
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  11 / ๒๕๕9 

วันที่  29  พฤศจิกายน  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. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
   9. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   10. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   12. นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   13. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 

14. นางสาววิยะดา  บุญกล้า  (แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   15. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง   (แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
  16. นายพงศพัศ  ถวิลสุข  รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   17. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   18. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
  19. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
   20. นายจักรี   จันทร์ไพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  21. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   22. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  23. นางธัญพร  กมลกุลรภัส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

24. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
25. นางอมรา  อาคมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
26. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

  27. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
  28. จ.อ.ณัฐพล  นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  29. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   30. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

31. นางมัทนียา   แสนใจ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
32. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เปิดประชุม เวลา ๑4.0๐ น. 

/นายบรรเจิด... 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11 / ๒๕๕9 วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จะมีพิธีบําเพ็ญกุศลปัญญามวาร (50 วัน) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 07.00น. พิธีทําบุญตักบาตร ส่วนพิธีในช่วงเวลา 10.00 น. และ เวลา 18.30 น. 
ขอให้ชุดกิจกรรมแต่ละชุดที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมพิธี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10 / ๒๕๕9 
                             วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10 / ๒๕๕9 วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 / ๒๕๕9 วันที่ 26 
ตุลาคม ๒๕๕9 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ๒๕๕9 ขอเชิญสํานักปลัดครับ 

   นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด เรียนทา่นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในรอบ
เดือนที่ผ่านมา สํานักปลัดได้จัดทําคําสั่งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยใน
บ้านพักของเทศบาล ซึ่งจัดทําคําสั่งไว้ แต่ยังไม่ได้เสนอท่านปลัดฯ จึงจะขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อน ขอเสนอให้มี
คณะกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้ 
   1. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาล  ประธานกรรมการ 
   2. นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสํานักปลัด  กรรมการ 
   3. นายบุญลือ ถึกวงษ ์  นิติกรชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางพัชรี ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการและเลขานุการ 
อีกเรื่องที่ขอรายงาน สํานักปลัดกําลังดําเนินการปรับปรุงวิหารพระพุทธสิหิงค์ เพราะค่อนข้างที่จะเก่าแก่มาก ซึ่งได้ขอ
ความอนุเคราะห์กองช่างส่งคนงานมาช่วย ทั้งช่างทาสีและช่างไฟ ขอขอบคุณกองช่างที่ส่งช่างมาช่วยดําเนินการ
ปรับปรุงครับ ในส่วนของศาลพระภูมิ ผมขออนุญาตปรึกษาในที่ประชุม ผมได้รับทราบข้อมูลมาว่าศาลพระภูมิของเรา
เคยล้มมาแล้วครั้งหนึ่ง เท่าที่ทราบมาว่าถ้าหากศาลพระภูมิล้ม จะต้องมีการทําพิธีตั้งศาลใหม่ ในพิธีทางพราหมณ์ ผม
เองไม่ใช่คนในพ้ืนที่จึงไม่ทราบว่ามีผู้ใดสามารถทําพิธีได้ จึงอยากจะขอคําแนะนําจากที่ประชุมในเรื่องนี้ 

 

/นายสมบูรณ์... 
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   นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของเทศบาล ผมคิดว่าถ้าเราแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ใน
การพิจารณาของคณะกรรมการจะต้องใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา เรื่องท่ีพักอาศัยของข้าราชการ ควรที่จะออกเป็น
ระเบียบฯ และวางแนวทางปฏิบัติในการพักอาศัย คราวนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาพิจารณาเป็นคราวๆ ไปว่าคนนั้นจะอยู่ คนนี้
จะอยู่ แล้วคณะกรรมการจะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาพิจารณาว่า คนนั้นควรอยู่ คนนี้ไม่ควรอยู่ แต่ในเบื้องต้นของการเข้า
อยู่ก็มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของข้าราชการที่ว่าบุคคลที่จะเข้าพักอาศัย จะต้องมีสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้ ถ้าเรา
กําหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบฯ ในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยไว้โดยชัดเจนแล้ว ผมว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจจะไม่
จําเป็น เพราะระเบียบฯ ได้บอกไว้แล้ว แล้วถ้าเราแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะกรรมการจะเอาหลักเกณฑ์อะไรมา
พิจารณาในการให้เข้าอยู่ของแต่ละคน เพราะบางคนอาจจะไม่รู้ระเบียบฯ ถ้าออกเป็นระเบียบฯ ของเทศบาลจะดี
หรือไมค่รับ อยากจะให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ผมคิดว่าเราไม่ควรออกระเบียบฯ ไปซ้ํากับระเบียบฯ ที่มีอยู่แล้ว ในการพิจารณาการเข้าพักอาศัย ต่อไปนี้ ผมขอให้
บุคคลที่จะขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักของเทศบาล จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยตามระเบียบฯ ในส่วนที่อาศัยอยู่
ก่อนแล้วแต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ก็ให้พักอาศัยได้ แต่เมื่ออายุครบ 60 ปี หรือไม่ได้ทํางานให้กับเทศบาลฯ แล้ว ก็ให้
ย้ายออกไป แล้วให้บุคคลที่มีสิทธิพักอาศัยตามระเบียบฯ เข้าอยู่อาศัย เรื่องนี้เป็นปัญหามานานแล้ว เอาไว้คุยกันนอก
รอบ ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯ กันอย่างไร จะได้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติกันต่อไป 

  นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทักท้วงของ สตง. ปี พ.ศ. 2558 ที่กองคลังได้แจ้งแต่ละกอง/ฝ่าย จะมีของสํานักปลัดเรื่อง
รถฮุนได ที่จะต้องคืนเงินค่าเบี้ยประกัน ขณะนี้เกินกําหนดแล้ว และ สตง. ได้มีหนังสือทักท้วงมาว่าให้ตอบกลับภายใน 
30 วัน ซึ่งจะครบกําหนด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะตรงกับวันหยุด ยังไงก็รบกวนขอให้แจ้งมาภายในอาทิตย์นี้ 
และอีกเรื่อง คือเรื่องของศูนย์ราชการ ในปี พ.ศ.2543 จะต้องชี้แจ้งภายในอาทิตย์นี้ ขอบคุณค่ะ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด บันทึกข้อความเรื่องการตอบข้อเสนอแนะของ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีให้ส่งคืนเงินค่าประกันภัยรถยนต์ฮุนได ตามที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ปราจีนบุรี ได้มีหนังสือที่แจ้งให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรีดําเนินการนําเงินค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อฮุนได รุ่น 
H-1 หมายเลขทะเบียน นข-1001 ปราจีนบุรี ซึ่งทําประกันภัยกับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 จํานวนเบี้ยประกันภัย 
49,615.90 บาท ซึ่งเป็นการจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจ นั้น 
   สํานักปลัดในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณดังกล่าว ขอตอบชี้แจงข้อเสนอแนะข้อทักท้วง
ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ดังต่อไปนี้ 
   ประเด็นการทักท้วง คือ การจัดทําประกันภัยรถยนต์สําหรับผู้บริหารใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ มิได้เป็นรถยนต์ส่วนกลางที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ได้มากกว่ารถยนต์
ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปกติ และหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในวงกว้าง และหรือจํานวนมาก จึงไม่เข้าหลักการและเงื่อนไขของ
กระทรวงมหาดไทย 
   ประเด็นการชี้แจง 
   1. เนื่องจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีมีตําแหน่งเป็นกรรมาธิการบริหาร  
ในสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการบริหารของสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก รวมทั้งเป็น 
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ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี และการที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีบทบาทในองค์กรต่างๆ 
ดังกล่าว ทําให้มีภารกิจในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง  
โดยเฉพาะการเดินทางไปราชการข้ามภาค ซึ่งในบางครั้งของการประชุมสัมมนา จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด
ปราจีนบุรี ร่วมเดินทางไปราชการด้วย 
   2. เนื่องจากรถยนต์โดยสารส่วนกลางของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี คันดังกล่าว เป็นรถใหม่ป้ายแดง
และมีราคาของตัวรถสูง ราคาของอะไหล่ก็สูงตามไปด้วย เทศบาลได้พิจารณาบริบทดังกล่าว เหตุผลความจําเป็นทั้งปวง 
ประกอบกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสถานะทางการคลังที่สามารถจะรองรับงบประมาณดังกล่าวได้ และเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีก็มิได้ละเลยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) การตั้งงบประมาณเพ่ือภารกิจต่างๆ 
ของท้องถิ่น ก็คํานึงถึงหลักประหยัดสุด ประโยชน์สูงมาโดยตลอด 
   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีข้อเสนอแนะมาให้เทศบาลถือ
ปฏิบัติ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มิได้ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจข้อเสนอแนะ/ทักท้วงดังกล่าว เทศบาลพิจารณาเห็นว่า
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ก็ปฏิบัติราชการเพ่ือธรรมาภิบาล เพ่ือให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) อย่างแท้จริง 
   ดังนั้น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้นําข้อทักท้วงข้อเสนอแนะที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ปราจีนบุรีได้กรุณาเสนอแนะ/ทักท้วงทุกกรณี มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์แห่งสาธารณะ ให้
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป นี่คือเนื้อหาที่ผมได้ทําข้อชี้แจงตอบในกรณีที่ถูกทักท้วง กรณีให้ส่งคืนเงินค่า
ประกันภัยรถยนต์ฮุนได 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาประเด็นการตอบชี้แจงข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ดังกล่าว หากพิจารณาเห็นชอบ สํานักปลัดจักได้ดําเนินการแจ้งกองคลัง เพ่ือดําเนินการต่อไป 
และมีข้อเสนอแนะอีกเรื่อง ช่วงนี้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และอยากทําให้องค์กรพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้  
ในการประชุมครั้งต่อไปผมอยากให้เชิญนิติกรเข้าร่วมประชุมด้วย นิติกรจะได้เสนอแนะข้อกฎหมายต่างๆ ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบด้วย ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขออนุญาตสรุปรายงานกีฬาระดับภาคที่อําเภอวังน้ําเย็น เทศบาลเมืองปราจีนบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 
6 ประเภท แต่ละประเภทไดร้ับรางวัล ดังนี้ 
   1. กีฬาเปตอง  ได้รางวัล 1 เหรียญทอง    2 เหรียญเงิน    3 เหรียญทองแดง 
   2. กีฬาแบตมินตัน ได้รางวัล 2 เหรียญเงิน    1 เหรียญทองแดง 
   3. กีฬาหมากรุก  ได้รางวัล 1 เหรียญทองแดง 
   4. กีฬาหมากฮอต ได้รางวัล 1 เหรียญเงิน 
   5. กรีฑา   ได้รางวัล 1 เหรียญทอง 
เมื่อรวมนักกีฬาแล้วจะมีนักกีฬาทั้งหมดที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศ จํานวน 28 คน มีผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม 
จํานวน 10 คน จะเริ่มทําการแข่งขันท่ี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 และจะเริ่มเดินทางในวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 ในส่วนของค่าจ้างรถในการเดินทาง ทางผู้รับจ้างคิดค่าจ้างวันละ 20,000 บาท เดินทางไป-กลับ 
จํานวน 2 วัน เป็นเงิน 40,000 บาท และมีบุคลากรของกองการศึกษา คือ นางธัญพร กมลกุลรภัส หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ไปสอบคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ระดับต้น 
เทศบาลตําบลท่าบุญมี โดยทางเทศบาลตําบลท่าบุญมี ตกลงจะรับโอนในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตอนนี้กําลังเสนอ
คําสั่ง ถ้าเรียบร้อยแล้วขออนุญาตคณะผู้บริหารไปส่งในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ส่วนเรื่องคําสั่งเลื่อนขั้นของข้าราชการ
บํานาญตอนนี้คําสั่งออกหมดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอตรวจสอบความถูกต้อง ขอบคุณครับ 
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   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด ขออนุญาตเสริมเรื่องรถ รถที่ใช้ในการเดินทางไป
แข่งขันกีฬา ตอนนี้เราต้องเช่ารถทุกครั้ง จริงๆ แล้วเมื่อก่อนเราใช้รถของเทศบาลฯ ผมขอเสนอว่ารถของเทศบาลฯ 
ไม่ได้ใช้งานอะไรเลย และได้เรียกคนขับมาพูดคุยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา คนขับรถได้บอกว่า รถไม่ได้เสียอะไรมากมาย แต่
มีปัญหาตรงสวิตช์คอมแอร์เสีย ผมเลยให้คนขับรถโทรไปขออะไหล่ที่บริษัทมาแล้ว และก็คงจะสามารถใช้งานได้ในไม่ช้า 
เมื่อมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ ขอให้ใช้รถของเทศบาลฯ ไม่ต้องจ้างรถให้เสียงบประมาณครับ 

   นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานให้ไปรับโล่รางวัลกีฬากาบัดดี้ชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬา
เยาวชน ได้ไปรับมาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้โล่อยู่ที่กองการศึกษา และได้มีนักกีฬาทั้งหมด 12 ทีม ได้ขอเข้ามาพักที่
โรงเรียน โรงเรียนได้บริการให้นักกีฬาได้พักอาศัย ซึ่งโรงเรียนได้ขอหยุดทําการเรียนการสอน 1 วัน คือวันศุกร์ที่ 2 
ธันวาคม 2559 เพ่ือใช้ห้องเรียนเป็นที่พักนักกีฬา และอีกเรื่อง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ได้ร่วมทํา MOU กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสาธารณสุขอําเภอฯ เกี่ยวกับโครงการเด็ก
ปราจีนบุรี สุขภาพดีแข็งแรง ปี 2560 ขอบคุณครับ 

   นายวิรัตน์  สมจิตร ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน จะขอสอบถามเกี่ยวกับการเข้าพักของนักกีฬา ไม่ทราบว่าเป็นนักกีฬาของใคร จึงอยากทราบว่า
หน่วยงานใดรับผิดชอบที่อนุญาตให้นักกีฬาเข้า-ออกภายในโรงเรียน เพราะผมไม่ทราบ ไม่มีหนังสือแจ้งมายังโรงเรียน 
จึงขอเสนอว่าให้ทําหนังสือเสนอมาด้วย จะได้ทราบข้อมูลในส่วนนี้ ขอบคุณครับ 

   นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยรถจักรยานยนต์ที่จอดภายในโรงเรียนหาย ตอนนี้ทางโรงเรียนได้ทําป้ายปิด และห้าม
รถเข้า-ออกในวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนวันทําการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จะให้นักการภารโรงยืนหน้าประตู และจะเปิด
ประตูไว้สําหรับให้คนเดินเข้า-ออกได้เท่านั้น ไม่ให้รถเข้า-ออก และมีปัญหาอีกประเด็นที่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาตั้งจุด
ตรวจ ซึ่งตั้งเลยไปจากประตูโรงเรียน เมื่อประชาชนเห็นก็จะเลี้ยวรถเข้ามาในโรงเรียน บางครั้งก็มีพวกที่ค้ายาเสพติด 
เข้ามาและวิ่งขึ้นไปบนอาคารเรียนและตํารวจติดตามเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้ ยังดีที่ไม่ได้จับนักเรียนเป็นตัวประกัน จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ในที่นี้เลยว่าประตูโรงเรียนเทศบาล 3 ขอปิด ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เพราะเป็นจุดเสี่ยง ถ้าจะ 
เข้ามาติดต่อภายในโรงเรียนก็ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก่อน ทางโรงเรียนพยายามป้องกันและแก้ปัญหา
ในส่วนนี้อย่างเต็มความสามารถ ขอบคณุค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่องความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งนี้ขอนําเสนอ รู้จักเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน เรียกว่า
“ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย ประเทศจีนทางตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) 
เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งเชื่อมโยง 6 ประเทศ กลุ่มประเทศเหล่านี้มีประชากรรวมกัน 250 ล้านคน มีพ้ืนที่
รวมกัน 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบได้ กับยุโรปตะวันตก) มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และเป็นภูมิภาคสําคัญทางภูมิ 
รัฐศาสตร์ของเอเชีย แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเป็นเส้นทางใหญ่ๆ แบ่งออกเป็น 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
เหนือ – ใต้ จะมีตั้งแต่ประเทศจีน พม่า ลาว ไทย ซึ่งเข้ามาทางด้านจังหวัดเชียงราย แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก – 
ตะวันตก เป็นการเขื่อมทวีปสองฝั่ง จะเชื่อมโยงประเทศเวียดนาม ลาว ไทย พม่า ทางเข้า-ออก เริ่มจากจังหวัดตราดไป
ยังจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และไปออกทางประเทศลาว และแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต้ เชื่อมโยงเก่ียวข้องกับจังหวัด 

/ปราจีนบุรี... 
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ปราจีนบุรี เพราะว่าจะออกมาจากเส้นทางทวาย ผ่านกรุงเทพฯ ออกทางปอยเปรตเส้นทางหนึ่ง และไปออกจังหวัด
ตราดอีกเส้นทางหนึ่ง นี่เป็นเส้นทาง 3 เส้นทางหลัก ที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

   นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่อง
จากที่ได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นความสําคัญและความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความสะอาดริมแม่น้ํา ผมได้รายงานเบื้องต้นไปแล้วว่าได้ดําเนินการตัดหญ้าแล้วบางส่วน แต่
ว่ามีอุปสรรคตรงที่ว่าต้นไม้ทีล่ําต้นแข็ง เมื่อเครือ่งตัดหญ้าไปโดนก็จะทําให้เครื่องชํารุด เกิดปัญหากับเครื่องมือที่ใช้ และ
ทางงานสวนสาธารณะได้รายงานมาว่าต่อไปจะใช้สารชีวภาพในการกําจัดวัชพืช ก็เป็นแนวทางที่สามารถดําเนินการได้ 
และอีกเรื่อง เรื่องความรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล ผู้ว่าฯ ได้กล่าวในที่ประชุม ยกตัวอย่างความสะอาดในเขต
เทศบาลตําบลนาดี ให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรีปรับเปลี่ยนตาม และเรื่องร้องเรียนในที่ประชุม ได้รับคําร้องเรียนร้านขาย
ของข้างจวนผู้ว่าฯ ซึ่งอยู่ในเส้นทางของผิวจราจร ขอฝากทางกองช่างและงานเทศกิจ ช่วยประสานงานและดูแลในส่วนนี้
ด้วย ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผน 4 ปี 
ประจําปี พ.ศ. 2561 - 2564 เวลา 14.00 น. ขอให้ท่าน ผอ. และเจ้าหน้าที่ในการจัดทําช่วยตรวจร่างแผนให้ 
ถูกต้องและครบถ้วน เพราะว่าการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต่างๆ จะมีกระบวนการที่ยุ่งยากมาก ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขณะนี้ กองคลังเปิดรับโอน/ย้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และกองวิชาการและแผนงานเห็นว่าทํางานไม่ค่อยทัน 
อยากให้รับโอน/ย้าย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ขอให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัด ช่วยดําเนินการจัดทํา
ประกาศรับโอน/ย้าย ด้วย 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องที่จะหาคนมา
ช่วยทํางาน ในเทศบาลฯ ของเรา ในส่วนที่มีความจําเป็นจะมีกองวิชาการและแผนงาน และกองคลัง ที่อยากจะมาก็จะ
มาสํานักปลัด กองสวัสดิการและสังคม จึงอยากให้ปิดการรับโอน/ย้าย ในส่วนนี้ก่อน ถ้าใครจะโอน/ย้าย ให้มาที่กอง
วิชาการและแผนงาน และกองคลัง และสืบเนื่องจากที่ทาง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน แจ้งว่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ให้ทาง ผอ.ส่วนราชการต่างๆ ดูรายละเอียดของแผนให้เรียบร้อย เพราะจะมี
บุคคลภายนอกทีท่างจังหวัดแต่งต้ังมาเข้าร่วมประชุมด้วย ต้องยอมรับว่าเราทํางานกันไม่ทันจริงๆ เผื่อมีท่านใดสอบถาม
อะไรเราจะได้ชี้แจงได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับแผนฯ จังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ขอฝากตรงนี้
ด้วย และสืบเนื่องจากที่เราถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ ผอ. กองต่างๆ ข้างล่างเทศบาลฯ ก่อนที่จะขึ้นมา
ประชุม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ไปแข่งขัน และชนะการแข่งขันมา ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงและ
สร้างความสุขให้กับผู้บริหารและพวกเราทุกคน ซึ่งการจัดกีฬาครั้งนี้เป็นกีฬาที่จัดในช่วงฤดูหนาว แต่มีฝนตก กลางวัน
ร้อนมาก แต่ช่วงบ่ายฝนตก นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ประจําทีม ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยกับการแข่งขันในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับพวกเรา และอีกเรื่อง เราเน้นทําความสะอาดแต่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะนี้มี
หนังสือร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวท่านหนึ่ง ทีร่้องเรียนถึงศูนย์ดํารงธรรมฯ กระทรวงมหาดไทย ร้องว่าบ้านเมืองของเรา
ไม่เรียบร้อย ทําหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปถึงผู้สื่อข่าวช่อง 7 เราต้องเร่งดําเนินการทําความ
สะอาดในเส้นทางที่ร้องเรียน ถนนที่ใช้เดินทางไปวัดแจ้ง โดยเฉพาะหญ้าที่อยู่ข้างทาง ตามถนนสายหลักๆ ผมขอฝาก 
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เรื่องนี้ด้วย และเรื่องสุดท้าย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ทําให้ทางร้านค้าเกิดความเดือดร้อน เกิดจากความ
ไม่เร่งรีบดําเนินการเบิกจ่ายให้กับร้านค้า ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา คราวหน้าเขาก็จะไม่ขายสินค้าให้กับเราอีก เพราะได้
เงินช้า ขอฝากให้หัวหน้าฝ่ายฯ แต่ละฝ่าย ผอ.กองแต่ละกอง ช่วยตรวจสอบและรีบดําเนินการเบิกจ่ายให้กับร้านค้าด้วย 
ขอบคุณครับ 

   นายสัณธิติ   แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด  มีเรื่องแจ้งจากงานธุรการ สํานักปลัด ท่าน
ประธานสภาฯ ได้กําหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 19 
ธันวาคม 2559 ขอให้ทุกกอง/ฝ่าย ส่งญัตติให้ทางสํานักปลัด ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพ่ือที่จะบรรจุเข้าใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ ต่อไป ขอบคุณครับ 

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

ปิดประชุม เวลา ๑5.20 น. 
 
 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
           เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายมนตรี   เกิดจิ๋ว) 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุร ี


