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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังที่ 7/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

วันที่  2 กรกฎาคม ๒๕63 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมอืงสมุทรสงคราม 
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สมุทรสงคราม กล่าวเปิด ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕63 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการว่าจะมีการจัด
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหารือและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
นายกเทศมนตรี ของเทศบาลทุกเดือนและเพื่อความสามัคคีในการท างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงได้
 มีการจัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้  

  ก่อนจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ขออนุญาตหารือที่ประชุมในเรื่องการก าหนด 
 TOR ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผมได้รับหนังสือจากท่านผู้อ านวยการ
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 กองสวัสดิการให้ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และหนังสือกองคลังขอลาออกจากการ
 เป็นคณะกรรมการ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองดังกล่าว แต่เนื่องจากใน
 การด าเนินการที่ผ่านมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีบุคลากรไม่เพียงพอจึงมีการให้
 ความช่วยเหลือในการด าเนินการ แต่ในปัจจุบันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มี การ
 ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอแล้วท าไมจึงไม่ด าเนินการแต่งตั้ง
 คณะกรรมการภายในหน่วยงานตนเอง ส่วนของกองช่างที่เดิมผู้อ านวยการกองช่างเป็น
 คณะกรรมการอยู่นั้น เนื่องจากผู้อ านวยการกองช่างคนปัจจุบันเพิ่งย้ายมาด ารงต าแหน่งที่
 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามใหม่ ในความเห็นผมคิดว่าไม่ควรแต่งตั้งผู้อ านวยการกองช่างเป็น
 คณะกรรมการก าหนด TOR เพราะท่านเพิ่มมาใหม่ท าให้อาจจะยังมีความเข้าใจในการ
 ด าเนินการที่ยังไม่เพียงพอ และเนื่องจากในการก าหนด TOR ครั้งนี้ท่านผู้อ านวยการ       
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นประธานคณะกรรมการเนื่องจากท่านให้เหตุผลว่า 
 ญาติของท่านจะมาแข่งขันในการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วย จึงมีความกังวลว่าจะมี         
 ข้อครหา จึงขอไม่เป็นประธานคณะกรรมการในการก าหนด TOR และในส่วนของกองคลัง
 เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการจึงขอให้กองคลังได้ชี้แจง 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจง ตามความเห็นของกองคลังเนื่องจากว่าเดิมกองสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการกองคลัง และสิ่งแวดล้อมในการด าเนินการก าหนด TOR ในโครงการเกี่ยวกับขยะมีบุคลากรภายใน
 หน่วยงานไม่เพียงพอ และเป็นการด าเนินการใหม่ท าให้มีการระดมบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน
 ไปให้การช่วยเหลือ แต่ในปัจจุบันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีจ านวนบุคลกรที่เพียงพอ
 ต่อการด าเนินการและมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องท าให้รู้แนวทางและอุปสรรคในการ
 ด าเนินการแล้ว จึงควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR ภายในหน่วยงานตนเอง
 หรือไม่ 

นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ ขออนุญาตชี้แจงจากการที่ได้มีการท าหนังสือถึงนายกเทศมนตรีให้มีการทบทวนค าสั่ง
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนด TOR เนื่ องจากว่าในค าสั่ งได้แต่ งตั้ งให้ผู้อ านวยการ            
สังคม กองสวัสดิการสังคมเป็นประธาน ซึ่งตามความเห็นแล้วคิดว่าไม่เหมาะสม เพราะว่าผู้ที่จะเป็น
 ประธานคณะกรรมการก าหนด TOR ในโครงการที่เกี่ยวกับขยะของกองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อม ควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงและเป็นผู้ที่สังกัดในหน่วยงาน
 เจ้าของโครงการ จึงได้มีการท าหนังสือถึงท่านนายกเทศมนตรีให้มีการทบทวนค าสั่ง ส่วนใน
 เร่ืองที่ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความกังวลว่าจะมีข้อกังขาหรือไม่
 หากท่านเป็นประธานกรรมการนั้น ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่มีผล เนื่องจากในการ
 ก าหนด TOR นั้น จะต้องมีการก าหนดแนวทางที่ได้จากการประชมุของคณะกรรมการอยู่แลว้ 
 จึงไม่น่าจะมีปัญหา  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธี e-biding มีการเผยแพร่เป็น 
ผู้อ านวยการกองคลัง สาธารณะ ดังนั้นในการต่อสู้ประมูลราคาของผู้รับจ้างจึงไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาล การที่
 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะเป็นประธานคณะกรรมการก าหนด TOR จึง
 ไม่มีผลต่อการจัดหาผู้รับจ้าง  

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงที่มาในการจัดท าค าสั่ง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี 
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นางดรุณี  เมธีวรเวช   ขออนุญาตชี้แจง ในการจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนด TOR ของ
ผู้อ านวยการกอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีการแต่งตั้งบุคลากรจากในหลายหน่วยงานมาด าเนินการ 
สาธารณสุขและ เนื่องจากต้องการความคิดเห็นที่หลากหลาย เพราะการที่มีคณะกรรมการจากหลายๆ 
สิ่งแวดล้อม ต าแหน่ง จะท าให้ได้ข้อมูลในการก าหนด TOR ที่หลากหลาย ส่วนในเรื่องการตั้งคณะ         
 ที่ปรึกษาโครงการนั้น เนื่องจากในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาได้มีการให้ค าแนะน า
 จากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
 การท างาน จึงได้มีการน าเรียนท่านปลัดเทศบาล ซึ่งท่านปลัดเทศบาลได้มีความเห็นชอบ    
 จึงได้มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการข้ึนมา ส่วนในเร่ืองของประธานคณะกรรมการที่มีการ
 แต่งตั้งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมนั้น เนื่องจากในการประชุมสภาเทศบาลเมือง
 สมุทรสงครามได้มีข้อท้วงติงในการประชุมว่าการที่ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อมมีญาติที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการก าจัดขยะของกองสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อมนั้น จะถือว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์หรือไม่ จึงได้มีการน าเรียนท่านปลัดเทศบาล 
 เพื่อขอถอนตัวจากการเป็นประธานคณะกรรมการ ต่อมาได้มีการพิจารณาท่านปลัดเทศบาล
 และท่านรองปลัดเทศบาลในการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ แต่เนื่องจากเหตุผลบาง
 ประการท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงได้มีการพิจารณาหัวหน้าส่วนราชการที่เหลือ ซึ่งได้
 ข้อสรุปเป็นท่านผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ส่วนในเรื่องที่ไม่ได้มีการแจ้งคณะกรรมการ
 ที่ได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้า เนื่องจากส่วนมากเป็นคณะกรรมการชุดเดิมจึงมีความเห็นว่า     
 ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจึงมีการออกค าสั่ ง ซึ่งหากต้องมีการแก้ไขค าสั่ งในการแต่งตั้ ง
 คณะกรรมการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงขอหารือในที่ประชุมว่าจะด าเนินการต่อไป
 อย่างไร 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอสอบถามกองคลังว่า หากผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการก าหนด TOR ในเร่ืองการก าจัดขยะ ในขณะที่มีญาติที่เป็นผู้รับจ้างใน
นายกเทศมนตรี การด าเนินการก าจัดขยะนั้น สามารถด าเนินการได้หรือไม่  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในการจัดหาผู้รับจ้างในการด าเนินการก าจัดขยะ จะต้อง 
ผู้อ านวยการกองคลัง ด าเนินการด้วยวิธี e-biding มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ ดังนั้นในการต่อสู้ประมูลราคา   
 ผู้รับจ้างรายใดก็สามารถด าเนินการได้โดยที่เทศบาลจะไม่สามารถรู้ได้ว่ามีผู้ใดซื้อแบบไปบ้าง 
 จนกว่ากระบวนการเสนอราคาจะเสร็จสิ้น และในการได้ผู้รับจ้างนั้นคือการที่ได้จากผู้ที่เสนอ
 ราคาต่ าที่สุด ดังนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าผู้รับจ้างรายใดจะได้งาน เพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
 อนาคต ดังนั้นการที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะเป็นประธานกรรมการ
 ก าหนด TOR จึงสามารถท าได้ 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  สรุปว่าผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมขอออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังสามารถเป็นกรรมการได้อยู่ แต่รายนางบุญสม ถุงทรัพย์ ขอออกจากการเป็นกรรมการ
นายกเทศมนตร ี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ออมจะมีการด าเนินการอย่างไร  

นางดรุณี  เมธีวรเวช   ขออนุญาตชี้แจง ในการก าหนด TOR ของกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
ผู้อ านวยการกอง ตามความเห็นของดิฉัน บุคลากรของกองคลังยังมีความจ าเป็นอยู่ เนื่องจากในการก าหนด 
สาธารณสุขและ TOR จะต้องมีการสัมพันธ์กับเรื่องสัญญาจ้าง ซึ่งบุคลากรของกองคลังเป็นผู้ที่มีความรู้ 
สิ่งแวดล้อม ในเร่ืองนี้มากที่สุด หรือนิติกรที่ก็มีความส าคัญในการร่างสัญญาจ้าง ดังนั้นหากที่ประชุมเห็น
 ว่าผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นประธานคณะกรรมการได้ ดิฉันก็
 สามารถเป็นได้ แต่ในส่วนบุคลากรของกองคลังและนิติกรก็ยังมีความจ าเป็นอยู่ จึงขอให้มี
 บุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย    
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นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ในส่วนของนิติกรตามความเห็น ผมคิดว่ามีความจ าเป็นในการก าหนด TOR นี้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นิติกรมีความเห็นอย่างไร 
นายกเทศมนตรี   

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  ในส่วนของนิติกร ตามความเห็นของผมคิดว่ามีความจ าเป็น และยินดีที่จะเป็น          
นิติกรช านาญการ คณะกรรมการในการก าหนด TOR ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ในส่วนของหัวหน้าฝ่ายอ านวยการมีความเห็นว่าอย่างไร 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ยินดีที่จะคณะกรรมการในการก าหนด TOR ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ แต่ขออนุญาตเสนอความเห็นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
 ในโครงการของแต่ละหน่วยงานในอนาคต โดยให้ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็น
 ประธานคณะกรรมการหรือคณะท างานโดยต าแหน่ง ยกเว้นในบางโครงการที่กฎหมาย
 ก าหนดไว้ว่าไม่ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนในต าแหน่งเลขานุการ
 ควรจะต้องเป็นธุรการของหน่วยงานหรือเจ้าของโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินงาน ดังนั้น
 ควรจะมีการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการในโครงการต่างๆ โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน
 เป็นประธาน และธุรการหรือเจ้าของโครงการเป็นเลขานุการ ยกเว้นในบางโครงการที่มีข้อ
 กฎหมายก าหนด เพื่อที่ในการด าเนินงานโครงการต่อๆ ไป จะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการอีก จึงขอเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา   

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  เห็นด้วยกับที่หัวหน้าฝ่ายอ านวยการเสนอ แต่อาจจะสามารถยืดหยุ่นกันได้ในบาง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โครงการ ดังนั้นสรุปว่า ให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
นายกเทศมนตร ี คณะกรรมการ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการและนิติกรเป็น
 กรรมการ ส่วนบุคลากรจากกองคลัง ส่วนผู้อ านวยการกองช่างให้ตัดรายชื่อออกจาก
 คณะกรรมการ เนื่องจากท่านเพิ่งมาด ารงต าแหน่งใหม่ อาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่
 ยังไม่มากเท่าที่ควร และให้หัวหน้าฝ่ายการโยธามาเป็นกรรมการแทน ขอให้ผู้อ านวยการ   
 กองคลังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาท าหน้าที่กรรมการ 

ที่ประชุม  รับทราบ โดยในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานต่อไปให้หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นประธาน ธุรการหรือเจ้าของโครงการเป็นเลขานุการ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ่ืน ส่วนคณะกรรมการถ้ามีการแต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนให้มีการสอบถามความ
สมัครใจ   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง และจะแก้ไขส่วนใดหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขให้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อด าเนินการต่อไป  
นายกเทศมนตรี 

ที่ประชุม  รับรอง  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง แนะน าหัวหน้าส่วนราชการ 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอแนะน าผู้มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จ านวน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 2 ท่าน ได้แก่ นายสุกิจ  คงประพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง และนางสาวรจนา  แก้วภักดี
นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
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ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ติดตามระดับความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนจาก

ศูนย์ด ารงธรรมฯ 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา       
นิติกรช านาญการ มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรมฯ จ านวน 1 เรื่อง เรื่องได้รับความเดือดร้อนจาก
 ร้านท าผมน าป้ายบดบังหน้าร้าน จากการตรวจสอบของกองช่าง ป้ายดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
 โครงสร้างอาคาร ซึ่งต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยอยู่ระหว่างการ
 ด าเนินการของช่างเขตที่จะต้องติดต่อเจ้าของอาคารให้มาด าเนินการให้ถูกต้อง และงานนิติการ
 ได้รายงานผลให้จังหวัดทราบเบื้องต้นแล้ว ส่วนเร่ืองที่ค้างการด าเนินการและด าเนินการแล้ว
 เสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 มีจ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากที่อยู่อาศัย
 ในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง และเรื่องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงนก ส่วน
 เร่ืองที่ยังมีการค้างการด าเนินการมีทั้งหมด 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 เร่ืองร้องเรียนกรณีแก้ไขปัญหา
 สิ่งปฏิกูลและสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล ากระโดงสาธารณประโยชน์ ซึ่งกองช่างรายงานว่าอยู่ระหว่าง
 การรวบรวมรายชื่อประชาชน เพื่อลงพื้นที่ไปส ารวจปัญหาของประชาชนในพื้นที่ในการ
 ก่อสร้างสะพานดังกล่าว เรื่องที่ 2 และเรื่องที่ 3 เป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องกัน คือ เรื่อง
 ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงเรียนกวดวิชา บริเวณในซอยหัตถเวช และเรื่อง
 ขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบกรณีการต่อเติมอาคารไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าของอาคาร   
 รายอ่ืน ซึ่งความคืบหน้าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกองช่าง โดยงานนิติการได้มีการ
 รายงานความคืบหน้าให้จังหวัดทราบเป็นระยะ  

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  เร่ืองร้องเรียนที่ผู้อ านวยการกองช่างจะต้องติดตามการด าเนินงานอย่างเร่งด่วน คือ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เร่ืองขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงเรียนกวดวิชา บริเวณในซอยหัตถเวช     
นายกเทศมนตรี เนื่องจากอาจจะมีการฟ้องร้องระหว่างเทศบาลและผู้ถูกร้องเรียน เพราะผู้ถูกร้องเรียนมีการ
 ร้องเรียนกลับที่ศูนย์ด ารงธรรมว่าเทศบาลมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอให้ผู้อ านวยการ
 กองช่างเร่งติดตามการด าเนินการ และขอให้งานนิติการรายงานความคืบหน้าให้ทนายของ   
 ผู้ถูกร้องเรียนทราบด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการตามที่ได้รับ
 การประสานจากงานนิติการด้วยความรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชน และขอให้งานนิติการรายงานความคืบหน้าให้ทนายของผู้ถูกร้องเรียนทราบด้วย  

  ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม ในการติดตามการด าเนินงานโครงการใน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนที่ 1 จะเป็นโครงการที่ขยาย
 เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ปัจจุบัน
 เหลือโครงการที่ยังค้างการด าเนินอยู่จ านวน 1 โครงการ คือโครงการค่าซ่อมแซมอาคารเรียน
 และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน  ซึ่งกองคลังแจ้งว่าอยู่ใน
 ระหว่างส่งคืนให้กองช่างทบทวนราคากลาง และกองการศึกษาแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการจัดส่ง
 เอกสารให้กองคลัง และโครงการที่จะยกเลิกโครงการจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ      
 ค่าก่อสร้างห้องส้วมด้านข้างรั้วโรงเรียน ทิศใต้โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ซึ่งยังไม่ได้
 รับเอกสารการยกเลิกโครงการจากกองการศึกษา 
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  ส่วนที่  2 โครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปเบิกจ่ายใน
 ปีงบประมาณ 2563 มีการยกเลิกโครงการจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการค่าก่อสร้าง
 หลังคาคลุมทางเดินส าหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ซึ่งยังไม่ได้รับเอกสาร
 การยกเลิกโครงการจากกองการศึกษา  ส่วนโครงการอ่ืนๆ ในส่วนของโครงการที่ กันเงิน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 จะอยู่ในขั้นตอนของ
 การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนของการบริหารสัญญา จะมีบางโครงการที่อยู่ในการ
 ด าเนินการของกองช่าง คือ โครงการค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับติดตั้งกล้อง   
 วงจรปิดภายในเขตเทศบาล จ านวน 14 ชุด ซึ่งจังหวัดได้มีการอนุมัติให้เทศบาลด าเนินการ
 จัดซื้อจัดจ้างได้แล้ว ซึ่งได้มีการแจ้งกองช่างเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มี
 การด าเนินการ และโครงการค่าปรับปรุงจุดออกก าลังกาย ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ       
 80 พรรษา ซึ่งอยู่ในระหว่างที่กองช่างทบทวนราคากลาง 

  ส่วนที่  3 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3 โครงการ     
 โครงการที่ 1 โครงการค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อ ค.ส.ล. ซอยชุมชน
 ชุมสายโทรศัพท์ อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปริมาณและราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 
 โครงการที่ 2 โครงการค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยสาธารณะ
 บริเวณข้างคลองกระซ้า  อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 และโครงการที่ 3 โครงการค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (แทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต 2 
 ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ  

  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานความคืบหน้า และ
 ปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบ 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างเร่งติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ภายในปีงบประมาณ 2563       
นายกเทศมนตรี 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตรางานเพิ่มเติมในโครงการของปีงบประมาณ 2563 โครงการที่1 
ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อ ค.ส.ล. ซอยชุมชนชุมสายโทรศัพท์  
 กองคลังส่งเรื่องกลับให้กองช่างพิจารณาทบทวนปริมาณและราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 
 โครงการที่ 2 โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาลท่อระบายน้ า ซอยสาธารณะ
 บริเวณข้างคลองกระซ้า อยู่ระหว่างกองคลังตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดท ารายงานขออนุมัติ
 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 3 โครงการจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (แทนของเดิ ม) บริเวณ    
 ซอยธรรมนิมิต 2 ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต กองคลังยังไม่ได้รับเอกสารจาก
 เจ้าของงบประมาณ ซึ่งก าหนดการจัดหาอยู่ในเดือนพฤษภาคม 2563 จึงขอให้กองช่าง
 ด าเนินการปรับแผนการด าเนินการ โครงการที่ 4 โครงการจ้างจัดท าป้ายประกาศข่าวสาร
 และประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว กองคลังยังไม่ได้รับเอกสารจากเจ้าของ
 งบประมาณ เนื่องจากเทศบาลยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งก าหนดการจัดหาอยู่ใน
 เดือนมกราคม 2563 จึงขอให้กองการศึกษาด าเนินการปรับแผนการด าเนินการ และหาก
 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะไม่ด าเนินโครงการ โครงการที่ 5, 6, 7, 8 และ9 
 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
 ทั้ง 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท กองคลังยังไม่ได้รับเอกสารจากเจ้าของ
 งบประมาณ เนื่องจากเทศบาลยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้กองการศึกษา
 ด าเนินการปรับแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดหา และหากไม่ได้รับการ
 จัดสรรงบประมาณก็จะไม่ด าเนินโครงการ  
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  ต่อไปโครงการในปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ 1 โครงการจ้างปรับปรุงพื้นสนาม
 เด็กเล่น ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และแจ้งสิทธิ
 เรียกค่าปรับผู้รับจ้าง โครงการที่ 2 โครงการจ้างปรับปรุงฝารางระบายน้ ารอบอาคาร 
 (อาคาร 2) โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) เบิกจ่ายแล้ว โครงการที่ 3 โครงการ
 จ้างปรับปรุงลานประติมากรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างบริหาร
 สัญญา โครงการที่ 4 โครงการจ้างก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)  อยู่ระหว่างบริหารสัญญา โครงการ   
 ที่ 5 โครงการจ้างปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอล ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา       
 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง BOQ โครงการที่ 6 โครงการจ้างปรับปรุง
 สนามตะกร้อ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลผู้ยื่น
 เสนอราคา จ านวน 3 ราย โครงการที่ 7 โครงการจ้าง ปรับปรุงจุดออกก าลังกาย ภายในสวน
 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างส่งคืนให้กองช่างทบทวนราคากลางใหม่ โครงการ   
 ที่ 8 โครงการจ้างติดตั้งระบบจ่ายน้ าพร้อมปูหญ้า ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับแก้ไขข้อบกพร่องของงานตามใบส่งมอบงาน โครงการที่ 9 
 โครงการจ้างปรับปรุงลานไทเก็ก ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างเสนอชื่อ
 ผู้เสนอราคาต่ าสุดและประกาศผลผู้ชนะ โครงการที่ 10 โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุม
 ทางเดินส าหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) กองคลังยังไม่ได้รับเอกสารจาก
 เจ้าของงบประมาณ จึงขอให้กองการศึกษาด าเนินการปรับแผนการด าเนินการ โครงการ     
 ที่ 11 โครงการจ้างติดตั้งเสาประติมากรรมพร้อมโคม LED พร้อมติดตั้ง บริเวณถนนหน้า
 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม กองช่างขออนุมัติยกเลิกโครงการ และโครงการที่ 12 
 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อปพร. ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา      
 กองช่างขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

  ต่อไปโครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการที่ 1 โครงการจ้างรื้อถอนเสาธงเดิม 
 และสร้างเสาธงใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) อนุมัติประกาศผล   
 ผู้ชนะเสนอราคาต่ าสุดแล้ว โครงการที่ 2, 3, 4, และ5 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 
 150,000 บาท อยู่ระหว่างแจ้งให้กองช่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองช่างและกองการศึกษาเร่งด าเนินการ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรี   

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่เสนอในที่ประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ส าคัญ 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุม เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มี      
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจ านวน 2 ท่าน คือ 
 ผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการกองการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้อต้นในการ
 ปฏิบัติงานจึงขอสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ให้เปลี่ยนแปลงการจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ จากเดิมที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
 เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นให้กองคลัง ด าเนินการ ยกเว้นการ
 จัดหาจากเงินอุดหนุนให้กองการศึกษาด าเนินการตามเดิม  โดยในช่วงระหว่างการสรรหา      
 ผู้มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ให้กองช่าง ส านักปลัดเทศบาล และกองการศึกษา 
 มอบหมายผู้มาปฏิบัติราชการแทน โดยหน่วยงานจัดส่งบุคลากรตามล าดับ ดังนี้ 
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  ๑.๑ นายภาณุพงศ์ ไกรนรา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  ๑.๒ นางกรวิกา พันธุ์บ้านแหลม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๑.๓ นางสาวทัศนีย์ นิลเพ็ชร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 และเมื่อมีผู้มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุที่ว่างอยู่ จึงจะให้ผู้ที่ไปช่วยราชการกลับไป
 ด าเนินการตามเดิม 
  ๒.ให้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลของเทศบาล โดยมอบหมายให้ส านัก
 ปลัดเทศบาลเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลทั้ ง             
 การบริหารงานบุคลากรเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา และ
 หน่วยงานอ่ืนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดฯ 
  ๓. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการร้องขอให้มีการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
 อยู่ตามแผนอัตราก าลัง โดยในกรณีที่เทศบาลไม่ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
 ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ห้ามไม่ให้มีการจ้างเหมาบริการ 
  ๔. เนื่องจากการประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าจะ
 มีรายรับจริง ต่ ากว่าประมาณการรายรับ จ านวนประมาณ ๒๐ ล้านบาท จึงได้ให้หน่วยงาน
 พิจารณาทบทวนจ านวนเงินงบประมาณที่ไม่จ าเป็นต้องใช้และให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
 ดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
  4.1 ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4,313,161 บาท 
  4.2 กองคลัง จ านวน 467,275 บาท 
  4.3 กองวิชาการและแผนงาน จ านวน 196,800 บาท 
  4.4 กองช่าง จ านวน 296,100 บาท 
  4.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 761,340 บาท 
  4.6 กองการศึกษา จ านวน 3,270,310 บาท 
  4.7 กองสวัสดิการสังคม จ านวน 2,382,820 บาท 
  จึงขอรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
 ด าเนินงาน  

นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม สืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ที่ให้หน่วยงาน
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ รายงานเงินประมาณเหลือใช้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันได้มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริม    
สังคม การปกครองท้องถิ่น เรื่องการคลายมาตรการป้องกันโควิด -19 ท าให้ในบางโครงการ       
 กองสวัสดิการสังคมอาจจะต้องมีการด าเนินการ เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินการ
 ประเมิน LPA กองสวัสดิการสังคมจึงต้องใช้เงินงบประมาณในการด าเนินการ จึงขอรายงาน
 ให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ส าคัญ 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุม เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มี      
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจ านวน 2 ท่าน คือ 
 ผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการกองการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้อต้นในการ
 ปฏิบัติงานจึงขอสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ให้เปลี่ยนแปลงการจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ จากเดิมที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
 เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นให้กองคลัง ด าเนินการ ยกเว้นการ
 จัดหาจากเงินอุดหนุนให้กองการศึกษาด าเนินการตามเดิม  โดยในช่วงระหว่างการสรรหา      
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 ผู้มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ให้กองช่าง ส านักปลัดเทศบาล และกองการศึกษา 
 มอบหมายผู้มาปฏิบัติราชการแทน โดยหน่วยงานจัดส่งบุคลากรตามล าดับ ดังนี้ 
  ๑.๑ นายภาณุพงศ์ ไกรนรา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  ๑.๒ นางกรวิกา พันธุ์บ้านแหลม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  ๑.๓ นางสาวทัศนีย์ นิลเพ็ชร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 และเมื่อมีผู้มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุที่ว่างอยู่ จึงจะให้ผู้ที่ไปช่วยราชการกลับไป
 ด าเนินการตามเดิม 
  ๒.ให้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลของเทศบาล โดยมอบหมายให้ส านัก
 ปลัดเทศบาลเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลทั้ ง             
 การบริหารงานบุคลากรเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา และ
 หน่วยงานอ่ืนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดฯ 
  ๓. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการร้องขอให้มีการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่ าง 
 อยู่ตามแผนอัตราก าลัง โดยในกรณีที่เทศบาลไม่ได้ด าเนินการสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
 ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ห้ามไม่ให้มีการจ้างเหมาบริการ 
  ๔. เนื่องจากการประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คาดการณ์ว่าจะ
 มีรายรับจริง ต่ ากว่าประมาณการรายรับ จ านวนประมาณ ๒๐ ล้านบาท จึงได้ให้หน่วยงาน
 พิจารณาทบทวนจ านวนเงินงบประมาณที่ไม่จ าเป็นต้องใช้และให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
 ดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
  4.1 ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4,313,161 บาท 
  4.2 กองคลัง จ านวน 467,275 บาท 
  4.3 กองวิชาการและแผนงาน จ านวน 196,800 บาท 
  4.4 กองช่าง จ านวน 296,100 บาท 
  4.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 761,340 บาท 
  4.6 กองการศึกษา จ านวน 3,270,310 บาท 
  4.7 กองสวัสดิการสังคม จ านวน 2,382,820 บาท 
  จึงขอรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
 ด าเนินงาน  

นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม สืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ 6/2563 ที่ให้หน่วยงาน
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ รายงานเงินประมาณเหลือใช้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันได้มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริม    
สังคม การปกครองท้องถิ่น เรื่องการคลายมาตรการป้องกันโควิด -19 ท าให้ในบางโครงการ       
 กองสวัสดิการสังคมอาจจะต้องมีการด าเนินการ เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินการ
 ประเมิน LPA กองสวัสดิการสังคมจึงต้องใช้เงินงบประมาณในการด าเนินการ จึงขอรายงาน
 ให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 
นายชานนท์ ธนุรเวท  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ    
นักทรัพยากรปฏิบัติการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
 และก.อบต. แจ้งว่ากรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นสายปฏิบัติและต าแหน่งพนักงานจ้าง  หากเป็น
 ต าแหน่งว่างแล้วไม่ด าเนินการสรรหาภายในระยะเวลา ๑ ปี ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
 พนักงานส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบและพิจารณายุบเลิกดังกล่าว ยกเว้นต าแหน่งข้าราชการหรือ
 พนักงานส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้ กสถ.ด าเนินการสรรหา หรืออยู่ระหว่างขอให้บัญชี          
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 ผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. ให้ก าหนดต าแหน่งไว้ ต่อไป และตามแนวทางการก าหนด
 ต าแหน่ง ข้อ ๓.๕ วรรคสอง กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดค านวณอัตราที่พึงจะมี
 ได้ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่ง
 ข้าราชการครู  พนักงานครูและบุคลากรสนับสนุนสั งกัดสถานศึกษ า (ฉบับที่  ๒ )                 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจ านวน
 ต าแหน่งข้าราชการครูและพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่            
 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้วปรากฏว่ามีจ านวนครูต่ ากว่าเกณฑ์ให้แสดงผลการค านวณและระบุ
 จ านวนอัตราที่ควรจะมีตามเกณฑ์ พร้อมทั้งก าหนดต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้
 ปรากฏในแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เมื่อก าหนดต าแหน่ง
 แล้วให้เสนอค าของบประมาณยื่นตรงต่อส านักงบประมาณตามปฏิทินการจัดท าค าขอ
 งบประมาณที่ส านักงานงบประมาณก าหนด ส าหรับเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วน
 ต าบลหากจะก าหนดต าแหน่งเพื่อรองรับการจัดสรรอัตรา และงบประมาณ จากกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น ให้หมายเหตุในรายการว่า “การสรรหาต าแหน่งดังกล่าวให้กระท าได้               
 ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรก าลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว”   
  ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีข้อมูลในการพิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และใช้
 เป็นข้อมูลของหน่วยงานในการบริหารงานบุคคล การก าหนดอัตราก าลัง จึงขอรายงาน
 ต าแหน่งว่าง ให้หน่วยงานทราบ ดังนี้ 
  1. รองปลัดเทศบาล ระดับกลาง อยู่ระหว่างร้องขอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ให้ด าเนินการสรรหา  
  2. หัวหน้าฝ่าย จ านวน 8 ต าแหน่ง อยู่ระหว่างร้องขอกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่นให้ด าเนินการสรรหา 
  3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 5 ต าแหน่ง อยู่
 ระหว่างร้องขอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ด าเนินการสรรหา 
  4. ส านักปลัดเทศบาล ว่าง 8 อัตรา 
   4.1 อยู่ระหว่างขอใช้บัญชี จ านวน 1 อัตรา  
   4.2 อยู่ระหว่างการสรรหา จ านวน 3 อัตรา  
   4.3 ไม่ด าเนินการสรรหา จ านวน 2 อัตรา  
   4.4 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 2 อัตรา 
  5. กองคลัง ว่าง 6 อัตรา  
   5.1 อยู่ระหว่างขอใช้บัญชี จ านวน 3 อัตรา  
   5.2 อยู่ระหว่างร้องขอกรมฯ ให้ด าเนินการสรรหา จ านวน 2 อัตรา  
   5.3 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 1 อัตรา 
  6. กองช่าง ว่าง 9 อัตรา  
   6.1 อยู่ระหว่างขอใช้บัญชี จ านวน 1 อัตรา  
   6.2 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 8 อัตรา 
  7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ว่าง 1 อัตรา 
   7.1 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 1 อัตรา 
  8. กองการศึกษา ว่าง 3 อัตรา 
   8.1 อยู่ระหว่างขอใช้บัญชี จ านวน 2 อัตรา  
   8.2 อยู่ระหว่างการรับโอน จ านวน 1 อัตรา 
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  9. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ว่าง 5 อัตรา 
   9.1 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 5 อัตรา 
  10. โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ว่าง 6 อัตรา 
   10.1 อยู่ระหว่างขอใช้บัญชี จ านวน 4 อัตรา  
   10.2 อยู่ระหว่างร้องขอกรมฯ ให้ด าเนินการสรรหา จ านวน 1 อัตรา  
   10.3 อยู่ระหว่างการรับโอน จ านวน 1 อัตรา 
  11. โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ว่าง 10 อัตรา 
   11.1 อยู่ระหว่างร้องขอกรมฯ ให้ด าเนินการสรรหา จ านวน 5 อัตรา 
   11.2 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 5 อัตรา 
  12. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ว่าง 1 อัตรา 
   12.1 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 1 อัตรา 
  13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพชรสมุทรวรวิหาร จ านวน 3 อัตรา 
   13.1 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 3 อัตรา 
  14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง จ านวน 2 อัตรา 
   14.1 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 2 อัตรา 
  15. กองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 อัตรา 
   15.1 ยังไม่มีการด าเนินการ จ านวน 1 อัตรา 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการปลดล็อค
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งสายงานบริหารให้เทศบาลสามารถด าเนินการรับโอนได้ เทศบาลจะมีการด าเนินการ
นายกเทศมนตรี อย่างไร 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ขออนุญาตชี้แจง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าจะปลดล็อคตั้งแต่วันที่ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563 เฉพาะในต าแหน่งสายงานบริหารที่ไม่มีบัญชีขึ้นไว้ ซึ่ง
 ในส่วนของเทศบาลในต าแหน่งสายงานบริหารทั้งหมดที่ว่างอยู่ ไม่มีบัญชีขึ้นไว้ ดังนั้นจึง
 สามารถรับโอนได้ทุกต าแหน่ง 

  และในต าแหน่งของพนักงานครูที่ยังไม่ได้ด าเนินการสรรหา ในการจัดสรรงบประมาณ
 ปี 2564 ที่ส านักงบประมาณจัดตรงให้เทศบาลจะจัดสรรงบประมาณในส่วนของเงินเดือน
 พนักงานครูเฉพาะต าแหน่งที่มีคนครองเท่านั้น ดังนั้นจะท าให้เกิดปัญหาได้ เนื่องจากใน
 ปัจจุบันเมื่อมีต าแหน่งพนักงานครูว่าง โรงเรียนจะจะขอจ้างเหมาบริการ ท าให้ใน
 ปีงบประมาณ 2564 ในต าแหน่งที่จ้างเหมาบริการจะต้องใช้เงินงบประมาณของเทศบาล
 ทั้งหมด ซึ่งจะมีผลกระทบกับรายรับและรายจ่ายของเทศบาลได้ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ในต าแหน่งพนักงานครูที่ว่างขอให้ด าเนินการขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีผลกระทบกับเงินงบประมาณของเทศบาลให้น้อยที่สุด 
นายกเทศมนตรี  

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.๑ เรื่อง พิจารณาทบทวนและรายงานผลการประเมิน LPA เบื้องต้น 

นายชานนท์ ธนุรเวท  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม ตามค าสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   
นักทรัพยากรปฏิบัติการ  แต่งตั้งคณะท างานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประจ าปี  ๒๕๖๓ เพื่อท าหน้าที่ในการสรุปข้อมูลและรวบรวมเอกสารหัวข้อการประเมิน LPA            
 ทั้ง ๕ ด้าน โดยแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการไปแล้ว นั้น 
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  ฝ่ายอ านวยการ ได้รายงานว่าคณะกรรมการฯ ก าหนดตรวจประเมินประสิทธิภาพ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ของเทศบาล
 เมืองสมุทรสงคราม ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเพื่อให้การเตรียมแฟ้มเอกสาร
 ประกอบการประเมินตามตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แจ้งให้หน่วยงานพิจารณา
 ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีการมอบหมายงานให้หน่วยงานด าเนินการจัดเก็บ
 เอกสารแต่ละตัวชี้วัด ตามเอกสาร ว่าถูกต้องตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 หรือไม่ และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินตนเองในเบื้องต้นว่าได้รับคะแนน
 ประเมินเท่าใด ในแต่ละข้อตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  ในกรณีที่พบว่ามีตัวชี้วัดใดไม่อยู่ใน
 ความรับผิดชอบ หรือมีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการจัดเก็บตัวชี้ วัดฯ ขอให้รวบรวม              
 และรายงานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันที่              
 ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อไป 

  ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้าหน่วยงาน รายงานให้ที่ประชุมทราบปัญหา อุปสรรค และ      
 ผลการประเมิน เพื่อได้ร่วมกันพิจารณา ต่อไป 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าตาราง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลในการประเมิน LPA ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยด้านที่ 1 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแฟ้มเอกสารและน าเสนอข้อมูล คือ ฝ่ายแผนงานและ
 งบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ด้านที่ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแฟ้มเอกสาร
 และน าเสนอข้อมูล คือ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ด้านที่ 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 จัดท าแฟ้มเอกสารและน าเสนอข้อมูล คือ กองคลัง ด้านที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า
 แฟ้มเอกสารและน าเสนอข้อมูลจะแยกตามด้าน ประกอบไปด้วย กองช่าง กองสาธารณสุข
 และสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และส านักปลัดเทศบาล และด้านที่ 5 หน่วยงานที่
 รับผิดชอบจัดท าแฟ้มเอกสารและน าเสนอข้อมูล คือ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ในการประเมิน LPA ปัญหาที่ทุกอปท. จะพบเหมือนกันคือ 1. บางตัวชี้วัดที่จะต้องมี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ การเก็บข้อมูลจากหลายหน่วยงาน แต่ไม่มีการประสานงานที่ดีพอท าให้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
นายกเทศมนตรี  2. ไม่มีข้อมูลในการตรวจประเมิน จึงควรที่จะมีการประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อจัดเตรียม
 เอกสารล่วงหน้าก่อนการประเมิน โดยเฉพาะกองช่าง เนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา ใน
 ด้านที่ เกี่ยวข้องกับกองช่างค่อนข้างได้คะแนนน้อย ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง เร่งรัด
 ด าเนินการในการจัดเตรียมเอกสารของกองช่างให้เรียบร้อย  และขอให้ทุกหน่วยงาน
 ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินให้เรียบร้อย และจัดเตรียมบุคลากรที่จะ
 เข้าร่วมประเมินเพื่อให้ข้อมูลเข้าร่วมประเมินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 6.๑ เรื่อง งานด้านการเงินและบัญชี  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการเข้าตรวจสอบของ 
ผู้อ านวยการกองคลัง สตง. ซึ่งมีข้อทักท้วง ดังนี้ 
  1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กรณีโอนเงินเข้า
 บัญชีทุกบัญชีขอให้กองสวัสดิการฯ น าเอกสารรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีจากธนาคารต่างๆ 
 มาแนบในฎีกาเบี้ยยังชีพทุกฎีกาและทุกเดือน  
   2. ในการเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ประหยัด และเหมาะสม   
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   -  ในกรณีสถานที่ ที่จะด าเนินการไปราชการอยู่ไกล  ซึ่งรถประจ าทางไปไม่ถึงท าให้
 ต้องนั่งรถรับจ้างต่อ ขอให้ผู้ที่ เดินทางไปราชการ นั่งรถประจ าทางสายที่ใกล้สถานที่ไป
 ราชการมากที่สุด เพื่อจักได้ประหยัดค่าพาหนะรับจ้าง   
   - ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการให้เหมาะสมกับ
 ความเป็นจริง  โดยเฉพาะการเดินทางไปราชการของพนักงาน และพนักงานครูกองการศึกษา
 ก่อนที่จะส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ขอให้พิจารณาถึงความเป็นจริง ความเหมาะสม และประหยัด
 ของการเบิกค่าพาหนะรับจ้างด้วย  
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง ด้านงานผลประโยชน์  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลังได้จัดท า ภ.ด.ส. 1 แล้วเสร็จ จ านวน 7,504 แปลง และด าเนินการตรวจสอบแล้ว 
 จ านวน 621 แปลง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และ
 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 
 2563 (ภ.ด.ส.6) และแบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) 
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่อง ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน  
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ในเรื่องของเอกสารส่งมอบงาน ตามข้อเสนอแนะของ สตง. ว่าเมื่อมีการส่งมอบงานของ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้รับจ้างให้แจ้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอเรื่องการส่งมอบงานต่อผู้แต่งตั้งตาม
 ค าสั่ง และด าเนินการตรวจรับภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประธานทราบการส่งมอบงานในคร้ัง
 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
 พ.ศ.2560 ข้อ 175 (5) 
  ส าห รับ ราย งาน ของผู้ ค วบ คุ ม งาน การก่ อส ร้ า ง  ให้ เป็ น ไป ต ามระ เบี ยบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560          
 ข้อ 178 (3) ซึ่งผู้ตรวจสอบได้เชิญคุณชัชวาล บุญสวัสดิ์ มาซักซ้อมการรายงานให้ทราบไป
 ชั้นหนึ่งแล้ว และฝากแบบฟอร์มท้ายนี้ ให้ช่างผู้ควบคุมงานพิจารณาใช้ในการบริหารสัญญา
 งานก่อสร้างในทุกวงเงิน (ส าหรับการตรวจสอบคร้ังนี้ ตรวจเฉพาะวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท) 
   3. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม
 ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  
   ตามที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยเป็นผู้ ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้ งแต่วันที่               
 ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่ในส่วนของใบสั่งน้ ามัน พบว่าหน่วยงานต่างๆ ยังเป็นผู้ลงนามใบสั่ง
 จ่ายน้ ามันโดยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งใบสั่งจ่ายน้ ามันนั้นต้องให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนาม 
 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม หนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรพิจารณา ดังนี้ 
    ๑. ก าหนดให้ส่งคืนใบสั่งจ่ายน้ ามันที่สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นผู้
 จัดหาให้ ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ให้กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    ๒. ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของรถที่ขอเบิกน้ ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติดังนี้ 
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     -  ผู้ดูแลรถจัดท าสมุดควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง และ
 น ามาส่งให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจ าหน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบและเสนอให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายทุก 
     - ให้ผู้ที่น ารถเข้าเติมน้ ามันเชื้อเพลิง รับใบบันทึกรายการขาย      
 (sales slip) ที่สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงออกให้ และเขียนข้อความว่า “ได้รับมอบน้ ามัน
 เชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” หรือข้อความท านองเดียวกัน พร้อม    
 ลงชื่อก ากับ และให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจ าหน่วยงานเพื่อ
 ตรวจสอบและเก็บรักษาเป็นหลักฐานไว้รวมกับใบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เหลือ และ
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจ าหน่วยงานจะส่งคืนสมุดคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ดูแลรถ
   จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ    

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการใช้น้ ามันของหน่วยงานตนเองให้ถูกต้อง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี         

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่นๆ 

นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง เนื่องจากได้รับการประสานงานจากประธานสภาเทศบาล เรื่องการถมดินของประชาชน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน  ที่ ท าให้ เกิดฝุ่น ละออง ซึ่ ง ได้มี การแจ้ งเทศบาล ให้ด า เนินการให้ผู้ ถมดินแก้ ไขนั้ น    
สาธารณสุข ปัจจุบันประชาชนรายดังกล่าวได้มีการถมดินอีกครั้ง จึงมีการสอบถามว่าค าสั่งของเทศบาลที่
 ให้ผู้ถมดินด าเนินการแก้ไขมีผลบังคับใช้แล้วหรือไม่ เนื่องจากการถมดินดังกล่าวยังก่อให้เกิด
 ปัญหาฝุ่นละออง  

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  มีผลบังคับใช้แล้ว และผู้ถมดินมีการแก้ไขโดยการกางพลาสติกเพื่อกันฝุ่นละออง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แต่หากยังมีปัญหาฝุ่นละอองเกิดขึ้นจะต้องมีการตรวจสอบพลาสติกที่กันฝุ่นละอองว่ามี
นายกเทศมนตรี ประสิทธิภาพหรือไม่  หากไม่มีประสิทธิภาพให้แจ้งผู้ถมดินให้ด าเนินการแก้ไข ขอให้        
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสานกองช่างเพื่อด าเนินการ          

นายสุกิจ คงประพันธ์  ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับแจ้งจากท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อ านวยการกองช่าง ว่าเกาะกลางถนนบริเวณทางเข้าเมืองมีความรก ขอให้เทศบาลด าเนินการดูแลแก้ไข 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองช่างด าเนินการในการดูแลและปรับปรุงเกาะกลางถนนที่อยู่ในความ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบของเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม 
นายกเทศมนตรี   

เลิกประชุม                  เวลา 12.00 น. 

                 (ลงชื่อ)                                          ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายปรินทร  พรามสุภา) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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