รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
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ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓
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14. นายอาคม
15. นางสาววิยะดา
16. นางเตือนใจ
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23. นายพงษ์ยศ
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26. นางสาววรมัย
27. นางสาวบุญยืน
28. จ.ส.อ.ประสงค์
29. นางอมรา
30. นายอะโนทัย
31. นางนงนารถ
32. พ.จ.อ.มงคล
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สมจิตร
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สมบูรณ์วงศ์
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โพธิ์ทอง
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ศรีสอาด
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จันที
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ทดกิ่ง

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
(แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
รองผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่าบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ
/33.จ.ส.อ.สุริยันต์...

-233. จ.ส.อ.สุริยันต์
34. นางอัจจิมา

จําปานิล
มีสุข

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน

เปิดประชุม เวลา14.00 น.
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕60 วันที่ 31กรกฎาคม 2560 เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข ที่ได้ร่วมกันจัดงานใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และได้นํามวลชนออกไปร่วมกิจกรรมบริเวณเขื่อนหน้าอําเภอ และหน้าตลาดล่าง งานนี้ก็
ผ่านไปด้วยดีครับ และขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/๒๕60
วันที่ 27มิถุนายน 2560
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6/๒๕60 วันที่ 27มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ
ส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕60 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕60 (ทุกส่วนราชการ)
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2560ขอเชิญสํานักปลัดครับ
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัดเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวาระ
ที่ 3 ของสํานักปลัด เรื่องแรกขอให้ทาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง ช่วยแจ้งผลการตรวจ การประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2560 ในวันที่ 24 กรกฎาคม
2560 ที่ผ่านมา ว่าผลการตรวจเป็นอย่างไรครับ
นางพัชรี ศรีสอาดหัวหน้าฝ่ายปกครองเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแบบสรุปผล
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี
2560 ที่เราได้แจกให้ เป็นสรุปที่ทางเราทําให้ดูเพื่อเปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560แต่จะมีข้อสังเกตตรงนี้
ว่า ปี 2560 เวลา คํานวณออกมา วิธีการคํานวณวันที่รับการประเมินได้ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจ
ซึ่งเป็นการคํานวณแบบวิธีใหม่ ผลที่ออกมา 1.ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 85.41 2.ด้านการบริหารงาน
/บุคคลและกิจการสภา...

-3บุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ 79.78 3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ 46.05 และ
4.ด้านการบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 82.35 ในส่วนนี้แฟ้มเอกสารทั้งหมด แฟ้มที่ผ่านกรรมการจะไม่เอาไป แต่
จะเก็บไปแต่แฟ้มของกองคลัง ที่คะแนนโหลดลงมา และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ด้านนี้คะแนนเต็ม 70 คะแนน ได้
60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 แต่ด้านนี้จะไม่เอาคะแนนมารวมกับ 4 ด้าน ด้านธรรมาภิบาลนี้จะประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การปลูกจิตสํานึก
ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน
ร่วม ช่องทางที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดําเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการสร้างความโปร่งใส
และนี่คือหัวข้อคร่าวๆ ของด้านที่ 5 หลักธรรมาภิบาล และการดําเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การมีระบบและกลไก
จัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การชี้มูลความผิด นี่จะเป็นหัวข้อในด้านที่ 5 ที่ไม่ได้โชว์คะแนน ขอบคุณค่ะ
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด สรุปแล้วว่า การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2560 ได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็น เมื่อ
เทียบกับปี 2559 ถือว่าคะแนนเราต่ําลงมา แต่จะสูงกว่าปี 2558 ครับ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลังที่คะแนนน้อยลงเพราะอะไร
นางไพรลินศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านข้อ
การตั้งงบประมาณเราก็จะไม่ได้คะแนน การโอนงบประมาณ ถ้าโอนหลายครั้ง ซึ่งเราก็จะไม่ได้ได้คะแนนในข้อนี้ด้วยค่ะ
นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลังเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เกี่ยวกับการกําหนดงบประมาณ และการตั้งงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับงบพัฒนาจะไม่ได้คะแนน เพราะว่าด้านการ
คลังจะมีเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณมาประกอบด้วย การโอนงบประมาณข้ามหมวดก็ไม่ได้คะแนนค่ะ และเกี่ยวกับงาน
พัสดุเวลาทําโครงการจะต้องมีป้ายโครงการ เพื่อที่จะถ่ายรูปประกอบด้วย
นางไพรลินศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังป้ายโครงการนี้เป็นป้ายที่จะต้องมีการเบิกจ่ายเงิน
เราจะต้องมีป้ายโครงการแนบมาด้วยค่ะ ต้องเป็นภาพถ่ายโครงการ เพราะว่าจะมีการตรวจรายละเอียด ขอฝากรบกวน
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจการจ้างด้วย เพราะว่าจะมีหนังสือสั่งการอยู่ว่าถ้าไม่มีป้ายแนบจะไม่ให้
ทําเบิกจ่ายค่ะ ซึ่งจะต้องให้ผู้รับเหมาทําป้ายนี้ขึ้นมาด้วย เพราะโดยปกติได้ระบุไว้ในสัญญาอยู่แล้วค่ะ ซึ่งป้ายจะมีอยู่ 2
แบบด้วยกันคือ ระหว่างการก่อสร้างเราจะใช้ป้ายแบบชั่วคราว และหลังจากการก่อสร้างเสร็จก็จะเป็นป้ายแบบถาวรค่ะ
และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราได้คะแนนน้อยค่ะ และอีกหนึ่งข้อคือข้อทักท้วงของ สตง. ตัวนี้ข้อชี้วัดคะแนนที่ใช้จะ
เป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งข้อนี้จะให้น้ําหนักไปที่ 20 คะแนน พอรวมแล้วก็เลยทําให้ตกเกณฑ์ด้วยค่ะ ซึ่งเราก็ได้
กําชับของแต่ละงานในปี 2560 แล้วเพื่อที่จะไปตรวจในปี 2561 ค่ะ
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัดขออนุญาตเพิ่มเติมในวาระที่ 3 ครับ ในเรื่องที่ 2 ทาง
สํานักปลัดได้ทําการตีเส้นจราจร ถนนเส้นราษฎร์ดําริ ที่มีทางศูนย์ดํารงธรรมได้ขอร้องมา เรื่องนี้ต้องรีบดําเนินการ
เพราะว่าโดนร้องเรียนและถูกทวงถามมาเยอะครับ จะเป็นการตีเส้นจราจรเริ่มจากตรงทางรถไฟและมาเสร็จสิ้นที่ทางลง
สะพานโรงแรมคิงส์ อยู่ที่ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งได้โอนงบประมาณจราจรมาประมาณ 190,000 บาท แต่ผมได้มาดู
ตอนกลางคืน สีที่ตีเส้นจราจรมานั้นยังไม่ชัดเท่าที่ควร เราจะต้องปรึกษากับทางวิศวกรอีกทีครับ ว่าสเป็คที่เขียนมานั้นมี
/ความเข้มแค่ไหน...

-4ความเข้มแค่ไหน ถ้าเกิดผู้รับเหมาทําตามสเป็คทางเราก็สามารถตรวจรับได้และทําการเบิก-จ่ายไป ที่ผมยังไม่มั่นใจ
เพราะว่ายังไม่เห็นสเป็คตัวนี้ ว่าใช้วัสดุอะไรบ้าง ได้คุยกับทางกองช่างไว้แล้วว่าทางผู้รับเหมาทําตามสป็คให้แล้วเราก็
สามารถผ่านให้ได้ครับ เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับทางรถไฟในการตีเส้นจราจร ซึ่งทางรถไฟได้ให้เราได้รับผิดชอบในการตีเส้น
จราจร ผมได้คุยกับทางงานเทศกิจและทางกองคลังแล้ว ว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ของทางเทศบาลเราซึ่งเป็นพื้นที่ของ
ทางการรถไฟ ถ้าเราไปตีเส้นจราจรก็จะไม่ใช่เรื่องของเทศบาลเลยครับ ซึ่งผมได้ฝากทางเทศกิจไปดูแล้วครับ ได้ไปเจอ
ทหาร ทางทหารได้บอกว่า คงไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเพราะเส้นเดิมๆยังคงพอใช้ได้อยู่ ซึ่งต้องการที่จะแสดงในเขตของ
พ่อค้าแม่ค้าคนไหน อยู่ตรงไหน สรุปว่าในกรณีนี้ทางเราไม่ต้องไปทําอะไรเลย เพราะจริงๆแล้วถึงแม้เราจะไปทําอะไรก็
ทําไม่ได้เหมือนกัน เพราะเป็นเขตของทางรถไฟ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเรื่องผลประโยชน์ของทางรถไฟอยู่แล้วครับ
นายอดิศักดิ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตรายงานเบื้องต้นผมได้ประสานงานกับทางรถไฟปราจีนบุรี ปรากฏว่า ทางรถไฟไม่ให้เก็บ ถ้า
เก็บจะเป็นเหมือนการผูกมัดภาระ เพราะทางสถานีรถไฟเองจะไม่ยอมให้ขายของ เพราะความเกรงใจพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนที่ขายของกับทหารรวมกัน ความเกรงใจจึงเกิดขึ้น ผมมีความคิดว่าอยากให้เก็บเพื่อ 1. เป็นค่าขยะ 2. เก็บมา
เพื่อทําแบริเออร์กั้นให้พ่อค้าแม่ค้า ขนาดเราจะไปทําแนวเหล็กกั้นทางรถไฟยังไม่ให้ทําเลยครับ
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัดเรื่องที่ 4 มีเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ทางเรา
ต้องขอขอบคุณทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่ให้ความร่วมมือครับ จากน้ํามันเชื้อเพลิงที่เคยใช้กันเดือนละ
60,000 บาท ก็จะเหลือแค่ประมาณ 30,000 บาท ถือว่าเป็นผลงานที่ดีครับที่ช่วยลดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงลงได้
และเรื่องที่ 5 ทางงานป้องกันได้ทําหนังสือมาที่ผม เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมพร้อมการเกิดอุทกภัย ปี 2560 เป็นการขอ
ความร่วมมือจากหัวหน้าชลประทานปราจีนบุรี ซึ่งเราจะขอยืมเครื่องสูบน้ําจากชลประทานปราจีนบุรีมา เมื่อถึงเวลาน้ํา
ท่วมหรือเวลาวิกฤตเราคงต้องใช้ตรงนี้ ผมดูแล้วครับปีนี้น้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่เท่าที่ผมรู้และได้
คุยกับทางท้องถิ่นว่า แม่น้ําปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปจะไม่มีการท่วมอีกแล้ว สาเหตุที่ผมได้ทราบข้อมูลมาว่า
เพราะทางเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จะมีทางผ่านน้ํานําน้ําในแม่น้ําไปใช้ และอําเภอบ้านสร้าง ทางโรงงานอีสวอเตอร์
ก็จะมีการนําน้ําในแม่น้ําไปใช้ ซึ่งทางโรงงานจะตั้งข้อสังเกตมาว่าถ้าเกิดแม่น้ําปราจีนบุรีถึงขั้นวิกฤต ทางโรงงานจะมีการ
สูบน้ําและผ่านน้ําไปใช้ในโรงงาน ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่า ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เป็นช่วงที่ฝนชุก ถ้าพ้น
จากสิ้นเดือนสิงหาคม ไปแล้วและน้ําในแม่น้ําปราจีนบุรียังไม่วิกฤต ผมมั่นใจว่าคงไม่มีการท่วม ซึ่งทางหัวหน้าป้องกันได้
ทําหนังสือมา ผมก็เห็นครับว่าเราต้องควรทําหนังสือประสานไปยังชลประทานบางพลวงเพื่อที่จะเตรียมการ เผื่อจะมี
วิกฤตเกี่ยวกับน้ําท่วมมา แต่ว่าตัวหนังสือผมขอแก้ไข เพราะทางป้องกันได้บอกมาว่าเราจะขอเครื่องสูบน้ํามาตามจุดที่
กําหนดและใช้คําพูดว่าจะทําการบรรเทาสาธารณภัยจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ คําพูดนี้เหมือนเกิดภาวะน้ําท่วมแล้ว
ผมจึงขอแก้ไขซึ่งให้ทางป้องกันได้มารับในส่วนที่ผมร่างให้ใหม่ด้วยครับ ในวาระที่ 3 ทางสํานักปลัดได้มีเรื่องแจ้งให้ในที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นางไพรลินศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังสําหรับกองคลังก็จะมีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่
สามารถย้อนหลังให้ได้แล้วในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการ
ต่างๆ ที่จะค่อนข้างช้า อย่างเช่นงานโครงการ ก็จะมีทั้งค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวัสดุ แต่บางทีจะมาช้า เพราะว่าตอนนี้เรา
ต้องเข้าระบบ ต้องทําสัญญาในระบบ เพราะถ้าเราเข้าไม่ทันก็จะต้องมาทํามือกันค่ะ ก็จะมีข้อทักท้วงของ สตง.ว่าอันนี้
เข้าระบบแต่ทําไมยังมีการทํามืออยู่ และเรื่องเกี่ยวกับค่าถ่ายเอกสารของแต่ละกอง สมมติว่าถ่ายของเดือนมิถุนายน เพิง่
จะส่งเรื่องมา เดือนกรกฎาคม จริงๆ แล้วตรงนี้เป็นการประมาณการไว้ก่อนได้ค่ะ อย่างเช่น กองคลังจะถ่ายเอกสารของ
เดือนสิงหาคม คือจะต้องตั้งงบประมาณไว้ว่าเดือนนี้เราจะถ่ายเอกสาร 5,000 แผ่น แล้วให้ส่งเรื่องมาเลยค่ะ ว่าจะถ่าย
/เอกสาร...

-5เอกสาร 5,000 แผ่น ถ้าเราถ่ายเอกสารไม่ถึง 5,000 แผ่น ตรงนี้เราสามารถทําบันทึกต่อท้ายสัญญาเพื่อลดวงเงินได้
อยากจะให้ทําเป็นปัจจุบันที่สุด ไม่ใช่ให้เอาของเดือนมิถุนายน มาเข้าเดือนกรกฎาคมค่ะ
นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ผู้อํานวยการกองคลังขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับประมาณการรายรับ ประมาณ
การรายรับที่ตั้งไว้ 284,771,220 บาท ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีรายรับเข้ามา 251,197,089 บาท ซึ่ง
ประมาณการรายรับนี้ ยังขาดอีก 42,574,130.4 บาท อีก 2 เดือนเราจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังไม่รวมของโรงรับ
จํานํา ไม่ทราบว่าโรงรับจํานําน่าจะให้สักประมาณ 7,000,000 บาท แล้วเทียบดูของปีที่แล้วช่วงสิงหาคม -กันยายน
จะมีภาษีจัดสรรมาประมาณ 16,000,000 บาท แต่ว่าเงินอุดหนุนทั่วไปนี้ขาดเยอะเลยค่ะ ตอนนี้ขาดอยู่
29,000,000 บาท เพราะว่าเราตั้งงบประมาณตอนนี้เราไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ เราจ่ายจากรายได้ทั้งหมดเลยค่ะ
นายมนตรี เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีขออนุญาตคุยเรื่องงบประมาณต่อเลย วันที่ 1
สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เราจะประชุมเรื่องงบประมาณ ก็จะมาดูเรื่องรายรับ และรายจ่าย เมื่อสักครู่วิเคราะห์
ที่ได้ให้ผมดู ตอนนี้เราดูจากที่ทางกองคลังประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายในแต่ละกองเข้ามาแล้ว จะมี
เงินรายจ่ายประจําและเหลือเงินสําหรับลงทุนประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งคงไม่ได้ การที่เราจะเพิ่มงบลงทุนเพื่อไป
แก้ไขปัญหาประชาชนต่างๆ จะต้องเยอะกว่านี้ วิธีการก็คือจะต้องลดประมาณการรายจ่ายของแต่ละกองเกี่ยวกับ
รายจ่ายประจํา
เพราะฉะนั้นฝากไปดูเอกสารด้วยว่าร่างที่เราส่งมาให้ทางวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ทําโดยร่างใน
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าตรงกันหรือไม่และหาทางที่จะลดรายจ่ายลงมาด้วยในส่วนที่สามารถที่จะลดลงมาได้
ผม
อยากจะได้อย่างน้อยประมาณ 10,000,000 บาท งบพัฒนา 10,000,000 บาท ก็ยังน้อยไปครับสําหรับเทศบาล
เมืองปราจีนบุรีของเรา เราก็จะต้องหาเงินอีกเยอะพอสมควร อาจจะต้องปรับรายรับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น
10,000,000 บาท ก็คงเกิดความไม่สบายใจกับทางกองคลังเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นฝากทั้งรายรับเพิ่มกับรายจ่าย
ลด ไว้ด้วยครับ
นายคมสัน ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านสําหรับทางกองสาธารณสุข มีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือในรอบเดือนสิงหาคม จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคตะวันออกมาดูงาน 2 ราย คือวันที่ 1 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาดูงาน
กองทุน เวลา 09.00 น.จํานวน 20 คน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 ขอเชิญผู้บริหารต้อนรับด้วยครับ
และวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลตําบลเขตอุดมศักดิ์ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จะมาดูงานการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ มาจํานวน 200 คน ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ
นางเฉลิมศรี ชาวเมือง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านมีเรื่องที่จะเรียนให้ที่ประชุมทราบตามที่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรมธนารักษ์
จังหวัดปราจีนบุรี จัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล ได้จัดทําโครงการร่วมกับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน(พอช.) โดยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ตอนนี้
ได้ดําเนินถึงในส่วนของเทศบาลจะมีการประชุมร่วมกับผู้ที่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย
ที่รุกล้ําที่สาธารณะ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รุกล้ําที่สาธารณะ เช่าที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลของทหารและที่ราชพัสดุร่วมกันและในส่วนของที่
ราชพัสดุต่างหาก จะกําหนดประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่รอบๆค่ายทหาร ช่วงเวลา 10.00
น. จะเป็นของชุมชนคลองวัว และเวลา 14.00 น. เป็นของชุมชนต้นกระบก ชุมชนบ้านกลางเหนือ และชุมชนบ้าน
กลางใต้ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 จะจัดประชุมผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัยในส่วนของที่เช่าที่ราชพัสดุ ช่วงเวลา 10.00
น. จะเป็นชุมชนร่วมใจ และเวลา 14.00 น. ประชุมผู้ที่รกุ ล้ําที่สาธารณะ ชุมชนโปร่งอรุณ ชุมชนเซียนซือ และชุมชน
ตรอกศึกษา ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเซียนซือตรงข้ามวัดแก้วพิจิตร และวันที่ 3 สิงหาคม 2560
/ประชุมในส่วน...

-6ประชุมในส่วนของผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัยที่เช่าที่เอกชนอยู่รวมทั้งที่วัดด้วยค่ะ ประชุมที่บ้านประธานชุมชนไทยวิเชียร ผู้
เข้าประชุมจะมี สมาชิกชุมชนไทยวิเชียร ชุมชนโคกกะจะ และชุมชนตรอก ส.เทคนิคค่ะ ตรงนี้ที่จะได้ผลก็คือในส่วนของ
ที่ราชพัสดุที่เป็นของชุมชนร่วมใจ ที่ทางธนารักษ์จังหวัดจะขยายเวลาให้เช่าที่ราชพัสดุเป็นสัญญาเช่าระยะยาว จากเดิม
ปีต่อปี ก็จะเป็นประมาณ 3 - 4 ปี เพียงแต่ว่ากรมธนารักษ์ขอจากเทศบาลว่าขอจัดประชุมประชาชนและทําเรื่อง
ส่งผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) แจ้งกลับมาที่กรมธนารักษ์
เพื่อให้ที่กรมธนารักษ์ทําเรื่องไปที่กรม แต่ในส่วนของชุมชนรอบๆค่ายทหาร ที่ไปประชุม ทาง มทบ. 12 มีนโยบายว่าให้
ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาจจะมีบางส่วนซึ่งทําซ่อมแซมหลังคา แต่งบประมาณตัวนี้ไม่ใช่ของเทศบาล แต่เป็นงบของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยตรง ทางกองสวัสดิการสังคมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษาเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกอง
การศึกษามีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการจัดงานวิชาการที่เทศบาลระยอง วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดขอมอบให้ นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเป็นผู้อธิบายครับ
นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านในการเข้าร่วมประกวดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ส่งนางสาวนิชาภา ดีวิเศษ ได้เข้าร่วมประกวดในเรื่องสื่อ
นวัตกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 1 นับว่าเราได้รับรางวัลเป็นปีแรก ในส่วนของโรงเรียนต้องให้ทางโรงเรียนเป็นผู้สรุปค่ะ
นางภารีณี ผ่องแผ้ว รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทางโรงเรียนเทศบาล 2 ขอรายงานผลการประกวดหลายกิจกรรม แต่ที่ได้รางวัลมาคือ การ
ประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานภาษาไทยระดับประถมศึกษา ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเพลงพระราชนิพนธ์ ได้รางวัลที่ 3 ของระดับภาค ทั้งหมดรวม 3 รางวัล ขอบคุณค่ะ
นายอดิศักดิ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนในส่วนของฝ่ายป้องกันฯ ครับ ประจํากรกฎาคม 2560 มีประชาชนประมาณ 8 - 9 หลังคา
เรือน บริเวณชุมชนคลองวัว และถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 13 มีความเดือดร้อนเรื่องน้ําขังภายในบ้านเรือน ผมเลยได้
ออกไปตรวจสอบ ปรากฏว่าบางหลังมีน้ําขังประมาณหัวเข่า ในวันที่ไปตรวจสอบได้ดําเนินการ พร้อมกับกองช่าง เพื่อหา
แนวทางแก้ไข ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขประมาณ 4 - 5 วันจนแล้วเสร็จครับ เป็นประเภทน้ําท่วมขังไม่มีการระบาย สาเหตุ
มาจากการถมดินปิดทางน้ําไหลเบื้องต้นได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ และปัญหาระยะยาวจะต้อง เรียนทาง
ผู้อํานวยการกองช่าง ช่วยสอดส่องและให้เจ้าหน้าที่ไปดูเกี่ยวกับการใช้ระเบียบกฎหมาย พรบ. 2543 เกี่ยวกับการถม
ดิน เพราะถ้าถมแบบนี้ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน จะต้องเกิดการร้องเรียนแน่นนอน ผมในนามตัวแทนของชาวบ้านชุมชน
ชาวซอย 13 ฝากขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ไม่ทอดทิ้งและให้ความเมตตาดูงานโดยสมบูรณ์แบบ ขอบคุณครับ
นายพงษ์ยศ บัวศรี หัวหน้าฝ่ายการโยธาขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้นผมได้ลงไปตรวจสอบ เป็นที่น้ํา
ท่วม ตอนนี้ได้ประสานงานกับทางเอกชนเรื่องการถมดิน ส่วนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ใช้เครื่องสูบน้ํามาสูบน้ํา
ในเบื้องต้น
ส่วนการแก้ไขระยะยาวคือทางเอกชนได้นํารถแบคโฮมาขุดตามแนวถนน
ตอนนี้ระบบระบายน้ําได้
ดําเนินการเรียบร้อยแล้วและสามารถระบายน้ําได้ปกติครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)
- ไม่มี
/ระเบียบวาระที่ 5 ...

-7ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง โครงการระบบสารบรรณอิเลคโทรนิกส์ (E-Document) (สํานักปลัด)
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัดระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง โครงการระบบสารบรรณอิเลค
โทรนิกส์ (E-Document)ผมได้รับหนังสือจากทางจังหวัดมา ซึ่งได้ขอความร่วมมือกับเรามา ให้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับ
โครงการระบบสารบรรณอิเลคโทรนิกส์ (E-Document) ซึง่ โครงการระบบสารบรรณอิเลคโทรนิกส์ (E-Document)
เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะใช้งบประมาณสูง เคยคุยกับทางกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งตัวหนังสือนี้ไม่ได้บอกมาว่าเรา
ต้องทํา แค่บอกว่าขอความร่วมมือ แต่ถ้ามีระบบนี้เราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลในการปฏิบัติการ โดยเฉพาะสํานักงาน
ท้องถิ่นได้ แต่ผมเองก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราทําโครงการระบบสารบรรณอิเลคโทรนิกส์ (E-Document) ขั้นตอนกระบวนการ
จะต้องทํากันอย่างไรบ้าง ยุ่งยากหรือไม่ จึงต้องขอคําแนะนําจากกองวิชาการและแผนงานครับ
นางพัชรี ศรีสอาดหัวหน้าฝ่ายปกครองขออนุญาตค่ะ หนังสือตัวนี้จะแจ้งให้เราแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเตรียมการที่ตั้งงบประมาณเพื่อที่จะทําโครงการพัฒนาระบบสารบรรณแบบอิเลคโทรนิกส์ ระบบนี้จะเป็น
ลักษณะการรับส่งหนังสือที่เราทํากันแบบลงรับด้วยการทํามือ ถ้าเราเข้าโครงการนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าเข้าระบบอิเลค
โทรนิกส์ไปเลย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถรับส่งกันได้โดยมีหลักฐานทางนี้ สามารถตรวจค้นได้ หาได้ โดยไม่สูญหาย
และรวดเร็วโดยไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารค่ะ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และการปลูกต้นดาวเรือง (สํานักปลัด)
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัดระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การเตรียมความพร้อมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์และการปลูกต้นดาวเรือง ฝากให้หัวหน้าฝ่ายปกครอง ช่วยชี้แจงครับ
นางพัชรี ศรีสอาดหัวหน้าฝ่ายปกครองระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การเตรียมความพร้อมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์และการปลูกต้นดาวเรือง ทางจังหวัดได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทําดอกไม้จันทน์สําหรับประชาชน โดย
เชิญชวนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดทําดอกไม้จันทน์เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วม
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเชิญชวนให้ปลูก
ดอกดาวเรืองหรือดอกไม้อื่นที่มีสีเหลืองเพื่อประดับบริเวณที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน
ต่างๆ ให้จัดดอกดาวเรืองมาให้สวยงามให้เหมาะสม ในส่วนของดอกไม้จันทน์ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้แจ้งยอดทาง
จังหวัดไปว่าเราจะส่งดอกไม้จันทน์ที่ทํา 1,000 ดอก จะทําโดยพนักงานเทศบาลและร่วมกับตัวแทนชุมชน ซึ่งตอนนี้ได้
500 ดอก ซึ่งได้รายงานจังหวัดไปแล้วค่ะ อีก 500 ดอก ทางเรากําลังดําเนินการจัดทํา ถ้าครบ 1,000 ดอกแล้ว
ทั้งหมดจะรวบรวมส่งสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นคนแจกจ่ายประชาชนต่อไป และเรื่องดอก
ดาวเรือง ทางสํานักปลัด ได้ไปดูต้นดาวเรืองมาแล้ว และให้ทางสวนเป็นคนดูแลบํารุงรักษาให้ ประมาณ 500 ต้น ซึ่ง
ทางเราไม่กล้าเอามาดูแลเอง กลัวว่าจะไม่ออกดอกพอถึงวันงานจริง พอวันงานเราจะได้เอามาประดับตามหน้าเสาธง
หรือสนามหญ้าต่อไปค่ะ
นายมนตรี เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีผมขออนุญาตย้อนไปเรื่องการทําดอกไม้จันทน์ และ
การปลูกต้นดาวเรือง จริงๆแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากครับ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจงรักภักดีด้วย
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเราเป็นเทศบาลใหญ่ เป็นที่ที่ใครก็มาขอให้เทศบาลช่วย เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าปลูกต้น
ดาวเรืองไว้แค่ 2,000 ต้น ผมว่าถ้ากระจายไปตามเวทีต่างๆ ที่จังหวัดจัดขึ้นก็จะไม่พอแล้ว และผมคิดว่าหน่วยงานของ
เราคงจะต้องมีต้นดาวเรืองมากด้วย แล้วไม่ใช่จะต้องไปรอเดือนตุลาคม เดือนกันยายนต้องเริ่มประดับแล้ว เฉพาะในเขต
เทศบาลเราต้องพร้อมตรงนั้นแล้ว และยังไม่ได้คุยว่าโรงเรียนดําเนินการไปได้แค่ไหน คือจะน้อยไม่ได้ เราไม่ต้องไปห่วง
/เรื่องงบประมาณ...

-8เรื่องงบประมาณ ก่อนหน้านี้บอกว่าดอกไม้จันทน์ 1,000 ดอก ผมไม่อยากได้ยินคํานี้เลยครับ รายงานจังหวัดไปได้
อย่างไร หนังสือสั่งการได้บอกแล้วว่าให้ตั้งงบประมาณจัดซื้อไปเลย ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จริงๆแล้วเราต้องเตรียมไว้อย่างน้อย
ให้พอกับคนในเขตเทศบาล ผมคิดว่าเราควรทําอะไรที่ใหญ่ๆดูบ้าง อย่างเช่นโรงเรียน ผมอยากจะเรียนว่าเรื่องของ
โรงเรียนก็ต้องทําดอกไม้จันทน์ด้วยเหมือนกัน ผมไม่แน่ใจว่าเราจัดเก็บดอกไม้จันทน์เองได้หรือไม่ ผมอยากให้มีรูป
ออกมาเลยว่ามีที่เก็บที่มีดอกไม้จันทน์ที่ใหญ่โตมโหฬาร ให้ซื้ออุปกรณ์มาให้เด็กนักเรียนทํา อย่างน้อยเป็นการปลูกฝัง
เด็กนักเรียน ฝากไปถึงทางชุมชนด้วยนะครับ ส่วนดอกดาวเรืองก็เหมือนกันครับ ผมอยากให้ทางโรงเรียนปลูกเยอะๆเผื่อ
ไว้ ผมบอกเลยว่า 2,000 ต้น ไม่พอแน่นอน เมื่อถึงเวลาอาจจะจัดเวทีหลายเวที คืออย่าให้อะไรที่ไม่ยิ่งใหญ่สู้คนอื่น
ไม่ได้ อยากให้ทําอะไรที่ดูใหญ่หน่อยครับเพราะว่าเป็นงานสําคัญและแสดงถึงความจงรักภักดีด้วย ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ
นางพัชรี ศรีสอาดหัวหน้าฝ่ายปกครอง ขออนุญาต เรื่องดอกไม้จันทน์ ก่อนหน้านี้ที่รายงานไปว่า
1,000 ดอก นั้นทางฝ่ายอํานวยการได้ประสานไปในทางข้างในว่าหน่วยงานอื่นๆ ได้ 500 - 1,000 ดอก ประมาณนี้
เราก็เลยแจ้งไป 1,000 ดอก แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะทําได้เพิ่มมากกว่านี้ก็ค่อยทําเพิ่มเติมไปค่ะ
นางภารีณี ผ่องแผ้ว รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอยากให้แจกแจงไปเลยค่ะว่าโรงเรียนละเท่าไหร่ เพราะที่โรงเรียนเทศบาล 2 มีนักเรียนทั้งหมด
600คน ได้ 600 ดอก รวมคณะครูด้วยได้ประมาณ 700 ดอก ส่วนต้นดาวเรืองอยู่ที่ ประมาณ 200 ต้นค่ะ ซึ่งดอก
ดาวเรืองเราได้เพาะไว้เยอะ แต่ว่าจะทยอยขึ้น แต่เจริญโตไม่สม่ําเสมอกันค่ะ
นายอดิศักดิ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ขออนุญาตท่านผู้บริหารครับ ทาง
ผมมองดูแล้วตอนนี้เรามีเวลาที่จะเตรียมการ คือผมอยากให้ทําเป็นแผ่นป้ายไวนิลติดแม่น้ําตรงที่เราไปเปิดงานในวันที่
28 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชการที่ 9 และเอาดอกดาวเรืองไปประดับ และชาวบ้าน
มาดูว่าท่านทรงงานด้านใดบ้างเพื่อคนไทย เรื่องค่าใช้จ่ายในการทําก็ไม่สูงมาก เป็นแผ่นไวนิล ขนาด 4x 8 เมตร หัน
หน้าออกทางแม่น้ํา และติดสปอร์ตไลท์ส่องเข้าไป ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายมนตรี เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเราอยากให้ทําเป็นจุดศูนย์รวมไปเลย ตรงศาลพระ
หลักเมืองตรงนั้นได้ครับ เราอาจจะทําเฉพาะแผ่นไวนิลและทําเป็นสแตนตั้ง ลองให้ทางกองช่างลองออกแบบดูครับ แต่
ผมคิดว่าถ้าเป็นจุดศูนย์รวมเลยได้ก็ดีครับ อย่างน้อยๆก็เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะถึงพระราชพิธีตรง
นั้น ผมก็คิดว่าดีครับ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
(สํานักปลัด)
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านมาแล้ว ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกแห่งก็ต้องรายงานการดําเนินกิจกรรมตามแบบรายงาน ผมขอเสริมเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องครับ ผมขอให้
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีโดยทุกส่วนราชการ ได้ร่วมกันทํากิจกรรม 5 ส. เฉลิมพระเกียรติ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีหากทุก
ส่วนราชการพร้อมก็ดําเนินการได้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เกิดบรรยากาศที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

/ระเบียบวาระที่ 8 ...

-9ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน)
นายชัยพร สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงานเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน มีความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง ครม. อนุมัติให้มีรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน ในช่วงแรกคือ
กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ซึ่งมีงบประมาณ 1.79 แสนล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี เสร็จสิ้นปี พ.ศ. 2564 การ
ดําเนินการเชื่อมต่อก็จะมีการเชื่อมต่ออีกคือ จากนครราชสีมา - หนองคาย เพื่อเชื่อมต่อไปประเทศลาว ประเทศไทยก็
จะเป็นศูนย์การเชื่อโยงกับประเทศอื่นในภูมิภาค สามารถเชื่อมเส้นทาง วันเบลต์วันโรด“One Belt One Road”
(OBOR)ของประเทศจีนได้ครับ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นางพัชรี ศรีสอาดหัวหน้าฝ่ายปกครองขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศของคณะกรรมการกลาง
เกี่ยวกับเรื่องการสอบแข่งขัน บุคคลภายนอก กรณีบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งจะขอเว็บไซต์ได้ที่ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ สํานักปลัด ซึ่งจะรับสมัครแบ่งเป็นกลุ่มตามภาค 10 เขต ซึ่งทางเราจะอยู่ในเขต 2 ประกอบไปด้วยจังหวั ด
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ตราด นครนายก ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว และคนที่สมัครสามารถสมัค ร
ได้แค่ 1 ตําแหน่ง และลงได้แค่เขตเดียวเท่านั้น พอสอบได้แล้วจะขึ้นบัญชีตามลําดับในเขตที่เราลงไว้และเมื่อรับการ
บรรจุราชการแล้วจะไม่ให้ย้ายจนกว่าจะครบ 2 ปี และคนที่รับราชการไม่ว่าจะอยู่ส่วนท้องถิ่นหรือส่วนไหน จะรับโอน
แต่อายุราชการ อย่างอื่นจะไม่รับโอน เช่นเงินเดือน ต้องไปใช้อัตราตามที่ประกาศ ขอบคุณค่ะ
นายทศพล พินิจธนภาคย์รองนายกเทศมนตรีเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อน
จะปิดการประชุมขอฝากกองช่างดูเรื่องงบประมาณและโครงการทุกอย่าง อย่าให้เงินเหลือเหมือนปีที่แล้ว และเรื่องถนน
ควรซ่อมได้แล้วครับ เพราะฤดูฝน ฝนตกทําให้เกิดหลุมตามถนน และฝากเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างด้วย
และผมขอยกหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน เพื่อเป็นแนวทางในการทํางานของพนักงานเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีทุกคน ดังนี้
- เราต้องมีความซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่และงานที่เราได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงานด้วยความจริงใจ
- ต้องมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งบัน
- มีความไม่ลําเอียงหรือถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราเชื่อต้องมีความเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก
- มีความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
- มีความขยันและอดทน มีความมุ่งมั่นต่องานที่เรารับมอบหมาย เพื่องานนั้นบรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้ตั่งไว้
- มีความตรงต่อเวลา ไม่มาทํางานสายและต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนด
- และทํางานด้วยความสุจริต ไม่ทําให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน ไม่เป็นภัยต่อสังคม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ตามที่กระผมได้กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับ
ราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนํา
หน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ผมขอให้พนักงานเทศบาลทุกท่านถือปฏิบัติและดําเนินการ 5 ข้อ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ บาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการ
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

- 10 3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสํานักปลัดเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี
5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
มีท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม
ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา ๑6.00 น.

(ลงชื่อ)
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
(จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายมนตรี เกิดจิ๋ว)
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

