
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  6/2560 

วันที่  27  มิถุนายน  2560 
เวลา  ๑3.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2. นายมนตรี  เกิดจิ๋ว  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   3. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   4. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   5. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
  6. นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อํานวยการกองช่าง 
   7. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
  8. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
   10. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   11. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  12. นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   13. นายอาคม  สมบูรณ์วงศ ์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  14. นางสาววิยะดา บุญกล้า  (แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   15. นางสาวอรพิน  เผ่าเดิม   (แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   16. นายพงศพัศ  ถวิลสุข  รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4  
  17. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
  18. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
   19. นางไพลิน   ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  20. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
   21. นายจักรี   จันทร์ไพร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  22. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   23. นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  24. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  25. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   26. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่าบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 
  27. นางอมรา  อาคมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  28. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ 
  29. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  30. นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
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  31. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  32. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
   33. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   34. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

     นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/๒๕60 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา ๑3.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/๒๕60 
                      วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/๒๕60 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 วันที่ 25 
พฤษภาคม 2560 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม ๒๕60 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2560 ขอเชิญกองคลังครับ 

  นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลังทางกอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  กองคลังขอตามงาน ตามที่ทางกองคลังได้มีบันทึก ที่ ปจ.52003/5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เรื่องให้แต่
ละหน่วยงานที่มีการนําส่งเงิน จะต้องส่งรายชื่อมาให้กองคลังภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพ่ือที่จะจัดทําในระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ซึ่งตอนนี้ในการนําส่งเงินต้องผ่านระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่ว่าจะเป็นการรับเงิน การส่งเงิน หรือการเบิกจ่ายเงินในทุกประเภทเพราะว่าหลังจาก
นี้ไป ปีงบประมาณ 2560 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะตรวจสอบโดยเข้าระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และตรวจสอบระบบมือด้วย เพราะฉะนั้นในการส่งเงินไม่ว่าจะเป็นงานของกอง
สาธารณะสุข งานทะเบียน หรืองานเทศกิจ ไม่ว่าจะกองไหนที่มีการส่งเงินจะต้องส่งเงินผ่านระบบบันทึกบัญชีของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เท่านั้นคือจะผ่านระบบมือที่เราทําเหมือนปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้ว และการจัดทําฎีกา
ต่างๆจะตรวจสอบในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กับระบบมือคู่กันไป และเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีท่ีเป็นโครงการพอเราเข้าระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เรา
จะทําย้อนหลังไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากองไหนที่มีโครงการจะต้องส่งเรื่องมาให้กองคลังก่อนค่ะ  

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เวลาที่มีโครงการส่งไปยังกองคลัง กองคลังต้องดําเนินการเองทั้งหมดหรือไม่ เพราะดูว่าถ้างานเยอะทางกองคลังทําทัน
หรือไม่ อย่างเช่นมีการซื้อน้ํา ซื้อขนมจัดเลี้ยง ให้ทางกองที่เป็นเจ้างานไปสั่งทางร้านเองได้หรือไม่ แต่เอาเอกสารมาให้
กองคลังได้หรือไม่ เพ่ือที่จะให้การทํางานนั้นรวดเร็วขึ้นได้หรือไม่ หรือว่ากองคลังจะต้องเป็นคนสั่งเอง 

  นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลังทางกอง เจ้าหน้าที่พัสดุยืนยันว่าทําทันค่ะ ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพราะถ้าดูตามระเบียบแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุจะมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ถ้ากองไหนอยากไป
ดําเนินการเองเราก็ให้ทําได้จะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และธุรการแต่ละกองเป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุได้ในการดําเนินการ เพราะตอนนี้โดยปกติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของกองคลังในการดําเนินการเอง 
แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีบางกองที่ยังไปดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองอยู่ซึ่งตอนนี้ปัญหาก็มีเยอะตามที่เราทราบกันค่ะ ไม่ว่าจะ
หน่วยงานตรวจสอบคือถ้าเกิดคนเซ็นต์ไป อย่างกองคลังเราไม่ได้ไปซื้อเอง แต่เราต้องมีหน้าที่ไปเซ็นต์ ถ้ามีปัญหาหรือมี
เหตุใดขึ้นมาทางกองคลังก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบ และเรื่องที่ทางกองอ่ืนต้องการของอะไร ก็จะต้องประสานกับ
เจ้าหน้าที่พัสดุว่าจะมีการจัดฝึกอบรม ก็จะบอกเลยว่าอาหารว่างต้องการอะไร แบบไหน ซื้อของเจ้าไหน แบบนี้ได้ค่ะ 
และเรื่องค่าเช่าสถานีรถไฟ โดยปกติทางเทศบาลได้เช่าสถานีรถไฟข้างถนน ตลาดสดของสถานี เดือนละ 77,696 บาท 
พอปีนี้สถานีรถไฟได้ขึ้นค่าเช่ามาอีกเป็น 124,061 บาท ซึ่งขึ้นจากเดิม 46,000 บาท รวมทั้งปีเราจะต้องจ่ายให้ทาง
สถานีรถไฟเพ่ิมขึ้นประมาน 552,000 บาท ทางเราไม่ได้ตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ และจะต้องจ่ายภายในสิ้น
ปีงบประมาณนี้ 
  นายมนตรี เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องค่าเช่าของทางสถานีรถไฟก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพราะเป็นสัญญาฉบับแรกและเป็นเงื่อนไขว่า 3 ปี จะข้ึนค่าเช่า ที่สําคัญก็คือจะต้องหาเงินโอน ซึ่งกองไหนที่มีเงินพอ
เหลือที่จะให้ทางกองคลังโอนไปจ่ายชําระค่าเช่าของสถานีรถไฟได้หรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นจะให้ทางบัญชีดูว่าของแต่
ละกองมีเงินอะไรเหลือบ้าง และผมจะมาดูเองเพ่ือที่จะขอยอดนั้นโอนมาชําระครับ 

  นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ในส่วนของกองการศึกษา ขออนุญาตรายงานผลการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ในเดือน
พฤษภาคม โรงเรียนเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เหตุการณ์เรียบร้อยปกติดีครับไปดูในส่วนของศูนย์เด็ก
เล็ก และมี 2 โครงการที่ดําเนินงานไปแล้ว โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ ประกวดมารยาทไทย ที่โรงเรียนเทศบาล 4 
ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดที่โรงเรียน
เทศบาล 2 ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี ขอนําเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ    

  นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน สํานักปลัดมีเรื่องรายงานเกี่ยวกับการทําดอกไม้จันทน์ ถ้ากอง/ฝ่าย ไหนต้องการทํา ให้มารับได้ที่สํานักปลัด ทาง
เราจะได้รายงานจังหวัดทีเดียวค่ะ 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรื่องท่ีสํานักปลัดจะทําโครงการสวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดี ทางที่ประชุมขอเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ครับ 

  นายคมสัน ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กองสาธารสุขฯ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 จะมีหน่วยงานเทศบาลนครแหลมฉบัง มาดู
งานเรื่องหลักประกันสุขภาพ เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองปราจีนบุรีครับ ทางกองสาธารณสุข ขอ
อาหารว่างด้วยครับ 40 ท่าน และเวลา 13.00 น. สํานักงานหลักประกันสุขภาพที่จังหวัดระยองจะมาตรวจเยี่ยมงาน
หลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีครับ และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลนคร
แหลมฉบัง ขอดูงานการกําจัดขยะติดเชื้อ ไม่ขออาหารกับทางเราแต่ขอวิทยากรอย่างเดียวครับ ซึ่งจะมีจัดเลี้ยงที่
ภัตตาคารแสนสว่างใจ ขอเชิญท่านผู้บริหารด้วยครับ และมีหนังสือมาแล้ว วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตําบล
มาบตาพุด มาศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพ มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

  นายศรีทอง สรรพโชติ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงเรียนเทศบาล 2 มีเรื่องรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน ในวันที่ 9 มิถุนายน 
2560 สภากาชาดไทยในส่วนกลางได้นําเครื่องดนตรีสากลมาให้ที่โรงเรียน 1 ชุด พร้อมกับเสื้อกันฝนให้กับนักเรียนทั้ง
โรงเรียน และคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง โดยมีนายกเหล่ากาชาดของจังหวัดปราจีนบุรีมาต้อนรับซึ่งผ่านไปโดยเรียบร้อยดี
ครับ และเรื่องที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้จัดทําการไหว้ครู และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดย
ทุนนี้ได้ขอมาจากคณะครูทั้งโรงเรียน ทุนละ 500 บาท ทกุชั้นเรียน ห้องละ 3 ทุน เป็นเงินประมาณ 40,000 บาท ซึ่ง
ได้มอบให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และอีกหนึ่งทุน ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้ารับทุนทิสโก้ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องให้กับ
นักเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาลัยวิทยาลัย นักเรียนของเราได้รับทุน 49 คน ทุนละ 3,000 บาท ซึ่ง
ทางโรงเรียนเราได้รับทุนมากที่สุดในภาคตะวันออก และมีการแข่งกีฬาอนุบาล ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ทาง
จังหวัดได้เชิญโรงเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล ซึ่งมีทั้งหมด 5 โรงเรียน ซึ่งมีรางวัลชนะเลิศท้ังหมด 15 รายการ ทาง
เราได้มาทั้งหมด 14 รายการ ในส่วนของตลาดนัดวิชาการที่จังหวัดระยองในเดือนหน้า นักเรียนของโรงเรียนเราเป็น
ตัวแทนของเทศบาลทั้งหมด 19 รายการ ในวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 ในขณะนี้นักเรียนได้ทําการฝึกซ้อมแล้ว 
ส่วนเรื่องดอกดาวเรืองเราได้ไปหาพันธ์มาเพาะโดยได้พันธุ์มาจากทางวัด ตอนนี้เราเพาะได้หลายร้อยต้น อีกประมาณ
หนึ่งเดือนทางโรงเรียนเราจะมีขายครับ และทางสาธารณะสุขได้มาตรวจปัสสาวะที่โรงเรียน ปรากฏว่าปลอดสารเสพติด
ครับ ทางโรงเรียนเทศบาล 2 มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

  นายชัยพร สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่องการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขอให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดจัดทําและนํามาส่งที่กอง
วิชาการ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)  

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (ส านักปลัด)  

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานผลการจัดทําดอกไม้จันทน์ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15 และ 30 ของเดือน โดยรายงานครั้งแรกวันที่ 15  

 

/มิถุนายน... 
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มิถุนายน 2560 สําหรับดอกไม้จันทน์ที่จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้หน่วยงานราชการ นําส่งให้สํานักงานพุทธศาสนา
ดําเนินการจัดเก็บ สําหรับอําเภอให้หาสถานที่เหมาะสมในการจัดเก็บครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง โครงการวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 และโครงการอบรมนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
    ไทย ประจ าปี 2560 (กองการศึกษา)  

  นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม 
สําหรับโครงการวันเข้าพรรษา กําหนดในปีนี้คือ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ปีนี้กําหนดที่วัดแจ้ง จะมีโรงเรียนเทศบาล 4 
และโรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเจ้าภาพค่ะ โรงเรียนเทศบาล 4 จะจัดทําในเรื่องของ นางรําและกลองยาว ของทาง
โรงเรียนมาร่วมในวันงานด้วย ส่วนโรงเรียนเทศบาล 5 ต้องขอรบกวนในเรื่องประสานงานกับวัดแจ้ง นิมนต์พระ 9 รูป 
และประสานงานผู้นํากล่าวพิธีทางศาสนา และขอแจ้งให้ทางโรงเรียนทุกโรงเรียนทราบ ว่ามีค่าตกแต่งต้นเทียนให้
โรงเรียนละ 1,700 บาท ปีนีล้ดลงมา 300 บาท เพราะว่างบประมาณปีนี้น้อยลง และในส่วนของโรงเรียนอื่นๆ ก็ให้ไป
ตามโรงเรียนต่างๆ ตามที่แจ้งกันทุกปีค่ะ และส่วนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้ไปรวมกันที่วัดแจ้ง ขอเรียนเชิญคณะ
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดแจ้ง เวลา 09.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 
2560 และในส่วนของการแต่งกายวันเข้าพรรษา ปกติแล้วจังหวัดจะแจ้งให้เราใส่ชุดขาวสัปดาห์เข้าพรรษา แต่ตอนนี้
ยังไม่มีหนังสือแจ้งมา จึงขอแจ้งให้ทางท่ีประชุมทราบ วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2560 ให้แต่งกายชุดขาว หรือเฉพาะ
เสื้อขาว แต่ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขอให้แต่กายชุดขาวล้วน เพราะต้องแจ้งทางสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัด เพ่ือ
ทํารายงานไปว่าทางเราได้มีการแต่งกายชุดขาวค่ะ และอีกโครงการคือโครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ไทย กําหนดวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สถานที่คือโรงเรียนเทศบาล 2 เด็กนักเรียนที่จะเข้าร่วมมีโรงเรียนเทศบาล 2 
และโรงเรียนเทศบาล 4 เด็กที่เข้าร่วมจะเน้นเรื่องทางทักษะวิชาการในระดับภาค ส่วนพิธีเปิด เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. จึงขออนุญาตจัดสถานที่โรงเรียนเทศบาล 2 และเด็กที่จะเข้าร่วมอบรมทั้ง 
2 โรงเรียน ขอนําเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ในเดือนนี้มี 6 ข้อ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นแซงจีนชิง
ไฮสปีด “อยุธยา” เชื่อมเออีซี - เชียงใหม่ ต้องการวางเป้าของประเทศญี่ปุ่นเชื่อม กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และของ
ประเทศจีนคือ กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ของรัฐบาลมีโครงการใหม่เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระเบียง
ตะวันออกทางประเทศญี่ปุ่นมีความสนใจ เมื่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปเยือนเมืองจีน และ
สนใจเส้นทางนี้ เลยต้องการเชื่อมจากจังหวัดระยอง ดอนเมือง ไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งเป้าว่าอยากจะให้
ประชาชน ที่อยู่อาศัยจะมีทางระยอง ศรีราชา และพระนครศรีอยุธยา ไป - กลับ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
หลังจากนั้นอีกสัปดาห์กว่าๆ รัฐบาลได้ออกมาตรา 44 เร่งรัดการสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย จีน กรุงเทพฯ  
นครราชสีมา หนองคาย มีรายละเอียดนําเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง อ่ืนๆ 

  นายมนตรี เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี แผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขออนุญาตต่อเรื่องการจัดทํางบประมาณตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือซักซ้อมมาแล้วครับ เข้าใจ
ว่าจะอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการทุกคนแล้ว และมีปฏิทินได้ส่งไปแล้วด้วย ฝากทุกคนเพราะว่า 2 ปีที่ 

/ผ่านมาเราส่ง... 
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ผ่านมาเราส่งไม่ตรงตามปฏิทิน ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าต้องส่งไม่เกิน 15 สิงหาคม 2560 ทําไมเราทําไม่ทัน ปีนี้คิดว่าคงจะเสร็จ
ตามกําหนด และผมอยากจะให้เป็นแบบนี้เลยครับว่า ถ้าปีนี้ทําไม่ทันอีก อยากจะขอขยายเวลา คนที่รับผิดชอบคือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ต้องเป็นคนทํา เพราะฉะนั้นไปหาวิธีการ รับ - ส่ง รายละเอียด รายรับ รายจ่าย ใครส่ง
เมื่อไหร่เป็นไปตามปฏิทินหรือไม่ เพ่ือหาตัวผู้รับผิดชอบจริงๆ จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ ผู้อํานวยการกอง/ฝ่าย ทุกกอง 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ และนักวิเคราะห์นโยบาย หนังสือมีทั้งหมด 10 หน้า ซึ่งกระผมได้อ่านแล้วว่ารายละเอียด
ค่อนข้างจะกําหนดไว้อย่างชัดเจน ว่ารายจ่ายประเภทไหนจะต้องตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการที่อะไรบ้าง และต้อง
เบิกจ่ายอย่างไร ตรงนี้ขอฝากไว้ด้วย เพราะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณผิดประเภท เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง 
ค่อนข้างจะหนัก เพราะทาง สตง. และ ปปช. ค่อนข้างจะชี้มูลรุนแรง เรื่องนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ และเรื่องขอเชิญชวนที่
ไปอบรมสัมมนา ในโครงการพ้ืนที่ในพระราชดําริ คือเรื่องนี้นําเข้าคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และ
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย เพราะฉะนั้นจะเหมือนกันกับมาตรการประหยัด จึงขอฝากไว้ด้วยว่าใครที่กําลังจะทํา
โครงการ ครูหรือนักเรียนถ้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสมหรือเกินความจําเป็น ขอให้เปลี่ยนมาเป็นโครงการตาม
พระราชดําริ ไม่จําเป็นต้องอยู่ในจังหวัดเรา หรือจังหวัดใกล้เคียง อาจจะไปไกลๆ ได้แต่ขอให้อยู่ในตามโครงการใน
พระราชดําริครับ และช่วงนี้เข้าฤดูฝน ในโซเชียลมีเดียลงกันเยอะเรื่องของไฟฟ้าดับ ถนนผุถนนชํารุด ทางกองช่างได้
เตรียมจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า เรียบร้อยแล้วครับ จึงขอฝากให้ลงไปกํากับเจ้าหน้าที่ ลูกน้องทุกคน ว่าเมื่อได้รับ
การแจ้งเกี่ยวกับความชํารุดแล้ว ให้แก้ไขโดยเร็วเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียตอนนี้ไปไวมากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพราะฉะนั้นจึงขอฝากทุกคน ทุกกอง ที่มีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เรื่องของพระบรมฉายาลักษณ์
ต่างๆ ขอฝากทุกคนดูด้วยเพราะจะดูถึงความไม่เหมาะสมเพราะเราเป็นเทศบาลใหญ่ และอีกเรื่องคือเรื่องเกี่ยวกับความ
สะอาดที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนม์พรรษาทั้ง 2 เดือน 
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด อาจจะจัดโครงการรณรงค์ เพ่ือที่จะได้นําเสนอให้สังคม
อ่ืนได้ดูบ้าง ฝากกองสาธารณสุขและกองสวัสดิการสังคมลงไปทําในพ้ืนที่ลงไปรณรงค์ในชุมชนต่างๆ เลือกชุมชนที่ดูดี
และนําเสนอได้ก็ขอฝากตรงนี้ด้วย และเรื่องการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) ประจําปี 2560 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมีการตรวจทุกปีเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพ ได้มีการประชุมครั้งแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และจะรับการตรวจอีกประมาณต้นเดือนกรกฎาคมก็เหลือ
เวลาอีกไม่กี่วัน ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ อย่างนิ่งนอนใจ ทําให้เรียบร้อย อะไรที่ขาดก็นํามาประสานกันเพ่ือที่จะได้มีให้ทาง
กรรมการได้ตรวจ เพราะเราทํางานเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยมีเอกสาร หลักฐานให้ทางคณะกรรมการตรวจ 
เพราะฉะนั้นอะไรที่เราที่จัดหาหรือทําเพ่ิมข้ึนมา ก็ต้องทําเพ่ือให้มีคะแนน ได้คะแนนมากหรือคะแนนน้อยอาจจะไม่ค่อย
เกิดผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่เกี่ยวกับการจะได้โบนัสของพนักงานเทศบาลแต่เกี่ยวกับตรงที่ว่าหน้าตาของ
เทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรี ถ้าเรามีหน้าตาที่ทุกคนมองว่าเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีศักยภาพเยอะแต่
คะแนนเราค่อนข้างต่ําอยู่ท้ายๆ ก็จะบ่งบอกไปถึงหน้าตาของผู้บริหารที่จะต้องโดนมองจากประชาชนด้วยครับ ขอนํา
เรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ  

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

ปิดประชุม เวลา ๑3.50 น. 
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