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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่ 3/2562 

วันที่ 5 เมษายน 2562 
เวลา 11.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑.  นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  2.  นายสันติภาพ     เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  5.  นายสัณธิต ิ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด 
  6.  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  7.  นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
  8.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9.  นายวิรัตน ์  สมจิตร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  10. นางภาริณี  ผ่องแผ้ว  รักษาราชการแทน สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  11. นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  12. จ.ส.อ.ธำรงยุทธ พรหมพร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  1๓. นางสาววิยะดา บุญกล้า  รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  1๔. นายคมสัน  พลแก้ง  ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ 
  1๕. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  1๖. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  1๗. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  1๘. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
  1๙. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  ๒๐. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  2๑. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
  2๒. นายณัฐรุทธิ ์ สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 
  2๓. นางสาวศศิธร น่วมจิต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  2๔. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
  2๕. นางเบญญาณิช เพ็ชรน่วม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
  2๖. จ.ส.อ.สุริยันต์ จำปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  2๗. นางสาวอบเชย สีดาเคน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
  2๘. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
  2๙. นางสาวกาญจนา แสนสิมมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
         

/๓๐.นายภานุวงศ…์ 
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  ๓๐. นายภานุวงศ ์ มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
  31. นางจันทร์เพ็ญ พันธ์สอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
  
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 

   นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ  ครั้งที่ 3/๒๕62  วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา ๑1.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/๒๕62   
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562    

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   รายงานการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้
ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม 2562 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานใน
เดือนมีนาคม 2562  ขอเชิญสำนักปลัด 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด  กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขออนุญาตครับในเรื่องวาระเรียงมาผิดพลาดครับ ขอปรับจากวาระที่ ๕ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ 
มาเป็นวาระท่ี 4  และโครงการจัดงานวันเทศบาลเป็นวาระที่ 5 ได้ทำการแจ้งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ไปแล้วว่ามีประชุม 
บังเอิญว่าวันนี้ผมมีข้ออภิปรายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับฝ่ายป้องกันฯ แต่ปัญหาคือไม่มีใครขึ้นมาเลย ถ้าจริงๆ แล้วผิดใน
เรื่องราชการ ขออนุญาตครับในวาระที่ 3 ในรอบเดือนที่ผ่านมาทางสำนักปลัดได้มีคำสั่งจากท่านรองนายกคนใหม่ คือ
ท่านธวัต ใจห้าว แทนท่านรองบรรเจิด ที่ได้ออกไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ส่วนคำสั่งมอบอำนาจให้ท่าน
รองนายกรักษาราชการแทน แบ่งหน้าที่กำกับดูแลกอง ฝ่าย ต่างๆ เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีในลำดับที่ 
3 อันดับแรกคือท่านรองธนวรรณ อันดับที่ 2 คือท่านรองทศพล ท่านรองธวัต ใจห้าว เป็นผู้รักษาราชการอันดับ 3 
มอบอำนาจกำกับดูแลกองช่าง ในเรื่องต่อไปในรอบเดือนที่ผ่านมา ทางสำนักปลัดได้มีการจัดอบรมพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ได้จัดให้อบรมงานสารบรรณ หลักสูตรทักษะในการร่างหนังสือราชการ จัดไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประมาณ 30 คน ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยที่ส่งพนักงานธุรการมาเข้าร่วมโครงการด้วย
ส่วนการจัดสวดมนต์ เป็นโครงการคุณธรรมจริยธรรม ก็ยังจะทำอยู่ ทำทุกวันพฤหัสบดี อีกเรื่องหนึ่งต้องขอขอบคุณกอง
สาธารณสุขฯด้วยนะครับ ผมได้สังเกตว่าถังขยะหน้าเทศบาลมีความสกปรกมาก ได้พิจารณาแล้วให้ทางป้องกันฯ ล้าง
ทุกวันแล้วไม่ไหว ต้องขอความอนุเคราะห์ให้กองสาธารณสุขฯ ช่วยย้ายถังขยะ ไปไว้ตรงที่ตลาดนัดจะได้เป็น 
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ถังขยะของตลาดนัดเลย เราจะได้ไม่ต้องรับภาระตรงหน้าอาคารสำนักงาน ก็ได้รับความร่วมมือจากทางกองสาธารณสุข
ฯ ทำให้หน้าสำนักงานเทศบาลมีบรรยากาศที่ดีขึ ้น และได้ล้างพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จริงๆแล้ววันนี้ผมมี วาระที่
อยากจะคุยกับทางป้องกัน ป้องกันยังไม่ขึ้นมาร่วมประชุม ก็คงจะต้องขอคุยกับทางท่านประธาน ได้มีการสั่งการให้ทาง
ป้องกันฯ มีการรวมตัวกันทุกวันพุธ วัตถุประสงค์คือเพ่ือชี้แจงข้อราชการ และฝึกเรื่องพละกำลัง ผมได้บอกทางกองการ
เจ้าหน้าที่ว่าในการสอบลูกจ้างครั้งต่อไปจะให้มีการสอบเรื่องของพละด้วย มีการรวมตัวทุกวันพุธก็จริง แต่รู้สึกว่ามันยัง
ไม่เต็มร้อย และยังไม่ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง รู้สึกว่ามันไม่เต็มร้อย หากป้องกันฯ ขึ้นมาก็จะได้มีการมอบหมายเรื่องนี้
ไปเลย จริงๆตอนนี้ผมได้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหลายครั้งแล้ว ได้รับการตอบสนองไม่ถึง 50% ขอฝากทาง
เทศกิจ มาดูตู้ซุ้มกาแฟ แล้วผมจะทำบันทึกให้ทางเทศกิจทราบอีกทีหนึ่ง ทางผมก็มีเรื่องจะแจ้งเพียงเท่านี้ครับ  

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองช่าง  

  นายพงษ์ยศ   บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  กองช่างก็จะมีการซ่อมไฟทาง ของงานไฟฟ้า งานสวนก็
มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่เกาะกลางถนน และปูหญ้าหลังสำนักงาน งานสาธารณูปโภคก็มีการซ่อมผิวจราจร เพ่ิมเติมอีกเรื่อง
หนึ่งงานไฟฟ้า มีการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณวงเวียนเนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุ รถชนบริเวณวงเวียน 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  กองช่างทำงานแค่นี้ ซ่อมไฟกับตัด
แต่งก่ิงไม้ แล้วเรื่องแบบไปถึงไหนแล้ว งานที่ประมูลไปผู้รับเหมาทำเสร็จบ้างหรือยัง 

  นายพงษ์ยศ   บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ถนนโรมัน ผู้รับเหมาเข้าทำงานแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการ ตอนนี้ไ ด้วางท่อบ่อพักหนึ่ง และก็มีที่
ประมูลไปแล้วอีกเส้นนึง ถนนท้ายวัดหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต อยู่ระหว่างดำเนินการ  

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ถนนโรมันเมื่อไหร่ถึงจะแล้วเสร็จ 
ชาวบ้านร้องเรียนมาว่าใครมาขุดแล้วไม่กลบไว้ แล้วนี่ปรับเค้าแล้วหรือยัง หมดสัญญาไปแล้วหรือยัง เห็นมีคนเข้ามาทำ
ชาวบ้านเขาบอกมาว่าเข้ามาขุดแล้วก็ไม่กลบ ไปเร่งรัดเขาหน่อย ถ้าทำแล้วอย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อน 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด  พูดถึงเรื่องการสร้างแบบ เรื่องการรับเหมา ขอความ
ร่วมมือของช่างหน่อยครับผมได้รับการสอบถามจากทางประชาชน ที่ใช้เส้นทางในเขตเทศบาลค่อนข้างเยอะ เขาถามว่า
ทำไมการจัดทำวงเวียนชั่วคราว ใช้ระยะเวลาในการทำนานเกินไป ทำไมไม่สร้างให้มันถาวรเสียที ผมได้ตอบไปว่าตอนนี้
กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับแบบของทางกองช่างอยู่เพราะยังไม่ เรียบร้อย ประชาชนบอกว่าวงเวียนชั่วคราวได้เริ่มผุพัง
บ้างแล้ว เลยอยากขอฝากทางกองช่าง ช่วยดูเรื่องแบบเพราะว่ามันนานเกินไปแล้ว ทราบว่าท่านปลัดได้ทำบันทึก
ติดตามแล้ว ยังมีโครงการที่ปรับปรุงริมเขื่อน ที่แบบใช้เวลานานเกินเหตุ  

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ฝากทางกองช่างด้วยครับ เรื่อง
งบประมาณท่ีผ่านไปแล้ว ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ วันนี้ประชุมสภาก็จะมีเรื่องผ่านมาอีก เชิญกองสวัสดิการฯครับ 

  จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ ในส่วนของกองสวัสดิการฯ
ครับ ดูเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งกู้ภัยของทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำรวจตรวจคน
เข้าเมือง และตำรวจ สภ. เมืองปราจีนบุรี ร่วมตรวจบุคคลไร้ที่พึ่ง ที่ตลาดวันพุธ มีผู้ตรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์มาด้วยตัวเอง และตัวแทนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมไปดูตรวจเยี่ยมครอบครัวราษฎรเมืองปราจีนบุรี 

/ผู้ประสบ…  
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ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวของนายอดุลย์ ไม่เคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา เรื่องที่พักอาศัย เบื้อง ต้น
ได้รับทราบข้อมูลในส่วนนี้ว่า จะต้องดำเนินการคือ จะต้องจัดหาอาชีพให้แก่นายอดุลย์ ที่ได้ดูแลแม่พ่ีอายุเยอะแล้ว และ
ก็มีพี่สาวป่วยทางจิต และก็ในเรื่องของที่พักอาศัย แล้วทาง พม. จะมีหนังสือหารือกับทางเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง เพราะ
เจ้าตัวอยู่ในเขตเทศบาล บ้านเช่าที่อยู่หลังโรงเรียนเทศบาล 2 และก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนที่ตกค้าง และก็
เรื่องของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในส่วนของสวัสดิการฯก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เชิญกองศึกษาครับ 

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมทุกท่านขอ
อนุญาตนำเรียนเรื่องเดิมของครั้งที่แล้ว ท่านประธานได้มอบหมายให้ประสานกับกองช่าง ในส่วนของงบซ่อมแซม
โรงเรียน ได้ประสานกับช่างหนึ่ง ตอนนี้ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว เมื่อกองช่างแจ้งมาที่กองศึกษาก็จะดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ ในเรื่องการซ่อมแซมโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน คิดว่าคงไม่ช้า ขอบคุณครับ 

นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เชิญกองคลังครับ 

  นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์   ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ใน
ส่วนของกองคลัง งานพัสดุกองคลังได้มีการประกวดราคา วิธีการ e-bidding โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
และวางท่อระบายน้ำทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร จำนวน 3 ,174,000 บาท เริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 
ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 วันเสนอราคาคือวันที่ 11 เมษายน 2562 ในส่วนของตรงข้างก็มีเพียงเท่านี้คะ  

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  มีปัญหาอะไรอีกไหม ไม่มี มีงาน
อะไรอีกที่ยังไม่ได้ประกาศ มีแค่รอกองช่างส่งมาใช่ไหม 

  สันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ประกาศไปแล้วได้ลงนามในสัญญาหมดหรือยัง 
ทรัพย์ไพลินลงนามหรือยัง ผมไม่แน่ใจว่าลงนามสัญญาหรือยัง 

  นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์   ผู้อำนวยการกองคลัง ทรัพย์ไพลินยัง ไม่ได้ลงนามค่ะ ที่เหลือก็เหลือ
ทางกองช่างส่งแบบรายงานมาค่ะ ในส่วนของกองคลังได้ทำในส่วนของกองคลังหมดแล้ว 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ที่ดำเนินการใช้หมดแล้วก็ มีสฤษดิ์
ยุทธศิลป์ มีซอยทรัพย์ไพลิน หมู่บ้านเอื้ออาทร ที่เคยขอจ่ายขาดสะสม งบประจำปีที่เป็นของซอยโรมัน แล้วที่ประกาศ
เมื่อไหร่จะเสร็จ ซอยที่วางท่อระบายไปแล้ว ก็ขอให้ติดตามดูอย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน เส้นที่ประมูลไปแล้วใช่ไหม 
แล้วเส้นหลังวัดหลวงอยู่ในแผนใช่ไหม แต่ยังไม่มีงบประมาณลงไปทำ กองคลังก็มีเท่านี้ ขอเชิญกองสาธารณสุขครับ 
 
  นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองสาธารณสุขฯจะมีในส่วนของงานสุขาภิบาล เมื่อสิ้นเดือนของสาธารณสุขฯร่วมมือกับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้า ที่ตลาดสดเทศบาล 1 ตรวจเบาหวาน ความดัน 
ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าเป็นอย่างดี และก็โรงเรียนหทัยชาติได้ขอเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ได้
สุขาภิบาลอาหาร ให้แก่นักเรียน หาวิทยากรก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ แล้วก็เรื่องของการลดขยะ ไม่ใช้โฟม แล้ว
จะมีเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ตรอกขจรเรื่องเลี้ยงวัว ได้เข้าไปดูแลและผู้ประกอบการได้ย้าย การเลี้ยงวัวออกไปนอก 

/ชุมชน… 
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ชุมชนแล้วครับ งานส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีประชุม อสม. และก็จิตอาสา ที่โรงเรียนเทศบาล 5 โดย
ท่านนายกฯ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน วันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้พิการ ที่โรงเรยีน
เทศบาล 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขฯร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมไหว้พระ ที่จังหวัด
อยุธยา งานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขฯ อสม. และจิตอาสา รณรงค์ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย รอบ 3 เดือน และมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะมีวันที่ 21 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพกองทุน วันที่ 28 มีนาคม 
2562 มีการนำเสนอผลงานดีเด่น ของกองทุน ที่สำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี เพ่ือประเมินคัดเลือก งานรักษาความ
สะอาดก็จะมีการลอกท่อระบายน้ำมีอยู่ประมาณ 17 ถึง 18 แห่ง ยกตัวอย่างที่ศาลาไทย หน้าค่าย และซอยบิ๊กซี 
ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ที่ทำเสร็จแล้วก็จะมีแถวหน้าโรงพัก หมู่บ้านปราจีนบุรีวิลเลจ พี่ชุมชนบ้านกลางใต้ มีการ
ดำเนินการล้างถังขยะ ที่ถนนเทศบาลดำริ แฟลตตำรวจ ถนนหน้าเมือง ถนนแก้วพิจิตร ของกองสาธารณสุขฯก็เรียนให้
ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด  กองสาธารณสุขฯครับขออนุญาตครับ พอดีมีเรื่องที่
อยากปรึกษาหน่อยครับ เท่าท่ีสังเกตตั้งแต่ฝนตกลงมา 2 วันนี้นะครับ ตรงท่อระบายน้ำหน้าแฟลตเทศบาล น้ำมันท่วม
ขึ้นมา คือถ้าเป็นหน้าน้ำก็ไม่น่าแปลกใจ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่หน้าน้ำ พอมันมีฝนตกลงมาทำให้น้ำท่วมออกมาจากท่อ
ระบายน้ำ เลยอดคิดไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไร หรือว่าท่อมีการอุดตัน เลยอยากจะปรึกษาทางกองสาธารณสุขฯว่า มันจะ
เข้าสู่หน้าฝนในเดือนถัดไป กลัวจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ถ้าเป็นไปได้เราดำเนินการลอกท่อ สักครั้งหนึ่ง จะได้ไหมครับ 

  นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฯเราจะมีแผนว่า
ช่วงนี้เราจะจะทำการลอกท่อถนนเส้นไหนก่อน ที่เราจะไปทำก่อนก็อาจจะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องด่วนเข้ามา เราก็ต้อง
ปล่อยมือจากตรงที่เราวางแผนไว้ ถ้าท่านหัวหน้าสำนักปลัด เห็นว่าตรงนี้สำคัญกว่าเดี๋ยวเราก็ เข้ามาดูก่อนไม่มีปัญหา
อะไรยินดีครับ 

                   นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ฝ่ายป้องกันฯมีอะไรจะรายงานไหม
ครับ 

  นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ขออนุญาตครับ ปลายเดือน
มีนาคม ได้ประสานงานกับกองสาธารณสุขฯไปดูจุดวางขยะ ในเขตเทศบาลที่มันเลอะเทอะ ให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ
ล้าง ได้ประมาณ 4-5 จุดแล้วครับ ก็จะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ขอบคุณครับ 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด  งานทะเบียนมีอะไรจะรายงานในวาระที่ 3 ไหมครับ 
เชิญครับ 

  พ.จ.อ.มงคล ทดกิ่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านทางทะเบียนก็ดำเนินการเลือกตั้ง โดยสนับสนุนบัญชีผู ้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เป็นไปได้ด้วยดี ก็มีการมา
ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าพอสมควร ไม่มีการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ มีผู้มาแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์ 14 ราย ได้บันทึกไว้เรียบร้อย
แล้วครับ หลังจากนี้ก็รอการรับรองผลจาก กกต. ต่อไป ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 
   

/นายทศพล… 
           นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญโรงเรียนก่อน กองวิชาการ

ไว้ทีหลัง เชิญโรงเรียนเทศบาล 1 ครับ 
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           นายวิรัตน์  สมจิตร  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  โรงเรียนเทศบาล 1 ขอประกาศให้ทราบ
ว่า เรายังสามารถรับนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก อนุบาล ประถม และมัธยม เริ่มการรับสมัครแล้วครับ เรามีนโยบายปีนี้คือครู
ภาษาอังกฤษ คืออยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าถ้ามีบุตรหลานก็ส่งมาโรงเรียนเทศบาล 1 ได้แล้วครับแล้วก็จะมีเรื่องของ
แบดมินตันนะครับถ้าท่านมีบุตรหลาน เรียนฟรีและมีทุนการศึกษาให้ประมาณ 3-4 หมื่นบาท อุปกรณ์ค่อนข้างดี ท่าน
ใดสนใจก็เชิญครับที่เทศบาล 1 เรายังประกาศรับสมัครทุกวันครับ เรื่องที่ 2 คือโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นโรงเรียนของ
ชุมชน สถานที่ล้อมรอบด้วยชุมชน อยากจะขอฝากกองสาธารณสุขฯเรื่องขยะ ชาวบ้านชอบเอาขยะมาทิ้งหน้าโรงเรียน 
เลยอยากจะให้มาเก็บทุกวันเลยครับ และชาวบ้านชอบเอารถมาจอดในโรงเรียน มีประมาณ 10 กว่าคันนำไปจอดที่ข้าง
ห้อง ผอ. เรื่องที่ 3 ของฝากกองช่าง ถ้ามีฝนตกหลังคาของชาวบ้านยื่นเข้ามาในโรงเรียนทำน้ำไหลเข้าโรงเรียน ทำให้
เกิดน้ำท่วม อยากจะให้เข้าไปขอความร่วมมือ เพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆ ถ้าไปพูดเดี๋ยวจะทะเลาะกันกับชาวบ้าน 
และอยากจะให้ผู้บริหารทราบนะครับว่าโรงเรียนเทศบาล 1 สะอาด เพราะผมเป็นคนเก็บกวาดเอง ก็ขอนำเรียนเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

  นางภาริณี ผ่องแผ้ว ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 กราบสวัสดีทุกท่าน ในส่วนของ
โรงเรียนเทศบาล 2 ตอนนี้เตรียมการในเรื่องของการเปิดภาคเรียน และในเรื่องของการรับเด็ก การจัดตารางสอน การ
เตรียมสถานที่ ตอนนี้ก็มีเด็กมาสมัครทั้งอนุบาล ประถม และมัธยม มาสมัครเรื่อยๆ โรงเรียนเทศบาล 2 ก็มีเพียงเท่านี้
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

          นางสุชีรา หงส์เจริญ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 กราบเรียนท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล ๓ ตอนนี้ก็ปิดอยู่  แต่คุณครูยังทำงานอยู่ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 
2562 ให้สอดคล้องกับระเบียบรายได้ และตัวดิฉันได้ไปเป็นวิทยากร ไปอบรมท่ีจังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาบุคลากร 
เรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 29 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมในชลบุรี  ที่
โรงเรียนวัดกำแพง ก็เสร็จลงเรียบร้อยด้วยดี และเรื่องที่จะขอความอนุเคราะห์ คือเรื่องของการซ่อมประตูรั้วโรงเรียน ที่
รถขยะชน ได้ประสานกับทางหัวหน้าหมูแล้ว จะขอให้เร่งดำเนินการเมื่อโรงเรียนเปิดเด็ก หรือผู้ปกครอง อาจจะได้รับ
อันตราย และทรัพย์สินในโรงเรียนตอนนี้ คือเราล็อคประตูไม่ได้ เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์ให้เร่ งทำในช่วงปิด
เทอม ให้แล้วเสร็จ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องร้องเรียน พื้นที่ข้างเคียงร้านมงคลชัย ได้มาซื้อที่ โรงเรียนเทศบาล 1 มี
ปัญหาคือรางน้ำของโรงเรียนเทศบาล 1 ไหลลงไปที่ชาวบ้าน อยากจะขอความอนุเคราะห์ทางกองช่างให้เข้าไปปิดราง
น้ำ ที่ไหลลงไปในที่ของชาวบ้าน ขอบคุณค่ะ 

  จ.ส.อ.ธำรงยุทธ พรหมพร ครูโรงเรียนเทศบาล 4 กราบเรียนท่านประธาน โรงเรียนเทศบาล 4 ใน
กิจกรรมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมในการรับประกาศ ของนักเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน จัดที่โรงเรียนเทศบาล 4 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และการดำเนินการรับสมัครเด็กนักเรียน และมอบตัวเด็กนักเรียน ในวันที่ 28 
และ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จำนวนนักเรียน ม.1 ที่สมัครเข้ามาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 38 คนต่อห้อง จำนวน 2 ห้อง 
นับว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควร ไม่ต้องรออีกว่ามีการประกาศผลโรงเรียนมัธยม อย่าง ปกณ. ว่าจะมีเด็กมาอีก ไหม 
อีกเรื่องหนึ่ง วันที่ 18-20 เมษายน 2562 กรมพลศึกษาได้เชิญวงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 4 เข้าร่วมประกวด วง
โยธวาทิตชิงแชมป์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดลพบุรี นักเรียนก็ดำเนินการฝึกซ้อมอยู่ อีกเรื่องหนึ่งจะ 

/ขอความกรุณา … 
 

ขอความกรุณา คือบริเวณถนนหน้าโรงเรียน จะมีอุบัติเหตุบ่อยมาก มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีแนวสกัด ชะลอ
ความเร็ว เพราะว่าเกิดการเฉี่ยวชนเด็ก เวลาโรงเรียนเลิกประตูหน้าและประตูหลังเปิดพร้อมกัน ครูเวรอาจจะมองไม่
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ทั่วถึง ช่วงเช้ากับช่วงเย็นรถจะแออัดมาก เราได้ขอความร่วมมือทางสารพัดช่าง ให้เลิกเรียนไม่ตรงกันโรงเรียนของเรา 
แต่ผลปรากฏว่าผู้ปกครองได้ใช้ความเร็ว มีอุบัติเหตุหลายครั้ง ไม่ทราบว่าสามารถทำได้ไหมครับ อาจจะเป็นแนวลูก
ระนาดเล็กๆก็ได้ครับ เพราะบางทีก็จะมีเด็กมาแข่งรถหน้าโรงเรียน ร้านซ่อมรถมาลองรถที่ถนนเส้นนี้ 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เราคงได้ไปทำลูกระนาดที่ตรงนั้น 
เพราะบริเวณนั้นเป็นถนนเส้นใหญ่ แล้วก็ถนนเส้นนี้จะเป็นบายพาสออกไปด้วย มันเลยแออัด เดี๋ยวจะให้ทางกองช่าง 
ไปทำลูกระนาด และมีป้ายว่าเป็นโรงเรียนโปรดลดความเร็ว ส่วนเรื่องขับรถแข่งกันทางคุณครู ก็ต้องประสานงานกับ
โรงเรียนนะครับ เชิญโรงเรียนเทศบาล 5 ครับ 

  นางสาววิยะดา บุญกล้า   รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ช่วงนี้เป็นช่วง
ปิดเทอม ถ้าคุณครูได้เตรียมความพร้อมโดยการมาจัดห้องเรียน และเตรียมแผนการศึกษา ได้มาช่วยดูแลและปฏิบัติงาน
กันอยู่ ขอบคุณค่ะ 

         นายคมสัน  พลแก้ง รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 กราบเรียนท่านนายกฯ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล 6 วัดศรีมงคล ก็มีโอกาสได้รับใช้ ชุมชนและเทศบาล เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง โรงเรียนเทศบาล 6 ก็ได้อำนวยความสะดวก ผู้จัดในด้านสถานที่ มีผู้มาใช้สิทธิ์มากมาย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดภาค
เรียน ทางโรงเรียนก็ได้สรุปโครงการ จัดเตรียมทำตารางสอน เพ่ือจะต้อนรับการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2562 ก็
ไม่มีอะไรมากมาย ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว) 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ของกองวิชาการ เดี๋ยวสรุป
ทีเดียว เพราะมีวาระท่ี 6 ด้วย 
 
  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด  ในวาระท่ี 4 ทางสำนักปลัด มีเรื่องจะรายงาน ตามที่
ท่านปลัดได้สั่งการไว้ ที่ให้ทางสำนักปลัดได้เตรียมการ เรื่องคณะกรรมการศาลพระหลักเมืองไว้ ผมได้ปรึกษาท่านนายก
ฯ แล้ว แต่นโยบายยังไม่ชัดเจน ผมอยากจะขอเสนอแนวคิด การตั้ งคณะกรรมการศาลพระหลักเมือง ว่าตามที่ได้
ประสานกับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ ส่วนมากเขาจะเอาจากพ่อค้าและประชาชน มาเป็นกรรมการ แล้วได้เงิน
บริจาคค่อนข้างที่จะมั่นคง วันนี้ในส่วนของคณะกรรมการศาลหลักเมืองของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มันยังไม่มีการตั้ง
ตรงนี้ขึ้นมาเลย ผมมีข้อเสนอแนะว่า ถ้าเรายังไม่สามารถขอความร่วมมือจากพ่อค้าและประชาชน เรามาดูที่คณะ สท. 
ของเราก่อน ได้ไหมครับ ถ้าเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเรา ว่าได้บ้างไหม ประธานกรรมการสำนักงานก็คงจะเป็นท่าน
นายก ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงแรมโซเฟีย รองประธานก็อยากจะให้เป็นท่านรองทศพล ผมก็คิดว่าแบบนี้น่าจะ
เหมาะสมดี สรุปก็คือถ้าเป็นคนข้างนอกเราจะขอความร่วมมือจากเขาค่อนข้างยาก เลยอยากจะให้มาดูคนข้างในเรา
ก่อน จะดีไหม จะได้ไหม ซัก 4-5 ท่าน 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เกี่ยวกับศาลหลักเมือง มีจริง
แนวคิดคืออยากจะให้คนในชุมชนระดมความคิดเห็น บอกเขาเลยว่าการท่ีจะมาเป็นคณะกรรมการ ไม่ใช่ให้มาบริจาค 

/ช่วยสร้าง… 
ช่วยสร้าง เราต้องการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน ที่อยู่กับศาลหลักเมืองมานาน เราจะลงความคิดเพื่อหา
งบประมาณมาสร้าง เราไม่ได้ต้องการให้คณะกรรมการมาบริจาค บางครั้งเราอาจจะได้งบมาจากวัฒนธรรม จะได้สร้าง
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โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแล ท่านหัวหน้าสำนักก็ไปลองดู สมาชิกสภาเทศบาลก็ได้เพราะสมาชิกสภาเทศบาลก็เป็น
ตัวแทนของประชาชนอยู่แล้ว แล้วก็มาลงความคิดเห็นกัน เรื่องวันสงกรานต์เป็น อย่างไรไม่รู้เรียบร้อยดีไหม ใกล้จะถึง
แล้วนี่ ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหม กลัวว่าจะมีปัญหาอะไร ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  โครงการจัดงานวันเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2562 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด  ขออนุญาตต่อในวาระที่ 5 เลยนะครับ จะได้ไม่ช้า
มาก วาระท่ี 5 ในเรื่องของการจัดงานวันเทศบาลประจำปี 2562 ในส่วนของวาระนี้ทางสำนักปลัดก็ได้ออกคำสั่ง แบ่ง
งานเรียบร้อยแล้วครับ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 ได้แจ้งให้ทุกกอง ฝ่าย
ทราบเรียบร้อยแล้ว ได้สั่งไปประมาณเดือนหนึ่งแล้ว จะมีคณะกรรมการทั้งหมด 9 คณะด้วยกัน ส่วนกำหนดการของ
การจัดงาน ทางเทศบาลก็จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 สถานที่ก็คือสำนักงานเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ส่วนรายละเอียดก็ได้แจ้งให้กองต่างๆทราบแล้ว ขออนุญาตสรุปคร่าวๆ วันที่ 22 คือวันแรก คือให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพร้อมกันบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน  ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่
สามารถด้วยการจัดบอร์ดนิทรรศการ ผลงานของเทศบาล เป็นภารกิจของทางกองวิชาการไป จัดกิจกรรมในการ 5ส. ที่
ทุกกองได้ทำกันอยู่แล้ว ส่วนในวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันเทศบาล ตั้งแต่เวลา 9.50 น. ท่านปลัดกล่าว
รายงาน 10:00 น. ท่านนายกเทศมนตรี อ่านสารวันงานเทศบาล 11:00 น. ถึง 12:00 น. สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง 
จะร่วมกันทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณใต้อาคารสำนักงานเทศบาล เหมือนทุกปีที่
เราทำมา สุดท้ายคือ 14:00 น.ถึง 16:30 น. จะเป็นการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาล เท่าท่ีได้คุยกับท่าน
ปลัด ท่านปลัดเคยเสนอพ้ืนที่ พ่ีต้องไปพัฒนาโซนฝั่งตรงข้ามด้วย ตรงหน้า ปรอ. ที่มีความรกร้างของต้นไม้ตรงนั้น ควร
ต้องไปทำด้วย ก็จะขอความอนุเคราะห์จากทางกองสาธารณสุขฯ และกองช่าง คงได้มีการระดมพลจากฝ่ายป้องกันฯไป
ช่วยด้วย เพราะพ้ืนที่ตรงนั้นก็ค่อนข้างกว้างอยู่ ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  เรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

                    นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เชิญกองวิชาการและแผนงาน
ครับ 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการขอเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานมีด้วยกัน 3 เรื่อง ที่จะแจ้งให้ทราบ ช่วงนี้ เสียงตามสายและไร้สาย ขัดข้อง ตอนนี้ตัวเครื่องก็ได้นำไปส่งซ่อม
ที่กรุงเทพฯอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์ เรื่องที่ 2 ทางประชาสัมพันธ์ ได้ผลิตสื่อมา 1 ชิ้น เป็นข่าว
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นการปฏิบัติงานในรอบเดือน ถ้าหน่วยงานไหนมีกิจกรรม สามารถส่งมาที่
ประชาสัมพันธ์ จะได้นำมาลงข่าว เรื่องท่ี 3 เรื่องเก่ียวกับแผน ท่านต้องเร่งรัดเกี่ยวกับแผนดำเนินการ เดี๋ยวจะมีหนังสือ
ออกไป ก็ให้ท่านส่งภายในวันนี้ เรื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับการโอนงบประมาณต้องดำเนินการด้วย  แนะนำเรียนต่อเลยว่า 
ผลการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ช่วงนี้จะมีภารกิจที่ต้ องเร่งรัด เพราะว่าบางส่วน
จะต้องจัดทำซุ ้มสำหรับพิธีราชาภิเษก ส่วนความคืบหน้าประชาคมอาเซียน น่าจะนำเสนอทางด้านสระแก้ว  ได้
ดำเนินการทางด้านรถไฟ เสร็จไปแล้วทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ตอนนี้ก็เป็นความตกลงระหว่างไทยและกัมพูชา ที่ว่า 

/ตรวจคน… 

ตรวจคนและตรวจของก็จะต้องมีการประชุม คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นและก็ใช้ได้เร็วๆนี้  และจะนำเรียนในเรื่อง
ของถนน จุดนี้อยู่ทางทิศใต้ของโรงเกลือประมาณ 10 กิโลเมตร ตอนนี้ฝั่งไทยเสร็จ ฝั่งกัมพูชาเหลืออีกนิดหน่อย เป็น
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การขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆ รถใหญ่ๆให้ไปทางถนนเส้นนี้ ส่วนการค้าขายท่องเที่ยว ก็ยังใช้เส้นทางเดิม ก็ขอนำเรียนเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 

  สันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลต่างๆ ที่ได้นำเรียนปัญหา ที่เกิดขึ้น เสร็จประชุมก็ช่วยโน้ตไว้ให้หน่อย ว่าโรงเรียนไหน
จะทำอะไร เดี๋ยวจะลืม เดี๋ยวผมจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องออกไปดำเนินการ ก็ฝากไว้หน่อย ของ สตง. ถ้าฝากทางกองคลัง 
สตง. มีหนังสือแจ้งมาในรอบแรก จากการที่เข้าตรวจ ประเด็นก็คือตัวบัญชีทรัพย์สิน กับทรัพย์สินมันไม่ตรงกัน มัน
หายไปอยู่ 30 ล้านบาท ก็คือในบัญชีมันมีอยู่ 100 ล้าน แต่พอมาตรวจมันมีอยู่ 70 ล้านบาท ฝากทางกองคลัง
ตรวจสอบอีกที และรายงานให้อยู่ในห้วงเวลาของเขาหน่อย เขาแจ้งมาได้สักอาทิตย์ ได้แล้ว และก็ได้มีหนังสือจากทาง
จังหวัดกำชับมาอีกรอบหนึ่ง และก็เรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานในเรื่องของการประเมินภาษีรอบที่จะใช้ในปี 63 มี
หนังสือสั่งการเรียบร้อยแล้วว่าให้ทางเทศบาลตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อเดินสำรวจ ภาษีที่จะใช้ในปี 63 ซึ่งตอนนี้ได้ให้
ทางคุณไพรลิน ยกร่างคำสั่งตัวนี้ขึ้นมา ให้เว้นชื่อในส่วนของกองช่าง ที่จะเข้าร่วมเดินสำรวจด้วย เดี๋ยวค่อยเอาชื่อเข้าไป
ใส่อีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะมาทำเป็นข้อมูลของฐานภาษีใหม่ ที่จัดเก็บในปี 63 ให้เป็นไปตามที่กระทรวงเขาสั่งมาก็ฝากไว้
เท่านี้ครับ 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสำนักปลัด  ขออนุญาต กองศึกษาครับผม อยากทราบ ทาง
โรงเรียนเปิดเทอมวันไหน มีคนถามผมมาผมก็ไม่ทราบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ใช่ไหมครับ เรื่องต่อไปก็จะเป็น
เรื่องของหมาแมว ผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าสำนักปลัดต้องดูแลอาคารที่พักของพนักงานเทศบาล ได้รับการร้องเรียน 
ที่อยู่อาศัยอาคารที่พัก ต้องขอพูดกันตรงๆเลยว่าเป็นห้องหัวหน้าบิ้กและจุ๋ม มีเสียงร้องเรียนมาบ่อย เท่าที่ผมจำได้ผม
เคยเรียกทั้ง 2 ท่าน ว่าถ้าไม่สามารถนำไปเลี้ยงที่อื่นได้ก็ให้ช่วยดูแลอย่าให้มันมาทำความสกปรก ที่หลักๆคือเห่าเก่ง
มากมันไปรบกวนคนอื่น และมีการกัดคนด้วย ตรงนี้ก็เอาจริงๆแล้วมันไม่สามารถเลี้ยงได้ เพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวม 
เป็นไปได้ไหมครับที่จะเอาไปเลี้ยงที่อ่ืนทำได้ไหมครับ ก็ต้องมีมาตรการเด็ดขาดนะครับ ให้เวลาอีกประมาณ 7 วัน เดี๋ยว
ผมจะข้ึนไปตรวจสอบดูอีกที  

นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ท่านใดมีอีกไหมครับ 
 
                    นางภาริณี ผ่องแผ้ว ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เรียนท่านประธานขออนุญาต
เพ่ิมเติมค่ะ ทางโรงเรียนเทศบาล 2 จะขอความอนุเคราะห์จากทางกองช่าง เนื่องด้วยเสาธงรอกตกร่อง ทางกองช่างได้
เข้ามารอบหนึ่งแล้ว แต่รถกระเช้ามีความสูงไม่พอ ไดป้รึกษาช่างแล้วต้องนำรถกระเช้าเข้าไปอีกรอบหนึ่ง เพราะจะเปิด
เทอมแล้ว  อยากจะขอความอนุเคราะห์ในส่วนนี้ 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ได้ครับเดี๋ยวเราไปทำให้ ฝากรถ
กระเช้าไปดูแล รถกระเช้าคันใหม่ยาวพอไหม ไม่ถึงใช่ไหม มันต้องใช้คนด้วย ให้คนมาช่วยด้วย 

/นางภาริณี … 

 

  นางภาริณี ผ่องแผ้ว ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วันที่กองช่างเข้าไป บุคลากรเรา
น้อย ถ้ากองช่างเข้ามาเราจะนัดคน มาช่วย ขอบคุณค่ะ 
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นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ท่านใดมีอีกไหมครับ กองช่าง 

  นายพงษ์ยศ   บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ขออนุญาต นำเสนอครับ รถกระเช้าที่จอดมันไม่ค่อยมี 
ตอนนี้รถกระเช้าจอดอยู่หลังพัสดุ จอดตากแดดอยู่ อยากจะขอความอนุเคราะห์ป้องกันฯเพื่อขอที่จอด จริงๆแล้ว
อยากจะขอนำเสนอโครงการ ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอโดมใหญ่ ทำท่ีจอดข้างหลังให้เป็นส่วนตัวของเทศบาล เป็นหลังคา
เมทัลชีท จะได้จอดรวมกันได้ ขออนุญาตนำเสนอเพ่ือพิจารณา 

          นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  รับไว้พิจารณาครับ ลองไปจัด
ระเบียบพัสดุ ผมว่าที่จอดรถมันก็น่าจะมีมีเยอะนะ เอาของที่กองไว้เข้าไม่ได้ ลองไปจัดระเบียบดู เดี๋ยวรับไว้
พิจารณาลองไปหางบประมาณดู หาทางแก้ไขคุณต้องไปหาทางแก้ไขที่ของคุณก่อน ที่ของคุณทำไม่เรียบร้อย จะไป
ขอที่ของคนอ่ืนเขา ลองดูในเขตปกครองของคุณดู ว่ามันพอจะขยับอะไรได้ไหม ท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องบิลน้ำมัน  ให้หัวหน้าทุกส่วน ให้รายงานระยะทางไม่รู้เสร็จหรือยัง สั่งไปหลายเดือนแล้ว 
ไม่ใช่แค่ให้รายงานรถยนต์อย่างเดียว รถจักรยานยนต์ด้วย คันไหนที่ยังไม่ได้ซ่อม ก็ข้ึนมารายงานเลย ถ้ายังซ่อมไม่ได้
ก็ไม่ต้องใช้แล้ว ซ่อมไม่ได้ 2 เดือนก็ยังซ่อมไม่เสร็จ แล้วก็รายงานมาทุกครั้งว่าวิ่งไปไหนมาบ้าง ระยะทางไปเท่าไหร่ 
ก็ขอฝากไว้ด้วยว่า น้ำมันที่ใช้กัน มันเป็นรถเครื่องจักรหนักหรืออย่างไร ปกติรถยนต์ มันไม่ควรจะเกินกิโลเมตรละ 4 
บาท ราชการยังให้เบิก 4 บาทเวลาใช้รถส่วนตัว คิดแล้วยังเหลือเป็นค่าสึกหรอ แต่คุณใช้รถหลวง ไมล์ขึ้นมาเกิน 4 
บาทไม่สมควร หัวหน้าไปพิจารณาดู เครื่องจักรหนักก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่ง อย่างรถจักรยานยนต์ วิ ่งอะไร  10 
กิโลเมตร ใช้ 1 ลิตร สมควรเอาไปขายทอดตลาด เพราะมันกินน้ำมันมากเกินไป ถ้าเป็นรถของท่าน ท่านจะใช้ไหม 
รถคันหนึ่ง 5 หมื่นกว่าบาท กินน้ำมันเหลือเกิน และรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับ ช่วยดูด้วยก่อนจะข้ึนมาถึงผม ถ้าไม่
มีอะไรแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกคน ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 
 

     (ลงชื่อ)              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
                   (ภานุพงศ์  มีวงศ)์ 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  
 
 

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสันติภาพ เรืองริวงศ์) 
                ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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