
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่ 11/2561 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
เวลา ๑0.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑.  นายบุญเกื้อ  พากเพียรศิลป์  นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  2.  นายสันติภาพ     เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 
  5.  นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
  6.  นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง 
  7.  นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  8.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9.  นางนุจรีย์  ปาณะวร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  10. จ.ส.ท.ธ ารงยุทธ พรหมพร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  11. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  12. นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  1๓. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  1๔. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  1๕. จ.ส.อ.ประสงค ์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
  1๖. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  1๗. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  1๘. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
  1๙. จ.อ.ณัฐพล  นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  ๒๐. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  2๑. นางสาววภิาลักษณ์ โมราบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
  2๒. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  2๓. นายภานุพงศ์ มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 

   นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
ครั้งที่ 11/๒๕61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี กิจกรรมในวันลอยกระทงที่ผ่านมา ต้อง
ขอขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้งานลอยกระทงในปีนี้มีความคึกคักเป็นพิเศษ หลังจากที่ห่างหายกันมาหลาย
ปี ทางกองช่างก็รับภาระหนักพอสมควรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และกองการศึกษาที่เป็นเจ้าภาพหลัก รวมทั้งคณะครู
จากโรงเรียนต่างๆ และทุกกองที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยกันท าให้งานราบรื่นไปได้ด้วยดี ตอนนี้ทางฝ่ายเลขาท าการสรุป
รายรับ รายจ่ายอยู่ น่าจะเข้าเนื้อไปประมาณหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาท ก็ถือว่าประสบความส าเร็จ เพราะว่าจัดงานครั้ง
นี้ได้ดีพอสมควร งบประมาณอาจบานปลายไปบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการจัดงาน มีเรื่องส าคัญที่จะแจ้งในที่
ประชุมคือเรื่องการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561  ซึ่งมีก าหนดการปั่นจักรยาน
พร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 15.00 น. เส้นทางของจังหวัดปราจีนบุรีก็คือ ปล่อยตัวออกจากศูนย์ราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี ไปตามเส้นทางถนนต่ า และเข้ามาทางค่ายจักรพงษ์ ออกจากค่ายไปตามเส้นทางต้นกระบก และมาที่
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ และมาตรงสี่แยกโรงแรมโซเฟีย และเลยไปหน้าวัดแก้วพิจิตร และใช้เส้นทางนี้ผ่านไปแยกไฟแดง 
แล้วเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาผ่านหน้าศาลหลักเมือง และไปท ากิจกรรมปล่อยปลาที่หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม เสร็จแล้วก็จะ
ไปท าพิธีที่พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เมื่อตอนเช้าได้รับการประสานงานจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดว่าจะมีการซ้อมปั่น
จักรยานในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ในเวลา 15.00 น. ซึ่งได้ฝากให้ทางเทศบาลให้ช่วยดูแลเส้นทางที่จะปั่นจักรยาน
คือซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ รวมไปถึงความสะอาดต่างๆ ในเบื้องต้นได้คุยกับทางกองช่าง งานเทศกิจ 
ส านักปลัด และงานป้องกันฯ เราจะท าความสะอาดถนน และติดธงชาติตลอดแนว งานจริงก าหนดการคือวันที่ 9 
ธันวาคม การเตรียมงานควรจะต้องเสร็จก่อนวันงานที่ก าหนดไว้ และในวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะท าการซ้อมปั่นตาม
เส้นทางจริง เพราะฉะนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมถนนตามเส้นทางที่จะซ้อมปั่น และตะแกรงฝาท่อระบายน้ าที่มีการ
ยุบตัวลงไป การปล่อยขบวนรถจักรยานจะท าเป็น 5 แถว ชุดละ 500 คัน มีทั้งหมดเกือบ 5,000 คัน ท่านใดที่
ลงทะเบียนไว้แล้ว เสื้อทางผู้ว่าฯ ไปรับมาแล้ว จะแจกในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม ซึ่งอาจจะไม่ครบเพราะทางเจ้าหน้าที่
เราบางส่วนได้ลงทะเบียนแต่ก็ปิดไปก่อน เสื้อที่ไปปั่นก็อาจจะไม่เป็นเสื้อที่แจกมาก็ได้ ให้ใส่เป็นเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมใน
การปั่นจักรยาน กิจกรรมหลักของเราจะอยู่ที่การปล่อยปลา และเก็บผักตบชวาตรงหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ในส่วนของ
เทศบาลก็จะเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดเส้นทางที่มีการปั่น ได้แจ้งให้ทางกองวิชาการไปแล้วให้ด าเนินการจัดท า
ป้าย ตอนนี้ได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้ว และกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะด าเนินการในช่วงเดือนที่จะถึงนี้คือ เทศกาลวัน
ปีใหม่ จะเป็นกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลอง และมีวันหยุดหลายวัน  ซึ่งทางจังหวัด
เองก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของคนที่ดื่มแล้วขับ ฝากให้ทางส านักปลัดไปดูในเรื่องของการรณรงค์  ท าการ
ติดป้ายรณรงค์ เส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยงเมืองต่างๆ ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฝากงานป้องกันฯ
ไว้ด้วย งานเทศกิจเกี่ยวกับพวกร้านค้าทั้งหลาย และรถมอเตอร์ไซด์ที่จอดรถล้ าถนน ก็ขอความร่วมมือทางเทศกิจให้
ด าเนินการด้วย และกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางท่านนายกฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมเคาดาวน์ ทาง  
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กองช่างได้เริ่มท าต้นคริสมาส ท ากล่องของขวัญไว้ประดับตกแต่งสถานที่ บริเวณริมเขื่อนเหมือนเดิม เริ่มไปด าเนินการ
ตกแต่งประมาณกลางเดือนธันวาคม และจะจัดบริเวณท่ีให้ประชาชนได้ถ่ายรูป ในวันที่ 31 ธันวาคม จะจัดกิจกรรมเคา
ดาวน์ในบริเวณเดียวกับที่จัดงานลอยกระทง และในวันที่ 1 มกราคม 2562 จะท าบุญตักบาตรในช่วงเช้า นี่เป็น
กิจกรรมคร่าวๆ ที่แจ้งให้ทราบ แต่จะให้ทางกองการศึกษาไปท าตุ๊กตามาเพ่ือที่จะได้ประชุมกันอีกครั้ง และอีกกิจกรรม
ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้คือกิจกรรมสายธารแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งทางเทศบาลมีนโยบายให้ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็น
เจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสา ท าความสะอาดบริเวณคูคลอง ซึ่งทางต ารวจก าหนดบริเวณคลองไผ่ ท า
การเก็บผักตบชวา ทางเทศบาลเราสนับสนุนอาหาร น้ าดื่ม และบุคลากรบางส่วน ส าหรับเจ้าหน้าที่เราที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมก็ขอฝากด้วย ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทางต ารวจเป็นเจ้าภาพหลัก และใน
วันที่ 7 ธันวาคม ปปช. จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ขอความร่วมมือทางเทศบาลเราและทางพ่ีน้อง
จากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 7 ธันวาคม ที่ ปปช. ก าหนดการต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นี่เป็นเรื่องที่น า
เรียนในที่ประชุมให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอเชิญกองต่างๆ รายงานความคืบหน้าในรอบเดือนที่ผ่านมา 

  - ที่ประชุมไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/๒๕61   
     วันที่ 30 ตุลาคม 2561    

  นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ 
(ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โปรดยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (ทุกส่วนราชการ) 

  นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รายงานผลการด าเนินงานประเพณีลอย
กระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

  ตามที่ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดท าโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ าปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดย
จัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ การประกวดขบวนแห่ การประกวดนางนพมาศ มหรสพ  ดนตรี การแสดง
นักเรียน ฯลฯ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป บัดนี้ การ
ด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว กองการศึกษา ขอรายงานผลการด าเนินงานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการประกวดขบวนแห่ มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 12 หน่วยงาน 
   1.1 โรงเรียนนานาชาติอริสตาร์ 
   1.2 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 /1.3 ชุมชนบัวลาย... 
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   1.3 ชุมชนบัวลาย 
   1.4 ชุมชนบ้านกลางเหนือ / ชุมชนบ้านกลางใต้ / ชุมชนตรอกขจร / ชุมชน ส.เทคนิค  
         ชุมชนไทยวิเชียร / ชุมชนวัดแจ้ง / ชุมชนต้นกระบก / ชุมชนหน้าค่ายจักรพงษ์ 
   1.5 ชุมชนร่วมใจ / ชุมชนเซียนซือ / ชุมชนคลองวัว / ชุมชนโคกกะจะ /  
               ชุมชนท้ายวัดหลวง / ชุมชนถนอมจิตร / ชุมชนโปร่งอรุณ / ชุมชนตรอกศึกษา 
   1.6  สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
   1.7  โรงเรียนจงหมิน 
   1.8  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
   1.9  โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 
   1.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 
   1.11 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
   1.12 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

  คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่ ประกอบด้วย 
   1. นางสมจิต ธนานิธิโชติ ข้าราชการบ านาญ  ประธานกรรมการ 
   2. ดร.ทิพพรัตน์ แก้ววิสิษฏ์ ข้าราชการบ านาญ   กรรมการ 
   3. นางอรญา อัมพาพัชร์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
   4. น.ส.สุจินดา สายสงวน ข้าราชการบ านาญ   กรรมการ 
   5. นางนิฐิพร กลักทอง ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ/เลขานุการ 

  สรุปผลการประกวดขบวนแห่ 
   ชนะเลิศ   เงินรางวัล 12,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
   ได้แก่   โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 
   รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล   8,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
   ได้แก่   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
   รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล   5,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
   ได้แก่   โรงเรียนจงหมิน 
   ชมเชย   เงินรางวัล   3,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
   ได้แก่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 

  2. กิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 หน่วยงาน 
   2.1 โรงเรียนนานาชาติอริสตาร์ 
   2.2 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.3 ชุมชนบัวลาย 
   2.4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
   2.5 โรงเรียนจงหมิน 
   2.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

   /2.7 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง… 
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   2.7 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 
   2.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 
   2.9 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
   2.10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี

  คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ ประกอบด้วย 
   1. นางจ านง   จุลกลับ  ข้าราชการบ านาญ ประธานกรรมการ 
   2. นางบุญทรัพย์   สุขพัฒน ์  ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 
   3. นางบุรี   กันตรง      ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 
   4. นายสุทธิพร   ยะหัตตะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   5. น.ส.พิชญ์สินี   รุตนพันธ์ด ารง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 

  สรุปผลการประกวดกระทงใหญ ่
   ชนะเลิศ   เงินรางวัล 15,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
   ได้แก่   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
   รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
   ได้แก่   โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง   
   รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล   8,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
   ได้แก่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 
   ชมเชย   เงินรางวัล   5,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
   ได้แก่   โรงเรียนจงหมิน 

  3. การประกวดนางนพมาศ มีผู้เข้าร่วมประกวด จ านวน 13 คน 

หมายเลข ชื่อผู้เข้าประกวด ผู้ส่งเข้าประกวด 

1 น.ส.น้ าทิพย์        แหยมกระโทก ส.จ.เบนซ์ และร้านนั่งเล่น 

2 น.ส.ธัญญลักษณ์   มงคลรัตน์นากร - 

3 น.ส.วาสินี          อะวะดี ร้านอาหารคลองโค 

4 น.ส.ชาลิศา         พันธุ์เจริญ เทศบาลต าบลบ้านนาปรือ 

5 น.ส.อัญจนา        ชิณธรรม ไม่มาประกวด 

6 น.ส.พิมพ์ลภัส      ชื่อมณีสวรรค์ ร้านอาหารชมชล 

/7.น.ส.โชษิตา... 
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หมายเลข ชื่อผู้เข้าประกวด ผู้ส่งเข้าประกวด 

7 น.ส.โชษิตา          ชาดี โรงเรียนปราจิณกัลยาณี 

8 น.ส.ไอลดา           เตชะศรี  - 

9 น.ส.พนิดา           วงษ์ภา ร้านเต้เวดดิ้ง 

10 น.ส.วสุธิดา          มาลัยพันธุ์ หจก.หัสนัยก่อสร้าง 

11 น.ส.ศิริมล            ธาระทาน สท.วินัย เคลือบวิจิตร 

12 น.ส.สุพิชญา         มณีนาถ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

13 น.ส.นันทวัน         พาดพิน ชุมชนบัวลาย 

14 น.ส.วิชิตา            สิทธิมโน - 

  คณะกรรมการการตัดสินการประกวดนางนพมาศ  ประกอบด้วย 
  1. นายสถาพร   โรจน์รัตนพล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
  2. ดร.ทิพพรัตน์   แก้ววิสิษฏ์ ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
  3. นางพัชนี   ม่วงประเสริฐ ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
  4. นางสมจิต   ธนานิธิโชติ ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
  5. นางวรรณี   สุวรรณมาลัย ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
  6. นางบุญพิม   รัตนจันทรา ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
  7. นางสุทธิพร   ยะหัตตะ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ/เลขานุการ 

  รางวัลการประกวดนางนพมาศ 
  ชนะเลิศ    เงินรางวัล  12,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ/สายสะพาย 
  ได้แก่    น.ส.พิมพ์ลภัส     ชื่อมณีสวรรค์  (หมายเลข 6) 
  ผู้ส่งเข้าประกวด   ร้านอาหารชมชล 

  รองชนะเลิศอันดับ  1  เงินรางวัล  10,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ/สายสะพาย 
  ได้แก่    น.ส.ธัญญลักษณ์   มงคลรัตน์นากร  (หมายเลข 2) 
  ผู้ส่งเข้าประกวด   - ไม่มี – 
  รองชนะเลิศอันดับ  2  เงินรางวัล   8,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ/สายสะพาย 
  ได้แก่    น.ส.น้ าทิพย์    แหยมกระโทก  (หมายเลข 1) 
  ผู้ส่งเข้าประกวด   ส.จ.เบนซ์ และร้านนั่งเล่น 
  รองชนะเลิศอันดับ  3  เงินรางวัล   6,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ/สายสะพาย 
  ได้แก่    น.ส.วิชิตา   สิทธิมโน  (หมายเลข 14) 

/ผู้ส่งเข้าประกวด… 
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  ผู้ส่งเข้าประกวด   - ไม่มี - 
  รองชนะเลิศอันดับ  4  เงินรางวัล   4,000  บาท   พร้อมถ้วยเกียรติยศ/สายสะพาย 
  ได้แก่    น.ส.ไอลดา  เตชะศรี  (หมายเลข 14) 
  ผู้ส่งเข้าประกวด   - ไม่มี – 
  ขวัญใจประชาชน  เงินรางวัล   5,000  บาท   พร้อมสายสะพาย 
  ได้แก่    น.ส.น้ าทิพย์    แหยมกระโทก  (หมายเลข 1) 
  ผู้ส่งเข้าประกวด   ส.จ.เบนซ์ และร้านนั่งเล่น 

  4. การแสดงนักเรียน  จ านวน 3 ชุด ดังนี้ 
ล าดับ สถานศึกษา ชื่อชุดการแสดง 

1 โรงเรียนหทัยชาติ ลอยกระทงร่วมใจ 
2 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ฟ้อนขันดอก 
3 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) เต่างอย 

  5. การแสดงมหรสพดนตรี 
  6. การสาธิตการจัดท ากระทงจากวัสดุธรรมชาติ  ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
  7. การจัดงาน “มหกรรม กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
      ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด  ในระเบียบวาระที่ 3 ส านักปลัดขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ทางส านักปลัดยังจัดกิจกรรมการสวดมนต์ เวลา 10.00 น. ในทุกวันพฤหัสบดี ถ้า
วันนั้นมีการประชุม หรือมีงานส าคัญก็จะท าการเลื่อนออกไป เท่าที่สังเกตกิจกรรมการสวดมนต์ก็มีพนักงานให้ความ
สนใจในกิจกรรมค่อนข้างเยอะ มีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้ท าการสวดมนต์อยู่ประมาณ 
15 นาที และฝึกสมาธิอีกประมาณ 10 นาที ครั้งต่อไปหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมสวดมนต์มากขึ้น  
  เรื่องท่ี 2 ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าท่านนายกฯ และท่านปลัดมีนโยบายให้ทางส านักปลัดท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เรื่องเรือยนต์ตรวจการณ์ เรือยนต์ส่วนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
ซึ่งให้ทางสมาคมสันนิบาตจังหวัดซึ่งตอนนี้อยู่ที่โคกปีบ ได้สันนิบาตภาค / 1 ชุด เรือยนต์ตรวจการณ์จะมาพร้อมกับเรือ
ท้องแบน เมื่อตอนเช้าท่านนายกฯ ได้เซ็นหนังสือไปแล้ว เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะไปดูเรือตรวจการณ์ที่ว่านี้ คงจะต้องขอ
เจ้าหน้าที่ของเค้าท่ีจะให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาเรือ  
  เรื่องที่ 3 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางส านักปลัดได้มีบันทึกข้อความ ที่ 52001/217 ลว. 
9 พฤศจิกายน โดยมีท่านปลัดเป็นผู้ลงนาม ได้แจ้งไปทางกองต่างๆ ให้ได้รับทราบ ประเด็นในการแจ้งคือเรื่องของการ
อยู่เวร และการตรวจเวรประจ าเดือน มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และจะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน หลักๆ 
คือเรื่องการจัดการพลังงาน  ให้ในแต่ละส่วนราชการน าสมุดครุภัณฑ์ และเอกสารการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง มา
รวบรวมเอกสารไว้ที่หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือความเป็นระเบียบและความโปร่งใสในการเบิกจ่าย ประเด็นส าคัญคือต้อง
มีการค านวณระยะทางในการเดินทางด้วย และก็เป็นค าแนะน าของ สตง. ที่เคยมาตรวจงานว่าเราต้องลงข้อมูล
ระยะทาง ในวาระท่ี 3 ทางส านักปลัดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
/นายไวยวิทย์... 
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  นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อ านวยการกองช่าง  ขออนุญาตครับ ในส่วนของกองช่างในรอบเดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ประเพณีลอยกระทง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ิมเติม
หลังจากนี้คือกิจกรรมงานปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ขณะนี้ได้ด าเนินการซ่อมแซมถนน ตามเส้นทางที่จะท าการปั่น
จักรยาน และก าลังเตรียมธงชาติเพ่ือที่จะไปติดตั้งในเส้นทาง  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการอยู่ และจากที่ท่าน
ปลัดฯ แจ้งว่ามีกิจกรรมเพ่ิมเติมมาในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งทางจังหวัดได้ประสานมาในเรื่องการจัดสถานที่ตักบาตรที่
หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางหลังใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคม จะมีพิธีวางพานพุ่มต่อจากพิธีตักบาตร  ขอความ
อนุเคราะห์ในส่วนของเทศบาลมาสองเรื่อง  คือ 1. เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ให้ไปร่วมพิธีตักบาตร
ตอนเช้า  2. ขอความอนุเคราะห์เทศบาลในการจัดท าพระบรมฉายาลักษณ์ติดหน้าบ้านผู้ว่าฯ และบ้านรองผู้ว่าฯ ใน
ส่วนของโต๊ะที่ใช้ท าบุญตักบาตร ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทางอ าเภอเมือง และ อบต. ในส่วนของเทศบาลมีสองเรื่อง
ด้วยกัน ส่วนงานของส านักงานต ารวจได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลในการด าเนินการจัดเวที  ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ด าเนินการให้ความอนุเคราะห์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการ ขอแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

   นางไพรลิน  ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  กราบเรียนท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ส าหรับกองคลังมีเรื่องแจ้งว่าข้อทักท้วงของ สตง. ประจ าปี 2560 ที่ สตง. ท้วงมาอยู่ระหว่างท าหนังสือเสนอ
เพ่ือส่งรายงานให้ สตง. ทราบ และทางกองคลังแจ้งเรื่องการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงที่เคยตกลงกันไว้ว่า เดือนพฤศจิกายน
จะให้ทุกกองเข้าระบบ e-LASS เอง ให้ใบแจ้งในแต่ละกองเดือนพฤศจิกายนไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะมาต้นเดือนธันวาคม 
ขอให้แต่ละกองเตรียมเจ้าหน้าที่มาเข้าระบบครั้งแรกที่กองคลังก่อน เพ่ือเป็นการเรียนรู้การเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-LASS จะเริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้ ส าหรับกองคลังมีเรื่องเรียนให้ทราบเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

  นายคมสัน ศิริปักมานนท์  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   เมื่อวันจันทร์ทาง
กองสาธารณสุขฯ ได้เป็นตัวแทนเทศบาลไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของจังหวัด
ปราจีนบุรี ทางท่านผู้ว่าฯ ได้ฝากมาส่วนหนึ่ง เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลในเรื่องกรณีหอพักสีชมพู ที่อยู่หลัง
ส านักงานพ้ืนที่การศึกษา มีฝ่ายปกครอง ทหาร และต ารวจ เข้าไปจับกุมเด็กนักเรียนมั่วสุม ได้มีประชาชนร้องเรียน 
และพบยาบ้ากับกัญชา มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทางผู้ว่าฯ ได้สอบถามมาว่าทางหอพักสีชมพูว่าได้มีการขออนุญาตหรือยัง 
จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่เคยมีการขออนุญาตในการจัดท าหอพักนักเรียน และสอบถามไปทางพัฒนาสังคมแจ้งมา
ว่าในเรื่องการขอหอพักนักเรียนได้ท าการถ่ายโอนมาให้ทางท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประสานกองสวัสดิการฯ ดู ซึ่ง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ขออนุญาตอยู่ อีกเรื่องคือวันนี้ เราได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ท่านนายกฯ ได้ไปเปิดงานกิจกรรม
วันเอดส์โลก  เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันเอดส์โลกจะมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ผลงานที่ผ่านมาได้มีการท าแผนพัฒนา
เพ่ิมเติม เมื่อวานได้ผ่านขั้นตอนของประชาคมเมือง และในขั้นตอนต่อไปจะเป็นผู้บริหารประกาศใช้ต่อไป เรื่องที่สองคือ
เรื่องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ให้ผู้มีส่วนได้กรอกข้อมูลไป ขอความร่วมมือการกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่
เทศบาลในการกรอกข้อมูล เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้าย หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ จะช่วย
อธิบายวิธีการให้ได้ ส าหรับผู้ประเมิน ผู้ตรวจสอบ ปปช. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบต่อไป 
ขอบคุณครับ 

  /นายสันติภาพ... 
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  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในส่วนของวิชาการช่วงที่ผ่านมาก็อาจดู
ยุ่งยากหน่อย เพราะว่าเราต้องมาด าเนินการปรับเปลี่ยนแผน และกระบวนการต่างๆ มากมาย ทางท่านผู้ว่าฯ ก็ขอเปิด
ประชุมสภาวิสามัญไป ผู้ว่าฯ ได้เรียกประชุมไปแล้ว ลงวันที่ 27 ที่ผ่านมา เราก็จะมีเวลาประชุมสภาได้ถึงวันที่ 14 ซึ่ง
ตอนนี้โครงการต่างๆ ที่ทางกองช่างก าลังด าเนินการประมาณการต่างๆ อยู่นี้ อาจยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ประกอบกับ
ว่าทางวิศวกรก็ลา เนื่องจากมีเหตุเลยอาจท าให้ล่าช้า แต่ว่ามีเวลาอยู่ถึงวันที่ 13 – 14 ในการประชุมสภา รอให้ทาง
วิศวกรกลับมาก่อน ขอบคุณครับ  

  จ.ส.ท.ธ ารงยุทธ พรหมพร  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4  กระผม จ.ส.ท.ธ ารงยุทธ 
พรหมพร เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล ๔  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 3 เรื่อง  
  1. เมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบเด็กเก่งระดับจังหวัด โดยมีทางเทศบาล และ อบจ. ส่ง
นักเรียนเข้าร่วม โรงเรียนของเราได้เป็นตัวแทนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการแข่งขันวิชาภาษาไทย และจะไป
แข่งขันต่อในระดับประเทศ ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
  2. โรงเรียนได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. ระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่   มีกีฬา 
เปตอง และวอลเลย์บอลหญิงอายุ 15 ปี ซึ่งเดินทางไปแล้ว  
  3. ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้รับเชิญจากสมาพันธ์การประกวดวงโยธวาทิต
แห่งเอเชีย เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต และกรีนคฤกาดที่จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ ประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขัน มีเด็กของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันและเป็นตัวแทนประเทศไทย มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  นางนุจรีย์ ปาณะวร  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2  ดิฉันนางนุจรีย์ ปาณะวร  เป็น
ตัวแทนของโรงเรียนเทศบาล 2 มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่อง 
  1. มีการแข่งขันเด็กเก่งที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทศบาล ๔ ระดับจังหวัด โรงเรียนเทศบาล ๒ ได้เป็น
ตัวแทนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในสายชั้นประถม ๕ 
  2. ทางด้านกีฬาระดับประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๒ เป็นตัวแทนของกรีฑา ได้เดินทางไปแล้วค่ะ  

  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในกรณีของกองสาธารณสุขฯ เรื่องที่ ผอ. ที่
ได้ลาออกไป ซึ่งตอนนี้ในการรับการโยกย้าย ต้องรอปลดล็อคในเรื่องที่ผู้บริหารโยกย้าย ซึ่งตอนนี้ยังล็อคไว้อยู่ วันที่ ๑ 
ที่จะถึงนี้จะปลดล็อค ซึ่งเค้าจะประกาศเป็นทางการออกมา และเมื่อประกาศทางการเสร็จแล้ว ทางจังหวัดจะประกาศ
อีกครั้ง เพื่อที่จะให้มีการโยกย้ายถ่ายโอนสายงานผู้บริหารได้  เมื่อมีการปลดล็อคแล้วจะให้มีการโยกย้ายได้ตามปกติ ซึ่ง
จะได้รู้ว่ามีต าแหน่งไหนบ้างที่ว่าง จะได้ท าการเปิดสอบอีกรอบหนึ่ง ทางของโรงเรียนก็เช่นกัน ช่วงนี้ทางรักษาการ ผอ.
ก็อาจจะต้องท างานหนักเล็กน้อย เพราะว่าที่ไปสอบของกรมฯ ยังไม่มีใครสอบได้เลย คงต้องรอเปิดสอบอีกครั้ง หรือไม่
ก็ต้องรอการโยกย้าย และให้เค้าท าการปลดล็อคก่อน รวมไปถึงต าแหน่งต่างๆ ที่รวมไปถึงสายบริหารด้วย และในส่วน
เรื่องของการจัดเก็บขยะ ในช่วงที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณที่เหนื่อยกันมา งานในภาพรวมเรื่องของการรักษาความสะอาด
ก็ดูดีขึ้น ตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องของบุคลากรคนขับรถ และคนงานประจ ารถขยะ อยากจะให้กองสาธารณสุขฯ ไป
วางแผนหรือมีแผนส ารอง อย่างเช่นเมื่อคนขับไม่สามารถปฏิบัติงานได้  คนงานประจ ารถขยะก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ฝากให้ไปดูและวางแผนส ารองไว้ เพ่ือที่จะมีผู้ที่ท าหน้าที่ขับรถแทนได้  เพ่ือไม่ให้เกิดขยะตกค้าง ซึ่งที่ผ่านมามีขยะ
ตกค้างมาก ท าให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามา  ฝากให้ทางหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไปวางแผน เพ่ือที่จะไม่ให้เกิด 
 

/เหตุการณ์... 
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เหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีก และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องงานกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ทางกองสาธารณสุขฯ อยากให้ร่วมกันกับ 
งานป้องกันฯ ช่วยกันท าความสะอาดถนน ซึ่งตอนนี้ได้แจ้งกับทางงานป้องกันฯ ไปบ้างแล้ว และไปร่วมกันวางแผนกัน
อีกครั้งว่าจะไปล้างถนนกันเมื่อไหร่ โดยเฉพาะถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ซึ่งมีความไม่เรียบร้อยอยู่มาก ฝากให้ช่วยกันท าความ  
สะอาดด้วย โดยทางกองสาธารณสุขฯ ประสานงานกับทางด้านงานป้องกันฯ เพ่ือร่วมกันท างาน  

 พ.จ.อ.มงคล  ทดกิ่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ ในตอนนี้หนังสือเวียนมาแจ้งว่า
การคัดเอกสารสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้โดยระบบเลย ถ้าท่านใดจะใช้เกี่ยวกับงานบัตร งานทะเบียนราษฎร์ 
สามารถขอคัดเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว ขอบคุณครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 

  นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ท่านอ่ืนมีอะไรหรือไม่ (ไม่มี) ผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 11.05 น. 

 

 

 

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

 

 
 

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสันติภาพ เรืองริวงศ์) 
                ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


