
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  4/2560 

วันที่  26  เมษายน  2560 
เวลา  ๑0.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2. นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรี 
   3. นายมนตรี  เกิดจิ๋ว  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   4. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   5. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   6. นายสัณธิติ   แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสํานักปลัด 
   7. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   8. นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
   9. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
  10. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   11. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   12. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   13. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  14. นายอาคม  สมบูรณ์วงศ ์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  15. นางสาววิยะดา บุญกล้า  (แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   16. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง  (แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   17. นางภาริณี   ผ่องแผ้ว  รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  18. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  19. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
  20. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  21. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
   22. นางไพลิน   ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  23. นายณัฐเศรษฐ แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  24. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
   25. นายจักรี   จันทร์ไพร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  26. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   27. นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  28. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  29. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   30. นางเสาวนีย์  จันทร์รักษา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
   31. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่าบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 

/32. นายบุญลือ... 
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  32. นายบุญลือ  ถึกวงษ์  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
   33. นายไพรัชต์   โกศล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  34. นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  35. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
   36. พ.จ.อ. มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
   37. นายชัยศิริ   จันทร์รักษา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
   38. นายธนิตย ์  มีโภคา  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   39. จ.อ.ณัฐพล   นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   40. นายชรัตน์  พานิกุล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  41. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   42. นางสาวอบเชย สีดาเคน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
   43. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
   44. นางสาววภิาลักษณ์ โมราบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน 
   45. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   46. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดเกี่ยวกับการซักซ้อมการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้ฝากมา
หลายเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องขยะ ความสะอาด การเก็บผักตบชวา ขอทานในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เด็กด้อยโอกาส 
ผู้ป่วยติดเตียง ถนน เรื่องร้องเรียน นโยบายหมวกกันน็อก โครงการฟุตบอล 18 ปี และโครงการแพทยอ์าสา วันที่ 13 -
14 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย ทุกท่าน ขอให้เข้า
ร่วมประชุม เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้ตอบคําถามเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงและขอให้ทุกท่านมาก่อนเวลา 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/๒๕60 
                             วันที่ 28 มีนาคม 2560 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 28 มีนาคม ๒๕60 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 28 มีนาคม ๒๕60 
โปรดยกมือ 
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   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม ๒๕60 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2560 ขอเชิญกองการศึกษาครับ 

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ในส่วนของกองการศึกษา ขอรายงานในส่วนที่ได้ให้นโยบายมา กองการศึกษาช่วยดูแลเรื่องของสวนสุขภาพหน้า
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ซึ่งครั้งที่แล้วได้ขอความอนุเคราะห์กองช่าง และได้นําเครื่องออกกําลังกายที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 5 ไปเปลี่ยน จากการสํารวจที่โรงเรียนเทศบาล 5 ตอนนี้ยังมีเครื่องออกกําลังกายที่โรงเรียน ที่เกิน
ความจําเป็น มีแผนจะไปย้ายออกอีกประมาณ 3 ตัว เพ่ือเอาไปเปลี่ยนที่สวนสุขภาพ สําหรับเครื่องออกกําลังกายตัว
ใหม่เราได้มีการทําโครงการเข้าแผนไว้แล้ว ถ้างบประมาณปีหน้าเพียงพอ ก็คงจัดซื้อไปทดแทนของเก่า แต่เครื่องออก
กําลังกายตัวเก่าที่ยังใช้อยู่ได้ความอนุเคราะห์จากกองช่างไปซ่อมแซมให้ และวันสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดี  แต่ก็มี 
ประชาชนบางท่านถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่จัดขบวน สาเหตุหลักๆ คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เรายังไว้อาลัย เราก็
เลยไม่ได้ดําเนินการ เกรงว่าถ้าเราจัดแล้วขบวนของบางชุมชนอาจจะมีการดื่มสุรา แล้วอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 
และเสียหายต่อหน่วยงานของเรา เราเลยขออนุญาตงดเว้นการจัดขบวน 1 ปี ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้  
ขอบคุณครับ  

  นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ในส่วนของกองคลัง ขอรายงานผลการจําหน่ายดอกไม้ธูปเทียน และน้ําอบ ในวันสงกรานต์ จําหน่ายได้ 3,200 บาท 
หักค่าใช้จ่าย ค่าดอกไม้ธูปเทียน และน้ําอบ 2,000 บาท คงเหลือ 1,200 บาท ส่วนที่เหลือได้นําไปไว้ที่ศาลหลักเมือง
และเงินไดน้ําฝากเข้าบัญชีศาลหลักเมืองเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ 

  นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กองสาธารณสุขฯ มีเพ่ิมเติมคือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป
และรดน้ําผู้สูงอายุ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา และมีกิจกรรมสรงน้ําพระ วันที่ 26 เมษายน 2560 ของ
ชมรมบุษราคัม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สืบสานประเพณีเหมือนกับคนปกติ และอีกกิจกรรมก็คือในเรื่องของกองทุน 
ได้มีคณะตรวจเยี่ยมจาก สปสช. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมาตรวจเยี่ยมและได้มีการพูดคุยประเด็นปัญหาที่พบ ก็คือ
เรื่องเงินที่ประเมินระดับของกองทุน ได้ให้ข้อมูลว่าให้เราคิดเงินที่ได้รับแต่ละปีเป็นเปอร์เซ็น ต์ที่จะให้เราเหลือแค่ 20 
เปอร์เซ็นต์ และใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ มีเกณฑ์ว่าจะต้องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขอมากกว่า 15 
เปอร์เซ็นต์ และให้เอาเงินเก่าที่คงเหลือมาใช้จ่ายได้ ถ้าเรารอเงินใหม่ ซึ่งกิจกรรมเรารอไม่ได้เพราะถ้ารอเงินใหม่ก็จะ
ขาดช่วงไปกิจกรรมก็จะดําเนินการไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราใช้เงินเก่า และถ้าเราเอาเงินเก่ามาประเมินตนเองไม่ได้ เราก็จะ
ตกเกณฑ์ และอีกอย่าง 80 เปอร์เซ็นต์ เราใช้ไม่ถึง เพราะว่าส่วนหนึ่ง รายจ่ายยอดเยอะเราใช้ของเงินเก่า ถ้าเราจะ
แยกกันอย่างนี้ปรากฏว่ากองทุนระดับเกรดเอ ของเราก็จะตก จึงให้ข้อมูลไปว่าของเรามีโครงการต่อเนื่องต้องเริ่ม
ดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม และจ่ายเงินเก่าและมีความคิดว่าแม้จะเป็นยอดเงินคงเหลือก็น่าจะเป็นรายรับของ
ปีงบประมาณถัดไปด้วย เพราะว่าดูในระบบออนไลน์ เปอร์เซ็นต์เมื่อสิ้นปี คิดแล้วใกล้เคียงกับยอดเงินรวมทั้งหมด ไม่ได้
แยกเฉพาะรายรับกับเงินสมทบของเทศบาลและเงินสมทบของสปสช. เท่านั้น ซึ่งทางเราคิดแบบนี้ ก็ได้แจ้งกับคณะ
ตรวจเยี่ยมเพ่ือให้พิจารณาต่อไป ขอบคุณค่ะ 

/นายชาญชัย... 
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  นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ได้ออกไปสํารวจร้านอาหารที่อยู่ริมเขื่อน เกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาต
ประกอบกิจการ จะมีร้านอาหารอยู่ 3 ร้าน มีร้านที่เปิดมีดนตรี อยู่ 1 ร้าน ชื่อร้านกองฟาง ได้เข้าไปสอบถามแล้ว
ประเมินเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาต ซึ่งท้ัง 3 ร้าน ยังไม่ได้มาขอใบอนุญาตกับทางเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯ จึงได้แจ้งให้ทาง
ผู้ประกอบการทั้ง 3 ร้าน มาขอใบอนุญาต โดยจะต้องมีหลักฐานนํามาประกอบด้วย โดยวันนี้ ได้ทําหนังสือแจ้งไปทาง
ผู้ประกอบการอีกครั้งว่าท่านต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง เพราะถ้าท่านไม่มีใบอนุญาตท่านจะผิดกฎหมายข้อไหน ใน
ส่วนของร้านค้าที่มีดนตรีจะต้องไปขอใบอนุญาตจากอําเภอฯ เอง และอีก 2 ร้านที่ขออนุญาตเป็นที่อยู่อาศัย จะต้องให้
มาขออนุญาตใหม่ เพราะขออนุญาตผิดประเภท ขอบคุณครับ 

  นายพงษ์ยศ  บัวศรี หัวหน้าฝ่ายการโยธา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตชี้แจง พ้ืนที่ที่ถูกร้องเรียนตรงชุมชนคลองวัวเป็นพ้ืนที่ที่สามารถดําเนินการประกอบการเป็นร้านค้าได้ พ้ืนที่ไม่
เกิน 300 ตารางเมตร แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่เกิน 300 ตารางเมตร จะเข้าข่ายเป็นประเภทอาคารควบคุมการใช้ จะเป็น
อาคารขนาดใหญ่จะดําเนินการไม่ได้ ซึ่งพ้ืนที่ตรงนั้นไม่ถึง 300 ตารางเมตร จึงขออนุญาตประกอบการเป็นร้านค้าได้ 
ในส่วนร้านค้าท่ีมีดนตรี ได้แจ้งไปแล้วว่าให้มาขออนุญาตก่อสร้างภายใน 30 วัน ตรงนั้นมีทั้งหมด 3 ร้าน มี 2 ร้านที่ขอ
อนุญาตเป็นที่พักอาศัยแต่ไม่ได้ขอเป็นสถานประกอบการ ซึ่งผิดประเภท ก็จะแจ้งให้ทางผู้ประกอบการมาแจ้งประเภท
การใช้สอยใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าผู้ประกอบการไม่มาแจ้ง เราอาจจะเพิกถอนใบอนุญาต แล้วให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาต
ใหม่ ส่วนเรื่องกําแพงวัดหลวงได้รังวัดที่สาธารณะแล้ว และได้ทําหนังสือรายงานผลการรังวัดแจ้งอําเภอเมืองปราจีนบุรี
แล้ว คือเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างการปกครองท้องที่ ระหว่างอําเภอฯ กับเทศบาลฯ ซึ่งจะต้องหารือร่วมกัน ส่วนเรื่องร้าน
กาแฟได้ทําเรื่องไปทางจังหวัดแล้ว ได้แจ้งผลรายงานความคืบหน้าว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริง เพ่ือ
ส่งเรื่องไปยังสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองปราจีนบุรีดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สํานักปลัดขอขอบคุณทางกองสาธารณสุขฯ ซึ่งได้ดูแลงานในศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 2560 
ผมได้ทราบจากทางเทศกิจและกองสาธารณสุขฯ มาว่ามีปัญหาอยู่หนึ่งอย่าง คือ มีร้านอาหารบางร้าน คือ ร้านอาหาร
ปักษ์ใต้ไม่ยอมย้ายลงไป ซึ่งทางร้านอ้างว่าถ้าย้ายลงไปข้างล่างจะต้องเสียรายได้ ถ้าจะให้ย้ายลงไปข้างล่างจะต้องให้
คณะกรรมการฯ ของศาลเจ้าแม่ทับทิมเข้ามาคุยกับทางร้าน เพราะร้านต้องการขอเงินชดเชย ผมได้สั่งการให้ทางเทศกิจ
ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ดําเนินการไกล่เกลี่ย เท่าที่ทราบสามารถไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งถ้าหากไม่ทําตามคําขอร้องของทาง
เทศบาลฯ เราจะไม่มีต่อใบอนุญาตการค้าขายให้ ทางร้านจึงยอมย้ายให้ และอีกเรื่องคือเรื่องร้องเรียนประจําปี พ.ศ. 
2559 งานธุรการของสํานักปลัดได้แจ้งว่า มีเรื่องร้องเรียนมาทั้งหมด 26 เรื่อง และเรารายงานทางจังหวัดไปแล้ว 25 
เรื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูง ส่วน ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่องร้องเรียนประจําปี 2560 มีการร้องเรียน
จนถึงปัจจุบัน 7 เรื่อง เราได้รายงานทางจังหวัดไป 2 เรื่อง ผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ารายงานเรื่องอะไรไปบ้าง และ
ผมขออนุญาตเสริมอีกเรื่อง ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจะเข้ามาตรวจงานใน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งทางผู้อํานวยการกองคลังได้ท้วงติงมาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าที่ห้องประชุมชํารุด งานธุรการสํานัก
ปลัดได้ประสานกับกองช่างแล้ว และจะดําเนินการใหเ้สร็จภายในช่วงบ่ายวันนี้ ขอบคุณครับ 

 

 

/นายวิรัตน์... 
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  นายวิรัตน์  สมจิตร ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีการแข่งขันแบดมินตันของทางสมาคมแบดมินตัน
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นครั้งแรกในรุ่น 12,15,18 ปี และรุ่นประชาชน ทําการแข่งขัน 2 วัน โดยท่านสมดุล  พากเพียร
ศิลป์ นายกสมาคมแบดมินตันจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลในการแข่งขัน ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วน
ราชการท่านใดมีลูกหลานที่อยากเล่นแบดมินตันขั้นพ้ืนฐาน ทางเรามีโค้ชมาสอน และมีคอร์ดแบดมินตัน 4 คอร์ด ซึ่ง
ปรับปรุงใหม่เป็นพ้ืนยาง ใช้งบประมาณในการปรับปรุง 300,000 บาท ผมได้ให้ช่างมาทําหลังคากับพ้ืนโดยใช้
งบประมาณของสมาคมแบดมินตัน และจะขอความอนุเคราะห์ทางกองช่างช่วยทาสีภายในอาคารเพ่ือความสวยงามด้วย 
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)  

  นายพงษ์ยศ  บัวศรี หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทางกองช่าง ฝ่ายการโยธา มีงานสาธารณูปโภคของงาน
ประจําเดือน มีนาคม 2560 งานติดตั้งป้ายโรงเรียนจงหมิน ทาสีรั้วสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี งาน 
ทาสีอยู่ระหว่างการดําเนินการ ตัดหญ้าริมถนนสฤษยุทธศิลป์ เทถนนคอนกรีตสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีน
กัลยาณี และงานสาธารณะ เป็นงานตัดหญ้าหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตัดหญ้าริมเขื่อนสวนสาธารณะ
ชุมชนคลองวัว ตัดหญ้าศาลพระหลักเมือง ตัดหญ้าบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตัดหญ้าสวนสาธารณะหน้า
สํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตัดหญ้าเกาะกลางถนนเทศบาลดําริ ตัดหญ้าเกาะกลางถนนแก้วพิจิตร ตัดหญ้าเกาะ
กลางถนนปราจีนธานี ตัดหญ้าสะพานข้ามแม่น้ํา ตัดหญ้าบริเวณริมเขื่อน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ถนนเทศบาลดําริ ตัดต้นไม้ริม
ถนนแจ้งพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รดน้ําต้นไม้เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล รดน้ําต้นไม้
สวนสาธารณะ เก็บกวาดใบไม้สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เก็บกวาดใบไม้ชุมชนคลองวัว ทําความสะอาดบริเวณ
โดยรอบพัสดุกองช่าง ส่วนของงานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสายหน้าโรงพัก สายปราจีนตคาม ชุมชนบัวลายเหนือ ชุมชน
ตรอกขจร ชุมชนสามัคคี ชุมชนวัดแจ้ง ปราจีนอนุสรณ์ ถนนสายวัดหลวงปรีชากูล ถนนสายซอยอุดมสุภ ริมถนนทาง
รถไฟ ตรอก ส.เทคนิค คลองวัว วัดศรีมงคล บัวลายใต้ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ส่วนฝ่ายแบบแผน มีงานสํารวจของ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน งานสํารวจถนนปราจีนธานี สํารวจถนนสฤษยุทธศิลป์ โครงการขยายพ้ืนผิวจราจร
บริเวณหน้าถนนปราจีนธานีอยู่ระหว่างดําเนินการ โครงการนี้ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างไปแล้ว และโครงการเทผิว คอนกรีต
ตรงสวนสาธารณะหน้าศาลาไทยอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรื่องหม้อแปลงตรงลานจัดงานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดในที่ประชุมว่าเมื่อ
ตอนจัดงานครั้งที่แล้วเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือกําลังไฟฟ้าตก ต่อว่ามาว่าทําไมไม่มีไฟฟ้าสํารอง ซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะ
ดูแลในส่วนนี้ เพราะผู้ที่จะจัดงานต้องไปขอมิเตอร์จากการไฟฟ้าฯ เอง แต่ทางผู้ว่าฯ คิดว่าเราทําไมไม่เข้าไปดูแล 

   นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม   
ทุกท่าน ในเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า ผมได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีไปพิจารณาการดําเนินการ เรื่องการที่จะติดตั้งหม้อแปลงไว้สําหรับกรณีที่มีงาน ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ไปศึกษามา และได้นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดําเนินการ แต่ว่าถ้าดูตามระเบียบกฎหมายจัดตั้งก็อาจจะไม่ใช่อํานาจหน้าที่ในการไปติดตั้ง
หม้อแปลงที่จะให้บริการเรื่องไฟ ไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และดูแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีด้วย ทางท่านผู้ว่าฯ จึงให้ทางสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรีไปดูไว้ด้วยส่วนหนึ่งว่าจะดําเนินการ 

/อย่างไร... 
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อย่างไร นี่คือที่มาที่ไปก่อนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจะโทรมาหาท่านรองฯ บรรเจิด พฤกษะศรี ถ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดมาพูดเรื่องนี้ว่าทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจะดําเนินการได้หรือไม่ เราก็อาจจะตอบแนวเดียวกับทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ว่าทางเราไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากไม่ใช่อํานาจหน้าที่ เพราะถ้า
ดําเนินการไปแล้ว ทาง สตง. จะมาทักท้วง แต่ว่าเมื่อทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ชี้แจงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปแล้ว ทางการไฟฟ้าฯ ได้พูดในที่ประชุมว่าถ้าผู้ที่จัดงานมาติดต่อทางการไฟฟ้าฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
ทางการไฟฟ้าฯ ก็จะสามารถไปติดตั้งหม้อแปลงให้ได้ แต่ทีนี้เกิดปัญหาเพราะว่าผู้จัดงานจะดําเนินการจัดงานแล้วเพ่ิง 
จะไปติดต่อการไฟฟ้าฯ เลยทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินการ จริงๆ แล้วในการจัดงาน ใครเป็นคนจัดงานก็ควรจะ
เตรียมความพร้อมในเรื่องนั้นด้วย ขออนุญาตนําเรียนในที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน วันนี้นําเสนอเศรษฐกิจภาคตะวันออก รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดัน
ให้มีเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกขึ้นมา ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง มีโครงการหลักๆ 
คือ จะทําสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินพาณิชย์ รองรับธุรกิจที่จะขยายในอนาคต เพราะว่ามีศักยภาพของสนามบิน
อู่ตะเภา ความปลอดภัยอยู่ในฐานทัพของกองทัพเรือและมีความพร้อมสูง ปัจจุบันมีสายการบินของเอกชนไปใช้จํานวน
มาก ต่อมาก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ ต้องการเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา สนามบินสุวรรณภูมิ และ
สนามบินดอนเมือง โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ปัจจุบันมีการขยายเพ่ือรองรับเรือที่บรรทุกสินค้าเข้า-ออก และโครงการ
การลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นในการพัฒนาเมืองใหม่ซึ่งเป็นเมืองเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก็จะตั้งที่อําเภอศรีราชา ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากว่า 3 จังหวัดนี้อยู่ในแถบ ภาค
ตะวันออกโครงการใหญ่เลยเรียกว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่จะเชื่อมผ่านมา ตะวันออกก็จะเป็น
ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และจะต้องผ่านจังหวัดปราจีนบุรี และต่อเนื่องไปจนไปผ่านจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศ
พม่า จึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน สําหรับรถยนต์ก็เหมือนกัน จะมีการเชื่อมระหว่างภาค ใช้ถนน 304 เชื่อมต่อขึ้นไปทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาย 33 จะเป็นถนนเส้นหลักที่ผ่านจังหวัดปราจีนบุรีเช่นกัน จังหวัดปราจีนบุรีก็จะต้อง
เตรียมพร้อมกับการพัฒนาเพราะต่อไปเศรษฐกิจจะเทไปที่ภาคตะวันออกโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่คลอง 19 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงเข้าไปที่กรุงเทพฯ หรือไปเที่ยวทะเลทางด้านจังหวัดระยองได้ด้วยความรวดเร็ว
โดยไม่ต้องไปที่กรุงเทพฯ อย่างเดียว เพราะมีนโยบายที่จะสร้างเหมือนกับอีกศูนย์หนึ่งของประเทศให้มีศูนย์กลางอยู่ที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา สําหรับจังหวัดปราจีนบุรีเราก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมเป้าหมายจะให้สิทธิพิเศษสําหรับผู้
ที่มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อะไหล่รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ขอนําเรียนความคืบหน้าของเศรษฐกิจอาเซียน
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอฝากกองช่างเรื่องผูกผ้าขาวดําตรงไหนที่เก่าขอให้เปลี่ยนใหม่ด้วย สํานักปลัดขอให้ดูโต๊ะลงนามถวายความอาลัยทํา
ความสะอาดให้เรียบร้อย เรื่องสุนัข จานข้าวเลี้ยงสุนัขอย่าให้มี และข้าราชการที่สูบบุหรี่กรุณาทิ้งให้เป็นที่ ช่วยทําความ
สะอาดห้องน้ําให้เรียบร้อย และทางกองช่างกับกองสาธารณสุขฯ ที่ออกไปดําเนินการอะไรมาบ้างแล้ว เช่น ซ่อมไฟฟ้า 
ทําถนน ช่วยถ่ายรูปและส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงรูป เพราะเม่ือมีการร้องเรียนเข้ามา เราจะได้ตอบได้ว่าเราดําเนินการ 

/แก้ไขแล้ว... 
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แก้ไขแล้ว และฝากผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ช่วยประสานกับทางเลขาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเกี่ยวกับโครงการแพทย์อาสา 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
ประสานหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เมื่อวันก่อนผมได้ขับรถดูเมืองตอนกลางคืน พบเห็นร้านลานเพลินที่
กําลังก่อสร้างอยู่ ผมดูแล้วโครงสร้างของร้านค่อนข้างล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัย ผมได้ดูเรื่อง พ.ร.บ. ระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2542 ก็ไม่ได้ห้ามไว้ เพราะว่าเป็นอาคารเปิด เป็นที่โล่ง ที่จะมีการให้ลูกค้าไปนั่งทาน เพราะโดยกฎหมายถ้าเอา
กองฟาง หญ้าคา หรือจาก ไปไว้ในอาคารซึ่งมีหลังคาเราต้องสั่งระงับทันที เท่าท่ีผมเคยประสบมา แต่ว่าที่ตรงนั้นเป็นมุม
ที่เปิดโล่ง แต่ว่าเป็นที่เสี่ยงล่อแหลม ถามว่าถ้าเปิดตอนกลางคืน ลูกค้าจะต้องดื่มเหล้า สูบบุหรี่และในการสูบบุหรี่ 
อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้ เพราะที่ตรงนี้ ตามกฎหมายเราไม่สามารถไปห้ามได้ ในความคิดของผม หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบกับทางกองช่าง ควรต้องประสานกันเข้าไปพูดคุยหรือแนะนํากับทางร้านว่าความปลอดภัยของการ
จะเกิดอัคคีภัยต้องทําอย่างไรบ้าง และอีกเรื่องผมขอประสานกับทางฝ่ายป้องกันฯ ว่า  ช่วงนี้จะเข้าฤดูฝนแล้ว 
รถดับเพลิงของเราก็คงไม่ได้ใช้งานอะไรมาก เรื่องการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นไปได้ไหม ทางฝ่ายป้องกันฯ จากที่เคย
เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงกันสัปดาห์ละครั้ง ให้เป็น 10 วันต่อหนึ่งครั้ง ผมว่าน่าจะเหมาะสม จะได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพราะเรื่องอัคคีภัยก็เกิดน้อยลงแล้ว และทราบมาว่ารถดับเพลิงของเราเสีย 4 คันแล้ว และอีก
เรื่องผมทราบมาว่าทางฝ่ายป้องกันฯ ลูกจ้างประจําได้ขาดหายไป ซึ่งทางหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ กําลังทําเรื่องขอ
อัตรากําลัง ผมได้คุยกับงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายงานเจ้าหน้าที่ ยังติดขัดเรื่องแบบฟอร์มอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่อง
ปริมาณงานของเรายังไม่ลงตัว คือตอนนี้เราขาดพนักงานจํานวนมากและถ้าเราไม่รีบจ้างพนักงานจ้างทั่วไปมาชดเชย 
ผมกลัวจะมีปัญหาในการทํางาน และสิ้นปีงบประมาณจะมีหัวหน้าเวรเกษียณ 1 คน ยังไงก็ขอฝากดูบุคคลที่เหมาะสม
จะมา เป็นหัวหน้าเวรคนใหม่ ผมขอเสนอแนวคิดว่าน่าจะเป็นคนเก่าๆ ของเราที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่ผ่านการฝึกอบรม
มาแล้วและท่ีลูกน้องจะต้องเกรงกลัว ขอบคุณครับ 

  นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับทางร้านลานเพลินแล้ว ซึ่งร้านมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยกัน 4 หุ้น ได้คุยกับเจ้าของ
หุ้นส่วนแล้วว่าแนวทางป้องกันต้องทําอย่างไร ทางร้านได้บอกว่า ตอนกลางคืนมีคนเฝ้าอยู่ประจําตลอด 24 ชั่วโมง มี 
ถังน้ํา 2 ใบไว้สําหรับดับไฟ และได้แนะนําให้ทําป้ายระวังการสูบบุหรี่ และเรื่องรถดับเพลิงที่เสีย สาเหตุอาจเกิดจาก 
การใช้งานหนัก ซึ่งรถดับเพลิงของเราใช้งานมาเป็นเวลา 12 ปี แล้ว ผมจึงได้ประสานงานกับท่านนายกองค์การบริหาร
ตําบลรอบเมือง ขอรถดับเพลิงมาจอดเพ่ือเตรียมความพร้อมไว้ที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 1 คัน เพ่ือรอรถดับเพลิงคันอ่ืน
ซ่อมเสร็จ ผมจึงใช้วิธีนี้เป็นแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น และเรื่องของหัวหน้าเวร ผมจะพยายามคัดสรรและพิจารณาดูอีกที 
ขอบคุณครับ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด ผมได้ทราบเรื่องจากหัวหน้าฝ่ายปกครองว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนอีก 1 เรื่อง คือเรื่องโรงเก็บของเก่าถนนสายวัดแจ้ง ผมอยากจะคุยให้ในที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีเรื่อง
ร้องเรียนเข้ามา ผมเคยคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าทําไมเทศบาลเมืองปราจีนบุรีปล่อยให้โรงเก็บของเก่าอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งมี
เรื่องร้องเรียนเข้ามาเมื่อวานนี้เอง ผมต้องการให้เมืองปราจีนบุรีดูสวยงาม และแนวทางในการดําเนินการกอง
สาธารณสุขฯ จะควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตเหมือนกัน ผมว่าทางกองสาธารณสุขฯ ของ เราน่าจะลองไปคุยดูว่า
สามารถทําอะไรให้ดูสวยงามกว่านี้ได้หรือไม่ เทศบาลฯ เราทํางานในเชิงรับมากไป ถ้าเราทํางานในเชิงรุกเรื่องร้องเรียน
จะไม่มีเลย และขออนุญาตคุยกับทางกองช่าง เรื่องงานไฟฟ้า ศาลพระหลักเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับไฟโคมที่อยู่ข้างๆ และ 

/อยู่ตรงใจกลางเมือง... 
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อยู่ตรงใจกลางเมือง ผมคิดว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้ามาประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2560 ท่านคงต้อง
พูดถึงเรื่องนี้ด้วย ผมเคยคุยกับช่างไฟของกองช่างว่าไฟโคม การเดินไฟอยู่ตรงใต้ดิน ถ้าทําจริงๆ ต้องเดินสายไฟใหม่แต่
ผมคิดว่าไม่ยากถ้าเราจะทําใหม่ ผมขออนุญาตต่อเกี่ยวกับการประชุมครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับไฟฟ้า ถ้ากองช่างมีปัญหา
เกี่ยวกับการดูแลไฟฟ้าตรงนี้ เราเปลี่ยนเป็นระบบจ้างเหมาได้หรือไม่ ผมว่าจะง่ายกว่า และอีกเรื่องผมขอฝากทุกฝ่ายทุก
กอง บันทึกข้อความต่างๆ ที่ทํากันมาซึ่งเป็นหนังสือภายในไม่มีเลขหนังสือบันทึกข้อความประจํากอง อยากจะขอความ
ร่วมมือจากกอง/ฝ่ายต่างๆ ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไป การออกบันทึกต่างๆ ขอให้ออกเลขบันทึกข้อความด้วย เพ่ือจะได้เป็นไป
ตามหลักของงานสารบรรณ และการลงรับหนังสือผมสังเกตว่า ไม่ว่าจะเป็นหน้าห้องปลัดเทศบาล หน้าห้องท่านรอง
นายกเทศมนตรี จนกระท่ังจนถึงธุรการของแต่ละกอง/ฝ่าย ครับ เวลาลงรับหนังสือจะลงแค่วันที่อย่างเดียว ผมคิดว่าจะ
ขอความร่วมมือให้ลงเวลาด้วย เวลามีปัญหาอะไรเราจะอ้างอิงได้ถูกต้อง และ ขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงการถนน
สะอาดปลอดถังขยะ คือ ให้ถนนแต่ละสายไม่มีถังขยะเลย ที่เทศบาลเมืองแกลง จังหวัดระยองได้ทํามาแล้วและประสบ
ความสําเร็จ ผมคิดว่าแนวคิดนี้ดี อยากให้เอางบประมาณจากจากซื้อถังขยะมาเป็นซื้อถุงดํา แล้วให้รถเก็บขยะ มาเก็บ
เป็นเวลาจะดีกว่า ขอฝากกองสาธารณสุขฯ ช่วยรับไว้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
โครงการนี้ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเคยทํามาแล้ว แต่ว่าล้มเลิกไป เพราะว่าประชาชนบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีถัง
ขยะให้ และถ้ารับเหมาบริษัท บริษัทจะทําให้เหมือนเราหรือไม่ เพราะว่าบ้านเมืองเรามีรถหาบแร่ขายของเยอะ ปัญหา
อยู่ที่คนอย่างเดียว เพราะถ้าคนทิ้งไม่เป็นที่ ขยะก็เยอะอยู่ดี 

   นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี มีเรื่องฝากผู้อํานวยการกองการศึกษา เครื่องออก
กําลังกายของโรงเรียนเทศบาล 5 ถ้าจะย้ายไปหมด 6 ตัว ดูแล้วน่าจะเกินความจําเป็น ลองประสานกับกองช่างให้เอา
มาท่ีสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณีทั้งหมดได้หรือไม่ เพราะมีความต้องการใช้เครื่องออกกําลังกายมากกว่า
อยู่ที่โรงเรียน เครื่องออกกําลังกายของเรามีไม่เพียงพอ อยากให้ย้ายมาอีก 3 ตัว ประสานกับกองช่างหาที่ตั้ งอีก 3 ตัว 
หรือไม่ก็ให้ตั้งงบประมาณใหม่ หาความเหมาะสมว่าควรตั้งตรงไหน เพราะว่าความต้องการตรงสวนสาธารณะหน้า
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีน่าจะมีมากกว่า และขอฝากสํานักปลัดดูเรื่องรถดับเพลิงให้ตั้งงบประมาณเข้าแผนฯ จัดซื้อ
รถดับเพลิงมาใหม่ เพราะเสียไป 4 คัน ฝากกองคลังช่วยหาเงินด้วย เพราะเรามีความจําเป็นต้องซื้อ เพราะเราไม่ได้ซื้อ
มานานแล้ว ส่วนเรื่องรับพนักงานไฟฟ้าใหม่ ขอให้รับพนักงานที่เรียนจบไฟฟ้าโดยตรง จบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยิ่งดี และ
ฝากกองช่างตั้งงบประมาณซื้อรถกระเช้าด้วย ถ้ามีงบประมาณเหลือ เพราะรถกระเช้าของเราเก่ามากแล้ว 

   นายพงษ์ยศ  บัวศรี หัวหน้าฝ่ายการโยธา ขออนุญาตที่ประชุม ในกรอบโครงสร้างของกองช่าง เรา
ไม่มีตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ซึ่งปกติแล้วที่อ่ืนมี แต่ของเราไม่มี เพราะฉะนั้นเรื่องการออกแบบ งานสํารวจ เราจึงจึงไม่มี
บุคลากรที่จะออกแบบเรื่องงานไฟฟ้า งานสํารวจ ทีเ่รามีอยู่มีแต่ผู้ช่วยช่าง ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด ผมขอเสนอให้ทางกองช่างทําเรื่องเสนอมายังฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ สํานักปลัด เพื่อที่จะกําหนดกรอบตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า เพราะว่ามาตรา 35 ตาม พ.ร.บ. บุคคลท้องถิ่นของ
เรายังไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งเป็นภารกิจที่จําเป็น ขอให้ทําเรื่องเสนอมาได้เลย ขอบคุณครับ 
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  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ผมขอให้แต่ละกองตรวจสอบตําแหน่งที่มีความจําเป็น ขอให้ทําเรื่องเสนอกรอบอัตรากําลังมา ตําแหน่งใดที่ไม่จําเป็นก็
ตัดออกไป เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาทํางาน มีท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา ๑1.40 น. 

 

 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
           เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 

     (ลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายมนตรี  เกิดจิ๋ว) 
              ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 


