รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสมพร
๒. นางสาวศรีเสงี่ยม
๓. นายเกียรติศักดิ์
๔. นายพิพัฒน์
๕. นายอัครวุฒิ
๖. นายลิขิต
๗. นางจุฑารัตน์
๘. นางอุไร
๙. นางภคมน
๑๐. นางสมพร
๑๑. นายวิชัย
๑๒. นางวราภรณ์
๑๓. นางเอมฤดี
๑๔. นายวิรชั
๑๕. นางฐิติพร
๑๖. นายสมเกียรติ
๑๗. นางสาวสุพรรณี
๑๘. นางจิราภัค
๑๙. นางชนพรพรรณ
๒๐. นางพิศมัย
๒๑. นายจรัส
๒๒. จ่าเอกเสวก
๒๓. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๔. นางสาวจุฑามาศ
๒๕. นางศิรินทิพย์
๒๖. นางเครือวัลย์
๒๗. นางคุณัญญา
๒๘. นางสาวพชระ
๒๙. นางนงลักษณ์
๓๐. สิบเอกฉลองชัย
๓๑. นางอรอินท์
๓๒. นางรจนา
๓๓. นางสาวณัชชารีย์
๓๔. นางนัฐฐยา

จึงศิรกุลวิทย์
ณูรักษา
ธรรมกุล
อินทรวงษ์โชติ
มณีนิล
ทองทัย
หอมหวล
บัวบาน
คําตา
สังข์สุวรรณ
ทัดเทียม
มโนรัตน์
ทองพันชั่ง
ลาลุน
โพธิ์เงิน
จรัสศิริรัตน์
นาคํา
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี
ไชยรัตน์
สุขแสวง
พรหมอุตม์
ทองดี
ดอกไม้
ทรงกลด
มากพยับ
ศรีสุธรรม
นาจําปา
ภิรมย์
อินทรวงษ์โชติ
อรัมสัจจากุล
พิพัฒนพรเลิศ
ผาสุข

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
ผอ.กองวิชาการ ฯ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน)
ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล ๖ (แทน)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แทน)
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายอํานวยการ
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

๑. นายนพดล

จันทร์พวง

รองนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
ติดภารกิจ

๒
๒. นายมาโนช
๓. นายเกษม
๔. นางพัชรี
๕. นางสมพิศ
๖. นายนรินทร์
๗. นายพงษ์พิมล
๘. นายคมสัน
๙. นายภูมิภัทร
๑๐. นางวิลาวัลย์
๑๑. นางพรจิต
๑๒. นางนันท์นภัส
๑๓. นางโสมาวดี
๑๔. นางนรารัตน์
๑๕. นางกิติวรรณ
๑๖. นางวิไล
๑๗. นางสาววาสนา
๑๘. นายวราวุฒิ

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

มหาสุวีระชัย
สืบเสน
มหาลวเลิศ
สังข์สุวรรณ
วงศ์เศษ
คําลอย
เพิ่มบุญ
ราศรี
จึงอนุวัตร
สืบเสน
ผายพิมพ์
โสมศรีแพง
สุหร่าย
จรรยาสุทธิวงศ์
มัทวานุกูล
หนูชูด
ครูทอง

รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
๑. ฝากทุกสํานัก/กอง วางระบบงานภายในหน่วยงาน และมอบหมายหน้าที่
ความรั บผิ ดชอบให้กั บนัก ศึก ษาฝึกงานให้มีการเรียนรู้ร ะบบงานเพิ่ม เติ ม อาทิ ใช้ให้
ฝึก งานระดั บ โครงการ ฯ มี ก ารสรุ ป ผลงานออกมาเป็ น รู ป ธรรมให้ เ กิ ด ประสิ ทธิ ผ ล
ต่อเนื่อง
๒. เตรี ย มความพร้ อ มดํ า เนิ น การขายคาร์ บ อนเครดิ ต ๒ เรื่ อ ง ดั ง นี้ ๑)
ดํ า เนิ น การสํ า รวจข้ อ มู ล การใช้ ห ลอดไฟฟ้ า ในสํ า นั ก งาน และการใช้ ห ลอดไฟฟ้ า
สาธารณะ ให้เป็นตัวเลขชัดเจน ๒) ดําเนินการรวบรวบข้อมูลขยะหมักที่แยกเป็นปุ๋ย

๓

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ

นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ

๓. ฝากประสานงานประธานกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนเทศบาลสํ า หรั บ
วัตถุประสงค์ในการขอใช้ห้องสวัสดิการอาคารหลังเก่า แล้ว จึงนํา มาพิจารณาในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนครั้งต่อไป
๔. ดําเนินการตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณา ๔ มุมเมือง
๑. ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ฤดูมรสุม ฝากเตรียมความพร้อมดูแล
ประชาชน ในส่วนที่ประชาชนร้องเรียนมาทุกช่องทาง อาทิ ไฟฟ้าดับ, น้ําท่วมขัง, ถนน
ชํารุด, ต้นไม้ล้ม ฯลฯ
๒. เร่งรัด กวดขัน การดําเนินงาน ของผู้รับจ้างก่อสร้างถนนในเขตเทศบาล
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. นําหัวข้อเรื่องการสํารวจสถานที่ตั้งตลาดแห่งใหม่ บรรจุในการประชุมที่มี
ชุมชนเข้าร่วม เพื่อให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจ
ดําเนินการสํารวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้น ตั้งอยู่ทุ่งพันทา การออกแบบ
อาคารเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว การดําเนินการแบ่งออกเป็น ๒ เฟส
๒. สํารวจหลอดไฟฟ้า LED ในสํานักงานเทศบาล สํานักงานชั่วคราว (เกาะ
ห้วยน้ําคํา) และโรงเรียนในสังกัด เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับเมือง
คาร์บอนต่ํา
อยู่ระหว่างดําเนินการ
๓. แก้ไขปัญหาความร้อนของไฟฟ้า ในสํานักงานชั่วคราว (เกาะห้วยน้ําคํา)
อยู่ระหว่างดําเนินการ
๔. ฝากประกาศเตือนภัยฤดูมรสุมให้ประชาชนรับทราบ ระมัดระวังภัย
ดังกล่าว ในส่วนนี้งานป้องกันฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. ฝากทุกสํานัก/กอง จัดระบบงาน ความรับผิดชอบ กํากับ ดูแล นักศึกษา
ฝึกงานในสังกัด ฯ ให้เกิดประสิทธิผลต่อเนื่อง สําหรับเรื่องนี้ได้แจ้งให้ทุกสํานัก/กอง
รับทราบเรียบร้อยแล้ว
๒. ฝากนําข้อมูลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ไปวิเคราะห์ ทั้งเชิงบวก และ
เชิงลบ ไปปรับใช้ให้เกิดผลดีสูงสุดในปีต่อไป
จะได้นาํ ข้อมูลดังกล่าว ไปดําเนินการในปีต่อไป

๔
นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

มติที่ประชุม

๓. เตรียมพร้อมดําเนินการขายคาร์บอนเครดิต ให้สอดคล้องกับโครงการเมือง
คาร์บอนต่ํา
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. สํานักการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทั้ ง ๗ แห่ ง ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และ ได้เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย์ จากการประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ ฯ
ได้รับความรู้เป็น ๑๐๐% คือ ทุกคนมีความพึงพอใจที่ได้รับความรู้และประสบการณ์
ตามที่ตนเองคาดหวัง
๒. สํานักการศึกษา จะได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมสื่อการเรียนรู้ (กระดาน
อัจฉริยะ) ให้สําหรับครูในโรงเรียนในสังกัด ฯ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางสมพร สังข์สุวรรณ
๒. ด้วยกองกําลังรักษาความสงบ แจ้งให้มีการดําเนินการจัดอบรม
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
ให้กับครู ข. (ชุมชน) โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ครู ก. (พนักงานเทศบาล) ที่เข้ารับ
การอบรมแล้ว ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์สํานัก
ปลัด ฯ บูรณาการดําเนินการโครงการดังกล่าว ในโครงการการมีส่วนรวมทางการเมือง ฯ
ของสํานักปลัด ฯ
๒. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานค้าลานวัฒนธรรม “ออดหลอด” ครั้งที่ ๑ วันพุธที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
และจะมี พิ ธี เ ปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการ ในครั้ ง ที่ ๒ วั น ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
นางภคมน คําตา
๑. ขอเชิญผู้อํานวยการ สํานัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ผอ.กองวิชาการ ฯ
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ และ
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ทํ า และอนุ มั ติ แ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เริ่ม
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
๒. ขอความร่วมมือสํานักการช่าง ดําเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณา ๔ มุมเมือง

๕
มติที่ประชุม
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการเงิน
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๒๓๔,๑๑๒,๙๔๕.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๙
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๒๐๙,๑๕๙,๐๔๐.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๒
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒๔,๙๕๓,๙๐๔.๙๖ บาท
๒) รายงานพัสดุ มีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างแจ้งให้มาทําสัญญาจ้าง ๒ โครงการ,
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
๑. งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจประเมินร้านอาหาร ตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร และขอความร่วมมือร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ “หนูณิชย์ พา
ชิม” ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ
เวทีถนนคนเดิน
๒. งานรักษาความสะอาด ออกรณรงค์ตามโครงการ การคัดแยกขยะเพื่อลด
แหล่งเสี่ยงและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ PCU ๓, งานควบคุมโรค, งาน
สัตวแพทย์ ชุมชนหนองแดง, ชุมชนหนองยาง, ชุมชนหนองคู
๓. งานควบคุมและป้องกันโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ๖ ปี ย้อนหลัง ปี
๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ (ปัจจุบัน) มีดังต่อไปนี้
- ปี ๒๕๕๔ จํานวนผู้ป่วย ๔๕ คน
- ปี ๒๕๕๕ จํานวนผู้ป่วย ๓๐ คน
- ปี ๒๕๕๖ จํานวนผู้ป่วย ๑๓๐ คน
- ปี ๒๕๕๗ จํานวนผู้ป่วย ๒๔ คน
- ปี ๒๕๕๘ จํานวนผู้ป่วย ๔๕ คน
- ปี ๒๕๕๙ จํานวนผู้ป่วย ๗ คน
๔. งานสัตวแพทย์ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง PCU ๑ – PCU ๕
(เฟท ๑) วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙) จํานวน ๕ ชุมชน ได้แก่
ชุมชน ร.ส.พ./ทุ่งนาดี/หนองโพธิ์/ วัดหลวง/กุดหวาย, (เฟท ๒) วันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๙ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) จํานวน ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีสําราญ/ท่าเรือ/
พันทาใหญ่/ มงคลสมบัติ/โนนสํ านัก , (เฟท ๓) วัน ที่ ๑๘ กุม ภาพั นธ์ ๒๕๕๙ - ๗
เมษายน ๒๕๕๙) จํานวน ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเมืองเก่าหลักเมือง/หนองอุทัย/พันทา

๖
น้อย/ต้นโก/สะพานขาว, (เฟท ๔) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน) จํา นวน ๕
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีนครลําดวน/วัดพระโต/โนนหนามแท่ง/วัดเจียงอี/โนนสําราญ
สรุปงานสัต วแพทย์ รณรงค์ ฉีดวัค ซีนป้ องกันโรคพิษสุ นัข บ้า ๒๗ ชุมชน รวมจํา นวน
ทั้งสิ้น ๒,๗๑๒ ตัว จากเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ตัว คิดเป็น ๗๐.๒๘%
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

นางอุไร บัวบาน
หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

๕. รายงานความก้าวหน้าการพิจารณาย้ายตลาดสดเทศบาล
- ได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- นําส่งคําสั่งให้ท่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
- รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ
- อยู่ระหว่างรอจัดประชุมเพื่อพิจารณาการย้าย
๖. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจําปี ๒๕๕๙ ด้านการจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สรุปผลการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
- องค์ประกอบที่ ๑ – ๕ ใช้ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) คะแนนรวม ๔ ด้าน ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ
คะแนนที่ได้ ๘๙.๔๖
- องค์ประกอบที่ ๖ การจัดการกระบวนการ ร้อยละคะแนนที่ได้ ๙๗
- องค์ประกอบที่ ๗ การวัดผลลัพธ์ ร้อยละคะแนนที่ได้ ๑๐๐
ได้รับการประเมิน คือ ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอใช้ห้องสวัสดิการ
อาคารหลังเก่า เป็นที่ทําการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ
เป็นห้องร่วมกับสภาองค์การชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ห้องที่ขอไว้ท่านนายกฯ ได้ไปดูด้วยแล้ว และพิจารณาแล้วว่าอยู่ไม่ได้ เนื่องจาก
ห้องร้อนมาก และอากาศไม่ถ่ายเท
ฝากประสานงานประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ที่ได้ขอใช้ห้อง
สวัสดิการอาคารหลังเก่า แล้วจึงนําเรื่องนี้มาพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมหัวหน้า
ส่วนครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
ขอความร่วมมือสํานักการช่าง ดําเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณา ๔ มุมเมือง
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

๗

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

