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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนีเป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระ
ที่แจกให้แล้วนัน
- ปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการทางานทา
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ติดตามข้อสั่งการและรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา
2.1 สานักปลัดเทศบาล
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนา
ท่วมช่วงที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- งานเทศกิจ ได้ป ฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์ผู้ อพยพที่โ รงเรียนเทศบาล 4 และได้เข้าจัด
ระเบียบแผงลอยที่มีการรุกลาทางเท้าในเขตเทศบาล
2.2 กองคลัง
- แจ้ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ฉบั บ ใหม่ ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเบิกจ่ายจากงบดาเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
/ซึ่งหลักฐาน...

-3ซึ่งหลักฐานในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งการซือ
หรือจ้างจากระเบียบฉบับนี คือ วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท กรณีการซือไม่เกิน 10,000 บาท จะเชื่อมโยงไปยัง
ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือว่าจะต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุ ที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งในการเบิกจ่ายก็จะเหมือนกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และในกรณีกอง/ฝ่าย
ได้มีการจัดซือจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ให้ทารายงานขอความเห็นชอบและแนบใบส่งของพร้อมใบกากับ
ภาษีเพื่อทาการเบิกได้ทันที
- เรื่องการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง กาหนดให้ผู้ที่จะเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้แนบรายงานการประชุมทุกครังที่มีการตรวจรับงาน และได้มอบหมายให้กองคลังทา
บันทึกพร้อมคาสั่งแนบหนังสือ ว 85 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
- เรื่องการมอบอานาจให้ทุกกองดาเนินการจัดซือจัดจ้างเองในวงเงินไม่เกิน 50,000
บาท แต่เนื่องจากว่าขณะนีมีปัญหาในการเข้าระบบ หากกองใดมีความประสงค์ที่จะขอคืนอานาจให้กับกองคลังให้
ทาบันทึกส่งมอบงานกลับมายังกองคลังได้
2.3 กองวิชาการและแผนงาน
- แจ้ งข้อร้องเรี ย นทางไลน์ส ายด่ว นเทศบาลในรอบเดือนที่ผ่ านมา ทังหมด 40 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 36 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 เรื่อง
2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้ อมได้รับมอบหมายให้ ดูแลเรื่องขยะ ตังแต่เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน เพื่อเตรียมการในช่วงนาท่วม บริเวณศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ และบริเวณริมคลอง ซึ่งได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าสารวจผลในช่วงนาท่วมบริเวณศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ไม่มีขยะติดค้าง ส่วนบริเวณริมคลองก็ยัง
มีขยะอยู่บางส่วน และจะดาเนินการแก้ไขหลังจากนาลดต่อไป
- เรื่องสถานที่ห้ามสูบบุห รี่ ทางกองได้เข้าไปสารวจแล้ว มีทังหมด 34 ป้าย ที่จะต้อง
ดาเนินการติดตังป้าย
- อาคารกักสัตว์ ทางกองมีแผนที่จะเปิดคลีนิคทาหมันให้กับสุนัขที่มีเจ้าของโดยอาจจะมี
การเก็บค่าบริการในอัตราตัวละ 600 บาท สาหรับตัวเมีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อ
ควบคุมจานวนสุนัข
- เรื่องห้องนาตลาดรถไฟ ตอนนีพ่อค้า แม่ค้า สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วหลังจากที่มี
การปรับปรุงมา และยังมีอีก 3 รายการ ที่อาจจะต้องดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ
2.5 กองสวัสดิการสังคม
- เรื่องเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตอนนีเริ่มจะมีปัญหาแล้ว เนื่องจากสานักงบประมาณเริ่มมีการ
ตรวจสอบแล้วว่าใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ และจาเป็นต้องขอความร่วมมือในส่วนของข้อมูลผู้สูงอายุกับงานทะเบียน
ราษฎร์ในการคีย์ข้อมูลในระบบ ล่าสุดมีหนังสือสั่งการมาให้ดาเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นีและต้องทาถึง 20 ปี
ตังแต่ปี 2562
- เรื่องโครงการเทศบาลพบประชาชน ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
- เรื่องการสร้างบ้านสาหรับผู้ด้อยโอกาส ขณะนีกาลังสร้างบ้านอยู่ ซึ่งคิดว่าอีกประมาณ
2 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ
- เรื่องการแจกถุงยังชีพในภาพรวมส่วนใหญ่แล้วได้ครบทุกบ้านที่ ประสบภัย ซึ่งปีนีทาง
กองได้ทาถุงยังชีพโดยมีการเบิกเงิน จานวน 1,149,080 บาท เฉลี่ยถุงละ 460 บาท และเป็นค่าอาหารที่เลียงใน
ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 4 จานวน 50,000 บาท
/2.6 กองช่าง...

-42.6 กองช่าง
- โครงการที่ส่วนราชการอื่นเข้ามาดาเนินการก่อสร้างในพืนที่เทศบาล กรมโยธาธิการ ทา
โครงการปรับปรุงสนามสันติภาพและสวนมิ่งขวัญประชา ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วในบางส่วน ในส่วนของงบของการ
ท่องเที่ยว ปรับปรุงสวนภูมินทร์ ขณะนีได้ดาเนินการแล้วในบางส่วน และผนังกันนาได้ดาเนินการคืบหน้าแล้ว
- โครงการที่เ ทศบาลได้ด าเนิ นการ คือ ปรับ ภู มิทั ศน์ ภ ายในส่ ว นรื่น อรุณ อยู่ ระหว่ า ง
ดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสินเดือนหน้า ส่วนถนนลาดยางกือบงกาแม รอฝนแล้งก็สามารถลงลาดยางได้
2.7 สานักการศึกษา
- เชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ประชุมเรื่องการเตรียมการจัดงาน
เคาท์ดาวน์ 2020 วันเด็กแห่งชาติ และวันตรุษจีน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
รวงผึง
- โรงเรียนเทศบาล 1 แจ้งที่ประชุมทราบ โรงเรียนได้ดาเนินการทาเรื่องซ่อมแซมหลังคา
อาคารที่ชารุดที่เกิดจากในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ขณะนีอยู่ระหว่างดาเนินการ
- โรงเรียนเทศบาล 2 ได้ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนในส่วนที่มีสัตว์เลียงเข้ามา
โดยได้ดาเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณดังกล่าว
- โรงเรียนเทศบาล 3 มีปัญหานาซึมอาคารอนุบาลและอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณ
อาคารปาริชาตฝ้าเพดานตกลงมา ได้ดาเนินการแจ้งเพื่อทาการซ่อมแซมแล้ว และได้ปิดกันบริเวณดังกล่าวเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไป
- โรงเรี ย นเทศบาล 4 ปัญหาในช่ว งฝนตกและมีพายุ ทาให้ ห ลั งคากับฝ้ าเพดานได้รับ
ผลกระทบ และได้ทาบันทึกพร้อมแนบภาพประกอบแจ้งสานักการศึกษาแล้วเพื่อดาเนินการซ่อมแซมต่อไป
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 เทศบาลได้รับหนังสือร้องเรียนมาจากจิตอาสา คุณสรรชัย ตุลาบดี เรื่องให้บังคับใช้กฎหมาย
แก่กรณีการกระทาฝ่ าฝื นผิ ดกฎหมายบ้านเมืองบริเวณถนนทรายทอง 6 จานวน 4 ราย และให้ เวลาเทศบาล
ดาเนินการภายใน 2 เดือน และจะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ มอบหมายให้นิติ กรกับรอง
นายกเทศมนตรี คุณพีรวัส เตชัสพัชรพงษ์ ติดตามและดาเนินการตามหนังสือร้องเรียน
3.2 ติดตามการรืออาคารบริเวณหน้าธนาคารธนชาติ ได้ประสานกับเจ้าของอาคารดังกล่าวแล้ว ซึ่ง
เจ้าของอาคารขอเวลาในการรือถอนอาคารภายใน 2 อาทิตย์
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาและมอบหมายงาน
4.1 เรื่อง การสมัครเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้กองสาธารณสุขฯ เตรียมข้อมูลเอกสารในการจัดทา
ตัวชีวัดในการประเมิน
4.2 เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าทางเท้าสาธารณะ มอบหมายให้งานเทศกิจสารวจจุดขาย
หรือจาหน่ายสินค้า ทังหมดในเขตเทศบาล และนาเสนอแนวทางในการแก้ไขให้นายกเทศมนตรีได้พิจารณา
4.3 เรื่อง การสอบตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาลให้แนวคิดในการสอบ ให้ทุกท่านที่สมัคร
สอบตังใจในการทาข้อสอบในครังนี เพื่อความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ เพราะว่ารอบนี อาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จะเปิดสอบและจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบโดยให้อานาจกับนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุมรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...

-5ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองต่างๆ
- กองช่างมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ ทาให้การทางานค่อนข้างล่าช้า และมีพนักงานจ้างมาใหม่
จานวน 2 คน ได้มาช่วยงานแล้ว แต่จาเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานอีกสักระยะกว่าจะลงตัวได้
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
- กองสาธารณสุขเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับประทานอาหารเลียงคนงาน
กองสาธารณสุขฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.
มติที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(นางศศิธร มะสามะ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสาวอารมณ์ พิรุณ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

