
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่ 5/2560 

วันที่  25  พฤษภาคม  2560 
เวลา  ๑5.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
   2. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   3. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   4. นายสัณธิติ   แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด 
   5. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  6. นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง 
   7. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  8. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   9. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
   10. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   11. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  12. นายอาคม  สมบูรณ์วงศ ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  13. นางสาววิยะดา บุญกล้า  (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   14. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง  (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   15. นางภาริณี   ผ่องแผ้ว  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  16. นายพงศพัศ  ถวิลสุข  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4  
  17. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
  18. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
   19. นางไพลิน   ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  20. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
   21. นายจักรี   จันทร์ไพร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  26. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   22. นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  23. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   24. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 
  25. นางอมรา  อาคมานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  26. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  27. นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  28. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  29. พ.จ.อ. มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
   30. นายชัยศิริ   จันทร์รักษา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

/31. นายธนิตย์... 
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   31. นายธนิตย ์  มีโภคา  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   32. จ.อ.ณัฐพล   นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
  33. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   34. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   35. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/๒๕60 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา ๑5.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เนื่องจากวันนี้ตามก าหนด แจ้งว่าจะมีการประชุมสภาฯ แต่เนื่องจากทางผู้บริหารไม่มีญัตติที่จะเสนอเข้าสภาฯ จึงเลื่อน
การประชุมสภาฯ เป็นวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/๒๕60 
                             วันที่ 26 เมษายน 2560 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 26 เมษายน ๒๕60 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 26 เมษายน ๒๕60 หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 12 ขอ
แก้ไขค าว่า “จากที่เคยเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงกันสัปดาห์ละครั้ง” แก้ไขเป็นค าว่า “จากที่เคยเบิกจ่ายกันสัปดาห์ละครั้ง 
ให้เป็น 10 วันต่อ 1 ครั้ง” ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ถ้าไมม่ีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 26 เมษายน ๒๕60 โปรดยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม ๒๕60 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2560 ขอเชิญกองการศึกษา 
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  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ในส่วนของกองการศึกษา มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแรก คือ ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ท่านสาธิต อ่อนน้อม 
ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลกรทางการศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน ได้จัดอบรมน าคณะครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาไปดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองแก เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว มี
คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประมาณ 20 กว่าคน และผมได้มีการนัดหมายคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้
ไปอบรม จะมีการนัดประชุมและซักซ้อมแผนการด าเนินการว่านักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเราต่อไปนี้
จะต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ในการติดต่อสื่อสารตามความรู้ความสามารถ นี่เป็นเป้าหมายที่ทางท้องถิ่นจังหวัดได้ให้ไว้ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองแก มี
นักเรียนประมาณ 150 คน สอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครแูละผู้อ านวยการโรงเรียนรวม 5 
คน และเป็นผู้น าเสนองานทั้งหมด เรื่องท่ี 2 กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ มีหนังสือมาขอใช้สถานที่บริเวณศาลพระหลักเมือง ซึ่งจะ
ขอเข้าด าเนินการวันนี้ และอีกเรื่องของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ขอใช้สถานที่
บริเวณศาลาไทย เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2560 และเรื่องสุดท้ายจาก
หัวหน้าต ารวจสันติบาลจังหวัดปราจีนบุรี ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ซึ่งจะท าการแข่งขันบาสเกตบอลต้านยาเสพติด 
ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอฝากทางโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปลูกดอกดาวเรือง ในพ้ืนที่โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ขอให้วางแผนว่าจะปลูกเป็นรุ่น
หรือปลูกอย่างไรให้ทันเดือนตุลาคม ประมาณต้นเดือนสิงหาคมน่าจะเริ่มปลูกได้แล้ว ขอให้ปลูกในพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน
และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเราได้ด าเนินการแล้ว 

  จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับกองสวัสดิการสังคม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านกลางใต้ เพ่ือมอบเงินให้กับนายชน ซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านสายตา พร้อม
สอบถาม ติดตามผลในเรื่องของการเป็นอยู่ ซึ่งได้มอบเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นเราได้มอบเงินจ านวน 
1,000.- บาท และอีกจ านวน 1,000.- บาท ให้เจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมเก็บไว้ก่อนและจะไปมอบให้อีกครั้ง 
และได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายว่าแต่ละครั้ง เมื่อได้รับเงินไปแล้ว จ่ายกันแบบไหนอย่างไร และเจ้าหน้าที่จะท า
บันทึกเพ่ือรายงานข้อมูลเบื้องต้นให้กับจังหวัดทราบต่อไป ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

  นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องน าเรียน 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่องสุนัขจรจัดที่กัดประชาชนที่
เข้ามาซื้อของและแม่ค้าในตลาดหน้าค่าย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคได้ออกสอบสวนโรคและได้ติดตามดูแลผู้ที่ถูก
สุนัขกัดและฉีดวัคซีนให้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ออกฉีดวัคซีนสุนัขในรัศมีที่ก าหนด คือ 3 กิโลเมตร และได้ให้ค าแนะน า
ประชาชนที่ถูกสุนัขกัด ขอให้รับวัคซีนให้ครบ เพราะว่าสุนัขที่กัดติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ถ้าฉีดไม่ครบก็อาจจะเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคได้ เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ าเสีย ที่มาจากเรือนจ าจังหวัดไปยังหน้าอ าเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมีค่า 
BOD สูงมาก มีลักษณะเป็นสีด าคล้ าและมีกลิ่นเหม็น สาเหตุที่มีกลิ่นเหม็นและผู้ร้องเรียนว่าน้ าได้ไหลไปหน้าจวนผู้ว่าฯ 
ซึ่งมีสิ่งกีดขวางทางที่น้ าไหลลงมา ท าให้ไม่ไหลลงแม่น้ า เจ้าหน้าที่ได้ให้คนงานเข้าไปขุดร่องให้ไหลลงแม่น้ าแล้ว ซึ่ง
ต้นเหตุมาจากเรือนจ า ได้ให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือไปแจ้งให้ทางเรือนจ าจังหวัดทราบแล้วว่าควรมีระบบบ าบัดน้ าเสียใน
เรือนจ าก่อนปล่อยน้ าเสียออกมา และประสานให้ทางกองช่างดูในเรื่องน้ าเสีย ขอบคุณค่ะ 
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  นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กองช่าง ในช่วงนี้ด าเนินการเกี่ยวกับการทาสี ที่ผ่านมาได้ทาสีรั้วสวนสาธารณะตามนโยบายท่านผู้ว่าฯ และก าลัง
ด าเนินการทาสีบริเวณริมเขื่อนหน้าจวนผู้ว่าฯ ส่วนเรื่องสวนปราจีนวนารมย์ ตอนนี้ทางกองช่างได้น าคนงานเข้าไป
ด าเนินการได้ 2 วันแล้ว เพ่ือที่จะรองรับท่านผู้ว่าฯ ซึ่งจะเข้ามาตรวจในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และเมื่อวานได้
ประสานกับผู้อ านวยการกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรมา
ด าเนินการเพ่ือที่จะช่วยด าเนินการให้ลุล่วง เนื่องจากก าลังคนท าไม่ไหว เมื่อเช้าผมได้ประสานกับรองปลัดและ
ผู้อ านวยการกองช่าง อบจ. ได้เข้าไปดูพื้นที่กันอีกรอบ และพรุ่งนี้เช้าทาง อบจ. จะน าเครื่องจักรมาด าเนินการให้ ขอน า
เรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอฝากผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เกี่ยวกับโครงการขยะเป็นพิษ จะท าในลักษณะที่ว่าให้น าขยะที่เป็นพิษมา
เปลี่ยนเป็นเงิน อย่างเช่น ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน แลกเงิน 1 บาท จะท าได้หรือไม่ ขอให้ท าโครงการไว้เพ่ือเป็นการรณรงค์
ช่วยลดปริมาณขยะหรือประสานกับประธานชุมชนว่าถ้าเป็นไปได้หนึ่งเดือนให้รวบรวมเอามาแลกเงินที่เทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)  

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการลงรายละเอียดที่รัฐบาลในเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก EEC จะเป็นการผลักดันและเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นโดยก าหนดเป้าหมายว่าให้จังหวัดฉะเชิงเทราพัฒนาเป็น
จังหวัดที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและ EEC ส่วนจังหวัดชลบุรี มีสองเมือง มีเมืองพัทยา
พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์นานาชาติ และอู่ตะเภา เป็นศูนย์เกี่ยวกับธุรกิจการ
บินและโลจิสติกส์อาเซียน ส่วนจังหวัดระยอง เป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อมทาง
โยธาฯ ซึ่งกรมโยธาฯ ได้จัดผังเมืองเอาไว้ มีผังเมืองจังหวัด ผังเมืองชุมชน เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตให้เหมาะสม 
สมดุล และแบ่งเป็นส่วนๆ ของกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ส่วนที่จะได้รับนอกเหนือจากนี้ คือ เกี่ยวกับโรงแรม 
โรงพยาบาล ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มมีการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน รายละเอียดตามเอกสารที่มอบให้ที่ประชุม ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรื่องเกี่ยวกับสวนปราจีนวนารมย์ ทางสาธารณสุขอ าเภอฯ ยืนยันที่จะท าประชาวิจารณ์ แต่พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ซึ่ง
สร้างไม่ได้ แต่ก็พยายามที่จะสอบถามความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการหรือไม่ และรวบรวมเสนอไป ทั้งที่เราก็รู้อยู่
แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ ซึ่งทางผู้ว่าฯ ต้องการท าตรงนี้ให้เป็นสวนสุขภาพ ผู้ว่าฯ ได้เรียก กกท. โยธาจังหวัดฯ  นายอ าเภอฯ 
เทศบาลฯ และ อบจ. เข้าไปดู จะให้ กกท. หางบประมาณมา หรือผู้ว่าฯ หางบประมาณมาทางใดก็แล้วแต่ จะต้องเข้า
ไปดูพ้ืนที่ ผู้ว่าฯ ต้องการจะท าสนามเทนนิส ฟิตเนต ลู่วิ่ง วางผังโดยให้ กกท. เข้ามาดูว่าพ้ืนที่ทั้งหมดเท่าไหร่ จะจัดวาง
ลักษณะของโครงสร้างอย่างไร ไม่ทราบว่าโอกาสจะส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์และจะส าเร็จปีไหน ส่วนสาธารณสุขอ าเภอฯ คง
จะย้ายที่ไปหนองน้ าขาว ต้องดูว่าทางอ าเภอฯ หรือ ผู้ว่าฯ จะอนุมัติพ้ืนที่ตรงนั้น 
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  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
เรื่องอ่ืนๆ ส านักปลัด มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง เรื่องแรก เรื่อง การศึกษาดูงาน ทางส านักปลัดได้รับหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานจากทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขอความอนุเคราะห์อาหารว่าง
จากเรา ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และแจ้งมาว่าจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มาศึกษาดูงาน
ประมาณ 80 คน และขอความอนุเคราะห์ทางกองวิชาการและแผนงาน ช่วยเปิดวีดีทัศน์และต้อนรับที่ห้องประชุม ชั้น 
3 ซึ่งจะขอดูผลงานที่ท่านผู้อ านวยการกองวิชาการได้เคยบรรยายตอนที่ท่านผู้ว่าฯ มาตรวจราชการเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี คงต้องขอเรื่องนี้มาช่วยเสริม ส่วนเรื่องที่ 2 ผมขออนุญาตประสานให้ กอง/ฝ่าย ต่างๆ ทราบ เกี่ยวกับเรื่อง 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) เนื้อหาก็
เหมือนเดิม แต่จะเพ่ิมมาอีก 1 ด้าน รวมเป็น 6 ด้าน ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล และ
ด้านที่ 6 ด้านติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น ทางจังหวัดได้แจ้งมาว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีด้านนวัตกรรมท้องถิ่น
อยู่แล้วและให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนการประชุมเท่าที่ทราบทางจังหวัดต้องไปประชุมกันอีกครั้ง  คงต้องรอ
หนังสือจากทางจังหวัดเพ่ือรอไปประชุม เสร็จแล้วเราจึ งจะมานัดประชุมของทางเราอีกครั้ง ทีมประเมินชุดที่ 1 ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบการประเมินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ของเราน่าจะเป็นทีมเดิม ก็จะ
มี 1. หัวหน้ากลุ่มการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ของส านักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหัวหน้า
ทีมประเมิน 2. ปลัดเทศบาลต าบลนาดี 3. นางพะเยาว์  รอดปลอด ผู้แทนชุมชนอ าเภอเมืองปราจีนบุรี และ 4. ท้องถิ่น
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งจะมี 4 ท่านด้วยกัน ขอบคุณครับ 

  นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตเสริมเกี่ยวกับเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วันนี้ทางส านักปลัดได้ส าเนาและ
แจกหนังสือของจังหวัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการท าประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบ
เนื่องมาจากคราวที่แล้ว คือ เจ้าหน้าที่ได้แบบประเมินมาจากภายในก่อน ที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละกองมา
คัดลอกข้อมูลไป ตอนนี้ทุกกองได้ข้อมูลไปแล้ว เพ่ือที่เป็นการเตรียมการไปดูว่าในส่วนที่แต่ละกองจะท ามีอะไรบ้างมี
เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากเดิมไปมากแค่ไหน เปิดดูแล้วทุกด้านจะมีหัวข้อที่เพ่ิมขึ้นและยากขึ้นกว่าทุกปี 
แต่ ณ วันนี้ ทางจังหวัดได้ส่งแบบมาแล้ว แต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละด้านได้มารับและน าไปตรวจแล้วว่าตรง
กับแบบที่ได้มาก่อนหรือไม่ ตอนนี้ก็เริ่มเอาไปตรวจกันแล้ว ทุกปีจะมีหัวข้อแต่ละด้านที่จะมีหัวข้อเพ่ิมเติมที่ไม่เหมือนกัน 
และรอบนี้ 5 ด้านเดิมจะเหมือนเดิม แต่ละด้านที่รับผิดชอบจะเหมือนเดิม แต่จะมีด้านที่เพ่ิมขึ้นมา คือ ด้านที่ 6 ด้าน
นวัตกรรมท้องถิ่น ขออนุญาตให้ท่านเปิดไปแบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น ตรงนี้เรายังไม่มีการประชุมที่จังหวัด จึง
อยากจะทราบว่า กองอ่ืนๆ มีเก่ียวกับนวัตกรรมท้องถิ่นที่เก่ียวข้องหรือไม่ แต่ถ้ามี ขอให้ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนที่คณะ
ประเมินจะเข้า และถ้าด าเนินการเสร็จแล้วต้องท ารวบรวมตามแบบที่ส่ง ซึ่งนวัตกรรมท้องถิ่นมีอะไรบ้าง ถ้าจังหวัดเรียก
ประชุมอาจจะต้องมาดูกันอีกครั้งว่าคืออะไร ตอนนี้คณะทีมประเมินของจังหวัดได้เข้าไปอบรมประชุมรับความรู้เกี่ยวกับ
ด้านการประเมินตามแบบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คิดว่าอาจจะเรียกแต่ละด้านของเทศบาลฯ เข้าไปประชุม 
คงประมาณอาทิตย์หน้า ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

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

ปิดประชุม เวลา ๑5.40 น. 

/(ลงชื่อ)... 
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