
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  8 / ๒๕๕9 

วันที่  29  สิงหาคม  ๒๕๕9 
เวลา  ๑4.0๐ 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. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
   10. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   11. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   12. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   13. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
   14. นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   15. นางภาริณี   ผ่องแผ้ว  รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   16. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   17. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
   18. นางนันทา   ศรีนคร   หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
   19. นายณัฐเศรษฐ แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   20. นายคมสัน   ศิริปักมานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  21. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   22. นางสาววรมัย  อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   23. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   24. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
   25. นางอมรา  อาคมานนท์ พยาบาลชํานาญการพิเศษ 
   26. นายอะโนทัย  จันที   นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
   27. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
   28. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   29. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  30. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
  31. นายชัยศิร ิ  จันทร์รักษา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
   32. นายชรัตน์   พานิกุล   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
   33. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   34. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

/35. นายเพิ่มศักดิ์... 
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   35. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เปิดประชุม เวลา ๑4.0๐ น. 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
                             วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันที่ 27 
กรกฎาคม ๒๕๕9 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 ขอเชิญกองสวัสดิการสังคม 

  จ.ส.อ. ประสงค์ คุ้มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม จะมีโครงการของรัฐบาล โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเด็กแรกเกิด 
เป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจัดสรรเงินอุดหนุนแก่ 
แม่ของเด็กแรกเกิด จํานวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน คุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์ คือ 
   1. เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 
  2. พ่อแม่ หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย 
   3. มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ํากว่า 3,000 บาท ต่อเดือน 
  4. ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิงหรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมหรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล 
  5. เป็นเกษตรกรที่มีทีด่ินทํากินไม่เกิน 1 ไร่ 
   6. ไม่ไดร้ับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และกองทุนประกันสังคม 
รายละเอียดต่างๆ กองสวัสดิการสังคม มีแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดอยู่หน้าห้องกองสวัสดิการสังคมหรือหาก
ต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ ขอให้เข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลย เจ้าหน้าที่พร้อมจะชี้แจงรายละเอียดให้
ทราบ เพ่ือได้รับสิทธิตามโครงการนี้ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

 
/นางอมรา... 
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   นางอมรา อาคมานนท์ พญาบาลชํานาญการพิเศษ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนกองสาธารณสุขฯ ขอรายงานเรื่องการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในเขต
เทศบาลฯ ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สองเดือนที่ผ่านมา ได้เข้าไปดูแล
ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง ทั้งหมด 8 ราย ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะ   
ติดเตียง ติดบ้าน และมีปัญหาในเรื่องการดูแลสุขภาพ ขอให้ประสานแจ้งข้อมูลเข้ามา เพราะจะมี Care Giver คือ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงเข้าไปดูแล ขอนําเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อํานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในรอบเดือนที่ผ่านมา ในส่วนของกองช่างได้ดําเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ตามที่
ท่านสมาชิกในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ แนะนํามา ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว การปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าโรงเรียน
ปราจีนกัลยาณีเรียบร้อยดี และกําลังดําเนินการซ่อมแซมทํารั้ว ปิด-เปิด เพ่ือไม่ให้รถเข้าไปข้างในได้ ในส่วนของถนน 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 กองช่างได้ดําเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณทางข้ามทางรถไฟเรียบร้อยแล้ว จะมีปัญหา
ตรงที่ว่าถนนเดิมนั้นต่ํา แต่รางรถไฟการรถไฟฯ ได้ยกสูงขึ้น ด้วยงบประมาณที่จํากัด เราซ่อมแซมได้แค่ 2 เมตร กว่าๆ 
ไม่ถึง 3 เมตร อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังบริเวณนี้ แตท่ี่ซ่อมแซมไปนั้นเป็นคอนกรีต อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไร เพราะว่า
ช่วงนี้รถจะชะลอตัวอยู่แล้ว หากมีประชาชนสอบถามว่าทําไมจึงมีน้ําท่วมขัง ก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ว่าถนนเดิมนั้น
ต่ํา และการรถไฟฯ ได้ยกรางรถไฟให้สูงขึ้น ฝนตกลงมาน้ําก็ไม่มีทางไหลออก ต้องรอให้การรถไฟฯ ได้รับงบประมาณ
มาแล้วดําเนินการเอง กองช่างทําได้แค่ซ่อมแซมและปรับปรุงให้ชั่วคราว ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

  นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของกองคลัง ขอแจ้งการรายงานจัดซื้อจัดจ้าง กองคลังขอกําหนดวันส่งแบบรายงานความต้องการ ภายในวันที่  
5 กันยายน 2559 และส่งฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภท ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เพราะว่าเดือนหน้าจะสิ้น
ปีงบประมาณแล้ว และขอรายงานค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ถึง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 จ่ายจริง 26.19 
เปอร์เซ็นต์ ตามท่ีหัวหน้าสํานักปลัดได้สอบถามมา ขอบคุณค่ะ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ถ้าสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเราจะเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรา 35 ด้านค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคลถ้าเกิน 35 
เปอร์เซ็นต์ งานบุคคลของเราจะไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลย เราไม่สามารถที่จะรับโอน และไม่สามารถจ้าง
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เข้ามาทํางานได้เลย ส่วนนี้จะมีหนังสือแจ้งมากําชับอีกครั้ง แสดงว่าข้อมูลของงานการเจ้าหน้าที่ 
กับกองคลังไม่ตรงกัน จริงๆ แล้ว เท่าที่ผมทราบมาค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคลเกิน 35 เปอร์เซ็นต์มานานแล้ว และ
ปีงบประมาณถัดไป ปี พ.ศ. 2561 ก็คงเกินจากนีอี้ก ณ ขณะนี้น่าจะอยู่ที่ 37 เปอร์เซ็นตแ์ล้วครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
กองคลัง เรื่องเก็บเงินตู้บริจาคศาลหลักเมือง มีคนบอกมาว่าทําไมให้ลูกจ้างไปเปิดแล้วเก็บเงิน น่าจะให้ข้าราชการเป็นผู้
เปิดและเก็บ แต่ก่อนเคยไปกันสองคน ตอนนี้ไปแค่คนเดียว ผมคิดว่าผู้อํานวยการกองคลังควรถือกุญแจไปเปิดและเก็บ 
เดือนละครั้ง ไปกับหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดก็ได้ ใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาที ทําให้เป็นระบบ มีสมุดควบคุมบันทึก
ไว้ในตู้ 1 เล่ม จะได้มีหลักฐานยืนยันว่าได้มาเปิดเมื่อวันที่เท่าไร จํานวนเงินเท่าไร และลงลายมือชื่อไว้ กลับมาก็มาส่ง
เงินที่คลังและยืนยันยอด 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กองการศึกษา ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านท่ีร่วมกันถ่ายรูปแต่งกายผ้าไทย ทางหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาจะได ้
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ประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและนําส่งวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป ในวันพรุ่งนี้ มีการจัด
โครงการอบรมธรรมะของพนักงานครูเทศบาล ในวันที่ 30 , 31 สิงหาคม 2559 และ วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ  
วัดป่ามะไฟ เวลา 09.00 น. ท่านใดสนใจขอเรียนเชิญครับ และเอกสารเผยแพร่ที่กองการศึกษาได้แจกให้ท่าน เป็น
เอกสารที่กองการศึกษากับกองคลังได้ไปประชุมร่วมกันที่ โรงแรม เอสดี อเวนิว ผมได้สรุปจากการที่ได้ร่วมประชุมมา 
ซึ่งเป็นหลักการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบัญญัติ 7 ประการ ซึ่งท่านรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ท่านได้ทําเอกสารเผยแพร่ไว้ ซึ่งมีประโยชน์ จึงขอนํามาเผยแพร่ในที่ประชุม เป็นหัวใจสําหรับการปฏิบัติงาน 
ถ้าเราทําตามนี้ รอดพ้นจาก สตง. แน่นอน และขออนุญาตหารือในเรื่องการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ผมขอมอบ
ให้คุณบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ได้นําเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบและขออนุญาตหารือในเรื่อง
กิจกรรม ขอบคุณครับ 

   นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน สําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ ได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารแล้วว่าจะมีการจัดงานเหมือน
เช่นทุกปี มีการประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทงใหญ่ ส่วนกิจกรรมบนเวที จะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ การ
แสดงนักเรียน และการแสดงดนตรี ถ้ามีมติลงตัวแล้วต้นเดือนกันยายน ก็จะออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบ
ของสถานศึกษา เพ่ือจะได้เตรียมในเรื่องของการจัดขบวนแห่ และการจัดกระทงใหญ่ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
ขอบคุณค่ะ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนเรื่องการจัดงานเลี้ยงวันเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล จะจัดในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559        
ณ ภัตตาคารแสนสว่างใจ ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่าน สําหรับปีนี้มีพนักงานเทศบาลที่เกษียณอายุราชการแบ่งเป็น 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 2 ท่าน ข้าราชการคร ู6 ท่าน และภารโรง 1 ท่าน รวมทั้งหมด 9 ท่าน ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม (สํานักปลัด) 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามผลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม ตอนแรกทราบว่ามีเรื่องที่ยังไม่ได้รายงานให้
จังหวัดทราบของกองสาธารณสุขฯ แต่ตอนนี้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่แล้วว่าทางกองสาธารณสุขฯ ได้ส่งเรื่องที่รายงาน
ให้จังหวัดทราบมาแล้ว ตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรทีจ่ะต้องรายงานและติดตามครับ ในส่วนเรื่องที่ผมขอรายงานเพ่ิมเติมเพ่ือ
ทราบ ทางสํานักปลัดได้รับหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การประกวดคําขวัญส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น วัตถปุระสงค์ของโครงการ คือ 
   1. เพ่ือให้ได้มาซึ่งคําขวัญสําหรับใช้ในการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกของบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศให้ยึดถือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม และประมวลจริยธรรม 
   2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการรับรู้ของประชาชน
ทั่วไป 
   ส่วนเงินรางวัลในการประกวดคําขวัญ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000.- บาท พร้องโล่รางวัลชนะเลิศ 
จํานวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย เงินสด 5,000.- บาท พร้อมโล่รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ต่อไปเป็นเนื้อหา
ของคําขวัญต้องสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางทางจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความยาวของคําขวัญไม่เกิน 25 พยางค ์
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การใช้ภาษาต้องกะทัดรัด เข้าใจง่าย และชัดเจน คําขวัญต้องเขียนและคิดค้นด้วยตนเอง โดยห้ามลอกเลียนแบบหรือ
เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน ส่วนคุณสมบัติของผู้ร่วมประกวดต้องเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา หรือเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมา
บริการ พนักงานจ้างตามภารกิจ ข้าราชการครู พนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ วิธีการส่งคําขวัญเข้า
ประกวดต้องส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ส่งภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 ส่วนรายละเอียดทั้งหมด ผมได้จัดส่งให้ทุกกอง
ทุกฝ่ายทราบแล้ว และขอฝากทางกองการศึกษาช่วยส่งรายละเอียดให้กับทางโรงเรียนด้วย เรื่องต่อมาเป็นเรื่องเพ่ือ
พิจารณา จากการประชุมครั้งที่แล้ว  เกี่ยวกับนามเรียกขานคอลซายน์ของงานป้องกันฯ ว่า “โพธิ์ทอง” ขอเปลี่ยนเป็น 
“นารายณ์” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ผมได้ฝากให้คุณอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ ช่วยประสานงานกับทางเทศบาลเมืองลพบุรี ว่าคําว่า “นารายณ์” ทางเทศบาลเมืองลพบุรีได้ใช้หรือไม่ 
ปรากฏว่าทางเทศบาลเมืองลพบุรีใช้คําว่า “ละโว้” ผมขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงนามเรียกคอลซายน์ของงาน     
ป้องกันฯ จากคําว่า “โพธิ์ทอง” เป็น “นารายณ์” เพ่ือความเหมาะสมและความไพเราะ ขอนําเรียนปรึกษาท่านประธาน
ว่าเห็นสมควรเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนจะต้องแจ้งให้ทางส่วนกลางทราบ และแจ้งไปยังจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรีทราบต่อไป และอีกเรื่อง งานเทศกิจแจ้งมาว่าขณะนี้ร้านค้าที่นําโต๊ะ เก้าอ้ี มาวางเกะกะ
บริเวณหน้าร้าน ตอนนี้เริ่มจะมีน้อยลงแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   
ผมคิดว่าไม่สมควรเปลี่ยน เพราะว่าไม่ค่อยมีพนักงานท่านใดใช้ ส่วนใหญ่มีแค่งานดับเพลิงกับผมเท่านั้นที่ใช้ และใช้แค่
ตอนมีเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น และเรื่องที่ร้านค้านําโต๊ะ เก้าอ้ี มาวางเกะกะไว้บริเวณหน้าร้าน ถ้าเราอธิบายให้ประชาชน
เข้าใจว่าผิดกฎหมาย หากมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วคุณจะลําบาก อธิบายในแง่กฎหมายให้ประชาชนเข้าใจ ประชาชนก็
นําออกไปเอง อย่างเช่น วันนี้มีเรื่องร้องเรียนมาอีกเรื่อง เรื่องเปิดเพลงเสียงดังริมถนน ทางสํานักปลัดจะเสนอเรื่องและ
นําส่งให้กับงานเทศกิจ เรื่องร้องเรียนต่างๆ เรื่องจะต้องเข้าสํานักปลัดอยู่แล้ว เพียงแต่สํานักปลัดจะพิจารณาเรื่องแต่ละ
เรื่องว่า เรื่องนี้เก่ียวข้องกับกองใด ฝ่ายใด สํานักปลัดจะเสนอเรื่องไปว่าเกี่ยวข้องกับกองนี้ ฝ่ายนี้ เพ่ือให้ดําเนินการ เป็น
เรื่องปกติของการทํางาน กอง/ฝ่ายที่รับเรื่องไปก็พิจารณาดูว่าเกี่ยวข้องกับงานตัวเองหรือไม่ ถ้าเกี่ยว ข้องคุณก็
ดําเนินการ อย่างเรื่องที่ร้องเรียนมาวันนี้ เปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาล เราก็รายงานไปว่า วันนี้ได้ไปสํารวจแล้วไม่พบ
เห็นแล้วก็รายงานให้จังหวัดทราบ ที่จริงแล้วไม่ใช้หน้าที่ของเทศกิจ แต่เป็นหน้าที่ของตํารวจ พอตํารวจมาก็ไม่มีใครเปิด 
พอตํารวจไปก็เปิดเสียงดังต่อ ตํารวจจะต้องมีมาตรการอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้สลายไปอย่างจริงจัง และการดื่ม
สุราในที่สาธารณะ ตอนนี้รู้สึกว่ามีกฎหมายห้ามดื่มสุราในที่สาธารณะแล้วใช่หรือไม่ ตํารวจก็ไม่ปฏิบัติตาม ต้องเป็น
หน้าที่ตํารวจที่จะต้องไปดําเนินการ และเรื่องงานที่เราจัดชุดกิจกรรมร่วมพิธีต่างๆ ก็เช่นกัน สํานักปลัดจะเป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบว่าถึงชุดกิจกรรมชุดใดที่จะต้องเข้าร่วมงานพิธี ขอให้หัวหน้าชุดแต่ละชุดช่วยตรวจสอบและนําพนักงานที่อยู่
ในชุดของท่านเข้าร่วมงานด้วย และอีกเรื่องที่มีหนังสือเกี่ยวกับการเข้า-ออกในสถานที่ราชการ เทศบาลฯ ตอนนี้มีรถ
ของใครบ้างไม่รูท้ีม่าจอดในเทศบาลฯ เราจะทํายังไงให้เป็นระบบ รถของคนนอกจะไม่ให้เข้ามาจอดในเทศบาลฯ ระบบ
รักษาความปลอดภัยของเราไม่เป็นมาตรฐาน จะทํายังไงให้ระบบรักษาความปลอดภัยของเราเป็นมาตรฐานเหมือนส่วน
ราชการอ่ืน เพราะกลางคืนมีรถเข้า-ออก ตอนนี้เหตุไม่เกิดก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีเหตุเมื่อไร จะเกิดปัญหา เพราะหนังสือจาก
ส่วนกลางก็กําชับมาแล้วว่าให้ดูแลสถานที่ราชการให้อยู่ในความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จะต้องทําหนังสือติด
ประกาศหรือติดป้ายไว้หน้าเทศบาลฯ ว่าบุคคลภายนอกห้ามนํารถมาจอดในเทศบาลฯ  ขอให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 
กันยายน 2559 เป็นต้นไป และพนักงานป้องกันฯ ที่เป็นเวรยามในแต่ละวัน จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย ตั้งแต่
เวลา 18.00 น. ให้พนักงานป้องกันฯ ปิดประตูทางเข้าไว้เลย ใครจะเข้า-ออก ก็ให้ไปประสานกับงานป้องกันฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

/นายชัยพร... 
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  นายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ขอนําเสนอเรื่อง แบรนด์สร้างประเทศ โอกาสอุตสาหกรรมแฟชั่น
ไทยในอาเซียน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศบ้านเราขยายตัวน้อย ทางส่วนราชการก็มาดูว่าเราจะมีจุดแข็งอะไรบ้างที่
พอจะสร้างยี่ห้อแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทางรัฐบาลก็ดูว่าเราจะมีจุดแข็งและโอกาส ยกตัวอย่าง เช่น ชุดชั้นใน
ซาบีน่า วิเคราะห์ตลาดประเทศเพ่ือนบ้านของเรายังยอมรับยี่ห้อจากไทยอยู่ ไปทําตลาดมาก็มีรายได้ ต่อมาก็คือ อัญมณี 
บ้านเรายังทําตัวเรือนหรือเจียระไนได้สวยงาม เราเพียงแต่นําวัตถุดิบมาจากประเทศเพ่ือนบ้านมาทําก็จะสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้ เป็นการแก้ไขระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เติบโตต่อไป ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
กรณีรับพนักงานมาปฏิบัติงานที่กองคลัง ผมอยากให้เข้ามาฝึกงานก่อนที่จะรับเข้ามาเป็นพนักงาน เพราะถ้ารับเข้า
มาแล้วทํางานไม่ได้ ทํางานไม่เป็น จะต้องพิจารณาว่าสามารถทํางานได้หรือไม่ ถึงจะรับเป็นพนักงาน เพราะไม่อย่างนั้น
เสียเวลา กองคลังไม่ควรนําบุคคลที่เริ่มต้นจากศูนย์มาปฏิบัติงาน ต้องนําบุคคลที่เป็นงานแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริง
มาทํางาน 

   นายวิรัตน์  สมจิตร ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์) เรียน
ท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การซ่อมแซมอาคารตอนนี้ได้ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ กองช่างที่
ได้ส่งผู้รับเหมาเข้าไปดําเนินการก่อน ขอบคุณครับ 

   นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 3 การปูพ้ืนกระเบื้อง รอบแรกได้งบประมาณมา 5 
ห้อง ขณะนี้ปูพ้ืนไปได้ 3 ห้องแล้ว ช่างทํางานเร็ว ใช้ปูนกาวก็จะทําให้แน่นกว่าแบบเดิม ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหลือ
แค่ปรับขอบข้างนอก สีทาแล้ว ข้างในทําฝ้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการศึกษา เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2559 
ชมรมบรรณารักษ์จังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และคณะครู ประมาณ 130 คน เข้ามาทําสื่อการ
เรียนการสอน ขอบคุณค่ะ 

   นางภาริณี  ผ่องแผ้ว รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) เรียน
ท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ในเรื่องของการก่อสร้าง ซ่อมแซม ช่างกําลังทาสี
อาคารเดิม ได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กําลังสร้างอีกอาคาร ขณะนี้ใกล้จะเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน โรงเรียนได้กําหนดจัดงานทําบุญทอดผ้าป่าการศึกษา 
ฉลองอาคารอนุบาลและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดย
ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และโรงเรียนเทศบาล 2 ขอเรียนเชิญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อํานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สืบเนื่องในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์กําจัดขยะได้มีประชาชนนําไม้มากั้นไม่ให้รถขยะเข้าไปทิ้งขยะ  
ไม่ใหผ้่านเข้าไปในชุมชน เนื่องจากถนนที่เราทําไว้เพ่ือที่จะเข้าไปทิ้งขยะนั้นเละมาก เนื่องจากฝนตก รถไม่สามารถเข้าได้ 
บางที่มีดินสไลด์ ปัญหาทีป่ระชาชนนําไม้มากั้นไม่ให้รถขยะเข้าไปทิ้งขยะ คือ 1.น้ําขยะมีกลิ่นเหม็น 2.รถขยะขับเข้าไป
แล้วตอนกลับรถเหยียบท่อน้ําประปาแตก ประชาชนเลยกั้นไม่ให้รถเข้า ผมจึงให้เจ้าหน้าทีเ่ข้าไปขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยนําดินลูกรังมาลงเพ่ือปรับทางเข้าใหม่ และผมทําเรื่องขออนุมัติจัดซื้อไปแล้ว แต่ยังไม่อนุมัติออกมา แต่
จะขอนํามาดําเนินการกอ่นไดห้รือไม่ เพราะรถขยะไม่สามารถเข้าไปทิ้งขยะได ้ในการประชุมครั้งที่แล้ว กองคลังบอกว่า 

/ค่าวัสดุต่างๆ... 
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ค่าวัสดุต่างๆ ขอให้ชะลอไว้ก่อน จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากกองคลังให้ช่วยเหลือตรงนี้ เพราะว่าถ้ารถขยะเข้า
ไปทิ้งขยะไม่ได้จะทําให้เดือดร้อนจริงๆ และเรื่องถนนที่มีการเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ผมทําเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ
ไปแล้วก็ยังไม่ได้ของมาดําเนินการและถนนทางหน้าวัดหลวงปรีชากูลด้วย ผมขอเครดิตให้ช่างมาดําเนินการให้ก่อน 
ขอบคุณครับ 

   นายมนตรี เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธาน ขออนุญาตต่อเนื่องที่ทาง
ผู้อํานวยการกองช่างได้เสนอเมื่อสักครู่  ก่อนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อยากให้
ตรวจสอบกับกองคลังให้ชัดเจนว่ามีงบประมาณในการจัดซื้อ และกองคลังก็ต้องช่วยผู้บริหารตรวจสอบด้วยว่าของกอง
ไหนมีความจําเป็นและเร่งด่วนจริงๆ กองคลังอาจจะจัดสรรเลยว่าวัสดุใดที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เร่งด่วน อย่างของกอง
ช่าง ถือว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วน แต่ถ้าเป็นวัสดุของกองอ่ืนอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนได้ โดยเราดูงบประมาณเป็นหลัก 
และมีแนวโน้มว่างบประมาณจะเข้าต่ํากว่าประมาณการที่เราไดป้ระมาณการไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ขอฝากให้ทุกกอง
ช่วยตรวจสอบตรงนี้ และจะสิ้นปีงบประมาณ ขอให้ทุกกองสํารวจงบประมาณที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้แล้วและยังไม่ได้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ อยากให้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน และเรื่องสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ช่วงนี้เป็นหน้าฝน 
หญ้าจะขึ้นเร็ว ต้นไม้ในสวนสาธารณะจะมีปัญหาในเรื่องของใบไม้ที่ร่วงหล่นเป็นจํานวนมาก มีประชาชนเข้าไปออก
กําลังกายในตอนเย็นจํานวนมาก และผมก็ได้รับการบอกกล่าวมาว่าให้ช่วยเข้าไปดูแลตัดแต่งต้นไม้ กวาดใบไม้ ตัดหญ้า
บ้าง ขอฝากกองช่างช่วยให้งานสวนสาธารณะดูแลตรงนี้เป็นพิเศษเพ่ือให้สวนสาธารณะของเราเกิดความสวยงาม  
เพราะตรงนี้มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจํานวนมาก ขอบคุณครับ 

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

ปิดประชุม เวลา ๑5.10 น. 
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