รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายมาโนช
๓. นายสมพร
๔. นางพัชรี
๕. นางสาวศรีเสงี่ยม
๖. นายพิพัฒน์
๗. นางอุไร
๘. นายลิขิต
๙. นางจุฑารัตน์
๑๐. นางสมพร
๑๑. นางภคมน
๑๒. นายศักดิ์ไชย
๑๓. นายชัยชนะ
๑๔. นายบุญส่ง
๑๕. นางสมพิศ
๑๖. นางเอมฤดี
๑๗. นางละเอียด
๑๘. นายนรินทร์
๑๙. นายพงษ์พิมล
๒๐. นายคมสัน
๒๑. นายนคเรศ
๒๒. นางสาวจุฑามาศ
๒๓. นางสาวสุพรรณี
๒๔. นายจรัส
๒๕. นายธนัชกฤศ
๒๖. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๒๗. นางศิรินทิพย์
๒๘. นางเครือวัลย์
๒๙. นางคุณัญญา
๓๐. นางนรารัตน์
๓๑. นางโสมาวดี
๓๒. สิบเอกฉลองชัย
๓๓. นางสาวณัชชารีย์
๓๔. นางสาววาสนา
๓๕. นางนงลักษณ์
๓๖. นางสาวธัญลักษณ์
ผู้ไม่มาประชุม

อังคสกุลเกียรติ
มหาสุวีระชัย
จึงศิรกุลวิทย์
มหาลวเลิศ
ณูรักษา
อินทรวงษ์โชติ
บัวบาน
ทองทัย
หอมหวล
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
วงศ์เศษ
คําลอย
เพิ่มบุญ
ศรีโท
ทองดี
นาคํา
ไชยรัตน์
บุญชูธนะวัตร
พรหมอุตม์
ดอกไม้
ทรงกลด
มากพยับ
สุหร่าย
โสมศรีแพง
ภิรมย์
พิพัฒน์พรเลิศ
หนูชูด
นาจําปา
ยิ้มอรุณลักษ์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ
พยาบาลวิชาชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

๒
๑. นายนพดล
๒. นายเกษม
๓. นายอัครวุฒิ
๔. นายอดิศักดิ์
๕. นางจิราภัค
๖. นางพิศมัย
๗. นางชนพรพรรณ
๘. นางวิลาวัลย์
๙. นางพรจิต
๑๐. นางนันท์นภัส
๑๑. นางสาวพชระ
๑๒. นางภัสราพร
๑๓. นางอรอินทร์
๑๔. นายวราวุฒิ

จันทร์พวง
สืบเสน
มณีนิล
รุ่งโรจน์
พรกิจวรกุล
สุวรรณจันทร์ดี
ลําสมุทร
จึงอนุวัตร
สืบเสน
ผายพิมพ์
ศรีสุธรรม
วรรณทวี
อินทรวงษ์โชติ
ครูทอง

รองนายกเทศมนตรี
ติดภารกิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
”
ผอ.สํานักการช่าง
”
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
”
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
”
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
”
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
”
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
”
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
”
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
”
นิติกร
”
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย ”
นักบริหารงานทั่วไป
”
เจ้าพนักงานเทศกิจ
”

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ขอเชิญกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ดําเนินการตามระเบียบวาระที่ ๑
นายกเทศมนตรี
นางสาวณัชชารีย์ พิพัฒนพรเลิศ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่ผ่านการ
พยาบาลวิชาชีพ
ประกวดแผนการสอนเพศศึกษาให้โรงเรียน ๓ แห่ง ดังต่อไปนี้
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสํานักมิตรภาพที่ ๑๒๑)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ๑. ในช่วงที่พสกนิกรชาวไทยล้วนโศกเศร้าเสียใจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

๓
นายกเทศมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ผู้เป็นดั่งพ่อของแผ่นดิน เสด็จสู่สวรรคาลัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้ประกาศงดกิจกรรมรื่นเริง อาทิ งานลอยกระทง แต่จะมีการจัดสถานที่บริเวณท่าน้าํ ให้
ประชาชนได้มาลอยกระทง, งานปีใหม่ ฯลฯ
๒. ฝากเรื่องการประดับไฟ โต๊ะวางพานพุ่มให้สมพระเกียรติ
๓. การเดินทางถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฯ
ขอให้มีการดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การทํางานของแต่ละสํานัก/กองรู้สึกจะละหลวม เพราะฉะนั้นฝากผู้อํานวยการทุก
สํานัก/กอง กําชับผู้ใต้บังคับบัญชา และขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าไปตรวจสอบดูแลให้
ถูกต้องตามระเบียบ
๕. ฝากกองสาธารณสุข ฯ เข้มงวด เรื่องแม้ค้าทําการล้างปลาบนถนนในตลาด ๓
๖. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการดังต่อไปนี้ (จนกว่าจะครบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) ดังต่อไปนี้
๗. โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จากการใช้เงิน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
๑. ฝากเรื่องสืบเนื่องข้อที่ ๒ ให้ท่านผู้อํานวยการทุกสํานัก/กอง ช่วยกํากับ ดูแล
รองนายกเทศมนตรี
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารความเสี่ยงของแต่ละงาน และเป็นห่วงมากๆ คือโรงเรียนในสังกัด
๒. ติดตามเรื่องรายจ่ายค้างจ่ายขอปีงบประมาณ ๒๕๕๙
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
๑. การประเมิน กํ าหนดภาระกิจเทศบาลเมื องศรีส ะเกษ “เมืองคาร์บอนต่ํ า” ให้มี
ปลัดเทศบาล
เอกสารหลักฐาน และต้องมีการประชุมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทุกสํานัก/กอง
๒. ฝากเรื่ อ งการตรวจสอบผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ที่ มี ก ารกระทํ า ผิ ด ซึ่ ง เกิ ด จากความ
รู้เท่าไม่ถึงการ หรือรู้แต่กระทํา ขอให้มีดูแล กํากับ ควบคุมอย่างเข้มงวด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
ข้อสั่งการจากท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี มีดังต่อไปนี้
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
- ทบทวนงานเก่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคิดโครงการ งานใหม่ ๆ โดย
ให้มีการสรุปเป็นผลงานที่โดดเด่น ประมาณ ๑ - ๒ โครงการ และนําเสนอให้ผู้บริหาร
รับทราบในการประชุมหัวหน้าส่วนคราวต่อไป เพื่อที่ผู้บริหารจะได้มองเห็นภาพผลงาน
และมองทิศทางในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อไป
- ขอให้ผู้อํานวยการทุกท่านกลับไปทบทวนการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ
เรื่อง การบริหารการเงินที่จะเกิดการทุจริต การจัดการคนเข้ามาทํางานโครงการต่าง ๆ
มีความสําคัญ ควรนําเรื่องของระบบภายในเข้าไปตรวจสอบ
- กวดขัน ให้คําแนะนําแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเรื่องยาเสพติด
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
เสนอรายงานการตรวจสารเสพติดให้โทษ (แบบนําเสนอ Powerpoint

๔
รองนายกเทศมนตรี

นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นายนคเรศ ศรีโท
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

มติที่ประชุม

- ขอให้รายงานสรุปการเตรียมความพร้อมการจัดงานสภากาแฟอีกครั้งหนึ่ง
- ฝากใช้เหตุการณ์น้ําท่วมเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งน้ําไม่ท่วม
ในพื้นที่บริเวณถนนหน้าห้างซุ่นเฮงพลาซ่า เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ําพื้นที่รอบเขต
เทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณหน้าร้านอาหารคุณกั้ง
พี้นที่ดังกล่าวเป็นทางน้ําไหลเป็นก้นกระทะ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล อีกทั้งทาง
ระบายน้ําบริเวณโดยรอบ คือ หน้าปั้ม ปตท. ตรงบริเวณหน้าโค้ก ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
ในความรับผิดชอบของแขวนการทางยังไม่มี ทางระบายน้ํา
- ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการโครงการ จนกว่าจะครบกระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
- โครงการปรับปรุงสะพานขาว และโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ จากการ
ใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอคณะผู้บริหาร ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ต้องส่งไปที่
จังหวัด
- โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงกา รตกแต่ ง ภายในหอศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ฯ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างขออนุมัติในหลักการ
เพิ่งอนุมัติโครงการมาเมื่อปลายเดือน วันจันทร์ที่ผ่านมา
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลังเก่า
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ตั้งจุดให้บริการประชาชน กรณีสํานักการคลังย้ายกลับเข้ามาที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มีการประสานงานระหว่างสํานักการคลัง กําหนดจุ One Stop Service และ
อยู่ระหว่างการเขียนแบบแปลน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กําหนดพิธี
เปิดในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. กํา หนดการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Fonic ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. กฐิ น พระราชทาน รั ฐ มนตรี อ าคม ฯ ในวั น ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
ณ วัดมหาพุทธาราม
ที่ประชุมรับทราบ
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๔.๒ กองวิชาการ ฯ
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
แจ้งติดตามแผนพัฒนา ๔ ปี และแผนดําเนินงาน กําหนดส่งภายในวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๔๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๖๗,๔๓๑,๔๐๔.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๔
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๔๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๒๒,๗๘๗,๕๓๖,๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๔๔,๖๔๓,๘๖๘ บาท
สรุปการจัดเก็บเงินรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบ ฯ ๒๕๕๙ รายได้จัดเก็บเอง
ประมาณการ ๖๐,๙๗๓,๖๐๐ บาท จัดเก็บได้ ๖๕,๑๑๐,๖๐๒.๐๗ บาท
๒) การเปรียบเทียบรายรับ เพียงสิ้นปีงบ ฯ ๒๕๕๙ รายได้ทั้งสิ้น
ประมาณการ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดเก็บได้ ๓๗๘,๓๘๗,๔๙๗.๗๑ บาท
- รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ภาพรวมมีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จํานวน
๒,๕๔๑,๘๔๖.๓๑ บาท โดยในหมวดภาษี อ ากร หมวดค่ า ธรรมเนี ย มค่ า ปรั บ และ
ใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด และหมวดรายได้จากทุน
สามารถจัดเก็บได้เกินประมาณการตั้งรับไว้ ส่วนหมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ มีรายได้ต่ํากว่าประมาณการตั้งรับไว้
- สําหรับหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ภาพรวมมีรายได้
ลดลงจากปีที่ผ่านมา และต่ํากว่าประมาณการตั้งรับไว้
- สําหรับหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ภาพรวมมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากธนาคาร เนื่ อ งจากมี ก ารบริ ห ารโดยมุ่ ง เน้ น สถาบั น การเงิ น ที่ ใ ห้
ผลตอบแทน ระยะสั้น ๓-๖ เดือน ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
- สําหรับรายได้หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตภาพรวมมีรายได้
ลดลง ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดให้ท้องถิ่นออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บจาก
ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากบริ ก ารสาธารณะซึ่ ง ต้อ งขออนุ ญ าตจากท้ องถิ่ น แต่ เนื่ องจาก
ปัจจุบันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เทศบาลยังใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จึ ง ควรมี ก ารทบทวน เทศบั ญ ญั ติ ฯ ทุ ก ประเภทให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะทํ า ให้ เ ทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษสามารถพั ฒ นาขี ด
ความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จากหมวดค่า ธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาตได้เพิ่มขึ้นต่อไป
ภารกิจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต สํานักการคลัง
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ประเภทค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตการขายสุ ร า จั ด เก็ บ ได้ ลดลง
-๔,๔๗๑.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ -๑๒.๔๑
ประเภทค่าธรรมเนียมาเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จั ด เ ก็ บ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น
๑๒,๗๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗
ประเภทค่ า ปรั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายจราจรทางบก จั ด เก็ บ ได้ ล ดลง
-๔๒๗,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ -๕๙.๓๒
ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา จัดเก็บได้ลดลง -๒,๔๘๖,๒๐๖.๘๗ บาท คิดเป็น
ร้อยละ -๗๗.๒๔
ภารกิจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต สํานักการช่าง
ประเภทค่าธรรมเนีย มเกี่ยวกับการควบคุ มอาคาร จัดเก็บได้มีผลต่าง ลดลง
-๕๘,๑๐๒.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ -๔๓.๓๔
ประเภทค่ า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขยะมู ล ฝอย จั ด เก็ บ ได้ มี ผ ลต่ า ง เพิ่ ม ขึ้ น
๓๖๖,๙๕๕.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๗
ประเภทค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (หมวดพลังงาน) จัดเก็บได้มีผลต่าง เพิ่มขึ้น ๘๔๐
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๑
ประเภทค่ าใบอนุญาตเกี่ย วกั บการควบคุม อาคาร จัด เก็ บได้ มีผลต่ าง ลดลง
-๑,๗๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ -๒๐.๗๖
ภารกิจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ประเภทอากรการฆ่าสัตว์ จัดเก็บได้มีผลต่าง เพิ่มขึ้น ๓,๗๒๔ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๗๑
ประเภทค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จัดเก็บได้มีผลต่าง เพิ่มขึ้น ๕,๔๖๙ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๘
ประเภทค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จัดเก็บได้มีผลต่าง เพิ่มขึ้น ๑,๑๒๕ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๑.๗๓
ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จัดเก็บได้มีผลต่าง ลดลง -๔๖,๓๙๘.๓๔
บาท คิดเป็นร้อยละ -๑.๘๙
ประเภทค่า ปรั บผู้ กระทํ า ผิดกฎหมายสาธารณสุ ข จัดเก็บ ได้มี ผลต่า ง ลดลง
-๑,๘๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ -๒๒.๑๘
ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จัดเก็บได้มีผลต่าง ลดลง -๑๗,๐๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ -๔.๘๘
ประเภทค่า ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
จัดเก็บได้มีผลต่าง ลดลง -๒๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ -๑๐.๕๘
ประเภทค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จัดเก็บได้มีผลต่าง
ลดลง – ๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ -๐.๔๗
ภารกิจจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตงานทะเบียนราษฎร
ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จัดเก็บได้มีผลต่าง เพิ่มขึ้น
๒๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔
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นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จัดเก็บได้มีผลต่าง ผอ.
เพิ่มขึ้น ๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จัดเก็บได้มีผลต่าง ลดลง -๓๓๐
บาท คิดเป็นร้อยละ -๑.๗๒
ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จัดเก็บได้มีผลต่าง
ลดลง -๖๒๐บาท คิดเป็นร้อยละ -๓๙.๒๔
ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จัดเก็บได้มี
ผลต่าง เพิ่มขึ้น ๒๑,๔๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๓
ภารกิจจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตงานเทศกิจ
ประเภทค่ า ธรรมเนี ย มปิ ด โปรยติด ตั้ ง แผ่น ประกาศ หรื อแผ่ น ปลิ ว เพื่ อ การ
โฆษณา จัดเก็บได้มีผลต่าง เพิ่มขึ้น ๔๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๓
ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จัดเก็บได้มีผลต่าง
เพิ่มขึ้น ๒,๘๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จัดเก็บได้มี
ผลต่าง เพิ่มขึ้น ๒,๒๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๒
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๙
ประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑) ประกวดราคาจ้าง ๒๔ โครงการ ผลต่างที่ประหยัดได้ ๖,๖๙๘,๑๑๒
๒) ประกวดราคาซื้อ ๓ โครงการ ผลต่างที่ประหยัดได้ ๔๐,๐๐๐ บาท
๓) สอบราคาจ้าง ๒๕ โครงการ ผลต่างที่ประหยัดได้ ๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท
๔) สอบราคาซื้อ ๔ โครงการ ผลต่างที่ประหยัดได้ ๒๑๘,๔๔๔ บาท
๕) ตกลงจ้าง ๓๐ โครงการ ผลต่างที่ประหยัดได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมยอดประหยัดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘,๕๒๖,๐๕๖ บาท คิดเป็น ๓.๔๕ %
รายงานพั ส ดุ มี ดั ง ต่ อ ไปนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการกํ า หนดราคากลาง จํ า นวน
๒ โครงการ, อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ โครงการ, ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ
ในส่วนนี้รายจ่ายค้างจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขอให้ทุกสํานัก/กองเร่ง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาที่พัสดุได้เลยนะค่ะ
ในเรื่องนี้ได้มีการนําเข้าผ่านการประชุมสภา หลายญัตติ ขอสอบถามสํานัก/กอง
ว่ามีปัญหาหรือไม่ครับ เรื่องโครงการที่ค้างในปีก่อน
และอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้งบโครงการก่อสร้างและบําบัดน้ําเสีย ปี ๒๕๖๐ นั้น
อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วค่ะ เพราะในเรื่องเงินอุด หนุนเฉพาะกิจ เขาจะให้มีการก่อหนี้
ผูก พัน และลงนามในไตรมาสที่ ๑ เกรงว่า เงิน จะตกไปเหมื อนปี ๒๕๕๙ เหมือนบาง
หน่วยงาน
ตอนนี้อยู่ที่การแก้ไขแบบแปลนเรียบร้อยแล้วครับ
ในเรื่องนี้ช้าที่สุดคือวันไหน
ต้องใช้เวลาประกาศ e-Auction ภายในเดือนนี้ ภายใน ๑ เดือนครึ่ง

๘
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
รก.หัวหน้าสํานักปลัด ฯ

มติที่ประชุม

สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ

นางอุไร บัวบาน

ก็คือภายในกลางเดือนนี้ ฝากสํานักการช่างดําเนินการให้เรียบร้อย
และจะต้องมีการส่งเงินสมทบ ๑๐% ซึ่งเราจะเอาเงินจํานวนนี้จากไหน คง
จะต้องดําเนินการลดเงินโครงการลง
ฝากเรื่องนี้เป็นเรื่องติดตาม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สํานักปลัดเทศบาล
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. รายงานการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ดังต่อไปนี้
๑.๑) กรณีนายรัฐวิทย์ ประพงษ์เลิศ ขอให้ช่วยเหลือและชี้แนวทางที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายในการอาศั ย พื้ นที่ ส าธารณะประโยชน์ ทุ่ งพั น ทาใหญ่ (หนองหมู ) ในเรื่ อง
ดังกล่าวได้แจ้งสํานักการช่างได้ดําเนินการตอบจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
๑.๒) กรณีนางพเยาว์ โสดาลี ขอความเป็นธรรมให้ชะลอการดําเนินคดีและ
ขอให้ทางราชการจัดการที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ถูกฟ้องขับไล่ ในเรื่องดังกล่าวได้แจ้ง
สํานักการช่างดําเนินการตอบจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
๑.๓) การโฆษณาประชาสัมพันธ์รับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเวียงฟ้ากระนวน
ตามหนังสือศูนย์ดํารงธรรม ซึ่งมีการหลอกลวง ในเรื่องดังกล่าวได้แจ้งกองวิชาการและ
แผนงานประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว และหากพบเหตุการณ์เช่นนี้อีกต้องแจ้งรายงาน
๒. แจ้ งการประชุม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔ ตั้ งแต่วัน ที่ ๑ - ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ กองสาธารณสุข ฯ
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. งานสุขาภิบาล ได้ดําเนินการตรวจร้านอาหารแผงลอย ให้คําแนะนําในการ
คัดแยกขยะและขอความร่วมมือไม่ทิ้งเศษอาหารลงในคูคลอง
๒. งานรักษาความสะอาด ขณะนี้เราได้ทําการปรับปรุงสวนเล็กในเมือง ซึ่งมี
ทั้งหมด ๓๘ แห่ง
๓. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ค่ามาตรฐานลดลงไม่น้อยกว่า ๒๐ ก็คือเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ที่ ๓๖ แต่ปัจจุบันอยู่ที่ ๓๔ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
พอถึงส่วนนี้ ท่านนายกเทศมนตรีได้ฝากการล้างถนนในตลาดขอให้ดําเนินการล้างท่อ

๙
รองปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการ ฯ

มติที่ประชุม
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาววาสนา หนูชูด
นักทรัพยากรบุคคล
นางอุไร บัวบาน
รองปลัดเทศบาล

ด้วย เพราะการล้างเฉพาะในถนนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และขอเสนอการ
ดําเนินการแก้ปัญหาตลาด ควรมีการร่วมมือ ระหว่าง สํานักการช่าง กองสาธารณสุข ฯ
และงานเทศกิจ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. เปิดตลาดออดหลอด วันแรกคือเมื่อวาน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ได้มีการปรับปรุง ความสะอาด โดยมีการขอความอนุเคราะห์สํานักการช่าง งานป้องกัน
และ คนงานกองสาธารณสุขฯ ร่วมมือร่วมแรงในการปรับปรุงพื้นที่ พัฒนาตลาด และ
จากการตรวจสอบรอบบริเวณแล้วแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์มายัง
สํานักการช่างในเรื่องดังกล่าว
๒. ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนเครื่องบวช พระสงฆ์ที่จะทํา
การบวชเพื่ อในหลวง จํ า นวน ๘๙ รู ป ระยะเวลา ๑๕ วั น รายละเอี ย ดสอบถามได้
ที่กองสวัสดิการฯ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๗ สํานักการช่าง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ตอบข้อร้องเรียนตามที่สํานักปลัด ฯ ได้รายงานไปแล้ว
๒. การประดั บ ตกแต่ง ท่ า น้ํ า เกาะห้ ว ยน้ํ า คํ า สํ า หรับ ประชาชนมาใช้ พื้ น ที่
ลอยกระทง จะได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ให้คุ้มค่าโดยเน้นความปลอดภัย
๓. รายงานการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมรอบเกาะห้วยน้ําคํา
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
๑. การประเมิน กําหนดภาระกิจเทศบาลเมืองศรีสะเกษ “เมืองคาร์บอนต่ํา”
ให้มีเอกสารหลักฐาน และต้องมีการประชุมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ทุกสํานัก/กอง
๒. ฝากเรื่องการตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีการกระทําผิดซึ่งเกิดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือรู้แต่กระทํา ขอให้มีดูแล กํากับ ควบคุมอย่างเข้มงวด
เพิ่มเติมในข้อนี้ ที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจง ทุกสํานัก/กอง ควรมีการบริหาร
ความเสี่ยงภายใน อย่าละเลยเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ขอเชิญผู้อํานวยการทุกสํานัก/กอง, หัวหน้าฝ่ายฯ ประชุมมอบนโยบาย ครู ก
พร้อมกัน ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียน
เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
๑. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับรางวัล การแต่งกายงามด้วยผ้าไทย “เลิกนุ่ง
สั้นมานุ่งซิ่น” จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี ๒๕๕๙
๒. ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประชุมจังหวัด ขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑) การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์ โอชา) และคณะ ในวันพุ ธที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ในการขอความอนุเคราะห์
รถสุขาเคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน ๒) แจ้ง

๑๐

มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

ข้อมูล ตามระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องข้าราชการที่
ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ ฯ
ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๑) นายเมธี สุพรรณฝ่าย

ตําแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ตําแหน่งใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๒) นายสันติ ธร ยิ้ มละมัย ตําแหน่ งเดิม หัว หน้า สํา นัก งานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น สป.มท. ตําแหน่งใหม่ รองผู้ ว่า ราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ
๓) นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ตําแหน่งเดิม นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
ตําแหน่งใหม่ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
๔) นางวิภาวี อุไรศิริ ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขา
อุทุมพรพิสัย ตําแหน่งใหม่ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
๕) นายแพทย์ วันชัย เหล่าเสถียรกิจ ตําแหน่งเดิม นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตําแหน่งใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๖) นายธี ร เดช วิ ทิ ต ธรรมคุ ณ ตํ า แหน่ ง เดิ ม อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เลย
ตําแหน่งใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

๑๑
๗) นางเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระ
พุทธบาท ตําแหน่งใหม่ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ฯลฯ (ทั้งนี้รายละเอียดดัง
แนบในเอกสารเพิ่มเติม)

