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เปิดประชุม เวลา 14.00 น.
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เรื่องที่ 1. มีข้าราชการโอน (ย้าย) มาใหม่ ทั้งหมด 2 ท่าน คือ
1. พ.จ.อ.ไพรั ต น์ ภู นุ ช ย้ า ยมาจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานสุขาภิบาล ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
2. นางสาวสุจิวรรณ จันทร์จาก ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิ บั ติ การ ฝ่ ายสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขาภิ บ าล ส านั ก งานเขตคลองสาน ย้ ายมาดารงตาแหน่ ง นั กวิช าการสุ ขาภิ บ าล
ปฏิบัติการ งานควบคุมและตรวจสอบบาบัดน้าเสีย ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ยินดีต้อนรับครับ
เรื่องที่ 2. ได้ดูข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องการมาปฏิบัติงานของข้าราชการ มีคลิปเสียงที่อยากจะเปิดให้ฟัง
ครับ
(คลิปเสียง) นายยิ่งใหญ่ อายะนันทน์ อดีตนักแสดงชื่อดัง ในฐานะนายกเทศมนตรีตาบลท่าสัก อาเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ได้โพสต์ภาพและข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ความว่างเปล่าเวลา
นี้ 14.40 น.ที่เทศบาลท่าสัก ศุกร์ - สุกข์ กันมากเลยครับท่านผู้ชม ว่างแม้นกระทั่งห้องทางาน ภาพที่ถ่ายทั้งหมดเวลา
14.40 น. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560”
/ล่าสุด คณะกรรมการ ...

-3ล่าสุด คณะกรรมการระดับอาเภอที่นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอาเภอพิชัย แต่งตั้งขึ้นมา เพื่อ
สอบสวนกรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลับบ้านก่อนเวลาราชการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีข้อสรุปว่า
ข้าราชการ-พนักงานหนีราชการและกลับบ้านก่อนเวลาราชการจริง
และมอบอานาจให้ตนเป็นผู้ลงโทษทางวินัยกับ
ข้าราชการและพนักงานในห้องสานักปลัด เทศบาลตาบลท่าสัก หลังจากหารือไปยังท้องถิ่นจังหวัดเพื่อนาบทลงโทษมา
พิจารณาแล้ว จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ข้าราชการและพนักงานในห้องสานักปลัด เทศบาลตาบลท่าสัก จะถูกตัด
เงินเดือนขั้นสูงสุดทุกราย และเสนอสั่งย้าย นางจันทนิภา มณีรัตนาพร หัวหน้าสานักปลัด เทศบาลตาบลท่าสัก ออกไป
อยู่ที่อื่น เนื่องจากปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ถือว่าไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงสมควรถูกลงโทษทางวินัย
“มีความพยายามจากข้าราชการรายหนึ่งใน เทศบาลตาบลท่าสัก มาขอร้องว่าอยากจะให้พนักงานและข้าราชการใน
ห้องสานักปลัด เทศบาลตาบลท่าสัก เข้ามาขอโทษ เพื่อขอให้พิจารณาลงโทษทางวินัยเพียงแค่ทาทัณฑ์บน ก็น่าจะ
เพียงพอแล้ว”
นายยิ่งใหญ่กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ตนได้บอกปฏิเสธไปว่าไม่ต้องเข้ามาพบเพื่อขอให้ลงโทษสถานเบา
เพราะการหนีราชการด้วยการกลับบ้านก่อนนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก หากปล่อยไว้อีกโดย
ไม่ลงโทษกันบ้างก็จะไม่เกรงกลัวและอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง “ทางเดียวที่จะทาให้ทุกคนมีความรับผิดชอบขึ้นก็คือ
การลงโทษ และให้เป็นตัวอย่างแก่คนที่คิดจะหนีราชการอีก” นายยิ่งใหญ่กล่าว
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เรื่องนี้ทุกท่านก็พอรู้ ที่ลงในสื่อ ที่เทศบาลตาบลท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอาเภอได้ลงโทษไปเรียบร้อยแล้ว พอดีฟัง
ข่าวเลยได้นามาเปิดให้ฟังว่า ที่เทศบาลเราจะต้องติดเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพราะต้องการให้พนักงานทุกคนรับผิดชอบ
ตัวเอง ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเดือดร้อน กับคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/๒๕60
วันที่ 27 ธันวาคม 2560
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/๒๕60 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕60 วันที่
27 ธันวาคม 2560 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม ๒๕60 (ทุกส่วนราชการ)
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2560 ขอเชิญสานักปลัดครับ
นายสัณ ธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสานักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
ระเบียบวาระที่ 3 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ขออนุโมทนาสาธุ ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วม
กิจกรรมการสวดมนต์ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 22 ท่าน ซึ่งมีผล
การตอบรับกลับมาว่า ทาให้เราได้สิ่งดีๆ กลับไป ทาให้จิตใจสงบ การทางานก็จะดีขึ้น มีประสิทธิภาพ บรรลุประสิทธิ ผล
ได้มากขึ้น ครับ
/เรื่องที่ 2 ...

-4เรื่องที่ 2 กระผมได้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจตราอาคารที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ได้ทา
บันทึกขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในห้องทางานของกระผม หากคณะกรรมการท่านใดยังไม่ทราบ
กระผมขอแจ้งในที่ประชุมอีกครั้ง ครับ ซึ่งมีกระผมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจตราอาคารที่พักอาศั ยของพนักงาน
เทศบาล และนางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนคณะกรรมการ
ท่านอื่นๆ มาจากกอง/ฝ่าย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมี 1. นางไพรลิน ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
2. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฏ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองสวัสดิการชุมชน 3. นายชาญชัย ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ และ 4. นายมานิตย์ สันทัด เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กองการศึกษา ขอ
เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. และขอแจ้งผู้ ที่อาศัย
อยู่ในแฟลต กระผมและคณะกรรมการจะขึ้นไปตรวจแฟลต ในวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 ครับ วัตถุประสงค์ของ
การตรวจตราอาคารที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล เพื่อดูแลความเรียบร้อยและให้คาแนะนาก่อนที่จะปรับปรุงแฟลต
ในวาระที่ 3 สานักปลัดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ครับ
นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในส่วนของกองคลัง ตอนนี้ สตง. ได้เข้าตรวจสอบ มีการทักท้วงโดยวาจา แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเป็นลายลักษณ์ อักษร
ออกมาหรือไม่ เรื่องเด่นๆ จะมีเรื่องการสารองเงินสด จ่ายไปก่อน สตง. ได้ทักท้วงว่า ในการสารองจ่ายเงินสดไปก่อนนี้
คือจะไม่ให้สารองเงินสดจ่ายไปก่อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ยกเว้นในกรณีจาเป็นเร่งด่วน เช่น ทางเราไปราชการ
รถที่ใช้ในการเดินทางเสีย ซึ่งจะให้สารองจ่ายเงินสดไปก่อนเป็นกรณีๆ ไป และเรื่องการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับฎีกาเบิกจ่าย
รายงานประจาวันของช่าง คือบางครั้งกองคลังได้ผ่านฎีกาให้ไปก่อน พอนานๆ ไป ก็จะลืม คืออยากเน้นว่า ต่อไปนี้ฎีกา
ที่เป็นงานก่อสร้างเกี่ยวกับงานประจาวันกองคลังจะไม่มีการผ่านฎีกาให้ก่อน เรื่องการเบิกสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร ถ้ามีช่องที่ให้เราเติม ขอความกรุณาเติมให้ครบ เรื่องเงินยืมไปราชการ เงินยืมโครงการฯ ขอให้ส่งใช้ให้
ตามเวลา และขอความร่วมมือทุกกอง/ฝ่าย เกี่ยวกับเรื่อง พรบ. พัสดุ ปี พ.ศ. 2560 ตัวใหม่ เพราะว่ามีระเบียบตัวใหม่
เช่น การประกวดราคา e-bidding คณะกรรมการในการพิจารณาผลการประกวดราคา จะต้องเข้าไปดาเนินการเองใน
ระบบ อยากให้ ทุ กคนเข้ ารั บ การฝึ กอบรม เข้าไปศึ กษา เพราะว่าต่อ ไปนี้ ห น้ าที่ในการพิ จารณาผลคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องเป็ น คนดาเนิ น การเองในระบบ พัส ดุจะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ ว และเรื่องการบริห ารสัญ ญาต่างๆ
เจ้าหน้าที่ที่จะรับผิ ดชอบ จะต้องเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งหมด ยังไงขอฝากเรื่องนี้ให้ ช่วยกัน เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ส่วนรวม ทุกๆ คนจะต้องรู้และศึกษา ค่ะ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
สานักปลัด ติดต่อวิทยากร เพื่อนามาอบรมได้หรือไม่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเห็ นว่าบางทีที่เราไปอบรมเอง
อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่กล้าซักถามวิทยากร ถ้าเป็นไปได้ให้หาวิทยากรที่เก่ง เชิญมาอบรม 1 วัน และให้พนักงาน
เทศบาลมาเข้าร่วมอบรม มีอะไรที่ไม่รู้จะได้ถามวิทยากรโดยตรง จะได้เป็นไปในทางเดียวกัน ครับ
นางสุชีรา หงส์เจริญ ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในเรื่องที่รองนายกเทศมนตรี ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการอบรม ทางจังหวัดได้บอกมาว่า ให้ เราหาสมาชิกที่
อยากจะอบรมเรื่องนี้และหาสถานที่ที่จะทาการอบรม ทางจังหวัดจะหาวิทยากรให้ เพราะทางจังหวัดได้ติดต่อทาง
โรงเรียนมา และทางโรงเรียนก็สนใจที่จะเข้าร่วม ค่ะ
นายพงษ์ยศ บัวศรี หัวหน้าฝ่ายการโยธา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่อง
ของพัสดุ กระผมขออนุญาตสอบถามในที่ประชุมครับ การออกคาสั่งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขต แต่ละคนจะต้องมี
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-5ความรู้เฉพาะในแต่ละเรื่องหรือไม่ ครับ พอดีทางกองช่างมีหลายงาน มีทั้งงานไฟฟ้า งานสวน ตัวอย่างเช่นงานไฟฟ้า
กระผมคุมงานฝ่ายโยธา แต่ให้กระผมเป็นคณะกรรมการเรื่องงานไฟฟ้า ซึ่งกระผมไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบได้หรือไม่ เพราะ
เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า กระผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ กระผมจะตรวจสอบได้อย่างไร
นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อานวยการกองคลัง การจัดทาร่างขอบเขตของงาน ที่เราได้คุยกัน ในที่
ประชุมเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จะให้แต่ละกอง/ฝ่าย เป็นผู้กาหนดเอง ค่ะ
นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อานวยการกองช่า ง เรียนท่ านประธาน และผู้ เข้าร่ว มประชุมทุ กท่าน
สาหรับ เรื่องการเป็น คณะกรรมการร่างขอบเขต ที่กองช่างส่วนมากมีแต่ช่าง จบทางด้านการก่อสร้าง แต่ในฐานะที่
ช่างพงษ์ยศ บัวศรี เป็นหัวหน้าฝ่ายการโยธา ซึ่งคุมทั้งงานด้านสวนสาธารณะ งานไฟฟ้า งานสถานที่ต่างๆ ซึ่งขึ้นโดยตรง
กับอานาจหน้าที่ เพราะว่าเป็นหัวหน้าฝ่าย ซึ่งกาหนดไว้ว่าถ้าเป็นฝ่ายของใครก็จะให้คนนั้นเป็นผู้ดาเนินการ อย่างเช่น
งานไฟฟ้า กระผมให้นายสุระเจตน์ บุญเล่า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า มาเป็นคนกาหนดร่างขอบเขตงาน โดยมอบให้หัวหน้าฝ่าย
โยธา เป็นผู้กากับดูแล เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้การทางานก็เป็นเรื่ องปกติที่ทุกคนไม่มีความรู้เฉพาะเรื่องก็สามารถศึกษาได้
เพราะฉะนั้นจาเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อที่ให้รู้ว่าขอบเขตคืออะไร งานเป็นอย่างไร กระผมว่าน่าจะช่วยกันได้ ครับ
นายพงษ์ยศ บัวศรี หัวหน้าฝ่ายการโยธา ขออนุญาตครับ ทางเราไม่มีบุคลากรทางด้านไฟฟ้า ถ้าเรา
จะขอบุคลากรในส่วนราชการอื่น จะพอเป็นไปได้หรือไม่ครับ เพราะว่างานไฟฟ้าเราจะต้องมีความรู้ เวลาเกิดปัญหา
ขึ้นมา ระบบงานไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ละเอียด อย่างลูกจ้างประจารู้เรื่องเกี่ยวกับงานไฟฟ้า พอเวลามีคาถามขึ้นมา ลูกจ้าง
ตอบได้ กระผมตอบไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหาเหลื่อมล้า ถ้ามีบุคลากร กระผมขอเสนอให้ขอบุคลากรในส่วนราชการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการอื่น มาช่วยเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น งานแต่ละงานไม่ใช่งบประมาณ
เล็กน้อยแต่เป็นงบประมาณที่รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง เพราะครั้งที่ผ่านมาในการทาบ่อบาบัดน้าเสีย ก็จ้างบริษัทที่
ปรึกษามาทาปริมาณงาน ซึ่งเราจะต้องมาตรวจสอบปริมาณเนื้องานเอง เราจะต้องมีความรู้ในการตรวจสอบงานระบบ
ไฟฟ้ า วัส ดุ บ างตั ว ของงานไฟฟ้ ากระผมยั งไม่ รู้จัก เพื่ อ ความรอบคอบ ไม่ ให้ เกิ ด ปั ญ หาเพราะว่างบประมาณมาก
พอสมควร ครับ
นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อานวยการกองช่าง ขออนุญาตในที่ประชุมครับ โครงการที่เทศบาลขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน ยอดเงินจานวนประมาณ 15,000,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ผู้ที่
กาหนดร่างขอบเขตคือที่ปรึกษาที่เราจ้าง ซึ่งจบปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพราะงบประมาณตัวนี้จะต้องผ่ าน
ทางที่ปรึกษาด้วยซึ่งดาเนินการให้เรียบร้อยแล้ว แต่ที่จริงแล้วการทาร่างขอบเขต จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรภายใน
เทศบาล แต่โครงการนี้เราให้ที่ปรึกษาเป็นคนตรวจรับให้ แต่จะให้ผ่านทางด้านฝ่ายการโยธา และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของ
กองช่าง ตามมาตรา 21 ที่กาหนดว่าเราจะต้องทา แต่ในเรื่องของการดาเนินการจะให้ที่ปรึกษาเป็นคนดาเนินการให้ ซึง่
จะเป็นโครงการโดยที่เราควรมีที่ปรึกษาโดยเฉพาะ ครับ
นางเฉลิมศรี ชาวเมือง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม กาลังดาเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ จปฐ. จะมีประธานชุมชน อสม.
คณะกรรมการชุมชน บางท่าน ออกสารวจข้อมูล ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมจะคุยถึงผู้ที่พักอยู่ในแฟลตพนักงาน
เทศบาล ทางกองสวัสดิการสังคมจะนาหนังสือและแบบสอบถามการจัดทา จปฐ. ให้ห้องละ 1 เล่ม และขอความร่วมมือ
กรอกข้อมูลและส่งที่กองสวัสดิการสังคม ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเราจะต้องนามากรอกข้อมูลเข้า
ระบบและส่งให้ทางอาเภอต่อไป ค่ะ
/นายไวยวิทย์ ...

-6นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อานวยการกองช่าง ในเรื่องของถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ที่เราขออนุญาตจ่าย
ขาดเงินสะสมจากที่ประชุมสภาฯ ตรงปากทางบริเวณสี่แยกเวลาฝนตกจะไม่มีที่ระบายน้า กระผมจึงได้ปรึกษากับทาง
วิศวกร ว่าประชุมสภาฯ ในครั้งหน้านี้เราจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณ เพิ่มท่อระบายน้า ตอนนี้กาลัง
สารวจและออกแบบประมาณการเพื่อขอแก้ไขคาชี้แจง ครับ
นางพิศเพลิน ฉัตรไชยพรกุล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ทางกองสาธารณสุขฯ ตอนนี้จะมีเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ 1. ร้องเรียนเกี่ยวกับโรงแรมไอแรบบิท ได้ทิ้ง
ขยะไว้ตรงข้ามบ้านประชาชน เจ้าหน้าที่ได้ออกไปพบและชี้แจง ซึ่งทางโรงแรมได้รับทราบแล้วต่อไปก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก
เรื่องที่ 2. การเลี้ยงสุนัขพันธุ์พิทบลู ของเจ้าบ้านที่อยู่ในซอยตรอกศึกษา ประชาชนได้ร้องเรียนมาว่า
ได้นาสุนัขมาล่ามบริเวณหน้าบ้าน ติดกับทางที่มีคนสัญจรไปมา ซึ่งได้ไปสอบถามเจ้าบ้านได้ความว่า จะนาสุนัขมาล่ามไว้
เฉพาะตอนที่อาบน้า เพื่อให้ตัวแห้ง ต่อไปปัญหาการล่ามสุนัขก็จะไม่เกิดขึ้นอีก
เรื่องที่ 3. เรื่องการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานของ เทศบาลตาบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง ซึ่งจะมา
ศึกษาดูงานเรื่องดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ จะมีในส่วนเกี่ยวข้องกับสานักปลัดคือขอความอนุเคราะห์อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 1 มื้อ จานวน 47 คน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ซึ่งได้แนบรายชื่อมาให้
เรียบร้อยแล้ว ค่ะ
นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กองการศึกษามีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงานประจาปีวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนสถานที่ มาอยู่
ทางด้านศาลพระหลักเมืองตรงลานกีฬา มีการทาบุญตักบาตร นิมนต์พระทั้งหมด 99 รูป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธี พิธีการสาเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะกองช่าง
ในเรื่องของการจัดสถานที่ ค่ะ
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
นาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ผ่านมา ปีนี้เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่ได้จัดกิจกรรม สืบเนื่องจากว่า
ทุกๆ ปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ยังไม่เคยมีแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งทุกปีที่จัดกิจกรรม
วันเด็กไปเราจะถูกตรวจสอบ ทักท้วง ว่าเราไม่มีอานาจหน้าที่หรือเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบ ปีนี้เราเลยเว้นการจัด
กิจกรรมเนื่องจากระเบียบยังไม่ชัดเจน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือ
ซักซ้อมมาว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่โดยอ้างอิงระเบียบตัวใหม่ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การจัดงาน แต่สุดท้ายก็จะต้องขึ้นอยู่กับความจาเป็นและความประหยัด ซึ่งต่อไปนี้ก็สามารถจัดกิจกรรมวันเด็กได้แต่จะ
มีข้อจากัดต้องเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขออนุญาตนาเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน)
นายชัยพร สุคันธี ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน นาเสนอการประชุมผู้นากรอบความ
ร่วมมือแม่น้าโขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ร่วมกับอีก 6 ประเทศ ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่องหลักๆ ที่
ประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ได้คุยกันเป็น 2 ฝ่ายทวิภาคี ย้าเรื่องการเดินรถไฟที่จะต้องเร่งรัดในการเปิด
/ระหว่าง อรัญประเทศ ...

-7ระหว่าง อรัญประเทศไปปอยเปรต ระยะต่อไปก็จะเป็นจากปอยเปรตไปพนมเปญ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับจุดผ่านแดนถาวร มี
2 แห่ง แห่งแรกคือจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน อยู่ทางด้านทิศใต้ของตลาดโรงเกลือ และจุดที่สองคือจุดผ่านแดน
ถาวรที่บ้านป่าไร่ อยู่ทางทิศเหนือของตลาดโรงเกลือ จุดนี้จะมีจุดเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและราชอาณาจักร
กัมพูชา เชื่อมต่อกัน และจะมีเรื่องเขตแดนก็คงจะไม่มีการขัดแย้ง ขอให้ราษฎร์ทามาหากินกันอย่างปกติต่อไป และเรื่อง
ของแรงงาน จะขอขยายระยะเวลาพิสูจน์สัญชาติของแรงงานกัมพูชา ขยายไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ขอ
อนุญาตนาเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสานักปลัด ขออนุญาตในที่ประชุมครับ ทางศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ได้มีหนังสือแจ้งมาทางงานทะเบียนราษฎร์ ต้องการขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่อาคารที่พัก ทางศาลจังหวัดปราจีนบุรี
จะมีการย้ายที่ทาการใหม่ จากที่เดิมตรงศาลากลางปราจีนบุรีหลังเก่า ย้า ยไปที่บริเวณศูนย์ราชการ ในวันที่ 13 มีนาคม
2561 และทางกองการศึกษาจะมีโครงการศึกษาดูงานประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ เท่าที่กระผมอยู่มาหลายเทศบาล
เวลาที่กองการศึกษาพาพนักงานครูไปดูงาน ส่วนมากจะต้องมีการให้โควตากับทางหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 1 คน
ไม่ทราบว่าทางกองการศึกษามีตัวโควตานี้หรือไม่ ที่จะให้สิทธิ์หัวหน้าส่วนราชการไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย ขอบคุณครับ
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อานวยการกองการศึกษา ขออนุญาตในที่ประชุมครับ หลังจากที่เราเคยจัด
การศึกษาอบรมและไปดูงาน เราเคยมีกรณีที่หัวหน้าสานักปลัดได้เรียนถาม แล้วเราก็ได้ ถูกตรวจสอบ และเรียกไปชี้แจง
และไม่สามารถชี้แจงได้จึงต้องทาเรื่องคืนเงินให้ สตง. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ที่สามารถไป
ศึกษาดูงานก็จะต้องเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหาร และส่วนของกองการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น
จึงต้องขออภัยไว้ด้วย เพราะถ้ามีบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้อง สตง. ก็จะต้องเรียกกระผมไปชี้แจงและเรียกเงินคืน ครับ
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสานักปลัด เรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ อยากจะฝากท่านรอง
ปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเทศบาลปราจีนบุรี ตามระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือระเบียบแบบ
แผนในการลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้ถือสมุดลงเวลามาราชการเป็นหลักเกณฑ์ เพราะฉะนั้นถึงเราจะมีเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือใช้ กระผมว่าสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการก็คงต้องใช้เหมือนเดิม เพราะถ้ามีการตรวจสอบแล้วทางเราไม่มีสมุด
ให้ตรวจสอบ เกรงว่าจะเป็นปัญหาขึ้นมา เพื่อป้องกันปัญหานี้เราสแกนลายนิ้วมือแล้ว ก็ยังจะต้องมีสมุดลงเวลาควบคู่
กันไปด้วยจะเหมาะสมกว่า ครับ
นายสุกิจ เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมือง
ปราจี น บุ รี เรี ย นท่ านประธาน และผู้ เข้าร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ าน สมุด ลงเวลามาปฏิ บั ติราชการ ถ้าเรามีเครื่อ งสแกน
ลายนิ้วมือแล้ว ปกติก็จะไม่ต้องใช้สมุดแล้ว เพราะเราสามารถพิมพ์เอกสารออกมาจากคอมพิวเตอร์ได้ ครับ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เครื่องสแกนลายนิ้วมือตัวนี้ ที่นามาใช้เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ ป้องกันปัญหา และให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ
ตัวเองและปัญหาเรื่องร้องเรียนก็จะไม่เกิดขึ้น ครับ
นายวิรัตน์ สมจิตร ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมเห็นด้วยเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อยากจะให้มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับทางโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ด้วยครับ เพราะว่าที่กระผมได้ไปศึกษาดูงานมา โรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานก็มีเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือกันหมด ขอบคุณครับ
/นายบรรเจิด ...

-8นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
มีท่านใดจะนาเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา 14.52 น.

(ลงชื่อ)
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุกิจ เทพประสิทธิ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

