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นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 / ๒๕60 วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา ๑5.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12 / ๒๕๕9
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12 / ๒๕๕9 วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / ๒๕๕9 วันที่ 26
ธันวาคม ๒๕๕9 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ)
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 ขอเชิญกองการศึกษาครับ
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองการศึกษา ขอนาเรียนให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบทางการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในการประชุมระดับจังหวัด
โรงเรียนจะต้องมีการทดสอบทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ในการสอบ O-NET ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งปีนี้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้มอบให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นประธานจัดการสอบ เพราะฉะนั้นจะมีนักเรียนของเราที่ต้องไปสอบตามศูนย์สอบโรงเรียนอื่นๆ โดย
จะต้องประสานไปกับทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอีกเรื่องคือ การสอบ O-NET (NT) เราจะสอบวันที่ 23-24
กุมภาพันธ์ 2560 สอบการอ่านออกเขียนได้ โดยจะสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นเจ้าของเรื่อง การสอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2
และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) เป็นการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัด ซึ่งทาการสอบ
ในวัน ที่ 8 มีน าคม 2560 พร้ อมกัน ทั่ว ประเทศ ซึ่งจะใช้ข้อสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทศ. สอบเหมือนกันหมดทั้งประเทศเพื่อ วัดความรู้ระดับชาติ และอีกเรื่องที่นาเรียนให้ท่านประธาน
ทราบคือ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 1 จะ
จัดการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เพื่อให้ผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบถึงความเคลื่อนไหวของโรงเรียน แล้วจะได้นาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาศึกษาต่อ ระดับชั้น
อนุบาล 1 (เฉพาะโรงเรียนเทศบาล 1) และวั นที่ 13-17 มีนาคม 2560 ขออนุญาตจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตาบลแม่สาย และ
เทศบาลตาบลเขลางค์นคร ขออนุญาตนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ
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-3นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนาเรียนเรื่องผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันที่ 27
มกราคม 2560 โรงเรียนจัดกีฬาสี ขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ค่ะ จะมีขบวนพาเหรด เราจัดแบบทรีอินวัน
หนึ่งพื้นที่สามสนาม เพราะฉะนั้น ในพื้นที่ที่จากัดเราก็สามารถจัดกีฬาได้ และลองไปดูว่าครูดนตรีและครูวิทยาศาสตร์
จัดกีฬาจะเป็นอย่างไร ขอเรียนเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะ
นางภาริ ณี ผ่องแผ้ว รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่ วนของโรงเรียนเทศบาล 2 เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมในช่ว งนี้ขอพักไว้ก่อนค่ะ เพราะว่า
เตรียมพร้อมในเรื่องของการสอบ O-Net ในเดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและกิจกรรมทัศนศึกษา ขอนา
เรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสานักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สานัก
ปลัดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเรื่องเดียว ผมมาดูในระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลฯ ของ
เราประชุมตามวาระนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ที่มีอยู่ 5 วาระ คือผมมองดูแล้วทั้ง 5 วาระนี้เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง
ซึ่งอาจทาให้การประชุมของเราไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผมขออนุญาตในที่ประชุม จะขอเพิ่มระเบียบวาระอีก 1
วาระ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติราชการในรอบเดือนที่ผ่านมาที่ทางคณะผู้บริหารได้สั่งการไป เพราะว่าถ้าเราไม่มี
ระเบียบวาระนี้ การสั่งการต่างๆ ก็จะไม่มีการทวงถามกัน ผมอยากจะขออนุญาตในที่ประชุมช่วยลงมติปรับเปลี่ยนวาระ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็น 6 วาระด้วยกัน วาระที่ 4 ขอให้เป็นเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติราชการในรอบ
เดือนที่ผ่านมา ส่วนความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนให้เป็นวาระที่ 5 และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ให้เป็นวาระที่ 6
ขอบคุณครับ
จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับกองสวัสดิการสังคมที่ผ่านมา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ 174 คน
รายเก่า 2,330 คน รวมทั้งหมดเป็น 2,504 คน สาหรับผู้ พิการยัง เปิดรับลงทะเบียนทุกเดือน สรุปยอดปัจจุบัน
จานวน 486 คน และในส่วนของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 คน จะได้รับ
เงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี สาหรับเด็กแรกเกิด เด็กที่เกิดในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560 จะได้รับเงินอุดหนุน ส่วนผู้ป่วยเอดส์ มี 10 ราย ขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ
นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในส่วนของกองช่าง ตอนนี้กาลังให้สารวจโครงการพลังงานทดแทน จึงขอรบกวนสถานศึกษา ทั้ง 6 โรงเรียน เกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ จานวนหลอดไฟฟ้า ในส่วนนี้ผมได้ให้ช่างไปสารวจมาแล้ว แต่ยัง
ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเราต้องการทราบอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ท่านใช้อยู่
นั้นแต่ละตัวใช้งานมากี่ปีแล้ว เพื่อที่จะจัดทาโครงการของบประมาณเกี่ยวกับการดาเนินการพลังงานทดแทน เราต้องทา
โครงการไว้ ตอนนี้ดาเนินการใกล้เสร็จแล้ว เพื่อที่จะได้นาไปตรวจสอบโครงการอีกทีว่าจะอนุมัติให้เราได้หรือไม่ ตอนนี้
ดาเนินการได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์ เหลือรอค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า กระแสไฟ แต่ละจุดว่ามีการใช้ไฟแต่ละจุดเท่าไหร่
จึงขอรบกวนสถานศึกษาให้ข้อมูลในส่วนนี้ ขอบคุณครับ
นายวิรัตน์ สมจิตร ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตครับ โรงเรียนเทศบาล 1 มีที่พักนักกีฬาที่อยู่ในส่วนของโรงเรียนด้วย จะต้องให้ทางโรงเรียน
สารวจด้วยหรือไม่ เพราะที่พักที่นักกีฬาพักอยู่ด้านในปิดไม่สามารถเปิดได้ จะขอให้ทางกองช่างไปสารวจเองได้หรือไม่
ขอบคุณครับ
/นางสุชีรา...

-4นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กองช่างให้ทางโรงเรียนสารวจจานวนเครื่องปรับอากาศของแต่ละโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 เป็นต้นมา เรามีเครื่องปรับอากาศ แต่ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ ทางเราก็ไม่รู้ว่าจะประสานกับหน่วยงานใดที่จะได้
เลขครุภัณฑ์ ตอนนี้ปัญหาของโรงเรียนคือไม่มีเลขครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศบางตัวจัดซื้อมาจากงบประมาณเงินสะสม
จะมีเลขครุภัณฑ์ได้ก็จากทางกองคลังออกเลขครุภัณฑ์มาให้กับทางโรงเรียน ขอบคุณค่ะ
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุ ญาตเรี ย นให้ ทราบ กรณีเครื่ องปรั บ อากาศที่ ท่าน ผอ. โรงเรียนเทศบาล 3 กล่ าวมา ถ้าเป็นเงิ นสะสมของ
สถานศึกษาซื้อ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้ทางโรงเรียนรายงานขึ้นมา เพื่อเราจะได้ขอเลขครุภัณฑ์จาก
ทางกองคลัง แล้วเราจะได้แจ้งโรงเรียนเพื่อลงทะเบียนคุม เมื่อมีการซ่อมแซมจะได้ของบประมาณซ่อมแซมได้ ขอบคุณ
ครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน)
นายชัยพร สุคันธี ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กองวิชาการฯ ขอนาเรียนเรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน นาเสนอบทความ “วันเบลท์วันโรด
(One Belt and Road)” มีที่มาว่า เดิมประเทศจีนมีเส้นทางสายไหม ในการขยายการค้า และวัฒนธรรมไปทั่วโลก
ตอนนี้เสนอใหม่ประกาศเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้า และทางทะเล จะมีการเชื่อมโยงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
และทางรถยนต์เชื่อมเข้ามา และด้านการเงินก็จะมีการจัดตั้งธนาคารของประเทศจีนเองให้ กู้ดอกเบี้ยต่าซึ่งเป็นการ
ลงทุนกับประเทศที่พัฒนาต่างๆ และผลักดันให้ใช้เงินสกุล หยวน ในภูมิภาคอาเซียน ก็เป็นแนวโน้มที่ดี เป็นโอกาสของ
ประเทศไทย ที่เราจะพัฒนาตามเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมทางด้านการขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าของอาเซียน
ได้ ขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบประกอบกับเอกสาร ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอสอบถามทางสานักปลัดเกี่ยวกับ
ความคืบหน้ารับเรื่องร้องเรียนว่าไปถึงไหนแล้ว ที่ให้ตั้งเบอร์โทรศัพท์กลางเบอร์เดียว เมื่อมีเรื่องร้องเรียนใดๆ จะได้ไม่
ต้องมาถึงผู้บริหาร ให้เบอร์กลางเป็นเบอร์ประสาน งานจะได้ไม่ต้องผ่านผู้บริหาร ให้ไปที่งานประชาสัมพันธ์ประกาศเลย
ว่าประชาชนมีความเดือดร้อนจะร้องเรียนเรื่องอะไร และทาเรื่องว่า เรื่องที่ร้องเรียนมานี้เกี่ยวข้องกับกองไหน ส่งไปให้
ดาเนินการ จะทาได้หรือไม่ หรือติดขัดอะไร
นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตอนนี้ถ้ามีใครร้องเรียนมาก็จะให้ประสานมาเบอร์กลางสายตรง (ห้องประชาสัมพันธ์) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์
037-211028 อย่างเช่นเรื่องไฟฟ้า ถ้าโอนสายไม่ได้เราก็จะมีเบอร์ตรงของกองช่างให้ติดต่อค่ะ
นายทศพล พินิจ ธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี เ มืองปราจีน บุรี กรณีที่ ติดต่อ แล้ ว ไม่มีเอกสาร
หลักฐาน ให้ที่กองทาบันทึกมาเลยว่าร้องเรียนจากที่ไหน ใครเป็นผู้ร้องเรียน เพราะถ้าไม่มีหลักฐานเรื่องก็จะหายไป
ลองเปลี่ยนระบบการทางานใหม่ และประกาศเสียงตามสายว่ามีเรื่องร้องเรียนตรงไหน งานจะสะดวกจะเร็วขึ้นไหม ผม
คิดว่าความคิดของหัว หน้าสานักปลัดก็ดีเหมือนกันว่าประชุมวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่คุยกันเดือนหน้าจะได้ติดตามผลการ
ประชุมครั้งที่แล้ว เพราะอย่างนั้นก็จะปล่อยเลยไป ทาไปถึงไหน มีปัญหาอะไร กองคลังตอนนี้งบประมาณเหลือเท่าไหร่
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-5มีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทา ที่ผมถามว่าทุกกองที่ทาโครงการไปแล้วว่าทาถึงไหนบ้าง กองสาธารณสุขซื้อรถไปกี่คันแล้ว
งบประมาณครั้งที่แล้ว ที่แบ่งไปทาโครงการ ทาไปถึงไหนแล้ว ต้องการตามเรื่องงานว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ถนนฟุตบาท
ทาไปแล้วไม่มีคนประมูลของตลาดหน้าค่ายจะทายังไงให้จบ หรือจะต้องให้มีคนมาร้องเรียนก่อน ทั้งกองช่างและกอง
สาธารณสุขฯ
นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อานวยการกองช่าง ตรงนี้ผมขออนุญาตชี้แจง งบประมาณเทศบาลฯ
ประมาณ 700,000 กว่าบาท งบประมาณเทศบาลฯ เรายังไม่มีก็ต้องรองบประมาณเงินอุดหนุนเข้ามาเพื่อที่จะจัดสรร
และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมางบประมาณเงินอุดหนุนเพิ่งจะเข้ามาและได้จัดสรรเข้าโครงการนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะทาเรื่อง
ส่งกองคลัง แต่ที่ผ่านมาคืองบประมาณเงินอุดหนุนยังไม่เข้า เลยต้องระงับไว้ก่อน
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี เมืองปราจีนบุรี รายงานมาอย่างนี้ก็ดี ผมจะได้รู้
งบประมาณเงินอุดหนุนยังไม่เข้า เงินไม่มี แต่พอถึงสิ้นปีมีเงินคืนคลัง ขอให้ฝ่ายงบประมาณคุมเงินให้ดี มีเงินเข้ามาเราก็
ต้องจัดสรร ออกเทศบัญญัติไปแล้วเราก็ต้องทา ขอฝากท่านผอ. เวลาทางานขอให้มองให้ไกล ทาให้ไกลกว่างบประมาณ
ที่ได้รับ เพราะตรงนั้นเป็นแหล่งธุรกิจ เป็นเหมือนหน้าตาของเทศบาลฯ ตรงไหนที่เป็นแหล่งหน้าตาของเทศบาลเวลา
ออกแบบ ออกแบบให้ดี ทาให้ดี และต้นพญาสัตบรรณตรงหน้า มทบ. ต้นสูงใหญ่ จะทายังไง จะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์
ตรงนั้นหรือไม่ หรือจะปล่อยไว้แบบนั้น วันหลังคงมีหนังสือให้ไปชี้แจง เมื่อครั้งที่แล้วผมถามเกี่ยวกับนิติกรให้เข้าประชุม
ด้วย วันนี้ นิติกรลาใช่ไหม และเรื่องที่ สตง. ให้มา รายงานไปถึงไหนแล้ว เรื่องตรวจสอบเงินสนับสนุนกีฬา ตั้งใครเป็น
ประธานไม่ทราบ แล้วต้องเสร็จภายในกี่เดือน ผมเห็นมีหนังสือแจ้ง สตง. ไปว่าขอเลื่อน เลื่อนไปครั้งเดียวแล้วก็จบ เวลา
ขอเลื่อนตรงนี้ให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเลื่อนได้ประมาณ 30 วันหรือไม่ พอถึง 30 วันเราต้องทาหนังสือ แจ้งไปอีกหรือไม่
เพราะว่าหลายเดือนแล้ว เรื่องเข้ากองการศึกษา พอครบกาหนดระยะเวลาถ้ายังสอบสวนไม่เสร็จก็ต้องทาหนังสือขอ
ผ่อนผันแจ้งไปอีก ส่วนเรื่องไฟฟ้าได้ไปสารวจแล้วใช่ไหม เดือนกุมภาพันธ์จะมีการประชุมสภาฯ ขอให้ทาเรื่องจ่ายขาด
งบประมาณเงินสะสมเข้า ไปเพื่อที่จะดูแลเรื่องแสงสว่างในเขตเทศบาลฯ กองวิชาการลองศึกษาดูว่าทาได้หรือไม่ เรื่อง
จ่ายขาดงบประมาณเงินสะสม
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อานวยการกองการศึกษา ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ เรื่องนี้เรารายงานไปแล้ว
อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ภายใน 30 วัน เรารายงานให้ทราบแล้วว่า 1. เราได้ให้คณะกรรมการ
สอบสวนแล้ ว 2. อยู่ร ะหว่างหาผู้รับ ผิ ดชอบทางละเมิดของเรื่องที่แจ้งมาภายใน 60 วัน เราต้องรายงานให้ทราบ
เบื้องต้น ถ้ายังไม่เสร็จจะขอขยายอีก 120 วันครับ
นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ขออนุญาตเรียนชี้แจง
เกี่ยวกับการจ่ายขาดงบประมาณเงินสะสม ตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีที่สั่งการมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน ตอนนี้
ได้รับนโยบายจากท่านรองสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ ให้ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายขาดงบประมาณเงิน
สะสม ได้ประสานงานกับสานักบริหารการคลัง ของกรมส่งเสริม ฯ ในเรื่องหลักเกณฑ์ตรงนี้ ใช้จ่ายได้ทั้งปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพราะแบ่งออกเป็น 2 หลักเกณฑ์ คือ 1. จะใช้จ่ายขาดงบประมาณเงินสะสมโดยใช้เงินเราตามข้อ 4 ถ้า
งบประมาณเงินสะสมมีเหลืออยู่ก็สามารถใช้จ่ายได้ และในข้อ 4.2 ตามที่สั่งการมาคือให้ใช้ภายในเดือนธันวาคม เราขอ
งบประมาณของรัฐบาลครึ่งหนึ่งและในส่วนของ อปท. สมทบครึ่งหนึ่ง ถ้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจ่ายขาดในเรื่องของ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจะอยู่ในหลักเกณฑ์โครงการพัฒนาเส้นทางคมนานคม ในส่วนของหัวหน้างานการเงินและ
บัญชี ท่านตอบข้อหารือตรงส่วนทางนี้มาว่ายังสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอบคุณค่ะ
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี ขอให้กองช่างประสานงานดู เพราะเดือนกุมภาพันธ์
เรามีประชุมสภาฯ จะได้ให้สภาฯ ผ่านให้ และอีกเรื่องขอฝากกองคลังไปศึกษาเกี่ยวกับ พรบ. ขยะ ที่ออกมาแล้ว ซึง่ เป็น
/รายได้ของท้องถิ่น...

-6รายได้ของท้องถิ่น เพราะมี พรบ. ออกมาแล้ว ขอฝากเรื่องงานและเรื่องที่ท่านหัวหน้าสานักปลัดว่าบางครั้งเราต้อง
ติดตามผลปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่แล้ว และเรื่องไฟฟ้าไม่พอใช้ของโรงเรียนเทศบาล 2 ต้องเปลี่ยนหม้อแปลง จะ
ใช้งบประมาณเท่าไหร่ จ่ายขาดงบประมาณเงินสะสมได้หรือไม่ ที่การไฟฟ้าฯ แจ้งมาแล้วว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ถ้า
จ่ายขาดงบประมาณเงินสะสมได้เดือนกุมภาพันธ์ ก็เสนอที่ประชุมสภาฯ ทีเดียวเลย ขอฝากเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอดิศักดิ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุม เรื่องที่ 1. ในช่วงวันตรุษจีน ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2560 งาน
ป้องกันฯ ได้ดาเนินการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันอัคคีภัย เรื่องที่ 2. ในช่วงเดือนมกราคม
2560 ประมาณวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนซอยอุดมสุ ข ในการจัดทาแนว
ป้องกันไฟ ในปี พ.ศ. 2557 ไฟไหม้เกือบจะหมดทั้งแถบ เนื่องจากหญ้าสูงมาก เวลาไฟมาจะมารอบทิศเพราะฉะนั้น
เราต้องทางานในเชิงรุกดีกว่าเชิงรับ จะขอคณะผู้บริหารดาเนินการจัดทาโครงการแนวป้องกันไฟให้กับชาวบ้าน เรื่องที่
3. ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านตรงสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มีนกพิราบมาทารัง ชาวบ้านที่มาออกกาลังกาย
เกรงว่าสุขภาพจะไม่ดี มีมูลขับถ่ายเต็มพื้น ผมเลยประสานกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งได้เอาตาข่ายมาขึง
บริเวณตรงฝ้าเพดานเรียบร้อยครับ เรื่องที่ 4. ขอติดตามงานในการประชุมเมื่อเดือนกันยายน ขอทราบตัวแทนของกอง
คลังเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารออมสินไม่ทราบว่าถึงไหนแล้ว เราต้องรักษาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและพนักงาน
ของเทศบาลฯ เพราะธนาคารได้ต่อว่าทางเราบกพร่องไม่ประสานงานเอง อยากจะให้ทางเทศบาลฯ ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อประสานงานเบื้องต้น อยากจะให้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร ผมเคยร้องเรียนไปที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ผมได้ดาเนินเรื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เทศบาลฯ เสียดอกเบี้ยและจะได้รับเงินปันผลประมาณ 12 ล้านบาท จึงขอ
นาเรียนท่านผู้บริหาร ขอบคุณครับ
นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง ฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
ส่วนเรื่องค่าตอบแทน ทางธนาคารออมสินจะมีสัญญาข้อตกลงกับเราว่าจะต้องไม่มีการผิดสัญญา ร้อยละ 1 % ของหนี้
ทั้งหมด หมายถึงถ้าผิด 1 คน ก็จะไม่ได้ ค่าตอบแทน ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ผิดแค่ 1 คน ผิดมากกว่านั้น ไม่ว่าคนที่ ลาออกไป
แล้วหรือคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังมีการผิดสัญญา คือไม่ได้ชาระ แต่คนที่ลาออกไปแล้วหรือโอนย้ายไปแล้ว เราตามไม่ได้
ก็จนใจ ทางธนาคารออมสินจะไม่ตามให้ ก็เลยทาให้ตรงนี้มีปัญหา ขอบคุณค่ะ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
มีท่านใดจะนาเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม
ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา ๑6.10 น.

(ลงชื่อ)
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