
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  5 / ๒๕๕9 

วันที่  30  พฤษภาคม  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. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   6. นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
   7. นางพิศเพลิน   ฉัตรไชยพรกุล  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   8. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   9. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   10. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   11. นายศรีทอง   สรรพโชติ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   12. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
   13. นายอาคม   สมบูรณ์วงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   14. นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   15. นายพงศพัศ  ถวิลสุข   รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   16. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
   17. นายณัฐเศรษฐ  แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   18. นายคมสัน   ศิริปักมานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   19. นายพงษ์ยศ  บัวศรี   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
   20. นายจักรี   จันทร์ไพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
   21. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   22. นางธัญพร   กมลกุลรภัส  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   23. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
   24. นางอมรา   อาคมานนท์  พยาบาลชํานาญการพิเศษ 
   25. นายไพรัชต์   โกศล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
   26. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ 
   27. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ ซ้ิมเจริญ  นักวิชาการสวนสาธารณะชํานาญการ 
   28. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
   29. นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
   30. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
   31. จ.อ.ณัฐพล   นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   32. นายชรัตน์   พานิกุล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
   33. จ.ส.อ.สุริยันต์  จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

/34. นางอัจจิมา... 
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   34. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
  35. นางมัทนียา   แสนใจ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   36. จ.ส.อ.จักรพงษ์ บุษบงค์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
   37. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เปิดประชุม เวลา ๑0.0๐ น. 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 / ๒๕๕9 วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 / ๒๕๕9  
                             วันที่ 27 เมษายน 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 / ๒๕๕9 วันที่ 27 เมษายน ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / ๒๕๕9 วันที่ 27 
เมษายน ๒๕๕9 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ๒๕๕9 ขอเชิญสํานักปลัด 

   นางอ้อมเดือน  ศรีม่ันคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ ในการขอยืมใช้โต๊ะ – เก้าอ้ีในห้อง
ประชุม เพราะเคยมีการมาขอยืมไปใช้งานแล้ว เมื่อนํามาคืนโต๊ะ – เก้าอ้ี เกิดชํารุดเสียหาย กลับมาไม่สมบูรณ์ หาก
ต้องการใช้โต๊ะ – เก้าอ้ี ขอให้ยืมใช้ของกองช่าง เพราะของสํานักปลัดมีเพียง 20 ตัว ที่ใช้งานในห้องประชุม จึงอยากให้
โต๊ะ – เก้าอ้ีในห้องประชุมของเรามีสภาพที่สมบูรณ์ ใช้งานได้นานๆ ขอบคุณค่ะ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
โต๊ะ – เก้าอ้ี ที่ใช้ในห้องประชุม ไม่ควรให้ส่วนราชการอ่ืนยืม ถ้าจะใช้  ขอให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป เพราะบางครั้ง
จังหวัดขอความอนุเคราะห์มาเราก็ต้องให้ และควรแยกโต๊ะ – เก้าอ้ีที่ใช้งานในห้องประชุมกับที่จะให้หน่วยงานอ่ืนยืมใช้
แยกออกจากกันหรือระบุไปเลยว่าหน่วยงานอ่ืนหรือส่วนราชการต่างๆ ในเทศบาลฯ ถ้าจะใช้โต๊ะ – เก้าอ้ี ก็ให้ใช้ของ
กองช่าง เพ่ือเป็นการแยกการใช้งานโต๊ะ – เก้าอ้ีของเราไม่ใหช้ํารุดเสียหาย 

/นางอมรรัตน์... 
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   นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ขอติดตามผลการชี้แจงตรวจสอบงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งกองคลังได้มีบันทึกไปยังกอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 และชี้แจงให้กอง
คลังทราบภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่มีส่วนราชการใดๆ รายงานกลับมา กองคลังจะต้อง
รายงานให้ (สตง.) ทราบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งครบกําหนด 60 วัน ส่วนราชการที่ยังไม่ ได้ส่งรายงาน
การชี้แจง คือ สํานักปลัด กองการศึกษา และงานรักษาความสงบ ขอให้ส่วนราชการทั้ง 3 ช่วยส่งรายงานการชี้แจงให้
กองคลังทราบ กองคลังจะได้รวบรวมนําส่ง (สตง.) ต่อไป ซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องรายงานให้ (สตง.) ทราบ และ
เรื่องการส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินบํานาญและเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาล เพ่ือให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ขอให้ทุก
ส่วนราชการจัดส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินบํานาญและเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ก่อนวันเงินเดือนออก 3 วัน พร้อม
แผ่น หากเลยกําหนด กองคลังถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเบิก เพราะถ้ารอจะทําให้เบิกจ่ายล่าช้า  และทําให้กองคลังถูก
ตําหนิจากผู้บริหารได้ จึงขอกําหนดเป็นแนวทางในการส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินบํานาญและเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล ขอให้ส่งก่อนวันเงินเดือนออก 3 วัน ถ้าส่งหลังจากนั้น กองคลังจะไม่เบิกจ่ายให้ จะรวบยอดเบิกจ่ายให้ใน
เดือนถัดไป ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่
ทักท้วงมา สาเหตุเกิดจากความไม่ใส่ใจในการทํางานที่จะทําให้ถูกต้องตามระเบียบ กองคลังส่งบันทึกให้แต่ ละส่วน
ราชการไปเป็นเดือนแล้ว ยังโยนกันไปโยนกันมาอยู่ โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ค่อยลงมา
ดูแล ปัญหาเกิดแล้วแต่ไม่รับผิดชอบ ตอนทําเบิกจ่ายไม่สนใจที่จะศึกษาระเบียบ การชี้แจงไม่ควรโยนไปให้นิติกรเป็น
ผู้ดูแล ซึ่งนิติกรก็มีงานหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว หัวหน้าส่วนราชการจะต้องชี้แจงเอง และการชี้แจงควร 
ชี้แจงด้วยความละเอียดรอบคอบ ไม่ใช่ชี้แจงให้ผ่านๆ ไป ตอนที่ (สตง.) ทักท้วง (สตง.) อาจจะเรียกไปชี้แจงแล้วครั้ ง
หนึ่ง แต่ก็ไม่ใส่ใจที่จะชี้แจง เหมือนธุระไม่ใช่ ไม่สนใจในปัญหา พอ (สตง.) ทําเรื่องมา ก็ยังไม่ใส่ใจอีก และเรื่องการ
ขอให้คืนเงิน ผมขอให้ตรวจสอบว่าถ้าทําผิดระเบียบหรือเบิกจ่ายผิดระเบียบจริงหรือไม่ ถ้าผิดก็ขอให้คืนเงินไป เพราะ
การทํางานของเทศบาลฯ ถ้าทํางานแล้วองค์กรได้ประโยชน์ จะชี้แจงเพ่ือต่อสู้ก็ได้ ไม่เป็นไร แต่ถ้าคิดแล้วว่าทําผิด
ระเบียบ ผิดพลาดไปแล้ว อย่ามองว่าเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหน้า อย่าดึงดัน ขอให้ทุกคนตั้งใจและปรึกษาหารือกัน
ไม่ใช่ให้ทําเพียงคนเดียว หัวหน้าส่วนราชการควรลงมาดูแลและตรวจสอบว่าควรรายงานอย่างไร ควรมีการอ้างระเบียบ 
อ้างกฎหมาย อย่าชี้แจงโดยไม่มีเหตุผล จะขอเวลา (สตง.) เพ่ิมอีก 7 วัน ได้หรือไม่ เท่าที่ทราบมาหลายส่วนราชการก็ยัง
ไมเ่ริ่มดําเนินการ แล้วเหลือเวลาแค่ 1 วัน ผมว่ายังไงก็ไม่ทัน ควรทําหนังสือหรือเจรจากับ (สตง.) ขอขยายเวลาเพ่ิมอีก 
7 วัน ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องรายงานให้ (สตง.) ทราบ ช่วยติดตามและดําเนินการโดยด่วน ขอบคุณครับ 

   นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ขอใช้ศูนย์พยาบาล
ศาลาไทยของเทศบาลฯ เป็นสถานที่รักษาพยาบาล โดยขอความร่วมมือให้เทศบาลฯ ช่วยทําความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ 
และซ่อมแซมประตู ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองช่างที่ช่วย
ดําเนินการตัดแต่งต้นไม้ และซ่อมแซมประตู ในส่วนของประตูขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซม และ
ชมรมสร้างสุขภาพ ได้กําหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขอความร่วมมืองานสวนสาธารณะของกองช่าง เข้าร่วม
กิจกรรมในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯ จะขอความร่วมมือจากงานรักษาความสะอาด
ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยในกิจกรรมนี้ด้วย เพ่ือทําความสะอาดและเก็บสิ่งกีดขวางในสถานที่ออกกําลังกาย (แอโรบิค) และ
เรื่องความคืบหน้า การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้โอน
งบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลฯ จํานวน 440,000.- บาท ในปี 2559 จะให้ 5,000.- บาท 

/ต่อคน... 
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ต่อคน เฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (สิทธิ์บัตรทอง) ในปี 2560 เป็นต้นไป จะให้ทุกสิทธิ์ แต่งบประมาณรายหัวจะ
ลดลง ไม่ถึง 5,000.- บาท ต่อคน ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะให้คนละเท่าไร ในช่วง 4 เดือนที่เหลือ เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดูแล
กลุ่มหลักประกันสุขภาพ ลักษณะงานที่เข้าไปดําเนินการในทางพยาบาล คือ พยาบาลของเราจะต้องเข้ ารับการอบรม
ตามหลักสูตร 12 วัน และหลักสูตรของอสม. ผู้ที่ต้องไปดูแลที่บ้าน ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร 70 ชั่วโมง ถึงจะ
ได้ค่าตอบแทน ซึ่งกําหนดให้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงขั้นต่ํา 300.- บาท ต่อวัน ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรื่องร้องเรียนผ่านทาง Facebook ของปราจีนเดลี่ รถขยะของเทศบาลฯ บีบน้ําขยะทิ้งกลางถนน บริเวณทางโค้งแยก
ธนาคารกสิกรไทย ทางโค้งนั้นแค่น้ําฝน รถจักรยานยนต์ขับมาเร็วๆ ก็ลื่นล้มแล้ว เพราะถนนตรงนั้นเป็นถนนหลังเต่า 
ประชาชนก็มาโทษว่าเป็นเพราะน้ําขยะจากรถขยะของเทศบาลฯ เพราะว่ามีกลิ่นจากน้ําขยะ ผมขอให้กองสาธารณสุขฯ 
ช่วยกําชับเจ้าหน้าที่ เวลาบีบน้ําขยะช่วยบีบให้ไกลจากบ้านคน หาที่ที่เหมาะสมที่จะบีบอัดขยะ จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
และเรื่องร้องเรียนอย่างนี้อีก 

   นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม กองสวัสดิการสังคม ในช่วงนี้ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับกองสวัสดิการสังคม
โดยตรง มีแต่งานที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม กองสวัสดิการสังคมได้รับการประสานจากส่วนราชการต่างๆ ขอความร่วมมือส่ง
หนังสือไปยังประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน บางครั้งทางประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนมักจะตําหนิ
ว่าทางกองสวัสดิการสังคมส่งหนังสือแบบเร่งด่วน ทําให้ดําเนินการไม่ทัน เป็นเพราะกองสวัสดิการสังคมได้รับการ
ประสานจากส่วนราชการต่างๆ มาอีกที และส่งหนังสือมาท่ีกองสวัสดิการสังคมล่าช้า อย่างเช่น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน ได้รับ
การประสานมาเพ่ือขอรายชื่อประชาชนในการร่วมลงประชามติเพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คือ จะขอรายชื่อ
ภายในวันนั้นเลย ทางชุมชนก็ไม่สามารถดําเนินการให้ได้ จึงทําให้มีคําตําหนิมา ขอเรียนให้ท่านผู้บริหารได้รับทราบ
ข้อมูลในส่วนนี้ ขอบคุณค่ะ 

   นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องสวนสุขภาพตรงข้าม
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ผมขออนุญาตให้นักวิชาการสวนสาธารณะ เป็นผู้ชี้แจง ขอบคุณครับ 

   ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ซิ้มเจริญ นักวิชาการสวนสาธารณะชํานาญการ  เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องร้องเรียนสวนสุขภาพตรงข้ามโรงเรียนปราจีนกัลยาณี มีร้องเรียนเข้ามา 10 เรื่อง ผมขอ
แยกเรื่องที่ดําเนินการเสร็จแล้วกับเรื่องที่อยู่ระหว่างกําลังดําเนินการ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างกําลังดําเนินการ มีดังนี ้
   1. เรือดับเพลิงที่ต้องขนย้ายออกจากบริเวณสวนสุขภาพ กองช่างได้ดําเนินการประสานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างให้งานป้องกันฯ ดําเนินการขนย้ายเรือดับเพลิงออกไป 
   2. การปิดทางขึ้นทางวิ่งออกกําลังกายที่มีผู้นํารถจักรยานและจักรยานยนต์ขึ้นไปขับบนทางวิ่งออก
กําลังกาย 
   3. กําแพงริมเข่ือนที่ชํารุด 
   4. รอบต้นจามจุรีที่จะเทปูนล้อมรอบโคนต้น 
ในเรื่องที่ 2 – 4 ขณะนี้ได้ประสานไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เมื่อได้วัสดุ
อุปกรณ์แล้วถึงจะดําเนินการต่อไป ส่วนเรื่องท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ 
  1. เครื่องเล่น เครื่องออกกําลังกาย ทําความสะอาดฉีดล้าง กวาดใบไม้ที่ทับถม จะทําให้แล้วเสร็จทุก
วันก่อนเวลา 15.00 น. 

/2. การเผาขยะ... 
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   2. การเผาขยะริมเขื่อน ขณะนี้ไม่มีการเผาขยะริมเขื่อนแล้ว 
   3. ต้นไม้หลังสถานีอุตุนิยมวิทยา ได้ดําเนินการต่อท่อเพ่ือเดินสายรดน้ําโดยเฉพาะ 
   4. เสาไฟฟ้าริมทางวิ่งที่ชํารุด 2 ต้น ได้ดําเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
   5. หญ้าริมเขื่อนที่ขึ้นรก ได้ประสานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดําเนินการตัดหญ้าเรียบร้อยแล้ว 
   6. หลังบ้านรองผู้ว่าฯ มีหญ้าขึ้นรกและจะให้ปรับเป็นพ้ืนที่เป็นสนามออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา 
ขณะนี้ ได้ดําเนินการตัดหญ้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการทําสนาม ต้องรอรถ JCB ซ่อมเสร็จ ถึงจะเข้าไปดําเนินการ
ปรับปรุงทําเป็นสนามได้ ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กองการศึกษา ได้จัดอบรมนาฏศิลป์ไทย นาฏยศัพท์
ให้กับนักเรียนในสังกัดประมาณ 80 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และกิจกรรมที่จะจัดในเดือนมิถุนายน 2559 จะมีการจัดประกวดมารยาทไทย และการสวดทํานอง
สรภัญญะ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เป็นการเตรียมนักเรียนเพ่ือแข่งขันในระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการที่มาตัดสิน 
กองการศึกษา ได้เชิญวัฒนธรรมจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกมาเป็นคณะกรรมการ ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 
4 (อุดมวิทย์สมใจ) และเรื่องที่กองคลังแจ้งให้ทราบ ในส่วนของกองการศึกษาจะมี 2 เรื่อง ที่ทาง (สตง.) ทักท้วง คือ 
โครงการเข้าค่ายเยาวชนและโครงการเก็บตัวนักเรียนเพ่ือแข่งขันเด็กเก่ง ซึ่งโครงการเข้าค่ายเยาวชนได้ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ประสานกับกองคลังแล้ว และจะดําเนินการตามที่ (สตง.) ทักท้วง ส่วนโครงการเก็บตัวนักเรียนเพ่ือแข่งขันเด็กเก่ง 
ผู้รับผิดชอบได้ทําบันทึกรายงานมาแล้ว และได้นําเรียนท่านปลัดฯ ท่านปลัดฯ ได้แนะนํามาว่า ควรจะมีเพ่ิมเติมและควร
อ้างกฎหมายประกอบการชี้แจงด้วย ก็ได้ประสานกับผู้รับผิดชอบแล้ว และจะนําส่งกองคลังตามกําหนด และเรื่องการ
ขอบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน ซึ่งมีทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่ขอบุคลากรทาง
การศึกษาของเราไปเป็นวิทยากร ก็เป็นที่น่าหนักใจของผู้บริหารสถานศึกษา จึงขอนําเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบและขอ
ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายของท่านผู้บริหารว่า เราควรจะสนับสนุนอย่างไรบ้าง และมีหนังสือมาจากเทศบาลนครแหลม
ฉบัง ขอบุคลากรของเรา 6 ท่าน คือ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ครูคมสันต์ โรงเรียนเทศบาล 6 ครูพจนา โรงเรียน
เทศบาล 5 ครูก่ิงแก้ว ครูรุจิเรข โรงเรียนเทศบาล 4 และครูสุรางค์ โรงเรียนเทศบาล 3 ขอไปเป็นวิทยากรในวันที่ 22 
– 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งการไปเป็นวิทยากรกองการศึกษาก็ไม่ขัดข้องหากเป็นในบางครั้งบางคราว แต่ในกรณีของ
เทศบาลนครแหลมฉบัง ที่ขอบุคลากรของเราและขอเบิกงบประมาณให้กับบุคลากรของเราด้วย ซึ่งพิจาณาแล้วเห็นว่า 
ไม่มีที่ไหนทํากัน ขออนุญาตนําเรียนปรึกษาคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
กรณีของเทศบาลนครแหลมฉบังที่ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาของเรา ผมอนุญาตให้หัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์ และครูกิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 เพียง 2 ท่าน ส่วนคุณครูท่านอ่ืนผมไม่อนุญาต และไม่อนุญาตให้เบิก
งบประมาณของเทศบาลฯ ขอบุคลากรของเราแล้วไม่ควรมาเบิกงบประมาณของเราอีก คุณควรดูแลบุคลากรของเราใน
ส่วนนี้ และในขณะนี้ ครูผู้สอนในโรงเรียนก็มีน้อยอยู่แล้ว แล้วเป็นวันทําการ คือ วันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ รวม 3 วัน 
หากให้ไปผมคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

/นางอ้อมเดือน... 
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   นางอ้อมเดือน  ศรีม่ันคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่าน ขอติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้านขายของริมทางฟุตบาท บริเวณชุมชนไทยวิเชียร เทศบาลฯ ได้ทํา
หนังสือแจ้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดว่า ทางร้านขอเวลารื้อถอนในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ขณะนี้ระยะเวลาก็ล่วงเลย
มาแล้ว ก็ยังไม่มีการรื้อถอนแต่อย่างใด ทางศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ก็โทรมาสอบถามติดตามเรื่อง 2 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่มี
ความคืบหน้า จึงขอนําเรียนให้คณะผู้บริหารรับทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ผมขอให้งานรักษาความสงบ ทําหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของร้านหรือนําป้ายไปติด ขอให้รื้อถอนภายใน 7 วัน หากไม่
ดําเนินการรื้อถอน เทศบาลฯ จะให้กองช่างดําเนินการรื้อถอนเอง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่อง ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ขอนําเสนอการประเมินในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หลังจากได้เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารโลก 
(World Bank) ได้ทําการวิจัยจัดลําดับชี้วัดความยากง่ายของการเข้าทําธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลกจํานวน 189 
ประเทศ ผลสรุปในส่วนของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มประเทศที่มีผลการประเมินดีขึ้น ได้แก่ 
อินโดนีเซีย บรูไน ลาว พม่า และกัมพูชา สําหรับประเทศที่ได้รับผลการประเมินแย่ลง ได้แก่ ไทย เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ประเทศที่ผลการประเมินคงที่ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ขอสรุปการจัดลําดับของประเทศไทย เดิมประเทศ
ไทยถูกจัดลําดับความยากง่ายต่อการลงทุนในอันดับที่ 26 ในปี พ.ศ. 2557 แต่ในปี พ.ศ. 2558 หล่นลงมาอยู่ใน
อันดับที่ 49 เป็นผลมาจากความไม่พัฒนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การ
ได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ก็เป็นที่น่ากังวลหากประเทศ ไทยไม่มีการ
ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประเทศไทยอาจจะถูกประเทศเพ่ือน
บ้านอาเซียนแซงลําดับไปก็เป็นได้ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 

   นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 2 ขณะนี้โรงเรี ยนประสบปัญหาในเรื่องของ
กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากโรงเรียนได้รับอาคารปฐมวัย 1 หลัง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
หลัง ทางโรงเรียนได้ดําเนินการติดเครื่องปรับอากาศอาคารปฐมวัย จํานวน 8 เครื่อง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย
งบประมาณของกองการศึกษาอีกจํานวน 2 เครื่อง ปรากฏว่า กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางครั้ง
ผู้ปกครองก็โทรมาสอบถามว่ามีเครื่องปรับอากาศแล้วทําไมไม่เปิดใช้ เพราะถ้าเราเปิดใช้ เครื่องปรับอากาศก็อาจจะพัง 
กอปรกับปีนี้ระดับอนุบาลได้ขยายห้องเพ่ิมขึ้นอีก 2 ห้อง เพราะมีนักเรียนเพ่ิมขึ้น จึงจําเป็นต้องจ้างครูผู้สอนเพ่ิมอีก 7 
คน โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของกระแสไฟฟ้า โดยการเพ่ิมวัตต์และใช้
งบประมาณในการดําเนินการ 3 หมื่นกว่าบาท ติดเครื่องปรับอากาศอีก 2 แสนกว่าบาท จึงขอนําเรียนให้คณะผู้บริหาร
รับทราบ มีวิธีใดที่จะช่วยเหลือให้กระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ขอบคุณครับ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องกระไฟฟ้าไม่เพียงพอของโรงเรียนเทศบาล 2 
เทศบาลฯ ได้จัดทําเข้าแผนเพิ่มเติมในการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการประชุมในตอนบ่ายของวันนี้  

/นายบรรเจิด... 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ปัญหาตอนนี้ คือ โรงเรียนมีอาคารมาก เพราะรับนักเรียนโดยไม่มีการจํากัดจํานวน ผู้ปกครองนําบุตรหลานมาสมัครก็
รับหมด เราต้องอธิบายเหตุผลให้ผู้ปกครองได้รับทราบ แต่ละโรงเรียนเน้นคุณภาพไปที่นักเรียน ไม่ใช่เน้นปริมาณแต่ไม่มี
คุณภาพ หากนักเรียนมีจํานวนมาก การดูแลก็ไม่ทั่วถึง ครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนก็มีคุณภาพเหมือนกัน โรงเรียนในสังกัด
ของเทศบาลฯ มีอยู่ 6 โรงเรียน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ไปสมัครเรียนกับโรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวนน้อยๆ เช่น 
โรงเรียนเทศบาล 1 ปัญหาเกิดขึ้นเพราะการรับนักเรียนจํานวนมากๆ ของโรงเรียน ทําให้ต้องขยายห้องเรียนเพ่ิม ต้อง
จ้างครูผู้สอนเพ่ิม การใช้กระแสไฟฟ้าก็ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายก็เพ่ิมขึ้น และงบประมาณของโรงเรียนก็มีน้อย ทําให้การ
ดําเนินงานต่างๆ ก็มีปัญหา 

   นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 3 ขอติดตามเรื่องเสาไฟฟ้าภายในโรงเรียนที่จะต้อง
ตั้งเสาเพื่อเชื่อมสายไฟระหว่างอาคารเรียน ซึ่งท่านผู้อํานวยการกองการศึกษา ได้แจ้งรายละเอียดมาคร่าวๆ แล้ว ทีนี้จะ
ขอความอนุเคราะห์ขอใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ในการดําเนินการ ซึ่งงบประมาณเงินสะสมของโรงเรียน ณ ขณะนี้
ไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ จึงขอนําเรียนปรึกษาคณะผู้บริหารเพ่ือขอใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ขอบคุณค่ะ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กองการศึกษาได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว การไฟฟ้าฯ แจ้งมาว่า ได้พ้นภาระหน้าที่ของ
การไฟฟ้าฯ แล้ว ไม่สามารถดําเนินการให้ได้ จึงต้องมาดําเนินการประสานในส่วนกองช่างของเทศบาลฯ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์กองช่างช่วยดําเนินการ ปัญหาคือว่าจะต้องใช้เสาไฟฟ้ากี่ต้น และใช้งบประมาณเท่าไร ในการดําเนินการ 
ขอบคุณครับ 

   นางสุชีรา  หงส์เจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงเรียนได้ประสานกับวิศวกรโยธาของกองช่างแล้ว วิศวกรฯ แจ้งว่าไม่ต้อง
ใช้เสาไฟฟ้าก็ได้ ให้เดินสายไฟจากอาคาร 1 คือ อาคารเดิม ไปอาคาร 2 คือ อาคารมัธยม และเดินต่อไปอาคาร 3 คือ 
อาคารประถม เพ่ือลดการใช้เสาไฟฟ้า แต่สายไฟจะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกองช่างได้ประเมินค่าใช้จ่ายมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 
41,000.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ขอบคุณค่ะ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถ้าต้องจัดซื้อสายไฟเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นวัสดุ
ไฟฟ้า เราสามารถโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ามาดําเนินการได้ ถ้าจะขอใช้งบประมาณเงินสะสมของเทศบาลฯ 
ในกรณีนี้ ผมว่าเป็นการเสี่ยงและ (สตง.) อาจทักท้วงได้ และขอต่อเนื่องจากเรื่องไฟฟ้า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ฝนตกแรงและ
อาจทําให้น้ําท่วมถนน ขอฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยวางแผนการขุดลอกท่อระบายน้ํา โดยเฉพาะถนนที่
น้ําท่วมอยู่เป็นประจํา มิเช่นนั้นจะมีการร้องเรียนลงในปราจีนเดลี่อีก และเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ
แท่งที่จะต้องเริ่มดําเนินการ หลังจากที่พนักงานเทศบาลได้รับการอบรมกันมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ไม่ทราบว่าทาง
เจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เริ่มดําเนินการกันหรือยัง ขอฝากและเน้นย้ําว่า เราต้องใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบเดือนตุลาคมนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จ และเรื่องการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจําปี 2559 ได้มีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 
23 พฤษภาคม 2559 และจะประชุมครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งมี อยู่ 4 ด้าน ขอฝากหัวหน้าทีมที่
รับผิดชอบในแต่ละด้าน หากต้องการเอกสารเพ่ิมเติมก็ขอให้ประสานกันแต่เนิ่นๆ ถ้าไม่มีการประสานงานกันเราจะ
เตรียมเอกสารไม่ทัน เพราะการประเมินประสิทธิภาพฯ จะมีคณะกรรมการมาตรวจประเมินเอกสารหลักฐานต่างๆ ถ้า
ไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการเห็น ก็จะไม่ได้คะแนน แล้วคะแนนที่เทศบาลฯ ได้ ก็จะไปแสดงให้เห็นใน 

/ระดับจังหวัด 
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ระดับจังหวัด จึงอยากให้ทุกท่านพยายามทุ่มเทการทํางานในส่วนนี้ โดยเฉพาะหัวหน้าทีมในแต่ละด้าน พยามยามหา
เอกสารหลักฐานให้ครบ เพ่ือที่จะเสนอคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ เพราะการตรวจประเมินฯจะไม่ใช้ดุลยพินิจ 
ถ้าใช้ดุลยพินิจอาจจะโดนฟ้องได้ และอีกเรื่องที่ผมได้เข้าร่วมประชุมมา เรื่องการรับรู้และการตื่นตัว ในการจัดทํา
ประชามติของประชาชนในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จึงอยากให้ทุกท่านศึกษาร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทุกคนจะต้อง
ร่วมลงประชามติ อาจจะแสดงความคิดเห็นได้ แต่ขอให้อยู่ในขอบเขต อย่างน้อยในฐานะข้าราชการสามารถให้ความรู้ 
ความคิดเห็นได้กับบุคคลใกล้เคียง เราต้องทราบว่ารัฐธรรมนูญมีการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิรูป ประเทศอย่างไรบ้าง 
ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
กองสาธารณสุขฯ ผมขอให้ช่วยดูแลฝาท่อระบายน้ําทางเข้าตลาดสดเทศบาลฯ ฝาท่อระบายน้ําไม่เสมอกัน บางฝาก็
เผยอขึ้นและสูงกว่าระดับพ้ืน ประชาชนเดินไปซื้อของในตลาดบางครั้งก็สะดุดฝาท่อแล้วล้ม ขอให้กองสาธารณสุขฯ  
ช่วยเปิดฝาท่อระบายน้ําแล้วทําความสะอาดภายในท่อและปิดฝาท่อระบายน้ําให้เสมอกับระดับพ้ืนด้วย มีท่านใดจะ
นําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณ
ครับ 

ปิดประชุม เวลา ๑0.50 น. 

 

 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายมนตรี   เกิดจิ๋ว) 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 


