
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  7/2561 

วันที่  24  กรกฎาคม  2561 
เวลา  ๑4.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมือง รักษาราชการแทน ปลัดฯ 
  3. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4. นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 
  5. นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  6. นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง 
  7. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  8. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9. นางเฉลิมศรี            ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10. นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อ านวยการสาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   11. นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสาานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  12. นางสุกัญญา  บ ารุงจิตร์ ครูช านาญการพิเศษ (ครู คศ.3) 
  13. นางพัชรี   ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  14. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  15. นายอดิศักดิ์  โอสาผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  16. นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  17. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
  18. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  19. นายสมเกียรติ กันโต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  20. นางทิพากร  เทียมพัตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  21. นางนงนารา  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  22. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  23. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการจดทะเบียนและบัตรช านาญการ 
  24. นายธนิตย์  มีโภคา  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
  25. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฎ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  26. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  27. นางอัจจิมา   มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  28. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   
 
 

 
/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 7/๒๕61 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   
เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

  พรุ่งนี้วันที่ 25  Big Cleaning Day ตามหมายก าหนดการที่จังหวัดส่งมาเวลา 07.30 น. าึงเวลา
08.20 น.  ข้าราชการ  พลเรือน  ต ารวจ  ทหาร  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องาิ่น  พนักงาน ลูกจ้าง ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องาิ่น  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน  ณ ลานพระบรมรูปราชาอนุสาวรีย์
รัชกาลที่  5  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขอให้เราไปรวมกันที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  ในเวลา 08.00 น.  และ
เวลา 08.30 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิด  จะมีพิธีเปิดกรวยดอกไม้าวายความเคารพต่อหน้าพระ
บรมฉายาลักษณ์  และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และผมกล่าวรายงาน และผู้ว่าราชการกล่าวให้โอวาท ในการเปิด
กิจกรรม  และก็แยกสาย  การแต่งกายใครมีชุดจิตอาสา  ผ้าพันคอกับหมวกก็ใส่ไปด้วย  อุปกรณ์  ไม้กวาด าุงด า ก็
เตรียมไปให้พร้อม  ส านักปลัดก็เอาราเทศกิจใส่าังน้ า ใส่แก้วน้ า และก็ไปจอดที่ข้างเต็นท์  เผื่อผู้ใหญ่หรือหัวหน้าส่วน
ราชการอ่ืนที่ไปนั่งรอผู้ว่าฯ  อาจจะต้องเสริฟน้ าให้ผู้ใหญ่ก่อน  ขอให้เทศกิจเตรียมด้วยนะครับ  หัวหน้าส านักปลัด
เตรียมราเทศกิจ  าังน้ า  แก้วน้ า  ใส่ไปให้พร้อมไปจอดข้างเต็นท์หน้าเวทีไว้ก่อน เดี๋ยวพอพิธีเสร็จก็ย้ายมาที่หน้า ป.ร.อ.  
แล้วก็เริ่มท ากิจกรรม  วันที่ 25 มีใครสงสัยอะไรไหมครับ า้าไม่มีชุดกิจกรรมให้ใส่เสื้อเหลือง  ที่นี้ก็ไปวันที่ 28  เช้าจะ
เป็นพิธีท าบุญตักบาตร  ณ บริเวณอาคาร โดมโรงเรียน ป.ร.อ. ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ผมจะไปใส่บาตร และจะมีชุด
กิจกรรมชุดที่  5 ไปใส่บาตรด้วย  ชุดกิจกรรมใส่บาตรเช้า  คือใครจะไปก็ได้  ไม่จ าเป็นต้องชุดกิจกรรมชุด เดียว  และ
ในช่วงเวลา 07.30 น. พิธีาวายสัตย์ปฏิญาณ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ก็จะเป็นชุดกิจกรรมชุดที่ 6 ชุดปกติ
ขาว  ใครจะไปก็ได้ไม่ต้องเฉพาะชุดกิจกรรม  า้าไปเยอะจะได้า่ายรูปจะออกมาสวย แล้วทีนี้ช่วงเย็น  พิธีาวายเครื่อง
ราชสักการะ  พุ่มเงิน พุ่มทอง  ที่โดมโรงเรียน ป.ร.อ. ก็จะมารวมตัวกันที่เทศบาลเวลา  16.00 น.  ชุดแต่งกายในช่วง
เย็น  ชุดปกติสีขาวใส่หมวก ที่ไม่มีก็ใส่ชุดผ้าไทยสีเหลือง เช้า กลางวัน เย็น มีใครสงสัยอะไรไหม วันที่  28 อีกเรื่องหนึ่ง 
ทางโรงเรียนให้ส่งรายชื่อด้วยที่ไปวันที่ 7 สิงหาคม เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีว่าจะออกเดินทางก่ีโมง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕61   
     วันที่ 25 มิถุนายน 2561    

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 25 มิาุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 
25 มิาุนายน 2561 โปรดยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (ทุกส่วนราชการ) 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิาุนายน 2561  ขอเชิญส านักปลัด 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  เรื่องของ control room ที่จะเป็นห้องติดตั้ง
จอมอนิเตอร์ตรวจสอบควบคุมกล้องวงจรปิด  จะก่อสร้างต่อจากห้องเทศกิจ  เป็นห้องขนาดประมาณ 3.2 คูณ 3.8 
ตารางเมตร  ประตูทางเข้าก็เป็นประตูกระจกเลื่อนเพ่ือที่จะได้ไม่กินพ้ืนที่มาก 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  -ไม่มี   

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเชิญผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เรื่องการเลือกตั้งประธานชุมชนมีปัญหาซื้อเสียงไหม 

  นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ไม่มีค่ะ 
 
  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญกองคลัง 

  นางไพรลิน  ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  กองคลังจะขอแจ้งคือตอนนี้จะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว เหลือเวลาแค่สองเดือน  ก็อยากให้เร่งเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  
รายการที่ไม่จ าเป็นอะไรมากส าหรับที่จะซื้อในเดือนกันยายน  อย่างตัวค่าพัสดุอยากจะซื้อให้เสร็จภายในสิงหาคม  
เพราะจะได้ไม่ไปกระจุกในเดือนกันยายน เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ค่อนข้าง เราใช้ระบบ e-LAAS และระบบ e-GP  
ซึ่งจะเป็นเดือนที่เราปิดบัญชี  และระบบค่อนข้างช้า  หากว่ารายการที่เราไม่จ าเป็นเร่งด่วน  เอาไปไว้ในเดือนสุดท้าย 
เกิดเข้าระบบไม่ทันมันจะเกิดความเสียหาย ก็อยากจะแจ้งว่าอะไรเร่งรีบจัดซื้อจั ดจ้างได้ก็ขอให้ท าภายในสิงหาคม  
ขอบคุณค่ะ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเชิญกองการศึกษา  

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  มีเรื่องที่จังหวัดให้ซักซ้อมเรื่องอาหารกลางวัน ซึ่ง
ได้ประสานกับทางโรงเรียนแล้วเรียบร้อยดีครับ  ในส่วนของกองการศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  โดยมี
ผู้แทนของกองสาธารณสุขร่วมด้วย  และก็จะลงไปตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนกับตามศูนย์  ที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดีครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ทางโรงเรียนมีอะไรไหมครับ  

  นายศรีทอง  สรรพโชติ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 ตอนนี้ของเทศบาล 2 ได้มี
ที่ดินจังหวัด  ลงไปตรวจอาหารกลางวัน  ผมพาน าไปที่โรงอาหาร และก็า่ายรูปโปรแกรมอาหารในแต่ละวัน และก็ไป
เปิดดูอาหารและา่ายรูปอาหาร  มันก็ตรงกับตารางอาหาร  พบว่ามีคุณภาพครับ 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเชิญกองช่าง 

  นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อ านวยการกองช่าง มีเรื่องเสนอ คือตอนนี้จะขอความร่วมมือแต่ละกอง  
ตอนนี้กองทุนเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน  มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแอร์ให้เราที่ส านักงาน  ทุกหน่วยงานของราชการ ของ
เทศบาลของเราก็มีส านักงานกองสาธารณสุข  ป้องกันฯ โรงเรียน  ช่วงนี้เค้าจะมาเปลี่ยนแอร์ให้เรา  เหมือนกับที่เรา
เปลี่ยนไปแต่มันคนละหน่วยงานกัน  อันนี้เป็นกองทุนอนุรักษ์พลังงานมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแอร์เพ่ือประหยัดพลังงาน  
แต่แอร์ที่เปลี่ยน  จะต้องเป็นแอร์ที่อยู่ในส่วนราชการ  ที่มีการ์ดมีทะเบียนควบคุม  แล้วอายุการใช้งานตั้งแต่  7  ปีขึ้น
ไปาึงจะเปลี่ยนให้  จะขอความร่วมมือแต่ละกอง  รบกวนส ารวจแอร์แล้วส่งมาให้ผมด้วย  เพราะว่าแต่ละกองจะมีการ์ด
อยู่แล้ว  การ์ดควบคุมครุภัณฑ์  โรงเรียนด้วยนะครับส ารวจมาให้ผม  ทุกกองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมท าเรื่องไปขอรับ
การสนับสนุน  แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารตามไป  ประมาณต้นเดือนผมขอเอกสาร  า่ายเอกสารมาให้ผม 7 ปีขึ้นไป  
ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเชิญกองวิชาการฯ 
  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เรียนประธานและผู้เข้าร่วมประชุมครับ  
ผมขอน าเสนอราไฟของประเทศกัมพูชานะครับ  เมื่อวันที่ 4 ที่ผ่านมาประเทศกัมพูชา เค้าเดินราไฟตลอดสาย  เป็น
ราไฟสายเหนือตะวันตก    า้านับจากใจกลางก็คือพนมเปญขึ้นเหนือมาเป็นโพธิ์สัตย์พระตะบอง  ศรีโสภณ  แยกมาทาง
ตะวันตกมาปอยเปต  เส้นทางจากปอยเปตมาอรัญฯ ก็เสร็จแล้ว  อันนี้ท าการตกลง  มี 3 ประเด็นว่าจะมีการขนส่งตู้
สินค้าราไฟข้ามแดนอย่างไร  ผู้โดยสารต้องมีวิธีการอย่างไรทั้งเข้าและออก  สุดท้ายก็เป็นการเชื่อมต่อราไฟของฝ่าย
กัมพูชากับฝ่ายไทย  ก็จะลงรายละเอียดข้อตกลงนี้นะครับ  ก็คาดว่าในเร็วๆ นี้า้าเปิด  ข้อตกลงนี้ส าเร็จ   จะมีการเปิด
ระหว่างนายกฮุนเซนกับนายกรัฐมนตรีของไทย  ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรื่องการจัดท างบประมาณ  ต้องด าเนินการจัดท าให้ทันนะครับ 

  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดฯ  ขอเสริมเรื่องจัดท า
งบประมาณ  ประมาณการของกองคลัง  ขอเน้นย้ าแต่ละกองด้วยเรื่องจัดท างบประมาณให้เสนอรายละเอียดให้ทันก่อน 
เพราะว่ากองวิชาการจะได้รวบรวมรูปเล่มเพื่อเสนอสภาให้ทันตามที่ระเบียบก าหนดไว้ 

  นางไพรลิน  ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ในส่วนของกองคลัง ในส่วนที่แก้ไขใน
รายละเอียดของเรื่องเงินอุดหนุนทั่วไป ขอแก้ไขรายละเอียดก็คือ เดิมไม่ได้แจงรายละเอียดตรงนี้ให้ละเอียดไป  ก็เลยติด
ตรงส่วนนี้อยู่ ก าลังรีบด าเนินการให้นะคะ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอให้ดูญัตติด้วยนะครับ  ญัตติเรื่องอ่ืนๆ มีอะไรบ้าง 

  นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  เรียนท่านประธาน หัวหน้าส่วนและผู้บริหารทุกท่าน  
ผมขออนุญาตน าเรียนเรื่องทางม้าลาย มีป้าจินดา พลเดช อดีต สท.  ฝากมานะครับ  ทางม้าลายตรงหน้าโรงเรียน
อนุบาลนี้ไม่มีทางม้าลาย  มีแต่เส้นจราจร  เกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากมีผู้ปกครองและเด็กๆ  ข้ามไปมา  ขอเสนอ
ให้ทางเทศบาลด าเนินการพิจารณาด าเนินการให้ด้วย  ขอบคุณครับ 
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  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  ควรท าหนังสือมาให้เป็นทางการ  ขอมาอย่างเป็น
วาจาจะดูไม่เข้มขลัง ขอให้ท าหนังสือแจ้งมา เพราะเป็นหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้ว 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
แจ้งให้ทางโรงเรียนท าหนังสือมาาึงเทศบาลฯ อย่างเป็นทางการ 

  ท่านอ่ืนมีอะไรหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ พรุ่งนี้เจอกันที่บริเวณลาน
พระบรมรูปรัชกาลที ่5  ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 14.40 น. 

 

   

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

 

 
 

     (ลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุกิจ  เทพประสิทธ์) 
          รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
              ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


