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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังที่ 4/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

วันที่  7 เมษายน ๒๕63 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมอืงสมุทรสงคราม 

----------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. นายมาโนช   ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
    นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
 2.  นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล 
 3. นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 4.  นางสุนีย์ รอดจากทุกข์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 5.  นางดรุณี เมธวีรเวช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อม 
 6. นายอนิรุทย์           ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 7. นายชาตรี   ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ 
    กองการศึกษา 
ผู้ไมม่าประชุม 
 1. นางนงนุช พิกุลขาว ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 2. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 3. นางสาววีณา ทิณเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
 4. นางสาวธันยรัตน์   ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 5.  นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรช านาญการ 
 6.  นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 7. นางกอบกุล วรทัศน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

เริ่มประชุม                  เวลา 09.00 น. 

  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
สมุทรสงคราม กล่าวเปิด ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/๒๕63 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการว่าจะมีการจัด
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหารือและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
นายกเทศมนตรี ของเทศบาลทุกเดือนและเพื่อความสามัคคีในการท างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงได้
 มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้  

ที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2563 
วันที่ 5 มีนาคม 2563 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง และจะแก้ไขส่วนไหนหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขให้ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อด าเนินการต่อไป  
นายกเทศมนตรี 

ที่ประชุม  รับรอง  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ติดตามระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนจาก

ศูนย์ด ารงธรรมฯ 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา       
นิติกรช านาญการ มีเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรมฯ จ านวน 6 เร่ือง เร่ืองที่ 1 เร่ือง ได้รับความ
 เดือดร้อนจากการเปิดเสียงเรียกนกแอ่นผ่านเครื่องขยายเสียง ซึ่งกองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้มีการรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว      
 เร่ืองที่ 2,3 เป็นเร่ืองเดียวกัน คือเรื่อง แจ้งเบาะแสเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (COVID-19) ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการตรวจสอบและรายงานผลให้จังหวัด
 ทราบแล้ว เรื่องที่ 4 เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบกรณีการต่อเติมอาคารไม่ได้รับ
 อนุญาตของเจ้าของอาคารรายอ่ืน ซึ่งเป็นเร่ืองเดียวกับเรื่องการตรวจสอบการต่อเติมอาคาร
 โรงเรียนกวดวิชาในซอยหัตถเวช โดยในเรื่องนี้ทางท่านปลัดเทศบาล กองช่าง และงานนิติการ 
 ได้มีการประชุมหารือเบื้องต้นแล้ว และได้มีการมอบหมายให้กองช่างพิจารณาออกค าสั่ง
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้กองช่างรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  กองช่างได้ด าเนินการร่างค าสั่งแล้ว และจะส่งให้งานนิติการตรวจร่างต่อไป 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เร่ืองที่ 5 เร่ืองได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านข้างเคียง ซึ่งจากการตรวจสอบของ 
นิติกรช านาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าเป็นการติดเตาถ่านเพื่อการประกอบอาหาร เร่ืองที่ 6 
 เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเลี้ยงนกแอ่น งานนิติการได้แจ้ง          
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ
 ตรวจสอบ     

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ในการด าเนินการเรื่องการตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารของโรงเรียนกวดวิชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการ เนื่องจากการที่เทศบาลมีค าสั่งให้เจ้าของอาคาร 
นายกเทศมนตรี ด าเนินการแก้ไขไปแล้วนั้น เจ้าของอาคารมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปที่ศูนย์      
 ด ารงธรรมฯ ซึ่งฝ่ายเจ้าของอาคารมีการจ้างทนายความเพื่อต่อสู้ หากมีการฟ้องร้องเกิดคดี
 ความอาจจะต้องมีการต่อสู้ในชั้นศาล จึงขอให้กองช่างและงานนิติการเร่งด าเนินการและ
 รวบรวมเอกสารเพื่อใช้ต่อสู้คดี  
  เรื่องร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด ารงธรรมฯ ในเดือนมีนาคม 2563 เป็นเรื่องของ      
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลายเรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีปัญหาหรือ
 อุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่ 

นางดรุณี  เมธีวรเวช   ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการ 
ผู้อ านวยการกอง 
สาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการตามที่ได้รับ
 การประสานจากงานนิติการด้วยความรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบการต่อเติมอาคารของโรงเรียนกวดวิชา ให้งานนิติการ
 ประสานงานกับกองช่าง และติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและรวดเร็ว 

  ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม   เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม ในส่วนที่ 1 จะเป็นโครงการที่ขอ
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ ซึ่งในโครงการที่ 2 ค่าก่อสร้างห้องส้วม
 ด้านข้างรั้วโรงเรียน ทิศใต้โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) มีปัญหาในการหาผู้รับจ้างไม่ได้ 
 และในส่วนโครงการที่ 3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
 เทศบาล 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเนื้องาน จึงขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
 รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากทั้ง           
 2 โครงการนี้ หากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ จะไม่สามารถ
 ด าเนินการได้อีก  
  ส่วนที่ 2 โครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปเบิกจ่ายใน 
 ปีงบประมาณ 2563 มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้น โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของ   
 ผู้รับจ้างจะมีโครงการที่ 3 ค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า หน้าอาคารเรียน 3 
 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) โครงการที่ 10 ค่าติดตั้งระบบจ่ายน้ า
 พร้อมปูหญ้า ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโครงการที่ 16 ค่าปรับปรุงพื้น
 สนามเด็กเล่น ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กลุ่มต่อมาเป็นโครงการที่อยู่ใน
 ระหว่างการหาผู้รับจ้าง มีโครงการที่ 4 ค่าปรับปรุงสนามตะกร้อ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 
 (ราชพงษ์) โครงการที่  11 ค่าปรับปรุงจุดออกก าลังกาย ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ          
 80 พรรษา โครงการที่ 12 ค่าปรับปรุงลานประติมากรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ      
 80 พรรษา และโครงการที่ 14  ค่าปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอล ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 
 80 พรรษา มีการยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ คือโครงการที่ 15 ค่าก่อสร้างปรับปรุง
 อาคาร อปพร. ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ 
 จ านวน 2 โครงการ โครงการที่ 8 ค่ารื้อถอนเสาธงเดิม และสร้างเสาธงใหม่ โรงเรียนเทศบาล
 วัดป้อมแก้วฯ (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) และโครงการที่ 9 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับ
 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล จ านวน 14 ชุด ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
 ค าชี้แจงและต้องเข้าสภาเทศบาลใหม่ อยู่ในระหว่างการจัดจ้าง จ านวน 1 โครงการ คือ
 โครงการที่ 2  ค่าก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล    
 วัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) และอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา จ านวน             
 1 โครงการ คือ โครงการที่ 6 ค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ ารอบอาคาร (อาคาร 2) โรงเรียน
 เทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)  
  จึงขอรายงานให้ที่ ประชุมทราบ และขอให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้ รายงาน            
 ความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ในโครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2561 ไปเบิกจ่ายใน   
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ 2 จะมีปัญหาในการหาผู้รับจ้างไม่ได้ และในโครงการที่ 3 ที่
 ในการประชุมคร้ังที่ผ่านมา ได้แจ้งให้กองการศึกษาแจ้งโรงเรียนให้มีการปรับเปลี่ยนเนื้องาน 
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 โดยการลดเนื้องานลงหรือเปลี่ยนแปลงให้มีการด าเนินการที่ง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถ
 ด าเนินการได้ 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจง ในโครงการที่ 2 งานพัสดุได้แจ้งว่าตอนนี้ก าลังด าเนินการจัดหา 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องมีการหาผู้รับจ้างหลายๆ ราย เพื่อน ามาเปรียบเทียบกันว่าในราคากลางที่
 กองช่างด าเนินการมาไม่สามารถด าเนินการได้จริง เพราะถ้าใช้ข้อมูลจากผู้รับจ้างรายเดียวจะ
 ไม่สามารถสรุปได้ ต้องมีการเปรียบเทียบจากหลายๆ เจ้า   

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 2563 และให้กองช่างนัดประชุมเพื่อติดตามงานโครงการประจ าเดือนเมษายน 2563 และ
นายกเทศมนตรี ให้กองช่างเร่ิมด าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2563    

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่เสนอในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.๑ เรือ่ง งานด้านการเงินและบัญชี  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากว่ากรมส่งเสริม        
ผู้อ านวยการกองคลัง การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้
 งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเผยแพร่
 ประชาสัมพันธ์  ในเว็บบอร์ด ของ e-LAAS Knowledge Management System (KM) 
 กรณีการจัดท าฎีกาส่งใช้เงินยืม  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางปฏิบัติใน
 การท างาน ในระบบ e-LAAS และทั้งนี้กองคลังได้แจ้งเวียนแต่ละกองทราบแล้ว จึงขอให้    
 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่กองคลังได้แจ้งเวียน 
  ต่อมาเร่ืองที่มีครูจะไปอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้มีการส ารอง
 จ่ายค่าอบรมไปก่อนล่วงหน้า ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันท าให้มีการเลื่อนหรือยกเลิก
 โครงการอบรม ซึ่งในการเบิกเงินค่าลงทะเบียนจะมีปัญหาหรือไม่  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ส าหรับในเรื่องนี้ ไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากผู้ที่ จัดการอบรมคือกรมส่งเสริม       
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ การปกครองท้องถิ่น ดังนั้นสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามปกติ เพราะหากมีการเลื่อน
นายกเทศมนตรี  การอบรมหรือยกเลิกการอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีมาตรการแก้ไข
 ปัญหา เนื่องจากเหตุการณ์ที่ท าให้เลื่อนหรือยกเลิกโครงการเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ ดังนั้นใน
 กรณีนี้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ   

  ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน 
ผู้อ านวยการกองคลัง จะมีบางรายการที่หัวหน้าฝ่ายอ านวยการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว ส่วนรายการที่ยัง
 ไม่ได้รายงานจะมีรายการที่ เป็น เงินสะสมปี 2560 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
 ปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา ซึ่งด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเบิกจ่าย ต่อไป
 รายการที่ เป็นเงินสะสมปี 2561 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสะพานข้าม    
 ล ากระโดงซอยศาลเจ้าอาม้า ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว ต่อไปรายการที่เป็นเงินงบประมาณ 
 2561 (กันเงินมา เบิกจ่ายปี 2562) จ านวน 1 โครงการ คือ ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนปรกปราบพาลถึงซอยขาวสะอาด อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง 

  ต่อไปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งงานพัสดุได้สรุปมาให้ตามเอกสาร
 แนบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายในแต่ละรายการ ซึ่งจากเหตุการณ์การ
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 แพร่ระบาดของ โรค COVID-19 ในปัจจุบัน คาดว่าเงินจากภาษีที่เทศบาลจะจัดเก็บได้จะ
 ยืดเ ยื้อออกไปอีก ท าให้การใช้จ่ายเงินค่อนข้างล าบาก   

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เทศบาลจัดเก็บได้ประมาณเท่าไร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรี   

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ประมาณ 6,000,000 บาท ขาดที่ประมาณการในเทศบัญญัติไว้ 13,000,000 บาท 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ดังนั้นหากในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บเงินภาษีที่ดิ นและ   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ สิ่งปลูกสร้างได้ จะท าให้เงินงบประมาณขาดจากการประมาณการไป 13,000,000 บาท 
นายกเทศมนตรี จึงควรมีการวางแผนรับมือและวางแผนการใช้เงินงบประมาณล่วงหน้าในปีงบประมาณ 
 2563 นี้ แล้วเงินรายได้ในส่วนอ่ืนที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาลจะได้รับตามที่คาดการณ์ไว้
 หรือไม่  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบันและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
ผู้อ านวยการกองคลัง จะท าให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลง ซึ่งอาจะส่งผลต่อการจัดสรรเงินงบประมาณให้เทศบาล
 ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินอุดหนุนในส่วนของการศึกษา ส่วนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับการ
 จัดสรร หมวดทรัพย์สินของเทศบาล และที่เทศบาลจัดเก็บได้คาดว่าจะหายไปประมาณ 
 20,000,000 บาท  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนครั้งต่อไปให้กองคลังประมาณการรายรับ   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ของปีงบประมาณ 2563 ว่าเทศบาลจะมีรายรับขาดจากที่ประมาณการในเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรี ประมาณเท่าใด เพื่อน ามาปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่อไป และ
 ให้ทุกหน่วยงานชะลอการด าเนินการที่ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินการ เพราะเนื่องจากเงินงบประมาณ
 อาจจะไม่เพียงพอ 

ที่ประชุม รับทราบ และให้ด าเนินการตามที่ปลัดเทศบาลเสนอ  

  ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ด้านงานผลประโยชน ์ 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ข้อมูลที่เทศบาลส่งประกาศไปชุดที่ 7 ก็ยังด าเนินการได้ไม่ครบ เนื่องจากการจัดท า 
ผู้อ านวยการกองคลัง ภ.ด.ส.3  ยังจัดท าได้ไม่ครบ ซึ่งอยู่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ทบทวนและตรวจสอบ และกองคลัง
 ได้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอให้กองวิชาการและ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แผนงานวิ่ งรถประชาสัมพันธ์ ให้ทั่ วทั้ งเขตเทศบาล โดยให้วิ่ งประชาสัมพันธ์ช้ าๆ
นายกเทศมนตรี เนื่องจากมีประชาชนแจ้งเข้ามาว่าฟังไม่ทัน ส่วนการประกาศเสียงตามสายให้ประชาสัมพันธ์ 
 3 เวลา คือ ตอนเช้า ตอนกลางวัน และตอนเย็น  

 

นางสาวธันยรัตน์  ทองเอ้ือ  กองวิชาการได้ด าเนินการวิ่งรถประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดทั้งตอนเช้าและตอนบ่าย 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ แต่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ขับรถประชาสัมพันธ์ช้าๆ เพื่อให้ประชาชนสามรถรับฟังได้ชัดเจน 
งบประมาณ ส่วนการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทั้ง        
 3 เวลา 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  นอกจากนี้จากการประชุมศูนย์โควิดจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดแจ้งว่าหากมีการพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีการสั่งปิดชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ
นายกเทศมนตรี จึงขอให้กองช่างและกองสวัสดิการสังคมจัดท าแผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อก าหนดเส้น
 ทางเข้าออกในแต่ละชุมชน เพื่อหากมีการสั่งปิดชุมชนจะสามารถท าได้ทันที โดยให้กอง
 สวัสดิการเป็นผู้ให้รายละเอียดกับกองช่าง  

ที่ประชุม  รับทราบ   

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  เมื่อไม่มีท่ านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการตามหน้าที่ของตนเองให้ดี และได้ร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้ และขอปิดประชุม 
นายกเทศมนตรี  

เลิกประชุม                  เวลา 11.30 น. 

                 (ลงชื่อ)                                          ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายปรินทร  พรามสุภา) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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