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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังที่ 6/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

วันที่  5 มิถุนายน 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 เมธีวรเวช  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. 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 6/๒๕63 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการว่าจะมีการจัด
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหารือและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
นายกเทศมนตรี ของเทศบาลทุกเดือนและเพื่อความสามัคคีในการท างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงได้
 มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้  



2 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง และจะแก้ไขส่วนใดหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขให้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อด าเนินการต่อไป  
นายกเทศมนตรี 

ที่ประชุม  รับรอง  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ติดตามระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนจาก

ศูนย์ด ารงธรรมฯ 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเดือนพฤษภาคม 2563        
นิติกรช านาญการ ที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรมฯ จ านวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่องขอให้
 ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ เนื่องจากมีการก่อสร้างชิดเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งกองช่าง
 ได้ลงไปตรวจสอบและแจ้งให้เจ้าของอาคารด าเนินการแก้ไขแล้ว และงานนิติการได้รวบรวม
 ข้อเท็จจริงรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว เรื่องที่ 2 เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนจาก
 เสียงนกร้อง อยู่ระหว่างที่งานนิติการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานให้จังหวัดสมุทรสงคราม
 ทราบต่อไป ต่อไปเป็นเรื่องที่ค้างการด าเนินการ จ านวน 5 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่องร้องเรียน
 กรณีแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลและสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล ากระโดงสาธารณประโยชน์ จึงขอให้กองช่าง
 ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจง ในเรื่องนี้กองช่างได้ด าเนินการสอบถามความเห็นของประชาชน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา โดยรอบ ซึ่งจะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าของสะพาน แต่เนื่องจากเจ้าของสะพานเดินทางไป
 ต่างจังหวัดจึงยังไม่ได้ด าเนินการ หากกองช่างด าเนินการส ารวจความเห็นของประชาชน
 โดยรอบเรียบร้อยแล้ว จะรายงานให้งานนิติการทราบต่อไป 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เร่ืองที่ 2 เร่ืองขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงเรียนกวดวิชา บริเวณใน 
นิติกรช านาญการ ซอยหัตถเวช ซึ่งงานนิติการได้ประสานงานกับกองช่างอยู่ตลอด ซึ่งปัจจุบันได้มีการรายงาน
 ความคืบหน้าให้จังหวัดสมุทรสงครามทราบแล้ว เร่ืองที่ 3 เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากที่อยู่
 อาศัยในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง กองช่างได้ด าเนินการให้ช่างเขตลงไปตรวจสอบ และท า
 รายงานพร้อมถ่ายรูปสภาพอาคารในปัจจุบัน เพื่อรายงานจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป 
 เนื่องจากอาคารมีการแก้ไขแล้ว เรื่องที่ 4 เรื่องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบกรณีการต่อ
 เติมอาคารที่ไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าของอาคารรายอ่ืน ซึ่งในเรื่องนี้กองช่างได้มีการแต่งตั้ง
 คณะท างานเพื่อด าเนินการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานให้จังหวัดสมุทรสงครามทราบต่อไป เร่ืองที่ 5 
 เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมทางลาดด้านหน้าบ้านพักอาศัย ซึ่งทางกองช่างได้ติดต่อ
 ผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอเพิ่มเติมเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องการถมดินท าให้เกิดฝุ่น ละออง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ จ านวนมาก อยากทราบว่าตอนนี้ด าเนินการแก้ไขไปถึงขั้นตอนใด เนื่องจากผู้รับจ้างได้แจ้งว่า    
นายกเทศมนตรี ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ขอสอบถามทางกองช่างว่าได้ด าเนินการเร่ืองดังกล่าวไปถึงขั้นตอนใด 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจง ในเรื่องนี้กองช่างได้ด าเนินการออกค าสั่งให้ผู้รับจ้างกลับมาปฏิบัติ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา งานได้แล้ว 
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ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการตามที่ได้รั บ
 การประสานจากงานนิติการด้วยความรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชน  

  ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม ในส่วนที่  1 จะเป็นโครงการที่ขอ  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 
 ปัจจุบันมีโครงการที่ค้างการด าเนินการอยู่ 2 โครงการตามตารางแนบท้าย โครงการที่ 2 
 โครงการค่าก่อสร้างห้องส้วมด้านข้างรั้วโรงเรียน ทิศใต้โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)     
 ซึ่งไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ และโครงการที่ 3 โครงการค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
 ประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน กองคลังได้ส่งคืนให้กองการศึกษาแก้ไข
 รายละเอียด จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุมทราบ    
นางอพิมพร  แก้วสว่าง  ขออนุญาตชี้แจง ในโครงการที่ 2 จะมีการยกเลิกโครงการ โดยกองการศึกษาจะแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ให้โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ท าหนังสือเพื่อแจ้งยกเลิกโครงการ ส่วนโครงการที่ 3 ด าเนินการ
การศึกษา  จัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ในส่วนที่ 2 จะเป็นโครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปเบิกจ่าย  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ในปีงบประมาณ 2563 โครงการที่ 2 โครงการค่าก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคาร
 เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)  ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่
 เนื่องจากตามระเบียบฯใหม่ ก าหนดให้ผู้รับจ้างจัดท าใบ BOQ ใหม่ และให้กองช่างตรวจสอบ 
 โครงการที่  3 โครงการค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า หน้าอาคารเรียน 3 
 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 4 
 โครงการค่าปรับปรุงสนามตะกร้อ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) อยู่ระหว่างประกาศหา
 ผู้รับจ้าง โครงการที่ 6 โครงการค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ ารอบอาคาร (อาคาร 2) โรงเรียน
 เทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 8 โครงการค่ารื้อถอน   
 เสาธงเดิม และสร้างเสาธงใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) อยู่ระหว่าง
 ประกาศหาผู้รับจ้าง โครงการที่ 9 โครงการค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับติดตั้ง
 กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล จ านวน 14 ชุด ที่ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของ
 จังหวัดได้อนุมัติให้ด าเนินการแล้ว และได้แจ้งไปที่กองช่างให้ด าเนินการแล้ว โครงการที่ 10, 
 12 และ16 อยู่ระหว่างที่ผู้รับจ้างด าเนินการ โครงการที่ 13 โครงการค่าปรับปรุงลานไทเก็ก 
 ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง โครงการที่ 14 อยู่
 ระหว่างที่กองคลังแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับใบปริมาณให้ตรงกับใบเสนอราคาตามระเบียบฯ และ
 โครงการที่ 11 โครงการค่าปรับปรุงจุดออกก าลังกาย ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ขอให้กองช่างได้ชี้แจงในที่ประชุม 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจง ตอนนี้อยู่ระหว่างการเสนอเร่ือง หากยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่างอาจจะด าเนินการยกเลิกโครงการ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้เพิ่มการรายงานโครงการในปีงบประมาณ 2563 และให้กองช่างนัดประชุม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ประจ าเดือนมิถุนายน 2563  
นายกเทศมนตรี     

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่เสนอในที่ประชุม 
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 ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม ตามที่คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้
 มีการจัดท าแบบรายงานการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ของแต่ละ
 หน่วยงาน และจัดส่งให้ส านักปลัดเทศบาลรวบรวม เพื่อประมาณการงบประมาณคงเหลือ
 ของเทศบาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เทศบาลจัดเก็บ
 รายได้ได้น้อยกว่าที่ประมาณการในเทศบัญญัติงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล จึงขอ
 รายงานการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ของเทศบาล ดังนี้      
  ส่วนที่ 1 โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้วและมีงบประมาณคงเหลือประมาณ 
 1,311,246 บาท  
  ส่วนที่ 2 งบประมาณหมวดเงินเดือนที่ตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งว่าง และไม่มีความ
 จ าเป็นต้องใช้ (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ประมาณ 5,066,560 บาท  
  ส่วนที่  3 โครงการ/กิจกรรมที่คาดว่าจะไม่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
 ประมาณ 5,310,000 บาท 
  รวมงบประมาณที่คาดว่าจะคงเหลือ ประมาณ 11,707,806 บาท ส่วนใน
 งบประมาณของเงินเดือนครู หากได้รับการจัดสรรเต็มจ านวน คาดว่าคงเหลือประมาณ 
 14,000,000 บาท ท าให้มีงบประมาณที่คงเหลือที่จะน ามาชดเชยกับงบประมาณที่จัดเก็บ
 ไม่ได้ประมาณ 20 กว่าล้าน ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอ  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม จะขอรายงานในส่วนของรายรับของเทศบาล ในเดือน 
ผู้อ านวยการกองคลัง พฤษภาคม 2563 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้นประมาณ 222,000,000 บาท ซึ่งน้อยมากหาก
 เทียบกับการจัดเก็บในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 และปี 2562 เนื่องจากปกติในเดือน
 พฤษภาคม จะเป็นช่วงที่เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้เป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจาก
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ท าให้
 เทศบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลง ซึ่งในปีนี้อาจจะไม่สามารถจัดเก็บได้เลย และขออนุญาต
 สอบถามเจ้าของโครงการในส่วนที่ด าเนินการเสร็จแล้วและมีเงินคงเหลือ จ านวน 2 โครงการ 
 คือ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและโครงการวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากยอดที่ได้รับ
 แจ้งกับยอดที่กองคลังตรวจสอบไม่ตรงกัน จึงขอให้กองการศึกษาชี้แจง        
นางอพิมพร  แก้วสว่าง  ขออนุญาตชี้แจง ในโครงการดังกล่าวที่จ านวนยอดเงินคงเหลือไม่ตรงกับที่กองคลัง  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร มีนั้น เนื่องจากกองการศึกษาได้มีการโอนเงินงบประมาณไปด าเนินการในส่วนอ่ืนแล้ว
การศึกษา  จึงได้แจ้งยอดที่คงเหลือหลังจากโอนเงินงบประมาณไปแล้วเท่านั้น 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ขออนุญาตชี้แจง ในบางหน่วยงานได้มีการส ารองเงินงบประมาณไว้บางส่วน เพื่อที่  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อาจจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินการในช่วงเวลาที่ เหลือก่อนจะหมด
 ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งงบประมาณที่แจ้งมานี้เป็นในส่วนที่คาดว่าจะเป็นงบประมาณที่เหลือ
 แน่นอน  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  กองคลังจะยึดยอดเงินคงเหลือตามจ านวนที่ได้มีการรายงานในที่ประชุม เพื่อใช้ในการ 
 ผู้อ านวยการกองคลัง ค านวณรายรับและรายจ่ายของเทศบาลต่อไป     

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 4.๑ เรื่อง งานด้านการเงินและบัญชี  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากในการด าเนินการเร่ือง 
ผู้อ านวยการกองคลัง ระบบ e-LAAS ที่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ซึ่งกองคลังได้ด าเนินการ
 เรียบร้อยแล้ว จึงมีความเห็นว่าควรจะมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านระบบ 
 e-LAAS จึงเสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
 (e-LAAS) เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบร่างค าสั่ง หากมีข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ อย่างไร ให้แจ้งกองคลังเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป  
นายกเทศมนตรี 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตให้แจ้งกองคลังภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563  
ผู้อ านวยการกองคลัง   

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ด้านงานผลประโยชน์  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลังได้จัดท า ภ.ด.ส. 1 ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้ว ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะด าเนินการให้
 แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นั้น เนื่องจากในการด าเนินการมีรายละเอียดที่   
 กองคลังยังรวบรวมได้ไม่ครบ ท าให้ยังด าเนินการจัดท า ภ.ด.ส. 1 ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมี
 การเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน และการที่ประชาชนไม่ยอมรับการประเมินประเภทของที่ดิน
 ตามที่เทศบาลแจ้ง ซึ่งจะท าให้ในการประกาศ ภ.ด.ส. 7 ที่จะแจ้งรายบุคคลนั้นมีปัญหา และ
 ในการแจ้ง ภ.ด.ส. 3 ก็มีการตีกลับของไปรษณีย์ กองคลังก็ได้ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้ง
 ตามบ้าน ซึ่งจะให้มีการลงลายมือชื่อรับเอกสาร แต่จะมีบางรายที่ไม่ยินยอมรับเอกสาร ก็จะ
 ใช้วิธีแปะที่หน้าบ้านแล้วให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน จึงขอรายงานว่าคาดว่าจะ
 สามารถประกาศ ภ.ด.ส. 1 ได้ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งข้อมูลที่ประกาศยังไม่
 ครบถ้วนถูกต้อง 100 เปอร์เซ็น เพราะต้องมีการแก้ไขอีกหลายครั้ง  

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกท่านตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเอกสาร 
ผู้อ านวยการกองคลัง แนบท้าย ซึ่งงานพัสดุได้จัดท าตามแบบที่จัดส่งให้ สตง. ซึ่งจัดท าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 
 จนถึงปีงบประมาณ 2563 โดยเพิ่มรายละเอียดจากที่ส านักปลัดเทศบาลได้รายงานไปใน
 วาระก่อนนี้ หากมีรายละเอียดที่ผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานตนเอง 
 ขอให้แจ้งกองคลังเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป   
นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบหากมีการแก้ไขให้แจ้งกองคลัง เพื่อแก้ไขต่อไป 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี         

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตเสนอเรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่งกองการศึกษาได้ส่งบันทึกข้อความในการขออนุมัติจ้างเหมาให้กองคลังค่อนข้างล่าช้า     
 ท าให้กองคลังมีเวลาในการตรวจสอบน้อย และในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
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 ราชการ ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติที่ประชุมในเร่ืองการจ้างเหมาบริการ ซึ่งส านักปลัดเทศบาล
 ได้มีการแจ้งเวียนไปแล้วนั้น ซึ่งในการจ้างเหมาบริการครูครั้งนี้ มีจ านวน 23 อัตรา โดยที่
 ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตมีการจัดจ้างและระบุต าแหน่งที่มีการจ้างสอนถูกต้อง ตาม
 มติที่ประชุมที่ได้มีการแจ้งเวียนไปแล้ว จ านวน 3 อัตรา ส่วนอีก 1 อัตรา รายนางกฤษฏิ์ฐา 
 แหลมประเสริฐ ที่จ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ แต่มีวุฒิการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต     
 (การจัดการโลจิสติกส์) จึงขอสอบถามศึกษานิเทศก์ว่าในกรณีนี้สามารถจัดจ้างได้หรือไม่ 

นางกอบกุล  วรทัศน์  เรียนท่านปลัดเทศบาล และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนนี้หากโรงเรียนมี
ศึกษานิเทศก์ ความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ดิฉันมีความเห็นว่า
ช านาญการพิเศษ สามารถจัดจ้างได้ แต่จะต้องมีการตรวจสอบในด้านของงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งศึกษานิเทศก์   
 ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าจะสามารถจ้างได้หรือไม่ แต่ถ้าเป็นในเร่ืองของการด าเนินการการเรียน
 การสอน หากโรงเรียนมีความเห็นว่าบุคคลมีความสามารถในการสอนได้ก็สามารถด าเนินการ
 สอนได้ แต่ในด้านการจัดจ้างศึกษานิเทศก์ไม่ทราบว่าจะสามารถจัดจ้างได้หรือไม่  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ตามความเห็น ผมคิดว่าหากให้ผมไปสอนทุกวิชาของนักเรียนชั้น ป.1 ผมสามารถ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ สอนได้ แต่ในการสอนของผมมันถูกต้องตามหลักการหรือไม่ เพราะบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู          
นายกเทศมนตรี ต้องมีใบประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถสอนได้ 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในบันทึกของฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ที่ได้มีการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งเวียนมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 ข้อที่ 2 ระบุว่า การจ้างเหมาบุคคลต าแหน่งครูสาย
 การสอน กรณีมีพนักงานครูเทศบาลตามแผนอัตราก าลังว่างอยู่ ให้กองการศึกษา ด าเนินการ
 จ้างเหมาบุคคลเพื่อทดแทนอัตราก าลังพนักงานครูเทศบาลที่ว่างอยู่ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี
 ได้ทุกต าแหน่ง ตามสาขาวิชาเอกที่ก าหนดไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้งานการเจ้าหน้าที่            
 ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล วิเคราะห์ปริมาณงานอีก แต่หากจะเปลี่ยนแปลงสาขา
 วิชาเอก ให้กองการศึกษา หน่วยงานศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาก าหนด
 สาขาวิชาเอก ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนห้องเรียนเสนอปลัดเทศบาล
 พิจารณาทุกครั้ง ในการนี้ให้ตรวจสอบก าหนดชั่วโมงการสอนให้พนักงานครูเทศบาล ที่มีอยู่
 ให้รับผิดชอบสอนในสาขาวิชาที่ตรงกับต าแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง และเป็นไปตามเกณฑ์ที่
 ก าหนด รายละเอียดตามบัญชีต าแหน่งว่างของเทศบาลมาพร้อมนี้ 

  และข้อที่ 3 การจ้างเหมาบริการต าแหน่งครูสายการสอน กรณีสถานศึกษามีจ านวน
 นักเรียนและห้องเรียนที่เพิ่มขึ้นและมีกรอบอัตราก าลังครูไม่เพียงพอ ให้สถานศึกษารายงาน
 ข้อมูลให้กองการศึกษาทราบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบจ านวนนักเรียน ห้องเรียน พร้อมรับรอง
 ความถูกต้อง จัดส่งให้ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบอัตราก าลังพึงมี โดยให้
 ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบและรายงานปลัดเทศบาล ก าหนดจ านวนครู โดยระบุว่าเป็น
 ต าแหน่งนอกแผนอัตราก าลัง และจัดส่งให้กองการศึกษา เพื่อพิจารณาก าหนดสาขาวิชาเอก
 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนห้องเรียน และให้จัดการชั่วโมงการสอนให้
 พนักงานครูเทศบาลรับผิดชอบในสาขาวิชาที่ตรงกับต าแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งและเป็นไปตาม
 เกณฑ์ที่ก าหนด 

  ซึ่งเอกสารที่กองการศึกษาส่งมาให้กองคลังนั้น ไม่มีรายละเอียดครบตามที่ก าหนดใน
 มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ก าหนด ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติ
 ตามมติที่ประชุม ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว มีบุคคลที่เลขที่ต าแหน่งอยู่ใน
 กรอบอัตราก าลังมาเพียงแค่ 4 อัตราเท่านั้น ซึ่งจะมีล าดับที่ 6 นางสาวปนัดดา เพชรมณี 
 สาขาวิชาภาษาไทย ล าดับที่ 7 นายจีรวุฒิ โภสาราช สาขาวิชาภาษาไทย ล าดับที่ 20 
 นางสาวนรินทร์ธร หมั่นกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และล าดับที่ 21 นางสาวทิพาวรรณ วิชัยสูตร 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีการจ้างตรงสาขาวิชาเอกและมีการก าหนดเลขที่ต าแหน่งที่จ้างสอน 
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 ซึ่งหากไปดูตามบัญชีอัตราก าลังว่างของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จะมีอัตราก าลังว่าง 
 จ านวน 10 ต าแหน่งเท่านั้น แต่มีการจ้าง จ านวน 19 อัตรา ซึ่งสามารถระบุเลขที่ต าแหน่ง
ได้ เพียงแค่ 4 ต าแหน่ง อีก 6 ต าแหน่งไม่สามารถระบุเลขที่ต าแหน่งได้ และมีการจ้างนอก
 กรอบอัตราก าลัง 9 อัตรา ซึ่งไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดตามมติที่ประชุมให้กองคลังทราบ 

นางอพิมพร  แก้วสว่าง  ขออนุญาตชี้แจง ในอัตราที่ไม่ได้มีการระบุเลขที่ต าแหน่ง เนื่องจากสาขาวิชาเอกที่ 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วต้องการจัดจ้างนั้นไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่กรอบอัตราก าลังว่าง  
การศึกษา  ท าให้ไม่สามารถระบุเลขที่ต าแหน่งได้ 6 ต าแหน่ง 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  การจัดจ้างกรณีดังกล่าวจะถูกต้องหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เมื่อมีการสอบถามก็จะชี้แจงแต่เพียงว่าเป็นการจ้างบุคคลเดิม ซึ่งต้องสอบถามว่าการจัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง จ้างเดิมถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในการจัดจ้างครั้งนี้มีการจ้างนอกกรอบอัตราก าลังถึง 9 อัตรา ซึ่ ง
 สถานศึกษาจะต้องรายงานข้อมูลให้กองการศึกษาทราบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบจ านวน
 นักเรียน ห้องเรียน พร้อมรับรองความถูกต้อง จัดส่งให้ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
 ตรวจสอบอัตราก าลังพึงมี โดยให้ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบและรายงานปลัดเทศบาล 
 ก าหนดจ านวนครู โดยระบุว่าเป็นต าแหน่งนอกแผนอัตราก าลัง และจัดส่งให้กองการศึกษา 
 เพื่อพิจารณาก าหนดสาขาวิชาเอกให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนห้องเรียน แล้ว
 จึงส่งรายละเอียดให้กองคลังเพื่อจัดจ้างต่อไป ซึ่งตามบันทึกขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลของกอง
 การศึกษาที่ส่งให้กองคลังมานั้น ไม่มีรายละเอียดตามที่กล่าวมานี้ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  กองการศึกษาจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะมีการจัดจ้างไปแล้ว 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี 

นางอพิมพร  แก้วสว่าง  ในส่วนที่มีการจัดจ้างไปแล้ว กองการศึกษาจะแจ้งให้โรงเรียนเพิ่มเติมรายละเอียด 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ตามที่กองคลังแจ้ง แล้วกองการศึกษาจะรับรองความถูกต้องและส่งรายละเอียดให้ส านัก 
การศึกษา  ปลัดเทศบาลตรวจสอบ และจัดส่งเอกสารให้กองคลังอีกครั้งได้หรือไม่ ซึ่งจะด าเนินการให้
 แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 รวมทั้งอีก 9 อัตราที่จ้างนอกกรอบอัตราก าลังด้วย 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขอให้กองการศึกษาระบุเลขที่ต าแหน่งอีก 6 ต าแหน่งมาให้ครบด้วย ว่าจ้างบุคคลใด 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทดแทนต าแหน่ง และวิเคราะห์ด้วยว่า อีก 6 ต าแหน่ง ที่มีการจ้างไม่ตรงสาขาวิชาเอกนี้      
 ตัวบุคคลมีคุณสมบัติที่จะสามารถสอนได้หรือไม่  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองการศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี 

นางอพิมพร  แก้วสว่าง  ขออนุญาตสอบถามหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ในกรอบอัตราก าลังสาขาวิชาเอกเคมี และ 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ชีววิทยาที่ว่างอยู่ สามารถใช้บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมาสอนได้ 
การศึกษา  หรือไม่ 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากทั้ง 2 สาขาวิชาเป็นกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน หากไม่สามารถ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ที่จะหาบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาตรงในสาขาวิชาเคมีและชีววิทยา มีความเห็นว่าสามารถให้
 บุคคลที่มีคุณวุฒิวิทยาศาสตร์ทั่วไปมาสอนได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบจากการรับรองคุณวุฒิ
 ของ กคศ. อีกครั้ง ส่วนถ้าโรงเรียนไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ครูเคมีหรือครูชีววิทยาแล้ว    
 ก็สามารถปรับเปลี่ยนกรอบอัตราก าลังเป็นครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ เพื่อจะได้มีกรอบ
 อัตราก าลังที่ตรงตามที่โรงเรียนต้องการ 
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นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ในบันทึกข้อความมติที่ประชุมฯ ครั้งที่  3/2563 ข้อที่  4 การด าเนินการขอจ้าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง ตามข้อ 2-3 ให้พิจารณาก าหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
 ต าแหน่ง และสาขาวิชาที่จะจัดจ้าง ในกรณีที่จะไม่จ้างตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้  
 กองการศึกษา ระบุคุณสมบัติที่ต้องการให้ชัดเจน ดังนั้นการจัดจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่
 สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสามารถท าได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีในกรณีที่มีการ
 จัดจ้างผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2 ราย ซึ่งตามข้อที่ 5 ระบุไว้ว่า ในการจัดจ้างทุกครั้ง
 ให้หน่วยงาน และสถานศึกษา ก าหนดต าแหน่งที่จะขอจ้างว่าขอจ้างต าแหน่ง ใด และระบุ
 เลขที่ต าแหน่ง หน่วยงาน ทุกครั้ง กรณีการจ้างนอกแผนอัตราก าลังให้ระบุ “นอกแผน
 อัตราก าลัง” และให้งดเว้นการจ้างเหมาบริการ ผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่ไม่
 สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ และมีความจ าเป็น ต้องจัดหาโดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของทาง
 ราชการและผู้รับบริการเป็น ส าคัญ ซึ่งก็ยังมีการจัดจ้างบุคคลกรณีดังกล่าวมาอีก 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองการศึกษาติดตามแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว ส่วนกรณีการจ้างผู้ที่มีอายุเกิน   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 60 ปีขึ้นไป หากมีความจ าเป็นอย่างเช่นวิชาเฉพาะที่ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
นายกเทศมนตรี ในการสอนเท่านั้น และไม่สามารถหาบุคคลอื่นมาสอนได้ ให้เสนอหนังสือชี้แจงความ จ าเป็น
 ให้ทราบด้วย ซึ่งความคิดเห็นของผมไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป
 มาสอน ดังนั้นหากโรงเรียนมีความต้องการจะจัดจ้างบุคคลเหล่านี้ให้ชี้แจงรายละเอียดมา  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ดังนั้นหากจะมีการเสนอชี้แจงรายละเอียด หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ขอให้เสนอ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ให้ท่านปลัดเทศบาลพิจารณาอนุมัติ โดยให้อ้างถึงบันทึกฝ่ายอ านวยการ ที่ สส 52001.20/
 ว287 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาของ
 บุคลากรในสังกัดเทศบาล ด้วย ก่อนที่จะส่งเอกสารให้กองคลัง เพราะกองคลังจะใช้บันทึก
 ฉบับนี้แนบฎีกาด้วย  

ที่ประชุม  ให้กองการศึกษาด าเนินการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามที่กองคลังแจ้งให้เรียบร้อย 
 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยในส่วนของการจ้างเหมาที่อยู่ในกรอบอัตราก าลัง ให้
 ระบุเลขที่ต าแหน่งที่จะจ้างเหมาทดแทนให้ครบ และในต าแหน่งที่จะมีการจ้างเหมานอก
 กรอบ อัตราก าลั ง  ให้ ชี้ แจงรายละเอียดตามบั นทึ กข้ อความ ฝ่ ายอ าน วยการ ที่                 
 สส 52001.20/ว287 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมา
 บุคคลธรรมดาของบุคลากรในสังกัดเทศบาล ส่วนในการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้
 สถานศึกษาชี้แจงรายละเอียดและขออนุมัติจัดจ้างให้ท่านปลัดเทศบาลทราบ และพิจารณา
 อนุมัติก่อนส่งเอกสารให้กองคลัง โดยที่อ้างถึงบันทึกฝ่ายอ านวยการ ที่ สส 52001.20/     
 ว287 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาของ
 บุคลากรในสังกัดเทศบาล ด้วย 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรื่องต่อไป ขออนุญาตแจ้งเรื่องการเข้าตรวจของ สตง. ซึ่งจะเข้ามาตรวจในวันที่ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 8 - 11 มิถุนายน 2563 และในวันที่ 15 -18 มิถุนายน 2563 จึงขอให้หัวหน้าส่วน
 ราชการทุกท่ าน เตรียมพร้อม  หาก สตง. มีการเรียกพบเพื่ อชี้ แจงในรายละเอียด             
 การด าเนินงานต่างๆ  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม รวมทั้งการเตรียมเอกสารต่างๆ หากมีการเรียก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ชี้แจงจาก สตง.            
นายกเทศมนตรี   
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นางรจนา  ชูสกุล  เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมแล้ว ดิฉันขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่       
รองปลัดเทศบาล ด าเนินการตามหน้าที่ของตนเองได้ดี และได้ร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้ และขอปิดประชุม 

เลิกประชุม                  เวลา 10.35 น. 

                 (ลงชื่อ)                                          ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายปรินทร  พรามสุภา) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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