
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  7 / ๒๕๕9 

วันที่  27  กรกฎาคม  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. นายสัณธิติ   แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสํานักปลัด 
   6. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   7. นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
   8. นายไวยวิทย์   เชยประทุม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
   9. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   10. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   11. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   12. นายศรีทอง   สรรพโชติ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   13. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
   14. นายอาคม   สมบูรณ์วงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   15. นางสาวทัศนีรัตน์  ไม้แดง   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   16. นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   17. นายพงศพัศ  ถวิลสุข   รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   18. นางนันทา   ศรีนคร   หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
   19. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   20. นายพงษ์ยศ  บัวศรี   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
   21. นายจักรี   จันทร์ไพร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
   22. นายคมสัน   ศิริปักมานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   23. นางสาววรมัย  อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   24. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   25. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
   26. นายอะโนทัย  จันที   นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
   27. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
   28. นายประพล  รัตนมาลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
   29. นายชรัตน์   พานิกุล   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
   30. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
   31. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เปิดประชุม เวลา ๑0.0๐ น. 

/นายบรรเจิด... 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕9 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จังหวัดปราจีนบุรี ได้กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
บรมมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ งานพิธีฯ ในช่วงเช้าเดิมจะมีพิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทางจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งมาว่าได้
ยกเลิกพิธีทําบุญตักบาตรในช่วงเช้า แต่จะเป็นพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนา
คริสต์) และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ส่วนพิธีในภาคค่ํา จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. โดยแต่ง
กายเสื้อสีเหลือง ทางจังหวัดได้กําชับมาว่า ผู้อัญเชิญพุ่มทอง - พุ่มเงิน จะต้องสวมกระโปรงยาวคุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น 
ห้ามใส่กางเกง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัดร่วมรณรงค์แต่งกาย
ผ้าไทยตลอดเดือนสิงหาคม และจะต้องส่งภาพถ่ายหมู่คณะของหน่วยงานที่แต่งกายด้วยผ้าไทยมายังสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตร  ลงนามโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และมีพิธีมอบเกียรติบัตรในการประชุมประจําเดือนของจังหวัด ผมขอกําหนดวัน
ถ่ายรูปร่วมกันในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/๒๕๕9 
                             วันที่ 28 มิถุนายน 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 
โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๕9 ขอเชิญสํานักปลัด 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV เข้าแผนพัฒนาสามปีไว้แล้ว โดยตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ปีละ 
2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) รวม 3 ปี เป็นเงิน 6,600,000.- บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) 

/แต่ในแผน... 
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แต่ในแผนพัฒนาฯ ไม่ได้ระบุไว้ว่าในแต่ละปีจะจัดซื้อกล้องกี่ตัว และจะติดตั้งตรงจุดไหนบ้าง ผมคิดว่าถ้าเทศบาลฯ 
สามารถจัดซื้อกล้องได้ครบทั้ง 3 ปี เราจะติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ท่ัวทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 เราสามารถจัดซื้อกล้องวงจรปิดได้กี่ตัว เมื่อจัดซื้อมาแล้ว ห้องควบคุมเครื่องเซิฟเวอร์กับจอ
ทีวี เราจะตั้งไว้ที่ไหน ใครเป็นผู้ดูแล เพราะเครื่องเซิฟเวอร์จะเปิดอยู่ตลอดเวลาและต้องมีเครื่องปรับอากาศเพ่ือทําความ
เย็นไมใ่ห้เครื่องเซิฟเวอร์ร้อน แล้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยนั่งดูแลเครื่องหรือคอยดูกล้องหรือไม่ 

   นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลฯ สามารถจัดซื้อกล้องวงจรปิดได้ประมาณ 30 ตัว หากจัดซื้อ
ครบทั้ง 3 ปี คาดว่าจะไดก้ล้องประมาณ 100 ตัว และจอทีวีขนาด 40 นิ้ว 3 - 4 จอ ส่วนห้องท่ีใช้ในการจัดวางเครื่อง
เซิฟเวอร์และจอทีวี ผมคิดว่าควรใช้ห้องวิทยุของงานป้องกันฯ เพราะงานป้องกันฯ โดยปกติแล้วจะมีเวรฯ อยู่ตลอด 24 
ชั่วโมง และกล้องวงจรปิดเราไม่จําเป็นต้องนั่งดูอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะเปิดดูในกรณีที่มีเหตุเกิดข้ึน ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ถ้าใช้ห้องวิทยุของงานป้องกันฯ ผมเกรงว่าพนักงานป้องกันจะเดินเข้า-ออก พลุกพล่านมากเกินไป คนนี้เข้า คนโน้น 
ออก บางครั้งอาจจะเผลอไปโดนอะไรเข้า อาจทําให้เครื่องเสียหายได้ และตู้เครื่องเซิฟเวอร์มีขนาดใหญ่มากน้อยเพียงใด
จะเพียงพอกับพ้ืนที่ภายในห้องหรือไม่ รวมถึงจอทีวีด้วยที่ต้องติดกับผนังห้อง จะติดตั้งได้หรือไม่ เพราะผมดูแล้วห้องก็ 
มีขนาดไม่ใหญ ่และเครื่องควบคุมวิทยุของงานป้องกันฯ จะต้องขนย้ายออกหรือไม ่

   นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตู้เครื่องเซิฟเวอร์จะมีแค่ 1 ตู้ ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ ส่วนจอทีวีขนาด 40 นิ้ว ก็น่าจะใช้จอเพียง 4 จอ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุม 1 เครื่อง ผมคิดว่าสามารถใช้พ้ืนทีร่่วมกันกับห้องวิทยุได้ ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
หากไม่มีปัญหาในการติดตั้งก็ขอให้ดําเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอให้สํารวจดูพ้ืนที่ในเขตเทศบาลที่
สําคัญๆ ก่อนที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด เพราะเมื่อวันก่อนได้มีทหารเข้ามาสอบถามว่าเทศบาลฯ มีกล้องวงจรปิดหรือไม่ 
ฉะนั้นเราจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าใช้
ห้องวิทยุของงานป้องกันก็มีความเหมาะสมอยู่ เพียงแต่จะต้องกําชับเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันฯ ช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วย 
และขอนําเรียนปรึกษาในประเด็นนี้ที่ว่า เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อค่อนข้างสูง ถ้าเกิดว่างบประมาณในส่วน
นี้จะต้องนําไปพัฒนาในส่วนอ่ืนแล้วไม่พอจัดซื้อ ขออนุญาตปรึกษากับกองคลังว่าเราสามารถขอใช้จ่ายขาดงบประมาณ
สะสมได้หรือไม่ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอให้ดูงบประมาณประเภทอ่ืนที่ไม่จําเป็นก็โอนมาใช้ในงบประมาณของการติดตั้งวงจรปิดก่อน เพ่ือ ให้โครงการนี้
ออกมาก่อน โครงการอื่นที่ไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องดําเนินการ และในส่วนของงานเทศกิจ การติดตั้งป้ายต่างๆ รู้สึกว่าตอนนี้
มีป้ายติดตั้งจํานวนมาก บริเวณมุมถนนที่บดบังทัศนวิสัย อยากทราบว่าการท่ีทางเอกชนมาขอติดตั้งป้ายมีการระบุขนาด 
ระยะเวลา และบริเวณหรือไม่ ผมเห็นป้ายพิซซ่าตรงทางลงสะพานหน้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุงอยู่ทางซ้ายมือ รู้สึก 
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ว่าป้ายมีขนาดใหญ่ ขอให้ตรวจสอบความเหมาะสมของป้ายด้วย และร้านธัญรสตรงข้ามเขื่อน มีตู้ที่ใช้ทําอาหาร ขณะนี้
ทางร้านได้เลิกกิจการแล้วหรือไม่ เพราะผมไม่เห็นว่าทางร้านนั้นขายอาหาร ขอให้ประสานกับทางร้านด้วยว่าหากเลิก
กิจการแล้วขอให้ขนย้ายตู้ออกจากทางเดินเท้าด้วย 

   นายอะโนทัย  จันที นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน การที่เอกชนมาขอติดตั้งป้ายต่างๆ จะมีการระบุบริเวณ ระยะเวลา จํานวนป้าย และขนาดของป้ายอยู่ ตาม
กฎหมายห้ามติดตั้งบริเวณทางสี่แยกสัญญาณไฟจราจร บริเวณริมเขื่อน และบริเวณทางรถเข้า-ออกที่บดบังทัศนวิสัย 
ส่วนระยะเวลาในการติดตั้งป้ายอยู่ที่ 60 วัน และในส่วนของร้านธัญรส งานเทศกิจจะเข้าไปประสานกับทางร้านเพ่ือ
ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

   นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ขอรายงานผลงบประมาณรายรับตั้งแต่ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2559 สําหรับภาษีที่จัดเก็บเองและภาษีจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ 89,026,500.- บาท (แปดสิบเก้าล้านสองหมื่น
หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน จัดเก็บถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้รับเข้ามา 71,720,084.75.- บาท  
(เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ยังขาดอยู่ 17,306,415.25.- บาท (สิบเจ็ดล้าน
สามแสนหกพันสี่ร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)  และงบประมาณอุดหนุนการกระจายอํานาจตามอํานาจหน้าที่ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 161,649,000.- (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปัจจุบันรับเข้ามา 
144,594,912.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ยังขาดอยู่ 17,054,088.- 
บาท (สิบเจ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดบาทถ้วน) เท่าที่ดู โดยคร่าวๆ แล้ว อาจจะต้องมีการชะลอการเบิกจ่าย
งบประมาณจําพวกค่าวัสดุที่ไม่จําเป็นออกไปก่อน และคงต้องเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่จําเป็น เช่น เงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค เหลือระยะเวลาอีก 2 เดือน ไม่แน่ใจว่ารายรับจะมีรับเข้ามาตามที่ได้ตั้ง
ประมาณการรายรับหรือไม่ ช่วงนี้ทางกองคลังได้ทําหนังสือแจ้งเตือนเพื่อให้มาชําระค่าภาษีต่างๆ แล้ว ก็เริ่มมีประชาชน
เข้ามาชําระมากข้ึน ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
มีประชาชนแจ้งผมมาว่ามีหนังสือจากเทศบาลฯ แจ้งให้มาชําระค่าขยะ ประชาชนที่อยู่บ้านหลังนี้ก็นําหนังสือดังกล่าวไป
สอบถามเพ่ือนบ้านที่อยู่ติดกัน เพ่ือนบ้านก็บอกว่าไม่เคยเสียค่าขยะเลย แต่กลับมีหนังสือแจ้งไปที่บ้านของประชาชน
ท่านนี้เพียงหลังเดียวอยู่ทุกปี เป็นเพราะอะไร กองคลังจะต้องประสานกับงานทะเบียนราษฎรเพ่ือตรวจสอบและอัพเดท
ข้อมูลในส่วนนี้ ไม่ใช่ทุกปีทําหนังสือแจ้งอยู่เพียงบ้านเดียวแล้วบ้านอ่ืนไม่มีการแจ้ง เพราะประชาชนที่ไม่เคยเสียค่าขยะ 
เขาก็จะไม่เสียอยู่ตลอด ไม่มีหนังสือแจ้งประชาชนก็ไม่ทราบว่ามีการเก็บค่าขยะ เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของ
เราที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผมขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ด้วย 

   นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขณะนี้ทางกองคลังได้ให้เจ้าหน้าที่มาประสานกับงานทะเบียนราษฎรตามที่ท่านประธานแนะนําแล้ว และยังได้ประสาน
กับประธานชุมชนแต่ละชุมชนเพ่ือตรวจสอบข้อมูลแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

   จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม กองสวัสดิการสังคมได้จัดทําโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) การจัดทําโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และในส่วนของการตรวจสอบผู้ยากไร้ กองสวัสดิการสังคมไดร้่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคม 
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และความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จากการตรวจสอบมีจํานวน 1 ราย ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านกลางใต้เข้าข่าย
ในลักษณะของผู้ยากไร้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างข้ันตอนของการดําเนินการ และในส่วนของเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการฯ ได้ให้
คําปรึกษากับประชาชนที่ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ทุกวันก็จะมีประชาชนเข้ามาติดต่อ
ขอคําปรึกษาอยู่เรื่อยๆ และในส่วนของสรุปผลการตรวจสอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลฯ ได้ ดําเนินการตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยและไดร้ายงานผลให้จังหวัดทราบแล้ว การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงินธนาคาร
สาขาปราจีนบุรี ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปราจีนบุรี ฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าของ
ธนาคารอําเภอเมืองปราจีนบุรีและอําเภอบ้านสร้าง ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ขอรายงานความคืบหน้าของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา (ต.ม.
จังหวัดฉะเชิงเทรา) ได้ประสานขอใช้สถานที่ หลังจากท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว ก็ได้ทําหนังสือ
แจ้งไปยัง ต.ม.จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ประสานไปยังท่านผู้กํากับฯ ท่านก็ได้รับปากว่าจะดูแลสถานที่ของเราให้เป็น
อย่างดี ในส่วนงานวันเข้าพรรษาและงานนิทรรศการทางวิชาการ ณ เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ขออนุญาต
ให้นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นผู้นําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ขออนุญาตหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เนื่องจากโรคมือ เท้า ปาก 
ระบาด และได้ประสานไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว ขอบคุณครับ 

   นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กองการศึกษาได้ให้ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนเข้าไปสํารวจเด็กด้อยโอกาสตามชุมชนทั้ง 16 ชุมชน พบว่ามีเด็ก
ด้อยโอกาสที่อยู่ในสังกัดเทศบาลฯ และนอกสังกัดเทศบาลฯ ที่ขาดความช่วยเหลือในด้านของฐานะความเป็นอยู่ 
แม้กระท่ังเสื้อผ้านักเรียนที่บางคนก็ไม่มีใส่ ทําให้ต้องขาดเรียนเมื่อเลื่อนระดับชั้น เบื้องต้นได้ประสานกับสถานศึกษาใน
ส่วนของเด็กเล็ก หากท่ีนอนไม่มีก็ขอให้ทางสถานศึกษาช่วยเหลือ และในเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภค ก็มีผู้มาบริจาค
และช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งหมด 16 ชุมชน จะมีเด็กในโครงการอยู่ประมาณ 30 กว่าคน และในส่วนโครงการวัน
เข้าพรรษา ปีนี้ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี มีการประกวดต้นเทียนพรรษา ซึ่งเทศบาลฯ ได้สนับสนุนเงินรางวัลจํานวน 
38,000.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นค่าเงินรางวัล และในการแห่เทียนพรรษาของเทศบาลฯ ร่วมกับ
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้ การดําเนินงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอนําเรียนให้ที่
ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

    นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) เรียน
ท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 2 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ณ เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลหลายรายการ ดังต่อไปนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่งไม่มีแดนซเ์ซอร์ 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ
รางวัลที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 4.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทอง ลําดับที่ 11 ได้ 44.66 คะแนน จาก 
50 คะแนน 5.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทอง 
ลําดับที่ 5 ได้ 46.30 คะแนน จาก 50 คะแนน 6.การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทอง ลําดับที่ 6 ได้ 87.00 คะแนน จาก 100 คะแนน 7.การแข่งขันการประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทอง ลําดับที่ 11 ได้ 81.67 
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คะแนน จาก 100 คะแนน 8.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับเหรียญเงิน ลําดับที่ 10 ได้ 38.00 คะแนน จาก 50 คะแนน 9.การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญเงิน ลําดับที่ 14 ได้ 78.00 คะแนน จาก 100 คะแนน 10.
การแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ได้คะแนนอยู่ใน เกณฑ์ระดับเหรียญเงิน ลําดับที่ 7 ได้ 
79.67 คะแนน จาก 100 คะแนน 11.การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดง ลําดับที่ 10 ได้ 63.66 คะแนน จาก 100 คะแนน และ 12. 
การแข่งขันประกวดสื่อและนวัตกรรมศึกษาของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์
ระดับเหรียญทองแดง ลําดับที่ 4 ได้ 62.00 คะแนน จาก 100 คะแนน ทั้งหมด 12 รายการที่ได้รับรางวัล และใน
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ได้ขอนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะที่เขาใหญ่ ฉะนั้นกิจกรรมเดินรณรงค์ลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 คงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใกล้จะเสร็จ ทางคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจะขอทอดผ้าป่าการศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาทั้ง 6 โรงเรียนและเทศบาลฯ ร่วม
เป็นกรรมการ ขอบคุณครับ 

   นายวิรัตน์  สมจิตร ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) เรียน
ท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ขณะนี้ได้มีผู้รับเหมาก่อสร้าง
เข้าไปทําความสะอาดเพ่ือที่จะทาสีตัวอาคาร ขอประสานทางกองช่างช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบขั้นตอนการทํา
ความสะอาดและทาสีว่าถูกต้องตามข้ันตอนหรือไม่ ขอบคุณครับ 

   นายอาคม  สมบูรณ์วงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล 4 ได้รับมอบหมายให้จัดบูธการแสดงงานนิทรรศการทักษะทาง
วิชาการ และการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการที่มีทั้งของนักเรียนและครู โดยส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งหมด 
21 รายการ ได้รับรางวัลทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 20 รายการ ไม่ได้รับเพียง 1 รายการ 
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดได้ทําบันทึกรายงานส่งมายังกองการศึกษาแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ขอบคุณครับ 

   นางสาวทัศนีรัตน์  ไม้แดง ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบา 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) 
เรียนท่านประธาน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณกองช่าง และกองการศึกษา เกี่ยวกับ
งบประมาณการก่อสร้างที่ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบประมาณที่ใช้ทาสีอาคารของโรงเรียนที่แล้วเสร็จไปแล้วนั้น 
ตอนนี้มีเชื้อราขึ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีประกันอยู่หรือไม่ ถ้าเชื้อราที่ขึ้นกระจายไปทั่วอาคารจะทําให้อาคารดูไม่สวยงาม 
ขอฝากผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย ขอบคุณค่ะ 

   นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ทราบว่า
ระยะเวลาการก่อสร้างใช้เวลาเท่าไร การก่อสร้างทําบ้างหยุดบ้าง ทําให้ทัศนียภาพบริบทของโรงเรียนไม่สวยงาม การ
ก่อสร้างก็ยังคาราคาซัง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ เพราะว่าไม่ใช้หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องไปติดตาม
กับผู้รับเหมา ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์แล้วที่ไม่มีการดําเนินการใดๆ เลย และได้มาประสานงานกับกองช่าง
แล้วว่าช่วยเร่งกับทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้หรือไม่ จะแล้วเสร็จทันไหม เพราะอีก 2 เดือน ดิฉันก็จะเกษียณอายุราชการ
แล้ว จะเห็นรูปลักษณ์ที่สวยงามหรือไม่ มองดูและวิเคราะห์แล้วคงเสร็จไม่ทันแน่นอน แล้วยังมีกองอิฐ กองเหล็ก กอง
ทราย ที่กองไว้อีกมาก จะให้ภารโรงตัดหญ้าก็ดําเนินการไม่ได้ ทําให้มีความรู้สึกว่าเมื่อเข้าไปในโรงเรียนแล้วภูมิทัศน์ 
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ภายในโรงเรียนดูไม่สวยงาม แทนที่งานก่อสร้างเราจะได้งานที่ดี กลับได้งานที่ไม่ดี และในส่วนของงานงบประมาณ การ
ทาสีอาคารเรียน การปูพ้ืนกระเบื้อง สําหรับผู้อํานวยการฯ คนนี้ ที่จะเกษียณฯ ในอีก 2 เดือน คงไม่สําเร็จเป็นรูปธรรม 
แน่นอน และตอนนี้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ กลายเป็นที่พักผ่อนและเป็นที่ทํากับข้าวของช่าง
ผู้รับเหมา และอีกเรื่องที่จะขอนําเรียนและเป็นที่อึดอัดใจของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน เนื่องจากมีโครงการ
หนึ่งที่มีการนํานักเรียนที่แข่งขันเด็กเก่งเดินทางไปที่เกาะช้าง เหตุการณ์ก็ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทาง สตง. ก็ได้เข้ามา
ตรวจสอบและบอกว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ทางเจ้าของโครงการก็ไปเรียกเก็บเงินกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาก็ถกเถียงกันทั้ง 6 โรงเรียนว่าจะคืนงบประมาณหรือไม่ และจะตัดสินกันอย่างไร 
เพราะว่าไม่ใช่ความผิดของผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบในกรณีอย่างนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา
บางท่านได้มาปรารภว่าเจ้าของโครงการมาขอยืมงบประมาณเป็นจํานวน 16,000.- บาท เพ่ือจะนําไปคืนก่อน แต่จะ
ไม่เรียกเก็บกับคนที่ไป คนที่ไปก็คือ นักเรียนและคณะครูที่คัดสรรกันไป จึงขอเรียนถามในที่ประชุมว่าสมควรเรียกเก็บ
กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ ยกตัวอย่างผู้บริหารบางท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้ว ครูที่เข้าร่วมโครงการบางท่าน
ก็เกษียณอายุราชการไปแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ยังคาราคาซังกันอยู่ ผู้บริหารสถานศึกษาก็ได้นําเรื่องดังกล่าวมาพูดคุยกัน 
และลงมติกันว่าจะไม่ขอคืนงบประมาณในโครงการนี้ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
ขอบคุณค่ะ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ที่โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนละ 200,000.- บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 - 2559 ขณะนี้ได้ดําเนินการให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ปี พ.ศ.2557 ได้ขอกันงบประมาณไว้และได้ดําเนินการแล้ว ปี พ.ศ.2558 เมื่อวานนี้ กองคลังได้ลงนามในสัญญา
และผู้รับจ้างก็ได้มีหนังสือแจ้งมาว่าขออนุญาตเข้าดําเนินการ ได้แจ้งกับทางโรงเรียนแล้วว่าจะเข้าไปดําเนินการตามที่ 
แต่ละโรงเรียนสํารวจมาว่าจะซ่อมส่วนใดบ้าง จะเหลืองบประมาณ ปี พ.ศ.2559 ซึ่งตรงนี้ท่านไม่ต้องเป็นห่วง จะได้รับ
การซ่อมแซมอย่างแน่นอน และด้วยความเป็นห่วงของท่าน ผอ.ศิริวรรณ ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาล 2,3 และ 6 สัญญาจะอยู่ประมาณ 150 วัน ซึ่งผู้รับเหมาก็ดําเนินการอยู่ หากดําเนินการเสร็จไม่ทันทาง
ผู้รับเหมาก็จะถูกปรับตามสัญญา ส่วนในเรื่องของที่พักที่ขออาศัยอยู่ในโรงเรียน ผมขอฝากท่านช่วยเข้าไปพูดคุยกับ
ผู้รับเหมาช่วยจัดระเบียบให้เรียบร้อย ส่วนในเรื่องคืนงบประมาณโครงการแข่งขันเด็กเก่ง ก็ขอให้เป็นไปตาม
กระบวนการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าจะให้คืนหรือไม่ ขอบคุณครับ 

   นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอรายงานผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการที่เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น 
จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันท้ังหมด 11 รายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 5 รายการ 
ระดับเหรียญเงิน 2 รายการ และระดับเหรียญทองแดง 4 รายการ และในส่วนการก่อสร้างจะมีประเด็นที่ว่ารถขนของ
เข้า - ออกของผู้รับเหมาทําให้รางประตูสแตนเลสหักและหลุดออก ทําให้ประตูนั้นตกราง และเป็นอันตรายตอนที่เปิด - 
ปิดประตู อาจทําให้ประตูล้มลงมาได้ ดิฉันกลัวว่าจะล้มทับเด็กนักเรียน ก็ได้พูดคุยกับผู้รับเหมาแล้วว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะต้องดําเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย และในส่วนของอาคารเรียน ขณะนี้มีปัญหาตรงที่ห้องน้ําทุกชั้นรั่ว
ทะลุลงมาตั้งแต่ชั้น 3 ลงมาถึงชั้น 1 ตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณส่วนใดที่จะเข้าไปซ่อมแซมได้ เวลาเข้าห้องน้ําบางครั้ง
ต้องกางร่มเข้าห้องน้ํา เพราะรั่วมาจากชั้นบน ขอนําเรียนให้ท่านผู้บริหารทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป ขอบคุณ
ค่ะ 

 

/นายอดิศักดิ์... 
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   นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 งานป้องกันฯ ได้มีการจัดโครงการสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 9 ชุมชุม ที่อยู่ในชุมชนที่เสี่ยง แออัด เป็นบ้านไม้เก่า ผลของการดําเนินการตามโครงการ
ก็ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีการฝึกอบรมกิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรภายในวัดที่อยู่ในเขตเทศบาล และขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ รับทราบว่างาน
เทศกิจได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารป้องกันฯ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่อง ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ในการประชุมครั้งก่อนๆ ได้นําเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้นําเรียนเกี่ยวกับถนนและรถไฟไปแล้ว ในคราวนี้ขอนําเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ 
สายส่งสถานีไฟฟ้ารับเขตเศรษฐกิจพิเศษ-เมืองคู่แฝด เพ่ือให้ประเทศเพ่ือนบ้านได้ใช้ไฟฟ้าร่วมกัน มีการลงทุนและขยาย
กําลังผลิตไปทุกเขต ใกล้ๆ บ้านเราก็จะเป็นอําเภออรัญประเทศได้มีการขยายกําลังการผลิตไปที่ปอยเปตของกัมพูชาให้
ใช้ร่วมกันและอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดตราดเชื่อมไปที่เกาะกง งบประมาณที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้
ในการลงทุนอยู่ที่ 5,200 ล้านบาท ส่วนน้ําประปาก็จะมีการขยายไปตามเขตชายแดนต่อไปอีก ทั้งหมดก็คือภาพรวม
ของการเตรียมความพร้อมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
มีท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมหรือไม่ครับ ขอเชิญ หัวหน้าสํานักปลัด 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
ขออนุญาตปรึกษาในที่ประชุม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ใช้นามเรียกขานคอลซายน์ว่า “โพธิ์ทอง” บางครั้งผู้ที่ได้ยินบาง
ท่านเมื่อได้ยินแล้วก็นึกไปถึงอําเภอศรีมหาโพธิบ้าง อําเภอศรีมโหสถบ้าง ผมได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ว่าหาก
เราเปลี่ยนนามเรียกขานคอลซายน์ใหม่ จาก “โพธิ์ทอง” เป็น “นารายณ์” ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีอยู่แล้ว จะมีความเหมาะสมมากกว่า หากคอลซายน์คําว่า “นารายณ์” ยังไม่ที่ใดใช้ จะขออนุญาตเปลี่ยนนาม
เรียกขานคอลซายน์เป็น “นารายณ์” ถ้าเปลี่ยนได้เทศบาลฯ จะต้องรายงานแจ้งไปยังส่วนกลาง รวมถึงในเขตพ้ืนที่
จังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลฯ จะต้องรายงานให้จังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ไปยังเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบลต่างๆ ทราบด้วย ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กองวิชาการและแผนงาน ตอนนี้อยู่ในช่วงการทําเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 จึงขอติดตาม
งาน 1.ประมาณการรายรับ ขอให้ส่งภายในวันนี้ 2.ประมาณการรายจ่าย ก็จะมีงบประมาณที่ใช้ประจํา เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆ 3.งบใช้สอย 4.งบพัฒนา ขอให้ท่านจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนเอาไว้ ด้วยเพ่ือจะได้นําเรียน
ผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

  นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการรณรงค์
การออกเสียงลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 และวันนี้ ช่วงบ่ายผมจะเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเดินรณรงค ์

/เชิญชวน... 
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เชิญชวนประชาชนให้มาออกเสียงลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะ
ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการออกเสียงลงประชามติในครั้งนี้ ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เชิญชวนญาติพ่ีน้องให้มา
ออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ผมคิดว่าผมไปประชุมวันนี้จะมีเรื่องอยู่ 2 เรื่องที่จะขอความร่วมมือ
จากเรา คือ คนที่เข้าร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้เป้าหมายอยู่ที่ 2,000 คน อาจจะขอนักเรียนเข้าร่วมกี่คนไม่ทราบ จึงขอ
นําเรียนไว้ก่อนว่าหากเขาขอนักเรียนมาก็จะขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของแต่ละโรงเรียน เฉลี่ยกัน
ไปเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมวลชนด้วย คงต้องขอความร่วมมือจากชุมชน อาจขอชุมชนละ 10 คน และวงโยธวาฑิต   
ไม่ทราบว่าวงโยธวาฑิตโรงเรียนเทศบาล 4 พร้อมหรือไม่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมเดินรณรงค์จะมีขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. เส้นทางที่ใช้คงใช้เส้นทางเดียวกันกับงานประเพณีลอยกระทง 
และเรื่องโรงเรียนในสังกัดเทศบาลไปแข่งประกวดทักษะทางวิชาการที่เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จั งหวัดสระแก้ว หลาย
โรงเรียนมีผลงานที่ดีและน่าชื่นชม ขอขอบคุณผู้อํานวยการกองการศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา คณะครูที่ควบคุม 
นักเรียนที่ไปร่วมแข่งขัน ผมอยากให้ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์เด็กที่ชนะการแข่งขันมา เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความภาคภูมิใจ จัดทําไวนิลขึ้นติดไว้ที่หน้าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนด้วย พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้กับกองวิชาการและ
แผนงานออกทั้งภาพและข้อความในจอตามสี่แยกต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ส่วนเรื่องของการเบิกจ่าย
งบประมาณแต่ละโครงการ อยากให้ทํารายละเอียดในการเบิกจ่ายแต่ละโครงการประกอบไปด้วยอะไรบ้า ง วัสดุที่ใช้มี
อะไรบ้าง เพราะถ้ามีรายละเอียดแต่ละโครงการ พอถึงเวลาที่ทาง สตง. เข้ามาตรวจ เขาจะได้ทราบรายละเอียดของแต่
ละโครงการ แต่ถ้าเราไม่มีเขาก็ต้องถามเรา และในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งขอให้มีรูปภาพประกอบด้วย ส่วนใหญ่ของเรา
รูปภาพประกอบไม่ค่อยมี และเรื่องการจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ได้มีการประชุมชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว 
ขอฝากไว้ว่าให้เป็นไปตามปฏิทินที่ท่านผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงานแจ้ง เพราะถ้าเราล่าช้าจะทําให้เกิด
ภาพพจน์ที่ไม่ดีกับเทศบาลฯ การจัดทํางบประมาณมีข้ันตอน มีระยะเวลากําหนดไว้ในระเบียบชัดเจนว่าจะต้องเสนอต่อ
สภาฯ เพ่ือรับหลักการ และครั้งนี้กําหนดประชุมสภาฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ผมคิดว่าห้ามมีการขอขยายเวลา  
หากมีการขอขยายเวลาคงจะต้องพิจารณาทางวินัยกันตามสมควร เพราะว่าเราเคยขอขยายเวลามาแล้วทั้ง 2 ปี คือ ปี 
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 และท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายในที่ประชุมว่าเราขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผมขอฝากไว้ว่าทุกท่านจะต้องตั้งใจกันทํางานและทุ่มเทเพ่ือให้การทํางานของเราเสร็จทันตามกําหนด
ระยะเวลา หากไม่เสร็จในเวลาทํางานก็ขอให้นํากลับไปทําท่ีบ้านด้วย ขอบคุณครับ 

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

ปิดประชุม เวลา ๑1.10 น. 
 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายมนตรี   เกิดจิ๋ว) 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


