
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  6 / ๒๕๕9 

วันที่  28  มิถุนายน  ๒๕๕9 
เวลา  ๑5.3๐ 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. นายไวยวิทย์   เชยประทุม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
   8. นางพิศเพลิน   ฉัตรไชยพรกุล  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   9. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   10. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   11. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
   12. นายอาคม   สมบูรณ์วงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   13. นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   14. นางภาริณี   ผ่องแผ้ว  รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   15. นายพงศพัศ  ถวิลสุข   รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   16. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
   17. นายณัฐเศรษฐ  แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   18. นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   19. นางนันทา   ศรีนคร   หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
   20. นางธัญพร   กมลกุลรภัส  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   21. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
   22. นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
   23. นายประพล  รัตนมาลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
   24. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
   25. นายธนิตย์   มีโภคา   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   26. จ.อ.ณัฐพล   นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   27. จ.ส.อ.สุริยันต์  จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  28. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
   29. นางสาววภิาลักษณ์  โมราบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน 
  30. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เปิดประชุม เวลา ๑5.3๐ น. 

/นายบรรเจิด... 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 / ๒๕๕9 วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา ๑5.3๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 / ๒๕๕9 
                             วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 / ๒๕๕9 วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / ๒๕๕9 วันที่ 30 
พฤษภาคม ๒๕๕9 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕9 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม (ไม่มี) สถานธนานุบาล (ไม่มี) 
ขอเชิญกองคลัง 

   นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ขณะนี้ กองคลัง ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านธุรการ มาช่วงระยะเวลา
หนึ่ง เนื่องจากบุคลากรที่เป็นข้าราชการได้ลาออกไป ซึ่งกองคลังเป็นส่วนราชการที่มีปริมาณงานมาก เกรงว่าการ
ปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้าหรือเกิดความเสียหายกับทางราชการได้ และตอนนี้กองคลังได้ให้ลูกจ้างช่วยปฏิบัติหน้าที่
แทนในส่วนนี้อยู่ หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต่างกันกับข้าราชการ ขอนําเรียนท่านผู้บริหารเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณค่ะ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ช่วงนี้จะมีข้าราชการที่ขอโอน/ย้าย มาจากสํานักงานนายกรัฐมนตรี ข้าราชการท่านนี้มีความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยี (IT) ซึ่งก็เหมาะสมอยู่แล้วที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่กองวิชาการและแผนงาน และจะมีข้าราชการทหารอีกหนึ่ง
ท่านที่ขอโอน/ย้าย มาปฏิบัติหน้าที่ท่ีกองสวัสดิการสังคม ผมได้แจ้งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าจะขอให้มาปฏิบัติหน้าที่
ที่กองคลัง คงจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 – 2 เดือน กองคลังก็จะได้ข้าราชการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ของกองคลังเอง 
ข้าราชการที่ขอโอน/ย้าย มาปฏิบัติหน้าที่ที่กองวิชาการและแผนงาน ผมไม่ทราบว่าเรื่องดําเนินไปถึงไหนแล้ว 

   นางนันทา  ศรีนคร หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ข้าราชการที่ขอโอน/ย้าย มาปฏิบัติหน้าที่ที่กองวิชาการและแผนงาน เรื่องจะเข้าที่ประชุม ก.ท.จ. ในเดือนนี้ หากเรื่อง
ผ่านแล้ว ถ้าต้องการให้ไปช่วยราชการที่กองคลัง ก็สามารถทําเรื่องไปช่วยราชการที่กองคลังได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

/นายบรรเจิด... 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ถ้าเรื่องผ่านที่ประชุม ก.ท.จ. แล้ว ผมขอให้ข้าราชการที่ขอโอน/ย้าย มาปฏิบัติหน้าที่ที่กองวิชาการและแผนงาน ไปช่วย
ราชการที่กองคลังชั่วคราวก่อน และเมื่อข้าราชการทหารอีกท่านที่ทําเรื่องขอโอน/ย้าย ผ่านที่ประชุม ก.ท.จ. เรียบร้อย
แล้ว ก็ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่กองวิชาการและแผนงาน 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อํานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ในรอบเดือนที่ผ่านมา กองช่างได้ดําเนินการซ่อมแซมถนนที่ประชาชนร้องเรียนมา 
ตรงบริเวณข้างสํานักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีที่ติดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองช่างได้ดําเนินการ
ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว การปรับปรุงสวนสาธารณะตรงข้ามโรงเรียนปราจีนกัลยาณีได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว การจัด 
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ดําเนินการประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์  
งานฉลองสิริ ราชสมบัติครบ 70 ปี  และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ กองช่างได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากงานจะ
คาบเกี่ยวกับงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ผมคิดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ จะดําเนินการ
จัดทําประมาณกลางเดือนกรกฎาคม เพราะถ้าหากทําไว้ก่อนเกรงว่าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อตากแดด ตากฝนแล้ว 
พระบรมฉายาลักษณ์อาจเสียหายก่อนวันงานพิธีฯ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ณ โรงเรียน
เทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) เพ่ือเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคตะวันออก โดยแข่งขันที่สํานักงานเทศบาลเมือง      
วังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 20 – 21 
มิถุนายน 2559 กระผมได้เดินทางไปราชการร่วมกับท่านรองนายกฯ และท่านผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 โรงเรียน  
เข้าร่วมอบรมโครงการขยายการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออก ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ทางเทศบาลฯ ควรดําเนินการต่อ 
เบื้องต้นได้พูดคุยกับท่านผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสํารวจความพร้อม ซึ่งตอนนี้มองว่าบุคลากรของเรา
ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถในเรื่องการใช้เทคโนโลยี และจะสรุปภาพรวมเกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินการ  
และจะขอนําเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบอีกครั้ง และขณะนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)  
ขออนุญาตหยุดการเรียนการสอน เนื่องจากมีโรคมือ เท้า ปาก ระบาด จึงขออนุญาตหยุดการเรียนการสอนทั้ง 2 ศูนย์ 
และได้ประสานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม กองสวัสดิการสังคมได้ให้คําปรึกษาผู้สูงอายุที่มาติดต่อใน
เรื่องเบี้ยยังชีพ และได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีรับผิดชอบ จํานวน 8 
หอพัก และมียกเลิก 1 หอพัก ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบอีกทีว่าได้ยกเลิกจริงหรือไม่  โดยมีท่านรองปลัดเทศบาล ท่านสุกิจ  
เทพประสิทธิ์ ,ผู้แทนกองช่าง , ผู้แทนกองสาธารณสุขฯ ,ผู้ อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 – 6 , 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกันติดตามผลการดําเนิน
กิจการหอพักในครั้งนี้ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน 

/ท้องถิ่น... 
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ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2559 ผลการตรวจในภาพรวม เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ได้ 76.86 เปอร์เซ็นต์ ในด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา ได้ 77.77 เปอร์เซ็นต์ ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ได้ 62.29 เปอร์เซ็นต์ 
และด้านที่ 4 ด้านบริการสาธารณะ ได้ 88.52 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่อนข้างสูง และเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ช่วงนี้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นจํานวนมาก ผมขอขอบคุณทุกส่วน
ราชการ โดยเฉพาะกองช่างและกองสาธารณสุขฯ ที่ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพราะถ้าหากดําเนินการ
ล่าช้าจะทําให้เกิดปัญหาในภายหลัง และผมได้รับแจ้งจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเขตเทศบาล ไฟฟ้าบริเวณศาลหลักเมือง
ค่อนข้างมืด ขอประสานทางกองช่างช่วยดําเนินการตรวจสอบด้วย และป้ายถนนตามซอยต่างๆ มีบางป้ายตัวอักษรลบ
หรือจางหายไป ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อํานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรณีป้ายถนนตามซอยต่างๆ กองช่างได้ดําเนินการเข้าแผนฯ แล้ว คือ จะจัดทําป้ายใหม่ทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ ขึ้นอยู่
กับนโยบายของท่านผู้บริหารว่าจะนํามาใช้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่อง ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ขอนําเสนอเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟ การหารือร่วมกับญี่ปุ่นถึง
การลงทุนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ยังตกลงกันไม่ได้ เพราะงบประมาณการลงทุนไม่ตรงกัน ซึ่งญี่ปุ่นขอ
งบประมาณไว้สูงกว่าในการก่อสร้าง เส้นทางที่ใช้ ญี่ปุ่นต้องการใช้เส้นทางร่วมกับจีนบางพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ที่เราอาจ
เกี่ยวข้องเป็นพ้ืนที่ในเส้นทางที่ผ่านเมียนมาร์เข้ากาญจนบุรีมากรุงเทพฯ และแยกเป็น 2 เส้นทาง จากกรุงเทพฯ ไป 
อรัญประเทศเพ่ือจะเข้ากัมพูชาและเวียดนาม และอีกเส้นทาง จากกรุงเทพฯ ไปแหลมฉบัง ได้ทดลองการเดินรถจาก
หนองปลาดุก กาญจนบุรี ไปแหลมฉบังแล้ว ระยะนี้อยู่ในช่วงระยะศึกษาเพ่ือลงรายละเอียดของการลงทุน ขอนําเรียน
ให้ที่ประชุมรับทราบ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ วันพรุ่งนี้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ยุภา       
สุคันธี มารดาของนายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กําหนดสวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น. 
ณ วัดป่าทรงคุณ และบริเวณหน้าโรงหนังเก่าของเทศบาลฯ ที่มีการปลูกสร้างของร้านกุ้งถัง ขอให้กองช่างและกองคลัง
ดําเนินการตรวจสอบด้วย 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขออนุญาตต่อในเรื่องของสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ที่ให้คําแนะนํามา ตอนนี้เรายังไม่ได้รายงานให้ (สตง.) ทราบ แต่ได้ประสานงานในเบื้อ งต้นแล้ว ถ้าได้
ข้อมูลที่จะรายงานแล้ว ผมขอให้รายงาน (สตง.) ไปก่อน และในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง บางเรื่องที่ทาง 
(สตง.) แนะนํามาก็อยากให้ทางคณะกรรรมการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา หากดําเนินการเสร็จพร้อมกันก็ให้
รายงานพร้อมกัน ขอให้กองคลังช่วยติดตามด้วย หากดําเนินการเสร็จไม่พร้อมกัน เรื่องใดที่ดําเนินการเสร็จแล้ว ขอให้
กองคลังรายงานให้ (สตง.) ทราบก่อน (สตง.) จะได้รับเรื่องโดยเร็ว และเรื่องการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทาง
แยกต่างๆ ที่เป็นป้ายไวนิล ขอแนะนําว่า ถ้าเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวกับการเฉลิมพระเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นพระบรม 
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วงศานุวงศ์ หรือในหลวงและพระราชินี ขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประสานกับกองช่างช่วยดําเนินการจับผ้าให้เรียบร้อย
และสวยงาม หากเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ใช่ป้ายเฉลิมพระเกียติก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นป้ายเกี่ยวกับการเฉลิมพระ
เกียรติ ขอให้จับผ้าตกแต่งให้สวยงามและเหมาะสมกับงานที่ประชาสัมพันธ์ และเรื่องการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2559 ที่มีคณะกรรมการมา
ประเมิน เทศบาลฯ เราได้คะแนนเพ่ิมขึ้น ต้องยกประโยชน์และยกความดีความชอบให้กับหัวหน้าทีมต่างๆ ที่ทําให้
คะแนนเพ่ิมขึ้น แต่ก็มีคะแนนบางส่วนที่ดูต่ํากว่าเทศบาลฯ อ่ืน และคะแนนควรจะสูงกว่านี้ จากการที่ผมได้เป็น
คณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้ง 14 แห่ง ของเทศบาลฯ เราเพ่ิมขึ้น อย่าลืมว่าเทศบาลฯ อ่ืน ก็เพ่ิมขึ้น เหมือนกัน เมื่อ
ประกาศคะแนนออกมา เทศบาลฯ เราอาจจะยังคงอยู่ในระดับท้ายๆ อยู่ ผมขอฝากในด้านที่ 3 ด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง ที่ได้เพียง 62.29 เปอร์เซ็นต์ ขอให้กองคลังกลับไปพิจารณาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ภายในกองคลัง 
ว่าควรจะแก้ไขและพัฒนาในด้านใดบ้าง เพ่ือที่จะได้คะแนนเพ่ิมมากขึ้นในปีต่อไป และในด้านที่ 1 ด้านการบริหาร
จัดการที่เราได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังถือว่าไม่มากนัก บางอย่างถ้าเราเพ่ิมกิจกรรม เพ่ิมการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไป 
คะแนนก็จะเพ่ิมข้ึนมากกว่านี้  อย่างเช่นในวันนี้ที่เราได้เริ่มดําเนินการแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ที่มีการลาออก
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติและแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปใหม่ ตรงนี้เราได้ 5 คะแนนแล้ว เราอาจจะ
มองว่าไม่สําคัญ เพราะว่าคะแนนมาก คะแนนน้อยก็ไม่มีผล แต่ในฐานะท่ีเทศบาลฯ เราเป็นองค์กรใหญ่ และเป็นองค์กร
ต้นแบบของจังหวัดปราจีนบุรีด้วย ถ้าเรามีคะแนนค่อนข้างดี ก็จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลทุกคนด้วย และกองสาธารณสุขฯ กองช่าง ที่ครั้งนี้ได้คะแนนเพ่ิมขึ้น ผมไม่ทราบว่าปีหน้า คะแนนจะลดลง
หรือไม่ จึงขอฝากไว้ว่า  สิ่งใดที่เราทําแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้น ก็ควรจะทํา และรายงานให้คณะผู้บริหารทราบว่าแต่ละส่วน
ได้คะแนนเท่าไร ขอบคุณครับ 

   พ.จ.อ. มงคล  ทดกิ่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน งานทะเบียนราษฎร ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจง 2 เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับการออกเสียงลงประชามติ 
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จะมีการออกเสียงทั้งของนอกเขตจังหวัดและในเขตจังหวัดในวันเดียวกัน โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาในการลงประชามติ คือ จากเดิมในเวลา 08.00 – 15.00 น. เพ่ิมเป็น 08.00 – 16.00 น. ซึ่งข้อ
แตกต่างของผู้ที่มาลงประชามติ ประชาชนที่อยู่นอกเขตจังหวัดจะมีเครื่องมาให้อ่านบัตรสําหรับประชาชนที่อยู่นอกเขต
จังหวัดแล้วมาลงทะเบียนใช้สิทธิในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาอ่านบัตรที่หน้า
หน่วยเลือกตั้ง โดยจะลดขั้นตอนการลงลายมือชื่อของผู้ที่ออกเสียงใช้สิทธิ ไม่ต้องลงลายมือชื่อในชุดหมายเหตุ เมื่อนํา
บัตรประจําตัวประชาชนมาอ่านบัตรกับเครื่องอ่านบัตรแล้ว ประชาชนจะรับบัตรนําไปกากบาท ซึ่งจะมี 2 ช่องที่จะให้
กากบาท คือ ช่องรบักับไม่รับ จะไม่มีช่องงดออกเสียง เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลย สําหรับร่างรัฐธรรมนูญ
มีการส่งร่างรัฐธรรมนูญไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ร่างรัฐธรรมนูญจะมีทั้งหมด 16 หมวด 279 มาตรา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ในหมวดที่ 14 ขณะนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัดเพียง 17 ราย งาน
ทะเบียนราษฎรได้มีการเปิดรับลงทะเบียนสําหรับผู้ใช้สิทธินอกเขตจังหวัด ส่วนประชาชนรายอ่ืนๆ อาจจะมีการ
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ก็เป็นได้ การลงทะเบียนผู้ใช้สิทธินอกเขตจังหวัดจะสิ้นสุดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ส่วนทาง
ออนไลน์จะสิ้นสุดในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และเรื่องที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ให้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม กรณีบัตรประจําตัวประชาชนชํารุด 
สูญหาย เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัว และเปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมค่าธรรมเนียม 20 บาท เปลี่ยนเป็น 100 บาท ต้องรอ
ลงประกาศของกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษาก่อน ถึงจะนํามาใช้ได้ ก็จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับกองคลัง ขอนํา 
เรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

 

/นายบรรเจิด 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
มีท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม 
ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา ๑6.00 น. 

 

 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายมนตรี   เกิดจิ๋ว) 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


