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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังที่ 9/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 

วันที่ 8 กันยายน 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. นางสาวรจนา แก้วภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้ไมม่าประชุม 
 1. นางนงนุช พิกุลขาว ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 2. นายสุกิจ   คงประพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 2. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 3. นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 4. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 5.  นางสาวธันยรัตน์ ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 6. นางสาววีณา ทิณเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
 7.  นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรช านาญการ 
 8.  นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 9. นายชานนท์ ธนุรเวท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม                  เวลา 09.00 น. 

  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
สมุทรสงคราม กล่าวเปิด ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕63 
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 8/2563 
วันที่ 5 สิงหาคม 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  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา       
นิติกรช านาญการ มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรมฯ จ านวน 2 เร่ือง เร่ืองที่ 1 เร่ืองได้รับความ
 เดือดร้อนจากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ต าบลแม่กลอง ได้ประสานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 และกองช่างให้ด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งงานนิติการได้รวบรวมข้อมูลและรายงานจังหวัด
 สมุทรสงครามเบื้องต้นแล้ว เรื่องที่ 2 เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง ซึ่ง
 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ซึ่งเนื่องจากปัจจุบันกองคลังมีภาระงานเป็น
 จ านวนมาก ทางงานนิติการจึงต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งงานนิติการได้
 รายงานข้อมูลเบื้องต้นให้จังหวัดสมุทรสงครามทราบแล้ว   
  ต่อไปเป็นเรื่องที่ค้างการด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 และได้ด าเนินการ
 เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 เรื่อง เรื่องที่  1 เรื่องขอให้จัดระเบียบที่ เช่าค้าขายด้านข้าง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เรื่องที่ 2 เรื่องขอความช่วยเหลือให้ตัดต้นไม้ และ   
 เร่ืองที่ 3 เร่ืองขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลองบางประจันต์ หมู่ที่ 1 ต าบลลาดใหญ่ ซึ่งทั้ง    
 3 เร่ืองหน่วยงานได้ด าเนินการแก้ไขและรายงานให้จังหวัดทราบทั้งหมดแล้ว  
  ส่วนในเร่ืองร้องเรียนที่ค้างการ ด าเนินการนั้น มีจ านวน 4 เรื่อง เรื่องที่  1 เรื่อง
 ร้องเรียนกรณีแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลและสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล ากระโดงสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
 ความคืบหน้ากองช่างได้ด าเนินการน าแบบส ารวจข้อมูลไปสอบถามประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อ
 เก็บข้อมูลจากแบบส ารวจแล้ว ก็จะน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาในการออก
 ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างได้ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารต่อไป ส่วนในเร่ืองที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็น
 เรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน คือเรื่องขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงเรียน     
 กวดวิชา บริเวณในซอยหัตถเวช และเรื่องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบกรณีการต่อเติม
 อาคารไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าของอาคารรายอ่ืน ซึ่งกองช่างได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารที่
 ได้ด าเนินการมาทั้งหมด เพื่อที่จะด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานสอบสวน ซึ่ง
 กองช่างได้รายงานข้อมูลบางส่วนให้งานนิติการทราบแล้ว แต่เนื่องจากในบางความผิด
 เอกสารยังไม่ครบถ้วนจึงได้มีการข้อความอนุเคราะห์ให้กองช่างส่งเอกสารให้เพิ่มเติม      
 เร่ืองสุดท้าย เร่ืองได้รับความเดือดร้อนจากร้านท าผมน าป้ายบดบังหน้าร้าน ซึ่งงานนิติการได้
 มีการรวบรวมข้อมูลและรายงานให้ศูนย์ด ารงธรรมทราบเบื้องต้นแล้ว จึงขอรายงานให้ที่
 ประชุมทราบ   

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอสอบถามกองช่างในเรื่องการถมดินที่รถบรรทุกจะต้องขนดินผ่านบริเวณหน้า 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า กองช่างได้มีการด าเนินการแก้ไขและควบคุมความ 
นายกเทศมนตรี เรียบร้อยสม่ าเสมอหรือไม่ เนื่องจากมีประชาชนมาร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการ
 ด าเนินการดังกล่าว และเมื่อมีการตักเตือนก็จะด าเนินการแก้ไข แต่ผ่านไปสั กระยะก็จะ
 ด าเนินการเหมือนเดิม จึงขอให้กองช่างด าเนินการแก้ไขโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ควบคุมการ    
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 ขนดินไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส่วนเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรียน
 กวดวิชาขอให้กองช่างและงานิติการด าเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา     

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการตามที่ได้รับ
 การประสานจากงานนิติการด้วยความรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชน  

  ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสรา้ง 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม ในการติดตามการด าเนินงานโครงการใน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของปีงบประมาณ 2561 และ 2562 โครงการ       
 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างและการบริหารสัญญา  ยกเว้น 2 โครงการ คือ
 โครงการค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล 
 จ านวน 14 ชุด และโครงการค่าปรับปรุงจุดออกก าลังกาย ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ        
 80 พรรษา และโครงการในปีงบประมาณ 2563 จะมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ
 และคาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ 2563 จ านวน         
 2 โครงการ คือ โครงการค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า             
 ซอยสาธารณะบริเวณข้างคลองกระซ้า และโครงการค่าก่อสร้างสะพราน ค.ส.ล. บริเวณซอย
 ธรรมนิมิต 2 ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ซึ่งจะต้องด าเนินการกันเงินงบประมาณ
 หรือขอขยายเวลาเบิกจ่าย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อ
 พิจารณาสั่งการและน าเรื่องเข้าประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามต่อไป 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขอชี้แจงในเรื่องของโครงการค่าปรับปรุงจุดออกก าลังกาย ภายในสวนเฉลิม         
ผู้อ านวยการกองคลัง พระเกียรติ 80 พรรษา จากการปรึกษากับผู้รับจ้างผู้รับจ้างแจ้งว่าในการประมาณการ     
 ราคากลางของกองช่างไม่ได้มีการประมาณการในส่วนของฐานของจุดออกก าลังกายไว้ ซึ่งใน
 การปฏิบัติงานจริงจะต้องมีการด าเนินการท าฐานด้วย ท าให้ในงบประมาณที่ตั้งไว้ผู้รับจ้าง    
 ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ ซึ่งจากการปรึกษากับกองช่างจะต้องด าเนินการยกเลิกโครงการ 
 แล้วจึงเสนอโครงการใหม่ในปีงบประมาณหน้า ส่วนโครงการค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 ส าหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล  จ านวน 14 ชุด ที่กองคลังแจ้งให้กองช่าง
 ด าเนินการทบทวนจุดติดตั้งขอให้กองช่างเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ด าเนินการได้ทัน
 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563 ส่วนโครงการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 โครงการ         
 ในโครงการค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยสาธารณะบริเวณข้าง
 คลองกระซ้า กองคลังได้ส่งคืนให้กองช่างทบทวนราคากลาง ซึ่งถ้าสามารถประกาศราคากลาง
 ได้ทัน ก็จะไม่ต้องด าเนินการกันเงินงบประมาณ แต่ถ้าประกาศราคากลางแล้วไม่มีผู้รับจ้าง
 เสนอราคา ก็จะต้องด าเนินการกันเงินงบประมาณเพื่อไปด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
 ส่วนโครงการค่าก่อสร้างสะพราน ค.ส.ล. บริเวณซอยธรรมนิมิต 2 ด้านหลังโรงเรียนเทศบาล
 วัดธรรมนิมิต ซึ่งยังไม่ได้เริ่มด าเนินการก็ขอให้กองช่างด าเนินการกันเงินงบประมาณด้วย  

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองช่างเร่งด าเนินการประมาณการราคากลางของโครงการค่าก่อสร้างปรับปรุง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยสาธารณะบริเวณข้างคลองกระซ้าให้ เร็ว
นายกเทศมนตรี ที่สุด แต่คาดว่าโครงการดังกล่าวจะต้องกันเงินงบประมาณไปด าเนินการในปีงบประมาณ 
 2564 ซึ่งโครงการที่ต้องมีการกันเงินงบประมาณ หรือโครงการที่มีการยกเลิกโครงการขอให้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแจ้งฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เพื่อน าเข้ารายงาน
 ในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตรายงานรายรับของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามในปีงบประมาณ 2563         
ผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่งรายรับสะสมถึงเดือนสิงหาคม 2563 ยังขาดอยู่ประมาณ 33.46 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าใน
 เดือนกันยายน 2563 จะมีรายรับไม่ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ท าให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายรับ
 ของเทศบาลจะขาดไปประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนในเร่ืองของการตั้งฎีกาขอให้ด าเนินการตั้ง
 ฎีกาภายในวันที่ 16 กันยายน 2563 ยกเว้นบางรายการที่มีเงื่อนเวลาในการด าเนินการหรือ
 เป็นเร่ืองเร่งด่วนหรือเหตุสุดวิสัย 

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่เสนอในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 4.๑ เรื่อง การประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2563   

นางสาวรจนา  แก้วภักด ี  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยในปี 2563 ในการจัด
ผู้อ านวยการกองการศึกษา งานลอยกระทงจะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
 ของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันท าให้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงจะต้องมีมาตรการต่างๆ 
 ในการควบคุมและดูแลในการจัดงาน และจากการสอบถามในหลายๆ อปท. พบว่าส่วนใหญ่
 จะงดการจัดกิจกรรมในปีนี้ ส่วนใน อปท. ที่จะมีการจัดกิจกรรมก็มีการแจ้งว่าจะเป็นเพียง
 การจัดท่าน้ าให้ประชาชนลงไปลอยกระทงเท่านั้น ไม่ได้มีการจัดงานรื่นเริง จึงขอให้ที่ประชุม
 ได้ร่วมกันพิจารณาว่าเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจะมีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
 หรือไม่ และหากมีการจัดกิจกรรมจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไร 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  จากการประสานกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถที่จะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกัน เช่น จะต้องมีทางเข้าออก 
นายกเทศมนตรี เพียงทางเดียว เพื่อเป็นการควบคุมและคัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการจะจัด
 หรือไม่จัดกิจกรรม ขอเสนอให้มีการน าเร่ืองเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเพื่อ
 เป็นข้อหารือ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน  

นางสาววีณา  ทิณเกิด  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จากการที่ได้ประสานงานกับนายแพทย์   
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ในการจัดกิจกรรมจะต้องมีการจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม
การศึกษา ศาสนา  กิจกรรม ต้องมีการขออนุญาตในการจัดกิจกรรมจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม     
และวัฒนธรรม ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ต้องมีจุดคัดกรองและ
 ทางเข้าออกทางเดียว มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด ซึ่งเห็นด้วยกับท่านปลัดเทศบาลว่าควร
 จะท าเร่ืองการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อหารือกับสมาชิก
 สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพราะว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็น
 ตัวแทนชุมชน ซึ่งจะเป็นการกระจายข้อมูลและข้อสรุปในการหารือให้กับประชาชนทราบโดย
 ทั่วกัน 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ขออนุญาตเสนอเพิ่มเติม หากน าเร่ืองการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเข้าประชุม 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนของกองสวัสดิการสังคมจะได้ข้อมูลที่เป็นวงกว้าง
 มากกว่าหรือไม่ เพราะในจะได้ข้อมูลและความคิดเห็นจากตัวแทนของชุมชนทุกชุมชนในเขต
 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมว่าหากเทศบาลไม่จัดกิจกรรม 
 แล้วหากมีประชาชนไปลอยกระทงที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารอยู่ เทศบาลจ าเป็นจะต้องจัด
 บุคลากรไปควบคุมดูแลความเรียบร้อยและคัดกรองโรคหรือไม่ 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ในเร่ืองนี้หากเทศบาลไม่มีการจัดกิจกรรมลอยกระทง ก็จะไม่มีการจัดกระทงสไลเดอร์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ท่าน้ าที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารก็จะปิดไม่ให้ประชาชนลงไปลอยกระทงอยู่แล้ว ปัญหาในเร่ือง
นายกเทศมนตรี ของการจัดบุคลากรไปดูแลควบคุมความเรียบร้อยก็จะไม่มี เพราะท่าเรือบริเวณนั้นทางวัดไม่
 อนุญาตให้ประชาชนลงไปใช้ เนื่องจากมีความช ารุดอาจจะเกิดอันตรายได้ 
นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ ในการน าเรื่องการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเข้าหารือในที่ประชุมทั้ ง
ผู้อ านวยการกอง คณะกรรมการชุมชนและสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คิดว่าควรจะน าเข้าหารือ เพื่อที่จะ
สวัสดิการสังคม ได้ข้อสรุปที่มาจากความเห็นของชุมชน ต่อมาในเร่ืองของการจัดกิจกรรมหากที่ประชุมมีมติ
 ให้เทศบาลยังต้องจัดกิจกรรมต่อไป ทางกองการศึกษาก็จะต้องวางมาตรการต่างๆในการจัด
 กิจกรรมรวมทั้งคิดกิจกรรมที่มีความเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น กิจกรรมขบวนแห่
 ควรที่จะงด เนื่องจากจะท าให้มีคนเข้ามาแออัดในพื้นที่มากเกินไป เป็นต้น  
นางสาวรจนา  แก้วภักด ี  ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม ในการหารือการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ควรจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนก่อน แล้วได้มติที่ประชุมอย่างไรให้น าเข้ารายงาน
 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ  

มติที่ประชุม  ให้ด าเนินการน าเรื่องการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเข้าหารือในที่ประชุม
 คณะกรรมการชุมชน และน ามติที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนเข้ารายงานให้ที่ประชุมสภา
 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การจัดท าโครงการปลูกป่าชายเลน 

นางสาวรจนา  แก้วภักด ี  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า   
 ชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนักเรียนเข้า
 ร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน และกองการศึกษาได้รายงานให้จังหวัดสมุทรสงครามทราบ
 แล้ว   
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่  5.2 เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวรจนา  แก้วภักด ี  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองการศึกษาได้จัดโครงการ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ       
 พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 
 (นิพัทธ์หริณสูตร์) จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่  12 กันยายน 2563 เวลา 
 08.30 น.  
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ   

 ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง งานด้านการเงินและบัญชี 
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ๑. ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทะเบียนรายจ่ายในระบบ e-laas ในส่วนงานที่ 
ผู้อ านวยการกองคลัง รับผิดชอบว่ามีการวางฎีกาซ้ ากันสองรอบหรือไม่ ถ้ามีการท ารายการซ้ ากันสองรอบ ขอใ ห้
 หน่วยงานยกเลิกฎีกาดังกล่าวด้วย โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ เมนูระบบรายจ่ายสมุด
 เงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ทะเบียนรายจ่าย 
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  ๒. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้มีรายการใดที่ค้างจ่าย
 หากรายการใดที่ส่งเรื่องมากองคลังแล้วยังมิได้รับคืนไปตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ขอให้แจ้ง      
 งานพัสดุเพื่อเร่งด าเนินการต่อไป 
  ๓. งบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่คาดว่าจะก่อหนี้ไม่ทันในปี ๒๕๖๓ นี้ และงบประมาณปี 
 ๒๕๖๓ ที่คาดว่าจะก่อหนี้ไม่ทันในปี ๒๕๖๓ นี้ ให้ขออนุมัติสภาตามระเบียบฯ 
  ๔. ทบทวนและซักซ้อมการเบิกจ่าย ขอให้ทุกหน่วยงานส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 ให้กองคลัง ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ (ยกเว้นฎีกาที่ต้องขออนุมัติสภาตามระเบียบฯ 
 และเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาแล้ว ให้ส่งฎีกาฯในวันรุ่งขึ้น) เพื่อให้สามารถคีย์ข้อมูลถึงขั้นตอน
 รายงานการจัดท าเช็คในระบบ e-LAAS ไม่เกินวันสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คือวันที่ 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดนี้จะไม่สามารถเข้าเมนูระบบรายจ่ายได้อีก 
  ๕. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
 ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒.๖ กรณีการขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการเอกชน
 ส าหรับเดือนกันยายนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
 วางฎีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลังได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายนเป็นต้นไป โดยให้องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงภายหลังจากได้ด าเนินการ
 ตรวจรับพัสดุถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ    

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ด้านงานผลประโยชน์ 
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาช าระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง  
ผู้อ านวยการกองคลัง พ.ศ.2563 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 46 มาตรา 60 และมาตรา 61 แห่ง
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมายกระทรวงการผ่อนช าระ
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นกรณีทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ.2563 ตามมาตรา 14 
 วรรคหนึ่ง ออกไปดังนี้ 
  1. การผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือน 
 กันยายน 2563 
  2. การผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลา ดังต่อไปนี้ 
   - งวดที่ 1 ช าระภายในเดือนกันยายน 2563 
   - งวดที่ 2 ช าระภายในเดือนตุลาคม 2563 
   - งวดที่ 3 ช าระภายในเดือนพฤศจิกายน 253 
  3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่มีภาษีค้าง 
 ช าระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 
  4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างช าระ ให้ส านักงาน 
 ที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 
  ภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม (ม.58-72) 
  1. ภาษีที่มิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 
  2. ให้ อปท.แจ้งเตือนผู้มีภาษีค้างช าระมาช าระภาษีภายในเดือนตุลาคม 2563 
  3. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้ อปท. แจ้งรายการภาษีค้างช าระให้ สนง. 
 ที่ดิน และสนง.ที่ดินสาขาทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการห้ามจดทะเบียนสิทธินิติกรรม 
 โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
  4. เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ
 ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจออกค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี 
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  5. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด 
   5.1 เสียเบี้ยปรับ 40% ของภาษีค้างช าระ เว้นแต่จะได้ช าระภาษีก่อนได้รับ
 หนังสือแจ้งเตือนให้เสียเบี้ยปรับ 10% หรือหากช าระภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือ    
 แจ้งเตือนให้เสียเบี้ยปรับ 20% 
   5.2 เสียเงินเพิ่ม 1% ต่อเดือนของภาษีค้างช าระ(ไม่น าเบี้ยปรับมาค านวณรวม)    

ที่ประชุม  รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน 
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  1. เร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ตามที่ได้ซักซ้อมไปในระเบียบวาระที่ 3.2 ส าหรับหน่วยงานใดที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาและ
 อุปสรรคในการด าเนินการ ขอให้ประสานกับงานพัสดุ กองคลัง เพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขใน
 แต่ละโครงการที่มีปัญหา 
  2. การบริหารสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน  ผู้ควบคุมงานต้องรายงานแก่
 คณะกรรมการตรวจรับและประธานตรวจรับงานจ้างภายใน 3 วัน  กรณีประธานหรือ
 กรรมการคนหนึ่งไม่อยู่ไปราชการให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อด าเนินการแต่งตั้งประธาน
 หรอืกรรมการแทน 
  3. การจัดท าแผนพัสดุ ปี 2564 หน่วยงานใดที่สามารถก าหนดแผนจัดหาพัสดุ      
 ได้แล้ว ขอให้ส่งให้งานพัสดุได้ทันที เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  
  4. ตามที่บุคลากรในกองคลังได้ไปเข้ารับการอบรมในเร่ืองระบบ GF นั้น จะมีขั้นตอน
 และกระบวนการในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งกองการศึกษาเป็น
 ผู้ด าเนินการ หากกองการศึกษามีข้อสงสัยหรือข้อซักถามสามารถสอบถามกองคลังได้   

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 

นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุม  ในเรื่องของแบบประเมินผลการ
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันและที่ผ่านมา 
สังคม ท าให้ตัวชี้วัดเรื่องการจัดโครงการกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมไม่สามารถด าเนินการได้ 
 จึงขออนุญาตในการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาชุมชน 

นางสาวรจนา  แก้วภักด ี  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองการศึกษาขอประชาสัมพันธ์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ให้ที่ประชุมทราบว่าโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ
 สร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ ท าดีไม่ต้องเดี๋ยว ของจังหวัด
 สมุทรสงคราม ประจ าปี 2563 และโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมก์และโรงเรียนเทศบาล
 วัดใหญ่ได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปี 
 2563 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการตรวจวัดมวลกระดูกในผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัย   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ราชภัฎสวนสุนันทา ท่านใดที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถไปใช้บริการได้ที่ อบจ. ในวันที่
นายกเทศมนตรี 8-14 กันยายน 2563 ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และขอให้กองวิชาการและแผนงาน
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทราบด้วย 

นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ ขออนุญาตแจ้งวันประชุมคณะกรรมการชุมชน เป็นวันที่  17 กันยายน 2563 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ เวลา 09.00 น. ขอให้ทุกหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมด้วย 
สังคม  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ อปท. 
ผู้อ านวยการกองคลัง เมื่อปิดบัญชีงบประมาณในปีงบประมาณนั้นแล้ว ให้ด าเนินการจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
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 กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีหน่วยงานที่
 ด าเนินการจัดท าบัญชีเอง คือ สถานธนานุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนใน
 สังกัด สพฐ. จึงต้องส่งบัญชีให้เทศบาลเพื่อด าเนินการสรุปและจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางต่อไป ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลขอให้
 ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ซักซ้อมกับทางโรงเรียนให้ด าเนินการจัดท าบัญชีตามหลักการ
 ท าบัญชีที่ ได้ไปอบรมมาด้วย ซึ่งในการตรวจสอบบัญชีของทั้งสถานธนานุบาลและ
 สถานศึกษาสามารถจ้างเหมาบริการเอกชนในการด าเนินการตรวจสอบบัญชีได้ แต่เอกชน
 รายนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐด้วย 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต ์  ขอให้กองการศึกษาแจ้งโรงเรียนเรื่องการส่งบัญชีและซักซ้อมการตรวจสอบบัญชีด้วย   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โดยในการตรวจสอบบัญชีสามารถด าเนินการจ้างเหมาบริการเอกชนในการตรวจสอบได้
นายกเทศมนตรี เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถตรวจสอบบัญชีเองได้ โดยการใช้เงินสะสมของโรงเรียน  

นางสาวรจนา  แก้วภักด ี  ขออนุญาตชี้แจง ในการตรวจสอบบัญชีของสถานศึกษา กองการศึกษาได้ให้         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของกองการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ และในการใช้เงินสะสมของ
 โรงเรียนจะต้องเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถใช้เงินสะสมของโรงเรียน
 ในการจ้างเหมาบริการในเร่ืองนี้ได้  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติม ในเรื่องของเงินผู้สูงอายุที่เทศบาลได้รับการจัดสรรไม่ครบจาก 
ผู้อ านวยการกองคลัง กรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น จากการไปอบรมและได้สอบถาม กรมฯ แจ้งว่าหากเทศบาล
 ด าเนินการแจ้งกรมฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับการจัดสรรเงิน หากไม่ได้รับการ
 จัดสรรเงินแสดงว่ารายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมฯ ก าหนด  

นายอนิรุทย์  ตันติภัณฑรักษ์ ขออนุญาตชี้แจง กองสวัสดิการสังคมได้รายงานขอรับจัดสรรเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ซึ่งปัจจุบันได้มีหนังสือจากกรมฯ  
สังคม แจ้งสอบถามเงินผู้สูงอายุและผู้พิการที่เทศบาลยังไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งกองสวัสดิการสังได้
 รายงานให้กรมฯ ทราบแล้ว   

เลิกประชุม                  เวลา 11.45 น. 

                 (ลงชื่อ)                                          ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายปรินทร  พรามสุภา) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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