รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายสมพร
๒. นางอุไร
๓. นายอัครวุฒิ
๔. นางจุฑารัตน์
๕. นายลิขิต
๖. นางสมพร
๗. นางภคมน
๘. นายศักดิ์ไชย
๙. นายชัยชนะ
๑๐. นางวราภรณ์
๑๑. นางสมพิศ
๑๒. นางเอมฤดี
๑๓. นางละเอียด
๑๔. นางฐิตพิ ร
๑๕. นายพัฒนะ
๑๖. นายนคเรศ
๑๗. นางสาวจุฑามาศ
๑๘. นางจิราภัค
๑๙. นางชนพรพรรณ
๒๐. นางพิศมัย
๒๑. นายจรัส
๒๒. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๓. นางศิรินทิพย์
๒๔. นางเครือวัลย์
๒๕. นางโสมาวดี
๒๖. นางอรอินทร์
๒๗. สิบเอกฉลองชัย
๒๘. นางภัสราพร
๒๙. นางสาวณัชชารีย์

จึงศิรกุลวิทย์
บัวบาน
มณีนิล
หอมหวล
ทองทัย
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
มโนรัตน์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
โพธิ์เงิน
จรรยาสุทธิวงศ์
ศรีโท
ทองดี
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี
ไชยรัตน์
พรหมอุตม์
ดอกไม้
ทรงกลด
โสมศรีแพง
อินทรวงษ์โชติ
ภิรมย์
วรรณทวี
พิพัฒน์พรเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ครู โรงเรียนเทศบาล ๖ (แทน)
ครู คศ. ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ (แทน)
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หน. ฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
พยาบาลวิชาชีพ

๓๐. นางนงลักษณ์
๓๑. นางสาวพชระ

นาจําปา
ศรีสุธรรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกร

๑. นายมาโนช
๒. นายนพดล

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่มาประชุม
ติดภารกิจ
”

๒
๓. นายเกษม
๔. นางพัชรี
๕. นางสาวศรีเสงี่ยม
๖. นายพิพัฒน์
๗. นายสมเกียรติ
๘. นายพงษ์พิมล
๙. นายคมสัน
๑๐. นายธนัชกฤศ
๑๑. นางสาวสุพรรณี
๑๒. นางวิลาวัลย์
๑๓. นางพรจิต
๑๔. นางนันท์นภัส
๑๕. นางนรารัตน์
๑๖. นางคุณัญญา
๑๖. นางกิติวรรณ
๑๗. นางรจนา
๑๘. นางวิไล
๑๙. นางสาววาสนา
๒๐. นายวราวุฒิ

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

สืบเสน
มหาลวเลิศ
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
จรัสศิริรัตน์
คําลอย
เพิ่มบุญ
บุญชูธนะวัตร
นาคํา
จึงอนุวัตร
สืบเสน
ผายพิมพ์
สุหร่าย
มากพยับ
จรรยาสุทธิวงศ์
อรัมสัจจากุล
มัทวานุกูล
หนูชูด
ครูทอง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานเทศกิจ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
- มอบทุกสํานัก/ กอง ตลอดทั้งโรงเรียนในสังกัด ฯ ได้ทบทวนงานเก่าในปี
งบประมาณที่ผ่านมา และคิดโครงการ งานใหม่ ๆ โดยให้มีการสรุปเป็นผลงานที่โดดเด่น
ประมาณ ๒ - ๓ โครงการ และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุด ๑ โครงการ และนําเสนอให้
ผู้บริหารรับทราบในการประชุมหัวหน้าส่วนคราวต่อไป เพื่อที่ผู้บริหารจะได้มองเห็นภาพ
ผลงานและมองทิศทางในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อไป
- ขอให้ผู้อํานวยการทุกท่านกลับไปทบทวนการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ
เรื่อง การบริหารการเงินที่จะเกิดการทุจริต การจัดการคนเข้ามาทํางานโครงการต่าง ๆ
มีความสําคัญ ควรนําเรื่องของระบบภายในเข้าไปตรวจสอบ

๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

- การกํากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดฯ เรื่องยาเสพติดให้โทษ
- ขอให้รายงานสรุปการเตรียมความพร้อมการจัดงานสภากาแฟอีกครั้งหนึ่ง
- ฝากสํานักการช่างใช้เหตุการณ์น้ําท่วมเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ซึ่งน้ําไม่ท่วมในพื้นที่บริเวณถนนหน้าห้างซุ่นเฮงพลาซ่า เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ํา
พื้นที่รอบเขตเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณหน้าร้านอาหารคุณกั้ง
- ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการ จนกว่าจะครบกระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
- โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จากการใช้
เงินรางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มีการบริ หารจั ดการที่ ดี ด้า นการส่ งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- โ คร งก า รตกแ ต่ งภา ยใ น หอศู นย์ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ฯ ง บป ร ะมา ณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลังเก่า
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ตั้งจุดให้บริการประชาชน One Stop Service กรณีสํานักการคลังย้ายกลับ
เข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ขอแก้ไขหน้าที่ ๓ ตรงระเบียบวาระที่ ๓ ชื่อนายศักดิ์ชัย เตรียมพิทักษ์ แก้ไข
เป็นนายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์ จึงจะถูกต้องครับผม
ขอแก้ไขในหน้าที่ ๔ ตรงระเบียบวาระที่ ๔ สํานักการศึกษา แจ้งเพื่อทราบ
และเสนอเพื่อพิจารณา “เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับจัดสรรเงิน HBMLD” แก้ไขเป็น
“เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับจัดสรรเงิน SBMLD” ขอบคุณครับ
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
๑. เตรียมการจัดงาน “สภากาแฟ” เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ ๒ โครงการ จนกว่าจะครบ กระบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
๒.๑) โครงการปรับปรุงสะพานขาว จากการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
สําหรับโครงการนี้ ได้แบ่งออกเป็น ๒ โครงการ คือ
๑) ปรับปรุงสะพานขาว
๒) ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบ

๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

๒.๒) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ
๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ตกแต่งหอสูง
- ปรับปรุงสํานักงานเก่า (ด้านหน้า)
- หาจุดให้บริการประชาชน One Stop Service กรณีสํานักการคลังย้ายกลับ
เข้ามาที่สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องสภากาแฟ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ นัดจัดสภากาแฟ วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารโรงอาหารเกาะห้วยน้าํ คํา ผูม้ าร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน
โดยท่านปลัดเทศบาล มีเรื่องมอบหมายภารกิจรับผิดชอบในการจัดงาน ดังนี้
- ฝ่ายจัดสถานที่ มอบสํานักการช่างเตรียมสถานที่ในการจัดงาน
- ฝ่ายจัดเครื่องเสียง และป้ายการจัดงาน มอบกองวิชาการ ฯ
- ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มอบสํานักปลัด ฯ
- ฝ่ายรักษาความสะอาด มอบกองสาธารณสุข ฯ ดูแลรักษาความสะอาดก่อน
และหลังการจัดงาน
- ฝ่ายจัดระเบียบการจราจร มอบให้งานป้องกัน ฯ และเทศกิจ
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ รับผิดชอบหนังสือเชิญ
ผู้ร่วมงาน
เกรงว่าสถานที่จัดงานจะไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้มาร่วมงานลอยกระทงมาก และ
อาจอยู่จนถึงเช้า
ขอให้หารือเรื่องสถานที่จัดงาน และรายงานสรุปการจัดงานอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ๕ ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง
ตุลาคม ๒๕๕๙ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- ปี ๒๕๕๔ จํานวนผู้ป่วย ๔๕ คน
- ปี ๒๕๕๕ จํานวนผู้ป่วย ๓๐ คน
- ปี ๒๕๕๖ จํานวนผู้ป่วย ๑๓๕ คน
- ปี ๒๕๕๗ จํานวนผู้ป่วย ๒๕ คน
- ปี ๒๕๕๘ จํานวนผู้ป่วย ๔๕ คน
- ปี ๒๕๕๙ จํานวนผู้ป่วย ๓๒ คน (ณ PCU ๓ จํานวน ๑๕ คน
และ PCU ๒ จํานวน ๑๔ คน รวมเป็น ๓๒ คน)

๕

นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

มติที่ประชุม
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

มติที่ประชุม
นางจิราภัค พรกิจวรกุล
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้

๒. งานทันตสาธารณสุข แสดงร้อยละอัตราการเกิดโรคฟันผุ ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน ๗ โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล ๑ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖๖.๗ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๕๕.๙
- โรงเรียนเทศบาล ๒ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔๘.๖ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๕๘.๘
- โรงเรียนเทศบาล ๓ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖๒.๕ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๘๐.๐
- โรงเรียนเทศบาล ๔ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖๒.๕ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐.๐
- โรงเรียนเทศบาล ๕ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๓๗.๕ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๕๔.๕
- โรงเรียนเทศบาล ๖ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๗๕.๐ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๖๓.๖
- โรงเรียนเทศบาล ๗ ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๕๗.๑ ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๗๕.๐
๓. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจสุ่มสารปนเปื้อนปี ๒๕๕๙
ดังนี้ คือ
- ยาฆ่าแมลง ไม่พบ ๒๗๕ พบ ๖
- ฟอร์มาลีน ไม่พบ ๗๑ พบ ๙
- สารกันรา ไม่พบ ๕ พบ ๐
- สารบอแรกซ์ ไม่พบ ๒ พบ ๐
- สารฟอกขาว ไม่พบ ๕ พบ ๐
- น้ํามันทอดซ้ํา ไม่พบ ๑๙๒ พบ ๔
๔. งานสัตวแพทย์ ข้อมูลการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในปี ๒๕๕๙ จํานวนสุนัขทั้งหมด ๔,๓๐๐ ตัว ฉีดวัคซีน ๓,๖๒๑ ตัว ฉี ด วั ค ซี น พิ ษ สุ นั ข
บ้า รวม ๔๑ ชุมชน คิดเป็น ๘๗.๒๓% รวม ๓,๖๒๑ /๔,๓๐๐ ตัว คิดเป็น ๘๔.๒๐%
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
- งานกฐินเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจําปี ๒๕๕๙ ขอความร่วมมือ สํานัก/กอง
ช่วยกันในการแจกซองแข็ง จะเริ่มงานวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และทอดกฐินในวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะมีการสวดพระพุทธมนต์เย็นที่อาคารหลังเก่า ซึ่งในส่วนของ
ซองกฐินขอให้งานธุรการไปรับซองในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
- งานลอยกระทงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติจะประกวดอยู่ ๓ ประเภท
แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มส่วนราชการ และกลุ่มชุมชน
- จังหวัดจะจัดงานสมเด็จย่าในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมมีตักบาตรเช้า
และเรื่องการเดินเพื่อสุขภาพ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้เทศบาลจัดงาน
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการเงิน
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๓๗๘,๓๘๗,๔๙๗.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๙๑
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๖
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๓๖๕,๖๗๘,๙๑๐.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕
ในส่วนรายจ่ายเป็นยอดจ่ายจริง จํานวน ๓๓๓,๕๒๒,๘๗๐.๘๑ บาท
ที่เหลือเป็นยอดกันเงินไว้จ่ายในปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓๒,๑๕๖,๐๔๐.- บาท
นางชนพรพรรณ ลําสุมทร
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง

นางชนพรพรรณ ลําสุมทร

๒) งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙ งานพัสดุมีดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่าง
การกําหนดราคากลาง ๑ โครงการ, อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง ๑ โครงการ,อยู่ระหว่าง
ประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ, ยกเลิกประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ, ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว ๓ โครงการ, ยกเลิกสัญญา ๑ โครงการ
๓) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ หมวดภาษีอากร
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๒๗,๒๘๐,๓๓๗.๓๗
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๒๖,๘๐๘,๗๑๖.๒๕
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๓
๔) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๑๕,๑๒๗,๑๒๓.๘๗
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๑๒,๔๖๓,๖๓๔.๑๕
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๑
๕) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๑๗,๒๒๔,๑๑๔.๔๖
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๑๗,๗๘๖,๐๒๕.๕๖
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๖
๖) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๖,๖๕๖,๖๕๐.๒๔
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๖,๔๗๓,๘๘๑.๑๐
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๙
๗) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๑,๒๐๓,๘๘๘.๐๐
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๑,๕๖๗,๒๙๕.๐๑
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๙
๘) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ หมวดรายได้จากทุน
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๑๐,๕๐๐.๐๐
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๑๑,๐๕๐.๐๐
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๔
๙) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ หมวดภาษีจัดสรร
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๑๖๗,๒๔๘,๔๓๕.๘๓
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๑๖๙,๒๔๕,๖๔๘.๖๔
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๙

๗
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง

มติที่ประชุม
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

มติที่ประชุม

นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการ ฯ
มติที่ประชุม

๑๐) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๑๓๖,๘๕๓,๗๒๓.๐๐
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๑๔๔,๐๓๑,๒๔๗.๐๐
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๙
๑๑) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ รายได้จัดเก็บเอง
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๖๗,๕๐๕,๖๑๓.๙๔
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๖๕,๑๑๐,๖๐๒.๐๗
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้น้อยกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕
๑๒) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบฯ ๒๕๕๙ รายได้ทั้งสิ้น
ปีงบฯ ๒๕๕๘ จัดเก็บได้ ๓๗๔,๖๐๗,๗๗๒.๗๗
ปีงบฯ ๒๕๕๙ จัดเก็บได้ ๓๗๘,๓๘๗,๔๙๗.๗๑
ปีงบฯ ๕๙ จัดเก็บได้มากกว่าปีงบฯ ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๑
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ กองสวัสดิการและสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปี ขึ้ น ไป ที่ เ กิ ด ก่ อ นวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๐๐ เปิ ด รั บ ลงทะเบี ย นตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวัน เวลาราชการ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ๑ ฉบับ
(กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
เบี้ยความพิการ ผู้พิการราย (ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ) ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
รั บ เบี้ ย ความพิ ก าร และผู้ พิ ก ารที่ ย้ า ยภู มิ ลํ า เนามาอยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง
ศรีสะเกษ มาลงทะเบียนได้ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๖๒๐๒๑๑-๔ ต่อ ๑๗๑/๑๗๒
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งผลการประเมินการคัดเลือกโครงการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดี ประจําปี ๒๕๕๙ ประเภทโดดเด่น ได้รับเป็นเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่ประชุมรับทราบ

๘
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
- ไม่มี
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

