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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
คร้ังที่ 10/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ. 25๖3 
วันที่ 7 ตุลาคม 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. นายสุกิจ   คงประพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 6.  นางดรุณี เมธีวรเวช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อม 
 7. นายอนิรุทย์           ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 8. นางสาวรจนา แก้วภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้ไมม่าประชุม 
 1. นางนงนุช พิกุลขาว ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

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

   เร่ืองที่ 2 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Thailand 
 rabies awards 2020 ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
 ในส่วนนี้และได้รับค าชื่นชมจากหลายหน่วยงาน  
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   เร่ืองที่ 3 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายภารกิจให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 ด าเนินการเกี่ยวกับการก าชับให้บุคลากรทุกคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ของเทศบาลสวมใส่
 หมวกนิรภัย 

   เรื่องที่ 4 เรื่องการปลูกป่าชายเลน ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานใน
 จังหวัดสมุทรสงครามให้ความส าคัญและด าเนินการปลูกป่าชายเลน ซึ่งได้มอบหมายให้    
 กองการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการในการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นอกจากนี้
 จังหวัดสมุทรสงครามจะมีการจัดโครงการโกงกางรัน เพื่อหาเงินงบประมาณในการสนับสนุน
 การปลูกป่าชายเลน โดยให้ทุกหน่วยงานส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้กับท้องถิ่นจังหวัด 

   เรื่องที่ 5 การก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมี
 การด าเนินการก่อสร้างโดยเอกชนในพื้นที่ของเทศบาล จึงขอสอบถามนิติกรว่าตามกฎหมาย
 สามารถด าเนินการได้หรือไม่  

  นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง       
นิติกรช านาญการ ใหม่ในการด าเนินการของเทศบาล ซึ่งหากพิจารณาตั้งแต่ในเรื่องที่ดินที่จะด าเนินการก่อสร้าง 
 ต้องพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดหาประโยชน์ของเทศบาลหรือไม่ ซึ่งหากมีการก าหนด
 เป็นพื้นที่จัดหาประโยชน์ของเทศบาล ก็จะมีความเกี่ยวพันกับกองคลังในเรื่องของการจัด
 ประโยชน์ที่ดินว่าสามารถยินยอมให้เอกชนสามารถด าเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่
 ดังกล่าวได้หรือไม่ ส่วนการก่อสร้างอาคารจะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ซึ่ง
 ในการรับมอบอาคารควรจะต้องน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเพื่อขอรับ
 ความเห็นชอบในการรับมอบอาคาร  

 นายสุกิจ  คงประพันธ์  ขออนุญาตเสนอความเห็น ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ของเทศบาล จะต้อง
ผู้อ านวยการกองช่าง มีการตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินราชพัสดุหรือไม่ ในการด าเนินการก่อสร้างจะต้องมี
 การด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่หรือไม่  

 นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  มอบหมายให้งานนิติการและกองช่างด าเนินการตรวจสอบ 2 ประเด็น 1. ถ้าให้ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เอกชนเป็น ผู้ด าเนินการในการก่อสร้างอาคาร จะต้องด าเนินการอย่างไร และมีกระบวนการ 
นายกเทศมนตรี ด าเนินการอย่างไรบ้าง 2. หากเปลี่ยนเป็นการบริจาคเงินเพื่อการก่อสร้างโดยเจาะจง จะต้อง
 ด าเนินการอย่างไร 

ที่ประชุม  รับทราบ  

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 ในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา       
นิติกรช านาญการ มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ด ารงธรรมฯ จ านวน 5 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่องขอให้ขุดลอก
 คลองสาธารณะ คลองบางจะเกร็งเชื่อคลองเจริญสุข (คลองมอญ) จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่
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 ดังกล่าวอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งงานนิติการได้มีการ
 รายงานกับจังหวัดสมุทรสงครามเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ 2 เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่น
 สารเคมี ซึ่งฉีดพ่นกันสนิมรถยนต์ของสถานประกอบการสนุ๊กคาร์แคร์  ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
 รวบรวมข้อมูลรายงานให้จังหวัดทราบ เรื่องที่ 3 เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อย   
 น้ าเสียจากการดองหมึกลงคลองสาธารณะ อยู่ระหว่างงานนิติการรวบรวมข้อมูล เรื่องที่ 4 
 เรื่อง ขอความช่วยเหลือขุดลอกคลองตื้นเขิน บริเวณสะพานสี่วัดประทุม -วัดพวงมาลัย 
 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายงานผลให้จังหวัดทราบแล้ว เรื่องที่ 5 เรื่องร้องเรียนการต่อ
 เติมอาคารในตลาดผลไม้ จากการตรวจสอบพบว่ามีการต้อเติมจริง 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  เร่ืองการการต่อเติมอาคารในตลาดผลไม้ มอบให้ส านักปลัดเทศบาลและงานนิติการ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายกเทศมนตรี กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน และส านักปลัดเทศบาล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
 ต่อไป  

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  ต่อไปเป็นเรื่องที่ค้างการด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 และได้ด าเนินการเรียบร้อย 
นิติกรช านาญการ แล้ว มีจ านวน 1 เร่ือง คือ เร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองคลัง ซึ่งได้
 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว        
  ส่วนในเร่ืองร้องเรียนที่ค้างการ ด าเนินการนั้น  มีจ านวน 5 เรื่อง เรื่องที่  1 เรื่อง
 ร้องเรียนกรณีแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูลและสิ่งก่อสร้างรุกล้ าล ากระโดงสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
 ความคืบหน้ากองช่างได้ด าเนินการน าแบบส ารวจข้อมูลไปสอบถามประชาชนในพื้นที่แล้ว 
 และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมผลการส ารวจเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาต่อไป  ส่วนใน  
 เรื่องที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน คือเรื่องขอให้ตรวจสอบการก่อสร้าง   
 ต่อเติมอาคารโรงเรียนกวดวิชา บริเวณในซอยหัตถเวช และเรื่องขอความเป็นธรรมให้
 ตรวจสอบกรณีการต่อเติมอาคารไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าของอาคารรายอ่ืน ซึ่งกองช่างได้
 ด าเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียด เพื่อที่จะด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับ      
 เจ้าพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไป โดยจะด าเนินการกับผู้กระท าผิด 2 ราย ซี่งต้องมี
 การตรวจสอบว่าผู้กระท าผิดมีการใช้อาคารผิดประเภทส าเร็จแล้วหรือไม่  เรื่องที่ 4 เรื่อง
 ได้รับความเดือดร้อนจากร้านท าผมน าป้ายบดบังหน้าร้าน ซึ่งเจ้าของร้านได้ด าเนินการน า
 ป้ายออกแล้ว และงานนิติการจะได้ด าเนินการรายงานให้ศูนย์ด ารงธรรมทราบต่อไป เรื่ อง
 สุดท้าย เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากร้านวัสดุก่อสร้าง ต าบลแม่กลอง ซึ่งกองช่างได้
 ด าเนินการตรวจสอบใบอนุญาตแล้ว พบว่ายังไม่พบใบอนุญาตของอาคารดังกล่าว ท าให้ต้อง
 มีการลงพื้นที่ตรวจสอบว่าอาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างก่อนหรือหลังที่จะมีการประกาศใช้ 
 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ   

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  เร่ืองการด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาขอให้กองช่างและงานิติการด าเนินการ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา  
นายกเทศมนตรี      

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการตามที่ได้รับ
 การประสานจากงานนิติการด้วยความรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชน  

  ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ติดตามการด าเนินงานโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  เรียนท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม ในการติดตามการด าเนินงานโครงการใน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ได้มีการ
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 ด าเนินการเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย 
 จ านวน 2 โครงการ และโครงการที่ขอกันเงินงบประมาณมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 
 จ านวน 12 โครงการ ซึ่งในการติดตามการด าเนินการจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่ง
 จะมีการติดตามการด าเนินการโครงการของปีงบประมาณ 2564 ด้วย จึงขอรายงานให้ที่
 ประชุม ทราบ 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองช่างเร่งด าเนินการโครงการต่างๆ ที่มีการกันเงินงบประมาณและขยายเวลา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการ
นายกเทศมนตรี ด าเนินการของโครงการในปีงบประมาณ 2564 และในการประชุมประจ าเดือนของกองช่าง
 ในเดือนตุลาคม 2563 ผมจะเข้าร่วมประชุมด้วย 

นายสุกิจ  คงประพันธ์  ขออนุญาตชี้แจง โครงการในปีงบประมาณ 2563 ที่กันเงินงบประมาณ จะมีโครงการ
ผู้อ านวยการกองช่าง ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณซอยธรรมนิมิต 2 ที่ค่อนข้างน่ากังวล เนื่องจากเป็น
 โครงการที่มีงบประมาณในการก่อสร้างสูง และในการด าเนินการก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อ
 ประชาชนโดยรอบบริเวณ ส่วนโตครงการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ส่งมาให้กองช่าง
 ด าเนินการออกแบบและประมาณราคากลางมีจ านวนมาก ซึ่งอาจจะท าให้กองช่างด าเนินการ
 ให้ไม่ทันตามระยะเวลา เนื่องจากมีบุคลากรในด้านการออกแบบและประมาณการราคากลาง
 ไม่เพียงพอ  

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองการศึกษาได้เป็นผู้คัดกรองโครงการก่อสร้างของโรงเรียนก่อนที่จะส่งมาให้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ กองช่างด าเนินการโดยคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีความส าคัญและมีความเร่งด่วนในการ
นายกเทศมนตรี ด าเนินการ ส่วนบุคลากรกองช่างที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ เนื่องจากมีกรอบอัตราก าลัง
 ในต าแหน่งวิศวกรโยธาและนายช่างโยธาว่างอยู่ ขอให้ส านักปลัดเทศบาลและทุกหน่วยงาน
 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเพื่อหาบุคลากรมาด าเนินการเพิ่มเติมในส่วนนี้   

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามที่เสนอในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ระเบียบวาระที่ 4.๑ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergity and Transparency Assessment) หรือการ
 ประเมิน ITA โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับคะแนนประเมิน ๕๑.๖๗ ระดับ E  
 และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้รับคะแนนประเมิน ๖๐.๓๖  ระดับ D ส าหรับการ
 ประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้มีการประเมิน ๓ ส่วน จ านวน         
 ๑๐ ตัวชี้วัด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาลและกองวิชาการ
 และแผนงาน ร่วมกันด าเนินการจัดเก็บเอกสารข้อมูลและประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
 ด าเนินการจัดท ารายละเอียดและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็ปไซต์ของเทศบาลเมือง
 สมุทรสงคราม ซึ่งบัดนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลการ
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Intergity and 
 Transparency Assessment)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่       
 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕.๖๑ 
 ระดับผลการประเมิน A 
   โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
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   การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลเมือง
 สมุทรสงคราม โดยสามารถแจงรายละเอียดผลการประเมินตามแบบวัดทั้ง 3 แบบ โดย
 พิจารณาตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ าสุด ดังนี้ 
   ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  การใช้ทรัพยากรของราชการ                    
  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า
 ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
 ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ
 ให้ชัดเจน 
   ๒. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  การปรับปรุงระบบการท างาน                      
  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว 
 (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มี                   
  ข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะ
 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท า
 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง 
 ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ส าหรับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเผยแพร่ 
 จ านวน ๔๓ เรื่อง โดยมีขอ้ที่ต้องมีการด าเนินการ เพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑. การรายงานติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ ๖ เดือน  
   ๒. การจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ๓. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
   ๔. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ (หน่วยงานควรแสดงถึง        
 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 และเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา) 
   ๕. E-Service หน่วยงานควรแสดงช่องทางที่ให้บริการข้อมูลหรือการท าธุรกรรมของ
 ภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยอ านายความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ 
   ๖. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
   ๗. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้หน่วยงานต้องมี
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
    ๗.๑ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
    ๗.๒ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
    ๗.๓ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
    ๗.๔ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
    ๗.๕ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
   ๘. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
   ๙. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  หน่วยงานควรแสดงถึงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
 แสดงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ซึ่งการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้
 เห็นถึงความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
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   ๑๐. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  
   ๑๑. การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามค าแนะน าของส านักงาน ป.ป.ช. โดยให้ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ท่านรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ควบคุมและดูแลในการด าเนินการประเมิน ITA ของเทศบาลให้ 
นายกเทศมนตรี ดียิ่งขึ้น 

นางรจนา  ชูสกุล  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในตามค าแนะน า
รองปลัดเทศบาล ของส างาน ป.ป.ช. และในปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือท าให้คะแนน
 ประเมินของเทศบาลอยู่ในระดับ A 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่ มเติม เนื่องจากว่ากองคลังได้รับมอบหมายให้ด าเนินการใน 
ผู้อ านวยการกองคลัง การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะกองคลังมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึง
 ขอให้ทุกงานด าเนินการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจัดส่งให้      
 กองคลังตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ที่ประชุม  ทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ส าหรับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้รับการประเมินในด้านที่ ๑,๒,๔ และ ๕ เมื่อวันที่     
 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และต่อมาได้มีการประเมินด้านที่ ๓ ซึ่งได้รายงานผลการประเมิน        
 เบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบไปแล้ว นั้น 
  บัดนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เร่ือง ผลการประเมิน
 ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) 
 ประจ าปี ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มี
 ผลการประเมินประจ าปี 2563 ดังนี้ 
  ๑. ด้านการบริหารการจัดการ ได้คะแนนร้อยละ 85.45 
  ๒. ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนนร้อยละ 98.10 
  ๓.การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้คะแนนร้อยละ 76.82 
  ๔.ด้านการบริการสาธารณะ ได้คะแนนร้อยละ 78.10 
  ๕.ด้านธรรมาภิบาล ได้คะแนนร้อยละ 78.18 
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  ทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ด้านงานผลประโยชน์ 
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
ผู้อ านวยการกองคลัง และสิ่งปลูกสร้าง 
  1. การแก้ไขจุดอ่อนเร่ืองภาษี 
  เดิม ค าร้องขอแก้ไขเมื่อลงรับเสร็จจะส่งให้เจ้าของอักษรด าเนินการส่งต่อให้ช่าง                
 เมื่อช่างตรวจสอบเสร็จได้ส่งค าร้องกลับคืนเจ้าของอักษร ท าให้ไม่มีการตรวจโครงสร้างของ    
 สิ่งปลูกสร้างเกิดข้อผิดพลาดขึ้น 
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  แก้ไข เป็นลงรับค าร้องเสร็จส่งให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ลงทะเบียนคุมฯแล้ว ส่ง
 ให้ช่างไปด าเนินการส ารวจ เมื่อช่างส ารวจเสร็จเรียบร้อยส่งให้ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้       
 ตรวจสอบ 
  ถูกต้องตามค าร้อง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบอักษร       
 ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  ไม่ถูกต้องตามค าร้อง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ส่งคืนช่างส ารวจแก้ไขถูกต้องแล้ว จึง
 ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอักษรด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  2. เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบตัวอักษรใหม่ที่อยู่ในข่ายช าระภาษี 
   ก - พ   
   1. น.ส.กุลจิรา    หงษ์เกิด   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
   2. น.ส.ชลธิชา    วรรณแจ้ง  เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน 
   3. น.ส.อมลรัตน์  ทรัพย์สินด ารง พนักงานจ้างทั่วไป 
   ฟ – ฮ  
   1. น.ส.แสงเดือน  บุญสมัย  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
   2. นางวรรณภา    สมภูมิ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
   3. น.ส.ณัฐชฎา     สมภูมิ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 
   นิติบุคคล   
   1. น.ส.อุทุมพร     ปลื้มใจ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
   2. น.ส.ปนัดดา     วชิรญานนท์ พนักงานจ้างทั่วไป 
  และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองคลังได้ด าเนินการประเมินภาษีไปแล้ว 
 จ านวน 2,431 ราย จาก 3,296 ราย คงเหลือ 865 ราย ซึ่งจะด าเนินการประเมินภาษีใน
 ปีงบประมาณ 2564 และเทศบาลสามารถจัดเก็บได้ประมาณ 1.3 ล้านบาท ส่วนในการ
 ด าเนินการกับลูกหนี้ของเทศบาล กองคลังจะด าเนินการแจ้งเตือน 3 ครั้ง เมื่อครบก าหนด     
 3 คร้ัง จะด าเนินการส่งเร่ืองให้นิติกรด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
  จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอสอบถามเพิ่มเติม ในรายที่เทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการประเมินภาษี และท าให้ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ประชาชนรายที่คงเหลือไม่ได้เสียภาษีนี้ เทศบาลจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี หรือไม่ 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  เนื่องจากในการด าเนินการในเรื่องการจัดเก็บภาษีของกองคลังมีการจัดเก็บข้อมูลและ
ผู้อ านวยการกองคลัง เอกสารที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเทศบาลไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่เกิดจากการด าเนินการ
 ไม่ทันเนื่องจากการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับในหลาย 
 อปท. ก็ไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ทันทั้งหมด จึงคาดว่าน่าจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องการ
 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่    

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน 
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ในปีงบประมาณ 2564 ค่าครุภัณฑ์      
ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักปลัดเทศบาล  
  1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล งบประมาณ 220,000 บาท  
  2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน งบประมาณ 8,500 บาท 
  3. เสาไฟกลมเรียว สูง 8 เมตร พร้อมโคม LED 400 วัตต์ งบประมาณ 250,000 บาท  
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 กองการศึกษา  
  1. เก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 5 ตัว งบประมาณ 22,200 บาท  
  2. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล งบประมาณ 180,000 บาท  
  3. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน งบประมาณ 171,600 บาท  
  4. ชั้นวางที่เก็บของเล่นเด็กยีราฟ จ านวน 4 ชุด งบประมาณ 6,800 บาท 
  5. ชั้นวางหนังสือแบบไม้เอนกประสงค์ 3 ชั้น จ านวน 10 ชุด งบประมาณ 5,000 บาท 
  6. ชั้นวางหนังสือพลาสติก จ านวน 6 ชุด งบประมาณ 4,200  บาท  
  7. โต๊ะท างาน จ านวน 5 ตัว งบประมาณ 28,000 บาท 
  8. พัดลมโคจรติดเพดาน จ านวน 17 ตัว งบประมาณ 42,500 บาท 
  9. โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน 4 ชุด งบประมาณ 27,600 บาท 
  10. กล้องถ่ายวีดีโอ จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 50,000 บาท 
  11. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 42,500 บาท 
  12. โทรทัศน์ LED โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส งบประมาณ 163,800 บาท 
  13. โทรทัศน์ LED โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ งบประมาณ 121,500 บาท 
  14. เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จ านวน 11 รายการ งบประมาณ 1,500,000 บาท 
  15. เครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต จ านวน 50 ชุด งบประมาณ 250,000 บาท 
  16. เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส งบประมาณ 88,000 บาท 
   17. เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง งบประมาณ 17,000 บาท 
  18. เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ งบประมาณ 34,000 บาท 
  19. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคณาวาส งบประมาณ 
 44,000 บาท 
  20. เครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท 
  21. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง งบประมาณ 4,300 บาท 
  22. เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึก โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ งบประมาณ 8,600 บาท 
    23. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA งบประมาณ 10,000 บาท 
  24. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง งบประมาณ 
 5,800 บาท 
  25. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ งบประมาณ 
 11,600 บาท 
  26. พื้นยางกันกระแทกส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง งบประมาณ 242,500 บาท 
 กองช่าง 
  1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเก็บรถบรรทุกและพัสดุ งบประมาณ 263,300 บาท 
  2. โคม LED ขนาด 60 วัตต์ จ านวน 100 ชุด งบประมาณ 1,093,800 บาท 
  3. โคมไฟสนามหัวเสา งบประมาณ 105,000 บาท 
  4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สวนเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ 498,900 บาท 
 กองสวัสดิการสังคม 
  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 34,000 บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. กรงสัตว์ ขนาด 67x97x70 ซม. จ านวน 4 กรง งบประมาณ 18,400 บาท 
  2. กรงสัตว์ ขนาด 100x120x100 ซม. จ านวน 4 กรง งบประมาณ 30,000 บาท 
  3. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 4,000 บาท 
  4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 5 ตัว งบประมาณ 246,000 บาท 
 และในการจัดท าแผนจัดหาครุภัณฑ์และพัสดุ หากมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนขอให้แจ้งกองคลังด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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 ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง งานด้านการเงินและบัญชี 
นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขอให้หน่วยงานผู้เบิกด าเนินการจัดท าแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ผู้อ านวยการกองคลัง 2564 โดยก าหนดให้ยื่นกองคลังทุก 3 เดือน ส าหรับไตรมาสที่ 1 หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้
 จัดส่งให้กองคลัง ให้เร่งด าเนินการจัดส่งด้วย เพื่อกองคลังได้รวบรวมการจัดท าแผนใช้
 จ่ายเงินรวม และให้แต่ละหน่วยงานควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
 แผนการใช้จ่ายเงินที่ก าหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนให้ปรับแผนการใช้จ่ายเงินและแจ้งให้
 กองคลังทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการปรับแผนฯ ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินรวมของ
 องค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป  
  ขอรายงานเรื่องการปิดระบบ e-laas ซึ่งปิดระบบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 เวลา 12.00 น. ซึ่งรายรับที่ประมาณการไว้ ภาษีอากร 9.3 ล้านบาท ได้รับ 4.8 ล้านบาท, 
 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต 5.4 ล้านบาท ได้รับ 8.6 ล้านบาท, รายได้จาก
 ทรัพย์สิน 8.04 ล้านบาท ได้รับ 8.94 ล้านบาท, รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 1.2 ล้านบาท ได้รับ 1.6 ล้านบาท, รายได้เบ็ดเตล็ด 30,000 บาท ได้รับ 14,000 บาท, 
 รายได้จากทุน 50,000 บาท ได้รับ 21,000 บาท, ภาษีจัดสรร 103.75 ล้านบาท ได้รับ 
 108.876 ล้านบาท, เงินอุดหนุนทั่วไป 198.84 ล้านบาท ได้รับ 177.38 ล้านบาท รวม
 รายรับที่ประมาณการ 326.649 ล้านบาท ได้รับ 310.38 ล้านบาท ต่ ากว่าที่ประมาณการ
 รายรับไว้ประมาณ 16 ล้านบาท ซึ่งในเทศบาลได้มีการกันเงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปี
 ประมาณ 20 ล้าน ท าให้การเงินของเทศบาลยังมีความสมดุล สามารถบริหารจัดการและ
 ด าเนินงานของเทศบาลได้อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563  
  ต่อไป ในการรับ เงิน อุดหนุนทั่ ว ไปจะต้องผ่ านระบบ GF ซึ่ งจะท า ให้ต่อไป
 กรมบัญชีกลางจะส่งเงินให้ อปท. โดยตรง โดยไม่ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 เนื่องจากปัญหาที่พบ คือ เมื่อมีเงินเงินหนุนเหลือจ่าย แล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ไม่ได้ส่งคืนให้กับกรมบัญชีกลาง ซึ่งจากเดิมที่ในการอนุมัติใช้เงินอุดหนุนในระบบ GF จะมีแค่ 
 2 ราย คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้อ านวยการกองคลัง เพิ่มเป็น 3 ราย คือ เพิ่ม
 ปลัดเทศบาลด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต   

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องรายงานการตรวจสอบแผงในตลาดสดเทศบาล 

นางดรุณี  เมธีวรเวช   ด้วยกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ได้ประสานกองช่างร่วมตรวจข้อร้องเรียน กรณีมี
ผู้อ านวยการกอง การต่อเติมแผงในตลาดสดผลไม้สูงจากพื้นที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า และวางของเกินพื้นที่
สาธารณสุขและ ของตนเอง ท าให้ร้านค้าด้านในได้รับความเดือดร้อน จากการตรวจสอบพบว่ามีการกระท า
สิ่งแวดล้อม ผิดจริง ซึ่งในการแก้ไข ผู้ถูกร้องแจ้งว่าผู้ร้องก็มีการกระท าผิดสัญญาเช่นกัน คือ มีการปูพื้น
 กระเบื้องเกินพื้นที่เช่า ซึ่งหากเทศบาลจะให้ผู้ถูกร้องแก้ไข จะต้องให้ผู้ร้องซึ่งมีการกระท าผิด
 แก้ไขด้วย และจากการตรวจสอบแผงในตลาดผลไม้ทั้งสองฝั่ง และตลาดสดเทศบาล พบว่า    
 มีแผงเช่าจ านวนมากกว่า 50% มีการกระท าไม่ถูกต้อง ได้แก่ 
  1. มีการใช้แผงไม่เป็นไปตามสัญญาข้อ 1 มิได้ใช้เพื่อเป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้า แต่ใช้
 เป็นที่ตั้งตู้แช่ และอ่ืนๆ 
  2. มีการดัดแปลง ต่อเติมแผง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าตามสัญญาข้อ 4 
  3. มีการตั้งวางสินค้า สิ่งของ หรืออุปกรณ์การค้า รุกล้ าทางระบายน้ าและทางเดิน
 ตามสัญญาข้อ 7 
  4. มีการติดตั้ง วางสินค้าและอุปกรณ์สูงจากพื้นเกินกว่าที่เทศบาลก าหนดตามสัญญา
 ข้อ 8 
  ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนดังกล่าวเป็นไม่ด้วยความเรียบร้อย จึงเห็น
 ควรพิจารณาก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติของผู้เช่าแผงทั้งในตลาดผลไม้และ
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 ตลาดสดเทศบาลให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามสัญญา เพื่อประโยชน์ของเทศบาลและ
 ป้องกันการถูกร้องเรียน หากเทศบาลละเว้นการปฏิบัติในรายอ่ืนที่กระท าผิดสัญญา 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้ส านักปลัดเทศบาลและงานนิติการด าเนินการจัดการประชุมเพื่อหารือ และ   
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขปัญหาการกระท าผิดของผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาดผลไม้และตลาดสดเทศบาล
นายกเทศมนตรี โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คือ กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง   
 กองวิชาการและแผนงาน และส านักปลัดเทศบาล  ส่วนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะ
 ด าเนินการอย่างไร 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น จะต้องด าเนินการโดยยึดตามสัญญาที่ผู้ค้าท ากับเทศบาล  
นิติกรช านาญการ โดยการรายงานข้อมูลเบื้องต้นให้ศูนย์ด ารงธรรมทราบ และขอขยายเวลาในการด าเนินการแก้ไข 

ที่ประชุม  รับทราบ และให้ด าเนินการจัดประชุมในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดของผู้จ าหน่าย
 สินค้าในตลาดผลไม้และตลาดสดเทศบาล  

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่นๆ 

นายสุกิจ  คงประพันธ์  ขออนุญาตเสนอเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตาม
ผู้อ านวยการกองช่าง หลักเกณฑ์นั้นสามารถด าเนินการได้ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ  
 จัดจ้าง ซึ่งกองช่างจะได้มีการเสนอหลักการในการประชุมครั้งต่อไป  ซึ่งในการเบิกจ่าย
 ค่าตอบแทนจะค านึงถึงความเหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
 โปรดพิจารณา 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ขอให้กองช่างเสนอร่างหลักการ เพื่อพิจารณาเบื้องต้นก่อนที่จะขอรับความเห็นชอบ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในที่ประชุมครั้งต่อไป โดยให้ด าเนินการให้ทุกหน่วยงานได้รับอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม   
นายกเทศมนตรี 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์  ขออนุญาตเสนอว่าควรจะด าเนินการในโครงการที่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปหรือไม่ โดยค านวณค่าตอบแทนจากการตั้งงบประมาณส าหรับ
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเฉลี่ยในทุกโครงการที่ใช้งบประมาณตั้ งแต่ 500,000 บาท    
 ขึ้นไป 

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม  ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของการเบิกจ่ายจะด าเนินการที่หน่วยงานใด
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จึงขอให้ในการหารือคร้ังต่อไปในเรื่องนี้ มีการหารือในเร่ืองของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
 เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์     

ที่ประชุม  เห็นชอบ และให้กองช่างด าเนินการตามเสนอ 

เลิกประชุม                  เวลา 12.05 น. 

 

                 (ลงชื่อ)                                          ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายปรินทร  พรามสุภา) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม) 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
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