพัสดุทรัพย์สินทุกครั้ง

๓

นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียน
นางสาวสุพรรณี นาคํา
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ

นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หน.ฝ่ายกิจรรมโรงเรียน
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หน.ฝ่ายอํานวยการ
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หน.ฝ่ายกิจรรมโรงเรียน
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หน.ฝ่ายอํานวยการ

๓) เรื่องการตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของงานที่ทํา แต่เดิมจะมีการเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ให้มีการดําเนินการใหม่ คือ ให้เสนอเห็นควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจงานจ้างชุดใหม่ ควรจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ได้
เดินทางมาติดตามการปฏิบัติร าชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมมอบนโยบายของ
รัฐบาลรวมทั้งรับทราบผลการดําเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จากสํานัก/กอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑) เร่งดําเนินการเรื่องเงินอุดหนุน RDF ให้สํานักการช่างและสํานักการคลัง
ดําเนินการ
ส่วนของสํานักการศึกษาดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
เงินอุดหนุน RDF ของสํานักการช่าง อยู่ระหว่างดําเนินการ
๓) การจัดระเบียบเมือง ร่วมกับ กองกําลังรักษาความสงบ ขอให้ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน และประเมินผลการทํางาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) เร่งดําเนินงาน การตกแต่งภายในหอสูง ที่มีปัญหาให้แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างให้กรมศิลปากรออกแบบตกแต่งภายใน
๕) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาร่วมงานวันเด็กใน ปี ๒๕๕๙
ให้ มี ก ารเจาะลึ ก ถึ ง รายละเอี ย ดของงาน อาทิ เ ช่ น การจั ด งานวั น เด็ ก ของเทศบาล
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ
อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมครับ
๖) เร่งดําเนินการโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน งบลงทุน สํานักการศึกษาได้ดําเนินการลงนามใน
สัญญาเรียบร้อยแล้ว
๗) ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย “เลิกนุ่งสั้น มานุ่ง
ซิ่น” ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีการจัดทําป้าย และประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED และให้หน่วยงาน
โรงเรียนในสังกัดและส่วนงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม

๔
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หน.ฝ่ายอํานวยการ

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หน.ฝ่ายอํานวยการ
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
ระเบียบวาระที่ ๔
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียน

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
๘) ในการจัดดนตรีในสวนศรี ให้พิจารณานําข้อคิดของท่านนายกเทศมนตรีฯ
ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวงดนตรีที่มีค่าใช้จ่ายไม่มาก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ได้
ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีด้วย โดยจัดกิจกรรมให้นานขึ้น
ดนตรีในสวนศรี ปี ๕ เริ่มต้นขึ้นแล้ว มีการบรรเลงดนตรี ๕ ครั้ง ในวันทุกวัน
พฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ วง T๔ BRAND และในสัปดาห์ที่
สองคือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ วงโซฟาแดง ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชน
ร่วมร้องเพลงบนเวที ๒ ท่าน
ขออนุญาตชี้แจงเรื่อผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลใกล้จะครบวาระ
ประสานจังหวัดว่าจะต้องดํา เนินการอย่างไร สํา หรับเรื่องนี้นายกเทศมนตรี ฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาลครบวาระการดํารงตําแหน่ง เดือน มีนาคม และ เมษายน ๒๕๕๙
จึงได้ประสานจังหวัด และรายงานการครบวาระเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามคําสั่ง คสช. และ
ประกาศ คสช. อนุญาตให้ทําบัตรได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมการทําบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ บ.จ.๑, แบบที่ ๑ ก ซึ่งจะต่ออายุได้ถึง ๖ ปี
๔) การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาล ทางกองกําลังรักษาความสงบ
เร่งให้ดําเนินการและประสานงานโดยด่วน มอบสํานักการช่างสํารวจพื้นที่คลองต่างๆ
และกําหนดแผนการดําเนินงาน วันที่ เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน
บริเวณร่องน้ํา หน้าสวนเกาะห้วยน้ําคํา อยู่ระหว่างดําเนินการ และหนองเม็ก
ได้ ดํ า เนิน การขอความร่ ว มมือไปยั งกองกํ า ลั งรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อย อยู่ ร ะหว่า ง
ประสานตอบกลับ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
จากการที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ส่งนักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ มีนักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล
เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ ครั้ ง ที่ ๓๓ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร จํ า นวน ๕
รายการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
๑) เหรียญทอง
หมากฮอส
รุ่น ๑๒ ปี หญิง
ได้แก่ เด็กหญิงสุภาวรรณ จันทร์ศรี
ผู้ฝึกสอน
ได้แก่ นางจันธิรา ผาปรางค์
นายเดียว พฤกษา
หมากรุก
รุ่น ๑๖ ปี หญิง
ได้แก่ เด็กหญิงชวัลญา โพธิ์สาขา
ผู้ฝึกสอน
ได้แก่ นางนุชรี สิริเกียรติ
นางสุภาพร เมืองจันทร์
เปตอง
รุ่น ๑๖ ปี หญิง (เดี่ยว)

๕
ผู้ฝึกสอน

ได้แก่ เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ สายเหนือ
ได้แก่ นางสาววิยะดา สีหะวงษ์

๒) เหรียญเงิน
หมากฮอส
รุ่น ๑๖ ปี หญิง
ได้แก่ นางสาวนพรัตน์ แก้วคํา
๓) เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น ๑๒ ปี หญิง
ได้แก่ เด็กหญิงณัฐทิชา พยัฆทา
เด็กหญิงภัทราวดี อาจวงค์
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียน
ผู้ฝึกสอน
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม

นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองนาค
เด็กหญิงชวัลพร โพธิ์สาขา
ได้แก่ นางสาวทองรักษ์ เชื้อบรรดิษ
นายเสนีย์ อ่อนเหลา

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานความพึงพอใจของประชาชน โครงการนันทนาการสําหรับประชาชน
“ดนตรีในสวนศรี ปี ๕” ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ดําเนินการโดย
การแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่เข้าร่วมชม ณ ลานค้า ลานวัฒนธรรม ลานออด
หลอด มีกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้น ๘๘ คน
ช่องทางการรับทราบข่าวสาร สูงสุด จากบุคคลที่รู้จักแนะนํา คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕
ประชาชนเคยมาร่วมในการจัดงาน “ดนตรีในสวนศรี” ในปีที่แล้ว สูงสุดเคยมา
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และไม่เคยมาร่วมงานร้อยละ ๖๓.๖
ประชาชนอยากให้มีการจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปอีกหรือไม่ สูงสุด
ควรจัดอีก ร้อยละ ๙๘.๙
ประชาชนอยากให้ โ ครงการดนตรี ใ นสวนศรีจั ด ที่ ส ถานที่ ใ ด สูง สุ ด ณ ลาน
ออดหลอด ร้อยละ ๗๙.๕
ความพึงพอใจของประชาชน ดังต่อไปนี้
๑) ความเหมาะสมด้านช่วงเวลาที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ที่
ระดับ ๔.๐๗ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”
๒) ความเหมาะสมของวันที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา ที่ระดับ
๔.๐๕ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”
๓) ความเหมาะสม/น่าสนใจ ของวงดนตรี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ
๔.๐๒ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”

๖
๔) ความเหมาะสม/ความสวยงามของสถานที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ระดับ ๓.๙๑ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๕) ความพร้อมของเครื่องเสียง แสง สี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ ๓.๖๐
อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ

มติที่ประชุม
นางกันยารันต์ คําบาล
หน.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ

มติที่ประชุม

๖) การประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทราบมีความทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ระดับ ๓.๕๘ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๗) ความพร้อมของที่นั่งชม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากัน ที่ระดับ ๓.๕๖ อยู่
ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
๘) ความสวยงามของเวที มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ ๓.๕๒ อยู่ที่ระดับ
ความพึงพอใจ “มาก”
๙) ความพึงพอใจของกิจกรรม “ดนตรีในสวนศรี” ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ ระดับ ๓.๙๑ อยู่ที่ระดับความพึงพอใจ “มาก”
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
- รูปแบบของวงดนตรีควรเน้นที่ความหลากหลาย
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ
- สถานที่จัดโครงการมีฝุ่นค่อนข้างเยอะ
- ควรเพิ่มขยายเวลาในการจัดโครงการให้มากขึ้น (เลิกดึกขึ้น)
- ควรเพิ่มจํานวนวันในการจัดโครงการ (อังคาร-พฤหัสบดี)
- ควรเพิ่มที่นั่งฟังดนตรีและที่นั่งรับประทานอาหารสําหรับคนมาเดินตลาด
ออดหลอดเพิ่มขึ้น
- ควรจัดระบบบริหารจัดการตลาดให้ดีขึ้น แม่ค้าร้านไหนไม่มาในวันนั้น
ควรตัดออก
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับการประสานงานทาง
โทรศัพท์จากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง จังหวัดชุมพร และจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะมาขอศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี ๒๕๕๗ ตามภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมชน ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในช่วงวันที่ ๒ - ๕
กุม ภาพั นธ์ ๒๕๕๙ จึง นํ า เรี ย นที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิ จ ารณาตอบรั บคณะศึ ก ษาดูง านจาก
๒ แห่ง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เตรี ยมพื้นที่จริงดูงานไว้ ๒ จุด คือที่ศูนย์บริการ
สั ง คมชุ ม ชนทุ่ ง นาดี และศู น ย์ บ ริ ก ารสั ง คมชุ ม ชนหนองตะมะ รายละเอี ย ดจะได้
ประสานงานคณะศึกษาดูงานและสํานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักการคลัง

๗
นางจิราภัค พรกิจวรกุล
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
นางวรรณภา เควันดี
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินได้รายงานต่อที่ประชุม
: รายงานพัสดุ มีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๓ โครงการ, อยู่ ร ะหว่า งเสนอราคากลางให้ นายกอนุ มั ติเห็ นชอบ ๒ โครงการ, อยู่
ระหว่างรายงานผลการเสนอราคา (วิธีตกลงราคา) ๑ โครงการ, อยู่ระหว่างรายงานผล
การประกวดราคา ๑ โครงการ,อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างไปทําสัญญา ๗ โครงการ, ลง
นามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๕ โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๘

