
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  8/2561 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
เวลา  ๑4.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑.  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2.  นายสันติภาพ     เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  5.  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 
  6.  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  7.  นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9.  นางเฉลิมศรี            ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10. นายวิรัตน ์  สมจิตร  ผู้อ านวยการสาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  11. นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อ านวยการสาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  12. นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  13. นายอาคม  สมบูรณ์วงศ ์ ผู้อ านวยการสาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  14. นางสาววิยะดา บุญกล้า  รักษาราชการแทน ผอ.สาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  15. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง  รักษาราชการแทน ผอ.สาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
  16. นางพัชรี   ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  17. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  18. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  19. นายอดิศักดิ์  โอสาผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  20. นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  21. นายจักรี  จันทร์ไพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  22. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  23. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  24. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  25. นางเสาวนีย ์ จันทร์รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
  26. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
  27. นางสาวศศิธร น่วมจิต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  28. นางทิพากร  เทียมพัตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  29. นางสาวมาริษา นาคะเสาียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  30. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการจดทะเบียนและบัตรช านาญการ 
  31. นายธนิตย์  มีโภคา  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   

/32. นางสาวยุพดี... 
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  32. นางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
  33. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฎ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  34. นางอัจจิมา   มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  35. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  36. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  37. นางสาวศิริภรณ ์ อยู่สุขสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  38. นายภานุพงศ์ มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 8/๒๕61 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561   
เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรื่องวันเกษียณของข้าราชการที่จังหวัด  วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ แสนสว่างใจ โต๊ะละ 2,800 บาท  
จ่ายเงินไปแล้ว 8 ที่ ตอนเย็นเวลา 18.30 น. ของเทศบาลเราเป็นวันที่ 27 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕61   
     วันที่ 24 กรกฎาคม 2561    

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 
24 กรกฎาคม 2561 โปรดยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2561  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  ในระเบียบวาระที่ 3 เริ่มต้นในเรื่องที่ผู้บริหารได้สั่ง
การมา  เรื่องการสร้างห้อง control room ติดตั้งจอมอนิเตอร์ที่จะเตรียมรับกล้องวงจรปิด ตอนนี้ห้องดังกล่าวได้
ก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เป็นห้อง control room ขนาดอยู่ที่ 3.2 คูณ 3.8 ตารางเมตร พอสร้างจริงมันเล็ก ทาง
ท่านรองบรรเจิด และทางกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายอ านวยการเข้าไปดูแล้ว ปรากฏว่าห้องเล็กเกินไปที่จะรองรับ
จอมอนิเตอร์ กับรองรับตัวเซิรฟ์เวอร์  และอุปกรณ์ต่างๆ  เราเลยต้องมีการขยายความยาวห้องเพ่ิมออกมาอีก  1 
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ตารางเมตร  ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณเม่ือ 1 สัปดาห์ที่แล้ว เห็นทางนักวิชาการคอมพิวเตอร์บอกว่าทางบริษัท
ที่รับเหมา  ที่ได้สัญญาจ้างกับเราจะน าของมาลงประมาณอาทิตย์หน้า ต้องขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมว่า กล้องวงจรปิด
ของเราในปีงบประมาณ 2561 เราจะได้รับเป็นชุดแรกจะอยู่ที่ประมาณ 30 จุด เราก็จะกระจายไปตามชุมชนต่างๆที่
จ าเป็น และในปี 2562 กล้องวงจรปิดก็จะเพ่ิมอีกประมาณ 30 จุด  ส่วนเรื่องที่สองในระเบียบวาระที่ 3 ขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าทางส านักปลัดได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าชั้นล่าง ตอนนี้ซ่อมแซมก่อสร้างเสร็จไปแล้ว การ
ก่อสร้างอยู่ที่วงเงินห้าหมื่นเศษ ต้องขอขอบคุณทางวิศวกรโยธากองช่าง ให้ความร่วมมือในการประมาณการ การ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจะเป็นลักษณะที่ว่าเปลี่ยนโาชักโครกใหม่ เปลี่ยนสายฉีดช าระ ท าพ้ืนใหม่ ส่วนผนังยังคงไว้
เหมือนเดิม เพราะว่าผนังยังพอใช้ได้ และก็มีการเทพ้ืนหน้าห้องน้ าให้มีความสโลปเพ่ือที่จะให้น้ ามันไหลไปต่อเชื่อมกับ
ท่อที่อยู่ริมรั้ว ดูแล้วมีความสวยงามมากขึ้น พร้อมกับได้มีการขัดตะไคร่ที่ไหลลงมาจากด้านบน และก็มีการทาสีควัน
บุหรี่  อันนี้ดูแล้วยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าเราก็ท าไว้ให้ดูดีขึ้น ให้ดูเรียบร้อยขึ้น เพราะในอนาคตผมกับท่านปลัดเทศบาลมี
ความคิดว่าา้าเกิดเป็นไปได้เราจะก่อสร้างส านักงานเทศบาลใหม่อีกหลัง อันนี้ผมขอปรับปรุงไปคร่ าวๆ ก่อน ห้องน้ า
ด้านล่างตอนนี้ได้ประมาณสามดาว เรื่องห้องน้ าข้างล่างต้องขอขอบคุณหัวหน้าทะเบียนราษฎร์ที่ได้มาให้ข้อมูลกับผม 
อันนี้เป็นแรงจูงใจที่อยากจะปรับปรุงห้องน้ า คือมีอยู่วันหนึ่งหัวหน้าทะเบียนมาคุยกับผมว่า มีประชาชนท่านหนึ่งเป็น
ผู้หญิงเค้ามาติดต่องานทะเบียน และขอเข้าห้องน้ าพอเข้ากลับมาเสร็จเขาก็มาวิพากษ์ มาคุยกับหัวหน้าทะเบียนว่า
ห้องน้ าเทศบาลไม่มีดีกว่านี้เหรอ มาคอมเม้นในลักษณะที่แย่มากๆ พอฟังแล้วผมค่อนข้างที่จะหดหู่ เพราะเราก็ดูแลตรง
นี้ด้วย แรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งผมทราบว่าห้องน้ าชั้นล่างท่านรองบรรเจิดก็ ใช้เป็นประจ าเหมือนกัน อันนี้ เป็นสอง
สาเหตุในการปรับปรุงห้องน้ าด้านล่างซึ่งได้วางระบบการจัดการเรื่องความสะอาดไว้แล้ว  เรื่องต่อไปเรื่องที่สามขอ
อนุญาตรายงานเกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ขออนุญาตรบกวนหัวหน้าฝ่ายป้องกันแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าได้ท าอะไรไปบ้างแล้ว 

  นายอดิศักดิ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เรียนรักษาการนายกเทศมนตรีและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาานการณ์น้ าเทศบาลได้ด าเนินการตามสาานการณ์ เนื่องจากน้ าซับ น้ าท่า ตอนนี้ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารข้อมูลสาานการณ์น้ า ที่ส าคัญได้ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล 
พร้อมกันนี้ได้ขอยืมเครื่องสูบน้ าจากส านักงานประปามาจ านวน 9 เครื่อง ทีนี้หลักการการสูบน้ า ในเวลาฝนตกหนักจะ
ให้ชลประสานเร่งสูบน้ าเต็มที่ เพ่ือที่จะสูบน้ าระบายออกไปทางแม่น้ า ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เมื่อเช้าที่ไปประชุมที่จังหวัด ชลประทานบอกมาว่าน้ าจะมาเพ่ิมจากอ าเภอประจันตคาม และอ าเภอกบินทร์บุรี เพราะ
ตอนนี้อ าเภอกบินทร์บุรีน้ าสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ที่ตลาดเก่า แต่ที่อ่ืนยังไม่ท่วม า้าทางนั้นลดก็คงจะมาเพ่ิมที่
อ าเภอเมือง เพราะฉะนั้นก็ดูว่าเราบล็อกทุกที่ แล้วสูบออก อย่างเมื่อวานฝนตกแรงมันก็จะท าให้น้ าท่วมขังแค่ช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง  พอท่วมคนก็า่ายรูปโพสทันที น้ าท่วมแล้วเมืองปราจีน 

  นายอดิศักดิ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ตอนนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างสามหน่วยงานก็มีกองช่าง กองสาธารณสุข กรอกทราย บล็อกท่อ กลางคืนผมออกตรวจกับลูกน้อง เรื่องเติม
น้ ามันเชื้อเพลิง เรื่องน้ าซึมน้ าเข้าตรงไหน เวลาฝนตกหนักก็จะกระตือรือร้น ทางรองแามก็ห่วงใยเมื่อคืนโทรมาสองรอบ
และมาดูด้วยตัวเองครั้งหนึ่ง ก็ดูในเขตเทศบาลว่าเป็นอย่างไรบ้าง อีกเรื่องหนึ่งเรื่องงบประมาณในการใช้จ่ายเบื้องต้นได้
ประสานงานกับทางส านักปลัดในเรื่องรายละเอียดบางส่วน ในเชิงลึกท่ีเราต้องท างานมีค่าใช้จ่าย เป็นบางตัว ต้องเข้าใจ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับในจุดนี้ ทางส านักปลัดก็เห็นใจในการท างาน ก็จะพยายามท าให้ดีที่สุดครับ 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
า้าไม่มีฝนตกลงมาก็ไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้ก็แค่สูบออก ก็ชี้แจงไปให้ปั๊มชี้แจงพวกลงไลน์ พวกที่ตินั่นตินี่ก็ชี้แจงไป เรื่อง
บางเรื่องก็ไม่มีใครอยากสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ  แต่บางครั้งก็ต้องคิดล่วงหน้า  เพราะา้าเกิดท่วมไปก็แก้ตัวไม่ได้แล้ว 
และจะหาว่าผู้บริหารไม่ใส่ใจ  ไม่มีการป้องกันล่วงหน้า า้าไม่เตือนก็จะบอกว่าท าไมเทศบาลไม่เตือนล่วงหน้า พอเตือน
ไปก็เกิดการวิตกกังวล 

  นายอดิศักดิ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เมื่อตอนเช้าทางกองช่างไปติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างให้ 3 เครื่อง เพราะเวลาตอนกลางคืนคุมเครื่องมันมืด เสี่ยงต่อสัตว์มีพิษ และกรมทรัพยากรน้ าที่มาช่วย
เราตรงข้างโรงเรียนมารีวิทยา ขอเต็นท์ด้วย เพราะมีเจ้าหน้าที่ประมาณสี่ห้าคนมานอนเฝ้าอยู่ เพราะว่าจุดตรงนั้นน้ าทั้ง
เมือง 60% จะไปรวมอยู่ตรงนั้น 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตครับ เรื่องน้ าท่วมลงไลน์ ลงเฟส  ผมว่า
อยู่ที่เราประชาสัมพันธ์ า้าเราประชาสัมพันธ์กันด้วยเหตุด้วยผล คือสาเหตุที่น้ าท่วมา้าเราอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ การ
ลงไลน์ ลงเฟสก็อาจจะเบาบางลง คือการจะชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่า เราต้องบอกก่อนว่าขณะนี้เราได้ท าการบล็อคอุด
ท่อระบายน้ าส าหรับน้ าที่จะลงแม่น้ า เพ่ือกันแม่น้ าไหลย้อนกลับเข้ามาในานน เพราะฉะนั้นน้ าฝนที่ตกลงมาก็ไม่
สามาราระบายออกสู่แม่น้ าได้ เราก็ต้องใช้การสูบน้ าเป็นการช่วยระบาย ต้องอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าการที่เราบล็อกท่อ
ระบายน้ านี่ ท าให้เกิดน้ าท่วมเพราะเราไม่ต้องการให้น้ าในแม่น้ าไหลสวนเข้ามาในเขตชุมชน ก็จะเป็นช่วงระยะเวลา
สั้นๆ า้าเราสูบออกน้ าก็จะไม่มี ก็อยู่ที่การประชาสัมพันธ์อธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เราประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว แต่พวกท่ีไม่มีเหตุผลก็มี 

  นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด  ขออนุญาตเสริมในวาระนี้ เกี่ยวกับเรื่องน้ าท่วม คือ
จริงๆแล้วผมจ าได้ว่าในที่ประชุมเมื่อปีที่แล้ว ช่วงเดือนกรกฎาคมาึงสิงหาคม ช่วงนั้นก็มีน้ ามาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มาก
เหมือนปีนี้  ปีนี้รู้สึกว่าฝนค่อนข้างที่จะชุกและก็ตกหนัก แต่ดูแล้วคงไม่น่าจะมีปัญหาคงจะเอาอยู่ เพียงแต่ว่าช่วงนี้ต้อง
สร้างภาพพจน์ให้ดูดีว่าองค์กรปกครองส่วนท้องาิ่นของเราไม่ได้นิ่งนอนใจ  ผมทราบมาว่ากระแสน้ าปราจีนบุรีา้าเกิดาึง
ขั้นวิกฤตอยู่ขั้นหนึ่งนี่ทางโรงงาน 304 ทางบริษัทอีสวอเตอร์ที่มีโรงงานน้ าดื่มอยู่ทางบางเดชะ ที่ไปทางบ้านสร้าง า้า
เกิดวิกฤตจริงๆ ทางโรงงานสองจุดนี้ โรงงานอีสวอเตอร์ และทางโรงงานที่ 304 ที่อ าเภอศรีมหาโพธิ์เค้าจะท าการผัน
น้ าเข้าไปโดยเปิดประตูระบายน้ าของเค้าเพ่ือที่จะผันน้ าที่มีมวลน้ ามากเข้าสู่แหล่งน้ าดิบของเค้า อันนี่ผมไปเชคมาจาก
ผู้รู้หลายๆ คนมันเป็นแบบนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ที่ประชุมได้ทราบว่าตั้งแต่ปี 57 ผมเชื่อว่าน้ าจะไม่มีทาง
ที่จะท่วมปราจีนบุรี า้าท่วมก็มีเพียงเล็กน้อย ท่านปลัดก็คุยกับผมเมื่อเช้าว่าตอนนี้น้ าก็ได้ลดลงมาบ้างแล้ว ก็คงไม่น่ามี
ปัญหาอะไร แต่เราด าเนินหน้าที่ในการบล็อกทราย  การดูดน้ าให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจไปก่อน ผมเชื่อมั่นว่าไม่น่า
เกินเสาร์อาทิตย์นี้จะเข้าสู่สภาวะที่ไม่น่าเป็นห่วงแล้ว ในวาระที่ 3 ทางส านักปลัดมีเรื่องที่จะรายงาน ให้ที่จะชุมทราบ
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
คือตอนนี้น้ าที่เขื่อนนฤบดินทรจินดา ตอนนี้เค้าต้องหยุดระบายก่อนเพราะว่าผู้ว่าฯบอกว่าา้าระบายตอนนี้กลัวน้ าใน
คลองบางพลวงที่จะเปิดเข้าทุ่งตอนนี้เค้ายังไม่เปิด เพราะข้าวยังไม่ได้เกี่ยว เค้าจะเกี่ยวประมาณวันที่ 10 หลังจากนั้น 
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าึงจะเปิดน้ าให้เข้าทุ่งได้  น้ าก็เลยเยอะก็ต้องรอดูว่าา้าฝนมาจะรอดูช่วงล่างของเขื่อนจะท าให้น้ าในเมืองเพ่ิมมากขึ้น
เพราะชลประธานบอกมาตอนนี้ า้าเค้าจะเปิดเขื่อนเค้าจะเปิดหลังวันที่ 10 ให้ชาวนาได้เกี่ยวข้าวก่อน ยังไงก็ต้อง
เตรียมพร้อมไว้ก่อน ท าเท่าที่ท าได้ เพราะา้าท่วมไปแล้วมันแก้ไม่ได้ แล้วเรื่องรายละเอียดวงเวียนขอเชิญส านักปลัด 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง การทดลองใช้วงเวียนชั่วคราว (ส านักปลัด) 

  นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด  ตามโครงการผมได้ส่งให้ทางหัวหน้าส่วน และท่าน ผอ.
ดู  สรุปเรื่องของการจัดสร้างวงเวียนคร่าวๆ เป็นโครงการที่ผมเขียนมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะมีการสร้างวงเวียน 
ซึ่งท่านปลัดก็ลงนาม ผมเป็นผู้เขียนเสนอโครงการท่านปลัดก็เห็นชอบ ท่านรองบรรเจิดก็เป็นผู้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว 
โครงการของเราโดยหลักการและเหตุผล ที่ผมอยากให้ท าโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาใช้านนตรงจุดนี้จะมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุมาก ผมเองก็เกือบาูกเฉี่ยวชนมาหลายครั้งแล้ว  วัตาุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
การจราจรในเขตเทศบาลและวัตาุประสงค์อย่างที่สองคือเสริมสร้างภูมิทัศน์ และเสริมสร้างมิติทางกายภาพของชุมชน
เมืองให้มีความสวยงามมากขึ้น เป้าหมายของเรา หลังจากที่เราได้ทดลองใช้วงเวียนชั่วคราวแล้ว มีผลตอบรับมาในแง่
บวกค่อนข้างเยอะ  และเราจะมีการสร้างวงเวียนอีกจุดหนึ่ง  ก็คือจุดาัดไปตรงสี่แยกเล็ก  ซึ่งจะมาต่อเชื่อมกับร้าน
สมาร์ท เพราะเท่าที่ผมได้ปรึกษาท่านปลัดมาแล้ว  การสร้างวงเวียน เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองใหญ่ๆ ทั่ว
ประเทศไทย มีหลายท่านาามมาเหมือนกันว่าท าไมไม่จั ดท าไฟเขียวไฟแดง ก็ชี้แจงไปว่าไฟเขียวไฟแดงเป็นเชิง
วิทยาศาสตร์ แต่การสร้างวงเวียนเป็นเชิงศิลปศาสตร์  และประสบการณ์ที่ผ่านมาการสร้างไฟเขียวไฟแดงใช้
งบประมาณเยอะมาก สองจะเสียการบ ารุงซ่อมแซมค่อนข้างสูง ปีหนึ่งเราเสียค่าบ ารุงซ่อมแซมไฟเขียวไฟแดงค่อนข้าง
หลายแสนเหมือนกัน  ผมเลยคิดว่าา้าเราสร้างวงเวียนเราแค่คอยดูแลตบแต่งให้สวยงาม  ผมเชื่อว่าประชาชนที่ตอบรับ
การทดลองใช้วงเวียนของเราน่าจะประมาณเกิน 95 % ที่เห็นด้วย เท่าที่ผมได้ออกภาคสนามได้มีการลองท าการวิจัย
เชิงคุณภาพ  ไปสอบาามทางแม่ค้าในตลาดก็โอเคแทบทุกคน จะมีบ้างที่ ให้เหตุผลท าไมไม่ท าไฟเขียวไฟแดง แล้วสร้าง
ตรงนี้จะเป็นการท าให้พ้ืนที่จราจรเสียไปหรือเปล่า  ซึ่งเป็นส่วนน้อย  ในอนาคตในปีงบประมาณ 62 เราคงต้องสร้าง
เป็นวงเวียนาาวร คงใช้วงเวียนทดลองเต็มที่ไม่น่าจะเกินสามหรือสี่เดือน พอจะก่อสร้างวงเวียนาาวรเราคงจะต้องมาคุย
ในกลุ่มคณะท างานกันอีกทีว่าจะสร้างเป็นรูปแบบใด จะเป็นประติมากรรมที่สื่อให้าึงสัญลักษณ์ของเมืองปราจีนบุรี
อย่างไร  า้ามีประติมากรรมแล้วไม่สวยงามอาจจะเป็นหอนาฬิกาเป็นโครงการเก่าที่ท่านนายกเล็กได้เคยท าไว้ ส่วน
งบประมาณที่จะสร้างวงเวียนาาวร  ได้ปรึกษาห้องคลังและท่านปลัดเทศบาลคือเราคงต้องขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสม
เพราะเข้าตามหลักเกณฑ์ได้  มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนในเขตเทศบาล เป็นเรื่องการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องาิ่นอย่างแท้จริง  แต่ผมก็เป็นกังวลในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมมีอยู่ประเด็นคือว่าการจ่ายขาดเงินสะสม สตง. 
ค่อนข้างที่จะเพ่งเล็ง ก็เลยปรึกษากองคลังกับท่านปลัดว่าา้าเราจะก่อสร้างวงเวียนาาวรจริงๆ คงจะต้องท า
แบบสอบาาม แจกไปยังประธานชุมชนทุกชุมชนให้กรอกแบบสอบาามความต้องการในการก่อสร้างวงเวียน  าึงขั้นตอน
การวิจัยในการออกแบบสอบาามไปคงต้องขอรบกวนทางกองสวัสดิการสังคมให้ป ระสานกับประธานชุมชนให้มารับ
แบบสอบาาม  เพ่ือที่จะมาประกอบในการขอจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นการป้องกันและเป็นการปลอดภัยที่จะาูก
ตรวจสอบ  ท้ายนี้ในนามของส านักปลัดและในนามของประชาชนชาวเมืองปราจีนบุรี คงต้องขอบคุณท่านปลัดมากๆ 
า้าไม่ได้ท่านปลัดมาช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ก็คงอีกนานเหมือนกัน เพราะโครงการสร้างวงเวียนเป็นโครงการในฝันของผม
มานานมากแล้ว และขอขอบคุณท่านรองบรรเจิดที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาของคณะท างาน และขอบคุณท่านรองสุกิจ 
รองสมบูรณ์ และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน โดยเฉพาะผู้อ านวยการกองช่าง
ที่ให้ความอนุเคราะห์เต็มที่   
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรื่องวงเวียนก็ต้องไปดูรูปแบบมาว่าจะเอาแบบไหนแล้วอีกสองสามเดือนค่อยมาประเมินว่าระยะที่ท าจะเล็กหรือใหญ่ ก็
ต้องเรียกต ารวจมาคุยอีกที มาประเมินกันอีกที  ส่วนจะเอาเงินตัวไหนมาท าก็ไปหารูปแบบมาก่อน า้าราคาไม่สูงมากก็
ใช้งบประจ าไปไม่ต้องไปจ่ายขาดเงินสะสม   

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  ขออนุญาตเสริมเรื่องการสร้างวงเวียน า้าเราจะสร้าง
ประติมากรรมซึ่งเป็นสิ่งที่บอกาึงปราจีนบุรี ซึ่งเป็นวงเวียนาาวร คงต้องเป็นลักษณะการาอดรหัสจากค าขวัญเมือง
ปราจีนบุรี ว่าเราจะเอาหน่อไม้มาสร้าง หรือโบราณสาานที่เป็นเมืองเก่าทวารวดีมาสร้าง หรือจะเป็นผลไม้ต่างๆ เดี๋ยว
คงต้องมาประชุมอีกที ส่วนา้าเกิดจะสร้างประติมากรรมที่เป็นาาวรคงต้องาอดรหัสมาจากค าขวัญเมืองปราจีนบุรี ที่
กล่าวาึงของดีเมืองปราจีนบุรี ต้องเป็นลักษณะนี้ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ส านักปลัด)  

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการประจ าศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งท่านปลัดได้สอบาามมาว่าได้ท าอะไรไปได้แค่ไหน ก็ขออนุญาตน าเรียนท่านปลัดผ่าน
ที่ประชุมนี้เลยว่า หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ เค้ามีสูตรมาตายตัวว่าของ
เทศบาลกรรมการศูนย์จะต้องประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี  หรือรองนายกเทศมนตรี ที่มอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ ซึ่งขณะนี้ก็คือท่านรองบรรเจิด บุคคลที่สองคือข้าราชการส านักส่งเสริมการปกครองท้องาิ่นที่ทางจังหวัด
มอบหมาย ของเราจะเป็นผู้อ านวยการส านักกฎหมายของทางจังหวัด ส่วนที่สามจะเป็นผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับ
มอบหมายจากนายอ าเภอไม่เกินสองคน  เราได้ท าหนังสือประสานทางอ าเภอ เค้าให้รายชื่อของปลัดอ าเภอกับเกษตร
อ าเภอมาให้สองคน ส่วนที่สี่จะเป็นผู้แทนประชาคมที่นายกได้คัดเลือกจ านวนไม่เกินสามคน  แต่งตั้งมาจากประธาน
ชุมชนทั้งสามชุมชนา้าผมจ าไม่ผิด จะมีชุมชนหน้าค่ายจักรพงษ์  ชุมชนเซียนซือ ชุมชนตรอกขจร ส่วนที่ห้าจะเป็นท่าน
ปลัดเทศบาลจะเป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนที่หกจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรี ไม่เกินสองคน ซึ่งค าสั่งจะเป็นหัวหน้าส านักปลัด กับ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนท่านปลัดกับผมมีแนวคิดที่ว่าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจะต้องให้ทุกกองทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมด้วย ตรงนี้ผมเห็นด้วย า้าเราจะท าตรงนี้เราอาจก่อตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ เดี๋ยวคงต้องมีการคุยกันนอกรอบอีกที
ว่าจะอย่างไร ผลงานของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนท าไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ก็มีกรณีของนายเพ่ิมศักดิ์ 
เสือโพธิ์ ที่บ้านาูกวาตภัย ในเบื้องต้นกองช่างได้ท าการประมาณการความเสียหายไปอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท ผม
ก็นัดประชุมกรรมการเรียบร้อยแล้ว และท่านรองบรรเจิดเป็นประธานกรรมการ ที่ประชุม มีมติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังซึ่งที่จะไม่สามาราเบิกได้เกิน 33,000 บาท  กรณีของนายเพ่ิมศักดิ์ เสือโพธิ์ ที่ได้รับความเสียหาย
จากวาตภัย มีมติจากทีป่ระชุมให้เบิกจ่ายในจ านวนเงิน 30,000 บาท ตอนนี้ก็ท าฎีกาเบิกจ่ายไปกองคลังเรียบร้อยแล้ว 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
สรุปคณะกรรมการชุดนี้ได้ช่วยเหลือกรณีไหนบ้าง 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  วัตาุประสงค์ตามที่ได้ดู ตามนัยยะของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องาิ่น เค้าจะให้เราช่วยเหลือครอบคลุมแทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณภัย กรณีน้ าท่วมเอ่อ
ล้น ต้องได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม จะมีการแจกจ่ายาุงยังชีพ เรื่องน้ าท่วมก็ต้องผ่านกรรมการชุดนี้เช่นกัน 
เพราะว่าเข้าข่ายด้วย แต่ปีนี้เรื่องอุทกภัยต้องรอดูต่อไปอีกระยะหนึ่ง  รวมาึงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  การพักอาศัยในแฟลตของเทศบาล (แฟลต 1) (ส านักปลัด) 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  ตอนนี้ท่านปลัดได้ให้นโยบายมาว่า จะเชิญชาว
แฟลตทุกคนมาประชุมกันอีกที เพราะทราบว่าตอนนี้ปัญหาเริ่มมีเยอะเหมือนกัน นอกจากปัญหาการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ภายในแฟลตแล้ว ก็จะมีปัญหาเรื่องค่าน้ า ค่าไฟ ซึ่งยังไม่ลงตัว ซึ่งปัญหาตรงนี้จะมาคุยรายละเอียดกันอีกที อาจจะต้อง
มีการติดมิเตอร์น้ า หลังจากเสร็จเรื่องอุทกภัย แต่ที่กังวลจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เริ่มมีปัญหาเยอะ 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  การประเมินผู้บริหารท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  เนื้อหาส าคัญคือว่าทางจังหวัดได้มีหนังสือมาทาง
เทศบาลเมื่อวันที่ 19 มิาุนายนที่ผ่านมา ให้ท าการประเมินผู้บริหารท้องาิ่น โดยตรวจสอบข้อมูลตามแบบฟอร์มที่
จังหวัดได้ให้มา ประเด็นการประเมินผู้บริหารท้องาิ่นมีทั้งหมด 10 เรื่องด้วยกัน มีอยู่บางเรื่องที่ไม่เข้าท่าเท่าไหร่คือ
เรื่องการประเมินฝ่ายประจ า และให้ประเมินเกี่ยวกับการลดพลังงานขององค์กรเรา และประเด็นที่สองคือการลดใช้
กระดาษ การประหยัดงบประมาณ ประเด็นที่สี่คือการก ากับดูแลการทุจริต ประเด็นที่ห้าเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาบ้านเมือง ประเด็นที่หกการบริหารในองค์กรที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง ประเด็นที่เจ็ดคือการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและดิจิทัล ประเด็นที่แปดคือการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรของเรา ประเด็นที่เก้าคือการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจและการเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ประเด็นที่สิบคือการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ในขณะนี้ทุกกองฝ่ายได้ส่งข้อมูลต่างๆ มาเพ่ือที่ให้ทางส านักปลัดได้เตรียมตัวส่งไปทางจังหวัด ยังขาดอยู่บาง
กองที่ยังส่งมาไม่ครบ เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานไปอีกที ส่วนประเด็นที่หนึ่งและที่สองเกี่ยวกับการลด
พลังงานและลดกระดาษก็ไม่เข้าท่าเท่าไหร่  ส่วนการประเมินผู้บริหารฝ่ายการเมืองต้องประเมินเกี่ยวกับผลผลิตของ
การพัฒนา การลดกระดาษกับการลดพลังงานน่าจะเป็นเรื่องการประเมินของพวกเรามากกว่า ส่วนแต่ละข้อก็อยู่ในส่วน
ที่เหมาะสมแล้ว 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขออนุญาตเสริมประเด็นที่มีการประเมิน
ผู้บริหาร จะเป็นครั้งแรก แต่ก่อนจะประเมินหน่วยงาน ปีนี้เป็นปีแรกท่ีทางกรมมีนโยบายที่จะให้ประเมินผู้บริหาร  โดย
ใช้ตัวชี้วัดของกระทรวงพลังงานเป็นหลัก ก็คือให้ประหยัดพลังงานทั้งไฟฟ้า ทั้งน้ ามันเชื้อเพลิง จะเป็นตัวชี้วัดผู้บริ หาร
ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งจะมีตัวชี้วัดให้ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางผมเองได้ท าบันทึกทุกกอง ให้ส่งข้อมูลซึ่ง
ข้อมูลบางตัวที่ใช้ในการตรวจแอลพีเอ ไม่แน่ใจว่าส่งกันครบหรือยัง  เพราะว่าส านักปลัดจะเป็นคนรวบรวมและส่ง
รายงาน ทางจังหวัดหรือทางอ าเภอจะเป็นคนประเมินผู้บริหาร  แต่ก่อนจะประเมินพนักงาน  แต่ต่อไปเค้าจะให้
ประเมินผู้บริหารด้วย อย่างรักษาการท่านนายกเทศมนตรีจะต้องาูกประเมินโดยจะใช้หลักการประหยัดพลังงาน การลด
พลังงานเช่น ไฟฟ้า  ลดได้มากน้อยแค่ไหน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานเชื้อเพลิงก็คือน้ ามัน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้แจ้ง
ให้ทุกกองได้รายงานในเรื่องของจ านวน ส ารวจปริมาณราที่มีอยู่ในแต่ละกอง  รวมไปาึงคนที่รับผิดชอบในราแต่ละคัน 
และผมจะแจ้งในแต่ละกองได้ก าชับในเรื่องของการเบิกน้ ามัน เพราะว่าเราต้องท าข้อตกลงกับทางปั๊มน้ ามันใหม่ไปไล่
รายละเอียดเงื่อนไขกับทางปั๊มน้ ามันอีกที เพราะว่าบางครั้งอาจจะมีการรั่วไหลของน้ ามันไปบ้าง แต่คราวนี้ต้องไปดู
เงื่อนไขที่เราท ากับปั๊มน้ ามันมีความรัดกุมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดใช้ประเมินผู้บริหาร  ฝากทุกกองที่ยังไม่แจ้งรายละเอียดมา เพราะว่าได้ท าบันทึกไปหลายวันแล้ว  แต่ว่าให้
ส่งพฤหัสบดีที่แล้ว  ไม่แน่ใจว่ามีกองไหนที่ยังไม่ส่ง ให้รีบส่งเพราะว่าทางส านักปลัดเป็นคนรวบรวม และยังมีเงื่อนเวลา
ก าหนดไว้ให้อยู่  ว่าต้องส่งให้อ าเภอ จังหวัด  ซึ่งทางนายอ าเภอหรือทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนประเมินตามแบบ 
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ที่เราส่งไปอีกทีหนึ่ง  ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไร  ฝากขอความร่วมมือทุกกองด้วยครับ ช่วยแจ้งรายละเอียดให้กับทาง
ส านักปลัด  เพราะว่าบางข้อมูลเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการตรวจแอลพีเออยู่แล้ว ก็า่ายเอกสารเพ่ิมเติมเข้ามา  ซึ่งตัวชี้วัด
ต่างๆ ทางฝ่ายที่รับผิดชอบได้แจ้งทุกกองไปแล้ว ว่าแต่ละกองต้องส่งอะไรบ้าง  ขอความร่วมมือด้วยเพราะว่าทางคนที่
รวบรวมก็ล าบากใจ  เพราะเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามา  การประเมินก็จะมีปัญหา 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะฯ (ส านักปลัด) 

  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    การประเมินผลการจัดการบริการ
สาธารณะฯ ซึ่งจะเป็นแบบประเมินที่จะมีให้ประเมิน ส่วนรายละเอียดจะให้ทางหัวหน้าฝ่ายอธิบาย แต่ว่าในหลักการ
คร่าวๆ คือว่าทุกวันนี้การประเมินของหน่วยงานต่างๆ จะมีอยู่สองด้าน มีอยู่สองมิติ คือเราต้องกรอกข้อมูลมิติที่หนึ่งให้
ผ่านก่อนแล้วมิติที่สองาึงจะขึ้นมาให้คีย์ต่อไปอีก เพราะฉะนั้นทางกองแต่ละกองได้ส่งข้อมูลการบริการสาธารณะให้กับ
ส านักปลัดไปแล้วบางส่วน แต่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะให้ยืนยันข้อมูล ความาูกต้องของข้อมูลในการบริการ
สาธารณะ พรุ่งนี้า้าสมมุติว่าเค้ายืนยันแล้วจะกลับไปแก้ไขข้อมูลไม่ได้อีก  เพราะฉะนั้นเลยให้ทางหัวหน้าฝ่ายที่
รับผิดชอบได้แจกเอกสารให้กับกองต่างๆ ได้ดูด้วย วันนี้นั่งไปด้วยดูไปด้วย แล้วให้ยืนยันหรือจะเพ่ิม หรืออันไหนไม่าูก
ให้ยืนยัน เสร็จเรียบร้อยหลังจากการประชุมก็เอาแบบไปคืนให้กับทางงานที่รับผิดชอบ แล้วเค้าจะไปคีย์ยืนยันข้อมูลใน
วันพรุ่งนี้  เมื่อคีย์ยืนยันข้อมูลเสร็จแล้วมิติที่สองาึงจะให้คีย์ต่อไป  า้าเราไม่ยืนยันมิติที่สองจะไม่ให้คีย์ข้อมูล เพราะว่า
การตรวจสอบเค้าก าหนดระยะเวลาตายตัวอยู่ เราไม่สามารายืดหยุ่นได้ในบางเรื่อง ขอความร่วมมือทุกกองให้
ตรวจสอบข้อมูลที่แจกให้  ตรงตามข้อมูลของตัวเองไหม  า้าเพ่ิมหรือลดก็เขียนลงไปเลย  แล้วเสร็จจากการประชุมก็ไป
ส่งเลย พรุ่งนี้จะยืนยันข้อมูล ทุกๆ กองมีตัวชี้วัดอยู่แล้ว  ฝากให้ดูในเงื่อนเวลาด้วย ทางหัวหน้าฝ่ายมีอะไรจะเพ่ิมเติม
รายละเอียดไหม  

  นางพัชรี ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ขอบคุณค่ะท่านปลัดก็ชี้แจงไปค่อนข้างละเอียดแล้ว
รายละเอียดต่างๆ เข้าใจว่าแต่ละส่วนราชการทราบแล้วว่ากรอกอย่างไร  แบบที่แจกให้ในที่ประชุมนี้เป็นแบบที่ 1 เป็น
ตัวสรุปโครงสร้างพ้ืนฐานของทุกกองที่ให้บริการสาธารณะ รบกวนให้แต่ละส่วนราชการตรวจอีกรอบหนึ่งตอนนี้
เจ้าหน้าที่ได้กรอกไปแล้วแต่ยังไม่ยืนยันลงในระบบ า้ากรณีเจ้าหน้าที่ยืนยันลงระบบไปแล้ว  จะไม่สามาราแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมได้เลยทั้งในแบบที่ 1 และแบบที่ 2  ตรงนี้ท่านปลัดเลยแนะน าว่าให้เอามาแจกในที่ประชุมและก็ดูไปด้วยกัน
เลยยังมีเวลาอยู่  พอแบบที่ 1 แก้แล้ว ก็ต้องเพ่ิมเติมในแบบที่ 2 ที่จะแบ่งเป็นโครงสร้างของแต่ละด้าน ของแต่ละกอง  
อันนี้เข้าใจนะคะที่กรอกกันมา อย่างด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านที่ 2 ด้านผังเมือง ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุขและ
บริการสังคม ด้านการศึกษา ด้านการจัดระเบียบชุมชน  จากท่ีแก้แบบที่ 1 ไปแล้วก็ต้องดูไปด้วยว่าแบบที่ 2 เราจะต้อง
ให้รายละเอียดเพ่ิมไปด้วย ไม่ใช่ว่าเติมแต่แบบที่ 1 อย่างเดียว คือา้าเติมตัวนี้แล้วต้องไปเติมแบบที่ 2 ด้วย แบบที่ 2 
เป็นการลงรายละเอียดของโครงการกิจกรรม และจ านวนงบประมาณก็จะให้ใส่ไป ข้อมูลนี้ที่ท่านปลัดจะให้ย้ าในที่
ประชุม เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องาิ่น จะเอาข้อมูลในภาพรวมไปประมวล พิจารณาจัดสรร
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนให้เทศบาล  า้าเกิดหลุดตรงไหนไปแล้ว พรุ่ งนี้วันสุดท้ายจะแก้ไม่ได้นะคะ พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ส านัก
ปลัดจะเป็นคนกรอกวันสุดท้ายแล้ว  แต่ละกองขออนุญาตให้ส่งเป็นวันนี้ า้าจะเพ่ิมก็เพ่ิมวันนี้ทั้งแบบ 1 แบบ 2 กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องาิ่นจะพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุน กรมฯ จะไปประมวลผลเองโดยเราส่งเข้าทาง
ระบบออนไลน์ไปเลย เมื่อเข้าระบบออนไลน์ไปแล้ว  ให้มีการรายงานให้ประชาชนทราบทั่วกัน  และเสนอที่ประชุมสภา
ทราบตามล าดับด้วย 
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  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ก็ฝากด้วยนะครับ เพราะว่าค่อนข้างท่ีจะ 
ส าคัญ เพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องาิ่นจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้  า้า
สมมุติว่าข้อมูลเราไม่าูกต้องครบา้วน หรือขาดตกบกพร่องไป การรับการจัดสรรเงินอุดหนุนอาจจะมีปัญหาไปด้วย ปีนี้
เงินอุดหนุนของเราก็เข้าไม่ตามที่ประมาณการไว้ ก็เยอะอยู่ เหมือนกัน ขาดไปหลายสิบล้าน  ยิ่งา้าข้อมูลเราไม่แน่นพอ
โอกาสที่จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมจะล าบาก เพราะฉะนั้นฝากทุกกองด้วยให้ใส่ใจเรื่องนี้ด้วย  ในระหว่างที่
ประชุมไปก็ตรวจสอบด้วย เสร็จแล้วให้คืนที่หัวหน้าฝ่าย เพราะว่าจะได้ไปคีย์ข้อมูล ตัวไหนที่ขาดไป เพราะว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ต้องเอาไว้อ้างอิงในการรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเชิญกองคลัง 

  นางไพรลิน  ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติจากสภาครั้ง
ที่แล้ว  ขอให้รีบท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จ ส าหรับรายการใดที่จะมีการกันเงินผู้บริหารก็ขอให้ส่งฎีกาภายในวันที่ 10 
นะคะ 

  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   คือลักษณะของการกันเงิน สมมุติว่าใน
กรณีท่ีเรายังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เป็นร่างของสภาซึ่งสภาจะพิจารณาให้แล้วรอบหนึ่ง  แต่ทีนี้มีวงเงินบางประเภท เป็นวงเงิน
ที่ เกินก าหนดต้องรายงาน สตง. ฝากทุกกองที่จะก่อหนี้ผูกพันอะไรต่างๆ เดือนหน้าจะเป็นเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ  เพราะฉะนั้นทางคลังต้องสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าปีในรอบ เสร็จแล้วภายในเดือนธันวาคมต้อง
สรุปรายรับรายจ่ายอีกครั้งหนึ่ง ทั้งรายงาน สตง. ทั้งรายงานกรม และรายงานจังหวัด อาจจะหนัก ในช่วงสิ้น
ปีงบประมาณของกองคลัง เพราะฉะนั้นกองต่างๆ ที่พอจะท าทันอยู่ช่วงนี้ให้รีบด าเนินการ า้าสมมุติว่าไปกระจุกอยู่ใน
ตอนท้ายเดือนกันยายน คลังก็จะท าให้ไม่ทัน จะมีเรื่องของการปิดบัญชีและอะไรอีกเยอะแยะเลย ทุกอย่างก็จะมีกติกา
ที่ก าหนดไว้อยู่แล้ว  อย่าไปกระจุกงานไว้  ในส่วนที่สภามีมติเห็นชอบให้ขยาย ให้กันเงิน  อย่างเช่นของโรงเรียนที่ต้อง
ไปปรับปรุงซ่อมแซมอะไรต่างๆ ของโรงเรียนก็ให้รีบด าเนินการ  าึงแม้ว่าทางสภาอนุญาตให้กันเงินไว้แล้ว  แต่เมื่อไม่มี
อะไรท าก็ท าไปได้เลย  ไม่ใช่ว่าต้องไปรออย่างเดียว  กันไปแล้วก็ไม่ต้องไปรอเดือนตุลาคม พฤศจิกายน อย่างเดียว  อัน
ไหนที่พอด าเนินการได้ก็ด าเนินการเลย ขออนุญาตเสริมในส่วนของกองคลังในเรื่องแผนที่ภาษี  ซึ่งในการประชุมหลายๆ 
ครั้ง ตัวผมเองได้ไปตรวจสอบดูข้อมูลแผนที่ภาษีของเทศบาลเรา ค่อนข้างจะไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร  เนื่องจากว่า
บ้านเมืองมีการขยายตัว  มีความเจริญเกิดขึ้น  ซอกซอยต่างๆ ก็มากขึ้น ท าการค้าขาย พวกป้ายอะไรต่างๆ ก็เพ่ิมมาก
ขึ้นในการส ารวจภาษีของเรายังค่อนข้างไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริงที่มีอยู่  ทางผมเองเลยได้แจ้งให้ทางกองคลังได้ไปพิจารณาในเรื่องของการทบทวนการจัดท าแผนที่ภาษี
ใหม่ คือของเดิมมีอยู่แล้วก็ไปปริ๊นมา แล้วมาท าเป็นบล็อก มีอยู่ห้าบล็อกห้าโซน แล้วแต่งตั้งคณะท างานขึ้นมา  เดิน
ส ารวจใหม่ทั้งหมด  ในช่วงต้นปีงบประมาณ ผมเห็นท าค าสั่งมาแล้ว แบ่งเป็น 2 ชุด ซึ่งชุดหนึ่งมีอยู่ 2 คน ซึ่งมีแต่
ผู้หญิงล้วนๆ เลย  เดี๋ยวไปทบทวนกันใหม่  การส ารวจแผนที่ภาษีอาจไม่จ าเป็นต้องใช้คนของกองคลังอย่างเดียวก็ได้   
แต่ใช้หัวของกองคลังเป็นหลัก แล้วท าโครงการขึ้นมาเฉพาะอีกโครงการหนึ่ง ในการส ารวจแผนที่ภาษี  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  อาจจะมีคณะละห้าหกคนเดินด้วยกัน และมีผู้ชายบ้าง  เพราะเห็นมีแต่ผู้หญิงอยู่ 2 
คณะเลย อาจมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้  เพราะว่าเดี๋ยวรอสิ้นปีงบประมาณเสร็จ  ก็เริ่มด าเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี  
โดยการเดินส ารวจใหม่ ทุกซอกทุกซอยที่มีอยู่ในเทศบาลเรา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  หลังสิ้น
ปีงบประมาณก็จะเริ่มด าเนินการ ซึ่งคาดว่าเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน ก็น่าจะแล้วเสร็จ  เพราะจังหวัดไม่ได้ใหญ่
มาก  แบ่งกันเป็นสองสามกลุ่ม  เพราะมีอยู่ห้าโซน  เพ่ือที่จะมาเป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมเป็น 
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ต้นไป ก็คือปีภาษีใหม่ ปีภาษี 62 ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่  จะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป 
ข้อมูลฐานภาษีจะต้องเสร็จก่อนที่จะาึงปีใหม่ ต้องขอความร่วมมือจากส านักปลัด ทางกองช่างด้วย เพ่ือร่วมกันเป็น
เจ้าหน้าที่ในการเดินส ารวจ เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังจากนี้อีกที ขออนุญาตในส่วนของกองคลัง การตรวจติดตามด้าน
การเงิน น่าจะเป็นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ค่อนข้างจะมีข้อทักท้วงอยู่พอสมควร ไม่แน่ใจว่าเราได้ด าเนินการไปาึงไหน 
ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งลูกหนี้เราเยอะมาก ลูกหนี้ภาษี 278 ราย  รวมเป็นเงินเบ็ดเสร็จที่เก็บภาษีไม่ได้ สะสมมาหลายปี 
ประมาณสามแสนห้า มีลูกหนี้อยู่ 278 ราย  เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งรัดเรื่องนี้ เร่งรัดลูกหนี้ที่ไม่ช าระ  มีมาตรการใน
การทวงาามหรือไม่ เมื่อมีการทวงาามแล้ว มีมาตรการอย่างไรต่อ อย่าให้ขาดอายุความเด็ดขาด เมื่อเก็บภาษีไม่ได้แล้ว
ขาดอายุความ เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บต้องรับผิดชอบ ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ คือคุณไม่เร่งรัดหนี้สิน อย่าให้ขาดอายุ
ความ อันไหนที่ใกล้ครบอายุความต้องรีบแจ้งให้ทางนิติกรจัดการให้ ท างานต้องคุยกัน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คุยกัน เมื่อไม่
คุยกันก็ต่างคนต่างท า เรื่องลูกหนี้เราจะไปรอให้ครบสิบปีเพ่ือที่จะจ าหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ จะต้องมีขั้นตอน เราทวง เรา
อายัด เราขายทอดตลาดกันครบหรือยัง เมื่อยังไม่ท ากระบวนการเหล่านี้ จะรอครบสิบปีแล้วจะจ าหน่ายเป็นหนี้ศูนย์จะ
ท าไม่ได้  แต่กระบวนการก่อนที่จะาึงสิบปีคุณได้ท าอะไรไปบ้าง กลับไปดูขั้นตอนกระบวนการในการเร่งรัดติดตาม
หนี้สิน 278 ราย เป็นเงินสามแสนกว่าบาท ไม่เยอะแต่ว่าเมื่อเป็นลูกหนี้ค้าง ก็ต้องทวงตามกระบวนการ  อีกอันหนึ่งก็
คือการรับการจ่ายเงินของกองคลัง  ไม่มีหลักฐานการรับการจ่าย ไม่มีการตรวจสอบความาูกต้อง  ยกตัวอย่างเช่นพี่น้อง
ประชาชนมาช าระเงิน มีการแต่งตั้งกรรมการรับเงินจริง เมื่อมีการรับเงินแล้ว เมื่อมีการมอบเงิน ไม่มีหลักฐานการรับ
มอบ ไม่มีการตรวจความาูกต้องของบัญชีเงินสดที่มีการคุมกันไว้ อันนี้จะเป็นข้อบกพร่องอย่างใหญ่หลวง เป็นเหตุที่จะ
ท าให้เอาเงินเหล่านี้ไปใช้ส่วนตัว หรือเอาไปหมุนก่อน ก็ต้องกลับไปดูกระบวนการ  ฝากกองคลังด้วยเรื่องการรับส่งเงิน
ของทางราชการจะต้องมีบัญชี  มีการส่งมอบเป็นเอกสารให้สามาราตรวจสอบได้ ต่อมาก็คือเรื่อง ของการตรวจสอบ
บัญชีเงิน และสมุดเงินสด และใบเสร็จ ของเราไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการเซ็นรับรองความาูกต้อง ผู้อ านวยการกองคลัง
ไม่ลงนามรับรองความาูกต้องของเอกสาร นี่คือข้อทักท้วงที่ต้องกลับไปดูแลตรงนี้ และตัวแผนที่ภาษีท่ีผมน าเรียนเห็นว่า
ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตัวผมเองมาสัมผัสดูก็รู้ว่าบางข้อมูลมันเก่ามาก ซึ่งท าให้การจัดเก็บภาษีไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
อันนี้ก็คือเรื่องระบบบัญชีของกองคลัง  ส่วนเรื่องของการจ่าย ในข้อทักท้วงก็คือไม่ลงรายชื่อรับรองการจ่าย ซึ่งไม่
สอดคล้องกับใบเสร็จต่างๆ ที่ออกไป เพราะฉะนั้นฝากกลับไปดูเรื่องเหล่านี้ และเรื่องของบัญชีไม่มีการจัดท ารายงานเงิน
สะสมของทุนส ารองเงินสะสม สิ้นเดือนกันยายน และสิงหาคม  ทุกๆ ปีให้ท าปีละสองครั้งก็คือเดือนกันยายน และเดือน
สิงหาคม ทุกๆ หกเดือนก็ว่าได้ เราต้องท ารายงานเงินสะสม เงินทุนส ารองสะสม  แล้วก็เรื่องของพัสดุที่ผ่านมาไม่มีการ
ก ากับควบคุม  ไม่มีเซ็นเบิก  ไม่มีการท าสมุดคุม  จัดซื้อพัสดุมาไม่มีการลงทะเบียนคุมไว้ มีการเอาออกไปใช้ก็ไม่มีการ
เบิก โดยที่ไม่เช็คสต๊อกเดิมเลยว่าของเดิมกระดาษที่ซื้อมาแล้ว 20 รีมเบิกไปแล้วใช้ไปแล้วกี่รีม เหลือกี่รีม าึงจะขอซื้อ 
ก็ต้องกลับไปดูเรื่องพวกนี้ด้วย และก็เรื่องของการคืนประกันสัญญา  โดยหลักคือว่าก่อนที่จะครบก าหนดประกันสัญญา
ของงานทุกๆ งาน  ทางเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องตรวจสอบ และเมื่อครบประกันสัญญาทางเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องแจ้งให้กับ
ผู้ประกอบการได้ทราบ  ให้มารับเงินประกันสัญญาหรือหนังสือรับรองภายใน 15 วัน า้าวงเงินเกินห้าหมื่นบาทขึ้นไป 
แล้วก่อนที่จะมีการคืนเงินประกันสัญญา ยกตัวอย่างเช่น ของกองการศึกษาที่ไปท าอะไรแล้วมันรั่ว ผู้รับเหมาไม่เข้ามา
ซ่อมแซมให้ แจ้งไปหลายรอบแล้วตัวผู้ประกอบการเองก็ยังไม่เข้ามาด าเนินการแก้ไขให้าูกต้อง ในสัญญาก็คือการ
ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก แล้วเกิดหลังคารั่วเสียหาย เค้าเอาหนังสือค้ าของธนาคารมาค้ าประกันสัญญา เพราะฉะนั้นใน
กระบวนการเอาหนังสือค้ ามาซ่อมแซมอะไรต่างๆ จะแตกต่างจากเงินสด ในกรณีที่เป็นเงินสดที่ฝากไว้ที่กองคลัง เรา
สามาราจ้างผู้รับจ้างมาด าเนินการซ่อมแซม และเบิกเงินประกันให้กับผู้รับจ้างได้เลย ในกรณีที่เป็นหนังสือค้ าของ
ธนาคาร วันที่ห้าหรือหกที่จะครบอายุประกันแล้ว เราต้องท าหนังสือแจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพว่า  เราพร้อม
ที่จะคืนหลักประกันสัญญาหรือยัง  เมื่อคณะกรรมการไปตรวจแล้วปรากฏว่าเกิดความช ารุดเสียหาย  เราก็ต้องแจ้งให้
ผู้รับจ้างตามกระบวนการอีกครั้ง ให้ผู้รับจ้างด าเนินการซ่อมแซม  า้าเขาไม่ซ่อมแซม แจ้งแล้วสองสามครั้งเสร็จแล้วให้ 
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ท าหนังสือไปหาธนาคารที่ค้ าประกัน  แล้วธนาคารจะส่งเรื่อง เราส ารวจความเสียหายเบื้องต้นก่อน  กองช่างส ารวจไป
ก่อนว่ามีความเสียหายอะไรบ้าง  ประตูกี่บาน  หน้าต่างเท่าไหร่ เบ็ดเสร็จน่าจะเป็นเงินสองหมื่นบาทอะไรประมาณนี้ 
เสร็จแล้วเราแจ้งรายการเหล่านี้ไปหาธนาคารที่ออกหนังสือค้ า ธนาคารจะแจ้งฝ่ายประเมิน และฝ่ายกฎหมาย เขาจะมา
ประเมินว่าความเสียหายได้เป็นไปตามที่เราแจ้งหรือไม่  า้าเป็นไปตามนั้นธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้  เราาึงมาซ่อมแซม
ตามวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ  กระบวนการอาจมีความยุ่งยากในกรณีที่เป็นหนังสือค้ า  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเร่งด าเนินการ  
อีกห้าหกวันก็จะครบอายุการค้ าประกันงานแล้ว า้าไม่ท าตรงนี้จะมีปัญหาในการละเว้นไปอีก  ขออนุญาตจะพ่วงไป
หลายเรื่อง เรื่องของการคืนหลักประกันสัญญา ต้องคืนภายใน 15 วัน า้าเกิดมีการตรวจสภาพแล้ว  ปรากฏว่าไม่มี
ความช ารุดเสียหาย  กองคลังต้องแจ้งเขาและคืนหลักประกันสัญญาภายใน 15 วัน  ตามระเบียบก็ก าหนดไว้ค่อนข้าง
ชัดเจน  ฝากทางกองคลังกลับไปดูระเบียบกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการจัดซื้อหน่วยงานภาครัฐปี 60  
ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะ  การท างานา้าเราใช้ระบบเดิมๆ ไม่ยอม
ศึกษาระเบียบใหม่  จะเกิดข้อบกพร่องได้  โดยเฉพาะกองคลังที่เป็นกองหลัก  ไม่รู้ก็ต้องาาม า้าเราไม่เคยเจอเคสอะไร
พวกนี้ า้าหลับหูหลับตาท าโอกาสพลาดจะเยอะ  เดี๋ยวจะเจอกันอีกพรุ่งนี้  จะประชุมเฉพาะพัสดุของทุกกองอีกครั้งหนึ่ง 
ไล่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างกันใหม่  การท าทีโออาร์ มาไล่กระบวนการกันใหม่อีกรอบหนึ่ง ฝากกองคลังตามข้อ
ทักท้วง ข้อทักท้วงที่ผมน าเรียนในที่ประชุมวันนี้ก็คือต้องรายงานผลการด าเนินงานภายใน 40 วัน ในหนังสือสั่งชัดเจน
หมายความว่าเรามีการแก้ไขแบบไหน  ในข้อที่เขาทักท้วงมา  า้าข้อเสนอแนะของเขาบอกว่าให้ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติาูกต้องตามระเบียบ เราก็ก าชับเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการท าเป็นหนังสือ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้าูกต้องตามข้อทักท้วง  
แล้วเราก็รายงานหนังสือว่าเราได้มีการด าเนินการตามข้อทักท้วงแล้ว  แล้วรายงานจังหวัดไป  า้าเราไม่รายงานจังหวัดก็
จะค้างอยู่แบบนี้  เดี๋ยวรอบหน้าเขาจะมาหนักกว่าเดิม  า้าเรื่องเล็กๆ แล้ว เราไม่ใส่ใจเรื่องเงื่อนเวลาที่ก าหนดให้  
เพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานคลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนังสือทักท้วง  เขามีเวลาให้ 40 วัน  แล้วรายงานส่วนที่เรา
ด าเนินการไป  ในเบื้องต้นขออนุญาตเสริมในส่วนของกองคลังเท่านี้ครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเชิญกองสวัสดิการสังคม  

  นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เรียนท่านประธาน และผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมก็จะมีแจ้งประชาสัมพันธ์การรับแสดงตนผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  เราจะ
มีการออกพ้ืนที่ในชุมชน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป   จนาึงวันที่ 20 กันยายน 2561   เพ่ือรับ
แสดงตนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ  ฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อด้วยนะคะ  ทางกองได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
สื่อออนไลน์ และทางเสียงตามสาย และแจ้งไปทางประธานชุมชน  แต่ว่าน าเรียนในที่ประชุมหัวหน้าส่วนเพ่ือที่จะได้
แจ้งในส่วนของโรงเรียน ก็จะแจ้งผู้ปกครอง ใครก็ตามที่มีญาติที่รับเบี้ยยังชีพ  เพราะว่าตอนนี้กองสวัสดิการสังคมได้มี
การระงับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ให้กับคนพิการที่บัตรคนพิการหมดอายุ  การที่ได้ลงไปพบกับเขาโดยตรง  เรา
ได้มีการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีหรือไม่  หรือว่าย้ายออกนอกพ้ืนที่หรือไม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 าึงวันที่ 
20 กันยายน 2561 เป็นต้นไป  เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 

  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   เรื่องของกองสวัสดิการสังคมจะมีปัญหา  
เท่าที่ผ่านมา เท่าที่ทราบจะเป็นเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้ว  แต่ทางเจ้าหน้าที่เราไม่ตรวจสอบให้าูกต้อง  
ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วไปเรียกคืนเงินทีหลัง  ซึ่งไม่ค่อยาูก  จริงๆ เรามีห้องทะเบียนอยู่แล้ว  ท าหนังสือไปให้เป็นเรื่อง
เป็นราว มาหาส านักปลัดและงานทะเบียนว่า  ขอตรวจสอบทุกเดือน  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีอยู่มีอยู่กี่ราย  
แล้วแต่ละเดือนมีใครเสียชีวิตไปบ้าง  เราต้องเอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ในการไปโอนเงินค่าเบี้ยยังชีพ า้าสมมุติว่าโอนให้ 
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ไปแล้วปรากฏว่า  มาตรวจสอบทีหลังสี่ห้าเดือน แล้วบุคคลดังกล่าวได้เสียชีวิตไปแล้ว และไปเรียกเงินคืน จะเหมือนว่า
เราท างานไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูล  เพราะฉะนั้นมีห้องทะเบียนอยู่แล้วสามาราตรวจได้ทุกคน  ใครเปลี่ยนชื่อ บ้านมี
กี่คน  ตรวจสอบได้หมด  จริงๆ แล้วเขาให้ตรวจสอบทุกๆ ปี  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  กองสวัสดิการต้องท าหนังสือเพ่ือ
ขอตรวจสอบที่ห้องทะเบียนว่า  กลุ่มบุคคลดังกล่าวในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมดได้มีใครเสียชีวิตแล้วบ้าง  เพราะฉะนั้นเราก็
ไปจ าหน่ายออกจากระบบที่จ่ายเบี้ยยังชีพ า้าเกิดจ่ายไปแล้วจะเรียกคืนจะล าบาก  หรืออย่างน้อยที่สุดก็ตรวจสอบสาม
เดือนว่ากลุ่มบุคคลเป้าหมายยังอยู่กันครบไหม  เราก็มาปรับฐานข้อมูลของเรา และจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเรียก
เงินคืนมา เนื่องจากว่าได้จ่ายเงินไปในกรณีท่ีเสียชีวิตไปแล้ว  

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเชิญกองการศึกษา 

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สืบเนื่องจากวันกิจกรรมย้อนยุค ที่ท่านผู้ว่าฯ ไปส ารวจลานแอโรบิค  กับลานลีลาศ  แล้วท่านว่าจะหางบประมาณมาให้  
ตอนนี้ได้รับหนังสือจากศึกษาธิการจังหวัด ว่าเขาได้ไปส ารวจพ้ืนที่  และขออนุญาตมาซ่อมแซมให้เรา  โดยใช้
งบประมาณของเขาเอง  เดี๋ยวจะประสานกับทางกองช่างอีกที  

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญกองช่าง  

  นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของกองช่างที่ผ่านมา  ได้ซ่อมานน
เพราะว่าจะมีการประชุมสภา ก็ได้เตรียมตัวซ่อม แต่ว่าช่วงนี้หน้าฝน  พอซ่อมไปก็หลุด  ก็ได้น าหินใหญ่ไปลงชั่วคราวไว้
ก่อน  ทิ้งช่วงก็จะไปท าการซ่อมาาวร  และได้ด าเนินการไล่ตัดต้นไม้  ตอนนี้มีสองเรื่องที่จะขอความอนุเคราะห์  ในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะ  ที่เราท าหนังสือแจ้งไปหน่วยงานต่างๆ ให้มาช าระค่าขยะ ส่งไปเป็นไปรษณีย์ตอบรับ
ธรรมดา  และทางนั้นบอกมาว่าเราส่งช้า ท าให้เบิกไม่ทัน  ขอให้ส่งเป็นอีเอ็มเอสได้หรือไม่  เขาจะได้ท าเรื่องเบิกเงินได้
ทัน  เพราะว่าเราจะต้องแจ้งยอดทุกเดือน  ว่าเดือนนี้มาทิ้งก่ีตัน  การส่งหนังสือทางส านักปลัดส่งเป็นแบบหนังสือตอบ
รับธรรมดา  ซึ่งจะท าให้ช้าเลยขอเป็นอีเอ็มเอส ซึ่งจะท าฎีกาเบิกจ่ายได้ไว อีกเรื่องขอความชัดเจนในเรื่องสัญญาณไฟ
จราจร  ตอนนี้มีแจ้งเข้ามาว่า  สัญญาณไฟจราจรเสียอีกแล้ว  ที่แยกโรงเรียนเทศบาล 3  และทางฝั่งที่จะไป
โรงพยาบาล  ข้ามสะพาน 
วัดแก้วไปตรงนั้นก็เสียนานแล้ว  ตอนนี้ไม่ทราบว่าเจ้าภาพจะเป็นกองช่างหรือว่าส านักปลัด  

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   
คือตอนนี้ช่างที่ท าไม่ใช่เป็นช่างรุ่นที่ติดตั้งทีแรก คือต้องรื้อระบบ จุดใหญ่อยู่ที่สายไฟข้างล่าง 

  นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์  วิศวกรโยธาช านาญการ  ขออนุญาตท่านประธาน  พอดีตอนนี้จะมี
ปัญหาเรื่องราขยะท่ีวิ่งขนส่งขยะเข้าไปที่บ่อ  ที่ต าบลโนนห้อม  คือเส้นทางปัจจุบันตอนนี้คือใช้เส้นเลียบคลองอยู่  แล้ว
น้ าเอ่อล้นและท่วมขึ้นมาบนานน เลยท าให้ราขยะไม่สามาราวิ่งได้  ตอนนี้ราขยะได้ไปวิ่งเส้นทาง เข้าหมู่บ้าน  วันนี้มี
ทางชาวบ้านโทรมา ขอราน้ าช่วยแสตนบายด์  เพราะเวลาราขยะวิ่งจะมีน้ าขยะหยด ให้ฉีดล้างานนให้ด้วย  เพ่ือป้องกัน
กลิ่น กับมลพิษ ทางเทศบาลเลยต้องท าหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ไป อบต.โนนห้อม เพ่ือที่จะขอใช้เส้นทางนี้
ชั่วคราวจนกว่าน้ าจะลด  จนกว่าสภาวะจะเข้าสู่ปกติ  ราฉีดน้ าก็ได้สั่งการให้ไปแสตนบายด์ไว้ เรียบร้อยแล้วครับ วัน
หนึ่งจะมีประมาณสามสิบกว่าแห่ง ต้องท าการฉีดน้ าล้างเป็นเวลาสองครั้ง 
 

/นายบรรเจิด... 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   
ขอเชิญกองสาธารณสุข 

  นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ในส่วนของกองสาธารณสุขจะมีการ
ออกประเมินการประกวดธนาคารขยะในโรงเรียน  คณะกรรมการได้ออกประเมินธนาคารขยะในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
แจ้งผลล าดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 ล าดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 ล าดับที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 รางวัลชมเชยสอง
รางวัลคือโรงเรียนเทศบาล 1 กับโรงเรียนเทศบาล 2 ขอเชิญรับรางวัลวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ
โรงเรียนเทศบาล 5 เวลา 09.00 น. ส่วนเรื่องที่สองทางกองสาธารณสุขได้มีพนักงาน นักวิชาการสุขาภิบาล  ย้ายมา
ใหม่  ผมขออนุญาตให้แนะน าตัวในที่ประชุมครับ ย้ายมาด ารงต าแหน่งหัวหน้างานรักษาความสะอาด 

  นางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย  
ย้ายมาจากเทศบาลต าบลบางคล้าค่ะ สวัสดีค่ะ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   
ขอเชิญทางโรงเรียน  

  นายศรีทอง  สรรพโชติ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม มี
คณะกรรมการประเมิน และก ากับติดตามนิเทศการจัดท าแผนของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 2 ได้รับการสุ่มจังหวัด
ละหนึ่งโรงเรียน  มาดูในเรื่องแผนทั้งสี่แผน และเอสดีเอ็มแอลดี  คือการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องาิ่น  ในเรื่องของแผนได้แนะน าแก้ไข  ส่วนเรื่องที่สองเรื่องการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องาิ่น  ทางคณะกรรมการที่มาประเมินจากกรม  ก็ชมเชยและบอกว่ากลับไปจะเสนอนายกฯ ขอให้ครูทั้ง
โรงเรียนมาดูงาน เกี่ยวกับเอสดีเอ็ม  ซึ่งผมบอกว่ายินดี  ในส่วนเรื่องที่สองนั้นคือเรื่องที่เราโดนร้องเรียน เรื่องหมูแฮม  
ผมไปกับหัวหน้าบุญยืน ก็มีตัวแทนของศูนย์ด ารงธรรม  ตัวแทนของศึกษาธิการจังหวัด และตัวแทนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เราได้คุยกันนอกรอบ  ผมให้ข้อมูลเขาไป  คุยกันประมาณชั่วโมงกว่า  แล้วาึงเชิญให้ผู้ปกครองเด็กไป  เขาก็
ไม่ยอม  ทางศึกษาธิการจังหวัดบอกว่า คุณรู้ไหมคุณเป็นพ่อแม่รังแกฉัน คือเขารู้ข้อมูลว่าเด็กไม่มาเรี ยน เพราะว่าต้อง
ไปแสดง ต้องไปหากิน  ทางเขตพ้ืนที่การศึกษาบอกว่าคุณจะเอาอย่างไร คุณอยากให้ลูกคุณเลื่อนชั้นใช่ไหม อยู่มัธยม 3 
ใช่ไหม ผู้อ านวยการก็ท าได้  สั่งครูว่าเวลาเรียนมาให้ครบ  แล้วคุณรู้ไหมว่าครูเขาไม่ท าหรอกมันผิด  ผู้อ านวยการก็ไม่
กล้าท า า้าผู้อ านวยการท าแล้วในโรงเรียนก็มีทั้งคนรัก และคนไม่ชอบ  า้าเขาร้องเรียนขึ้นมา มันเป็นการสั่งให้ท า
เอกสารเท็จทางราชการ  ผู้อ านวยการต้องออกจากราชการนะ และผิดวินัยร้ายแรง  คุณต้องการอย่างนั้นเหรอ คุณ
ฟ้องร้องที่ไหนคุณก็ผิด  คุณก็ไม่ผ่าน คุณรู้ไหมที่ ผู้อ านวยการให้เด็กมาเรียนซ่อมเสริม  เขาก็ผิดเหมือนกัน  เนื่องจากว่า
การที่เด็กจะมาเรียนซ่อมเสริมโดยที่ไม่มาเรียนเลย มีอยู่สองกรณี หนึ่งเด็กเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล  มาเรียนไม่ได้
เป็นเดือน  สองเด็กจะต้องไปดูแลผู้ปกครองที่ทุพพลภาพ  สองกรณีเท่านั้น  อันนี้ลูกคุณไปหากิน ไปเล่นลิเก ไปร้ อง
เพลง  ซึ่งผู้อ านวยการก็ผิดนี่ทางโรงเรียนก็ช่วยแล้ว  คือตอนนี้เลยเวลาตรงนั้นมาแล้ว  เพราะว่าเด็กจะต้องเรียนซ้ าชั้น
มัธยม 2 อีกสองปี ก็จะช่วยกันหาทาง  โดยทางศึกษาธิการจังหวัดแนะน าว่าให้ไปเรียน กศน.  ทีนี้เด็กอายุไม่าึง 15 ปี 
ผมก็ไปประสานกับทาง ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอเมือง ฝากให้จัดการให้  ตอนนี้เด็กได้ไปเรียนเรียบร้อยแล้ว  ในเรื่อง
ของวันที่ 3 กันยายน ทางจังหวัดขอความร่วมมือนักเรียนไปแสดงเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติ ผมเตรียมนักเรียนไว้
เรียบร้อยแล้ว  ที่ศาลากลางใหม่  ในกรณีเรื่องน้ าท่วมเราได้ส ารวจนักเรียน ก็มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ต้องพายเรือมา 
ประมาณ 20 คน ผมเลยบอกไปว่าา้าพายเรือมาแล้วกระแสน้ าแรงไม่ต้องมา  แจ้งโรงเรียนมาว่าน้ าท่วมและกระแสน้ า
แรงเลยมาไม่ได้ และมาเรียนทีหลังเอา  ส ารวจมาเป็นเวลา 2 วันแล้ว  ส่วนเรื่องไฟฟ้าขณะนี้ติดตั้งหม้อแปลงแล้ว  เดิน 
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สายไฟเรียบร้อยแล้ว เมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาดู  ผมเลยบอกไปว่าให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ  เขาก็จะเร่งให้  
ตอนนี้เหลือแต่ติดมิเตอร์กับจั๊มสาย ส่วนหลอดไฟฟ้าในโรงเรียนเขาจะดูให้อีกที 

  นางสุชีรา หงส์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3  เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี 
และหัวหน้าสวนราชการทุกท่าน  คือทางโรงเรียนจะขอความอนุเคราะห์ทางกองช่าง ช่วยตัดต้นไม้ที่ยื่นออกมาจากร้าน
พัสดุข้างๆ หลังโรงเรียน  ตรง ศพด. เพราะว่ากิ่งไม้คร่อมกับเสาไฟฟ้าแรงสูง คือทางเราไม่กล้าตัดเอง  ท าเรื่องไปที่
ไฟฟ้า ไฟฟ้าบอกมาว่าต้นไม้อยู่ภายในโรงเรียน  ให้ทางเทศบาลด าเนินการ เลยขอรบกวนให้ช่วยตัดต้นไม้เพราะว่า
ต่อไปา้าเกิดกิ่งไม้หักลงมาจะโดนกระแสไฟฟ้า แล้วจะเป็นอันตรายกับเด็ก 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่อง  ความค ืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญกองวิชาการ 

  นายชัยพร สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  ของกองวิชาการมีสองวาระ  วาระแรก
คือความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  ผมน าเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของประเทศจีน จะมียุทธศาสตร์หนึ่ง
แาบหนึ่งเส้นทาง  ต้องการที่จะเชื่อมโลกทั้งหมด จัดเป็นระเบียงห้าระเบียงเศรษฐกิจ  ของประเทศไทยอยู่ในแาบ
ระเบียงเศรษฐกิจจีนคาบสมุทรอินโดจีน  จะพาดผ่านเชื่อมอาเซียนอนุภูมิภาคแม่น้ าโขงพาดไปาึงบังกลาเทศ  ของเรามี
ยุทธศาสตร์ในการรองรับอีอีซี กับการพัฒนาภาคตะวันออกกับไทยแลนด์ 4.0 ก็สอดรับกันพอดี อันนี้ก็เป็นประโยชน์
กับประเทศไทย   

ระเบียบวาระที่ 11  เรื่อง  การคัดเลือกตัวแทนหัวหน้าส่วนการบริหาร  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
     แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายชัยพร สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  การคัดเลือกตัวแทนหัวหน้าส่วนการ
บริหาร เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ชุดเดิมได้ครบวาระไปแล้ว  
ตอนนี้เลือกตั้งใหม่ จะต้องมีการน าเสนอในที่ประชุม 2 ท่านซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน ผมขอเสนอท่านสัณธิ ติ แก้วโกมินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการ และผมขออนุญาตเป็นกรรมการต่อเนื่องไปเลย ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี    
ขอเชิญปลัดเทศบาล 

  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ขออนุญาตเสริมกองวิชาการ กรณีที่มีการ
คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องาิ่น สืบเนื่องมาจากว่าเดิมทีเราใช้แผนพัฒนา 3 ปี จะมี
การประเมินผลแผนปีละ 1 ครั้งแค่นั้น แต่คราวนี้ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนให้มาใช้แผนพัฒนา 4 ปี เนื่องจากว่า
แผนพัฒนา 3 ปี เกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อย  บางครั้งผู้บริหารเองเมื่อไปประชาคมมาแล้วไม่ท าตามแผน ก็เปลี่ยนแผน
เอง การพัฒนาท าให้ไม่เกิดความต่อเนื่องทางกรมเองก็เห็นปัญหาเรื่องนี้  เลยมีการปรับเปลี่ยนมาใช้แผนพัฒนา 4 ปี  
ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนา    ที่มีการคัดเลือก
จริงๆ แล้วต้องมีการเสนอชื่อ เพียงแต่ว่าจริงๆ แล้วไม่มีใครอยากเป็น ทางผู้อ านวยการเลยรับไปเลย  และกรรมการก็ไม่ 

/มีค่าตอบแทน... 
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มีค่าตอบแทนอะไรให้เลย มีแต่ความผิดที่ต้องรับ  คณะกรรมการชุดนี้มีอายุ 2 ปี มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อย่างเช่นในปีนี้เราท างานไป ได้ท าตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่  ให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะในการ
ประเมินแล้วเสนอ ประเมินแล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ท าแผนไว้แบบนี้ แต่ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นแบบนี้ ก็
ให้คณะกรรมการชุดติดตามชุดนี้ มีหน้าที่ในการรายงานให้กับคณะกรรมการพัฒนาเมืองทราบ แล้วประกาศให้
ประชาชนทราบ  ปีหนึ่งจะมีการประเมินอยู่สองครั้งคือเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคม  โดยมีโครงสร้างที่เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ และมีประชาคม และมีผู้แทนจากสภาท้องาิ่น จะมีส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการในการติดตามผลและประเมินแผน  ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจัดท าแผนจะมีอยู่
สองคณะ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ซึ่งมีผมเป็นประธานอยู่ ท าหน้าที่ยกร่างแผนพัฒนา 4 ปี เสร็จแล้วก็
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเมือง มีท่านนายกเป็นประธาน สองคณะนี้จะเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อน สุดท้าย
คณะที่สามคือคณะติดตามและประเมินผลแผน  จะเป็นผู้ติดตามว่าแผนที่ท ามากับงบประมาณที่ด าเนินการมีความ
สอดคล้องกันอย่างไร จะต้องมีการจัดท ารายงานติดตามประเมินผลแผนด้วย  ในช่วงท้ายขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่อง
น้ าท่วม  ต้องขอขอบคุณทางส านักปลัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานป้องกันฯ ซึ่งค่อนข้างรับบทหนักในช่วงนี้  าือว่าเป็น
วาระที่ต้องช่วยกัน  งานน้ าท่วมไม่ใช่เป็นงานของป้องกันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นงานของทุกคนที่ต้องช่วยกัน  
เพราะฉะนั้นกระบวนการใดก็แล้วแต่  ในเรื่องของระเบียบกฎหมาย เรามาดูกันในเอกสาร  แต่การออกไปท างานข้าง
นอกเพ่ือที่จะให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย แก้ปัญหาได้ทันใจ และรวดเร็ว ก็เป็นหน้างานของคนที่ออก
พ้ืนที่ไป  แต่ว่าเอกสารก็ต้องมาคุยกันว่าท าอย่างไรให้เบิกได้ ให้ เป็นไปตามระเบียบตามแนวทางที่ก าหนดไว้  ส่วนการ
ท าบางทีท าอย่างไรก็ได้ขอให้เร็ว  ให้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้  แต่เรื่องของเอกสาร เรื่องของระเบียบ  ซึ่งการเบิกจ่าย
ต่างๆ  ในส่วนของผมเองได้คุยกับทางหัวหน้าส านักปลัด และผู้อ านวยการกองคลัง ในส่วนหนึ่งคงไม่มีปัญหา ต้อง
ขอขอบคุณทีมงานกองช่างที่ร่วมแรงกัน  เนื่องจากว่ารางน้ าของเราไม่ได้รับการดูแลมาหลายปี  อาจมีการอุดตันบ้าง 
น้ าเลยไหลไม่ทัน  มีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เข้าใจ  ลงมาในเพจของเทศบาล เหมือนกับว่าเราสูบน้ าไปแล้วน้ าก็ไหล
ย้อนกลับเข้ามาอีก  เขาไม่รู้ว่าเราไปบล็อกไว้แล้ว  อาจจะมีหลงเหลือเข้ามาบ้าง  น้ าที่เราสูบออกไปคือน้ าที่ใช้ใน
ครัวเรือน  และน้ าฝนแค่นั้นเอง  ไม่ใช่น้ าที่อยู่ในแม่น้ า  อยากขอความร่วมมือให้ช่วยกันอธิบายด้วย  วันนี้ทางป้องกัน
เองไปประสานกับทาง อบต. ที่อยู่ข้างเคียงตรงคลองไผ่ ก็ไปปิดประตูน้ าตรงนั้นอีกเพราะว่าตรงนั้นน้ าเริ่มเอ่อเข้ามา  
ได้รับความร่วมมือจากทาง อบต. รวมทั้งก าลังพลของเขารวมไปาึงงบประมาณค่าน้ ามันที่รับผิดชอบในส่วนของเขา  อีก
สองสามวันน่าจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้  แต่ว่าพยากรณ์ว่าจะหนักอยู่ในช่วงนี้ ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเบิกจ่าย ก็จะ
ได้ด าเนินการกันไป ส่วนที่ไปสั่งของมาก็มาท าตามให้าูกต้องในเรื่องระเบียบ แต่งานที่อยู่ข้างนอกต้องท าให้ชาวบ้านเห็น
ว่าเรามีความใส่ใจ อีกเรื่องคือปลายปีงบประมาณแล้ว การท ากิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ อยากให้แต่ละกองได้ตรวจสอบ
งบประมาณกับทางกองคลังก่อน า้าเราไปเปิดดูในเทศบัญญัติจะก าหนดไว้ว่าเงินกี่บาท  เราตั้งประมาณการรายรับไว้ 
และเราตั้งประมาณการรายจ่ายไว้  แต่จริงๆ แล้วเงินที่เข้ามาอาจไม่ตรงกับที่เราตั้งไว้  เพราะฉะนั้นช่วงปลายปีอาจจะ
ต้องมีการเหลื่อมกันบ้าง เรื่องของรายรับกับรายจ่าย  ไม่ใช่ว่าเราไปเปิดดูแล้วเราไปตั้งไว้เลย  โดยที่เราไม่ตรวจสอบกับ
กองคลังก่อนว่าเงินพอไหม  ในการที่จะด าเนินการ เพราะฉะนั้นโครงการใดก็แล้วแต่ที่จะด าเนินการ อยากให้ตรวจสอบ
งบประมาณกับทางกองคลังก่อน เนื่องจากงบประมาณโดยรวมของเทศบาลไม่เข้าตามประมาณการ  ขาดอยู่หลายล้าน
บาท  อยากจะฝากให้ทุกกองได้ช่วยตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการในการจัดท าโครงการต่างๆ 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี    
ท่านอ่ืนมีอะไรหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 14.40 น. 

 

 

 

     (ลงชื่อ)              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
            (จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล) 

            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 

 
 

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสันติภาพ เรืองริวงศ์) 
                ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ครั้งที่ 8 / 2561 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ชั้น 3 

--------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
    ครั้งที่ 7/๒๕61  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561   

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมิถุนายน 2561  

    (ทุกส่วนราชการ) 

  

 


