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 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 8/2562 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 
เวลา 10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓ 
---------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 1.  นายทศพล     พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  2.  นายภวัต            ใจห้าว  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด 
  5.  นางอมรินทร์  สุดใจชื้น  ผู้แทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  6.  นางไพรลิน  ศิริมนตรี  รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
  7.  นายจักรี   จันทร์ไพร รก.ผู้แทนผู้อำนวยการกองช่าง 
  8.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9.  นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  11. นายพายัพ  กลิ่นมาลา ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  12. นางอนุจรีย์  ปาณะวร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  13. นายชาญกฤติมุข ธนาพิชญกรกุล ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  14. จ.ส.ท.ธำรงยุทธ พรหมพร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  15. นางสาวณัชชา ติณิรักษ์  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  16. นายสมหมาย จันทราสินธุ์ ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ 
  17. นางพัชรี  ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  18. นางสาวณัฐวรา เนตรเจริญ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  19. นางจันทร์เพ็ญ พันธ์สอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
  20. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  21. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  นายบุญเกื้อ           พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

2.  นางธนวรรณ  พากเพียรศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
3.  นายสายัณห์  อยู่สุขสุวรรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

  4.  นายวิริยะ  สันติสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
5.  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

  6.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
7.  นางรัตติกาล  โชติมา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
8. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
9. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่   
10.  นายณัฐเศรษฐ  แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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  11. นางเสาวนีย์  จันทร์รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
  12. นายบุญลือ  ถึกวงษ ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ 

13. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
14. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
15. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

  16. นายพงษ์ยศ  บัวศรี     หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 
2.นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

  3. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  4. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
  5. นางสาวอบเชย สีดาเคน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
  6. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

7. นางสาววิภาลักษณ์ โมราบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน   
8. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9. นางชญากานต์ สุขย้อย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
10.นายมานิตย์  สันทัด  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

  11. นางสาวกาญจนา แสนสิมมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  12. นายภานุพงศ ์ มีวงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
     
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  นายทศพล    พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  กล่าวเริ่มการประชุมหัวหนา้ส่วน
ราชการ  ครั้งที่ 7/๒๕62  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบรุี 
ชั้น 3  

  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

  มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕62   
     วันที่ 31 กรกฏาคม 2562    

 นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ 
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  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 8 เรื่องของ
เวลาในการเลิกประชุม 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ทุกส่วนราชการได้รายงานมาเป็น
เอกสารแล้ว ขอให้ทุกส่วนราชการรายงานในเรื่องเร่งด่วนที่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ ขอเริ่มจาก
กองช่าง 

นายณัฐรุทธิ์ สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ  

โครงการก่อสร้างท่ียังค้างอยู่จากปีงบประมาณ 2561 

- ถนนโรมันอุทิศ ซอย 3 อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดนปรับอยู่ 7 เดือน ตอนนี้ผู ้รับจ้างได้ดำเนินการเท
คอนกรีตและบ่อพักแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ 

โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562   

- ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 ยังไม่แล้วเสร็จ 

           - ถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์ วางท่อบ่อพักได้ประมาณ 1,000 เมตร คิดเป็น 50% ของงานวางท่อ  

- ถนนทางเข้าบ้านเอื้ออาทร ตอนนี้วางท่อไปแล้วประมาณ 300 เมตร คิดเป็น 50% ของงานวางท่อ 

 - ถนน คสล. ซอยทรัพย์ไพลิน ตอนนี้วางท่อไปแล้ว 10%  

โครงการก่อสร้างที่ทำสัญญาแล้วในปีงบประมาณ 2562 ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการ 

- ปรับปรุงลู่วิ่งสวนสาธารณะหน้าโรงเรียน ปกณ. 

- ถนนแอสฟัลท์ติก ข้างร้านทองประเสริฐ 
 

นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองคลัง 

นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง กองคลังมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
- ขอให้แต่ละกองนำบิลที่ได้รับการอนุมัติการเติมน้ำมัน ให้ไปเติมให้เรียบร้อย เพราะจะแจ้งตัดยอดในวันที่ 10 

กันยายน 2562 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันการปิดระบบบัญชี เพราะจะต้องปิดระบบบัญชีให้ทัน 30 กันยายน 
2512 ในระบบ e-laas 

- หน่วยงานไหนมีความประสงค์ที่จะกันเงินในโครงการต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการที่จะการเงิน และนำส่ง
ให้ทางกองคลังในวันที่ 5 กันยายน 2562  

- โครงการก่อสร้างถนนริมเข่ือน เราได้ประกาศในระบบ e-gp เรียบร้อยแล้ว 

นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองสาธารณสุขฯ 
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นายคมสัน  ศิร ิปักมานนท์  รก.ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม สำหรับกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอนำเสนอดังนี้ 

 

- 16 สิงหาคม 2562 ได้จัดการอบรมการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs โดยได้วิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาค 7 มาเป็นวิทยากร  

- 26 สิงหาคม 2562 ทางกองสาธารณสุขฯ บรรยายสรุปการศึกษาดูงาน ที่มีคณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุ จาก
เทศบาลเมืองหนองคาย มาดูงานผู้สูงอายุของเรา จำนวน 200 กว่าท่าน ณ โรงเรียนเทศบาล 5  
- 27 สิงหาคม 2562 ทางกองสาธารณสุขฯ ได้จัดให้ความรู้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 ทางโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญสำนักปลัด 
 

          พ.จ.อ.มงคล  ทดกิ่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ งานทะเบียนราษฎร์ ได้ปรับปรุง
ห้องท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง โดยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด อุปกรณ์ถ่ายรูปบัตรประชาชน 
พร้อมกับโปรแกรมออกค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ หลังจากท่ียื่นคำร้องจะมีใบเสร็จออกมาท้ายคำร้อง สามารถออกใบเสร็จ
ให้กับประชาชนได้เลย และนำส่งค่าธรรมเนียมให้กับกองคลังได้ในแต่ละวัน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังให้แก่ สตง. 
หรือหน่วยงานต่างๆ เป็นปัจจุบัน 

 

นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองสวัสดิการฯ 
 

          นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ขอ
อนุญาตรายงานเพิ่มเติมจากเอกสารแนบดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นต้นไป กองสวัสดิการสังคมรับลง
พ้ืนที่ เพ่ือรับการแสดงตน ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบและช่วย
ประชาสัมพันธ์  หลักฐานที่จะนำมาใช้ หากมาแสดงตนด้วยตนเอง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ ซึ่งเป็นบัญชีเล่มเดียวกันกับที่ได้แจ้งไว้กับทางกองสวัสดิการฯ ฉบับจริง คนพิการก็เพิ่มเติม
หลักฐานคนพิการ ผู้ที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้ด้วยตนเอง ก็ให้มาขอรับเอกสารเพ่ิมเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่
วันที่ 10 กันยายน 2562 และถ้าใครจะมาแสดงตนก็สามารถมาแสดงตนได้ตลอดแต่จะยังไม่ได้รับการโอนเงิน จนกว่า
ท่านจะมาแสดงตน หากยังไม่มาแสดงตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตลง เงินที่เราติดค้างข้างท่านไว้ จะไม่
มีการโอนเงินกับทายาท เพราะเป็นสิทธิ์เบี้ยยังชีพเฉพาะตน 

 

นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองการศึกษา 

  นายมานิตย์   สันทัด  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันนี้จะมีผู้มาประเมินที่โรงเรียนทศบาล 3 
ขอให้คุณครูของโรงเรียนเทศบาล 3 เป็นผู้อธิบาย  
  นายชาญกฤติมุข  ธนาพิชญกรกุล  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 วันนี้ทางโรงเรียนมี
การประเมิน ประเมินโครงการ SDML ก็จะมีคณะกรรมการมาจาก เทศบาลนครราชสีมา มีคุณครูและคณะผู้บริหารมา
ประเมิน ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการประเมินการตรวจเอกสาร   

           นายพายัพ  กลิ่นมาลา ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  ขอแจ้งการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมของโรงเรียน  

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 - วันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ได้เข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม สถานปฏิบัติธรรมแม่ชีอารีลักษณ์ อำเภอนาดี มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 193 คน และคุณครู 12 คน  
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- วันที่ 5 สิงหาคม 2552 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติของ
จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1 ณ ค่ายพรหมโยธี  

- วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม วิชาการท้องถิ่ นระดับประเทศ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทางโรงเรียนได้รับ 2 รางวัล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทงานวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลา 

         นางสาวณัชชา ติณิรักษ์  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน  ร่วมกันเดินรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติกและลดปริมาณขยะ โดยให้มีการ
คัดแยกขยะของโรงเรียนและชุมชน ทางโรงเรียนได้แจกถุงผ้าที่ผลิตจากทางโรงเรียน ให้กับชุมชนด้วย 

 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว) 
 

          นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอสอบถามทางกองสาธารณสุขฯ 
พ่ีท่านรองธนวรรณได้สั่งการ เรื่องการกวาดขยะ ได้ประสานงานเรียบร้อยแล้วหรือยังว่าเป็นหน้าที่ของใคร 

          นายคมสัน  ศิริปักมานนท์  รก.ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

          นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ทางกองคลังเรื่องการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายไปถึงไหนแล้ว 

 

          นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับทางกองคลังได้พยายามเร่งรัดการ
เบิกจ่าย ณ ขณะนี้ เรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างยังคุยส่งเข้ามาอยู่มาก เลยอยากจะขอเร่งรัดแต่ละกองให้ตามเอกสารที่
เสนอ เพราะว่ามันมีระยะเวลา กว่าจะมาทำการเบิกจ่าย มันค่อนข้างช้ามาก ซึ่งเหลือเวลาอีกเดือนเดียว และปีนี้ใน
ระบบ e-laas ทาง สตง.จะตรวจผ่านระบบเท่านั้น เลยอยากจะขอเอกสารทั้งหมด ส่งไม่เกินภายในวันที่ 20 กันยายน 
2562 เพราะ 10 วันสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการรวบรวมเอกสารของทางกองคลัง ซึ่งการทำงานผ่านระบบมัน
ค่อนข้างช้า กว่าจะประมวลผลได้แต่ละเรื่อง และมันจะเป็นปัญหาสำหรับการปฏิบัติงาน ถ้าเราเบิกผ่านระบบไม่ทัน 
กองคลังก็ขออนุญาตบอกว่าไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบได้อย่างไร ถ้าเราเบิกจ่ายให้ไม่ทัน อีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรา
เดินสำรวจภาคสนาม ในส่วนของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่อนข้างมีปัญหาอุปสรรคบ้าง มีบางส่วนที่ทาง 
สตง.เรียกเงินภาษีป้ายเพ่ิมเราได้ทำการแจ้งหนังสือเพ่ือเรียกเก็บภาษีเพ่ิม มีปัญหาโดนข่มขู่ต่างๆจากประชาชน  ซึ่งทาง
เราก็พยายามทุกวิถีทาง และในต้นปี พ. ศ. 2563 เราจะใช้ภาษีตัวใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ยกเลิกภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ รวมเป็นตัวเดียวกัน  เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งภาษีตัวนี้เราจะต้องเร่ง
การออกภาคสนาม เพ่ือที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่จะต้องชำระภาษีให้ทัน 

 

         นายทศพล   พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ต้องสำรวจให้ทัน ถ้าสำรวจไม่ทันก็
จะไม่ได้เก็บภาษี ไม่รู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบ ตอนนี้สำเร็จไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ทราบ 

 

         นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง ประมาณ 20% เนื่องจากว่าคนของเราส่วนหนึ่ง
ไม่พอ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งก็ไม่พอ กว่าจะผ่านได้แต่ละรายการ เราต้องสำรวจเขาหลายอย่าง บางบ้านก็เห็นเรา
กำลังจะไปสำรวจก็ปิดบ้านไม่ยอมให้เราสำรวจ เราได้ทำเอกสารแจ้งในหลายๆช่องทาง ทั้งกับประธานชุมชน และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความร่วมมือ การประเมินจะประเมินจากมูลค่าของทรัพย์สิน อย่างบ้านหลังหนึ่งเขามีเนื้อที่
เท่าไหร่ และแบ่งการใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยเท่าไหร่ ทำการค้าเท่าไหร่ และถึงจะใช้ราคาประเมิน
จากกรมธนารักษ์ ทางตอนนี้กรมธนารักษ์ยังไม่ได้แจ้งให้เราทราบถึงราคาประเมิน 
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         นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ถ้าบางบ้านไหนไม่ให้ความร่วมมือ
เราสามารถตีเป็นตารางเมตร แล้วยื่นรายชื่อไปก่อนได้ไหม ไม่อย่างนั้นจะไม่เสร็จ พอประกาศไปแล้วเขาว่าเราประเมิน
ไม่ถูกค่อยมาคุยกับเขาอีกที เราสามารถทำได้ไหม กองช่างสามารถประเมินได้ไหม ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จ ถ้าเขาไม่
มาก็ถือว่าการประเมินของเราถูกต้อง  ถ้ามันไม่เสร็จเราไม่สามารถเก็บภาษีได้เลย ของเดิมประเมินไว้เท่าไหร่ 

 
 

         นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง เรามีการประเมินเดิมอยู่ แต่มันไม่เป็นปัจจุบัน 
 

         นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  การโดนว่าโดนข่มขู่ เป็นเรื ่อง
ธรรมดาของคนทำงาน เราก็คุยกับเขาดีๆ ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำ ก็ขอให้ช่วยเร่งรัด ถ้ามันเก็บภาษีไม่ได้ก็
ไม่รู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนไหน 

\ 

         นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม แล้วจะ
เริ่มเก็บภาษีในเดือนเมษายน แต่ว่าจะต้องประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีก่อน 2 ครั้ง รอบแรกจะเป็นการประกาศรายชื่อว่า
ผู้เสียภาษีมีทรัพย์สินอะไรบ้าง ถ้าไม่ถูกต้องให้มาแย้ง พอมาแย้งว่าไม่ถูกต้องเราก็ จะแก้ไข ถ้าไม่มีใครมาแย้งเราก็จะ
ประกาศรอบที่ 2 ตามรอบแรก 

        นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  การประเมินครั้งนี้เราจะได้เงินภาษี
เพ่ิมใช่ไหม 

        นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง เท่าที่ประเมินไว้แล้วคาดว่าภาษีน่าจะลดลง 
เพราะโดยปรกติแล้วทุกที่ลดลงกว่าเดิม 

        นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  รอบนี้เราได้แยกภาษีเป็นเขตไหมว่า
ตรงนี้เป็นเขตเศรษฐกิจ 

        นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง เท่าที่ประเมินไว้แล้วคาดว่าภาษีน่าจะลดลง 
เพราะโดยปรกติแล้วทุกที่ลดลงกว่าเดิม ของเดิมจะแยกเป็นเขตเศรษฐกิจ แต่ภาษีตัวนี้เป็นภาพรวมหมดไม่มีการแยก
เขต เนื่องจากว่ามันมีการยกเว้นใน 50 ร้านแรก เนื่องจากว่าภาษีตัวนี้ฐานมาสูง 

 

        นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  อีกหนึ่งเรื ่อง พี่ให้แต่ละกองไป
ประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา ได้ทำการประเมินกันแล้วหรือยัง 

 

         นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตที่จะเรียนในภาพรวม เมื่อการประชุมครั้งที่
แล้วท่านรองธนวรรณ ได้ฝากกองต่างๆ ให้ช่วยตรวจสอบพนักงาน และได้ขอให้ทางสำนักปลัดได้ช่วยตรวจสอบด้วย 
ตอนนี้ทางฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบออกมาแล้ว  

- สำนักปลัด พนักงานจ้างตามภารกิจ 15 ราย พนักงานจ้างทั่วไป 22 ราย รวม 37 ราย   
- กองคลัง พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ราย พนักงานจ้างทั่วไป 1 ราย รวม 5 ราย  
- กองช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 ราย พนักงานจ้างทั่วไป 24 ราย  รวม 30 ราย  
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 ราย พนักงานจ้างทั่วไป 22 ราย รวม 32 ราย  
- กองวิชาการและแผนงาน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ราย พนักงานจ้างทั่วไป 1 ราย  รวม 3 ราย  
- กองสวัสดิการสังคม พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ราย 
- กองการศึกษา มีพนักงานจ้างครูท่ีทำงานในเทศบาล 7 ราย และพนักงานจ้างเหมา 9 ราย รวม 16 ราย 
 

         นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ท่านรองธนวรรณ ท่านสั่งให้ไปดวู่า
พนักงานที่จ้างที ่ทางเทศบาลจ้าง ทำงานได้คุ ้มค่าต่อทางเทศบาลไหม และให้ทุกส่วนราชการประเมินพนักงาน 
ยกตัวอย่างเช่น คนสวน ไปตัดหญ้าตัดได้เป็นพื้นที่เท่าไหร่ ให้ประเมินเขามาว่าคุ้มค่าไหม กับการที่จ้างเขามาทำงาน 
พนักงานขับรถ 1 เดือนขับรถกี่ครั้ง ถ้าไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งให้เหลือน้อยลง บางอย่างไม่คุ้มค่าแต่มีความจำเป็นต้องจ้างก็
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เสนอเข้ามาว่าเพราะเหตุผลใด ยกตัวอย่างเช่นพนักงานประชาสัมพันธ์ บางวันไม่มีคนมาติดต่อเลย แต่ก็จำเป็นต้องมีไว้
เพื่อประชาชนมาติดต่อราชการ บางส่วนที่ไม่จำเป็นก็จ้างให้น้อยลง จะได้นำเงินไปพัฒนาอย่างอื่น เพราะเท่าที่
ตรวจสอบรู้สึกว่าค่าจ้างพนักงานเป็นจำนวนเงินที่เยอะมาก ขอฝากให้เสนอรายงานก่อนวันที่ 15 กันยายน 2562 
เพราะจะต้องต่อสัญญาจ้างภายในเดือนกันยายน ตามกฎหมายแรงงานถ้าจะต้อง เลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าไหม หรือว่า
สัญญาจ้างปีต่อปีไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

         นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพราะเราเป็นหน่วยงานราชการ 
ไม่ต่อสัญญาก็แค่ไม่ต่อสัญญา ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า  

 

         นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ท่าไม่มีปัญหาอะไรก็ขอให้เสนอ
รายงานเข้ามาก่อนวันที่ 15 กันยายน 2562 

 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อันดับแรกขอรายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา  

- ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ตอนนี้ได้ทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อยู่ในระหว่าง
นำเสนอท่านผู้ว่าอนุมัติให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องของ
วันที่ 12 สิงหาคม 2562  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง ก็จะมีการจัดกิจกรรมตัก
บาตร ถวายเครื่องราช กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันแม่ซึ่งโรงเรียนในสังกัดได้ จัดงาน และ
กิจกรรมอื่นๆตามเอกสารแนบ 

เรื่องที่ 2 ประชาคมอาเซียน ขอนำเสนอเรื่องของการเปิดด่านประเทศมาเลเซีย ทางด่านสะเดา เดิมทีการเปิด
จะเปิดถึงเวลาเที่ยงคืน   ปัจจุบันทดลองเปิดด่าน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการค้าขาย เพื่อความสะดวกใน
การข้ามแดนซึ่งน่าจะเป็นผลดี ส่วนในเขตที่ใกล้กับจังหวัดปราจีนบุรี เช่นด่านบ้านคลองลึก ได้มีการขยายเวลา เดิมเปิด 
7.00 น.- 20.00 น. ปัจจุบันเปิดเวลา  6.00 น. - 22.00 น. ได้มีการทดลอง และประกาศเป็นการถาวรเมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2557 คาดว่าด่านสะเดาน่าจะดำเนินการคล้ายคลึงกัน เพราะด่านสะเดาจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย มี
มูลค่า 5 แสนล้านบาทต่อปี  คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนของด่านคลองลึกรองลงมาประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาท ต่อปี 
 

  มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

  - ไม่มี  

มติที่ประชุม  ทราบ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
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     (ลงชื่อ)              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
                   (ภานุพงศ์  มีวงศ)์ 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
  

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสมบูรณ์     ภู่สวัสดิ์) 
              รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


