
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  3 / ๒๕๕9 

วันที่  23  มีนาคม  ๒๕๕9 
เวลา  ๑0.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
           ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
   2. นายมนตรี   เกิดจิ๋ว   ปลัดเทศบาล 
   3. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์  รองปลัดเทศบาล 
   4. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาล 
   5. นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
   6. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   7. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   8. นายศรีทอง   สรรพโชติ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   9. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
   10. นางเพลินใจ  พ้นเคราะห์ (แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   11. นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   12. นางพัชรี  ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   13. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
   14. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   15. นายคมสัน   ศิริปักมานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   16. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   17. นางนันทา    ศรีนคร   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   18. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   19. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
   20. นายประพล  รัตนมาลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
   21. นายไพรัชต์   โกศล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
   22. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
   23. นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
   24. นายชัยศิริ   จันทร์รักษา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   25. จ.ส.อ.สุริยันต์  จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   26. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
   27. นางมัทนียา   แสนใจ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   28. นายมานิตย์  สันทัด   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   29. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   30. นางสาวปพิชญา  วงษ์กิมฮ้ัว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เปิดประชุม เวลา ๑0.0๐ น. 
 

/นายบรรเจิด... 
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  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 / ๒๕๕9 วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 / ๒๕๕9 
                             วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 / ๒๕๕9 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / ๒๕๕9 วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญส่วนราชการแต่ละส่วนรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ขอเชิญสํานักปลัดเทศบาล (ไม่มี) 
กองวิชาการและแผนงาน (ไม่มี) กองสวัสดิการสังคม (ไม่มี) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไม่มี) กองช่าง (ไม่มี) 
สถานธนานุบาล (ไม่มี) 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขออนุญาตกล่าวในส่วนของกองคลัง ซึ่งขณะนี้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าตรวจเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะทํางานคล้ายๆ กัน แต่ละกองฯ เบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายในลักษณะงาน
คล้ายๆ กัน การตรวจของ (สตง.) จะมีคําทักท้วงและข้อแนะนําต่างๆ หน่วยงานที่จะทราบดีที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นกอง
คลัง ผมขอให้กองคลังนําข้อทักท้วงในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เสนอให้ที่ประชุมทราบ เมื่อมีการทักท้วงในเรื่องใดแล้ว 
ครั้งต่อไปจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ขอให้ผู้อํานวยการกองคลังช่วยนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

   นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องการทักท้วงจาก (สตง.) ตอนนี้จะเป็นการทักท้วงด้วยวาจา ยังไม่มีรายงานสรุปมา เรื่องที่ 1 เรื่องการขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ (สตง.) ได้มีการทักท้วงว่า กรณีขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
จะต้องทําบันทึกขออนุญาตจากผู้บริหาร และในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวจะต้องอ้างเหตุผลความจําเป็นในการ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยคํานึงถึงความประหยัด แต่ถ้ามีความจําเป็นจริงๆ ในการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไป
ราชการก็สามารถกระทําได้ เพราะในระเบียบฯ ไม่มีระบุไว้ว่าให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ เรื่องที่ 2 เรื่องการเบิกค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ต่อไปจะต้องมีรูปถ่ายเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายฎีกา และการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองโครงการต่างๆ ใน
กรณีท่ีมีการเลี้ยงรับรองจะต้องมีหนังสือจากหน่วยงานอื่นที่ขอให้ทางเทศบาลฯ ช่วยเลี้ยงรับรอง และเทศบาลฯ ต้องมี 

/หนังสือตอบรับ... 
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หนังสือตอบรับกลับไปด้วย พร้อมทั้งรูปถ่ายในการจัดเลี้ยงรับรองและหนังสือตรวจเยี่ยมสําหรับให้หน่วยงานที่มาขอ
ศึกษาดูงานลงรายการและลงชื่อในหนังสือตรวจเยี่ยม เรื่องที่ 3 ค่าครุภัณฑ์ ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์จะต้อง
แนบรูปถ่ายของครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายฎีกา ส่วนใหญ่ที่ทาง (สตง.) ทักท้วงมาจะเน้นในเรื่องการแนบรูป
ถ่ายเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายฎีกา และเรื่องสุดท้าย ในการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ทาง (สตง.) ขอให้แต่ละกอง
ทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณด้วยทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี หนังสือตรวจเยี่ยมของผู้ที่มาศึกษาดูงาน หน่วยงาน
ใดรับผิดชอบ จะได้มอบหมายเลยว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของงานหรือสํานักปลัดรับผิดชอบ 

   นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หนังสือ
ตรวจเยี่ยม สํานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบมาตั้งแต่เริ่ม แต่ละส่วนราชการจะทราบกันว่าถ้ามีหน่วยงานมาศึกษาดูงานก็จะ
มาขอเบิกจากสํานักปลัด บางครั้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องอาจจะลืมมาเบิกจากสํานักปลัด ซึ่งขอเบิกได้ที่ จ.ส.อ.สุริยันต์  
จําปานิล หรือนายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์ งานธุรการ สํานักปลัด ขอบคุณค่ะ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เราต้องช่วยกันดูแล หน่วยงานที่ให้ศึกษาดูงาน
จะต้องช่วยกันตรวจสอบว่ามีหนังสือตรวจเยี่ยมมาให้เซ็นหรือยัง เพราะถ้าเราลืมแล้ว ค่อนข้างท่ีจะตามให้เขามาเซ็นยาก 
ผมขอฝากให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลด้วย 

   นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้ามี
การศึกษาดูงาน เทศบาลฯ เราจะมีชุดต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มีเลขานุการของชุดต้อนรับแต่ละชุดอยู่แล้ว ขอให้
เลขานุการของชุดต้อนรับแต่ละชุดมาติดต่อรับหนังสือตรวจเยี่ยมจากสํานักปลัด พอต้อนรับคณะศึกษาดูงานเสร็จแล้วก็
นํามาคืนสํานักปลัด ขอนําเรียนให้ท่านผู้บริหารพิจารณาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

   นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในทางปฏิบัติ การศึกษาดูงานแต่ละครั้ง มีการเบิกจ่ายจริง แต่ละกองก็จะขอเบิกหนังสือตรวจเยี่ยมจากสํานัก
ปลัดอยู่แล้ว และนําเสนอเป็นขั้นตอนเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าไม่มีการเบิกจ่ายก็จะไม่ขอเบิกหนังสือตรวจ
เยี่ยม แต่ถ้ามีหน่วยงานมาขอศึกษาดูงาน ผมคิดว่าให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบขอเบิกหนังสือตรวจเยี่ยมจาก
สํานักปลัดโดยตรง เพราะบางทีเป็นเพียงโครงการเล็กๆ ไม่มีการจัดชุดต้อนรับศึกษาดูงาน จึงทําให้ไม่มีรายการตรวจ
เยี่ยมในหนังสือตรวจเยี่ยม ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   
ผมขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบเบิกหนังสือตรวจเยี่ยมจากสํานักปลัด เพราะบางทีเป็นโครงการเล็กๆ ไม่มีจัด
ชุดต้อนรับศึกษาดูงาน ก็จะไม่มีการบันทึก เพ่ือความสะดวกและเป็นการตรวจสอบด้วยว่าปีหนึ่งเทศบาลฯ มีหน่วยงาน
ที่ขอศึกษาดูงานเทศบาลฯ กี่ครั้งต่อปีด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม (ส านักปลัดเทศบาล) 

   นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอติดตาม
ผลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับการสร้างโกดังร้านขายเหล็กของร้านเด่นฟ้า ซึ่งอยู่ตรง
ข้ามกับบ้านของผู้ร้องเรียน จะมีรถบรรทุกมาส่งเหล็กเป็นประจํา และมีรถเล็กมาซ้ือ มีการขนเหล็ก ลากเหล็ก ตัดเหล็ก 

/เสียงดังและมีกลิ่น... 
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เสียงดังและมีกลิ่นเหม็นจากสารพิษ เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งสํานักปลัดได้ประสานไปยังกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างและงานรักษาความสงบแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และทางจังหวัดขอให้
รายงานผลการดําเนินงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งขณะนี้ก็เข้าเดือนมีนาคม 2559 แล้ว  ยังไม่มีการ
รายงานให้จังหวัดทราบ จึงขอติดตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ขอบคุณค่ะ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เทศบาลฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังร้านเด่นฟ้าหรือไม่ (ไม่มี มีแต่การพูดคุยด้วยวาจา) เมื่อไม่มีหนังสือแจ้ง พอจังหวัด
ติดตามเรื่อง เราจะบอกว่ามีการพูดคุยด้วยวาจาไม่ได้ เราต้องคิดวิธีการป้องกันที่จะชี้แจงกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดด้วย 
เมื่อการดําเนินงานไม่คืบหน้า ทางศูนย์ดํารงธรรมก็จะติดตามเรื่อง แล้วเราจะตอบคําถามอย่างไร ถ้าเรามีหนังสือแจ้ง 
เราจะได้มีหลักฐานว่าเราได้แจ้งกับทางร้านแล้ว 

    นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กรณีร้านเด่นฟ้าที่มีการร้องเรียนมา โกดังร้านเด่นฟ้าเข้าข่ายโรงงานประเภทที่ 2 ทางกรมโยธาจังหวัด
ได้เข้าไปตรวจสอบว่ามีเครื่องจักร จึงเข้าข่ายเป็นโรงงานประเภทที่ 2 ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองช่าง เท่าที่ผมทราบมา 
กองช่างได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว แต่น่าจะยังไม่ได้รายงานผลให้ทราบ ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เมื่อกองช่างไดด้ําเนินการตรวจสอบแล้ว วันรุ่งขึ้นก็ต้องรายงาน แล้วทําไมยังไม่รายงาน จะรอรายงานเมื่อไร งานก็ไม่จบ
กระบวนการ แล้วจะตอบคําถามศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอย่างไร คุณก็ไม่มีคําตอบ คุณควรจะทําหนังสือแจ้งและแนบ
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าของร้านได้รับทราบ และส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเป็นทีม ออกไปหลายๆ คน แล้วถ่ายรูปเก็บ
เป็นหลักฐานว่าเราได้ออกไปดําเนินการตรวจสอบแล้ว ได้พูดคุยกับเจ้าของร้านแล้ว มีวิธีแก้ไขอย่างไร และนํามารายงาน
ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทราบ เวลาออกไปตรวจสอบออกไปหลายๆ คน เช่น ผู้อํานวยการกองช่าง รองปลัดฯ นิติกร 
ทําให้ประชาชนเห็นว่าเราให้ความสําคัญกับปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมา ช่วยกันพูด ทําความเข้าใจกับเจ้าของร้าน 
ไม่อย่างนั้นทางร้านก็อ้างไปเรื่อย เราต้องช่วยกันทําความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทางร้าน ถ้าไม่ปฏิบัติตาม      
จะเกิดปัญหาอะไรตามมา พร้อมทั้งจดบันทึกการพูดคุยกับเจ้าของร้านเพ่ือใช้รายงานกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เรื่อง
ร้องเรียนจะได้จบ เอกสารทุกอย่างต้องทําไว้เพ่ือป้องกันตัวเองไม่ให้โดนร้องเรียน 

   นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการ
ประชุมคราวนี้ ถือว่าเป็นการติดตามทวงถามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สํานักปลัดก็รอมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่ 
ทางเจ้าหน้าที่สํานักปลัดก็ตามเรื่องอยู่ตลอด แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ถ้าเอกสารพร้อมที่จะรายงานก็ขอให้นําส่งมาที่งาน
ธุรการ สํานักปลัด เพราะถ้าไมมี่ข้อมูลเราก็รายงานไม่ได้ ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง การจัดงาน “วันเทศบาล” ประจ าปี 2559 (ส านักปลัดเทศบาล) 

   นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง    
การจัดงาน “วันเทศบาล” ประจําปี 2559 กําหนดจัดงานในวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามกําหนดการเริ่มตั้งแต่วันที่ 
20 – 26 เมษายน 2559 มีการจัดบอร์ดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของเทศบาลฯ ส่วนนี้กองวิชาการและ
แผนงานรับผิดชอบ กิจกรรมโครงการ 5 ส. ทุกส่วนราชการดําเนินการเหมือนปกติ ไม่มีการประกวดกิจกรรมเพ่ือรับ
รางวัล ส่วนในวันที่ 20 เมษายน 2559 ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 08.30 น. ร่วมกันถ่ายภาพก่อนที่เริ่ม
กิจกรรมการพัฒนา ส่วนราชการที่ร่วมกันพัฒนา คือ เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณะสุขฯ กองช่าง และงานป้องกันฯ  โดย 

/พัฒนารอบอาคาร... 
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พัฒนารอบอาคารสํานักงาน อาคารบ้านพัก ถนนหน้าเมือง ถนนราษฎรดําริ ถนนปราจีนตคาม สวนสาธารณะหน้า
อาคารสํานักงานเทศบาล โดยใส่แต่งกายชุดพัฒนา และในวันที่ 21 เมษายน 2559 พิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่
พระภิกษุสงฆ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน เข้าร่วมพิธีฯ ตามกําหนดการที่แนบมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 

   นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน เรื่อง การจัดงานมหกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 จังหวัดปราจีนบุรี กําหนดจัดงานในวันที่ 1 เมษายน 
2559 มีการมอบหมายภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ โดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดงาน ในส่วนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสรรงบประมาณ ส่วนนี้แต่งตั้งมาเพ่ือความสะดวกในการเบิกจ่าย
งบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการและปฏิคม ทางจังหวัดฯ มอบหมายให้เทศบาลฯ ร่วมกับสํานักงานจังหวัด
และวัฒนธรรมจังหวัด ขอให้เทศบาลฯ ส่งบุคลากรครูจํานวน 10 คน แต่งกายผ้าไทย เพ่ือต้อนรับดูแลผู้มีเกียรติในวันที่ 
1 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ในส่วนนี้กองการศึกษาจะคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 10 คน มาปฏิบัติ
หน้าที่ในส่วนนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีทําบุญตักบาตร พิธีทําบุญตักบาตรจะมีในวันที่ 2 เมษายน 2559 เทศบาลฯ 
ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่ ตั้งโต๊ะประมาณ 40 ตัว และผูกผ้าโต๊ะผู้บริหารตามความเหมาะสม หน้าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ แสง เสียง จะมีนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อํานวยการกองช่าง ขอให้เทศบาลฯ จัดสถานที่ คือ เวทีใหญ่ที่ เราเคยจัด โดยมีแบบ
มาให้จากจังหวัดฯ และในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ทางจังหวัดฯ จะจัดประชุมและติดตามประเมินผลความคืบหน้าอีก
ทีในการจัดเวที นอกจากเวทีใหญ่แล้วจะมีเวทีย่อย เวทีย่อยจะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะตรงข้ามโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
เวทีย่อยจังหวัดฯ มอบหมายให้เทศบาลฯ ดูแลจัดเวที พร้อมเครื่องเสียง เครื่องเสียงตรงเวทีย่อยขอความอนุเคราะห์ใช้
เครื่องเสียงจากกองวิชาการและแผนงาน ส่วนเวทีใหญ่จะใช้เครื่องเสียงของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดขบวนแห่ “มรดกไทย 3 สาย” มีการเดินขบวนแห่ โดยแบ่งเป็น 3 สาย จุดแรกหน้าสถานีตํารวจภูธรเมือง
ปราจีนบุรี จุดที่สองหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และจุดที่สามหน้าวัดแก้วพิจิตร แต่ละสายประกอบด้วย
อําเภอแต่ละอําเภอ หน้าที่ของเทศบาลฯ คือ ดูแลการรับรายงานตัว จัดขบวนแห่ รูปแบบขบวนแห่ให้เรียบร้อย ขบวน
แห่จะมีในวันที่ 1 เมษายน 2559 เริ่มเวลา 16.00 น. ในส่วนของการจัดขบวนแห่ ดูแลขบวนแห่ขอให้เจ้าหน้าที่    
อปพร. งานป้องกันฯ ดูแลในส่วนนี้ เฉพาะขบวนแห่จากหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัด
กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เทศบาลฯ ได้รับมอบหมายให้จัดชุดการแสดงในวันที่ 3 เมษายน 2559 ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 15.00 น. การแสดงคงต้องขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดง เช่น      
จินตลีลา เพลงพระราชนิพนธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว คงไม่มีอะไรมาก ก็ให้ทาง
กองวิชาการและแผนงานดําเนินการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดมวลชน ทางจังหวัดฯ เน้นเรื่องการทําบุญตัก
บาตร เพราะกลัวประชาชนจะมาร่วมทําบุญตักบาตรน้อย ขอให้กองสวัสดิการสังคม ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนทาง
ชุมชนให้ออกมาร่วมทําบุญตักบาตรกันมากๆ และคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาดสถานที่ ก็จะเป็นหน้าที่ของกอง
สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมในการดูแลความสะอาด โดยรวมหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของเทศบาลฯ ก็มีเพียงเท่านี้ 
รายละเอียดอื่นๆ ก็จะมีการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของเด็กนักเรียน หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงที่ให้ในที่
ประชุมมานั้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนต้องรอการประชุมในวันที่ 28 มีนาคม 2558 อีกครั้ง และเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ อาจจะต้องโอนไปตั้งรายการใหม่เพ่ือเบิกจ่าย แต่ยังมขี้อถกเถียงอยู่ ถ้าจังหวัดฯ 

/อธิบายหนังสือ... 
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อธิบายหนังสือมาไม่ชัดเจน เทศบาลฯ จะมีปัญหาในการเบิกจ่ายและอาจโดนเรียกเงินคืนจาก (สตง.) อย่างเช่น        
ค่าแต่งกาย จังหวัดฯ จึงมอบหมายให้ทางท้องถิ่นจังหวัดฯ ทําหนังสือระบุว่าหน่วยงานนี้รับผิดชอบทําหน้าที่อะไรและ 
ให้เบิกจ่ายได้ แต่หนังสือจะมาเม่ือไรยังไม่ทราบ เราคงจะต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพราะมีหนังสือมอบหมายงานจาก
จังหวัดฯ และค่าใช้จ่ายของแต่ละกอง ก็ขอให้ใช้งบประมาณแต่ละกองในการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างเช่น กองช่างทํา
เรื่องเวที ก็ขอให้เบิกในส่วนของกองช่าง จังหวัดฯ จะระบุมาในหนังสือเลยว่าให้แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบส่วน
ใด และสามารถเบิกจ่ายได้ ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาในการเบิกจ่าย ขอบคุณค่ะ 

   นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ขอแจ้งเกี่ยวกับการคัดเลือกสัดส่วนในการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น สัดส่วนระดับชุมชนและสัดส่วนระดับเมือง เนื่องจากขณะนี้มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยได้ 
ซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดให้
นายกเทศมนตรีร่วมกับรองนายกเทศมนตรีทุกท่าน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนใน
การประชุมประชาคม สัดส่วนระดับชุมชนและสัดส่วนระดับเมือง ขอนําเรียนให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ในส่วนของ
กองวิชาการและแผนงานได้ประสานกับระดับหัวหน้าส่วนราชการในการคัดเลือกผู้แทนมาบางส่วนแล้ว ยังติดในเรื่อง
ของการคัดเลือกหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนราชการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องเข้าร่วมประชุมประชาคม ซึ่งมีจํานวน 4 
ท่าน จึงขอนําเรียนให้ท่านนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ที่ได้ประสานกับกองช่าง
และได้เสนอมาก็จะมี ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดปราจีนบุรี และผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ที่จะเข้าร่วมในส่วนผู้แทนข้าราชการในคณะ
ประชาคมเมือง ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทํายกร่างประกาศก่อน แล้วถึงจะแจ้งทางหน่วยงาน และดําเนินงานจัดทํา
ประชาคมเพ่ือที่จะดําเนินการในการจัดทําแผนฯ ต่อไป หลังจากประชุมประชาคมเมืองเสร็จ ต่อไปก็จะเป็นการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ  3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานจะต้องเริ่มทบทวนแผนฯ เดิมที่อยู่ในแผนพัฒนาฯ 3 
ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ให้ทบทวนในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นมาก่อน จัดระดับความสําคัญและประเด็นในเรื่องของ
ยุทธศาสตร์ก็ขอใช้ยุทธศาสตร์เดิมก่อน ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
การคัดเลือกหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนในการประชุมประชาคมเมือง ขอให้พิจารณาคัดเลือกตามที่กองช่างและ
กองวิชาการและแผนงานเสนอมา 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่อง งานประเพณีสงกรานต์จากการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นที่สังเกตว่าพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมกันน้อยมาก 
ประชุมครั้งที่แล้วกําหนดไว้ว่า มีขบวนกลองยาวนําหน้าขบวนของเทศบาลฯ ผมกลัวว่าขบวนของเทศบาลฯ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมกันน้อย แล้วเราขอความร่วมมือจากชุมชนให้
มาร่วมงานกันมากๆ ทางชุมชนก็มากัน ผมอยากบอกพวกเราว่า ในเมื่อเราขอให้ทางชุมชนออกมาร่วมงานแต่พนักงาน
เทศบาลของเราไม่มาร่วมงาน ขอความร่วมมือจากผู้อํานวยการโรงเรียน และผู้อํานวยการกองต่างๆ ช่วยกําชับบุคลากร
ภายในโรงเรียนและภายในกองต่างๆ ช่วยเสียสละเวลาและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ ฉะนั้น คนที่มาร่วมงานก็ต้องมีจํานวนมากด้วย เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ไป และแสดงให้ (สตง.) 
เห็นว่างบประมาณท่ีเราใช้ไปนั้นคุ้มค่า ขอบคุณครับ 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอความร่วมมือทางโรงเรียนช่วยกําชับครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 
2559 ด้วย มีท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
ขอปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา ๑1.00 น. 

 

 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายมนตรี   เกิดจิ๋ว) 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


