
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  1 / ๒๕๕9 

วันที่  27  มกราคม  ๒๕๕9 
เวลา  ๑3.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
           ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
   2. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์  รองปลัดเทศบาล 
   3. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาล 
   4. นายสัณธิติ   แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
   5. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   6. นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   7. นายไวยวิทย์   เชยประทุม  ผู้อ านวยการกองช่าง 
   8. นางพิศเพลิน   ฉัตรไชยพรกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   9. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   10. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
   11. นางสาวทิพพรัตน์  แก้ววิสิษฏ์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
   12. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   13. นายศรีทอง   สรรพโชติ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   14. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
   15. นายอาคม   สมบูรณ์วงศ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   16. นายสุรพรชัย  เกิดมงคล (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   17. นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   18. นางพัชรี   ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   19. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   20. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   21. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   22. นายคมสัน   ศิริปักมานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   23. นางธัญพร   กมลกุลรภัส  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
   24. นายจักรี   จันทร์ไพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
   25. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
   26. นางอมรา   อาคมานนท์  พยาบาลช านาญการพิเศษ 
   27. นายประพล  รัตนมาลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
   28. นายชัยศิริ   จันทร์รักษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   29. นายชรัตน์   พานิกุล   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
   30. จ.อ.ณัฐพล   นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   31. นายธนิตย์   มีโภคา   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   32. จ.ส.อ.สุริยันต์  จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   33. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา ๑3.๐๐ น. 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 วันที่ 27 มกราคม ๒๕๕9 เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12 / ๒๕๕8  
                             วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕8 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12 / ๒๕๕8 วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕8 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / ๒๕๕8 วันที่ 24 
ธันวาคม ๒๕๕8 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕8 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญส่วนราชการแต่ละส่วนรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ๒๕๕8 ขอเชิญส านักปลัดเทศบาล (ไม่มี)  
กองคลัง (ไม่มี) กองวิชาการและแผนงาน (ไม่มี) กองสวัสดิการสังคม (ไม่มี) งานทะเบียนราษฎร (ไม่มี) สถานธนานุบาล 
(ไม่มี) 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นระดับประเทศ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันและไดร้างวัลเหรียญทองแดง กีฬาเปตองชาย (ทีม 3 คน) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ขอบคุณครับ 

   นางอมรา  อาคมานนท์ พยาบาลช านาญการพิเศษ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รายงานความคืบหน้าเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ขณะนี้ได้รับรายชื่อของทุกกองแล้ว มีผู้ประสงค์เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ จ านวน 105 คน ขอแจ้งการเตรียมตรวจในวันที่ 8 มีนาคม 2559 การเตรียมตัว คือ งดเครื่องดื่มและ
อาหารทุกชนิดหลังเวลา 22.00 น. และเตรียมเงินช าระค่าตรวจสุขภาพ ผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้หญิง 610 บาท ผู้ชาย 
460 บาท ผู้มีอายุเกิน 35 ปี ผู้หญิง 1,080 บาท ผู้ชาย 930 บาท ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับ
การตรวจเพ่ิมเติม ไม่แน่ใจว่างานป้องกันฯ และงานทะเบียนฯ ข้อมูลจะถึงพนักงานทุกคนหรือไม่ สามารถส่งรายชื่อ
เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ และขอประสานไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกโรงเรียน เพราะจะมีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ตรวจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะผ่านเกณฑ์ ครูผู้ดูแลเด็กเล็กจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน และถ้าครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กมีสิทธิเบิกจ่ายราชการก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. สามารถ
เข้ารับการตรวจได้เลย ขอบคุณค่ะ 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม      
ทุกท่าน เรื่องที่ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าของการสร้างรถไฟทางคู่ไทย – จีน เป็นการเจรจาลดดอกเบี้ย 
เดิมที่จีนคิดอัตราดอกเบี้ย 2.5% ลดลงเหลือ 2% ใช้เส้นทางทางภาคเหนือ เข้ามาจากประเทศลาว คือ เส้นทาง
กรุงเทพฯ – แก่งคอย – นครราชสีมา – หนองคาย และแก่งคอย – มาบตาพุด และการเจรจาเรื่องสัดส่วนการลงทุน
ก่อสร้าง เบื้องต้นไทยต้องการเปิดให้จีนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนเพ่ิมมากขึ้น เช่น จีน 60% ไทย 40% อาจเพ่ิม
เป็นจีน 70% และไทย 30% ส่วนจะใช้รูปแบบไหน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง และความร่วมมือ
ระบบรางไทย – ญี่ปุ่น การรถไฟแห่งประเทศไทยจะทดลองเดินรถไฟขนส่งสินค้าในเส้นทางหนองปลาดุก – บางซื่อ ใน
วันที่ 27 มกราคม 2559 ก่อนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งทางญี่ปุ่นเห็นว่าสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ทั้ง
ขนส่งสินค้า และผู้โดยสารได้ เบื้องต้นเปิดบริการขนส่งสินค้าโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ จากนั้นจะปรับปรุงให้เป็นรถไฟทาง
คู่ และเป็นรถไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้มาก 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

   นายชัยพร  สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม      
ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปีนี้จัดงานเป็นครั้งที่ 30 ก าหนดจัดงานวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 
2559 กิจกรรมที่ส าคัญ คือ การเดินธุดงค์ โดยจะใช้เส้นทางอ าเภอเมือง เริ่มต้นจากวัดป่ามะไฟ เดินผ่านศาลนเรศวร     
ไปอ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ และอ าเภอศรีมโหสถ สิ้นสุดที่วัดสระมรกต สถานที่จัดงาน ขอประชาสัมพันธ์
ให้ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรื่องป้ายท่ีผมให้ทางกองช่างทาสี ผมขอให้ทางกองช่างรีบด าเนินการด้วย เพราะประชาชนต่อว่ามาหลายครั้งแล้ว และ
เรื่องถนนที่ผมส่งรูปให้ ผอ.กองช่าง ถนนบริเวณทางเข้าหอพักในเขตชุมชนคลองวัว ประชาชนบอกว่าท าไมท าถนนแล้ว
ทางเลี้ยวเข้าเป็นอย่างนั้น จะมีวิธีใดที่จะท าให้ถนนตรงนั้นสวยงามหรือจะน าหินคลุกเข้าไปท าก่อนให้เรียบร้อย ผมจะได้
มีเหตุผลที่จะตอบค าถามประชาชนได ้

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องถนนที่ท่านรองฯ ส่งรูปมาให้ทางกองช่างด าเนินการ ถนนทางเลี้ยวเข้าหอพักในเขตชุมชนคลองวัว รองประธาน
ชุมชนคลองวัวเป็นคนแจ้งว่าตรงนี้เป็นที่สาธารณะ ทางกองช่างก็ได้ด าเนินการตามที่รองประธานชุมชนคลองวัวแจ้ง 
เพราะเม่ือก่อนที่ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลของหอพัก แล้วเขาก็ด าเนินการโอนกันให้ที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะตั้งแต่เมื่อไรก็
ไม่ทราบ ทางรองประธานชุมชนคลองวัวก็แจ้งมาว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะ ทางกองช่างก็เลยด าเนินการตามที่รอง
ประธานชุมชนคลองวัวแจ้ง จึงท าให้ถนนทางเลี้ยวเข้าหอพักเป็นอย่างท่ีท่านรองฯ ส่งรูปมาให้ ทีนี้วิธีที่จะท าถนนตรงนั้น
ให้ดูสวยงาม ทางกองช่างขอออกไปส ารวจดูก่อนแล้วจะรีบด าเนินการโดยเร็ว ขอบคุณครับ 

    นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) ที่ย้ายมาใหม่ นายวิรัตน์  สมจิตร ยินดี
ต้อนรับครับ มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
ขอปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม เวลา ๑3.25 น. 

 

 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์) 
         รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


