
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่ 12 / ๒๕๕9 

วันที่ 26 ธันวาคม  ๒๕๕9 
เวลา  ๑4.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓ 
---------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
  ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2. นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรี 
   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. นายคมสัน  พลแก้ง   (แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
  15. นางพัชรี  ศรสีอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   16. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
  17. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
   18. นายคมสัน   ศิริปักมานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   19. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  20. นางอมรา  อาคมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  21. นายไพรัชต์  โกศล  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
   22. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  23. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
  24. นายชรัตน ์  พานิกุล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
   25. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
   26. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  27. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   28. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เปิดประชุม เวลา ๑4.0๐ น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12 / ๒๕๕9 วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญร่วมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2560 วันที่ 1 มกราคม 2560 
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11 / ๒๕๕9 
                             วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11 / ๒๕๕9 วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 / ๒๕๕9 วันที่ 29 
พฤศจิกายน ๒๕๕9 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 ขอเชิญกองการศึกษาครับ 

   นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขออนุญาตรายงานผลงาน สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว กองการศึกษาได้ส่งนักเรียน นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2559 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 28 คน 
ผลงานก็เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเราได้ประเมินกับผู้ฝึกสอนแล้ว แม้ว่าในปีนี้เราจะไม่ได้รางวัล แต่มีกีฬาที่มีการพัฒนาขึ้น  คือ
กีฬา เปตอง แบตมินตัน ส่วนกรีฑา นักกีฬาของเราได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ในระหว่างแข่งขัน ทําให้พลาดเหรียญไป และ
กีฬาที่เราโชคดี คือ กีฬาแบตมินตัน มีชมรมแบตมินตันเข้ามาช่วยทําการฝึกสอนให้ฟรี ซึ่งทางชมรมแบตมินตันได้ขอ
ความอนุเคราะห์ขอใช้สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นที่ฝึกซ้อม ขอรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรียนท่านประธาน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอรายงานเรื่องการร้องเรียนตามที่ท่านประธานแจ้งมา เรื่องที่ 1 เรื่องการเลี้ยงหมู 
เจ้าหน้าที่ได้ออกไปติดตามแล้ว ทางผู้ประกอบการพยายามชะล้างอยู่แล้ว แต่อาจจะมีกลิ่นบ้างในช่วงที่เจ้าของไม่อยู่    
ถ้าจะให้เลิกประกอบอาชีพเลี้ยงหมูเลยคงไม่ได้ เพราะประกอบอาชีพนี้มานานแล้ว และทางผู้ประกอบการเองก็มีอายุ
มาก จะให้เปลี่ยนอาชีพคงจะยาก เรื่องที่ 2 เรื่องพ่นสีรถยนต์ เจ้าหน้าที่ได้เชิญเจ้าของมาพูดคุยแล้ว และจะแก้ไขใน 
ช่วงหลังปีใหม่ เรื่องที่ 3 เรื่องสุนัขที่เลี้ยงตามบ้านที่ปล่อยออกมารบกวนชาวบ้าน ซอยไทยวิเชียร ตอนนี้ได้ประสาน  
ประธานชุมชนไทยวิเชียรแล้ว เพ่ือที่จะทําหนังสือเชิญเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัขมาพูดคุย ขอบคุณค่ะ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามา อย่างเช่น เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง เมื่อทํางานเสร็จแล้ว อยากให้มีการรายงานผลมาที่ผมด้วย 
เพราะเวลาประชาชนถาม ผมจะได้ตอบประชาชนได้ และมีหนังสือเข้ามาวันนี้ เรื่องหลักเกณฑ์ในการจ่ายงบประมาณ
เงินสะสม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย ให้รายการอนุมัติจ่ายเงินสะสม เกี่ยวกับลักษณะประเภทโครงการ 

/ที่นําเงินสะสม... 
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ที่นําเงินสะสมไปจ่ายได้ จะมีข้อ 4.1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพีย งพอที่จะนําไปจัดทํา
โครงการได้ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ขาด
แคลน ชํารุด เสียหาย ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้างถนน ระบบระบายน้ํา การสร้าง
สวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ประเภทนี้ใช้เงิน
สะสมได้ ขอให้ทุกกอง/ฝ่าย ช่วยตรวจสอบด้วยว่ามีโครงการใดท่ีสามารถใช้งบประมาณเงินสะสมได้ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขณะนี้ทางสํานักปลัด จะดําเนินการรับโอน/ย้าย ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง ขั้นตอนตอนนี้อยู่ที่การรายงาน 
ขอความเห็นชอบไปยัง ก.ท.จ. จังหวัดปราจีนบุรี ตอนนี้ยังสามารถรับโอนได้อยู่ เพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่เกิน ตอนนี้น่าจะ
อยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 32 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะสามารถรับโอน/ย้าย ได้อย่างเร็วที่สุดประมาณกลางเดือน
มกราคม 2560 ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน มีเรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่องความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 36 โครงการ 
วงเงินรวม 895,757.55 ล้านบาท มีความเป็นไปได้สูงที่จะดําเนินการ แยกเป็น รถไฟทางคู่ 10 เส้นทาง, รถไฟชาน
เมือง 2 เส้นทาง, รถไฟฟ้า 6 เส้นทาง, มอเตอร์เวย์และทางด่วน 5 โครงการ, สิ่งอํานวยความสะดวกและถนน 5 
โครงการ, รถโดยสารสาธารณะ 1 โครงการ, ระบบบริหารจัดการขนส่งสาธารณะ 1 โครงการ, การคมนาคมทางน้ํา 3 
โครงการ, และการคมนาคมทางอากาศ 3 โครงการ แผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) (ระยะ 8 ปี) โดยมีโครงการที่มีความพร้อมในการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องสอดรับเพ่ือเสริมสร้างการเดินทางในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ภูมิภาค สนับสนุนเขต
พิเศษชายแดน รองรับพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ EEC เพ่ิมโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมภายใน
ระหว่างประเทศ และแหล่งท่องเที่ยว ลดต้นทุนโลจิสติกส์ อย่างเช่น มีท่าเรือด้านอ่าวไทยตะวันออกไปตะวันตก จาก
พัทยาไปหัวหิน ซึ่งเดิมใช้เวลาในการเดือนทาง 6-7 ชั่วโมง ตอนนี้ก็จะมีเรือเฟอร์รี่ และจะมีการทดลอง ในวันที่ 1 - 15 
มกราคม 2560 โครงการแรกจะเป็นเฉพาะผู้โดยสารที่ข้ามไป และระยะต่อไปจะบรรทุกรถยนต์ข้ามไปด้วย ขอแจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

   นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอพูดเรื่องการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เดือนนี้เป็นเดือนธันวาคม ใกล้จะสิ้นปีแล้ว เรื่องงบประมาณของปี พ.ศ. 2559 
ความผิดพลาดของพวกเรา ที่ทํางานบ้างไม่ทํางานบ้าง ก็ขอให้จบสิ้นไป ส่วนงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ผ่านมาได้ 3 
เดือน แล้ว ทุกโครงการที่เราวางแผนไว้ก็ขอให้ทุกหน่วย ทุกกอง เริ่มทํางานกันได้แล้ว สิ่งไหนที่ประชาชนในเขต 
เทศบาลฯ เดือดร้อน ประชาชนต้องการอะไร มีเงินสะสมอยู่แล้ว โครงการของเราให้เร่งรีบทํา ขอฝากงานพัสดุเกี่ยวกับ
โครงการที่มอียู่ในแผนก็ขอให้ดําเนินการตามระเบียบฯ เมื่อครั้งที่แล้วในรายงานการประชุม หัวหน้าสํานักปลัดเสนอให้
นิติกรเข้าประชุมด้วย บางทีบางครั้งประชุมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย นักกฎหมายต้องมานั่งรับฟังและให้ความคิดเห็นด้วย 
ต่อไปให้ทําหนังสือให้นิติกรเข้าร่วมการประชุม ถ้าไม่เข้าประชุมก็ให้ลาไป ขอฝากเรื่องนี้ด้วย ประชุมครั้งต่อไป เรามาดู 
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ว่างบประมาณปี พ.ศ. 2560 เราทําอะไรไปแล้วบ้าง เกิดปัญหาอะไรบ้าง ต้องให้ฝ่ายบริหารช่วยอะไร ฝากกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องของความสะอาด ถ้าขาดอะไรให้ช่วยบอกผม รถเก็บขยะไม่พอ เราจะได้ตั้งโครงการ
งบประมาณจัดซื้อมา เพราะประชาชนต้องการความสะอาด เรื่องถนนหนทางของเราก็ได้ทําไปเยอะแล้ว ขอฝากกอง
ช่าง ดูแลเรื่องแสงสว่าง ปี พ.ศ. 2560 ขอให้เส้นทางหลักสว่างให้หมด ให้ทําโครงการตอนกลางคืนให้เจ้าหน้าที่เราไป
ตรวจดู ไปสํารวจว่าตรงไหนไฟดับ ตรงนี้ปัญหาเกิดจากอะไร ติดหลอดแอลอีดีกี่หลอด ให้ทําโครงการมาเลย สามารถ
เบิกค่าล่วงเวลาได้ ถ้าเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอให้ประมูลจ้างเหมาทําเลย จะทํายังไงให้สว่างทั้งเมือง แล้วให้เจ้าหน้าที่
ของเราคอยกํากับดูแล ต่อไปเรื่องร้องเรียน ผมอยากให้เปลี่ยนระบบ ใครร้องเรียนเรื่องใด ให้ติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์ 
ให้คนมาคอยรับเพื่อส่งเรื่องตามกองต่างๆ และทุกอย่างให้ทํารายงานกลับมาว่าทําได้หรือไม่ได้ เรื่องไหนที่ทําไม่ได้ให้ส่ง
เข้ามาทางฝ่ายบริหาร ทําไม่ได้เพราะอะไร ขาดคนหรือจะเปลี่ยนแปลงคนได้ไหม ขอร้องให้ช่วยทํากันหน่อย ถ้าจังหวัด
ขอให้ช่วยอะไร ถ้าไม่จําเป็นในส่วนตรงนั้น ไม่จําเป็นเราไม่ต้องไปทํา เราบอกเราดูแลประชาชนของเรา ขอเครื่องจักร
เราได้ อัตราคนเราไม่จําเป็นต้องให้ ก็ให้ไป บางครั้งโครงการของใคร เราช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่ถ้าใช้งบประมาณของเรา
นั้นไม่ถูกต้อง ทําโครงการในหลวง ทุกหน่วยงานมาร่วม แต่เทศบาลฯ ต้องมาพิมพ์ไวนิลให้ ถ้า สตง. รู้จะว่ายังไง แต่ให้
เราไปทําให้ ไม่ถูกต้อง ถ้าเขามาร่วมจะต้องมีงบประมาณ ของเขา ต้องดูแลในส่วนของเขา บางคนเข้ามาอยู่แล้วมา
เปลี่ยนนโยบาย ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ เกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เกษียณแล้วก็ยังอยู่ในเทศบาลฯ นี้ ก่อนที่เราจะเกษียณ 
เราจะทําให้บ้านเมืองของเราเจริญได้ไหม ขัดกับลูกน้องก็ต้องขัดบ้าง ปีนี้ต้องไล่พนักงานออกสักสองสามคน จําเป็นไล่
ออกก็ต้องไล่ออก เพราะทําผิด เรื่องไฟฟ้าไปตั้งอยู่ใน แผน ก็เริ่มทําได้แล้ว ถ้างบประมาณไม่พอบอกครับ ปี พ.ศ. 
2560 ต้องสว่าง เส้นทางหลักต้องสว่างให้หมด ไม่ใช่มืดทีหกเดือนเจ็ดเดือน และช่างไฟเรา ให้ท่าน ผอ.กองช่าง ส่งไป
อบรมบ้าง เพราะตอนนี้เทคโนโลยีสูงมาก ของเราตามไม่ทัน ต่อไปผมจะออกเป็นคําสั่ง ผมจะเอานิติศาสตร์มาใช้  ผมจะ
ตั้งกรรมการสอบ ผมเตือนแล้ว บอกแล้ว และงบประมาณที่เราตั้งโครงการไว้ ขอให้ 6 เดือนที่เหลือ ทําให้สําเร็จ แล้ว
เรามาคุยกัน ทําไม่ได้เพราะอะไร ขาดคนหรืออะไรให้บอกมา ต้องมีเหตุผล ท่าน ผอ.กองช่าง ลองไปดูว่าติดไฟกันยังไง 
ถ้าทํากันไม่ได้ ให้ส่งพนักงานไปอบรมบ้าง จะได้มีความรู้ เพราะว่าเรื่องไฟฟ้า เทคโนโลยีนําสมัยมาก ทุกอย่างจะเดินเร็ว 
เจ้าหน้าที่เราต้องไปดู ไปอบรม เพราะงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 เหลือสามสิบ สี่สิบล้าน แสดงว่าทุกกองไม่ได้คุยกัน 
อยากให้คุยกันบ้าง เดือนมิถุนายน ผมจะขึ้นมาประชุมอีกที กองไหนเหลือเงินเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าให้ประชาชน ในเขต
เดือดร้อน เพราะเราบริหารงานไม่เป็น งบประมาณเหลือแต่ละกองไม่คุยกัน เดือนมิถุนายน เราต้องมาคุยกันว่าโครงการ
ไหนที่จะทํา โครงการไหนที่จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม เรามีเงินสะสมเหลือเท่าไหร่ เราต้องช่วยกันดูแล ขอฝากทุกท่าน
ช่วยกันดูแล ถ้างบประมาณไม่มี ให้เสนอมา เดี๋ยวผมหาให้ บางโครงการเงินเราไม่พอ ผมจะได้รู้ ให้ทําโครงการมา 
บางครั้งงบประมาณจากกรมเหลือเราไม่มีโครงการรองรับ ถ้าเรามีโครงการรองรับอาจจะได้ และฝากเรื่องที่ไฟฟ้าไปติด
ตรงไหนแล้วให้ถ่ายรูปภาพว่าเราทําตรงนี้แล้ว ประชาชนจะได้เห็น จะได้ไม่ต้องมาถาม เช่น ถ่ายภาพลงเพจปราจีนเดลี่
ว่าไฟตรงนี้สว่างแล้ว ดูแล้วก็ดีครับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้มีการลงว่าที่ไหนทําแล้วบ้าง แต่ขอเสริมอีกนิด เรื่องกองช่างทํา
อะไรให้ตามไปดูด้วย เพราะกองช่างสําคัญมาก งานสวนสาธารณะรดน้ําต้นไม้ตรงไหน ให้ไปดูบ้างว่ารดน้ําจริงหรือเปล่า 
ขอให้ช่วยกันดูแล อีก 3 เดือน ไฟฟ้าน่าจะสว่างไดท้ั้งเมือง ไม่ใช่สว่าง 3 วันแล้วดับอีก เป็นเพราะอะไรไฟถึงดับ จะจ้าง
เหมาให้ทําไฟฟ้ายังไงก็ได้ แต่ขอให้ อยู่ในหลักเกณฑ์ และเรื่องร้านค้าที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดหนี้ค่าสินค้า ให้ 
ผอ. กองคลัง ดูว่าหน้าที่ของใคร ทําเรื่องใบส่งของแล้ว ต้องจ่ายเงินภายในกี่วันทําการ ให้สั่งไปเลยว่า ภายใน 3-6 วัน 
เราจ่ายเงินได้ไหม เพราะเงินเรามี  ให้ท่าน ผอ.กองคลัง ไปแก้ระบบหน่อยว่าตรวจรับงานไปแล้วว่าไม่ให้เกินกี่วันทําการ 
ถ้าเราทําได้แบบนี้ ต่อไปเราซื้อร้านใครก็ได้ และจะได้ของถูกด้วย เข้าสู่ ปี พ.ศ. 2560 แล้ว อยากให้ตั้งการทํางานใหม่ 
เพ่ือที่จะให้เทศบาลเราเดินหน้าไปได้ด้วยดี ประชาชนจะได้ไม่ว่าเรา ถ้าทําดี  ต่อไปประชาชนก็จะไม่หันหน้าหนี เรียก
ประชุมเขาก็จะมาเข้าร่วม สิ่งไหนที่ทําได้ เราก็ต้องชี้แจง พอหมดปี พ.ศ. 2559 ก็ขอให้จบไป ปี พ.ศ. 2560 ขอให้
พวกเรามีความสุขความเจริญก้าวหน้าทุกท่าน สิ่งใดที่คิดและหวังขอให้สําเร็จตามที่ท่านหวัง ขอบคุณครับ 
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   นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง ฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เรื่องของงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเข้า
ร่วมงานกันมากๆ เพราะว่าเป็นกิจกรรมของเรา ปีนี้จะเน้นทางด้านพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเดียว เริ่มเวลา 07.15 น. 
ปีนี้พระสงฆ์ค่อนข้างน้อย ได้ 82 รูป ในเรื่องของรถรับส่งพระสงฆ์ ขอความอนุเคราะห์โรงเรี ยนเทศบาล 2 รับส่งพระ
ของวัดหลวงปรีชากูล และโรงเรียนเทศบาล 4 รับส่งพระของวัดป่าทรงคุณ ส่วนทางอ่ืนจะขอความอนุเคราะห์รถของ  
แต่ละกองในการรับ-ส่งพระสงฆ ์ขอแจ้งให้ทราบในที่ประชุม สําหรับงานวันปีใหม่ก็คงมีเท่านี้ ส่วนด้านหลังที่โชว์อยู่เป็น
การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์ ทําจากวัสดุเหลือใช้ เป็นเปเปอร์มาเช่ 
จะมีการประกวด มีการมอบรางวัล ส่วนวันและเวลาในการประกวดหรือมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพ่ือที่จะให้
ผู้ดูแลเด็กได้มีกิจกรรมทําช่วงปิดเทอม ขอบคุณค่ะ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตนําเสนอเรื่องไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานวัดแก้วพิจิตร (โคมไฟองค์พระนารายณ์) เนื่องจากมีประชาชนและ
ภาคประชาคมต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สอบถามมาว่า โคมไฟองค์พระนารายณ์ยังสามารถใช้งานได้
ตามปกติหรือไม่ เพราะสังเกตว่าไม่สามารถใช้งานได้มานานแล้ว ขอบคุณครับ 

   นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ถนนตรงนั้นเป็นของทางหลวง 
ชนบทรับผิดชอบ โคมไฟองค์พระนารายณ์ของเราคงโดนตัดกระแสไฟ เพราะทางหลวงชนบทคงไม่อยากให้ใช้ ไฟฟ้า
ร่วมกับเขา ทําให้โคมไฟของเราไม่ติด ผมคิดว่าน่าจะถอดออกมาแล้วมาติดตรงบริเวณริมเขื่อนหรือหน้าจวนผู้ว่าฯ ก็ได้ 
ขอฝากทางกองช่างช่วยดําเนินการด้วย 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด ขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งครับ ผมจําได้ว่าตอนที่ผมย้าย
มาเมื่อปี 2554 เทศบาลฯ เรามีโครงการที่จะก่อสร้างวงเวียนและหอนาฬิกาตรงสี่แยกที่จะเข้ามาสํานักงานเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี สี่แยกที่จะเข้ามาสวนสาธารณะใกล้ ต.ม. ขณะนี้โครงการดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาฯ ผมคิดว่า
โครงการดังกล่าวน่าจะนํามาพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากน่าจะสามารถลดอุบัติเหตุได้บ้าง  วาระอ่ืนๆ ผมมีเรื่องเสนอ 2 
เรื่อง ขอบคุณครับ 

   นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องที่เทศบาลฯ มีโครงการที่จะ
ก่อสร้างวงเวียนตรงสี่แยกดังกล่าว เรื่องนี้ผมก็ติดตามมาตลอด ผมได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมจราจร ตาม
หลักแยกตรงนี้ทําวงเวียนไม่ได้ เพราะถนนไม่เท่ากัน และแยกไมต่รงกัน วิธีการแก้ไขคือก็ต้องปิดสี่แยก แล้วให้รถไปกลับ
รถตรงทางกลับรถข้างหน้า หรือติดสัญญาณไฟจราจร ถ้าติดสัญญาณไฟจราจรก็จะทําให้รถติดมากขึ้นไปอีก ถนนกว้าง
จริงแต่กว้างไม่เท่ากัน ทําแล้วจะเกิดผลเสีย เนื่องจากรถจะต้องเบียดกันเข้าวงเวียน อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 

   นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) เรียน
ท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้า ตอนนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
ปฐมวัยที่เราได้อาคารใหม่ เราติดเครื่องปรับอากาศให้ทุกห้อง แต่ห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอติดเครื่องปรับอากาศแล้ว 
ไฟไม่สามารถใช้ได้ จึงต้องถอดเครื่องปรับอากาศออก จึงอยากจะขอใช้งบประมาณเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงในส่วนนี้ ตาม
หนังสือมติคณะรัฐมนตรีที่ท่านประธานแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้งบประมาณเงินสะสมได้ ซึ่งทางการไฟฟ้าฯ ได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้แล้ว ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องดินที่จะถมตรงที่น้ําขังได้ทําเข้าแผนไปแล้ว ประมาณช่วงเดือนตุลาคมน้ําจะ 

/ไหลลงมาถนน... 
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ไหลลงถนนด้านหน้าและบริเวณตึกสองตึก อยากทราบว่าในแผนจะดําเนินการถมดินและปรับสภาพด้านหน้าในช่วง
เดือนไหน และโรงเรียนเทศบาล 3 จะทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา จัดทําระบบ WIFI ความเร็วสูง เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
การศึกษาทางไกล เนื่องจากโรงเรียนขาดครู 7-8 คน จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
และพนักงานเทศบาล ร่วมทําบุญกับทางโรงเรียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนผ่าน
การศึกษาทางไกลของวังไกลกังวล ขอบคุณค่ะ 

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

ปิดประชุม เวลา ๑5.20 น. 

 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
           เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 

      (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์) 
         รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
              ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


