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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 25 มกราคม 2562 
เวลา ๑1.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายบุญเกื้อ  พากเพียรศิลป์  นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  2.  นายทศพล     พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด 
  5.  นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
  6.  นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อำนวยการกองช่าง 
  7.  นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
  8.  นายชัยพร   สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9.  นายวิรัตน์  สมจิตร  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  10. นางละออง  สกุลพราห์ม ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  11. นางสุชีรา  หงส์เจริญ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3    
  12. นางสุปราณี  ทองโบราณ ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  13. นางสาววิยะดา บุญกล้า  รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  14. นางสมหมาย จันทราสินธุ์ รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
  15. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
  16. นายจักร ี  จันทร์ไพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  17. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  18. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
  19. นางสาวศศิธร น่วมจิต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  20. นางศิริพร  ถาวร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  21. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  22. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  23. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  24. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
  25. จ.อ.ณัฐพล  นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  26. จ.ส.อ.สุริยันต์ จำปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  27. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
  28. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  29. นางสาวกาญจนา แสนสิมมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
  30. นายภานุพงศ์ มีวงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

  นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1/๒๕61 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา ๑1.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ทางสำนักปลัดขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบแทน
ท่านประธาน เรื่องมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา ย้ายมา 1 ราย คือ คุณจันทร์เพ็ญ ศรีชาญ ตำแหน่ง
นักวิชาการการคลัง ระดับชำนาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้
โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ ซึ่งข้ึนตรงกับปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โดยตรง สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ย้ายมาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในนามของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรียินดีต้อนรับครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/๒๕61   
           วันที่ 27 ธันวาคม 2561 

นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้ง
ที่ 12/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบ
แล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ  

นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตเพิ่มเติมในหน้าที่ 7  ในส่วนของท่านรอง
ทศพล พินิจธนภาคย ์เรื่องการตรวจสอบดูแลเรื่องยานพาหนะ  โดยเฉพาะมาตรวัดระยะทางของยานพาหนะทุกคัน แต่
ละกองตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ไม่มี) เมื่อไม่มีแล้ว  ขอผู้รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 12/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมกราคม 2562 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญสำนักปลัด 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ในระเบียบวาระที่ 3 สำนักปลัดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 3 เรื่อง เรื่องแรกเรียนท่านนายกฯ กระผมได้รับนามบัตรจากท่าน ดร.ปัญญา กองจุมพล อดีต ผอ.โรงเรียน
กบินทร์วิทยา และเป็นอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี ได้สลักหลังไว้ที ่นามบัตรวันที่มาขอทำบัตร
ประชาชนว่า “เรียนท่านนายกเล็ก ผมได้มาใช้บริการทำบัตรประชาชนที่งานทะเบียน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความ
พึงพอใจในทำงานของลูกน้องท่านมาก ลูกน้องของท่านทำงานได้ดีมาก ขอแสดงความเคารพ” ลงนามโดย ดร.ปัญญา 
กองจุมพล ได้วิจารณ์การทำงานของฝ่ายทะเบียนในเชิงบวก เรื่องต่อไปขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีหนังสือ 

/แจ้งมา... 
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แจ้งมาจากทางจังหวัด เป็นมติของอนุกรรมการกำหนดตำแหน่ง ได้ประชุมไปในวันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นการแจ้ง 
ให้เราทราบว่าได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง ซึ่งได้ทำการขอไปจำนวนทั้งหมด 8 อัตรา จะแบ่งแยกเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตรงนี้ จะเป็นภารกิจทั่วไปเพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นมา มี 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ กองคลัง 1 อัตรา ทางจังหวัดได้อนุมัติตำแหน่งมาให้แล้ว  และพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งที่ 2 
คือตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน อยู่ฝ่ายทะเบียนราษฎร จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  ตรงนี้เป็น
พนักงานจ้างที่ขอกำหนดตำแหน่งใหม่  เพ่ือทดแทนจากลูกจ้างประจำที่ได้เกษียณอายุไป 60 ปีบริบูรณ์ มี 3 ตำแหน่ง 
1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง อนุมัติมา 2 อัตรา 2. ตำแหน่งคนงานสาธารณูปโภค กองช่าง อนุมัติมา 3 อัตรา 3. 
ตำแหน่งคนงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุมัติมา 1 อัตรา แทนผู้ที่ได้เกษียณไป สำหรับ
เรื่องที่ 3 ผมขออนุญาตนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารที่ทางสำนักปลัดได้แจ้งไป เป็นโครงการฝึกอบรมทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เป็นหลักสูตรเทคนิคการร่างโต้ตอบหนังสือราชการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
รายละเอียดอยู่ในโครงการที่ได้แจกให้ท่าน ผอ.กอง ท่านผอ.โรงเรียน และพนักงานบางส่วนได้รับทราบ มีความเป็นมา
ของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายต่างๆ โครงการนี้ผมพยายามจะทำให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เมื่อสักครู่ท่าน 
ผอ.กองได้สอบถามมาว่าผู้บรรยายโครงการนี้ ที่จะมาเป็นวิทยากรคือใคร ผมจะเป็นวิทยากรบรรยายให้กับน้องๆ เอง
ครับ เป้าหมายของโครงการนี้พนักงานเทศบาล 25-27 คน เชิญผู้สมัครเข้าร่วมกองละ 3 คน ทางสำนักปลัดมีเรื่องที่
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

  นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองช่าง 

  นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของกองช่างในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้
ดำเนินการเกี่ยวกับงานวันเด็ก จัดสถานที่ และเก็บของต่างๆ และขณะนี้ก็ดำเนินการเกี่ยวกับการทาสีรั้ว บริเวณหน้า 
โรงเรียน ป.ก.ณ. สวนสุขภาพ ได้รับคำสั่งจากท่านผู้ว่าฯ ให้ทาสีบริเวณริมเขื่อนหน้าจวนผู้ว่าฯ ด้วย และมีเรื่องที่จะ
เสนอในที่ประชุมกรณีเรื่องเสาสูงในครั้งที่ประชุมครั้งที่แล้ว ได้สอบถามไปทางบริษัท ทางบริษัทได้ตอบกลับมาแล้วว่า 
ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ 3 ระบบที่เราได้สอบถามไป คือถ้าจะทำการซ่อมแซมได้เสนอราคามาที่ต้นละ 67,500 
บาท เรามีอยู่ประมาณ 6 ต้น รวม VAT แล้วอยู่ที ่ประมาณ 433,000 บาท ส่วนที่ 2 จะเป็นการเปลี่ยนระบบ
ขับเคลื่อนคือใช้เสาเดิมแต่เปลี่ยนระบบใหม่ เสนอราคามาที่ต้นละ 229,750 บาท  ถ้ารวม VAT แล้วรวม 6 ต้นอยู่ที่ 
1,475,059 บาท และแบบที่ 3 คือเปลี่ยนเสาทั้งต้นและเปลี่ยนระบบด้วย เสนอราคามาท่ีต้นละ 402,500 บาท ถ้า
รวม VAT แล้วรวม 6 ต้นอยู่ท่ี 2,584,050 บาท แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ 

  นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ราคาก็สูงๆ ทั้งนั้น แต่เดี๋ยวก็มาวิเคราะห์
ความคุ้มค่ากันอีกครั้งหนึ่ง ทางกองช่างแจ้งในเบื้องต้นก่อน 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เราเปลี่ยนบริษัทได้หรือไม่ แล้ว
หัวหน้าไฟฟ้าเทศบาลเรามีหรือไม่  

  นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อำนวยการกองช่าง  เป็นช่างโยธาที่ไปคุมงานไฟฟ้า  แต่ไม่มีความรู้
ด้านไฟฟ้าครับ  

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นช่างโยธาแต่ให้ไปคุมด้านไฟฟ้า 
ผอ. ควรไปจัดการใหม่ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปหามาเอง 

/นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์... 
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นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองคลัง   

นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์  ผู้อำนวยการกองคลัง  กราบเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในส่วนของกองคลังในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนวัดโรมัน
อุทิศ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิค E-Bidding  ประกาศ ณ วันที ่ 23 มกราคม 2562 ที ่ผ่านมา จะ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 และเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อครั้งก่อนที่ประชุมไปว่าให้แต่
ละกองกำหนดราคาค่าตอบแทนคณะกรรมการ แต่ท่านปลัดมีนโยบายว่าปี 62 นี้ให้ไปเบิกที่กองคลังก่อน แต่ถ้าเงินไม่มี
ค่อยหาโอนมา แล้วในปี 63 ค่อยให้แต่ละกองไปตั้งเป็นรายการใหม่ของแต่ละกองเอง ในส่วนของกองคลังมีเท่านี้ 
ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองการศึกษา 

  นางสาวบุญยืน แสงรุ่งหัว หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ส่วนของกองการศึกษา ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ได้รับความร่วมมือจากหลายกอง/ฝ่าย และสถานศึกษาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี 

  นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองสาธารณสุขฯ 

   นายคมสัน ศิริปักมานนท์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เรียนท่านนายกฯ 
ท่านรองนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการดังนี้  
 1.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2562 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 400-500 ท่าน ประกอบไปด้วยนักเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. และจิตอาสา และ
ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ตามนโยบายรัฐบาลอีกเรื่องคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก การใช้โฟม รณรงค์พร้อมกัน
ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล 2 เป็นตัวแทนดำเนินการ  ต้องขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาล 2 ด้วย
ครับ   

2. ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ 17 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขฯ 
ร่วมกับศูนย์อนามัยและสิ่งแวดล้อมชลบุรี จัดเก็บตัวอย่างผัก อาหารปรุงสำเร็จตามตลาดสดเทศบาลในการเฝ้าระวัง
คุ้มครองผู้บริโภค  

3. ด้านส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย และชมรมผู้พิการได้ตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วย ผู้พิการที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมสังคม และเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุได้  มีการ
ตรวจเยี่ยมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น และนำของไปฝากเล็กน้อยจากชมรม ในวันที่ 17 มกราคม 2562 และจะจบ
โครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย ได้เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 – 16 มกราคม 2562 โดยมีผู้สมัครในปีนี้ทั้งสิ้น 39 ท่าน ซึ่งตอนนี้มีสมาชิก 1,200 เศษ และ
อีกเรื่องคือกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับชมรมผู้พิการ จัดรายการฟ้ืนฟูผู้พิการเป็นประจำ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ มีผู้เข้าร่วม
ฟ้ืนฟูท่ีศูนย์ผู้พิการที่โรงเรียนเทศบาล 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 - 30 คน และทุกวันเสาร์จะมีนักกายภาพบำบัด
จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาตรวจเช็คและให้คำแนะนำที่ศูนย์ฟ้ืนฟูนี้ และตอนนี้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ
ชมรม อสม. ทำการคัดกรองสุขภาพประชาชนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน และหลอด
เลือด ตอนนี้เสร็จสิ้นโครงการแล้ว ส่วนในด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยในวันที่ 22 มกราคม 2562 เรา 
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ได้จัดทำโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดยมีท่านนายกให้เกียรติไปให้โอวาท และมอบของที่ชุมชน
ขอบคุณครับ  

  นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองสวัสดิการฯ 

  จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ   เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา   
 1. คือการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย   
 2. ตรวจสอบข้อมูล และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู ้พิการ และเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ และ
ผู้เสียชีวิต  
 3. รับคำร้องผู้เสียชีวิต 5 ราย และรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 30 ราย ผู้พิการ 4 ราย และรับ
ลงทะเบียนเด็ก  แรกเกิด 2 ราย ออกพ้ืนที่สำรวจปัญหาผู้เร่ร่อน คนไร้ที่พ่ึง ขอทาน และเด็กแรกเกิด ที่มายื่นขอรับสิทธิ์ 
และในส่วนของการรับแสดงตนผู้สูงอายุตอนนี้ยังรับอยู่ ยังมีตกค้างอยู่ประมาณ 207 ราย ในส่วนของประชาสัมพันธ์ 
ผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทีเ่กิดก่อน พ.ศ. 2503 สามารถมาลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ ส่วนผู้
พิการสามารถลงได้ตลอด ในส่วนของกองสวัสดิการฯ มีเรื่องชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 
   นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญโรงเรียน 

  นายวิรัตน์  สมจิตร  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  กราบเรียนท่านประธาน  โรงเรียน
เทศบาล ๑ ได้จัดงานวันเด็ก ต้องขอขอบคุณท่านที่สละทุนทรัพย์ มีหลายท่าน ต้องขอบุญกุศลในครั้งนี้ ให้ท่านร่ำรวย 
สุขภาพแข็งแรง และมีผู้ใหญ่ใจดีได้มอบคอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊คมาให้เป็นรางวัลใหญ่ ทางด้านการศึกษาได้ไปแข่งขัน
เด็กเก่งในภาควิชาภาษาอังกฤษมา แต่ไม่ติด ปีนี้เป็นปีแรกท่ีไปแข่งขัน เรื่องสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือกองช่าง บริเวณ
ที่เป็นสนามฟุตบอล ตอนนี้ภารโรงของเราสุขภาพไม่ค่อยดี ใช้วิวัฒน์พลเมืองมาช่วยตัดหญ้า มีบริเวณตรงหมู่บ้าน
นักกีฬา ผู้ปกครองร้องเรียนมา จะขอความกรุณากองช่างช่วยไปจัดการให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  นางละออง สกุลพราห์ม ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 กราบสวัสดีทุกท่าน ดิฉันนาง
ละออง สกุลพราห์ม ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล  กิจกรรมต่างๆ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้จัด
กิจกรรมวันเด็กในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจากรองธนวรรณ พากเพียรศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิด
งานวันเด็ก มีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล และทุกช่วงชั้น และได้รับสิ่งของจากคณะผู้บริหารเทศบาล 
และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และได้รับความอนุเคราะห์จากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ในการสนับสนุนรถยานเกราะ BTR รถปืนใหญ่ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เล่น ได้สัมผัสของจริง ทางโรงเรียนมีซุ้มอาหาร
ให้บริการนักเรียน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ต่อไปคือกิจกรรมวันครู  ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันครูในวันที่  16 
มกราคม 2562 ที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งทาง
โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษาที่สวนนงนุช ระดับประถมศึกษาที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษาที่
เขาหินซ้อนในโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 และระดับประถมศึกษาที่ 4 – 6  ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์  
ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ไปทัศนศึกษาที่เอเดนฟาร์ม และฟาร์มแกะ และอนุสรณ์สถานพุทธชยันตี  จังหวัดนครนายก 
และตอนนี้มีการติวโอเน็ตให้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาที่ 6 และมัธยมศึกษาท่ี 3 ขอบคุณค่ะ 

  นางสุชีรา หงส์เจริญ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 กราบเรียนท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วม 
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ประชุมทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดแก้วพิจิตร ในรอบเดือนมกราคมได้จัดงานวันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม 2562 
ได้รับของจากผู้มีอุปการคุณ ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาให้เด็ก 162 ทุน เป็นเงิน 83,500 บาท  มีประชาชนและ
ผู้ปกครองเข้ามาร่วมงานมากมาย  และมีซุ้มอาหารใช้ร่วมกับเทศบาล 2 ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  เรื่องท่ี 
2 คือเรื่องการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 
2562 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา 3 และเรื่องที่3 คือการได้รับการตรวจเยี่ยมประเมิน ติดตามจาก
ท้องถิ่นปราจีนบุรี ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ซึ่งผู้ประเมินได้ชื่นชม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล และได้
รับคำชมว่าถ้าดูระเบียบวินัยระหว่าง สพฐ. กับทางเทศบาล จัดการได้ดูด ีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับตัวเด็กก็ดี  ส่วนเรื่อง
ที่ 4 การร่วมงานวันครูในจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งโรงเรียนไปร่วมงานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 

  นางสุปราณี  ทองโบราณ   ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4  กราบเรียนท่านนายกฯ 
ท่านรองนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 4 มีเรื่องเด่นที่สุดคือเรื่องวงโยธวาทิต 
ซึ่งจะให้ครูธำรงยุทธ พรหมพร แจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ 

  จ.ส.อ.ธำรงยุทธ พรหมพร ครูโรงเรียนเทศบาล 4 กราบเรียนท่านประธาน จะรายงานผล 2 
กิจกรรม กิจกรรมแรกคือนักเรียนได้เข้าร่วมเปิดงานศิลปะหัตกรรมระดับภาคกลาง และภาคตะวันออกระดับชาติที่
จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 ได้มา 4 เหรียญทอง จากการ
ประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ระดับชั้นมัธยม 1 – 3  เพลงลูกทุ่งหญิงระดับชั้นมัธยม 1 – 3 และประกวดเพลงลูกทุ่ง
หญิงระดับชั้นประถมศึกษา และประกวดเครื่องวงไม้ระดับชั้นมัธยม 1 – 3 และรายการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิง
แชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดศรีษะเกษ เราส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลมา 3 รางวัล 
รางวัลแรกรางวัลชนะเลิศคัลเลอร์กาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดเอเอมาสชิพอาร์ต 2018 ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลอันดับที่ 5 คือการประกวดสติพาเลซเอเอ เอเชียมาสเตอร์อาร์ต 2018 ครับ 

  นางสาววิยะดา บุญกล้า   รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 กราบเรียนท่าน
ประธาน โรงเรียนเทศบาล 5 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนได้ให้ความ
ร่วมมือมากมาย กิจกรรมที่ 2 คณะครูได้ไปร่วมกิจกรรมในวันครู กิจกรรมที่ 3 การได้รับการตรวจเยี่ยมจากท้องถิ่น
จังหวัดในวันที่ 24 มกราคม 2562  

  นางสมหมาย  จันทราสินธุ์  รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6  กราบเรียน
ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงเรียนเทศบาล ๖ มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนมกราคมดังนี้  
1. จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม 2562  
2. คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันครู ที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
3. ได้เข้าค่ายลูกเสือ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  
4. ได้รับการประเมินจากท้องถิ่นจังหวัดในวันที่ 24 มกราคม 2562  
 
  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองวิชาการ 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เรื่องแรกจะเป็นการเตรียมการจัดทำ
แผน 5 ปี จากเดิมจะเป็นแผน 4 ปี ตอนนี้เตรียมการอยู่เพราะจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี  
 

/สอดคล้อง… 
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สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาท้องถิ่น  และจะต้องมีการเตรียมการจัดทำงบประมาณปี 63 ที่จะต้องออกไป
ที่ส่วนกลาง  เปลี่ยนใหม่จากวงเงินจัดสรรมา  แต่ปีต่อไปนี้จะต้องทำและสอดคล้องตามแผนพัฒนา  และยุทธศาสตร์  
ตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่ ต่อไปจะมีการซ่อมแซมเสียงตามสาย และไร้สายที่มีการชำรุด และเรื่องที่ 3 จะเป็นเรื่องการ
บันทึกภาพกิจกรรมของเทศบาล และเอาภาพนั้นมาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว) 

  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีกองไหนบ้างครับที่จะรายงาน คงรวมอยู่
ในระเบียบวาระที่ 3 นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองวิชาการ 

  นายชัยพร  สุคันธี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน วาระนี้มาเสนอการพัฒนาของอีอีซี ใน
พื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนา และรายงานความคืบหน้ามาว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่รัฐบาลได้เน้นย้ำไว้คือ การพัฒนาทางบก ทางอากาศ และทางทะเล แยกเป็นทางบ ก มีรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สถานี และเร็วๆ นี้จะมีการสรุปว่าบริษัทไหนได้ ติดตามข่าวจะเป็นของซีพี ลำดับที่สองจะเป็นทาง
อากาศ จะเป็นการสร้างสนามบินอู่ตะเภา และการบินภาคตะวันออก ตัวหนึ่งจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวหนึ่งก็จะต้อง
ผลิตเกี่ยวกับบุคลากรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินเข้าไป อีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับทางอากาศก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงที่สนามบินอู่
ตะเภา บริษัทแอร์บัสให้ความสนใจอยู่ ทางทะเลจะมีการสร้างท่าเรือเพิ่มคือท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด ก็จะ
ครบทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ในพื้นที่อีอีซี สุดท้ายก็จะมีโครงการเขตอุตสาหกรรมและดิจิทัล จะมีการลงทุก
กับ บริษัท alibaba ของ แจ็ค หม่า นำเรียนในภาพรวมของอีอีซี ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  วาระอื่นๆก็ติดตาม เมื่อคราวที่แล้ว 
ไม่ได้บันทึก เรื่องมาตรวัดระยะยานพาหนะ ที่สั่งให้แต่ละกองตรวจสอบมาตรวัดระยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ก็ขอ
สั่งใหม่อีกรอบว่าให้ตรวจสอบมาตรวัดระยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายใน 7 วันให้รายงานมาทุกกอง กองไหนที่มี
รถถ้ามาตรวัดระยะเสียให้รายงานมาที่สำนักปลัดได้เลย กองไหนมีรถกี่คัน มาตรวัดระยะเสียไปกี่คัน แล้วต้องใช้
งบประมาณเท่าไหร่ในการซ่อม เพราะรู้สึกครั้งที่แล้วถ้าจำไม่ผิดได้สั่งไปแล้วว่าให้ไปดูเรื ่องมาตรวัดระยะมา และก็
เครื่องจักรให้ไปสำรวจว่า เครื่องจักรที่เป็นแบคโฮ รถกระเช้าไฟฟ้า ปกติมันจะมีมาตรวัดระยะเวลาบอกการทำงาน พอ
ติดเครื่องมาตรวัดระยะเวลาจะขึ้นมาเลย ต่อไปเบิกน้ำมันให้แก้ไขด้วย ว่าระยะทางขึ้นไปกี่กิโล เพราะผมเซ็นแล้วผมงง 
ไปไหน ใช้น้ำมันเท่านี้ มันไม่มีระยะให้ดูไม่รู้จะเซ็นอย่างไร อีก 7 วันรายงานมาแล้วกันครับ แต่ละกองก็น่าจะรู้ว่ามีรถ
อยู่กี่คันนะครับ ถ้าคันไหนมาตรวัดระยะเสีย  ถ้าไม่เสียก็เริ่มต้นเขียนระยะทางมาด้วย อีกเรื่องหนึ่งแต่ละกองปัญหาคือ
ไปดูเรื่องกำลังบุคลากร ว่าตรงเป้าหมายไหม ถ้าไม่มีก็เรียนท่านนายกฯว่าเราขาดอะไรบุคลากร ใช้คนไม่ถูกกับงานก็งาน
ไม่เดิน ขาดกำลังอะไรดูสิจะแก้ไขอย่างไร มันจะได้ก้าวหน้าปัญหามีอะไรแต่ละกอง กำลังคนไม่พอ กำลังคนที่มีอยู่ใช้ให้
ถูกกองช่างเอาช่างโยธาไปคุมงานไฟฟ้าก็เลยมีปัญหาเยอะไม่ถูก เรื่องที่สภาผ่านงบประมาณมาให้ทำถนนสฤษด์ยุทธ
ศิลป์ก็ยังไม่เสร็จเพราะเอาช่างโยธาที่จะมาทำไปทำไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเรามีตำแหน่งไหม เราจ้างตามภารกิจได้ไหมที่จบ
ไฟฟ้ามา 

/จะๆได้หมด... 
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จะได้หมดปัญหา ไปแก้ปัญหามาแล้วก็มาคุยกันว่าจะแก้ไขอย่างไร แนวทางไหนที่จะขอมาได้ ต้องช่วยกันงานจะได้เดิน 
เราต้องเดินต่อไปครับ ขอบคณุครับ  

นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 11.45 น 
 

     (ลงชื่อ)   ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  
         (นายภานุพงศ์  มีวงศ์) 
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์) 
              รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
        ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


