
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  3/2560 

วันที่  28  มีนาคม  2560 
เวลา  ๑0.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2. นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรี 
   3. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  4. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   5. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
   6. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   7. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  8. นายรังสรรค์  พันธุ์ชื่น   (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  9. นางสาววิยะดา บุญกล้า  (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  10. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  11. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  12. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  13. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  14. นายณัฐเศรษฐ แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  15. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
  16. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  17. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  18. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  19. นายบุญลือ  ถึกวงษ์  นิติกรช านาญการพิเศษ 
  20. นางสาวศศิธร น่วมจิตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   21. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   22. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
   23. พ.จ.อ. มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
   24. นายธนิตย ์  มีโภคา  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   25. นายชรัตน์  พานิกุล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  26. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   27. นางสาวอบเชย สีดาเคน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
   28. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
   29. นางสาววภิาลักษณ์ โมราบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
   30. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   31. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   32. นายภานุพงศ์  มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
งานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. รดน้ าคณะผู้บริหาร และวันที่ 13 เมษายน 
2560 พิธีท าบุญตักบาตร บริเวณศาลหลักเมือง และโครงการงานวันเทศบาล วันที่ 20 เมษายน 2560 จัดกิจกรรม
พัฒนาฯ เวลา 08.30 น. และวันที่ 24 เมษายน 2560 พิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/๒๕60 
                             วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕60 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ ๒๕60 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการร่วมกันใช้กระดาษรีไซเคิล เช่น 
กองคลัง หนังสือทวงค่าขยะขอให้ใช้กระดาษรีไซเคิล ทางกองช่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ทาสีรั้วสวน
สุขภาพให้ไปถึงหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี และดูแลเรื่องความสะอาด เรื่องการประชุมคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ในส่วนของกองการศึกษา สวนสุขภาพหน้าโรงเรียนปราจีน
กัลยาณี ประชาชนออกก าลังกายเป็นจ านวนมาก ท าไมเราไม่หาชุดเครื่องออกก าลังกายมาเพ่ิม ขอให้จัดสรรงบประมาณ
มาซื้อเพ่ิม ฝากกองการศึกษาดูแลเรื่องนี้ด้วย และกองคลัง เรื่องที่ค้างเงินบริษัทไจแอนท์บลู เพราะว่าหลายแสนบาท  
ถ้าทางบริษัทไจแอนท์บลู ร้องเรียนขึ้นมาทางเราจะล าบาก ส่วนเรื่องวันอนุรักษ์มรดกไทย ขอให้ทางกองการศึกษาชี้แจง
รายละเอียด 

  นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน เรื่องของวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีการประชุมทั้งส่วนของจังหวัดและสภาวัฒนธรรม 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เราเป็นในนามของสภาวัฒนธรรมต าบลหน้าเมืองกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองปราจีนบุรี เรา
จะเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมว่า เราจะต้องจัดขบวน 1 ขบวน เพ่ือร่วมเดิน ในวันที่ 1 
เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป วัตถุประสงค์หลักของการเดินขบวนต้องแต่งกายผ้าไทยสีที่เน้นเป็นสีม่วง 

/แต่ถ้าไม่มี... 
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แต่ถ้าไม่มีให้เป็นสีอ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม ในส่วนของขบวนแห่ ที่เราจะต้องร่วมเดินขอให้แบ่งเป็นส่วนๆ เล่าเรื่อง
ความเป็นมาในส่วนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรม ได้พูดคุยกับทางชุมชน ซึ่งมี
ชุมชนหน้าค่ายจักรพงษ์ ไดม้ีผู้แทนมาก็เลยได้พูดคุยกันในส่วนที่ 1 ทางชุมชนจะรับมอบหมายในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชน 
และจะต้องขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 โรงเรียน มาในส่วนอ่ืนๆ ขอแจ้งให้โรงเรียนเทศบาล 1 , 3 , 5 และ 
6 จัดในส่วนของการเทิดพระเกียรติ อย่างเช่นเป็นรูปของพระบรมรูปน าหน้าขบวน มีธงชาติ มีคนถือป้าย ถือพานพุ่ม 
หรือจะเป็นลักษณะแผ่นป้ายไวนิลเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับทางพระองค์ท่าน ขอให้ทั้ง 4 โรงเรียนช่วยกันคิดมา ในส่วน
ของโรงเรียนเทศบาล 2 จะมาในส่วนของทางด้านศาสนาในชุมชนเรา อาจจะเป็นในเรื่องของวันเข้าพรรษา ให้จ าลองมา
ให้เห็นภาพ หรือการบวชสามเณร หรืออัญเชิญพระพุทธสิหิงค์หรือหลวงพ่อเพชรมาร่วมขบวนด้วยก็ได้ ในส่วนของ
โรงเรียนเทศบาล 4 จะมาในส่วนของงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ขอให้ร่วมกันคิดมาว่าจะน าเสนอในรูปแบบ
ไหน แต่ทุกรูปแบบต้องแต่งกายผ้าไทย ส่วนผู้ชายถ้าไม่มีผ้าไทยก็จะเป็นโจงกระเบนหรือว่าผ้าหม้อห้อมแล้วผ้าขาวม้า
คาดเอวก็ได้ แต่ผู้หญิงทุกท่านต้องเป็นชุดผ้าไทยทั้งหมด ขอให้มารวมตัวกันในเวลา 16.30 น. ที่หน้าเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ขบวนจะออกประมาณ 17.00 น. และจะมีการประกวดขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และ
รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท แต่ในส่วนของโรงเรียนที่ให้เตรียมงานทั้งหมดต้องบอกก่อนว่าเราไม่มี
งบประมาณให้ ให้เตรียมเท่าที่โรงเรียนสามารถท าได้ เพราะทางจังหวัดสั่งการมาโดยไม่มีงบประมาณให้ และอีกเรื่อง
การแสดงบนเวที ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ดิฉันจะติดต่อเป็นการส่วนตัวกับคุณครูที่รับผิดชอบในส่วนของการแสดง
บนเวทีเอง ขอความกรุณาทางโรงเรียนแจ้งให้คณะครูทราบด้วย และในเดือนที่ผ่านมามีการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กเล็ก โดยมีการอบรมท้ังหมด 3 วัน ที่โรงเรียนเทศบาล 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมคือผู้ดูแลเด็กและ
คณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดทางภาคเหนือ 3 
จังหวัด ผู้ได้เข้าร่วมอบรมก็ได้รับความรู้จากวิทยากรจากกรมส่งเสริมฯ ที่มาอนุเคราะห์ให้การอบรมในครั้งนี้ ขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

   นางพัชรี  ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วน
ของส านักปลัด ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากในวันที่ 1 เมษายน 2560 จะมีข้าราชการโอนย้ายมาด ารง
ต าแหน่ง 2 ท่าน ต าแหน่งแรกคือ นางไพลิน ศิริมนตรี ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองศรีเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง และอีกต าแหน่งคือ จ.ส.อ. จ าลอง กองค า 
สังกัดกองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ย้ายมาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 
ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)  

  นายพงษ์ยศ  บัวศรี หัวหน้าฝ่ายการโยธา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองช่าง
ในส่วนของงานโยธา มีงานตัดหญ้าตามถนน และการประชุมครั้งที่แล้วได้ให้กองช่างติดตามเรื่องงานควบคุมอาคาร
บริเวณถนนปราจีนอนุสรณ์ ชุมชนคลองวัว ที่มีการสร้างร้านค้าตรงริมเขื่อน ทางกองช่างได้ท าหนังสือหารือกับทางโยธา
จังหวัดฯ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารว่าสามารถปลูกสร้างได้หรือไม่ กรณีขออนุญาตเพ่ือการพักอยู่อาศัยแต่ผู้ขอ
อนุญาตไปใช้เป็นอาคารเพ่ือเป็นสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม เปิดเป็นร้านค้า ทางโยธาจังหวัดฯ ได้ท าหนังสือ
หารือไปที่กรมฯ ตอนนี้อยู่ระหว่างเรื่องรอตอบกลับเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

 

/นายทศพล... 
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   นายทศพล พินิจธนภาคย ์รองนายกเทศมนตรี เรื่องร้านค้าตรงคลองวัว ไม่ทราบว่ามีมาขออนุญาต
ใบประกอบการค้าหรือไม่ ถ้าไม่ได้มาขอแล้วเป็นอ านาจหน้าที่ของใครที่ต้องไปตรวจสอบ ถ้าไม่มีใบอนุญาตเปิดร้านได้
อย่างไร กองสาธารณสุขฯ ต้องออกไปดูแล ออกไปเตือน ถ้าเกิดมีคนร้องเรียนว่าทางเราละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มี
ใครร้องเรียนก็ไม่มีปัญหา ทางออกที่ดีคือเราต้องออกไปเตือน แล้วถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานว่าเราได้ออกไปด าเนินการ
แล้ว ลองคิดดูกันว่าถ้าคนไม่รู้เรื่องเลย บางทีอาจจะคิดว่าคนในเทศบาลฯ ไปเปิดร้านเอง ถึงไม่มาดูแลตักเตือน ถ้าเราไป
เตือนก็จบ ถ้าใครมาถามผม ผมก็จะได้บอกว่าไปเตือนมาแล้ว และถ้ายังฝ่าฝืนอยู่ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
เพราะไม่มีใบอนุญาต เพราะฉะนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของใครที่ต้องไปดูแลก็ต้องไปดูแล อย่างเช่น กองช่างดูแลเรื่อง
เกี่ยวกับการก่อสร้าง ว่าทางร้านค้าได้ลักลอบก่อสร้างหรือไม่ กองช่างต้องไปดูแล เพราะเวลายื่นแบบก่อสร้างจะต้องรู้ว่า
ก่อสร้างท าเป็นอะไร เช่นถ้าท าเป็นสถานบันเทิง ก็ต้องยื่นแบบสถานบันเทิงมา ลองดูว่าทางร้านค้ายื่นแบบผิดหรือไม่ 
และในส่วนของใบอนุญาตประกอบการทางกองสาธารณสุขฯ จะต้องออกไปตรวจสอบ 

   นายพงษ์ยศ  บัวศรี หัวหน้าฝ่ายการโยธา ขออนุญาตครับ บริเวณที่ดินตรงนั้นมีโฉนด คือสามารถ 
ขออนุญาตเราได้ ตอนนี้ทางกองช่างได้ออกค าสั่งไปแล้วให้ทางร้านค้ามายื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง แต่ในเบื้องต้นเท่าที่
ทราบมาเม่ือเช้าผู้อ านวยการกองช่างได้ส่งไลน์แจ้งมาว่า ทางกรมฯ ตอบกลับมาแล้วว่าพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่อนุญาตให้
ใช้เป็นด้านนันทนาการ ด้านที่อยู่อาศัยได้ ถ้าเป็นที่ของเอกชน แต่ถ้าจะน าไปใช้เป็นร้านค้าไม่ได้ เป็นสถานบันเทิงไม่ได้ 
เพ่ือการพาณิชยกรรมไม่ได ้ให้เป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างเดียว ขอบคุณครับ 

   นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี จะก่อสร้างอะไรจะต้องยื่นแบบมา จะต้องเขียนแบบ
มาว่าใช้ท าอะไร ถ้าท าเป็นสถานบันเทิงก็ต้องยื่นแบบเป็นสถานบันเทิงมา ถ้ายื่นแบบผิดแล้วเราปล่อยไปก็จะเป็นปัญหา 
ต้องแจ้งผู้ประกอบการว่าต้องไปขออนุญาต กรณีทดลองขายทดลองขายได้กี่วัน หากเลยก าหนดแล้วต้องไปขออนุญาต 
ในการที่จะไปขอใบอนุญาตประกอบการต้องมีเอกสารอะไรบ้าง หากผู้ประกอบการไม่มาขอเราก็ต้องไปติดป้ายระงับ
การประกอบการ แต่ถ้าทางผู้ประกอบการละเลยไม่ฟังเรา เราก็ไปแจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย เราไม่มีหน้าที่จับ 
กระบวนการของเราก็จบ ก็ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการโดยด่วน และเรื่องขยายถนนตรงตลาด หน้าค่ายจักร
พงษ์ ผมเห็นมีช่างเข้าไปด าเนินการรังวัดแล้ว ก็ขอให้ท าเข้าแผนไว้ และเรื่องโคมไฟแอลอีดีที่ให้ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้
ท าเรื่องหรือยัง เพ่ือที่จะได้น าเรื่องเข้าในที่ประชุมสภาและดูว่าจะผ่านหรือไม่ เพราะที่ต้องการคือมีเสาไฟอยู่แล้วเราใช้
เสาเดิมได ้ฝากกองช่างติดตามดูแลด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับความก้าวหน้าของกลุ่มจังหวัด มีการเห็นชอบในการลงทุน
ในนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นนิคมอุตสาหกรรม ภาพจะคล้ายๆ กับนิคมอุตสาหกรรม 304 หรือนิคมอุตสาหกรรม
สหพัฒน์ จะเกิดขึ้นที่ชายแดนของจังหวัดสระแก้ว ความคืบหน้าจะมีการสร้างงาน มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้น และ
นอกเหนือจากนี้ความคืบหน้า มีการวางศิลาฤกษ์เมื่อเดือนมีนาคม จัดตั้งด่านศุลกากรป่าไร่ จะอยู่ทางทิศเหนือของตลาด
โรงเกลือ เมื่อมีสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะเป็นทางเข้าออกในการขนถ่ายสินค้า ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

 

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

ปิดประชุม เวลา ๑0.40 น. 
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