
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

 ครั้งที่  3/2561 
วันที่  26 มีนาคม 2561 

เวลา  ๑4.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓ 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รักษาราชการแทนปลัดฯ 
  3. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  5. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
  6. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  7. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
   8. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  9. นายลิขิต  ติ๊บปะหา (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  10. นางสุชีรา  หงส์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  11. จ.ส.ท. ธ ารงยุทธ พรหมพร (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  12. นางสาวณัชชา ติณิรักษ์  (แทน) ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   13. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
  14. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  15. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  16. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  17. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  18. นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  19. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  20. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  21. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  22. นายบุญลือ  ถึกวงษ์  นิติกรช านาญการพิเศษ    
  23. จ.ส.อ. ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
  24. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
  25. นายชรัตน์  พานิกุล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  26. จ.ส.อ. สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
  27. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  28. นางสาวสุวชิาดา แก้วนาเหนือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 3/๒๕61 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561    
เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/๒๕61   
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561    

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ  

  นายวิรัตน์ สมจิตร ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 กระผมขออนุญาตแก้ไขรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 หน้าที่ 7 แก้ไขค าว่า นายวิรัตน์ สมจิตร ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 เป็น นายศรีทอง สรรพโชติ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 ครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใดอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที ่2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โปรดยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญกองการศึกษา ครับ 

  นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขออนุญาตรายงานให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้
สอบและปิดภาคเรียนแล้ว และเหลือข้ันตอนของการเก็บรูปภาพ ซึ่งต้องประสานกับทางโรงเรียนเพราะว่าเด็กนักเรียนมี
จ านวนที่ยังไม่ลงตัว ผิดพลาดไปประมาณ 10 คน ซึ่งจะขอไปประสานงานกับทางโรงเรียน โรงเรียนที่ลงตัวแล้วคือ
โรงเรียนเทศบาล 1,5,6 และที่ยังไม่ลงตัวคือโรงเรียนเทศบาล 2,3,4 ซึ่งจะขอคุยในเรื่องจ านวนเด็ก และส่วนที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้พูดคุยไว้ว่าเราจะไม่มีการปิดภาคเรียน ซึ่งกระผมได้ไปส ารวจกับครูผู้สอนแล้ว 
ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกเขตพ้ืนที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะมาส่งลูกหลานได้ เพราะว่าเป็นเด็ก
ที่อายุ 2 ปี ที่ลงไปดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่เกือบจะทุกโรงเรียน ได้พูดคุยและตกลงกับคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่า 
ให้เข้าสอนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ช่วงเดือนเมษายนต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคมจะท าการเปิดภาคเรียน พร้อม
กับโรงเรียน คือวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ส าหรับในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับโรงเรียนมีเสนอเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ            
                          /นายบรรเจิด... 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ฝากกองช่าง ตัดต้นไม้ตั้งแต่วัดแก้วและสองข้างทาง เถาวัลย์ที่อยู่บนสายไฟถ้าน าออกได้ก็ให้ทยอยน าออก จะเน้นกอไผ่
ตรงคลองวัวช่วยตัดให้โล่งด้วย และไฟฟ้าแสงสว่าง วันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่จะมีงาน ซึ่งจะมีการปิดถนนหน้าที่ว่า
การอ าเภอเมืองปราจีนบุรี แต่จะให้ไปติดไฟที่ทางเข้าหลังเรือนจ าที่อ้อมออกไปข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ไปติด
ไฟตรงนั้น เพราะว่ารถจะได้วิ่งอ้อมไปไฟจะได้สว่างทางด้านหลัง 

  นางพัชรี ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของ
ส านักปลัดเสนอเรื่องโครงการวันเทศบาล จะเป็นสัปดาห์ที่ 23 - 27  เมษายน 2561 (วันจันทร์ - วันศุกร์) มีการจัด
บอร์ดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานของเทศบาล จัดท าโดยกองวิชาการและแผนงาน และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทุกหน่วย
ราชการร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ส่วนวันที่ 23 เมษายน 2561 เราจะมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนา ตั้ งแต่เวลา 
08.30 น. - 16.30 น. จะมีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และชุมชนมาพร้อมกันที่หน้าเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เพ่ือร่วมกิจกรรมพัฒนา บริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน อาคารบ้านพัก ถนนหน้าเมือง ถนนราษฎรด าริ 
ถนนปราจีนตคาม สวนสาธารณะหน้าอาคารส านักงานเทศบาล วันนี้ ให้ใส่ชุดพัฒนาและจะนัดถ่ายรูปร่วมกันเวลา 
09.00 น. และแยกย้ายไปท ากิจกรรมพัฒนา และวันที่ 24 เมษายน 2561 มีการร่วมท าบุญถวายภัตตาหารเพล แด่
พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณใต้อาคารส านักงานเทศบาล การแต่งกายให้ใส่เสื้อเทศบาล (สีเขียว) ขอบคุณค่ะ 

  นางไพรลิน ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วในที่ประชุม เรื่องตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตอนนี้ทางกองคลังได้ตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ขั้นตอนการประชุม 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ  
 1. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี      เป็น  ประธาน  
 2. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     เป็น กรรมการ  
 3. นายสัณธิติ   แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด      เป็น กรรมการ 
 4. นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง       เป็น กรรมการ 
 5. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     เป็น กรรมการ 

ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีอะไรที่ค้างคา เรื่องของไฟฟ้า 15 ล้านบาท ที่มีหนังสือมาว่าให้ทางเราท าสัญญา ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ทางเราก าลังท าหนังสือยื่นให้มาท าสัญญาภายในสัปดาห์นี้ เรื่องการติดตั้งโทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน เอกสารยังไม่เรียบร้อย และเรื่องกล้องวงจรปิด อยู่ในช่วงของขั้นตอนคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของกล้องวงจรปิด ซึ่งข้ันตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานานแต่ทางเราได้ก าหนดระยะเวลาในค าสั่ง 15 วัน ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว) 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 (กองการศึกษา) 

  นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม     
ทุกท่าน ในเรื่องของโครงการวันสงกรานต์ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เชิญประชุมทาง
ชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมีมติในที่ประชุมว่า การจัดงานจะมี 2 ช่วงด้วยกัน คือช่วง
เช้าจะเป็นพิธีท าบุญตักบาตร ซึ่งพิธีท าบุญตักบาตรในปีนี้ก็จะเหมือนกับการท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ในรูปแบบ 
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ของการจัดงานและการท าบุญตักบาตร ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เริ่มเวลา 07.20 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เดินทางมาถึงบริเวณงาน และเวลา 07.30 น. จะเป็นช่วงพิธีการเปิดงาน จากนั้นก็จะเป็นพิธีตักบาตร เสร็จขั้นตอนช่วง
เช้า เวลา 10.00 น. เราก็จะย้ายมาที่ส านักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะมีพิธีสรงน้ าพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 9 รูป รด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ จ านวน 36 ท่าน ซึ่งจะเป็นผู้แทนจากชุมชน ชุมชนละ 2 ท่าน เสรจ็จาการสรงน้ าพระและรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ จะมีการเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์จ าลอง หลวงพ่อเพชรจ าลอง และขบวนแห่ของชุมชน ซึ่งเป็นไป
ตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเดินขบวนแห่ไปตามเส้นทางเดิม คือผ่านซอย 5 ผ่านศาล
พระหลักเมือง และจะกลับทางสี่แยกไฟแดงเพ่ือกลับสู่ส านักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะมีการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน ระหว่างขบวนแห่ ทางชุมชนและพนักงานเทศบาล เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี  และในวันที่ 11 เมษายน 2561 จะ
เป็นการรดน้ าขอพรจากนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีในช่วงเช้า เวลาประมาณ 10.00 น. ที่โรงแรมโซเฟีย ต่อจาก 
นั้นจะมาท่ีส านักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รดน้ าขอพรจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เวลา 13.00 น. 
ขอบคุณค่ะ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงาน และครูทุกท่าน ให้มาเข้าร่วมขบวนแห่ของเทศบาล
เมืองปราจีนบุรีด้วย และใส่บาตรในช่วงเช้าให้ใส่เสื้อเทศบาล (สีเขียว) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายชัยพร สุคันธี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน น าเสนอการเปิดด่านถาวร แห่งที่ 2 บ้าน
เขาดิน จังหวัดสระแก้ว ติดกับประเทศกัมพูชา ผลของการเปิดจุดผ่านแดน จะเป็นการเพิ่มความสะดวก มีประตูบ้าน
เพ่ิมมากข้ึน สะดวกในการเดินทาง เพ่ิมความรวดเร็ว และเพ่ิมช่องทางการค้า สามารถใช้พาสปอร์ตในการเดินทางเข้า - 
ออก ได้ในด่านถาวร เส้นทางตรงนี้จะติดกับพระตะบอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตอนกลางของประเทศกัมพูชา ขอน าเรียนเพียง
เท่านี้ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ให้ใส่ชุดไทย เพราะต้องไปร่วมงานที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด 

  นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรื่องานย้อนยุค ที่จัดตรงฝั่งที่ว่าการอ าเภอ
เมืองปราจีนบุรีจนถึงหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้ขอความร่วมมือของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ให้จัดชุดการแสดงจ านวน 2 ชุด ไปแสดงในวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ได้ปรึกษากันแล้วว่า
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเทศบาล 4 ให้ช่วยจัดการแสดง 2 ชุด ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะขอประสานกับทาง
โรงเรียนอีกครั้ง ค่ะ 

  นางพัชรี ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขออนุญาตในที่ประชุมค่ะ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียน
ปิดภาคเรียน งานทะเบียนค่อนข้างจะเยอะมาก เพราะว่าคุณครู ผู้ปกครอง พาเด็กนักเรียนมาท าบัต รประจ าตัว
ประชาชนกัน ซึ่งจะขอความอนุเคราะห์ พนักงานในเทศบาลทุกท่าน ของผู้ใดที่ยังไม่มีความจ าเป็นขอให้มาท าในช่วงเปิด
ภาคเรียนไปก่อน เพราะช่วงนี้ประชาชนจะเยอะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ขอบคุณค่ะ 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 14.35 น. 

 

 

 

     (ลงชื่อ)              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
            (นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ) 
              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  

 

 
 

     (ลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุกิจ เทพประสิทธิ์) 
          รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
              ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


