
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่ 10/2561 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
เวลา ๑0.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑.  นายบุญเกื้อ  พากเพียรศิลป์  นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  2.  นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสันติภาพ     เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  5.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  6.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  7.  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 
  8.  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  9.  นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง 
  10.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  11.  นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  12. นางอุทัยวรรณ ทองสุข  แทนผู้อ านวยการสาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  1๓. นางภาริณี  ผ่องแผ้ว  รักษาราชการแทน สาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  1๔. นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  1๕. นางสาววิยะดา บุญกล้า  รักษาราชการแทน ผอ.สาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  1๖. นางสมหมาย จันทราสินธุ์  รักษาราชการแทน ผอ.สาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
  1๗. นายคมสัน  พลแก้ง  ครูช านาญการพิเศษ สาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ 
  1๘. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  1๙. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  ๒๐. นายอดิศักดิ์  โอสาผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  2๑. นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  2๒. นายณัฐเศรษฐ แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  2๓. นายจักรี  จันทร์ไพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  2๔. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข 
  2๕. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  2๖. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  2๗. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  2๘. นายไพรัชต์  โกศล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  2๙. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
  ๓๐. นายสมเกียรติ กันโต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
              /3๑.นางนงนารา... 
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  30. นางนงนารา  ศิริปักมานนท์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  31. นางสาวมาริษา นาคะเสาียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  32. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
  33. นายชัยศิริ  จันทร์รักษา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  34. นางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
  35. จ.อ.ณัฐพล  นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  36. นายชรัตน์  พานิกุล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  37. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  38. จ.อ.ธรีะ  ทานกระโทก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  39. นางสาววิภาลักษณ์ โมราบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
  40. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   

เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอ เปิ ด การ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 10/๒๕61 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561   เวลา ๑0 .0๐  น . ณ  ห้ องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕61   
     วันที่ 27 กันยายน 2561    

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  รายงานการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้หัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด 
ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 โปรด
ยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนตุลาคม 2561 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2561  ขอเชิญกองช่าง 

  นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อ านวยการกองช่าง ในรอบเดือนที่ผ่านมากองช่างได้ด าเนินการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจิณกัลยาณี ท าการตัดแต่งต้นไม้ ซ่อมแซมบ่อพัก และท่อระบายน้ าบริเวณหน้า
หมู่บ้านเอ้ืออาทร ซ่อมแซมานนต่างๆ และขณะนี้ก าลังปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าบริเวณหน้าลานแอโรบิค และตัดหญ้า
บริเวณศาลหลักเมือง เพ่ือเตรียมงานลอยกระทง ขอบคุณครับ 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองสาธารณสุขฯ 

  - ไม่มี 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองคลัง 

  นางไพรลิน  ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เรียนท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ส าหรับกองคลังในช่วงเวลาที่ผ่านมา อยู่ในช่วงปิดบัญชี แต่ว่ายังท าไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา 
90 วัน จนาึงเดือนธันวาคม เสร็จไปแล้วประมาณ 90 % คาดว่าอีกไม่นานคงเสร็จเรียบร้อย และปีงบประมาณ 63 
เป็นต้นไปจะยกเลิกระบบบัญชีเดิม เปลี่ยนไปใช้ระบบ e-LASS แทน อยากจะให้ปี 62 นี้ให้ทุกกองเตรียมตัวด้วย ใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสร็จ เราจะมาเตรียมความพร้อมกันในปี 62 ส าหรับกองคลังมีเท่านี้ค่ะ  

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญส านักปลัด 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  ในวาระที่ 3 ผมขออนุญาตทบทวนเกี่ยวกับการ
รายงานผลการจัดสร้างวงเวียนชั่วคราว คงสรุปสั้นๆ คือผมได้ท าการออกแบบสอบาามแจกไปตามชุมชนต่างๆ ทั้งหมด 
500 ชุด โดยสรุปในภาพรวม  วงเวียนที่เราได้ท าการทดลองใช้ไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ท าการตอบรับและเห็นด้วยทั้งหมด 17 ชุมชน มีความเห็นว่าเห็นควรให้สร้างวงเวียนาาวรต่อไปได้  ในเชิง
ปริมาณมีผู้เห็นด้วยประมาณ 95 % เพราะตรงสี่แยกร้านมังกรทองมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การท าวงเวียนนี้ก็เป็น
การต่อยอดของท่านนายกฯ ที่เคยมีโครงการนี้มา ส่วนการสร้างวงเวียนาาวรจะเป็นรูปประติมากรรมใดนั้น ทาง
คณะกรรมการจะร่วมกันประชุมอีกครั้ง ในวาระท่ี 3 ทางส านักปลัดมีเรื่องรายงานเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เรื่องที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
ลาออก ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน จะต้องท าเรื่องเตรียมไว้หรือไม่  

  นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด  ระเบียบการรักษาราชการแทนของ ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ เราสามาราแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนรักษาราชการแทนได้ หรือแต่งตั้งพนักงานที่เป็นสายผู้บริหาร 
คือหัวหน้าฝ่ายในกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน เรื่องระเบียบจะปรึกษากับท่านปลัดอีกครั้งครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองการศึกษา 

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองการศึกษาอยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 และจะท าการเปิดเรียนในวันที่ 1 
พฤศจิกายน และในช่วงที่ปิดภาคเรียนก็มีการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออก ที่เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น ได้ท า
การส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 ประเภท และเป็นที่น่ายินดีที่นักกีฬาของเราประสบความส าเร็จได้รับรางวัลเหรียญ
ทองมา 9 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง มีทั้งหมด 4 ประเภท กรีฑา , แบดมินตัน , วอลเลย์บอลหญิง
อายุ 14 ปี และเปตอง ซึ่งเราได้เป็นตัวแทนไปท าการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประเทศ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม และขออนุญาตน านักกีฬาเข้าพบคณะผู้บริหารในวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันเปิดภาค
เรียน า้าท่านนายกฯ สะดวกขออนุญาตเป็นที่เทศบาลเวลา 10.00 น. ขอบคุณครับ 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองสวัสดิการ ฯ 

  นางเฉลิมศรี ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ไม่มีเพ่ิมเติมค่ะ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการเรียบร้อย
หรือยัง 
  นางเฉลิมศรี ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เบิกจ่ายปกติ ยกเว้นผู้ที่ยังไม่มาแสดงตน 
ก็ระงับการเบิกจ่ายอยู่ แต่ว่าลดลงแล้วเหลือแค่ประมาณสองร้อยที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เรียนท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในวาระที่ 5 เป็นความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ผมได้คัดการน าเสนอเรื่องใหญ่ว่าด้วยยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เป็นครั้งแรกที่จะใช้บังคับในปี พ.ศ. 2561 าึง พ.ศ. 2580 อันนี้มีผลบังคับ และได้มีวิสัยทัศน์ว่าประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 6 
ยุทธศาสตร์ ทางด้านกรมฯ ก็ได้มีการจัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ และจะมีการน าเสนอรายละเอียดให้ได้รับทราบ
ในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ในวาระที่ 6 เรื่อง การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องาิ่น อันนี้จะเป็นเรื่องส าคัญ เป็นของ ปปช. เป็นผู้ด าเนินการ 
ทุกหน่วยงานจะต้องท า ขอให้ดูในผังที่สอง การประเมิน บรรทัดแรกเรียกว่าเป็นการประเมินภายใน ให้บุคลากรใน
หน่วยงานเป็นผู้ตอบ จะมีแบบให้ตอบ และต่อมาจะเป็นการประเมินภายนอกจะมีประชาชนผู้มารับบริการจะเป็นผู้ตอบ 
และข้อสามหน่วยงานจะเป็นผู้ตอบ มีหัวข้อ เค้าเรียกว่าตัวชี้วัด า้าภายในเค้าาามมาห้าหัวข้อว่าตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง 
ภายนอกมีสามหัวข้อ ของหน่วยงานมีสองหัวข้อ อันนี้คร่าวๆ ตามตาราง มาหน้าต่อไปคือขั้นตอนการประเมิน กระชั้น
ชิดแล้วนะครับว่าเค้าให้ด าเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น ในช่วงเตรียมการประเมิน
เสร็จแล้ว หลังจากนั้นเราจะมีการประเมิน า้าภายในเค้าจะให้รหัสมาเป็นคิวอาร์โค้ด จะต้องมีการตอบแบบตาม
โปรแกรม ส่วนภายนอกจะมีการจ้างผู้ส ารวจจาก ปปช.  และสุดท้ายหน่วยงาน ในช่วงเดือนตุลาคมาึงเดือนพฤศจิกายน
จะต้องด าเนินการ เดือนธันวาคมเสร็จสิ้น แต่ที่ต้องเร่งด่วนคือภายใน และภายนอกที่จะต้องน าข้อมูลมาป้อนเข้าไป  
เดี๋ยวจะขออนุญาตประชุมเพื่อท าความเข้าใจอีกครั้ง เพราะมีรายละเอียดเยอะ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญปลัดเทศบาล 

  สันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
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ผมมีอยู่สองสามเรื่องจะน าเรียนในที่ประชุม ก่อนหน้านี้ได้มีกิจกรรมมากมาย และต้องขอขอบคุณทุกกองทุกส่วนที่ได้มี
การช่วยกัน ทั้งเรื่องของจิตอาสา ปลูกต้นไม้ การปลูกต้นปอเทือง การปลูกดอกทานตะวัน ทางกองช่างก็จะรับภาระ
หนักหน่อย ต้องขอบคุณทุกกองทุกฝ่ายที่ช่วยกันท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรื่องแรกคือในส่วนของกองคลัง ส่วนที่
ยังขาดอยู่ก็คือปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ในช่วงที่ผ่านมา คือในรอบปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่นการ
ประมาณการรายรับในเรื่องของภาษี หรือรายได้อย่างอ่ืนที่เราประมาณการไว้ในเทศบัญญัติ อย่างสมมุติว่าเราประมาณ
การไว้ 100 บาท  ในทางปฏิบัติจริงอาจเก็บได้มากกว่าหรือน้อยกว่า เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางกองคลังเองยังไม่ได้ท า
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บมา เหตุผลที่จัดเก็บไม่ได้เนื่องจากอะไร ให้ทางกองคลังด าเนินการตรงนี้ด้วย ให้ท า
สรุปประมาณการมาว่าประมาณการเท่านี้ ปัญหาและอุปสรรคที่จัดเก็บไม่ได้คืออะไร จะได้มาท าแนวทางในการพัฒนา
จัดเก็บรายได้อีกครั้งหนึ่ง ทางกองสาธารณสุขฯ ท ามาแล้วค่าใบอนุญาตต่างๆ ประมาณการ 5,000 บาท เก็บได้ 
6,000 บาท เนื่องจากมีผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น อะไรต่างๆ เหล่านี้  ฝากทางกองคลังด้วย ในเดือนมกราคมก็จะท าการ
จัดเก็บภาษีในปี 62 แล้ว ให้สรุปมาว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บตรงไหน เนื่องจากว่าสิ้นปีงบประมาณแล้ว  
จะได้มาวางแผนเพ่ือพัฒนาในการจัดเก็บรายได้ เรื่องของการรวบรวมปัญหาที่ผ่านมาในรอบเกือบปีที่ เราได้ท า
แผนพัฒนา 4 ปี ฝากทุกกองด้วย การวางแผนในรอบปีปัญหาอาจจะไม่เกิดในแผนที่วางไว้  ซึ่งในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามี
ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ ทางกองต่างๆ ก็ให้รวบรวมปัญหามา แล้วทางกองวิชาการจะได้ท าในเรื่องของการ
ปรับปรุงแผน  ตาม พรบ. แผนตัวใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม มีการเปลี่ยนชื่อของแผนด้วย เปลี่ยนค าก าจัด
ความ และที่ส าคัญที่สุดคือในแผนพัฒนา 4 ปี จากปี 61 – 64 แผนจะอยู่ในปีไหนก็แล้วแต่  สามาราดึงมาท าได้เลย 
ไม่ต้องไปปรับปรุงแผน  ตัวอย่างเช่นโครงการจัดท าวงเวียน จะอยู่ในแผนพัฒนาปี 61 ซึ่งปีนี้เป็นปี 62 แล้ว ก็ไม่ต้อง
ไปปรับแผนใหม่ สามาราดึงมาได้เลย อย่างเช่นานนสฤษ์ฎิ์ยุทธศิลป์อยู่ในแผนปี 61 า้าเราจะท าปีนี้ก็ดึงมาได้เลยโดยที่
ไม่ต้องไปปรับแผนใหม่ อันนี้เป็นความง่ายเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น  ฝากทางกองต่างๆ ไปรวบรวมปัญหา มี
ตรงไหนที่มีความจ าเป็นต้องจัดการ แต่ไม่มีในแผน ก็ให้ไปรวบรวมปัญหามา ซึ่งจะได้ให้ทางกองวิชาการท าหนังสือแจ้ง
ไปอีกรอบ เพ่ือรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ าท่วมที่ผ่านมา  เรื่องประตูน้ า  เรื่องานนที่ต่ า 
รางระบายน้ า เราจะปรับใหม่ซึ่งไม่มีในแผน  เพ่ือรวบรวมปัญหาในการปรับแผนอีกรอบ   น่าจะหลังจากที่มีการประชุม
สภาฯ อีกเรื่องคือ เมื่อวันก่อนมีกลุ่มของแม่ค้าโทรศัพท์มา บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราที่ไปท าการล้างานน ไม่ได้ล้าง
แต่ไปนั่งจับกลุ่มสนทนากัน แค่ฉีดน้ าเพียงอย่างเดียว ทางด้านแม่ค้ากวาดกันเอง ฝากทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย ให้
ใส่ใจด้วย แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่ท าหรือท าไม่เต็มที่ ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯ เองก็เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเจ้าหน้าที่
ออกไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ซึ่งอาจมีผลตอบรับกลับมาที่ค่อนข้างเยอะอยู่ ฝากทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ช่วยก าชับ
ด้วย ปัญหาตลาดค่อนข้างเยอะ และเรื่องของการตีเส้นในตลาด จะมีการแบ่งล็อกให้แม่ค้าช่องละ 1.50 ตารางเมตร 
ซึ่งตอนนี้เส้นที่ตีไปเลือนรางหมดแล้ว ก็เลยมีการล้ าเส้นกัน บางเจ้าเหลืออยู่แค่ 70 เซนติเมตร ฝากทางกองสาธารณสุข
ให้ช่วยไปดูเรื่องนี้ด้วย เพราะเราไปเก็บค่าเช่าก็ต้องอ านวยความสะดวกในเรื่องนี้ด้วย ฝากเรื่องเส้นแบ่งล็อกแม่ค้า และ
เรื่องการล้างตลาดด้วย และการกวาดานนก็ให้อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด ทางท่านผู้ว่าก็ฝากก าชับมาให้เราดูเรื่องความ
สะอาดด้วย ส่วนเรื่องของไฟส่องสว่างบางจุดอาจจะมีการขโมยตัดสายไฟ หมั่นตรวจตราดูด้วย และเส้นที่อยู่เลียบเขื่อน
ตรงหน้าจวนผู้ว่าก็ไฟดับ ฝากทางกองช่างให้ตรวจดูด้วย บางทีา้ารอให้ชาวบ้านแจ้งมาอาจเกิดความล่าช้า ให้ทางกอง
ช่างท าเป็นรอบในการตรวจดู  มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสักอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อย ในส่วนของกองการศึกษา ช่วงนี้
เด็กๆ ก็ไปท าการแข่งกีฬาในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม ที่จะส่งไปแข่งในระดับชาติอีกครั้ง แต่มีหนังสือซักซ้อมในเรื่องของ
การดูแลอุปกรณ์ก่อนที่จะเปิดเทอม ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัสดุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่อยู่กลางแจ้ง ก็อยากฝากให้ทาง
โรงเรียนได้ตรวจสอบดูก่อนที่จะมีการเปิดเทอม อันไหนที่ช ารุด อันไหนที่จะท าให้เกิดความไมป่ลอดภัยกับลูกหลาน ก็ 
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ให้รีบแจ้งเข้ามา ทางกองการศึกษาจะได้ไปด าเนินการซ่อมแซมก่อนที่จะเปิดเทอม เพราะา้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะท าให้
เกิดปัญหาได้ ฝากทางโรงเรียนให้ท าการตรวจสอบให้เรียบร้อยด้วย  การรายงานตามรอบของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินตามข้อทักท้วง ตอนนี้ทางกองคลังจะมีรายงานอยู่ห้วงหนึ่งก็คือเดือนธันวาคม หลังจากสิ้นปีงบประมาณต้อง
รายงานงบประมาณรายรับรายจ่ายภายใน 90 วัน ทางกองคลังตอนนี้มีส่วนไหนที่รายงานไปบ้างแล้ว เพราะต้อง
รายงานทั้ง สตง. และรายงานเข้ากรม ฯ ฝากกองต่างๆ เอกสารอะไรที่ยังขาดเหลืออยู่ บางทีขาดตกบกพร่องไปในเรื่อง
ของการปิดงบ ทางกองคลังขอความร่วมมือก็ต้องรีบด าเนินการให้ และอีกรายงานคือรายงานตามข้อทักท้วงของ สตง. 
เดิมทีที่เค้าท้วงมาเมื่อเดือนมีนาคม รายงานไปเรียบร้อยหรือยัง 1. คือเรื่องของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2. เรื่องของ
การเงินของจังหวัด า้ามีข้อทักท้วงหรือหนังสือขอความร่วมมือ ให้รีบด าเนินการตามเวลาที่เค้าก าหนด า้าไม่ด าเนินการ
ตามเวลาที่ก าหนด เรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อประมาณ
สองอาทิตย์ที่แล้วมีหนังสือลับมาจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมาอีก ได้ท าการทักท้วงมาในเรื่องของการเงิน เดี๋ยว
จะแจ้งให้อีกครั้ง มีอยู่หลายเรื่อง ส าคัญที่สุดคือให้รักษาห้วงเวลาที่เค้าก าหนดให้รายงาน า้ายังท าไม่เสร็จให้รีบ
ด าเนินการแจ้งเป็นการด่วน เรื่องของการจัดกิจกรรมลอยกระทงที่ก าลังจะมาาึง ทางกองช่างได้ท าการจัดเตรียมไป
บางส่วนในเรื่องของสาานที่ เรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ ให้ทางกองการศึกษาที่เป็นเจ้าภาพหลัก ได้ประสานกับ
ทางกองคลัง ในเรื่องของการเบิกจ่าย ให้รีบด าเนินการก่อนเพ่ือจะได้ไม่ติดขัดในด้านของเอกสาร เพราะว่าการจัด
กิจกรรมมีหน่วยงานอ่ืนมาร่วมด้วย อย่าให้มีปัญหาติดขัดที่หน่วยงานของเราเอง  ฝากกองการศึกษากับกองคลังให้
ประสานกัน และทางกองช่างซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของสาานที่ ก็ต้องรีบแจ้งทางกองคลังในเรื่องของการเบิกจ่ายในการ
จัดเตรียมสาานที่ต่างๆ เรื่องของการประเมิน LPA  ตามที่ ผอ. กองวิชาการได้น าเรียน  ขอให้เราได้ใส่ใจในเรื่องนี้ การ
ตรวจสอบความโปร่งใสของ ปปช. จะมีเกณฑ์การให้คะแนนความโปร่งใสมา ทางกองวิชาการจะประชุมอีกรอบ เพ่ือ
ซักซ้อมและลงไปในรายละเอียด เดี๋ยวทางกองวิชาการจะส่งไกด์ลายให้ดูเพ่ือไปศึกษาในเบื้องต้นก่อน เพ่ือที่จะได้ดูว่ามี
อะไรติดขัดในส่วนของผมขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  ขออนุญาตย้อนไปตอบโจทย์ท่านรองบรรเจิดที่าาม
ในวาระที่ 3 ซึ่งท่านาามว่าตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เรา
สามาราแต่งตั้งใครมารักษาราชการแทนได้บ้าง  ผมต้องกล่าวในหนังสือประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการบุคคลของเทศบาล  ประกาศไว้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2545 เรื่องรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการจะระบุไว้ในข้อที่ 270 ระบุไว้ว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ด าร งต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลในส านัก กอง หรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพ่ือความ
เหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในส านัก กอง ในส่วนราชการนั้น นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลคนใดคนหนึ่ง ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็น
ผู้รักษาราชการแทน ไม่ต่ ากว่า ผอ. อาจจะเป็นรองปลัดก็ได้ ประกาศตรงนี้คือให้แต่งตั้งพนักงานในกองก่อน คงจะต้อง
เป็นพนักงานในกองที่เป็นสายบริหาร ที่อยู่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี    
ท่านอ่ืนมีอะไรหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 11.05 น. 

 

 

 

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

 

 
 

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสันติภาพ เรืองริวงศ์) 
                ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


