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 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 7/2562 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
เวลา 10.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
          ๑.  นายบุญเกื้อ           พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

2.  นางธนวรรณ  พากเพียรศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
3.  นายทศพล     พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

  4.  นายภวัต            ใจห้าว  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  5.  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  6.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  7.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  8.  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด 
  9.  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  10.  นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง 
  11.  นายณัฐรุทธิ์ สุขสัมพันธ์ ผู้แทนผู้อำนวยการกองช่าง 
  12.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  13.  นางเฉลิมศรี ชาวเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  14.  นายชาญชัย ผาตยานนท์ ผู้แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  15.  นายวิรัตน์  สมจิตร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  16. นางภาริณี  ผ่องแผ้ว  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  17. นางสุชีรา  หงษเ์จริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  18. นางสาววิยะดา บุญกล้า  รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  19. นายคมสัน  พลแก้ง  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ 
  20. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  21. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  22. นายอดิศักดิ ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  23. นางจันทร์เพ็ญ พันธ์สอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
  24. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายสายัณห์  อยู่สุขสุวรรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  2.  นายวิริยะ  สันติสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   

3.  นางรัตติกาล  โชติมา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
4. นางพัชรี  ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

  5.  นายณัฐเศรษฐ  แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  6. นางเสาวนีย์            จันทร์รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
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  7. นายบุญลือ  ถึกวงษ ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ 
8. นางสาววรมัย  อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
9. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

  10. นายพงษ์ยศ  บัวศรี     หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศศิธร  น่วมจิต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2.นายสมเกียรติ  กันโต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

  3. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  4. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  5. นางสาวยุพดี  จุฑาธิปไตย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
  6. จ.อ.ณัฐพล  นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  7. จ.ส.อ.สุริยันต์  จำปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  8. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  9. นางสาวกาญจนา แสนสิมมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  10. นายภานุพงศ ์ มีวงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
     
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  นายบุญเกื้อ  พากเพียรศิลป์  นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  กล่าวเริ่มการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ  ครั้งที่ 7/๒๕62  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบรุี 
ชั้น 3  

  มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/๒๕62   
     วันที่ 27 มิถุนายน 2562    

 นายบุญเกื้อ  พากเพียรศิลป์  นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงาน
การประชุมหรือไม่ 

- ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญสำนักปลัด 
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นายอดิศักดิ์  โอสถผสม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในห้วงเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา 

- งานป้องกันได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสาธิตชุมชนหนาแน่น ให้กับชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 

- โครงการฝึกทบทวน การป้องกันให้แก่พนักงานดับเพลิง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  

           - การเตรียมวางแผนป้องกัน อุบัติเหตุภายในเขตเทศบาล เพื่อหาช่องโหว่ของหน้างานว่าตรงไหนที่สมควร
แก้ไขปรับปรุง  เช่น การลอกท่อ การเปิดทางน้ำ  

- การล้างพื้นถนนในเขตเทศบาล ทางป้องกันได้ร่วมมือกับทางสาธารณสุข ร่วมกันล้างพื้นถนนที่ประชาชน
ร้องเรียน  

- กิจกรรมเกี่ยวกับการเคารพธงชาติ ของเจ้าหน้าที่งานป้องกัน 

และมีอีก 1 เรื่องอยากเสนอที่ประชุม และนำเรียนคณะผู้บริหาร ในช่วงเช้าเดือนละ 1 ครั้ง อยากให้มีการ
เคารพธงชาติของส่วนราชการ   
 

นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในส่วนของงานทะเบียนราษฎร์ หยุด
ให้บริการอยู่ในขณะนี้ เพราะมีการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่กรมการปกครองได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มา
เปลี่ยนให้กับทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทำให้งานทะเบียนต้องหยุดบริการเป็นเวลา 2 - 3 วัน และน่าจะเปิด
ให้บริการได้ภายในวันนี้ 

นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองคลัง 

นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง ในเดือนที่ผ่านมากองคลัง 

- ขณะนี้กำลังเดินสำรวจในเรื่องของภาษี ซึ่งอาจจะล่าช้า เพราะใน 1 วันจะสำรวจได้ 2-3 ราย  

- สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง จะเป็นไปตามรายงานผลการปฏิบัติการที่แนบ  

- ขอเพ่ิมเติมจากรายงาน เมื่อวานมีผู้ชนะการประมูล จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในส่วนของกองคลังในการเรียกผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาต่อไป 

- มีการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีหาผู้ดำเนินการรับจ้าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ข้างร้านทองประเสริฐ จ้างเหมาปรับปรุงลู่วิ่ง สวนสาธารณะหน้าโรงเรียน ปกณ. 2 รายการนี้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการเรียกทำสัญญา  

- รายการการใช้จ่ายจริงตามงบประมาณ อยู่ในเอกสารที่แนบมาให้ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ที่สรุปผลการใช้
จ่ายเงินเป็นไตรมาส ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 สรุป ณ ปัจจุบัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว 61.94 เปอร์เซ็นต์ และมี
รายงานการรับจริงตามงบประมาณของเดือนกรกฎาคม ที่แนบมาว่า ณ ปัจจุบัน รายได้ที่เข้ามาตามประมาณการต่าง ๆ 
จะมีหมวดค่าภาษี หมวดค่าธรรมเนียม ค่าบัตรใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากอุปโภคและการ
พาณิชย์ รายได้จากภาษีจัดสรรต่าง ๆ ของเงินอุดหนุน จะรายงานไปถึงต้นปีงบประมาณคือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 
ถึงปัจจุบันว่ามีรายรับจริงเท่าไหร่ ในเอกสารที่แนบมา 
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นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอกองคลังจะมีภารกิจเร่งด่วน ที่เรามีการแต่งตั้ง
คณะทำงานไว้แล้ว ซึ่งก็คือคณะกรรมการสำรวจภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2562 และจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งต้องเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ปฏิทินในการดำเนินงานครั้งนี้เรา
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ 2 คณะ และจะมีกองช่างเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งการสำรวจภาษีทางกองช่างจะต้องรับผิดชอบด้วย 
และเราได้มีการประชุมกันไปแล้วและมอบหมายภารกิจกันแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปสำรวจเท่าที่ควร ออกไปได้วัน
ละ 2-3 หลัง ซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ และปฏิทินการจัดเก็บภาษีในปี 61 จะต้องส่งแบบประเมินให้กับผู้มี
หน้าที่ชำระภาษีก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถ้าส่งแบบไม่ได้นั่นคือเราไม่สามารถสำรวจได้แล้วเสร็จภายในกำหนด 
ก็คือภายในสิ้นปีนี้ ในปีต่อไปก็คือเดือนมกราคมจะต้องทำแบบ และส่งแบบให้ผู ้มีหน้าที่ชำระภาษี ก่ อนวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น ถ้าส่งไม่ทันไม่สามารถเก็บภาษีได้ และจะต้องมีคนรับผิดชอบ เรื่องนี้ยังไม่มีการขยายเวลา 
ลูกค้าที่จะเข้าข่ายที่จะต้องชำระภาษีมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าราย ขณะนี้น่าจะยังไม่ถึง 100 ราย ที่ออกไปสำรวจ 
และมีเวลาถึงสิ้นเดือนธันวาคมเท่านั้น ฝากคณะกรรมการที่ได้มีการแต่งตั้งไว้แล้ว และจะมีก็ช่างออกเป็นคณะทำงาน
ด้วย เพราะถ้าจะเก็บภาษีไม่ได้จะต้องมีความผิด 

นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองช่าง 

นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ในส่วนของกองช่างขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

งานสาธารณูปโภค 

- จะมีการประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธย 

งานสวนสาธารณะ  

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหน้าเทศบาล  

- ตัดต้นไม้บริเวณแม่น้ำหลังโรงเรียนมารี  

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหน้าโรงเรียน ปกณ.  

งานไฟฟ้า  

-ดำเนินการซ่อมแซม ไฟบริเวณถนนราษฎรดำริ ซอยไทยวิเชียร ริมเขื่อน ถนนวัดศรีมงคล วัดหลวงปรีชากูล  

โครงการก่อสร้าง  

- บริเวณปากซอยบ้านเอื้ออาทร ตอนนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว วางท่อไปแล้วประมาณ 100 เมตร  

- ถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว  

- ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจาก ติดเสาไฟฟ้า และท่อประปา ซึ่งทางกองช่างได้
ทำหนังสือแจ้งไปทั้ง 2 หน่วยงานแล้ว  

นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 นายชาญชัย ผาตยานนท์ ผู้แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเดือนที่ผ่าน
มากองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอนำเสนอผลงานเดือนกรกฎาคมดังนี้ 
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งานรักษาความสะอาด 

- ล้างตลาดเทศบาล และตลาดหน้าค่าย และบริเวณริมเข่ือนโต้รุ่ง  

- ตัดหญ้าบริเวณถนนราษฎรดำริ ถนนปราจีนตคาม ถนนเทศบาลดำริ  

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

- การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

- การออกใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ 

- ตรวจสารปนเปื้อนในน้ำมันทอดซ้ำ และน้ำดื่มตามตู้ 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข  

- การตรวจรักษาผู้ป่วย คัดกรองโรคความดันสูง และเบาหวาน  

- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังตามชุมชน  

งานทันตกรรม  

- ออกหน่วยไปท่ีโรงเรียนจงหมิน และโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี  

งานส่งเสริมสุขภาพ  

- งานประชุม อสม. 

- เยี่ยมบ้านหลังคลอด  

- จัดกิจกรรมเก่ียวกับผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้พิการ 

- เรื่องเก่ียวกับชุมชนผู้สูงอายุ บานไม่รู้โรย  

- เรื่องอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

งานป้องกันและควบคุมโรค  

- การสอบสวนโรคไข้เลือดออก สอบสวนโรคมือเท้าปาก  

- มีการจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บริเวณชั้น 1 อาคารเทศบาล  

งานโรคสัตว์ 

- การตรวจโรคสัตว์  

- ออกใบอนุญาตการฆ่าสัตว์ 
 
นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองสวัสดิการสังคม 

  จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ ในส่วนของกองสวัสดิการ
สังคม ขออนุญาตรายงานเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ ในข้อสุดท้ายที่รายงานไป เกี่ยวกับเรื่องที่จะมีเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไป
เร่งรัด ตามเงินเบี้ยยังชีพที่ขาดคุณสมบัติ จำนวน 3 ราย ที่ไปตามมาแล้ว  
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- นางสุมาลี  ซึ่งเป็นแม่ของคุณศิริลักษณ์ บริษัทฮอนด้า เจ้าตัวรับทราบแล้วและได้ทำการติดต่อกลับมา จะนำ
เงินมาคืนในส่วนที่ได้รับเกินไป  

- นายหนูน้อย  รายนี้ตามค่อนข้างยาก ปัจจุบันสืบทราบมาว่าย้ายไปที่หนองไข่ไก่ ได้ตามจนเจอ  แต่นายหนู
น้อยไม่เข้าใจเอกสาร สุดท้ายได้ลูกชายคนโตรับทราบเบื้องต้นในรายละเอียดต่าง ๆ ยินดีที่จะคืนเงิน  

- อีก 1 รายยังติดต่อไม่ได้ แต่รู้จักดีเป็นพี่ชายของ นายประพจน์ ศรีสุวรรณ กำลังติดต่อให้นำเงินมาคืน                            

ช่วง 13:30 น.วันนี้จะทำการลงพื้นที่ ที่เซียนซือ เพิ่ม 2 ราย ถ้ามีเหตุใดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองการศึกษา 

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ในส่วนของกองการศึกษา 

- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ช่วยส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม งานวิชาการที่เทศบาล
นครระยอง เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งคุณครูและนักเรียนได้ไปสร้างชื่อเสียงเป็นตัวแทนระดับภาค และจะไปทำการ
แข่งขันระดับประเทศที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 สิงหาคม 2562  และคุณครูผู้ดูแลเด็ก ก็จะไปรับ
โล่รางวัลที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดด้วย ซึ่งเป็นตัวแทนระดับอำเภอเมืองของเรา  

- ทางจังหวัดปราจีนบุรีได้แจ้งให้ทราบว่า เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีผลการจัดการศึกษาในเรื่องของ o-net 
สูงขึ้น ในขณะนี้ทางกองการศึกษาได้สรุปรายงานขั้นตอนให้ทางจังหวัดทราบแล้ว และจังหวัดจะรายงานไปที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนั้นจะเรียนเชิญคณะผู้บริหารไปรับโล่รางวัล ซึ่งทางกรมจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง  

- เรื ่องโครงการอาหารกลางวันได้แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทราบ และติดตามซึ่งทางโร งเรียนของเราได้
ดำเนินการอย่างดี เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน 
  
  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญโรงเรียนเทศบาล 
   

           นายวิรัตน์  สมจิตร  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  ตามท่ีท่าน ผอ. กองการศึกษาได้นำเรียน
ไปแล้วว่า โรงเรียนเทศบาล 1 ของเรามี o-net ที่สูงขึ้น ในเรื่องของกลุ่มต่าง ๆ คุณครูของเรามีความสามารถที่ท่าน
ผู้บริหารได้ส่งคุณครูของเราไป วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม 

 
นางภาริณี ผ่องแผ้ว ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 ได้ดำเนินการตามโครงการและได้

รายงานตามเอกสารที่แนบ ขอรายงานเพิ่มเติม ทางวิชาการของโรงเรียน ตามที่ท่าน ผอ. กองการศึกษาได้นำ
เรียน ผลการสอบของ o-net ของโรงเรียนเทศบาล 2 ได้เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ครบทุกสาระ ส่วนครูที่เป็นผู้แทน
แข่งขัน นิทรรศการภาคตะวันออก ได้เหรียญทองอันดับ 1 มาคือคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นตัวแทน
ระดับภาค  ส่วนนักเรียนเราได้ระดับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ไม่ได้เป็นตัวแทนระดับภาค 

 
นางสุชีรา หงส์เจริญ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3  ขอรายงานเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ 

ตอนนี้เราได้ส่งนักเรียนไปหาอาชีพ3 ที่ทางโรบินสัน ให้เด็กออกไปขายของ เด็กนักเรียนได้ไปขายของเมื่อ วัน
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เสาร์-อาทิตย์ ห้างโรบินสันได้มอบทุนให้ 6 ทุน ทุนละ 5 ,000 บาท ให้สำหรับเด็กที่ไปประกอบอาหาร เป็น
การส่งเสริมอาชีพของเด็ก  

 
นายคมสัน  พลแก้ง รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 ขอรายงานเพิ่มเติม

เรื่องผล o-net ที่ท่าน ผอ.กองการศึกษาได้นำเรียน ได้พัฒนาเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ
ของทางโรงเรียนก็มีการมอบทุนสำหรับนักเรียนทุกคนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทโตโยต้า ปราจีนบุรี 
และ อิซุซู มอเตอร์เซล มามอบทุน 
 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว) 
 

-ไม่มีเรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว) 
 
มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อันดับแรกขอรายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา  

- งบประมาณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563  
- ฝ่ายบริการ จะมีการบันทึกภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น งานเฉลิมพระ

ชนมพรรษารัชกาลที่ 10 และกิจกรรมจิตอาสา วันเข้าพรรษา ที่มีการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาเผยแพร่ในสื่อของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

เรื่องท่ี 2 ประชาคมอาเซียน ตามเอกสารได้นำคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25-
26 กรกฎาคม 2562 เป็นการยืนยันว่าการส่งเสริมเกี่ยวกับอาเซียนยังมีบรรจุไว้ในนโยบายหลัก 12 ด้าน บรรจุไว้ใน
ข้อ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ยังยืนยันความคิด ร่วมมือร่วมใจ 
ก้าวไกล ยั่งยืน 
 

  มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

  นางธนวรรณ พากเพียรศิลป ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

- ขอฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการเก็บขยะงานเขตเทศบาล ที่สังเกตได้คือการวางถังขยะ ที่มี
เศษขยะหล่นกระจัดกระจาย มันเป็นหน้าที่ของใครขอให้กองสาธารณสุขไปสำรวจ ว่าเป็นหน้าที่ของผู้กวาดขยะ หรือผู้
มีหน้าที่จัดเก็บขยะ แต่ถ้าทั้ง2หน้าที่นี้ช่วยกัน ทั้งผู้จัดเก็บและผู้กวาดถนน มีความรับผิดชอบมากขึ้นก็จะทำให้ส่วนนั้น
สะอาดขึ้นได้ มันเป็นสุขลักษณะของประชาชนอย่างหนึ่ง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนจะตำหนิเทศบาลเรื่องความ
สะอาดในเขตเทศบาล ตรงนี้ก็เป็นส่วนของประชาชนด้วยเหมือนกันแต่เราไม่สามารถ บอกเขาได้ว่ามันเป็นหน้าที่ขอ ง
ประชาชน เพราะฉะนั้นเราควรทำหน้าที่ของเราให้ดีก่อน ส่วนในเรื่องของพนักงานกวาดถนน เรามีหน้าที่ตักเตือนเขาได้
ว่ากวาดสะอาด หรือไม่สะอาด  
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- ฝากกองช่างและป้องกัน เรื่องของท่อระบายน้ำ เห็นว่าไปขุดลอกกระสอบทรายเก่าเมื่อหน้าฝนที่แล้ว ที่ทาง
ป้องกันได้นำกระสอบทรายไปอุดท่อไว้ หน้าฝนที่แล้วได้มีการเก็บขึ้นมาจากท่อหรือยัง ขอให้ สำรวจ ไม่ใช่ว่าพอถึงหน้า
ฝนก็ไปขุดลอกโดยไม่รู้ว่ามีกระสอบทรายอุดท่อได้นำขึ้นมาหรือยัง  

- กองคลังเรื่องการเบิกจ่ายในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขอให้เร่งรัดเป็นบางกรณี ในกรณีที่มีหนังสือทักท้วง
มา ว่าการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็เร่งรัดการเบิกจ่ายออกไป 

- ฝากงานสวนสาธารณะ คือสวนสาธารณะบริเวณศาลพระหลักเมือง ซึ่งมีประชาชนเข้าไปสักการะศาลพระ
หลักเมืองเพ่ิมมากข้ึน ขอให้เอาใจใส่กับสวนบริเวณศาลพระหลักเมืองเพ่ิมข้ึน  

- ฝากพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานชั่วคราวแต่ละกองมีพนักงานส่วนนี้เยอะมาก จึงขอให้แต่ละกอง
สำรวจ พนักงานส่วนนี้ทำงานคุ้มค่าไหม มีหน้าที่ทำงานเต็มที่หรือเปล่า กับการจ้างของเทศบาล 

         นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในกรณีของกองคลัง การเบิกจ่ายหรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆก็ขอให้ ตรวจสอบงบประมาณ และหนังสืออีกเรื่องหนึ่งที่ได้แจ้งไปตามกองต่าง ๆแล้ว ที่ให้กรอก
แบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งกองต่าง ๆได้ส่งมาแล้วแต่ว่าไม่ครบถ้วน วันนี้จะส่งคืนไปให้แต่ละกองเพ่ือ
กรอกให้ครบถ้วน และนำกลับมาให้ทางสำนักปลัดในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แบบตัวนี้เราจะส่งให้กับกรม 

 
มติที่ประชุม  ทราบ 

เลิกประชุม เวลา 10.40 น. 

 

 
     (ลงชื่อ)              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
                   (ภานุพงศ์  มีวงศ)์ 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
  

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสันติภาพ เรืองริวงศ์) 
                ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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