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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังที่ 5/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

วันที่  8 พฤษภาคม 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. นายอนิรุทย์           ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 6. นายชาตรี   ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 7. นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ 
    กองการศึกษา 
ผู้ไมม่าประชุม 
 1. นางนงนุช พิกุลขาว ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 2.  นางดรุณี เมธีวรเวช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 2. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 3. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 4. นางสาววีณา ทิณเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
 5. นางกอบกุล วรทัศน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 6.  นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรช านาญการ 
 7.  นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 8. นายชานนท์ ธนุรเวท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม                  เวลา 09.00 น. 

  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
สมุทรสงคราม กล่าวเปิด ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/๒๕63 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการว่าจะมีการจัด
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหารือและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
นายกเทศมนตรี ของเทศบาลทุกเดือนและเพื่อความสามัคคีในการท างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงได้
 มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้  
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ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 7 เมษายน 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 ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา       
นิติกรช านาญการ มีเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรมฯ จ านวน 1 เรื่อง คือ เรื่องขอความ
 อนุเคราะห์ซ่อมแซมทางลาดด้านหน้าบ้านพักอาศัย จากการประสานงานกองช่างให้
 ด าเนินการตรวจสอบ ได้ความว่าทางลาดที่เกิดความเสียหายนั้น เกิดจากการที่เทศบาลได้
 ว่าจ้างผู้รับจ้างให้ไปด าเนินการก่อสร้างถนนในบริเวณดังกล่าว และกองช่างได้ด าเนินการ
 ติดต่อผู้รับจ้างให้มาด าเนินการแก้ไขให้กับทางเจ้าของอาคาร ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจา    
 ตกลงพื้นที่ในการซ่อมแซม และงานนิติการจะรายงานความคืบหน้าให้ศูนย์ด ารงธรรมฯ 
 ทราบต่อไป ส่วนเรื่องที่ค้างการด าเนินการ มีจ านวน 6 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่องร้องเรียนกรณี
 แก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลและสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล ากระโดงสาธารณประโยชน์ ซึ่งในเรื่องนี้ขอให้
 กองช่างได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจง ในเร่ืองนี้เจ้าของสะพานได้มายื่นค าร้องที่เทศบาลแล้ว ซึ่งกองช่างได้
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ให้เจ้าของไปตรวจสอบและท าประชาคมผลกระทบที่อาจจะเกิดจากสะพานก่อน โดยที่     
 กองช่างได้ติดต่อประชาชนโดยรอบเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง และจะรายงานให้งานนิติการ
 ทราบต่อไป 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เร่ืองที่ 2 เรื่องขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารโงเรียนกวดวิชา บริเวณใน 
นิติกรช านาญการ ซอยหัตถเวช จากเร่ืองร้องเรียนเร่ืองนี้ท าให้มีเร่ืองเรียนในรายการที่ 4 คือ เร่ืองขอความเป็น
 ธรรมให้ตรวจสอบกรณีการต่อเติมอาคารไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าของอาคารรายอ่ืน  ซึ่งใน
 เร่ืองนี้กองช่างได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการตรวจสอบ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่าง
 การด าเนินการของคณะท างาน และจะมีการรายงานผลให้ท่านนายกฯ ในนามของ         
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบต่อไป และขอให้กองช่างรายงานความคืบหน้าให้งานนิติการทราบ
 เพื่อจะรายงานให้ศูนย์ด ารงธรรมฯ ทราบต่อไป 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในเรื่องนี้กองช่างจะเริ่มด าเนินการออกส ารวจในสัปดาห์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ต่อไป ซึ่งเมื่อส ารวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการออกค าสั่งให้เจ้าของอาคารที่มีการ
 ก่อสร้างรุกล้ าให้ด าเนินการแก้ไขทั้งหมด       

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ในการด าเนินการเรื่องการตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารของโรงเรียนกวดวิชา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ขอให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเร่ งด าเนิ นการ เนื่ องจาก มี การเกี่ ยวข้องกับประชาชน 
นายกเทศมนตรี จ านวนมาก 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เรื่องที่ 3 เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากที่อยู่อาศัยในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง     
นิติกรช านาญการ ในเรื่องนี้ทางกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงไปตรวจสอบและแจ้งให้
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 เจ้าของอาคารด าเนินการแก้ไข ซึ่งเจ้าของอาคารได้ด าเนินการปรับปรุงแล้ว จึงขอให้กองช่าง
 รายงานผลให้งานนิติการ เพื่อจะได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป  
  ในส่วนอีก 2 เรื่องที่เข้ามาในเดือนมีนาคม 2563 และค้างด าเนินการมาในเดือน
 เมษายน 2563 นั้น คือเรื่องความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านข้างเคียงและเรื่องได้รับความ
 เดือดร้อนจากการประกอบกิจการเลี้ยงนกแอ่น  ได้ด าเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว และได้
 ด าเนินการรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว  

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 
 และโครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 
 มีทั้งสิ้น จ านวน 22 โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่คงค้างอยู่ 8 โครงการ อยู่ในระหว่างท า
 สัญญาจ้าง จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการในปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ 2 โครงการ
 ค่าก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 
 (นิพัทธ์หริณสูตร์) และโครงการที่ 14 โครงการค่าปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอล ภายในสวนเฉลิม
 พระเกียรติ 80 พรรษา โครงการที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางและการประมาณราคา 
 จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการในปีงบประมาณ 2561 โครงการที่  2 โครงการค่า
 ก่อสร้างห้องส้วมด้านข้างรั้วโรงเรียน ทิศใต้โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ซึ่งอยู่ระหว่าง
 ที่กองช่างและกองการศึกษาทบทวนราคากลาง เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ โครงการที่ 3 
 โครงการค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน 
 ซึ่งเหลือโครงการเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ที่ยังไม่ส่งรายละเอียดโครงการให้กองการศึกษา 
 โครงการในปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ 4 โครงการค่าปรับปรุงสนามตะกร้อ โรงเรียน
 เทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง เนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้ 
 โครงการที่ 8 โครงการค่ารื้อถอนเสาธงเดิม และสร้างเสาธงใหม่ โรงเรียนเทศบาลป้อมแก้วฯ 
 (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) อยู่ระหว่างการแก้ไขรายละเอียดแบบก่อสร้าง โครงการที่ 11 โครงการ
 ค่าปรับปรุงจุดออกก าลังกาย ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างการทบทวน
 ราคากลาง และโครงการที่ 13 โครงการค่าปรับปรุงลานไทเก็ก ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 
 80 พรรษา อยู่ระหว่างกองช่างเสนอแบบ และโครงการที่รอให้คณะกรรมการระดับจังหวัด
 อนุมัติ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการที่ 9 โครงการค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับ
 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล จ านวน 14 ชุด 
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ รายงานความ
 คืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้โครงการที่ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินงบประมาณเสร็จสิ้น
 ภายในปีงบประมาณ 2563  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  โครงการที่หาผู้รับจ้างไม่ได้มีจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการปีงบประมาณ 2561 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โครงการที่ 2 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ 4 และโครงการที่ 11 ที่ได้มีการ
นายกเทศมนตรี ไปทบทวนราคากลาง หากกองช่างยืนยันราคากลางมาเท่าเดิม หรือน้อยกว่า แล้วไม่สามารถ
 หาผู้รับจ้างได้ กองคลังมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร    
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นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจง หากกองช่างมีการส่งราคากลางมาให้กองคลังแล้ว กองคลังจะ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ด าเนินการหาผู้รับจ้างให้ หากไม่สามารถหาผู้รับจ้าง โครงการนั้นก็จะตกไปเมื่อสิ้นสุด
 ปีงบประมาณ  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ในส่วนโครงการที่ 9 โครงการโครงการค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล จ านวน 14 ชุด ให้กองวิชาการและแผนงาน
นายกเทศมนตรี ติดตามจากคณะกรรมการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนโครงการ
 ปีงบประมาณ 2561 โครงการที่ 3 นั้น ได้มีการประชุมกับผู้อ านวยการโรงเรียนให้มีการ
 ปรับเนื้องานแล้ว 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ตอนนี้ส่งรายละเอียดมาแล้ว จ านวน 3 โรงเรียน เหลือเพียงโรงเรียนเทศบาลแสงวณิช 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา อุปถัมภ์ที่ยังไม่ส่งรายละเอียด คาดว่าจะด าเนินการส่งรายละเอียดครบในสัปดาห์ต่อไป ซึ่ง     
 กองช่างจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563      

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 2563 และให้กองช่างนัดประชุมเพื่อติดตามงานโครงการประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
นายกเทศมนตรี และให้กองช่างเร่ิมด าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2563    

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่เสนอในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.๑ เรื่อง รายงานการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  

นายชานนท์  ธนุรเวท  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
นักทรัพยากรบุคคล จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  และได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน 
ปฏิบัติการ ตรวจสอบแผนอัตราก าลังเดิม และพิจารณาก าหนดต าแหน่งเพิ่มเฉพาะ เท่าที่จ าเป็น และ
 กรณีมีต าแหน่งว่าง หากไม่จ าเป็นหรือมีปริมาณงานน้อยลง อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
 นโยบายหรือวิธีการท างานหรือมีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลมาปฏิบัติงานแล้ว ขอให้เสนอ
 ยุบเลิกต าแหน่ง แต่หากมีภาระงานเพิ่มข้ึน โดยจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพิ่ม ขอให้ก าหนด
 ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจ านวนพนักงาน เทศบาลที่ มีอยู่
 ของหน่วยงาน จัดส่งให้ฝ่ายอ านวยการ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น 
  ฝ่ายอ านวยการ ขอเรียนว่าบัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวมาพอสมควรแล้ว และ
 ได้รับแจ้งจากกองวิชาการและแผนงาน ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม ๑ อัตรา และกองสวัสดิการ
 สังคม ขอยุบเลิกต าแหน่งพนักงานจ้างและก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลแทน จ านวน      
 ๑ อัตรา และฝ่ายอ านวยการ เสนอขอให้ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างเพื่อทดแทนต าแหน่ง
 ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ สรุปได้ดังนี้ 
   ส านักปลัดเทศบาล ขอก าหนดต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย จ านวน ๑ อัตรา ประจ าปี ๒๕๖๔ (ทดแทนนายพยงค์ โพธิ์ศรี เกษียณอายุ       
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) และขอก าหนดต าแหน่งพนักงานดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทา       
 สาธารณภัย จ านวน ๑ อัตรา ประจ าปี ๒๕๖๔ (ทดแทนนายกิตติศักดิ์ ตันสกุล เกษียณอายุ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอก าหนดต าแหน่งคนงานทั่วไป งานรักษาความ
 สะอาด จ านวน ๑ อัตรา ประจ าปี ๒๕๖๖ (ทดแทนนายสม สุขประสิทธิ์ เกษียณอายุ          
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) และขอก าหนดต าแหน่งคนงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด จ านวน       
 ๑ อัตรา ประจ าปี ๒๕๖๖ (ทดแทนนายประพัฒน์ อิ่มบรรจง เกษียณอายุ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
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  กองการศึกษา ขอก าหนดบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ต าแหน่งภารโรง โรงเรียน
 เทศบาลวัดใหญ่  จ านวน ๑ อัตรา ประจ าปี  ๒๕๖๔ (ทดแทนนายสมบัติ  พินิจการ 
 เกษียณอายุ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) และขอก าหนดบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ต าแหน่งภารโรง 
 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จ านวน ๑ อัตรา ประจ าปี ๒๕๖๕ (ทดแทนนายประวิทย์      
 นนทกลิ่น เกษียณอายุ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
  กองวิชาการและแผนงาน ขอก าหนดต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ 
 จ านวน ๑ อัตรา 
  กองสวัสดิ การสั งคม  ขอยุบ เลิ กพนั กงานจ้ างตามภารกิจ  ต าแหน่ งผู้ ช่ วย                       
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน ๑ อัตรา และขอก าหนดต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
 ระดับปฏิบัติการ- ช านาญการ จ านวน ๑ อัตรา 
  และฝ่ายอ านวยการ ได้จัดท ารายละเอียดแผนอัตราก าลังและประมาณการภาระ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามวิธีการค านวณเรียบร้อยแล้ว โดยมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่
 ร้อยละ ๒๓.๐๕ และหากน าภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพ และงบบุคลากรทาง
 การศึกษาออกจากงบประมาณรายจ่าย จะท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓๗.๙๒  
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าเอกสารประกอบการก าหนดต าแหน่งและวิเคราะห์ภาระงาน
 ตลอดจนการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงน าเรียนที่ประชุม
 คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ราชการ เพื่ อพิ จารณาเห็นชอบในหลักการฯ เพื่ อ              
 ฝ่ายอ านวยการ จะได้ประสานหน่วยงานจัดท ารายละเอียดประกอบการจัดท าแผน
 อัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)  ตามระเบียบฯ เสนอคณะกรรมการจัดท าแผน
 อัตราก าลัง ต่อไป 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ส าหรับในเรื่องแผนอัตราก าลั งนี้มีหน่วยงานจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่       
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลนั้น หากน าภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเบี้ย
นายกเทศมนตรี  ยังชีพ และงบบุคลากรทางการศึกษาออกจากงบประมาณรายจ่าย จะท าให้มีภาระ
 ค่าใช้จ่ายร้อยละ ๓๗.๙๒ ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะใกล้จะถึงร้อยละ 38 หากภาระ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลถึงร้อยละ 38 เมื่อใด เทศบาลจะไม่สามารถ
 ด าเนินการในส่วนงานบริหารงานบุคคลได้เลย และหากถึงร้อยละ 40 เมื่อใด แม้แต่        
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลก็จะไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้อาจจะต้องมี    
 การน าพนักงานจ้างของเทศบาลออกจากราชการ จึงขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนปริมาณและ
 ภาระงานในการจัดจ้างพนักงานว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ มีท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 

นางรจนา  ชูสกุล  ขอเสนอเพิ่มเติมว่าในภาวะที่ภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลค่อน
รองปลัดเทศบาล ข้างที่จะสูง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานหรือพนักงานจ้างของแต่ละหน่วยงานนั้น เทศบาล
 ควรจะมีมาตรการในการปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลควบคู่ไปด้วยหรือไม่ เพื่อ
 เป็นการป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเกินที่ก าหนด 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอสอบถามเพิ่มเติมการน าภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเบี้ยยังชีพ และงบบุคลากรทาง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาออกจากงบประมาณรายจ่าย จะมีการด าเนินการช่วงใด         
นายกเทศมนตรี 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ขออนุญาตชี้แจง ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพมีแนวโน้มที่จะมีการน าออก   
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จากงบประมาณรายจ่ายก่อน เพราะว่าจะน าไปด าเนินการจ่ายตรง ส่วนงบบุคลากรทาง
 การศึกษา จากการประชุมที่ผ่านๆมา ตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวคิด      
 2 แบบ คือ การน างบบุคลากรทางการศึกษาออกจากงบประมาณรายจ่าย หรือหากไม่น า
 ออกจากงบประมาณรายจ่ายก็จะต้องน าเงิน เดือนครูมาคิดในภาระค่ าใช้จ่ายใน              
 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลด้วย ซึ่งในส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากตามที่
 ผู้อ านวยการกองคลังได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าหากมีการน างบบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
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 งบประมาณรายจ่ายจริง เทศบาลที่เป็นเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเกือบทุกแห่งจะมี
 ปัญหานี้เกือบทั้งหมด ดังนั้น ณ ตอนนี้จะมีเพียงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพที่จะมี
 การน าออกจากงบประมาณรายจ่าย ส่วนงบบุคลากรทางการศึกษาคงจะอยู่ในขั้นตอน
 ต่อไปของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพ ใน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ปีงบประมาณ 2564 จะไม่น ามาคิดงบประมาณรายจ่ายแล้ว แต่สิ่งน่าเป็นกังวลอีกส่วนคือ
 เงินงบประมาณในส่วนที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเบี้ยยังชีพที่กรมส่งเสริมการปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้เทศบาลไม่ครบจ านวน และเทศบาลได้มีการใช้เงินสะสมจ่ายไปก่อนนั้น 
 เทศบาลจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมหรือไม่ จึงขอให้กองสวัสดิการสังคมติดตามจาก        
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย   

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการฯ และขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการทบทวนอัตราก าลังของ
 หน่วยงาน หากมีต าแหน่งใดไม่มีความจ าเป็นให้ยุบเลิกหรือชะลอการสรรหาไว้ก่อน และใน
 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานและพนักงานจ้าง ให้มีมาตรการในการปรับลดค่าใช้จ่ายใน        
 การบริหารงานบุคคลควบคู่ไปด้วย และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่ประชุมเสนอ   

  ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเร่ืองการช่วยเหลือประชาชนกรณี 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม จึงอยาก 
สังคม จะขอหารือในที่ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นในแนวทางและนโยบายต่างๆ การช่วยเหลือ
 ประชาชน ซึ่งจะขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
 เบื้องต้นได้ด าเนินการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ซึ่งได้
 ข้อสรุปว่า เทศบาลจะช่วยเหลือในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) แจกจ่ายแก่
 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิต กรณีที่
 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
 19) ซึ่งมีหนังสือสั่งการให้เทศบาลให้ความช่วยเหลือประชาชน และการจัดหาหน้ากาก
 อนามัยแบบผ้าเพิ่มเติมให้แก่ประชาชน ส าหรับสับเปลี่ยนกับหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่
 เทศบาลได้แจกจ่ายไปแล้ว ให้เพียงพอต่อความ ต้ อ งก า รข อ งป ระ ช าช น ส าห รั บ ใช้ ใน        
 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่เนื่องจาก ณ ตอนนี้ มีการให้
 ความช่วยเหลือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ามาจ านวนมาก เช่น กาชาดจังหวัด พัฒนา
 สังคมจังหวัด ซึ่งในหนังสือสั่งการที่แจ้งให้เทศบาลให้ความช่วยเหลือนั้น ได้ชี้แจงในเรื่องของ
 การให้ความช่วยเหลือซ้ าซ้อนด้วย และในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เทศบาลก าหนดไว้        
 ตอนแรกจะเป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ เดือดร้อนที่อยู่ในเชิงประจักษ์ ซึ่งมี
 ประมาณ 800 คน แต่เนื่องจากรัฐบาลประกาศว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้วยการ
 จ่ายเงินคนละ 1,000 บาท ท าให้เกิดค าถามว่าหากเทศบาลให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
 ที่ตั้งไว้ตอนแรกนั้น หากเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว มีการตรวจสอบย้อนหลังจะถือว่าเป็น
 การช่วยเหลือซ้ าซ้อนหรือไม่ อีกเรื่อง คือเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้กรมส่งเสริมการ
 ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้เทศบาลจัดแบบส ารวจความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง         
 กองสวัสดิการสังคมได้ประสานกับชุมชนในการส ารวจแล้ว ซึ่งจากแบบส ารวจที่ส่งกลับมาที่
 เทศบาล ส่วนใหญ่ผู้ที่เดือดร้อนจะเป็นผู้สูงอายุ และอาจจะทับซ้อนกับคนพิการด้วย ส่วน
 กลุ่มที่เป็นวัยท างานนั้นมีไม่ถึงร้อยละ 10 ถึงคาดว่ารัฐบาลน่าจะน าไปเป็นข้อมูลที่จะให้
 ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป นอกเหนือจากการช่วยเหลือให้เงิน 5,000 บาท ซึ่งก็เป็นข้อ
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 สงสัยอีกว่า โครงการการช่วยเหลือให้เงิน 5,000 บาท ของรัฐบาลนั้นจะมาซ้ าซ้อนกับการ
 ช่วยเหลือของเทศบาลหรือไม่ จึงขอหารือในที่ประชุมว่าเทศบาลจะมีแนวทางการแจกจ่ายถุง
 ยังชีพและหน้ากากผ้าอย่างไร เพื่อไม่ให้มีการร้องเรียนเรื่องการขาดแคลนถุงยังชีพและ
 หน้ากากผ้าอนามัย และไม่เป็นการช่วยเหลือที่ซ้ าซ้อน หรือเทศบาลควรงดการแจกถุงยังชีพ
 หรือไม่ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ควรแยกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เร่ืองการจัดหาหน้ากากผ้าอนามัย ซึ่งเป็นเร่ือง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ของการป้องกันโรคติดต่อ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน และสั่งการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
นายกเทศมนตรี ท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้เลย และให้รายงานผลการด าเนินการตามแบบฯ ให้จังหวัด
 สมุทรสงครามทราบทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ
 จัดจ้างของกองคลังแล้ว แต่เรื่องที่ต้องพิจารณาคือประเด็นที่ 2 เรื่องการช่วยเหลือความ
 ต้องการของประชาชน ซึ่งตอนแรกเทศบาลจะใช้วิธีการแจกถุงยังชีพ แต่เนื่องจากข้อกังวลใน
 เร่ืองของความซ้ าซ้อนที่แจ้งในหนังสือสั่งการ และจากการที่ สตง. เคยแจ้งไว้ว่าหนังสือสั่งการ
 ไม่ใช่ระเบียบฯ ท าให้ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติได้ จึงท าให้มีข้อสงสัยว่าการแจกถุง    
 ยังชีพตามหนังสือสั่งการสามารถด าเนินการได้หรือไม่  ซึ่งต้องให้กองสวัสดิการสังคมเป็น
 หน่วยงานที่ต้องตรวจสอบว่าจะสามารถแจกถุงยังชีพให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดได้บ้าง เพื่อจะ
 ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน โดยไม่จ าเป็นต้องแจกประชาชนทุกคน แต่ให้แจกประชาชนที่
 เดือดร้อน ด้อยโอกาสและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจริงเท่านั้น ดังนั้นจ านวนคนที่จะได้รับ
 ความช่วยเหลือจะเป็นเท่าใดก็ได้ตามจ านวนจริง และท าการประกาศรายชื่อผู้ได้รับความ
 ช่วยเหลือให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและ
 คัดค้านได้      

นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้วางแผนไว้ในการที่เทศบาลจะต้องรายงานการแจกถุง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ยังชีพให้จังหวัดสมุทรสงครามทราบทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือนนั้น จะรายงาน  
สังคม เร่ืองการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่เทศบาลจะให้ความช่วยเหลือไปพลางก่อน ซึ่งเห็นด้วยกับ
 ความคิดเห็นของท่านปลัดเทศบาลว่าจ านวนของผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือนั้น ควรจะเป็น
 จ านวนผู้ที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจริงเท่านั้น และให้การช่วยเหลือในช่วงที่การช่วยเหลือ
 จากหน่วยงานภายนอกน้อยลงแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และหลังจากได้รายชื่อผู้ที่มี
 คุณสมบัติตามที่ก าหนดแล้ว เทศบาลจะได้ประกาศรายชื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ หากมี
 การคัดค้านก็จะได้ด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

นางรจนา  ชูสกุล  ขอเสนอเพิ่มเติมว่าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ควรจะมี
รองปลัดเทศบาล การตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากจากแบบส ารวจของกองสวัสดิการสังคมที่เสนอมานั้น ผู้
 ยื่นค าร้องบางรายยังไม่เข้าใจและไม่สามารถบอกได้ว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
 จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หรือไม่ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแอบ
 อ้างและป้องกันการร้องเรียนเทศบาล จึงขอให้หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับ
 ความช่วยเหลือตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและละเอียดรอบคอบ      

นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ เรื่องที่  2 เรื่องการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 
สังคม หนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม           
  1 ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกลไกคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  
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  2 พิจารณาใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน 
  3 ตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
 พ.ศ.2563 มีโครงการใดบ้างที่มีลักษณะโครงการที่มีการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพ ซึ่ง
 เมื่อด าเนินการแล้วจะท าให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากมีก็ขอให้
 รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
  4 ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายการใดบ้าง
 ที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องรีบด าเนินการ หรือมีงบประมาณรายการใดที่ใช้จ่ายไปแล้วยังมีเงิน
 เหลืออยู่ ขอให้พิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปจัดท าโครงการที่มีลักษณะงาน
 ที่จ้างแรงงานและการส่งเสริมอาชีพ 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่ก าหนด       
 ให้จังหวัดสมุทรสงครามทราบ ครั้งแรกภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 และครั้ง
 ต่อไปทุกวันที่ 15 ของเดือน ในรูปแบบไฟล์ Excel    

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้กองสวัสดิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.๑ เรื่อง งานด้านการเงินและบัญชี  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองคลัง ตรวจสอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ 2563 กรณี
 กรมบัญชีกลางโอนเงินให้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้จ่ายเงิน ว่าจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
 หรือไม่ เพราะถ้ามีเงินเหลือจ่ายอาจต้องด าเนินการส่งคืน และกรณีเบิกตกหล่นจะท าให้ไม่
 สามารถเบิกจ่ายย้อนหลังได้ ส าหรับปีงบประมาณที่ผ่านมา กรณีกรมฯส่งเงินขาด ขอให้
 ติดตามจ านวนเงิน และทวงถามจ านวนเงินที่ส่งขาด   

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ด้านงานผลประโยชน์  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลังได้ด าเนินการประกาศ ภ.ด.ส. 3 ไปแล้ว รวมร้อยละ 102.76 ซึ่งเกินจากที่เทศบาล
 ได้รับข้อมูลโฉนดที่ดินจากส างานที่ดินมาแล้ว และยังคงเหลือที่จะต้องประกาศอีก          
 211 แปลง และจะเร่งด าเนินการจัดท า ภ.ด.ส. 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
 2563 เพื่อจะได้ด าเนินการจัดท า ภ.ด.ส. 7 ต่อไป ซึ่งคาดว่าภายในปี 2563 นี้ จะสามารถ
 ด าเนินการและความถูกต้องของข้อมูลประมาณร้อยละ 70 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกท่านตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเอกสาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง แนบท้าย ซึ่งงานพัสดุได้จัดท าตามแบบที่จัดส่งให้ สตง. ซึ่งปัญหาที่กองคลังพบคือครุภัณฑ์
 ส านักงาน รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ ของบริษัทศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม) จ ากัด 
 ที่ไม่สามารถตรวจรับได้ เนื่องจากคุณสมบัติของครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่งได้ให้     
 ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขแล้ว ส่วนต่อไปจะเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2561 และ 
 2562 ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ ส่วน
 โครงการที่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้กองคลังจะด าเนนิการ e-bidding เพื่อหาผู้รับจ้างให้ หาก
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 เป็นโครงการในปี 2561 หากภายในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถหาผู้รับจ้างและก่อหนี้
 ผูกพันได้ โครงการนั้นจะต้องตกไป  
  ต่อไปเป็นรายงานรายรับของเทศบาลในปี 2563 ที่ขาดจากที่ประมาณการไว้ใน    
 เทศบัญญัติ โดยจากการเปรียบเทียบรายรับในเดือนเมษายน 2562 กับปี 2563 นั้น ซึ่งใน
 เดือนเมษายน 2562 เทศบาลมีรายรับประมาณ 228,000,000 บาท แต่ในเดือนเมษายน 
 2563 เทศบาลมี รายรับประมาณ  214 ,000,000 บาท ซึ่ งต่ างกันประมาณ 
 14,000,000 บาท เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่มีการจัดเก็บภาษี ซึ่งในปีนี้
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บได้ ซึ่งจะท าให้
 รายรับของเทศบาลหายไปประมาณ 10,000,000 บาท และจากที่คาดการณ์ไว้ว่าเงิน
 รายได้ของเทศบาลในปี 2563 จะจัดเก็บไม่ได้ประมาณ 13,000,000 บาท น่าจะจัดเก็บ
 ไม่ได้จริงตามที่คาดการณ์  
  ดังนั้นการที่รายรับของเทศบาลขาดไปนั้น จ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องกลับไปทบทวน
 และควบคุมการด าเนินโครงการของหน่วยงานตนเอง โครงการที่ไม่ด าเนินการได้ให้ ยกเลิก
 โครงการไปก่อน หรือโครงการใดสามารถปรับลดงบประมาณได้ให้ปรับลดลงมา เพราะถ้า
 เทศบาลไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า อาจจะท าให้เกิดปัญหาได้  
นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายของตนเอง รวมทั้งโครงการที่ไม่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการได้ โครงการที่สามารถปรับลดงบประมาณได้ และโครงการที่หากเงินงบประมาณ
นายกเทศมนตรี ไม่เพียงพอสามารถไม่ด าเนินการได้ และน ามารายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป เพื่อ
 ช่วยกันวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เพราะหากเงินงบประมาณที่ปรับลดหรือ
 คงเหลือมีความสมดุลกับเงินรายได้ที่จัดเก็บไม่ได้ก็จะไม่เกิดปัญหา แต่หากไม่มีความสมดุล
 กันก็จะท าให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนรับมือล่วงหน้า        

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานจัดท าแบบรายงานการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี 2563 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อน าเข้าเป็นระเบียบวาระในการประชุมคณะ
 ผู้บริหารแล้วหัวหน้าส่วนคร้ังต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 

นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ ขอรายงานการจัดท าแผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  ตามที่         
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคมและกองช่างได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าแผนที่ชุมชน เนื่องจาก 
สังคม หากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตชุมชนจะมีการสั่งปิดชุมชน เพื่อควบคุมการแพร่
 ระบาดนั้น กองสวัสดิการสังคมได้เริ่มด าเนินการแล้ว โดยได้ร่างแผนที่ขึ้นมาแล้ว แต่ติด
 ปัญหาบริเวณรอยต่อชุมชนที่มีความไม่ชัดเจน จึงขอความอนุเคราะห์จากส านักปลัดเทศบาล
 ในการก าหนดบ้านเลขที่ในแผนที่ และขอให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบแผนที่ให้ถูกต้อง
  และน าไปประชาคมกับชุมชนเพื่อยืนยันเขตชุมชนตนเองต่อไป  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ในวันที่  14 พฤษภาคม 2563 เชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมโครงการปลูกผัก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ สวนครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ          
นายกเทศมนตรี โรคโควิด-19 ของพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ชุมชนบางจะเกร็ง 3 ,4 โดยให้     
 กองสวัสดิการสังคมท าหนังสือเชิญ  
  ต่อไปขอติดตามเรื่องค่าตอบแทนของอาสาสมัครที่ลงพื้นที่วัดไข้ในเขตเทศบาลเมือง
 สมุทรสงคราม   

นางสาวนงลักษณ์  ณ บางช้าง ขออนุญาตชี้แจง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน อาสาสมัคร โดยจะได้รับค่าตอบแทน คนละ 120 บาท จ านวน 14 วัน ซึ่งจะจัดท าใบส าคัญ
สาธารณสุข รับเงินพร้อมส าเนาบัตรประชาชนส่งให้กองคลังต่อไป  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  เมื่อไม่มีท่ านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการตามหน้าที่ของตนเองให้ดี และได้ร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้ และขอปิดประชุม 
นายกเทศมนตรี  

เลิกประชุม                  เวลา 12.00 น. 

                 (ลงชื่อ)                                          ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายปรินทร  พรามสุภา) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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