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นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 27 กันยายน ๒๕๕9 เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถานศึกษาทั้งสองท่านที่ได้ เลื่อนวิทยฐานะในระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายศรีทอง 
สรรพโชติ ผู้ อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) และนางศิริวรรณ สัตยธีรานนท์ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/๒๕๕9 
                             วันที่ 29 สิงหาคม 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕9 
โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๕9 ขอเชิญกองการศึกษา 

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กองการศึกษาได้ดําเนินการตรวจสอบงบประมาณในเรื่องของอาหารเสริมนม ได้ขอทําการอนุมัติเบิกจ่ายตัดปีไปแล้ว 
ส่วนงบซ่อมแซมปี 2558 ได้ขอกันเงินไว้แล้ว งบซ่อมแซมปี 2559 ขอกันเงินโดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเรียบร้อย
แล้ว และงบปรับปรุงพ้ืนที่โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) ขอความเห็นชอบจากสภาแล้ว โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
และเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2559 กระผมได้ไปประชุมที่จังหวัด ได้รับหนังสือจากจังหวัดมาซึ่งเป็นนโยบายจากรัฐบาล
ให้ดําเนินการเร่งด่วนในเรื่องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2560 ซึ่งปีนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ได้ชุด
อุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ในเรื่องของเทคโนโลยี การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงเรียนละ 96,400 บาท รวม 6 โรงเรียน เป็นเงิน 578,400 บาท ซึ่งตรงนี้ได้ปรึกษากับกองวิชาการ
และแผนงานในเรื่องของการกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติที่ได้มา ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

  นายศรีทอง สรรพโชติ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่าย ขณะนี้เหลืองบประมาณที่หัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว ประมาณ 220,000 บาท งบประมาณที่เหลือตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าจะซื้อเครื่องทําน้ําเย็นให้กับนักเรียน
ในระดับอนุบาลทุกชั้น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกห้องเรียน งบประมาณที่เหลือจะจัดซื้อให้ตามอาคารชั้นประถมศึกษา 
และชั้นมัธยมศึกษาด้วย และส่วนที่เหลืออีกจะนําเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาว่าอยากจะสร้างห้องน้ําข้าง 
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ห้องประชุม เนื่องจากมีหน่วยงานอ่ืนมาขอใช้สถานที่เป็นจํานวนมาก เวลามีงานจะต้องไปใช้ห้องน้ําร่วมกับนักเรียน    
ซึ่งดูไม่สะดวก จะประชุมชี้แจงขออนุมัติกับคณะกรรมการต่อไปครับ ในเรื่องที่ 2 ข้าราชการครูของโรงเรียนส่งผลงาน
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะในระดับชํานาญการพิเศษ ส่งผลงาน 6 ท่าน ผ่าน 4 ท่าน ส่วนอาทิตย์ที่แล้วทางโรงเรียนของเรา
ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ณ โรงแรมทวาราวดี โดยรับกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ส่วนการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอําเภอเมืองปราจีนบุรี ทางโรงเรียนได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นของ
อําเภอเมืองปราจีนบุรี และในสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สคสช. มีเรื่องเกี่ยวกับการลดภาระ
หนี้ของครู จากดอกเบี้ย 6% เหลือ 4% ขอประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คณะ
ครูทราบด้วย ขอบคุณครับ 

   นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 3 ได้ส่งเรื่องมาที่กองการศึกษาแล้ว แต่ขอนําเรียน
ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง ตอนนี้กันสาดที่โรงเรียนชํารุดมาก ทําให้น้ําฝนซึมเข้ามาในห้องเรียนชั้นบนและระเบียงทั้งหมด 
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ชั้น 3 ของอาคารอํานวยการ ตอนนี้ได้ทําเรื่องมายังผู้อํานวยการกองการศึกษาแล้ว จึงขอ
ความอนุเคราะห์ให้กองช่างช่วยเข้าไปสํารวจและตรวจสอบ เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ ขอบคุณค่ะ 

   นายอาคม สมบูรณ์วงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล 4 เจอปัญหาเหมือนกับโรงเรียนเทศบาล 3 น้ําซึมลงมาจากชั้น
บน และปัญหาของโรงเรียน คือ มีเงินสะสมอยู่ แต่ขออนุญาตใช้งบประมาณไม่ได้ เนื่องจากเป็นการขออนุญาตติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล เพราะมีหนังสือสั่งการมาว่าห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จึงทําให้
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศไม่ได้ ขอบคุณครับ 

   นายวิรัตน์  สมจิตร ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์)  เรียน
ท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งบประมาณปี 2557 ประมาณ 200,000 บาท ทาสีอาคารเรียนเรียบร้อย
แล้วและกองช่างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนงบประมาณปี 2558 ได้ดําเนินการล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว 
ขอบคุณครับ 

   นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณท่าน บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี สําหรับตัว
ดิฉันเอง ก็เหลือระยะเวลาอีก 3 วัน ที่จะเกษียณอายุราชการ ขอใช้โอกาสนี้บอกกล่าวกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน วันที่ 28 กันยายน 2559 ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี กองการศึกษา นําโดยท่านชัยพร ผ่องแผ้ว จะมี
การจัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนใครที่ไม่ได้ไปร่วมงาน วันนี้ ขออนุญาตกล่าวลาไปใช้ชีวิตเป็นราษฎรเต็มขั้น 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านทีไ่ดร้่วมงานกันตลอดชีวิตอายุราชการ 38 ปี ขอบคุณค่ะ 

                    นางเฉลิมศรี ชาวเมือง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กองสวัสดิการสังคม ขอประชาสัมพันธ์ ท่านใดที่มีญาติพ่ีน้องหรือว่ามีบิดามารดา ที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ ทางกอง
สวัสดิการสังคมจะออกรับแสดงตน การมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยผู้ที่แสดงตนขอให้นําบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสมุดธนาคารตัวจริง ไปแสดง
ตนทุกปีงบประมาณ เราจะได้รู้ว่า มีผู้พิการ และผู้ได้รับเบี้ยยังชีพต่างๆ มีท่านใดบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่ และตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ กับทางเจ้าหน้าที่ ขอบคุณค่ะ 

 

/นางอมรรัตน์... 
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  นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของกองคลังจะขอรายงานผลการตรวจสอบประจําปี 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกอง/ฝ่าย ที่ สตง. ได้
ทักท้วง เรื่องที่ 1 การยืมเงินในโครงการต่างๆ จะให้ยืมเงินได้ในเฉพาะหมวดค่าตอบแทน กรณีที่โครงการมีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง จะต้องดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการให้เจ้าหน้าที่ พัสดุเป็น
ผู้ดําเนินการจัดหาวัสดุ จึงไม่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องยืมเงินงบประมาณและเงินสะสมในโครงการนั้นๆ ยืมได้
เฉพาะหมวดค่าตอบแทนและรายการที่จําเป็น การส่งใช้ ขอให้ส่งใช้ตามเวลาที่กําหนด ถ้าเป็นโครงการ เมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ จะต้องส่งใช้ภายใน 30 วัน แต่กรณีที่เดินทางไปราชการ จะต้องส่งใช้ภายใน 15 วัน เรื่องที่ 2 สตง. ได้
ทักท้วงเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุที่ซื้อจะต้องซื้อกับร้านที่มีหน้าร้านโดยตรง และจําหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง ไม่ใช่ว่า
ซื้อของจากการสั่งซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งอาจทําให้สินค้าที่ซื้อนั้น แพงกว่าราคาจริงตามท้องตลาด สตง. มองว่าการ
ซื้อสินค้า ณ ปัจจุบันนี้ งานพัสดุเอ้ือให้กับผู้ขายโดยตรง คือ ทําให้เราได้รับสินค้าราคาแพง ซึ่งทําให้ราชการได้รับความ
เสียหาย กรณีดังกล่าวนี้ จะขอให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ตามข้อ 32 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาจะต้องให้
เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงกับผู้ค้าขายโดยตรง ขอบคุณค่ะ 

   นายอดิศักดิ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ํา การเฝ้าระวังแม่น้ําปราจีนบุรีตอนนี้ปลอดภัยครับ และ
หลังจากวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ต้องดูการรายงานสถานการณ์พายุอีกครั้ง ส่วนเรื่องที่ 2 ขออนุญาตรายงานผลงาน 
ที่ผ่านมา งานป้องกันฯ ได้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร เพ่ือรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
จํานวน 6 ป้าย และป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยจํานวน 7 ป้าย ติดตั้งในเขตเทศบาล เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกของผู้ใช้
การจราจร และไฟฟ้าในครัวเรือน ผลงานที่ 2 ดําเนินการสํารวจและติดตั้งถังดับเพลิง ตามสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ชุมชนเสี่ยงภัย จํานวน 1 ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจ บริเวณตอกจุ้ยฮวง ซึ่งเป็นที่เสี่ยงภัย และมี
ข้อเสนอแนะ ตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ํา เมื่อฝนตกหนักจะระบายน้ําไม่ทัน เนื่องจากท่อระบายน้ําอุดตัน ซึ่ง
ปัญหานี้ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ส่วนเรื่องสุดท้ายขอฝากเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามแยกต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสถานีกรม
อุตุวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี โค้งหน้าโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ซึ่งเป็นจุดอันตราย ขอขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม (สํานักปลัด) 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ติดตามผลเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้ 
   1. เรื่องร้องเรียน ร้านฮอลลีวูด ได้ส่งเรื่องใหผู้้ว่าฯ ลงนามปิดสถานบริการแล้ว 
   2. เรื่องร้องเรียน ถนนหน้าจวนผู้ว่าฯ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ที่มีการทรุดตัว กองช่างไดท้ําหนังสือแจ้งไป
ยังศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองฯ แล้ว และทําการซ่อมแซมอัดเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณที่ทรุดตัวเพ่ือเป็นการ
บรรเทาเบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวใกล้กับแม่น้ําปราจีนบุรี มีการทรุดตัวตําแหน่งเดิมอยู่เป็นประจําในช่วง
ฤดูแล้ง ความยาวประมาณ 50 เมตร  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ไปยังโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือช่วยตรวจสอบหาสาเหตุและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัวต่อไป 
   3. เรื่องร้องเรียนจากสมาคมจิตอาสา เนื่องจากสมาคมจิตอาสาฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้มีการก่อสร้างตึกแถวรุกล้ําคลองสาธารณะประโยชน์ บริเวณตรงข้ามธนาคารเพ่ือ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏตามแผนที่โดยสังเขปที่แนบมาท้ายหนังสือ เพ่ือให้การบริหารบ้านเมือง
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารบ้านเมืองที่ดี สมาคมจิตอาสาฯ จึงแจ้งมายัง
ท่านเพ่ือดําเนินการตรวจสอบการก่อสร้างดังกล่าว ลงนามโดย นายศุภอรรถ เกตุแก้วมณี อุปนายกสมาคมจิตอาสา
พัฒนาปราจีณ เรื่องนี้ขอฝากกองช่างช่วยติดตามด้วย ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5 



- 5 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง การขอเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ (แฟลตเก่า) (สํานักปลัด) 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สํานักปลัด ได้รับบันทึกข้อความจากกองสวัสดิการสังคม ด้วย จ.ส.อ. ประสงค์ คุ้มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
กองสวัสดิการสังคม มีความประสงค์ขอบ้านพักสวัสดิการพนักงานเทศบาล เพ่ือแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว เท่าท่ีผมสอบถามกับหัวหน้าฝ่ายอํานวยการทราบว่า อีกไม่นานจะมีห้องว่าง 2 ห้อง จึงขอนําเรียนปรึกษาใน
ที่ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรื่องนี้ขอให้ตรวจสอบก่อนว่า คนที่มีสิทธิ์พักอาศัยมีกี่ห้อง และคนไม่มีสิทธิ์พักอาศัยมีกี่ห้อง ขอให้ดําเนินการตาม
ระเบียบฯ เพราะถ้ามีข้าราชการ โอน/ย้าย เข้ามา เขาก็จะไม่มีที่พักอาศัยและไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ เพราะ
เรามีบ้านพักเทศบาลให้พนักงานพักอาศัย แต่เข้าพักอาศัยไม่ได้ เพราะมีลูกจ้างที่ไม่ใช่ข้าราชการพักอาศัยอยู่มาเป็น
เวลานานแล้ว บุคคลเหล่านี้ตามระเบียบฯ แล้ว ไม่มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักของเทศบาล เราควรจะดําเนินการอย่างไร 
เพราะผู้ที่อยู่ก็เป็นลูกจ้างของเทศบาล เราก็ไม่อยากจะให้เขาออกเพราะเขาทํางานให้กับเทศบาลและไม่มีที่พักอาศัย  
ต่อไปนี้ ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการแล้วขอให้ย้ายออกจากบ้านพักของเทศบาลทันที และไม่อนุญาตให้ลูกจ้างรายอ่ืน
เข้าพักอาศัย ปล่อยให้เป็นห้องว่างไว้ พอมีข้าราชการ โอน/ย้าย มาใหม่จะได้มีที่พัก 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอออกความเห็นว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ก็ขอให้อยู่ต่อไป ผู้ที่เกษียณอายุราชการก็ขอให้ย้ายออกและให้เป็นห้องว่างไว้ และ
บุคคลที่จะขอย้ายเข้าไปพักอาศัย ต่อไปนี้ ขอให้เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้เข้าพักอาศัยจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ จึงจะใหเ้ข้าอยู่บ้านพักของเทศบาลได้ ถ้าหากมีความจําเป็นจริงๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าพักอาศัยและเนื่องจาก
ห้องพักเต็ม อาจจะใช้วิธีโดยให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์อยู่อาศัยทั้งหมด จับฉลากหาผู้ที่ไม่มีสิทธิ์อยู่อาศัยให้ย้ายออกจากแฟลต 
เพราะในระดับชาติก็ทํากัน 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ผมขอให้สํานักปลัดทําหนังสือแจ้งพนักงานที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักของเทศบาลและเซ็นชื่อรับทราบทุกคนว่า ถ้าหากมี
ข้าราชการ โอน/ย้าย มาใหม่และมีความจําเป็นที่จะต้องพักอาศัยบ้านพักของเทศบาล ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์พักอาศัยทุกคนจับ
ฉลากออกจากห้องพัก และให้รับผลตามที่จับฉลากได้ จะได้ไม่มีมาโต้เถียงและร้องเรียนกัน เราทําเพ่ือให้เขารับทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร และเซ็นต์ชื่อยอมรับ แต่ความจริงแล้วบุคคลเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิ์พักอาศัยอยู่แล้ว แต่เราทําเพ่ือให้
เขารับทราบและจะได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะหาที่พักใหม่ ถ้าให้เราไปตัดสินเลยว่าให้คนนี้ออก คนนี้อยู่ ไม่มีใครกล้าเข้า
ไปตัดสิน ผมขอให้ทุกท่านรับทราบและเข้าใจว่าเราไม่ได้กลั่นแกล้ง ผมขอใหด้ําเนินการตามนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่อง ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ขอนําเสนอการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28-29 ที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2559 หัวข้อประชุมของอาเซียน มี 8 ประเด็น
หลัก คือ 
   1. การดําเนินการตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025  
   2. การลดช่องว่างการพัฒนา 
   3. การอํานวยความสะดวกด้านการค้า 

/4. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ... 
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   4. การพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
   5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   6. การส่งเสริมความเชื่อมโยง  
   7. สภาวะการสร้างงานในอาเซียน 
   8. การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ืออนุรักษ์ป้องกันและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
       ของอาเซียน 
   ส่วนประเทศไทย นั้น นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไมท่อดทิ้งใครไว้ข้างหลัง การสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่ง
ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอสามเสาหลัก คือ 
   1. มีการสมดุลในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโลกระหว่างอุตสาหกรรมเดิมกับอุตสาหกรรมใหม่  
   2. เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล เน้นการเพิ่มศักยภาพเยาวชน และเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ 
   3. การส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยที่รักษาสมดุลและเอกภาพของอาเซียน 
       ในการรับมือของความท้าทายต่างๆ 
   ที่กล่าวมาก็เป็นหัวข้อในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ผ่านมา ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
บริเวณริมเขื่อนตั้งแต่หน้าร้านเพ่ือนมา ขณะนี้มีร้านค้ามาขายของเป็นจํานวนมากจนจะเป็นตลาดนัดแล้ว มีประมาณ 
20 กว่าร้าน ต่อไปจะต้องมีผู้ร้องเรียนแน่ๆ ผมขอให้งานเทศกิจดําเนินการด้วย  จะทําหนังสือแจ้งหรือจะเข้าไปพูดคุย
กับร้านค้าอย่างไรก็ได้ บอกกับร้านค้าว่าถ้ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาแล้วทหารออกมาตรวจสอบคุณจะลําบาก 

ปิดประชุม เวลา ๑5.15 น. 
 
 
 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
           เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายมนตรี   เกิดจิ๋ว) 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุร ี


