
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  4 / ๒๕๕9 

วันที่  27  เมษายน  ๒๕๕9 
เวลา  ๑0.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
           ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
   2. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์  รองปลัดเทศบาล 
   3. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาล 
   4. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   5. นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   6. นายไวยวิทย์   เชยประทุม  ผู้อ านวยการกองช่าง 
   7. นางพิศเพลิน   ฉัตรไชยพรกุล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   8. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   9. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
   10. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   11. นายศรีทอง   สรรพโชติ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   12. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
   13. นายอาคม   สมบูรณ์วงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   14. นางสาวทัศนีรัตน์  ไม้แดง   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   15. นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   16. นายพงศพัศ  ถวิลสุข   รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   17. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   18. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   19. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   20. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   21. นายคมสัน   ศิริปักมานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   22. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   23. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   24. นางธัญพร   กมลกุลรภัส  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   25. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
   26. นายไพรัชต์   โกศล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
   27. นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   28. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
   29. นายชัยศิริ   จันทร์รักษา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   30. นายธนิตย์   มีโภคา   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   31. นายชรัตน์   พานิกุล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
   32. จ.ส.อ.สุริยันต์  จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   33. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

/34. นางมัทนียา... 
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   34. นางมัทนียา   แสนใจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   35. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    

เปิดประชุม เวลา ๑0.0๐ น. 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 / ๒๕๕9 วันที่ 27 เมษายน ๒๕๕9 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 จะมีการจัด
ประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่งประเภทตามลักษณะงาน ซึ่ง
เทศบาลฯ ได้เชิญท่านสถาพร  โรจน์รัตนพล หัวหน้างานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในเรื่องนี้ ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ มีขั้นตอนการประเมินที่
ละเอียดมากขึ้น ซึ่งในอนาคตทุกกองจะต้องส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนจะต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานของตนเองต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาการปฏิบัติงาน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 / ๒๕๕9  
                             วันที่ 23 มีนาคม 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 / ๒๕๕9 วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / ๒๕๕9 วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕9 
โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ๒๕๕9 ขอเชิญกองคลัง 

   นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม รายงานผลการจ าหน่ายดอกไม้ในวันสงกรานต์ งบประมาณที่ลงทุน มีค่าดอกไม้ 
ทองค าเปลว น้ าอบ ธูปเทียน ลงทุนไป 2,900. - บาท จ าหน่ายได้ 4,040.- บาท ยอดคงเหลือ 1,140.- บาท 
งบประมาณท่ีเหลือกองคลังได้น าฝากเข้าบัญชีศาลหลักเมืองเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ 
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   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม การร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้ให้นโยบายไว้ว่าในการจัด
งานเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะงานที่เทศบาลฯ จัด ขอให้พนักงานเทศบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดงาน เท่าที่สังเกตใน
งานประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพนักงานเทศบาลของเราเข้าร่วมงานค่อนข้างน้อย ไม่ทราบเป็นเพราะ
สาเหตุใด ส าหรับเรื่องการจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ผมขออนุญาตให้นางสาวบุญยืน  
แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน ส าหรับงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เป็นการจัดพิธีรดน้ าขอพรคณะ
ผู้บริหาร และในวันที่ 13 เมษายน 2559 เป็นการจัดพิธีท าบุญตักบาตร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 2 ท่าน ได้มาร่วมงาน การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย การ
ด าเนินงานของกอง ฝ่ายต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่จะมีในเรื่องของขบวนแห่ที่พนักงานเทศบาลกับ
พนักงานครูเทศบาลของเราเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย ในส่วนของชุมชนไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ 

   นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม การจัดงานวันเทศบาล ประจ าปี 2559 การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และอีกส่วน
หนึ่งที่ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ช่วงนี้งานทะเบียนฯ มีประชาชนมาใช้บริการจ านวนมาก 
เพราะเป็นช่วงปิดเทอม เจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ จะให้บริการประชาชนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน ประชาชนจะน าบุตรหลานมาท าบัตรฯ จ านวนมาก เฉลี่ยต่อวันเกือบหนึ่งร้อยราย เฉพาะการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนอย่างเดียว บางครั้งปิดระบบการท างานแล้วยังมีประชาชนมาขอใช้บริการอีก จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ที่ประชุมทราบว่า พนักงานเทศบาลท่านใดที่มีบุตรหลานที่ต้องท าบัตรประจ าตัวประชาชนในช่วงนี้ รบกวนท่านอย่า
เพ่ิงน าบุตรหลานมาท าบัตรฯ ในช่วงนี้ ขอให้เลยในช่วงนี้ไปก่อน แล้วจึงค่อยน าบุตรหลานของท่านมาท าบัตรฯ เพราะ
ตอนนี้รับประชาชนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่นอกเขต ซึ่งทางอ าเภอฯ ก็ผลักมาให้กับเทศบาลฯ 
ค่อนข้างมาก ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ในช่วงนี้กองสวัสดิการฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งชุมชนย่อยเพ่ิมอีก 1 ชุมชน 
ซึ่งจะด าเนินการโดยตัดโอนบ้านเลขที่จาก 4 ชุมชนหลักที่อยู่ใกล้กับตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ คือ ชุมชนบ้านกลางเหนื อ 
ชุมชนบ้านกลางใต้ ชุมชนตรอกขจร และชุมชนบัวลาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าแผนที่และจัดแบ่งบ้านเลขที่ หากมี
ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบ ทั้งจะส าเนาแจ้งทุกส่วนราชการเพ่ือทราบว่าเทศบาลฯ มีการจัดตั้งชุมชนใหม่ ทางกอง
สวัสดิการฯ ได้พูดคุยกับประธานชุมชนใกล้เคียงแล้วและทางประธานชุมชนก็ยินยอมให้มีการจัดตั้งชุมชนใหม่แล้ว ซึ่งจะ
มีผลต่อการขอรับงบประมาณสนับสนุน SML ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม งานหลักๆ ที่ผ่านมา เป็นงานจัดสถานที่ เวทีงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เวที เวที
งานวันสงกรานต์ และเวทีงานวันเทศบาล ในส่วนของถนน ก าลังส ารวจซ่อมแซมหลุมที่เป็นฝาตะแกรงท่อระบายน้ าที่
ได้รับการร้องขอจากสถานีต ารวจฯ ประมาณ 4 – 5 จุด ส่วนมากด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และก าลังขยายผลไปถนน
สายอ่ืนที่ไม่มีผู้ร้องขอ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

 

/นายบรรเจิด... 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขณะนี้โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) มีปัญหากรณีพ้ืนที่ที่ติดกับโรงเรียน มีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ าเข้า
มาในโรงเรียน บางทีโรงเรียนแจ้งกับคู่กรณีแล้วอาจดูไม่น่าเชื่อถือมากพอ ขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนประสานกับ
กองช่าง ให้ท าหนังสือออกจากกองช่าง จะได้ดูมีหลักฐานรายละเอียดเพียงพอ เพ่ือให้ทางคู่กรณีด าเนินการ เช่น  
หลังคาที่ไม่มีรางน้ า แล้วปล่อยน้ าทิ้งเข้ามาในโรงเรียน ก็ขอให้คู่กรณีด าเนินการท ารางน้ าให้เรียบร้อย 

   นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เรียนท่านประธาน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม วันที่ 19 เมษายน 2559 งานส่งเสริมในส่วนของ     
ผู้พิการของชมรมบุษราคัม ไดด้ าเนินงานประเพณีสงกรานต์ พิธีสงฆ์น้ าพระ เป็นการช่วยเหลือให้ผู้พิการที่ไม่มีโอกาส ได้
มีโอกาสออกมาร่วมกิจกรรมกับคนปกติ จัดกิจกรรมที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ ค่าอาหาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใช้
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และในวันที่ 20 เมษายน 2559 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของชมรม
บานไม่รู้โรย พิธีสงฆ์น้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชา
ประสิทธิ์) โดยใช้งบประมาณของชมรมบานไม่รู้โรย และในวันที่ 26 เมษายน 2559 กิจกรรมของชมรมพิทักษ์จิต การ
ส่งเสริมให้ผู้พิการทางจิตเวชได้มารวมกลุ่มกัน ท ากลุ่มสัมพันธ์ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ส่งเสริมอาชีพในอนาคตของผู้พิการทาง
จิตเวช โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเรื่องการส่งมอบงาน งานขยะและบ าบัดน้ าเสีย กอง
สาธารณสุขฯ ได้ส่งมอบงานให้กับกองช่างเรียบร้อยแล้ว งานธุรการกองช่างจะต้องประสานกับงานธุรการกอง
สาธารณสุขฯ เพ่ือโอนงบประมาณต่อไป ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รถดูดโคลนเลนวันใดที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน และท า
บันทึกเก็บใส่เล่มไว้ว่าออกไปปฏิบัติงานวันใด เวลาใด สถานที่ใด เพ่ือแสดงให้ (สตง.) เห็นว่าเราใช้งานอย่างคุ้มค่าได้
ออกไปปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่ซื้อมาจอดทิ้งไว้เฉยๆ และตลาดสดเทศบาลฯ ไม่ทราบว่ามีใครมาประสานกับกอง
สาธารณสุขฯ หรือไม่ ที่ทางตลาดจะขอท าเครื่องระบายอากาศ เพ่ือระบายความร้อน เพราะรู้สึกร้อนอบอ้าว โดยทาง
ตลาดจะใช้งบประมาณของตลาดท าเอง 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เครื่องระบายอากาศที่ทางตลาดสดเทศบาลฯ ร้องขอนั้น ขณะนี้อยู่ข้ันตอนการออกแบบ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม (ส านักปลัดเทศบาล) 

   นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งให้
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ทางส านักปลัดเทศบาลได้รับ ซึ่งน าส่งมาจากส านักงานหนังสือพิมพ์เสียง
ปราจีน เข้าใจว่าคงเป็นการร้องเรียนกันเป็นกลุ่มหลายคน จึงขอแจ้งในประเด็นที่มีการร้องเรียน คือ ขณะนี้สวนสุขภาพ
บริเวณตรงข้ามหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี มีผู้ออกก าลังกายมาก ประชาชนสนใจการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น ผู้ที่ไปออก
ก าลังกายมีทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าศาล และรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน 
ข้อความคิดเห็นต่างๆ ที่ร้องเรียนมาเพื่อให้เทศบาลฯ ดูแลรักษาความสะอาดสถานออกก าลังกายไว้หลายประการ ดังนี้ 
   1. เรือดับเพลิงควรหาทางจ าหน่ายหรือขนย้ายออกไป 
   2. เครื่องเล่นในสนามไม่มีการบ ารุงดูแลรักษา ใบไม้หล่นทับถมกันเต็มไปหมด  
   3. ควรปิดทางขึ้นทางวิ่งออกก าลังกาย เพราะมีผู้น ารถจักรยานและจักรยานยนต์ขึ้นไปขับบนทางวิ่ง
ออกก าลังกาย ท าให้ผู้ออกก าลังกายสับสน อากาศมีมลพิษ ไม่เหมาะสมเป็นสถานที่ออกก าลังกาย 

/4. การเผาไฟริมเขื่อน... 
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   4. การเผาขยะริมเขื่อน ควันจากการเผาขยะจะติดผนังเป็นรอยด่างด าดูไม่สวยงาม 
   5. ต้นไม้ที่มีผู้ปลูกไว้ในสนามหลังสถานีอุตุนิยมวิทยา ทางเทศบาลฯ ไม่เคยรดน้ าให้เลย ทั้งที่ผู้ปลูกได้
ปลูกให้เทศบาลฯ 
   6. ก าแพงที่สร้างไว้ข้างทางวิ่ง ช ารุดหลายจุดควรได้รับการซ่อมแซม 
   7. เสาไฟฟ้าที่ตั้งริมทางวิ่ง ช ารุด 2 ต้น ควรซ่อมแซม 
   8. ริมน้ า เทศบาลฯ ควรตัดหญ้า ตัดต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ เพ่ือ
เป็นที่พักผ่อนของประชาชนยามอากาศร้อนอบอ้าว 
   9. ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ บ้านรองผู้ว่าฯ ควรปรับพ้ืนที่ท าสนามตะกร้อ สนามฟุตซอล            
ให้ประชาชนได้เล่นกัน 
   10. ต้นจามจุรี บริเวณโคนต้นควรท าเป็นที่พักผ่อนของประชาชน ไม่ควรปล่อยให้รก 
   ส านักปลัดเทศบาล ขอความร่วมมือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เมื่อได้ด าเนินการและรายงานให้ส านักงาน
หนังสือพิมพ์เสียงปราจีนทราบแล้ว ช่วยส าเนาเรื่องที่รายงานน าส่งงานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 ชุด เพ่ือ
เจ้าหน้าที่จักได้รวบรวมเป็นเรื่องเดียวกัน หากมีการร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรมฯ และต้องการตรวจสอบ เราจะได้มี
ข้อมูลให้ศูนย์ด ารงธรรมฯ ตรวจสอบ ขอบคุณค่ะ 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ในส่วนของก าแพงริมเข่ือนที่ช ารุด เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอบคุณครับ 

   นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตที่ประชุม
และต้องขอโทษท่านผู้อ านวยการกองช่างด้วย งานรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ จริงๆ แล้วภารกิจเป็นของกองช่าง 
ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ คนงานในชุดทั่วไป ตอนนี้ไม่มีแล้ว เมื่อก่อนมีลูกจ้างประจ าและเมื่อเกษียณแล้ว ไม่มีการ
สรรหาในส่วนนี้เข้ามา ท าให้ไม่มีคนงานในส่วนนี้แล้ว คนงานที่ท าความสะอาดถนนและทางเท้าอยู่ในขณะนี้ เป็นคนงาน
ของบริษัทซึ่งจ้างเหมามาท างาน พอมีปัญหาเช่นนี้ กองสาธารณสุขฯ ต้องเข้าไปดูแลทุกครั้ง ขอให้บริหารจัดการ
บุคลากร ให้มองปัญหาสวนสาธารณะเป็นเรื่องส าคัญด้วย ขอท าความเข้าใจในประเด็นที่ว่าเวลาที่ส่วนกลางรับหนังสือ
และส่งเรื่องมายังกองสาธารณสุขฯ เหมือนเป็นหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าอยากให้กองช่างช่วย
แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมองประเด็นนี้เป็นงานหลัก เพราะเป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่ เห็นและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา 
ซ่ึงจะท าให้มองเห็นความก้าวหน้าของงานรักษาความสะอาดสวนสาธารณะด้วย ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่อง ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ขอน าเสนอเกี่ยวกับ “รถไฟประชารัฐ” ภาพใหญ่ประเทศจีน
ต้องการพัฒนาจีนตอนใต้ มณฑลยูนาน ทางทิศตะวันตกที่ไม่ติดชายฝั่งทะเล จีนต้องการพัฒนาเพ่ือน าส่งสินค้าออกทาง
ทะเล ซึ่งจะต้องผ่านประเทศลาวและประเทศไทย เส้นทางรถไฟที่ใช้ คือ กรุงเทพฯ – แก่งคอย – นครราชสีมา 
ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้งบประมาณลงทุน 1.7 แสนล้านบาท ช่วงนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ประเทศไทยจะขายข้าว
และยางพารา เป็นค่าก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาสัดส่วนการลงทุนว่าใครออกเท่าไร รูปแบบการด าเนินงานมี
รายละเอียดอย่างไรบ้าง เทคโนโลยีที่ใช้ เพราะเป็นรถไฟความเร็วสูง สิ่งที่ต้องเตรียม คือ สภาพพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่
เข้ามาก่อสร้างทางรถไฟ ขอบคุณครับ 

 
/ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 

   นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง เสาไฟฟ้าภายในโรงเรียน ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเรียนน ามาวางไว้ชั่วคราว เมื่อก่อสร้าง
อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ตั้งเสาไฟฟ้าขึ้น ผู้ปกครองก็ร้องเรียนว่าหากไฟฟ้ารั่วจะเกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียนได้ 
เสาไฟฟ้านี้ เป็นเสาที่เชื่อมไฟฟ้าระหว่างอาคารเรียน ความจริงแล้วควรจะเชื่อมโดยไม่ต้องใช้เสา แต่ในเมื่อ
ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ได้เอาสายไฟออกจากเสา จ าเป็นต้องตั้งเสาไฟฟ้าขึ้น และต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ทาง
โรงเรียนก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการเองได้  จึงประสานไปยังกองช่างและขอความอนุเคราะห์ให้กองช่าง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณค่ะ 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กองช่างได้ตรวจสอบแล้ว จะต้องใช้รถเครนยกเสาไฟฟ้า ซึ่งทางกองช่างไม่มีรถเครน จึงไม่สามารถด าเนินการได้ ต้อง
ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้การไฟฟ้าฯ มาด าเนินการให้และมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการยกเสาไฟฟ้าขึ้นนั้น คงต้องใช้งบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งจะต้องน าเรื่องเข้า
สภาเทศบาลฯ เพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณในส่วนนี้ ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งต่อไป ขอให้กองการศึกษาน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณ
จากเงินสะสม และอีกเรื่อง ช่วงนี้ไฟไหม้ทุ่งทุกวัน พนักงานดับเพลิงท างานหนักกันทุกวัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดเหตุนอกเขต
ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ แต่ส่วนใหญ่ประชาชนจะแจ้งมายังเทศบาลฯ ในเมื่อประชาชนแจ้งมา พนักงานเขาเราก็
ต้องออกไป เพ่ือบริการประชาชน ผมต้องขอขอบคุณพนักงานดับเพลิงทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันท างานให้ภารกิจ
ลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลฯ เพ่ือขอใช้อาคารห้องสมุด
ของเทศบาลฯ เมื่อมาศึกษาระเบียบฯ และได้สอบถามนิติกรของเราแล้วว่าเป็นอ านาจของสภาฯ จะต้องท าญัตติฯ 
น าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ และตอบกลับไปยัง (ต.ม.) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทาง (ต.ม.) ได้เข้า
มาดูสถานที่แล้ว และพอใจสถานที่ของเราและยินดีที่จะปรับและเก็บรายละเอียดให้กับเทศบาลฯ หากมีความคืบหน้า
ประการใดจะน าเรียนให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีก าหนดการไหมว่าจะขอใช้นานเท่าใด และมีเงื่อนไขอย่างไร
บ้าง เงื่อนไขจะต้องระบุในญัตติที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วย เพราะถ้าสมาชิกสภาฯ อภิปราย จะได้มีเหตุผลตอบ
สมาชิกสภาฯ ได้ มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม     
ในวันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม เวลา ๑0.45 น. 

 

 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์) 
         รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 


