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เปิดประชุม เวลา 14.00 น.
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/๒๕61 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/๒๕61
วันที่ 23 มกราคม 2561
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่
23 มกราคม 2561 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมกราคม 2561 (ทุกส่วนราชการ)
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2561 ขอเชิญกองคลัง ครับ
นางไพรลิน ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
มีเรื่องที่จะขอความเห็นจากคณะผู้บริหาร เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพราะเนื่องจากคณะกรรมการแต่ละชุดวงเงินค่อนข้างสูง จึงขอทราบความคิดเห็นจากผู้บริหาร ค่ะ
/นายบรรเจิด ...

-3นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ให้เขียนกรอบงานเลยว่าจะต้องเสร็จภายในกี่วัน ซึ่งจะต้องทาให้ได้ตามระบบ เพราะงานบางงานที่ได้จัดสรรงบประมาณ
ไปแล้วก็ทากันไม่ทัน เพราะงานใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่งานเก่าก็ยังค้างคาอยู่ อยากให้ทา
เป็นระบบ
นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าเราเบิกจ่ายทุกโครงการ คิดว่า
งบประมาณไม่น่าจะพอ ซึง่ จะเบิกงบประมาณ ให้คนละ 1,500 บาทและ 1,200 บาท ทางกองคลังจึงอยากขอความ
คิดเห็นจากผู้บริหาร เราควรจ่ายหรือไม่จ่าย หรือจ่ายแค่บางโครงการ ขอเป็นให้นโยบายออกมาด้วย ค่ะ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง นี้เราต้องไปคุยกันอีกที เพราะ
รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ต้องรู้เรื่องหลักเกณฑ์ของแต่ละงานว่าสมควรจะให้เบิกจ่ายหรือไม่
นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง จะกาหนดเฉพาะคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ จะเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ซึ่งจะขึ้นอยู่
ที่ความเหมาะสมกับที่เราจะให้ เพราะบางครั้งงานค่อนข้างเยอะ ซึ่งบางงานเล็กๆ น้อยๆ และจะคิดว่าตั้งคณะกรรมการ
แล้วจะต้องเบิ กจ่ายค่ าตอบแทนทุกงาน ซึ่งไม่ใช่ น่าจะกาหนดไปเลยว่า งานตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป หรือที่
จะต้องมีร่างขอบเขตของงาน มีคณะกรรมการพิจารณาผล มีคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งประเภทแบบนี้สมควรที่จะได้รับ
ค่าตอบแทน เพราะงานประเภทนี้มีกรอบของงานอยู่แล้วว่าจะต้องเสร็จภายในกี่วัน ซึ่ งมีกฎหมายชัดเจนอยู่แล้ว เพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจสาหรับคนที่ทางาน กระผมเห็นด้วยสาหรับตรงนี้ ครับ
นายคมสัน ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุ กท่ าน กระผมขอเสนอแนะในกรณี นี้ ที่ เราได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการขึ้น มาในเรื่องต่างๆ ให้ ก องคลั งดู ว่างานนี้ ใช้
งบประมาณเท่าไหร่ ดูความยากง่ายของงานและคณะกรรมการควรได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ซึ่งให้ดูที่ความเหมาะสมของ
งานน่าจะเหมาะสมกว่า ครับ
นายสุกิจ เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีน บุ รี รักษาราชการแทนปลัดฯ เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัด
จ้าง เราได้ตั้งงบประมาณไว้ให้คนนอกหรือไม่ เพราะตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.4 ได้บอกไว้ว่าให้เบิกได้ตามความจาเป็น
ประหยัด และเหมาะสม เราควรพิจารณาเป็นงานๆ ไป ครับ
นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรื อคณะกรรมการ เท่าที่ดูบุคคลตามข้อ 1 จะมี
คณะกรรมการประเภทต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ และหลักเกณฑ์ตามข้อ 2 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1 ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน ในอัตราไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่องาน และข้อ 2.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจกาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ย วกับการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการได้ ตามความจาเป็น
ประหยัด และเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์นี้ โดยปกติแล้วสามารถเบิกได้หมดเมื่อได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าจะมาควบคุม
/เรื่องความจาเป็น ...

-4เรื่องความจาเป็น ประหยัด และเหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะต้องกาหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าจะ
ไม่เบิกค่าตอบแทนทุกงาน ทางกองคลังจะต้องไปร่างหลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการขึ้นมาและ
ต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์และมีการลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน เพราะจะได้ออกมารองรับและเป็นระเบียบ เพราะ
ถ้าเราไม่ได้กาหนดออกมาก็จะไม่เป็นระเบียบในการเบิกจ่าย กระผมขอเสนอไว้เป็นแนวคิด ครับ
นางไพรลิน ศิริ มนตรี หัวหน้า ฝ่า ยบริ หารงานคลัง ถ้าในลั กษณะแบบนี้ขอเป็น ในรูป แบบจัดตั้ ง
คณะกรรมการขึ้น มา ซึ่งจะขอแต่งตั้งเป็ น คณะกรรมการและจะได้ทาประกาศ ในรูปแบบคณะกรรมการพิ จารณา
หลักเกณฑ์ ค่ะ
นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อานวยการกองคลัง ขอฝากเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของ สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้น
หรือผิดระเบียบ ทางสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะไม่เรียกเงินคืนแล้ว แต่จะส่งเรื่องให้ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ขอฝากช่วยลองไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่ะ
นายคมสัน ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กองสาธารณสุขฯ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงรณรงค์ร่วมกันฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และวันที่ 7 มีนาคม 2561 ขอเชิญชวนผู้ใดมีสุนัขให้มาร่วมฉีดวัคซีน ที่วัดแจ้ง ซึ่งจะมี
สัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์มาให้คาแนะนา เริ่มเวลา 09.00 น. ครับ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ในสวนสุขภาพ ตรงลานทางวิ่ง จะมีบางช่วงจะเป็นเหมือนขั้นบันได ประชาชนที่มาวิ่งเกิดสะดุดและล้ม และไฟแสงสว่าง
ในสวนสาธารณะเราจะสามารถเพิ่มได้อีกหรือไม่ ขอฝากกองช่างช่วยไปดูแลด้วย
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองการศึกษามีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องที่ 1 เรื่องบ้านพักนักกีฬา ของโรงเรียนเทศบาล 1 ได้รับแจ้งจากทาง
โรงเรียนว่า ตอนนี้กาลังปรับปรุงและเตรียมให้เป็นที่พักของนักกีฬาของเราเอง และจะมีคุณครูและภารโรงมาช่วยกัน
ดูแล ตอนนี้ปรับปรุงไป 90 เปอร์เซ็นต์ ครับ
เรื่องที่ 2 ทางสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ฝากมาว่าผู้ใดที่เบิกค่าเช่าบ้าน ให้ตรวจดูด้วย ว่า
ผู้ ใดที่ เช่าแล้ ว ไม่ได้อยู่ จ ริง เพราะทาง สตง. มีการตรวจสอบว่า มิเตอร์ไฟและน้ า ได้ใช้ห รือไม่ เพราะของทางกอง
การศึกษาเบิกค่าเช่าบ้านเยอะ ขอให้ช่วยกันดูด้วยครับ เพราะ สตง. จะดาเนินการไล่ออกสถานเดียวเกี่ยวกับการทุจริต
ประกอบกับกฎหมายของ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวใหม่ที่ออกมาด้วย ที่เกี่ยวกับการทุจริต ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ครับ
เรื่องที่ 3 ช่วงต้นเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่มีนักเรียนสอบกันมากที่สุด จะมีการสอบปลายภาคในเดือน
มีนาคม วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีนี้จะไม่มีการปิดภาคเรียน พอถึงช่วงเดือนเมษายน
อาจจะมีให้ปิด เป็นช่วงฤดูร้อน เทศกาลสงกรานต์ และจะเริ่มรับเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุ 2 ปี ซึ่งตอนนี้ให้
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาแผนการรับเข้านักเรียนไว้ ถ้าศู นย์ไหนมีนักเรียนเกินที่จะรองรับได้ ก็ต้องแจ้งผู้ปกครองไป
และแนะนาให้ไปลงที่ศูนย์อื่น ซึ่งเรามีทั้งหมด 7 ศูนย์
เรื่องที่ 4 ในส่วนของวันสงกรานต์ ซึ่งเราเคยเบิกค่าสนับสนุนชุมชนมาโดยตลอด แต่ปีนี้เราไม่สามารถ
เบิกได้แล้ว ซึ่งเราจะต้องจัดกิจกรรมเหมือนทุกปี มีการตักบาตรในช่วงเช้า และมีขบวนแห่ ทั้งนี้ขบวนแห่จะต้อง
/ขอความร่วมมือ ...

-5ขอความร่วมมือจากพนักงานเทศบาลและรวมถึงพนักงานครู เราจะต้องมาจัดขบวนแห่ซึ่งจะต้องมีพระพุทธสิหิงค์ และ
หลวงพ่อเพชรจาลอง และจะขอความร่วมมือจากชุมชนมาร่วมขบวน ซึ่งปีนี้เราไม่สามารถที่จะให้เงินเป็นค่าสนับสนุน
ชุมชนได้แล้ว ครับ
เรื่องที่ 5 เกี่ยวกับเรื่องแผนฯ ทางกองการศึกษาได้ทาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องออกกาลังกาย ซึ่ง
ตอนที่เรานาเข้าแผนฯ เรายังไม่มีเอกสารคู่เทียบและยังไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ช่างไปประมาณการพื้นที่ไว้ เพียงแค่ว่า
เราได้แต่นาเรื่องเข้าแผนฯ ไว้ก่อน เราจะมาถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมองมารายละเอียดว่า ในแผนฯ ค่อนข้างที่จะ
ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะขออนุญาตประสานกับกองวิชาการและแผนงานจะขอทาการแก้ไขแผนฯ และกาลังประสานกับทาง
กองช่างให้ไปสารวจพื้นที่ ขออนุญาตนาเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มเติมแผนฯ ตามที่กองการศึกษาได้ตั้ง โครงการเข้ามาในแผนฯ ตาม ผ.08
รายการครุภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ในส่วนที่จะปรับแก้ไขจะต้องดาเนินการก่อนที่จะจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพราะในการแก้ไขราคากลางต่างๆ จะต้องคานวณจากราคากลาง ตัวเอกสารอ้างอิงจากราคาบัญชีกลางหรือมาตรฐาน
ของสานักงบประมาณ และสืบราคาจากท้องตลาดในการแก้ ไข และกลับไปดูตรงราคาที่เคยจัดซื้ อจัดจ้าง ภายใน 2
ปีงบประมาณที่ ผ่านมาและราคาเกณฑ์ อื่น ๆ ที่แจ้งซักซ้อมไว้ แต่ในการที่ จะแก้ไขตรงนี้จะต้องเกิดก่อนที่ เราจะท า
งบประมาณรายจ่ายในการแก้ไขแผนฯ ตามหนังสือ หน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่จะทาแผนฯ ตอนนี้ทุกหน่วยงานเริ่มมีการ
สับสนว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เราเริ่มดาเนินการคือแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งจะเป็น
แผนฯ ต่อเนื่องในสี่ปี จะไม่มีการทบทวนแผนฯ เหมือนแผนพัฒนาสามปี เพราะตามระเบียบเดิมจะต้องทบทวนแผนฯ
ทุกปี แต่ระเบียบใหม่ให้ใช้ยาวไปถึงสี่ปี แต่จะดาเนินการคือเราจะดึงจากที่ทุกหน่วยงานเสนอแผนฯ ในปี พ.ศ. 2562 ก็
จะดึงงบประมาณรายจ่า ย แต่ก่อนที่เราจะเพิ่มเติมแผนฯ ทุกครั้งเราต้องไปดูว่า เราจะหาแหล่งเงินงบประมาณนั้นมา
จากที่ไหน ที่มีการจ่ายขาดเงินสะสมต่างๆ ด้วย จะมีแนวทางที่แจ้งซักซ้อมไป ซึ่งเป็นของกรมที่แจ้งมา เป็นแนวทาง
ดาเนินการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ยึดดูทุกหน่วยงาน ตามที่หนังสือ ที่ ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
และตัวสุดท้ายที่มีหนังสือสั่งการเข้ามา ตามหนังสือ ที่ ว0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 จะเป็นในเรื่องของการ
ติดตามและกรณีที่มีเหตุเกิดสาธารณภัย ที่จะไม่ต้องมาดาเนินการเพิ่มเติมแผนฯ ถ้าเป็นเหตุเร่งด่วน และตัวเงินที่เรา
ได้รับการจัดสรรต่างๆ ที่เป็นโครงการในด้านครุภัณฑ์ พอมีการบรรจุเข้าแผนฯ แล้ว จะมีการดาเนินการในเรื่องของการ
ประชาคม แต่จะเป็นประชาคมระดับเมือง คือ 1 ครั้ง แต่กระบวนการเพิ่มเติมแผนฯ ทางกองวิชาการและแผนงาน ได้
แจ้งเวียนหนังสือไปให้ทุกหน่วยงานได้ให้เสนอแผนฯ เข้ามา ในส่วนตรงนี้จะต้องมีการปรับในเรื่องตัวประกาศ ประชาคม
ซึ่งต้องออกไปทาประชาคมชุมชนและประชาคมเมือง ก่อนที่จะประกาศใช้แผนฯ ขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนด้วย ค่ะ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเสริมเรื่องเกี่ยวกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ที่ตอนนี้ได้ถอดถอนไปหลายคน
แล้วในข่าว ของนายกฯ เมืองแพร่ โดนเรื่องการชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ใน
เขตเทศบาล โดยไม่ได้เสนอเป็นเทศบัญญัติ ซึ่งตอนนี้ทยอยมีการถอดถอนมาเรื่อยๆ แล้ว
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสานักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทาง
สานักมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับเรื่องของงานทะเบียนฯ ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากหัวหน้างานทะเบียนว่า ขอแจ้ง
ข้อมูลสถิติ ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ในสามปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มของประชากรลดลงเรื่อยๆ เฉลี่ยแล้วลดลงประมาณ
ปีละ 100 คน เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีประชาการ 17,635 คน ,ปี พ.ศ. 2559 มีประชาการ 17,504 คน ,
/ปี พ.ศ. 2560 ...

-6ปี พ.ศ. 2560 มีประชาการ 17,369 คน ซึ่งตอนที่กระผมย้ายมาปี พ.ศ. 2554 ประชาการของเราอยู่ที่ 18,000
คน จะลดลงทุกปี แต่ไม่มากเท่าไหร่ และยังถือว่าไม่เป็นอัตราที่น่าเป็นห่วง และตอนนี้ทางงานทะเบียนฯ ได้ปรับปรุง
ห้องอยู่ ได้ให้ทางร้านค้าและผู้รับเหมามาทาบอร์ดไฟวิ่ง ซึ่งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทางกอง/ฝ่าย ต่างๆ มีงานหรือ
โฆษณาที่ จ ะให้ ป ระชาสั มพั น ธ์ ให้ มาติ ดต่อที่ งานทะเบียนฯ ได้ และการปรับปรุงห้ อ งทะเบี ยนฯ ต่อ ไปจะเป็น การ
ปรับปรุงเคาเตอร์ งบประมาณที่เราตั้งไว้ ของบอร์ดไฟวิ่งอยู่ที่ 10,000 บาท และของตัวเคาเตอร์อยู่ที่ 50,000 บาท
ซึ่งการปรับปรุงห้องทะเบียนในครั้งนี้ใช้งบประมาณไม่เกิน 70,000 บาท ในวาระที่ 3 ทางสานักปลัดมีเรื่องที่แจ้ งให้ที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ในเรื่องของการสวดมนต์ ได้คุยกับรองนายกเทศมนตรีแล้วว่า ถ้ามีการสวดมนต์ในเวลาทางาน กลัวว่าจะมีประชาชนมา
ติดต่อราชการแล้วพนักงานไม่อยู่กันเกรงว่าจะไม่ดี ลองให้ปรึกษากับหัวหน้าสานักปลัดดูว่า เราควรจะใช้เวลาไหน หรือ
จะเฉพาะวันพระใหญ่ หนึ่งเดือน มี 2 หน แต่เวลาจะเป็น 08.45 น. หรือ 09.00 น. ดีหรือไม่ ลองปรึกษากันดู
นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสานักปลัด ในเรื่องของการสวดมนต์ ส่วนหนึ่งก็จะเป็ นในส่วนของ
งานราชการเหมือนกัน เพราะกิจกรรมนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ถ้าเราได้จัดกิจกรรมนี้ในเวลาราชการก็จะไม่น่าผิดอะไร และได้ตรวจสอบ
ข้อมูลจากที่พนักงานเทศบาล ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ จากทั้งหมด 5 ครั้ง จะอยู่ครั้งละประมาณ 20 กว่าคน ซึ่ง
ถือว่าไม่มากเท่าไหร่จากพนั กงานของเราที่ป ฏิบัติราชการในส่วนของสานักงาน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 70 กว่าคน และ
กระผมเองก็ไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องขึ้นมา แค่เฉพาะคนที่สะดวกและว่าง ส่วนพนักงานของเราที่คอยปฏิบัติหน้าที่ที่
คอยต้อนรั บ ประชาชน ส่ วนมากก็จ ะเป็ น งานทะเบี ย นฯ จะไม่ เคยขึ้น มา เพราะไม่ ส ามารถขึ้น มาได้ และจะมี งาน
ผลประโยชน์ของกองคลัง ซึ่งไม่สามรถขึ้น มาได้ ถ้าในที่ประชุมมีการเสนอว่าจะมีการสวดมนต์เดือนละ 2 ครั้ง ในวัน
พระใหญ่ ต้องขอความเห็นในที่ประชุมว่าจะมาร่วมสวดมนต์กันตามนี้หรือไม่ ส่วนเรื่องของแฟลต กระผมได้เช็คจากงาน
พัสดุ จัดสร้างมาประมาณปี พ.ศ. 2537 แต่ไม่มีทะเบียนทรัพย์สินเก็บไว้ ซึ่งแฟลตมีอายุประมาณ 24 ปี และสมัยก่อน
ยังไม่มีปั ญหาอะไร ซึ่งในอัตราการเคลื่อนไหวของพนักงานเทศบาลโดยการโอนย้ายมาน้อยมาก ต่างกับตอนนี้ซึ่งมี
พนักงานโอนย้ายมามาก ตอนนี้คนที่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้จริงๆ ประมาณ 7 ห้อง จาก 20 ห้อง ปัญหาที่ผมทราบมาจากทาง
นิติกร ตอนนี้มีพนักงานย้ายมาจากที่อื่นซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน อยู่ 3 ท่านด้วยกัน ปัญหาอยู่ที่ว่าแฟลตของเราจะมี
ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ครับ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เรื่องแฟลต เราจะต้องมีการเรียกประชุม และคนในแฟลตจะต้องยอมรับให้ได้ เพราะถ้าไม่แก้ปัญหาตอนนี้ อาจจะมี
ปัญหาร้องเรียนขึ้นมา เราจึงต้องเรียกคนที่ไม่มีสิทธิ์ ให้มาอยู่รวมกัน ซึ่งจะลดปัญหาไปได้ เพราะถ้าไม่ได้ ก็จะต้องเก็บ
เงินคนที่ไม่มีสิทธิ์ ไปจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ต่อไป
นายชัยศิริ จันทร์รักษา นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมได้ไปเข้ารับอบรมมา แล้วมีเรื่องแบบประเมินพนักงานจ้างเทศบาล ที่เพิ่มเติมมา เรียกว่าเอกสารประกอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรงเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์ ซึ่งเราไม่มีความละเอียดตรงนี้ จึงให้ทา
แบบประเมิน ตัวนี้ ขึ้น มาเพิ่มเป็ น เอกสารประกอบแบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และกาหนดภายในของงานที่ท า
อย่างเช่น กองช่างทาถนนกี่สาย เชิงปริมาณก็จะคิดเป็นร้อยละ หรือจะเป็นโครงการก็ได้ เขียนใส่มาให้ได้ตามคะแนน
/1,2,3 ...

-71,2,3 เรียงลาดับไป ส่วนด้านเชิงคุณภาพ จะเป็นความสาเร็จของงานจะคิดเป็นร้อยละ เหมือนกับเชิงปริมาณ ส่วนเชิง
ประโยชน์หมายถึงคุณ ภาพของงานที่แล้วเสร็จหรือช้ากว่ากาหนดทุกหน่วยงานจะต้องทาแบบนี้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา และผู้บริหารทั้งหมด จะต้องทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ประกอบทุกตัว และต่อไป
ทาง สตง. จะเข้ามาตรวจเรื่องนี้ด้วย เพราะมีผลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับของพนักงานทุกคน กระผมจะจัดประชุมชี้แจง
อีกครั้ง จะได้เข้าใจกัน เพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะ และมีข่าวดีสาหรับลู กจ้างประจา จะมีการปรับเงินเดือนใหม่
ย้อนหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ครับ
นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ เรื่องการทาประชาคม ต้อง
ขออนุญาตปรับตัวประกาศ เพราะว่าจะต้องมีการประชุมหัวหน้าส่วนในการคัดเลือกผู้แทน ตามหนังสือ ที่ ว600 ต้อง
ทาประกาศของชุมชนแยกไปทีละชุมชนและประกาศของชุมชนเมือง ในส่วนตรงนี้ทางกองวิชาการและแผนงานจะเริ่ม
ด าเนิ น การ น าเรี ย นท่ า นผู้ บ ริ ห ารก่ อ นว่ า จะต้ อ งมี ก ารปั ก ประกาศและจะด าเนิ น การในการยกร่ า งแผนฯ ของ
คณะกรรมการในส่วนของราชการที่นาเสนอเข้ามา และจะลงประชาคมประมาณกลางเดือน มี นาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งจะ
ประชุ มในส่ ว นของที่ ท างกองช่ างเสนอโครงการเพิ่ มเติม มาและโครงการที่ เพิ่ ม เติ มมานั้ น คาบเกี่ ยวกั บชุ มชนไหน
เพราะว่าเสนอเข้ามาไม่กี่โครงการ เพราะเราจะไม่ลงทุกชุมชน อย่างเช่นทาการก่อสร้างของถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ดูว่า
คาบเกี่ยวกับชุมชนไหน ก็จะออกประชาคมแค่ชุมชนนั้นๆ และประชาคมชุมชนระดับเมืองจะเป็นการประชาคมแบบ
ภาพรวม ซึ่ งจะมี โ ครงการที่ ห น่ ว ยงานเสนอเข้ า มาแค่ 4 หน่ ว ยงาน คื อ กองช่ างเกี่ ย วกั บ โครงการเพิ่ ม เติ ม ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 , กองการศึกษา จะมีการปรับเปลี่ ยนแปลงโครงการกับตัวเพิ่มเติมที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ , สานักปลัด มีเพิ่มเติมมา 2 โครงการ จะเป็นโครงการสร้างโรงจอดรถและของห้องทะเบียนฯ ระบบ
บัตรคิว และกองวิชาการและแผนงานจะเป็นตัวรายการครุภัณฑ์ที่จะมารองรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงาน
อื่น ไม่มี การไปปรั บ ปรุ งในส่ ว นตรงนี้ เพราะว่าตัว แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น สี่ ปี ก็จะต้องกลั บ ไปทบทวนดู ด้ว ยว่าตรงเงิน
งบประมาณที่ขอเข้ามานั้นตรงตามที่จะไปทางบประมาณรายจ่ายหรือไม่ เพราะในการทาแผนฯ สามารถแก้ไขได้โดย
อานาจผู้บริหารก่อนที่จะไปทางบประมาณรายจ่าย เพราะขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนฯ จะไม่ เหมือนกับตัวระเบียบตัวเก่า
คือให้ส่วนราชการดาเนินการแจ้งความประสงค์ในการที่จะบรรจุโครงการเข้ามาในแผนฯ และในส่วนกองวิชาการและ
แผนงานจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการสนับสนุน คือปลัดเทศบาลจะเป็นคณะกรรมการในชุดนี้ จะทาการตรวจยกร่าง
ในตัวนี้ก่อนและจะประชุมคณะกรรมการพัฒนาโดยท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานในชุดนี้ แล้วคณะกรรมการพัฒนา
จะออกร่วมกับประชาคม ชุมชนกับประชาคมตาบล ในส่วนตรงนี้ถึงจะอนุมัติ ซึ่งขั้นตอนจะไม่เหมือนการทาแผนฯ
ช่วงแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ค่ะ
นายศรีท อง สรรพโชติ ผู้ อานวยการสถานศึ ก ษาโรงเรีย นเทศบาล 2 เรีย นท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากชี้แจงในเรื่องของเด็กนักเรียนท้องร่วง เราได้นานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายกลางเขา
ตาบลสาลิกา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือของเอกชน เราได้พานักเรียนไปประมาณ 150 คน หลังจากวันที่
กลับมาพบว่ามีนักเรียนท้องร่วง เกือบทั้งหมด เราได้นาเด็กเข้าห้องประชุม เด็กที่ป่วยให้ครูประจาชั้นแจ้งกับสาธารณสุข
ของเทศบาล แจ้งสาธารณสุขจังหวัด และแจ้งไปที่โรงพยาบาล ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูแลเด็กนักเรียน ในส่วนของ
ทางโรงเรียนได้ให้ครูประจาชั้นได้โทรศัพท์ประสานเด็กที่ป่วยอยู่บ้าน และเด็กที่เข้าโรงพยาบาลเราก็ได้ให้ครูประจาชั้น
โทรศัพท์ไปเบื้ องต้น ก่อน ซึ่งวันนั้น กระผมจะต้องดูแลนักเรียนทั้งหมดก่อนเพราะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข ทั้ง 3
หน่ วยงานมาดูแลด้วย ปรากฏว่าเกิดจากอาหารของทางค่ายลูกเสือซึ่งใช้กุ๊กทาอาหารจากชาวต่างด้าว ซึ่งทางเด็ก
นักเรียนเราก็ได้เข้าไปดูแลไปพร้อมกับคณะครู และท่านนายอาเภอ หลังจากที่เรื่องทุกอย่างเรียบร้อย ซึ่งผู้ปกครองได้
ร้องเรียนมาว่าไม่ได้รับการดูแลจากโรงเรียน ซึ่งขอชี้แจงตรงนี้ ว่ากระผมได้ไปดูแลอย่างดีทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งมี
นักเรียน 1 คนที่อยู่โรงพยาบาล 5 คืน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 7,000 บาท ทางเราได้ออกค่าใช้จ่ายให้หมด
/โดยที่ทางค่าย ...

-8โดยที่ทางค่ายลูกเสือไม่มีการรับผิดชอบ และอ้างว่าเป็นแม่ค้าจากข้างนอกมาขาย และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ เราได้ทาการเรียนการสอนมาจนครบปีแล้ว ซึ่งจะมีการสอบใน
อาทิตย์หน้า นักเรียนมีผลงานอะไร เราสอนอะไรไป คุณครูมีผลงานอะไร ก็นามาจัดแสดงทุกกลุ่มสาระ ซึ่งขอเรียนเชิญ
คณะท่านผู้บริหาร เพราะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เด็กๆได้นาของมาขายกัน ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ มีทั้งเลี่ยมกรอบพระ นวดฝ่าเท้า ขอเชิญไปชมและเลือกสินค้าของนักเรียนได้ ครับ
นางสุชีรา หงส์เจริญ ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอรายงานความคืบ หน้ าเกี่ยวกับ โรคอีสุกอีใส ซึ่งเป็นโรคติดต่อ ทางโรงเรียนได้ควบคุมโรค ซึ่งเป็น
เกือบจะทั้งโรงเรียน ประมาณ 40 กว่าคน สาธารณสุขร่วมกับเทศบาลไปควบคุมโรคให้ ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ และ
เรื่องการสวดมนต์ ทางโรงเรียนเทศบาล 3 จัดกิจกรรมการสวดมนต์ของเด็กนักเรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.
เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการสวดมนต์ ตามหลักของพระพุทธศาสนา ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ค่ะ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน)
นายชัยพร สุคันธี ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สืบเนื่องจากมี ครม. สัญจร ที่จังหวัด
จันทบุรี เมื่อวันที่ 5- 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทางรถไฟได้รับอนุมัติในการจัดรถไฟสปิ้นเตอร์ด่วนพิเศษ ให้วิ่งจาก
สถานีหัวลาโพงไปยังสถานีอรัญประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดิมทีใช้เวลา 6 ชั่วโมง
ถ้าใช้รถไฟสปิ้นเตอร์ จะใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งจะสอดรับกับจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งวิ่งมาถึงสถานีปราจีนบุรี
น่าจะประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ ซึ่งเป็นผลดีกับเราได้อาศัยรถไฟสปิ้นเตอร์ ในเส้นทางนี้ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
พ.จ.อ. มงคล ทดกิ่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมของงานทะเบียนฯ การแสดงความจานงบริจาคอวัยวะและดวงตา
สภากาชาดไทยร่วมกับกรมการปกครอง ให้มีระบบรับแจ้งทางหน้าจอ โดยประชาชนที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ
สามารถมาที่ห้องทะเบียน ซึ่งเราจะมีส่วนของระบบรับแจ้ง โดยยื่นบัตรประจาตัวประชาชน สแกนลายนิ้วมือ และจะ
ถามความประสงค์ว่าจะบริจาคอวัยวะส่วนใด ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ ดวงตา หัวใจ ตับ ไต ปอด และอวัยวะทุกส่วนที่ใช้
ประโยชน์ได้ โดยแสดงความประสงค์เสร็จ จะพิมพ์ใบแสดงความจานงออกมา 1 ใบ ให้ท่านถือไว้ และจะมีหนังสือส่ง
ตามไปรษณีย์ไปถึงบ้าน จะมีบัตรประจาตัวผู้บริจาคและสมุดคู่มือการใช้งานจะเป็นรายละเอียดการปฏิบัติตัว เวลาที่เกิด
เหตุฉุกเฉินหรือเบอร์โทรศัพท์ประสานงาน แม้กระทั่งการยกเลิ กก็สามารถทาได้ ซึ่งการบริจาคจะมีช่องทางเพิ่มเติมมา
ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ครับ
นายสัณ ธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสานักปลัด กระผมมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงทาสีแฟลต งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 260,000 บาท คิดว่าจะดาเนินการได้ไม่น่าเกินเดือนมีนาคม นี้ สาหรับ
เรื่องอื่นๆ มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
/นายบรรเจิด ...

-9นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
มีท่านใดจะนาเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

(ลงชื่อ)
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุกิจ เทพประสิทธิ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

