
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

 ครั้งที่  5/2561 
วันที่  30 พฤษภาคม 2561 

เวลา  ๑4.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓ 

---------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รักษาราชการแทนปลัดฯ 
  3. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4. นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 
  5. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  6. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
  7. นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
   9. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  10. นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  11. นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  12. นายอาคม  สมบูรณ์วงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  13. นางวิยะดา  บุญกล้า  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   14. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
  15. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  16. นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  17. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
  18. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  19. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  20. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  21. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
  22. นายไพรัชต์  โกศล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  23. นายสมเกียรติ กันโต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  24. นางทิพากร  เทียมพัตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  25. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  26. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  27. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  
  28. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  29. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฎ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  30. นายภานุพงศ์ มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  31. นางสาวสุวชิาดา แก้วนาเหนือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

    /เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 5/๒๕61 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   
เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขณะนี้เราได้มี ไลน์แอด (QR code line) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  สามารถเข้าไปสแกน QR code ได้ ซึ่งเวลามี
เรื่องเก่ียวกับทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไลน์ก็จะมีการแจ้งเตือนให้ได้ทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/๒๕61   
     วันที่ 26 เมษายน 2561    

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
26 เมษายน 2561 โปรดยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2561 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2561 ขอเชิญส านักปลัด ครับ 

  นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วาระที่ 
3 ทางส านักปลัด ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติการที่ผ่านมา ในเดือนเมษายน ในที่ประชุมได้มอบหมายให้กระผม 
ท าเรื่องประสานกับ สภ.เมืองปราจีนบุรี เกี่ยวกับการจราจรที่จะขอท าวงเวียนชั่วคราว ซึ่งทาง สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้
ตอบหนังสือกลับมา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยสรุปว่า สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร
ออกไปส ารวจ ตรวจจุดในบริเวณดังกล่าวแล้ว เพราะว่าเป็นสี่แยกใหญ่ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และมีปริมาณ
ยานพาหนะใช้เส้นทางเพ่ือผ่านไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นจ านวนมาก จึงท าให้การจราจรหนาแน่นเป็นบางช่วงเวลา และ
ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นทางในบริเวณดังกล่าวเกิดความสับสน ไม่ม่ันใจในการขับขี่ จึงท าให้เกิดปัญหาด้าน
การจราจรและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สภ.เมืองปราจีนบุรี จึงมีความเห็นด้วย ในการจัดท าวงเวียนในบริเวณ
ดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจราจร และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และมีข้อสอบถามเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  
  1. หลังจากที่ท่านได้ทดลองจัดท าวงเวียนเป็นแบบทดลองชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการก าหนด
ระยะเวลาในการติดตั้งวงเวียนชั่วคราวหรือไม่ และเห็นควรให้จัดท าเป็นวงเวียนแบบถาวรเพ่ือแก้ไขบัญหาด้าน
การจราจรและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรต่อไป        
  2. ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการ พ ร้อมอุปกรณ์  ทาสี ตีเส้น 
เครื่องหมายจราจร ในบริเวณโดยรอบจุดร้านมังกรทองดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเห็นได้ชัดเจนขึ้น  

/ขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนต่อไป กระผมได้ท าบันทึกประสานไปยังกองช่างเก่ียวกับการท าวงเวียนชั่วคราว ว่าเราจะต้องวางรูปแบบอย่างไร
บ้าง ซึ่งกระผมได้พูดคุยกับวิศวกรโดยคร่าวๆ ว่า บริเวณดังกล่าวเราต้องควรเพ่ิมแสงสว่างให้มากขึ้น และจะต้องมีป้าย
การจราจรบอกว่าเป็นการสร้างวงเวียนชั่วคราว ว่าขณะนี้ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้จัดท าการทดลองวงเวียน
ชั่วคราวเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกมังกรทอง ส่วนรูปแบบวงเวียนที่กระผมได้ปรึกษากับทางวิศวกร คงท า
ในรูปแบบที่ง่ายๆ ก่อน ซึ่งจะใช้ตัวอิฐประสานล้อมกรอบท าเป็นวงเวียน ส่วนด้านในวงเวียนจะเป็นการน ากระถางต้นไม้
มาวางไว้เพ่ือให้ดูร่มรื่น ให้ดูเป็นถนนสีเขียว ซึ่งกระผมได้ให้ทางหัวหน้างานเทศกิจประสานงาน ซึ่งได้ทราบจากทาง
การจราจรมาว่า ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพเราควรจะยื่นเกาะกลางให้ยาวออกไป เพราะว่าตอนนี้เกาะกลางสั้นไปและจะมี
ช่องว่างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับรถที่ข้ามเลนไป ซึ่งจะท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างวงเวียน เท่าที่
กระผมทราบข้อมูลเก่าๆ ว่าเกาะกลางบริเวณนั้นเคยมีอยู่แล้วได้ถูกน าออกไป และกระผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ิมอีกเรื่องคือ ตอนนี้ทางส านักปลัด ยังคงมีการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. ถ้าผู้ใดว่าง
ขอเชิญร่วมกันสวดมนต์ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ในวาระที่ 3 ทางส านักปลัดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ถ้าเราไม่ท าวงเวียน แต่จะท าเป็นเกาะกลางถนนให้ยาวออกมาก่อนได้หรือไม่ ซึ่งเราจะท าเกาะกลางถนนเส้นโรง
ภาพยนตร์เก่าให้ยาวออกมาได้หรือไม่ 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
บริเวณนี้เดิมที เป็นเกาะกลางถนนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พอเรามีการขยายและท าถนนใหม่ และตรงจุดนั้นจะมี
ทางเลี้ยวเข้า บขส.เก่า ซึ่งได้ตัดเกาะกลางออกไปเพ่ือรถจะได้เลี้ยวยูเทิร์น เข้า บขส.เก่า ตรงนั้น ซึ่งตอนนี้ไม่มี บขส.เก่า
แล้ว เราจะท าแยกวงเวียนจริงๆ กระผมว่าต่อเกาะกลางออกมาน่าจะสามารถท าได้ ถ้าเราท าวงเวียนให้ยานพาหนะมา
วิ่งมาตัดท่ีแยกวงเวียนได้เลย ครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ถ้าเราไม่ท าวงเวียนแต่เราจะท าเกาะกลางยาวมาถึงแยกร้านมังกรทอง เพ่ือให้ยานพาหนะเลี้ยวเข้าทางเทศบาลได้เลย 
ให้ทดลองดู 1 เดือน เพราะบริเวณนั้นมีตลาดนัด และจะไม่สามารถกลับรถบริเวณตลาดนัดนั้นได้ คือจะท าไว้ไม่ให้
ยานพาหนะไปกลับตรงบริเวณนั้น ให้ลองน าแบริเออร์พลาสติกมาลองวางดูก่อน ซึ่งให้น าแบริเออร์พลาสติก มาวาง
ตั้งแต่หน้าร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอิเลฟเว่น บขส.) ไปจนถึงหน้าร้านมังกรทอง และให้ดูว่าการจราจรจะเป็นอย่างไร จะ
ช่วยลดอุบัติเหตุได้หรือไม่ 
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่จะต้องให้สมาชิกชุมชนไป
ชุมชนละ 2 คน และให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมไปด้วย  

  นายชาญชัย ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กองสาธารณสุขขอรายงานผลการด าเนินงาน การปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ าตามถนนเส้นต่างๆ 
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทางกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกองช่างออกส ารวจฝาท่อระบายน้ าที่ช ารุด ตาม ตรอก ซอย 
และถนนเส้นต่างๆ จะเจออยู่เป็นจ านวนหนึ่งที่ช ารุด ทางกองช่างได้ออกแบบและค านวณวัสดุอุปกรณ์ ตอนนี้ก าลัง
ด าเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ าอยู่ ถ้ามีประชาชนหรือทางหน่วยงานอ่ืน ติดต่อเข้ามาทางประชาสัมพันธ์หรือทาง
อ่ืนๆ ช่วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าขณะนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้างและก าลังด าเนินการซ่อมแซมการวางฝาท่อระบาย
น้ าให้เรียบร้อย ขอบคุณครับ 
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  นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของกองคลัง เรื่องการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี ตอนนี้ได้รับของกองการศึกษามาเรียบร้อยแล้ว และกองช่างและ
กองสาธารณสุขฯ มีอะไรที่จะต้องจ าหน่ายหรือไม่ ถ้ามีขอรายละเอียดภายในอาทิตย์นี้ ค่ะ 

  นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กองการศึกษาขออนุญาตหารือ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องออกก าลังกายที่สวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ซึ่งมี
ประชาชนถามถึงเรื่องเครื่องออกก าลังกาย ซึ่งกระผมได้บอกไปว่า เครื่องออกก าลังนี้เราจะมีของใหม่มาลงให้ ส่วน
ของเดิมเตรียมการท าจ าหน่าย และผมได้มามองอีกว่า เครื่องออกก าลังกายเรายังที่ติดตั้งอยู่แล้วที่ โรงเรียนเทศบาล 5 
ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 3 ตัว ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอยืมจากโรงเรียน 1 ตัว เพ่ือมาลงที่สวนสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีน
กัลยาณี เรื่องไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล 2 ขณะนี้ได้ประสานไปที่การไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าจะมาด าเนินการขยายเฟส
ไฟฟ้าให้ และเรื่องสนามฟุตซอล ของโรงเรียนเทศบาล 4 เหลือแค่ปูพื้นครับ ขอบคุณครับ 

  นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางกองวิชาการและแผนงาน ขอเพ่ิมเติมเรื่องการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนฯ การพัฒนา 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เนื่องจากเราได้ประกาศใช้แผนฯ ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ไปเมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน 2560 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายไปแล้ว ได้มีการท าแผนฯ เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2561 ในขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้กับหน่วยงาน กอง ฝ่าย 
ให้ด าเนินการ ในการดูแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เป็นแผนฯ ตัวมาสเตอร์เลยว่าเราจะต้องมีการเพ่ิมเติมในเรื่องใดบ้าง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ซึ่งบางโครงการที่จะต้องด าเนินการ เป็นเรื่องของการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
การบริการสาธารณะและรายการครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มาบรรจุในแผนฯ ฉบับแรก ให้กลับไปทบทวนดูว่า บางปีงบประมาณ
ที่มีการเพ่ิมเติม ที่จะดึงไปท างบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ. 2562 นั้น ได้มีโครงการใดบรรจุอยู่บ้างและดูเรื่องเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่จะไปด าเนินการ สามารถด าเนินการได้หรือไม่ เช่นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ประสานทางกองช่าง 
ในเรื่องของการประมาณราคาค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยก่อนที่จะไปท างบประมาณรายจ่าย ในแบบต่างๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการส่ง ถ้าโครงการที่จะด าเนินการในเรื่องของการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการที่ด าเนินการเอง   ให้ใส่ตามแบบ 
ผ.01 และโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ เช่นอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ท า
หนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเรา ให้เพ่ิมเติมโครงการเข้ามาและให้ดูเงินงบประมาณด้วยว่าที่ได้
บรรจุเข้าแผนฯ สี่ปี เงินงบประมาณนั้นอาจจะต่ ากว่าที่เราไปท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้แก้ไขก่อน ในขั้นตอนที่
มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนฯ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ คือให้ทุกส่วนราชการที่มีการเพ่ิมเติมเข้ามา ให้ส่ง
โครงการมาภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และทางกองวิชาการและแผนงานจะยกร่างแผนฯ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนจะประชุมรอบแรกตามตารางปฏิทินที่ได้แจกให้ทุกส่วนราชการแล้ว ให้ไปดูว่าจะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมเข้ามา
ให้ทัน และทางกองวิชาการและแผนงานจะต้องมีการจัดการประชุมรอบแรกและคณะกรรมการพัฒนาและลงเวที
ประชาคม ถ้าโครงการใดที่เป็นโครงการเกี่ยวกับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องลงไปตามชุมชนแต่ละชุมชนและประชุม
คณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมเมืองทั้ง 17 ชุมชนก่อน แล้วถึงจะประกาศใช้แผนฯ คาดว่าจะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จทุกงวดภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จะมีโครงการบางโครงการเกี่ยวกับเรื่องงบลงทุนไม่ทราบว่าจะมีเพ่ิม
โครงการใดบ้าง ลองไปปรับดูว่าที่ได้บรรจุเข้ามาตาม ผ.01 หรือ ผ.05 ที่จะต้องไปของงบประมาณกับส่วนราชการอ่ืน
จะต้องมาทบทวนดูด้วย ขอน าเรียนให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องแผนฯ เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
โครงการ 2 โครงการที่ยังไม่ผ่านสภาฯ จะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป 
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  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการแรกคือ โครงการของถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ที่
ไม่ผ่านสภาฯ หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จเรียบร้อย ได้ความมาว่าที่ไม่ให้ผ่าน คือสภาฯ จะไปของบประมาณจาก
กระทรวงมหาดไทย จากกรมส่งเสริมฯ โดยที่ไม่ต้องใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล แต่ได้ตัดสินใจมาว่าให้ใช้ จ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลและขออนุมัติสภาฯ ไป ซึ่งให้ขยายถนนข้างละ 2 เมตร และวางท่อตลอดแนว ซึ่งจะขยายออกข้างละ 
2 เมตร กลัวจะมีปัญหาเพราะเป็นล ารางน้ า ซึ่งจะต้องท าเรื่องขอการใช้พ้ืนที่ เลยตัดสินใจว่าจะให้ตัดต้นตีนเป็ด ตาม
ไหล่ทางออกไป ซึ่งตอนนี้จะต้องท าเป็นโครงการน าบรรจุเข้าแผนฯ เพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสม ครับ 

  นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรณีเงินอุดหนุนของ
สาธารณสุข ตามท่ีเราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ได้มา 16 ชุมชน เนื่องจากว่า ตามฐานข้อมูลเดิมที่
มีการรายงานตามระบบต่างๆ นั้น ฐานข้อมูล 16 ชุมชน แต่กรณีที่มีการเพ่ิมเติมขึ้น 1 ชุมชน จะต้ องใช้วิธีการตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเข้ามาเพ่ิมเติมอีก 1 ชุมชน โดยใช้การโอนเงินงบประมาณ  
ชุมชนละ 20,000 บาท โครงการเดิมเป็นโครงการที่เพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งโครงการนี้มีปรากฏอยู่แล้วในแผนฯ เพ่ิมเติมแล้ว 
เราสามารถเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ายังใช้ชื่อโครงการเดิมอยู่ แต่รายละเอียดนั้นเปลี่ยนแปลงไป คือเราต้องเพ่ิมเติม
ขึ้นมาอีก 1 ชุมชุน รวมเป็น 17 ชุมชน และเพ่ิมเงินงบประมาณ โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงตัวรายละเอียดและต้องลง
เวทีประชาคมอีกครั้งเพ่ือขอความเห็นชอบ ทางกองสาธารณสุขจะต้องมาด าเนินการในเรื่องของการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายและท าญัตติขออนุมัติจากสภาฯ ขอรับความเห็นชอบที่จะขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนและต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2561 เพราะจะเป็นฐานที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณถัดไปที่ตั้งรองรับ เงิน  
ถ้ากรณีของสภาฯ ที่ตามสมัยที่จะต้องเปิดคือภายในเดือนสิงหาคม ในการท างบประมาณรายจ่าย คือน างบประมาณ
รายจ่ายเข้าในระเบียบวาระที่ 1 และหลักการต้องท าภายในวันที่ 15 เพราะกองสาธารณสุขจะต้องไปด าเนินการให้ทัน
ตามระยะเวลา เพราะมี 17 ชุมชน ชุมชนละ 3 โครงการ ถ้าจะเพ่ิมมาอีก 1 ชุมชน จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนฯ 
ก่อน ทางกองสาธารณสุข โครงการทุกโครงการตอนนี้ผ่านเวทีของชุมชนมาแล้ว เหลือแค่ 1 ชุมชน ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ จะต้องมีการท าเรื่องของเวทีประชาคมระดับเมือง เพราะเป็นโครงการเกี่ยวการสาธารณสุข ซึ่งไม่
ต้องไปลงชุมชนทุกชุมชน ถ้าเป็นไปตามระยะเวลาในปฏิทินที่วางไว้ ทุกส่วนราชการที่จะด าเนินการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนฯ จะต้องท าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 แล้วทางกองวิชาการและแผนงานมายกร่าง 
ขั้นตอนนี้จะต้องเตรียมในเรื่องของธุรการ ที่จะต้องจัดระเบียบวาระในการเชิญคณะกรรมการสนับสนุน คือหน่วยงาน
ภายในและคณะกรรมการประชาคมเข้าร่วม ตามกรอบระยะที่ก าหนดไว้ วันที่  12 มิถุนายน 2561 และ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และในเวทีประชาคม
ระดับชุมชน ถ้ามีโครงการเกี่ยวกับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคาบเกี่ยวกับชุมชนใด จะต้องลงชุมชนนั้น ซึ่งก าหนดไว้ในวันที่ 
20 - 26 มิถุนายน 2561 อาจจะท าแบบเขตการเลือกตั้งควบคู่รวมกันไป และเวทีสุดท้ายที่จะต้องให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีร่วมกับประชาคมเมือง วันที่ 28 มิถุนายน 2561 จะเป็น
ขั้นตอนของการอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งก าหนดการ
อาจมีการปรับเปลี่ยน ค่ะ 
  เรื่องการท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะมีการซักซ้อมไว้ล่วงหน้าก่อน ตอนนี้อยู่ในระยะเวลาที่จะต้องท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในระยะเวลานี้กองคลังจะต้องเตรียมในเรื่องของประมาณการรายรับ จาก
การที่กองวิชาการและแผนงานได้ตรวจสอบรายงานประมาณการรายรับ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) จากเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 ในหมวดเงินที่ ตั้ งรับไว้ในขณะนี้ 
294,000,000 บาท เงินได้เข้ามา 191,000,000 บาท เหลืออีกประมาณ 4 เดือน จะหมดปีงบประมาณ ซึ่งตอนนี้
เงินยังขาดอยู่ ประมาณ 103,000,000 บาท ซึ่งอยู่ในช่วงที่เงินขาดเยอะ ซึ่งในส่วนที่เงินขาดตรงเงินอุดหนุนทั่วไป ใน
หมวดของเงินเดือน และในหมวดของกองสวัสดิการสังคม ที่จะต้องรอรับการจัดสรรในไตรมาสสุดท้าย ซึ่งเงินจะเข้ามา 

/เพ่ิมเติมอีก... 
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เพ่ิมเติมอีก และจากการตรวจสอบในเรื่องของหมวดภาษี ได้ตรวจสอบพบว่าในการตั้งรับหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต ในการตั้งรับงบประมาณ มีการตั้งรับในค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งน าเงินเข้ามาผิดรายการ 
ที่จริงแล้วในการตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามรายการในหัวข้อที่ 6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ไว้ 6,600,000 
บาท จนมาถึงตอนนี้ยังไม่มีเงินเข้า พอตรวจสอบทางกองคลังไปเปิดในเรื่องของประเภทนั้นผิด เป็นประเภท
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีเงินไปเข้าอยู่ประมาณ 5,700,000 บาท ขอให้ด าเนินการตรวจสอบด้วยว่าในการ
ตั้งรับว่าตั้งประเภทใดเป็นประเภทที่ถูกต้องและเงินเข้าผิดประเภทอยู่ ถ้าจะด าเนินการแก้ไข จะต้องแก้ไขตามระเบียบ
วิธีงบประมาณ ตามข้อ 28 ซึ่งจะมีผลตอนที่เราท างบประมาณรายจ่ายในการที่ลงตัวเลขข้อมูลเข้าไป เวลาที่จะปิดงบ
แสดงสถานะตอนสิ้นปีงบประมาณ และได้ประสานไปที่สถานธนานุบาล ในเรื่องของการประมาณการรายรับ ในหมวด
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 
2561 ตั้งรับไว้ 7,500,000 บาท ซึ่งทางสถานธนานุบาลยืนยันว่าในปีงบประมาณนี้ที่จะได้รับเป็นจ านวนเงิน 
7,286,675.98 บาท ซึ่งเป็นการตั้งรับที่ต่ ากว่าการประมาณการไว้ ขั้นตอนตรงนี้ทางกองคลังจะต้องเตรียม การท า
การประมาณการรายรับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะเป็นฐานในการท างบประมาณการรายจ่าย และอีกครั้งใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อาจจะเป็นรอบที่ 2 เพราะเราจะต้องเทียบเคียงประมาณการในปีที่ผ่านมาด้วย ตอนนี้ก็รอ
ยอดจากทาง สตง. ที่ยังไม่รับรองผล ซึ่งจะมีผลในเรื่องของการจัดท างบประมาณรายจ่ายที่เราจะต้องตั้งรับจากรายจ่าย
จริงในปีงบประมาณที่ผ่าน ที่จะไปตั้งจ่ายในประเภทรายจ่ายงบกลางบางประเภท ทางกองวิชาการและแผนงานจะท า
การจัดประชุมซักซ้อมเรื่องของการจัดท างบประมาณรายจ่ายหลังจากที่มีหนังสือซักซ้อมจากกระทรวงมหาดไทย เพราะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนาม ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการตั้งรับเงินอุดหนุนอยู่หลายประเภท ซึ่งใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการตั้งรับไว้มีแค่ด้านการศึกษาและเงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่ และเงินบริการ ของเงินเบี้ย
ยังชีพ ทั้งสามประเภท แต่ปีนี้จะมีเพ่ิมมาของด้านการบริการสาธารณสุขหลายรายการ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ
เพียงเท่านี้ ขอฝากเรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย ของแต่ละหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการท าโครงการต่างๆ ในหมวดค่า
ใช้สอย ขณะนี้ได้มีหนังสือสั่งการและได้แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการทุกส่วนทราบแล้วว่า ในการเขียนค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย จะต้องมีที่มาในเรื่องของระเบียบ หนังสือสั่งการ เพราะว่าเดิมที่เราท าก็จะเขียนค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย เช่นโครงการวันเด็ก จะต้องไปดูว่าเพ่ือจ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง ตั้งจากหนังสือเรื่องใด การใช้จ่ายใน
งานวันเด็ก เราก็จะต้องไปดูระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มีอิงระเบียบข้อใด จะต้องมาเขียนค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในโครงการนั้นด้วย แล้วให้ดึงข้อมูลมาจากในแผนฯ หน้าที่เท่าไหร่  จะมีโครงการของกองการศึกษาซึ่งมีหลาย
รายการที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ยังไม่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ ต้องเตรียมเขียนค าชี้แจงในส่วนนี้ เพราะว่าใน
การเขียนค าชี้แจงจะต้องลงรายละเอียดในหมวดค่าใช้สอย โครงการ รายการครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องอิง
ระเบียบหนังสือจากส านักงบประมาณ หรือหนังสือใดบ้าง ซึ่งหนังสือที่ได้แจ้งเวียนไปเป็นหนังสือเรื่องหลักเกณฑ์การ
เขียนรายละเอียดค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเราจะต้องเขียนรายละเอียดอย่างไรบ้าง ทุกส่วนราชการในการตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ต้องกลับไปดูว่า ที่ท าโครงการแต่ละโครงการหรือการใช้จ่ายเงินที่ตั้งจ่ายอิงหนังสือระเบียบสั่งการ
เรื่องใด ขอบคุณค่ะ 

  นางสุชีรา หงส์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ทางโรงเรียนเทศบาล 3 มีโครงการที่จะเพ่ิมเข้ามาในเทศบัญญัติ เกี่ยวกับการจ้างครูเพ่ิม 3 คน ซึ่งจะขอ
มาเพ่ิมเติมในแผนฯ แต่ถ้าไม่มีงบประมาณ จะขอใช้จากเงินรายได้ ซึ่งจะขออนุมัติเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ และ
โรงเรียนเทศบาล 3 ได้ขอเข้าโครงการ SMLD ซึ่งขอเข้าไปทั้งหมด 6 โครงการ ถ้าได้รับการอนุมัติจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบอีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา แต่รอบเดิมได้ขอไป 9 โครงการ ตอนนี้ได้รายงานการใช้จ่ายเงินให้
กรมฯ ทราบไปแล้ว 7 โครงการ เพราะว่าปีที่แล้วได้รับเงินจากโครงการ SMLD 650,000 บาท และใช้ไปทั้งหมด 
350,000 บาท และยังเหลืออีก 2 กิจกรรม จะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะ   
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  นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ในส่วนที่จะเพ่ิมเติม
โครงการเข้ามาของ โรงเรียนเทศบาล 3 มีอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาหรือไม่ ถ้ามี ก็จะต้องท าเรื่องผ่านทางกอง
การศึกษาก่อน ค่ะ 

  นายศรีทอง สรรพโชติ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล 2 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 จะมีการประชุมผู้ปกครองและได้เชิญ
ผู้ปกครองมารับเงินเรียนฟรี 15 ปี และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กระผมได้ไปรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของกรมฯ น า
โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ซึ่งทั้งประเทศมีผู้ได้รั บการคัดเลือกเป็น
ผู้บริหารดีเด่นทั้งหมด 11 คน ครับ 

   นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน เรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) 
ประจ าปี 2561 ซึ่งจะมีการประเมินในเดือนมิถุนายน 2561 ขออนุญาตทางผู้บริหารโรงเรียน ขอเอกสารจากทาง
โรงเรียน ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอีกครั้ง ในเรื่องการส่งเอกสาร ขอให้ส่งภายในต้นเดือน
มิถุนายน ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว) 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ในหัวข้ออภัยภูเบรศจับ
มือ ททท. ยกเดย์สปาภูมิปัญญาไทยบุกจีน หวังเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานโชว์ภูมิปัญญาไทยในเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ประจ าปี “Thai Festival 
2018” ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองคุนหมิง กุ้ยโจ้ว สาธารณรัฐประชาชนจีน งานนี้ได้ยก 
“อภัยภูเบศรเดย์สปา” หนึ่งในต้นแบบสปาภูมิปัญญาไทยรางวัลกินรีทอง (Thailand Tourism Awards) ไปร่วมจัด
แสดง โดยได้จัดกิจกรรมสาธิตการนวดไทยอภัยภูเบศร การท าสมุนไพรลูกประคบ และท ายาหม่องสมุนไพรให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม พร้อมทั้งแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
ลูกค้าชาวจีนภายในงาน ส าหรับงาน “Thai Festival” ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมส าคัญที่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจ า
สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และน าสินค้า OTOP สินค้าท้องถิ่น 
ที่ได้มาตรฐานมาอวดโฉมให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงหวังเปิดตลาดการค้า การท่องเที่ยวไทยในประเทศจีน เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในปี  2561 จะสามารถเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวสายสุขภาพส าหรับนักท่องเที่ยว
จีน ซึ่งจะช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เพิ่มมากข้ึน นับเป็นอีกภารกิจส าคัญของอภัยภูเบศร ในการสานสัมพันธ์
ทางการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการลงทุน ในวาระที่ 5 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรื่องเงินที่จะต้องเป็นเจ้าภาพงานศพ ซึ่งมีหนังสือเวียนว่าเทศบาลเป็นเจ้าภาพ แต่ไม่มีการเก็บเงิน ซึ่งต่อไปเราจะเก็บ
เงินกองละ 200 บาท แล้วน ามารวมกันในนามเทศบาลฯ กองไหนเกิดการเสียชีวิต กองนั้นก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

/ในการเก็บเงิน... 
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ในการเก็บเงินของแต่ละกอง มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

 

   

     (ลงชื่อ)              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
            (นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ) 
              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  

 

 
 

     (ลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุกิจ เทพประสิทธิ์) 
          รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
              ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


