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 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
  เวลา ๑0.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายทศพล     พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  2.  นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  5.  นายไวยวิทย ์ เชยประทุม ผู้อำนวยการกองช่าง 
  6.  นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
  7.  นายชัยพร   สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  8.  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  9.  นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10.  นายวิรัตน ์  สมจิตร  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  11. นางภาริณี  ผ่องแผ้ว  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  12. นางสุชีรา  หงส์เจริญ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3    
  13. จ.ส.อ.ธำรงยุทธ พรหมพร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  14. นางสาววิยะดา บุญกล้า  รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  15. นายคมสัน  พลแก้ง  รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
  16. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  17. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  18. นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  19. นายจักรี  จันทร์ไพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  20. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  21. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  22. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
  23. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 
  24. นางสาวศศิธร น่วมจิต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  25. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  26. นางจันทร์เพ็ญ ศรีชาญ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
  27 นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  28. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
  29. นางสาวสุจวิรรณ จันทร์จาก นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

  /นางสาวยุพดี... 
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  30. นางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
  31. จ.อ.ณัฐพล  นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  32. นางสาวกาญจนา แสนสิมมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  33. นายภานุพงศ์ มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

   
เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการครั้งที่ 2/๒๕61 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/๒๕62   
  วันที่ 25 มกราคม 2562 

นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ 
(ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมกราคม 2562 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญปลัดเทศบาล 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในระเบียบวาระที่ 3 ขอเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการชี้แจงความคืบหน้าการปฏิบัติงานในรอบเดือน ขอเชิญกองช่าง 

  นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อำนวยการกองช่าง ในรอบเดือนที่ผ่านมากองช่างดำเนินการทาสีรั้ว
สวนสุขภาพ กับรั้วแถวหน้าจวนผู้ว่า น่าจะแล้วเสร็จในวันนี้  ส่วนถนนคอนกรีตหลังโรงเรียนอนุบาลยังเหลืออีกจุดข้าง
โรงเรียนอนุบาลที่เราจะดำเนินการ น่าจะเป็นสัปดาห์หน้า ขอชี้แจงให้ทราบครับ 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในส่วนของการทาสีฝั่งบ้านผู้ว่า ฝากอีกนิด
คือเสาไฟ ลู่วิ่งที่อยู่หน้าจวน ตอนนี้เราทาราวรั้วไปเสร็จหมดแล้ว แต่ทางด้านผู้ว่าบอกมาว่าขอให้ทาเสาไฟด้วย เพ่ือ 
ความสวยงาม ต่อไปขอเชิญสำนักปลัด 
 

/นางอ้อมเดือน... 
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  นางอ้อมเดือน ศรีม่ันคงธรรม  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในส่วนของสำนักไม่มีความคืบหน้าการ
ปฏิบัติงานในรอบเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ฝากทางสำนักปลัดด้วยว่าทางตำรวจขอ
ความอนุเคราะห์ในการจัดซื้อสีน้ำมันขาว – แดง และฝากให้ทางสำนักปลัดไปประสานกับทางตำรวจว่าเราจะจัด
กิจกรรมร่วมกันทาสีวันไหน เดี๋ยวทำการนัดกันอีกครั้ง 

  นางอ้อมเดือน ศรีม่ันคงธรรม  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ครั้งนี้ไม่เอาสีค่ะ จะทำการจัดซื้อแผงกั้น 
และกรวยจราจรก่อนค่ะ เค้าทำหนังสือมาใหม่แล้วค่ะ  
 
  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เดิมทีทางตำรวจขอรับการสนับสนุนสี 
แผงกั้นจราจร ที่ใช้ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ สีขาว – แดง และ ขาว - ดำ ก็เริ่มจางไปหมดแล้ว เห็นว่าเปลี่ยนแล้ว 
จะเอาแต่แผงกั้นจราจรแทน และในส่วนเรื่องที่ให้ทางสำนักปลัดไปดูมาคือ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการศาลหลักเมือง 
ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้ทำการปรับปรุงทาสีรอบนอก และปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านใน ตรงนี้ใช้เงินของ
ศาลพระหลักเมือง และบางส่วนที่จะมีการปรับปรุง ได้คุยกับท่านนายก และท่านรองนายกไปแล้วว่า กำแพงด้านใน
อาจจะต้องรื้อออก แต่ตอนนี้ยังรื้อไม่ได้เพราะว่าถ้ารื้อจะต้องปูพ้ืนใหม่ทั้งหมด เพราะว่าทรุดหมดแล้ว ซึ่งจะต้องใช้เงิน
อยู่พอสมควร อาจจะใช้เป็นงบประจำปี 63 และจะทุบกำแพงออก และปรับพ้ืนใหม่  จะทำเฉพาะรอบนอก ไม่ให้มี
กำแพงด้านใน และปล่อยให้โล่งเพ่ือจะได้เห็นองค์ศาลได้ชัดเจน ตอนนี้ก็ทำการปรับปรุงเฉพาะภูมิทัศน์ไปก่อน ใช้เงินไป
ประมาณ 100,000 บาท ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ทางสำนักปลัดไปดูให้คณะกรรมการศาล โครงสร้างเดิมของเรา
ไม่มี เลยอยากให้ไปดูของจังหวัดอ่ืนๆเค้า ที่มีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือที่จะได้มาวางโครงสร้างทางคณะกรรมการศาล 
เพ่ือที่จะมากำหนดระเบียบกันว่าเงินที่บริจาคในศาลจะต้องมีการจัดการ ว่าเปิดแล้วนำเงินไปใช้ในส่วนไหน  ตรงนี้เป็น
ความคืบหน้าของศาลพระหลักเมือง  
 
  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองสวัสดิการสังคม 
 
  จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ ขออนุญาตครับ สำหรับ
กองสวัสดิการฯ จะเป็นงานประจำอยู่แล้วเรื่องการรับคำร้องผู้เสียชีวิต และการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และเบี้ยยังชีพผู้พิการ  และเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมก็คือได้ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ไปออกตรวจผู้ขอทานที่ตลาดนัด
เช้าวันพุธ เรื่องการรณรงค์ให้เข้าใจว่าการขอทานตอนนี้ผิดกฎหมาย และร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเพ่ือไปมอบของ
ใช้ และเงิน 3,000 บาท ให้กับนางละมูล ที่ร้องเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัย ตอนนี้เยียวยาไปเบื้องต้น ในส่วนการ
ดำเนินการต่อไปจะแจ้งมาอีกครั้ง กองสวัสดิการฯ มีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในส่วนของกองสวัสดิการฯ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานสักเล็กน้อย หลังจากที่ทางมหาดไทยได้แจ้งในเรื่องของการใช้ตัวอ่านบัตร ก็คือเขาจะ
ไม่ให้เรียกเก็บสำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มาขอใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ บัตร
สวัสดิการการของรัฐ ต่างๆ เหล่านี้ จะไม่ให้เรียกเก็บสำเนา ซึ่งมีการซักซ้อมมานานหลายเดือนแล้ว  แต่ว่าแนวทางใน
การปฏิบัติที่ชัดเจน คือว่าไม่ 

/เรียกแล้ว... 
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เรียกแล้วเราจะเอาหลักฐานจากไหนยังไม่ชัดเจน  แต่มีการสั่งการมาเป็นที่เรียบร้อยให้กองสวัสดิการจัดซื้อตัวนี้เป็น
ครุภัณฑ์ ราคาอยู่ที่ประมาณตัวละ 700 บาท ตัวอ่านบัตรตัวนี้เป็นมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ราคาขายจริงอยู่ที่ 
900 – 1,000 บาท ซึ่งส่วนต่างคงจะดูอีกครั้งว่าจะเอาตัวไหนไปจ่ายเพ่ิม เพราะเขาตั้งราคามาให้แค่ 700 บาท ซึ่ง
จะเอาเรื่องนี้เข้าประชุมสภาในช่วงบ่ายนี้ เพื่อแจ้งสภาให้ได้รับทราบ และอาจจะต้องมีการโอนงบประมาณ  ผมไม่แน่ใจ
ว่าได้ตั้งไว้หรือเปล่า 
 
  นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขออนุญาตค่ะ ในส่วนของ
การตั้งงบประมาณรายจ่ายของกองสวัสดิการฯ ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่อง
อ่านบัตรจำนวน 3 เครื่อง ตั้งตามมาตรฐานของกระทรวงไอซีที เครื่องละ 700 บาท 
 
  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีเงินโอนไหมทั้งหมด 2,100 บาท 
อาจจะเป็นรูปแบบใหม่เล็กน้อย งานทะเบียนก็ใช้ตัวนี้อยู่ แต่ว่างานหลายๆตัวที่เกี่ยวกับการรับบริการประชาชน หลาย
งานอย่างเช่นการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเกี่ยวกับกองช่าง เพราะฉะนั้นที่เค้าสั่งมาเลยคืองานสวัสดิการฯ ต้องมาใช้งาน
เรื่องผู้พิการ ผู้สูงอายุ แล้วปรับไปเรื่อยๆ เอา ฝากพวกเราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าการที่จะมาขอรับบริการต่อไปคงจะ
ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้านมา ถือมาเพียงแค่บัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว จะมีขบวนการในการเก็บ
หลักฐานของเราเองอีกครั้ง จะมีเรื่องของคนที่ขอรับการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ มีอยู่สองสามกรณีที่เงียบหายไป
เลย เค้าทำเรื่องมาก็มีคณะกรรมการเข้ามาประชุมรอบหนึ่ง ก็คือคณะกรรมการของที่เป็นปลัดอำเภอมาด้วย และมี
หน่วยงานมาอีก 2 – 3 หน่วยงานมาประชุมกันแล้วเงียบหายไปเลย ก็คือเค้าขอในกรณีที่บ้านชำรุดเสียหาย และทาง
คณะกรรมการบอกว่าไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือ แต่ทางคณะกรรมการในกรณีของสำนักปลัดซึ่งเป็นเลขาของ
คณะกรรมการในชุดนี้อยู่ ก็เห็นเงียบไป ไม่ตอบกลับทางผู้ที่เค้าร้องขอมาว่าอย่างไร ฝากให้ไปดูเรื่องนี้ด้วย เพราะว่าคน
เขาเดือดร้อน เข้าเกณฑ์หรือไม่เมื่อเค้าขอมาก็ต้องแจ้งให้ได้รับทราบด้วย ถ้าอธิบายได้ก็ให้อธิบายไป  ในกรณีที่มันเกิด
เหตุรายเดียว มันไม่ใช่สาธารณภัยเราไม่สามารถช่วยได้ ถ้าไม่เข้าใจ หรือยืนยันที่จะขอเข้ามาก็ต้องรับเรื่องไว้ก่อนเพ่ือให้
กรรมการได้พิจารณา อันไหนพอคุยได้ก่อนก็คุยกันครับ  
 
  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองคลัง 
 
  นางไพรลิน  ศิริมนตรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง โครงการปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์อยู่ใน
ขั้นตอนการประกวดราคา ซึ่งกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และถนนวัดโรมันอุทิศ 2 โครงการซึ่ง
หมดสัญญาไป 1 โครงการแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  คือทำสัญญาไว้นานมากแล้วตั้งแต่
ปีงบประมาณที่แล้ว เราทำเรื่องกันเงินไว้ มันหมดสัญญาไปทั้ง 2 งาน แต่ด้วยระเบียบท้องถิ่นคือว่ามีค่าปรับ 10 % 
ทางพัสดุเสนอผู้บริหารอีกทีเพ่ือพิจารณาว่าจะยกเลิกสัญญาหรือไม่ ถ้าเห็นว่ามาแล้วทำงานต่อเนื่องอยู่ อาจจะไม่ยกเลิก
ก็ได้ อาจจะช้าไปสักนิด 2 เส้นทาง จำนวนเงิน 1 ล้านกว่าบาท อีกซอยหนึ่งของโรมันอุทิศ ซึ่งเป็นตัวเงิน 7 แสนกว่า
บาท หลายๆโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของงานธุรการ ยกตัวอย่างเช่นถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ตอนนี้ประกาศไปแล้วจำนวน
เงินอยู่ที่ 26 ล้านกว่าๆ เกือบ 27 ล้านบาท และก็ซอยทรัพย์ไพลินพรุ่งนี้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จะลงไปทำความ 
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เข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในซอยทรัพย์ไพลินซ่ึงเราจะซ่อมแซมถนน ยกถนนขึ้น ทั้งหมด 7 ซอย ได้ข่าวว่าบางครัวเรือน
เค้าไม่อยากให้ทำ แต่งบประมาณต่างๆเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่หาผู้รับจ้าง แต่พรุ่งนี้จะเข้าไปประชุมประมาณ 4 โมง
เย็น กับประชาชนที่อยู่ในซอยทรัพย์ไพลิน ถ้าไม่มีใครคัดค้านก็จะประกาศเลย แต่ถ้าซอยไหนคัดค้านก็ตัดออกไปเลย 
มันจะเสียเวลาซอยอื่นเค้าด้วย ให้มันจบในวันพรุ่งนี้ ถ้าเราไม่เข้าไปถามมันจะเกิดปัญหาตอนเราก่อสร้าง เราจึงต้องเข้า
ไปถามก่อน และก็ในส่วนของโครงการหอนาฬิกาท่ีวงเวียน ตอนนี้แบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว และก็ตัวริมเขื่อนที่ใช้เงินอยู่
ประมาณ 4 ล้านกว่าบาท พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก็อยู่ในระหว่างปรับปรุงแบบ  มีอีกหลายโครงการที่จะ
ดำเนินการภายในปีนี้ หลายตัวอยู่ในระหว่างปรับแก้แบบ หลายตัวก็ประกาศไปแล้ว บางโครงการต้องใช้เวลา เช่น
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ต้องใช้เวลา ดูอาจจะนิ่งๆไป ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของงานธุรการ เราก็พยายามเร่งเพ่ือประชาชนใน
เขตของเราได้ใช้ประโยชน์ แล้วก็อีกโครงการหนึ่ง ก็คือสวนวนารมย์ หลายท่านก็คงจะได้ยินว่า ทางผู้ว่าจะใช้เงิน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด งบประมาณ 10,000,000 บาท เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแบบประมาณการต่างๆ เพ่ิงลงตัว ทาง
โยธาธิการจังหวัดเป็นคนรับผิดชอบโครงการนี้ ต่อไปก็คงจะเป็นการหาผู้รับจ้าง อันนี้ก็คือความคืบหน้าของโครงการ
ต่างๆ 
 
  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองสาธารณสุขฯ  

   นายคมสัน ศิริปักมานนท์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ทางกองสาธารณสุข
ฯ ได้ดำเนินการ ตามนโยบายรัฐบาลก็คือการคัดแยกขยะ แบ่งเป็นคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป การคัดแยกขยะมูลฝอยได้
จัดทำในชุมชน ได้ให้ชุมชนทุกชุมชนเอาขยะมาขายที่วันประชุม อสม. แล้วนักเรียนก็ได้มีการทำธนาคารขยะโรงเรียน 
ซ่ึงเราก็ได้ไปประกวดแต่ละโรงเรียนทุกปี ทางกองสาธารณสุขฯ อยากขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วนว่าท่ามีขยะที่
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำไปร่วมขายกับธนาคารขยะชุมชนทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน บริเวณโรงเรียนเทศบาล 5 
ในการประชุม อสม. ทุกครั้ง ก็จะมี อสม. ทุกท่านนำขยะในครัวเรือนออกมาขาย ทางกองสาธารณสุขก็จดบันทึกไว้ ใคร
อยากจะเบิกเงินก็สามรถเบิกได้เลย ตรงนี้อยากจะขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ที่สำคัญคือขยะเปียก ขยะอินทรี ที่
ให้ชุมชนทำทุกครัวเรือน ตั้งเป้าไว้ว่าจะอบรม อสม. และจิตอาสาในทุกชุมชน ซึ่งตอนนี้ได้ มีการดำเนินการติดต่อ
วิทยากรอยู่ คาดว่าจะดำเนินการในต้นเดือนเมษายน สำหรับการดำเนินการร่วมกลับส่วนราชการอื่น กองสาธารณสุขฯ
ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ได้พัฒนาซอยทางเข้าเส้นทางของสาธารณสุขจังหวัด และทำความสะอาดงานข้าวใหม่ปลา
มัน และวิ่งเพ่ือสุขภาพ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตอนนี้กองสาธารณสุขฯร่วมกับฝ่ายป้องกันฯ เพ่ือล้างถนนลด
ปริมาณฝุ่น ตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์โรคหัดได้กลับมาเกิดกับประชาชนที่มีอายุ 20 กว่าถ้าพบผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยง
ด้วย 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขฯร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี และศูนย์ติดต่อโรคด้วย
แมลงที่ 3 สระแก้ว ได้ตรวจประเมินลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน วัด โรงเรียน สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุม อสม. 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีการคัดแยกขยะมูลฝอย หรือธนาคารขยะตามที่กล่าวข้างต้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 กองสาธารณสุขฯร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด จัดกิจกรรมแม่และเด็ก ที่โรบินสัน ได้นำเด็กไปร่วมกิจกรรม วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขฯร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรยจัดกิจกรรมวันก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ
บานไม่รู้โรย เป็นการทำบุญเลี้ยงพระ และสอดแทรกกิจกรรมลดปริมาณขยะโดยการให้ผู้เข้าร่วมนำปิ่นโตมาด้วย วันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางกองสาธารณสุขฯโดยงานส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการจัดอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 
(CPR) ท่านนายกเทศมนตรีได้มาเป็นประธาน กองสาธารณสุขฯมีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรคหัดสาเหตุจากอะไรครับ 

นายคมสัน ศิริปักมานนท์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  โรคหัดเกิดจากเชื้อ
ไวรัส ติดต่อทางการสัมผัส ตอนนี้จะไม่เป็นในเด็กเพราะเด็กรับการฉีดวัคซีนครบ จะเป็นในผู้ใหญ่อายุประมาณ 30 ปี 
ที่ย้ายจากที่อ่ืนมาในเขต โดยไม่ได้รับวัคซีนมาครับ 

นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ก็ขอฝากไว้ให้ระวังตัวเองด้วย และฝาก
เรื่องรถขยะ มันมีปัญหาเรื่องคนขับรถขยะไม่มาคนขึ้นท้ายก็ไม่ได้ทำงาน ลองดูเงินสำรองเพ่ือไว้ ก็เข้าใจว่าพยายาม
ตั้งใจอยู่ แต่แก้ปัญหากับคนมันก็ยากอยู่ ขอเชิญกองวิชาการครับ 

นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการก็จะมีการซ่อมแซมเสียงไร้
สาย ที่สัญญาณไม่ดี และมีการปรับเปลี่ยนจุดในจุดที่ไม่ต้องการไปในจุดที่จัดเตรียมไว้ มีการติดตั้งในจุดที่มีสัญญาณ
สอดแทรกจากวิทยุชุมชน ได้สำรวจและดำเนินการอยู่ ขออนุญาตต่อเนื่องอาเซียน วันนี้ที่จังหวัดได้จัดนิทรรศการ
บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ.2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน
มีจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเข้าในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ถ้าไปที่จังหวัด
ตอนนี้จะมีการแสดงประวัติอาเซียน ผลการดำเนินการที่ผ่านมาที่หอประชุมจังหวัด จะมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ 
ก็ขอนำเรียนความคืบหน้าของอาเซียนมาในวาระนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองการศึกษา 

  นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานและหัวหน้าส่วนราชการและก็
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ส่วนของกองการศึกษา ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดได้ร่วมทำ
กิจกรรมในหลายๆ เรื่องยกตัวอย่างเช่นทำการสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ป.6 ถึง ม.3 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 
2562  ซึ่งก็ผ่านไปด้วยดี  ซึ่งการสอบในครั้งนี้เราใช้ข้อสอบของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้อสอบระดับประเทศ และ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ก็ได้จัดกีฬาสีของเด็กเล็กที่โรงเรียนเทศบาล 1 ได้รับเกียรติจากท่านบุญเกื้อ พากเพียร
ศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ก็มีกิจกรรมหลายๆอย่าง สำหรับเด็กผู้ปกครองและครู 
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดปราจีนบุรีได้ให้นโยบายมาว่า ให้
เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสุ่มตรวจ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด กองศึกษาร่วมกับกองสาธารณสุข ฯ 
รวมกันสุ่มตรวจ รวมถึงการตรวจโครงการแสงสว่างของโรงเรียน  และก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย ส่วนใหญ่ทั้งคุณภาพ
และปริมาณถือว่าผ่านในระดับหนึ่ง บางโรงเรียนบางเรื่อง ที่ทางคณะกรรมการได้แนะนำยกตัวอย่างเช่นเรื่องการขาย
ขนมอบกรอบ ทางคณะกรรมการก็ได้แนะนำว่าไม่ควรนำมาจำหน่าย พวกน้ำอัดลม ก็ไม่ควรนำมาจำหน่าย เพราะทาง
สาธารณสุขได้มีข้อห้ามไว้ ตอนนี้ก็ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนได้ทราบแล้ว และทำการแก้ไขต่อไป แล้วก็มีในส่วนของ
บุคลากร ในเรื่องของการตรวจสุขภาพ มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำหรือเปล่า และให้โรงเรียนทำประวัติไว้
เพ่ือจะได้ทราบ ก็จะมีบางเรื่องที่เป็นปีกย่อย ก็ได้แนะนำให้ทางโรงเรียนทราบแล้ว ส่วนใหญ่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี อีก
เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการรายงานการใช้รถของกอง ก็ได้รายงานให้ท่านประธานท่านปลัดได้ทราบแล้ว กองศึกษาได้มี
รถจักรยานยนต์ซูซูกิ 1 คัน อายุการใช้งาน 6 ปี สภาพปกติ แล้วรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน 2827 ใช้งานมา 19 ปีแล้ว 
สภาพการใช้งานก็ยังถือว่าปกติ เพราะเราได้ตรวจสอบการซ่อมแซมทุกปี สุดท้ายคือรถยนต์ Isuzu วิธีการใช้งานมา 5 
ปี สภาพการใช้งานปกติ การศึกษาขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
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นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องของรถในส่วนของรถบัส ซึ่งตอนนี้
กำลังให้ทำบันทึกซ่อมแซม ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นแบตเตอรี่ที่มีปัญหา ก็จะซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ
แล้วส่งมอบให้กองการศึกษาดูแลรถบัสอีกคันหนึ่ง หลังจากซ่อมแซมแล้วก็จะขอส่งมอบให้กองการศึกษาต่อไป เพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์สำหรับการนำนักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆ เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์ ขออนุญาตพูดเรื่องรถต่อเลยครับ 
รถของแต่ละกองที่มีปัญหานะครับ เข็มไมล์ เรือนไมล์เสียหาย ให้แต่ละกองแจ้งซ่อมกับอู่หรือศูนย์อู่ ซ่อมรถ มา
ตรวจสอบ และก็เสนอราคา แล้วมาเปรียบเทียบว่าซ่อมกับเปลี่ยนใหม่อะไรจะคุ้มค่ากว่ากัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง ตามระเบียบการใช้รถเข็มไมล์กับระยะทางต้องสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการตรวจสอบ 
บางกองได้สำรวจมาแล้วบางส่วน เดี๋ยวจะรวบรวม แจ้งแต่ละกองอีกครั้งหนึ่งว่า กองไหนมีปัญหาเรื่องเข็มไมล์บ้าง เรื่อง
ของน้ำมันมีความเสี่ยงในการตรวจสอบ ก็ฝากให้แต่ละกองไปดูมา เบื้องต้นก็ขอให้ท่านติดต่อกับอู่หรือศูนย์บริการเพ่ือ
เข้ามาดู เปรียบเทียบราคาและเสนอราคา ทำประมาณการขึ้นมา ว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันระหว่างเปลี่ยนกับซ่อม ก็จะ
ได้ทำการซ่อมแซม ขอเชิญโรงเรียนเทศบาลครับ 

  นายวิรัตน์  สมจิตร  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1   กราบเรียนท่านประธาน  โรงเรียน
เทศบาล ๑ ขอบพระคุณท่านผอ. กองช่าง ที่ช่วยปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล 1 ชาวบ้านก็ตอบรับว่าไม่มี งูเข้า
บ้านแล้วก็ขอบคุณอย่างสูง  ทางเรื่องการศึกษาท่านผอ. กองการศึกษาได้นำเรียนไปแล้ว วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
ได้เรียนเชิญท่านผอ.กองการศึกษาได้ไปเปิดงาน open house วิชาการ โดยมีผู้ปกครองเข้ามาตอบรับว่าการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ดีขึ้น  เพ่ิมขึ้นในเรื่องของวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 ก็มีเรื่องของภาษาอังกฤษ ที่ได้ครูมาใหม่ก็
ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารอย่างสูงที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษา ตอนนี้ทางโรงเรียนยังขาด
ทางด้านของครูภาษาไทย และครูสังคม เพราะว่าทางโรงเรียนเทศบาล 1 ได้มีบุคลากรที่เกษียณอายุไป โรงเรียน
เทศบาล 1 ก็ได้มีแนวทางส่งเสริม เรื่องของกีฬาแบดมินตัน สอนกีฬาแบดมินตันฟรีให้กับนักเรียนเพราะเราทำ MOU 
กับผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นโค้ชแห่งชาติมาช่วยสอน บุคคลภายนอกก็จะเก็บค่าเรียน ก็อยากจะกราบเรียนทางท่านผู้บริหารให้
ความสำคัญ ในเรื่องของไฟแสงสว่างภายในโรงยิม ก็อยากจะขอความเห็นใจกับกองช่าง ในเรื่องของบประมาณด้วย ไม่
อยากให้เรื่องของบประมาณตกไปเพราะยังมีเรื่องหลังคารั่ว ชาวบ้านในซอย 2 ได้บริจาคเงินมาในเรื่องของประตูรั้ว 
ประตูรั้วนั้นเปิดปิดไม่ได้มา 10 ปี อันนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วงบประมาณหมื่นกว่าบาท โรงเรียนเทศบาล 1 ก็ขอ
นำเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  นางภาริณี ผ่องแผ้ว ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 กราบสวัสดีทุกท่าน ในส่วนของ
โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนช่วงนี้อยู่ในช่วงใกล้จบปีการศึกษา นักเรียนก็จะมีการสอบวัดผล ตอนนี้กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนก็ได้ดำเนินการตามแผน ยังเหลืออีกหนึ่งโครงการที่โรงเรียนจะต้องทำก็คือ โครงการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ 
ซึ่งจะจัดทำในสิ้นเดือนนี้ ก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่าน ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 นี้ 
และในส่วนของโรงเรียนก็จะเน้นในเรื่องของคุณธรรมตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ทางต้นสังกัดก็มีการ
ปรับเปลี่ยน ในเรื่องของการเข้าแถว ในภาคเรียนเช้า จะให้เด็กฝึกการปฏิบัติการนั่งสมาธิ โดยได้ความเมตตาจากพระ
อาจารย์สุเทพจากวัดหลวงปรีชากุล ทำมาได้ 1 สัปดาห์ รู้สึกได้ ว่าสภาพจิตใจของเด็ก มีสมาธิขึ้น ทางโรงเรียนได้มี
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ทั้งคุณครูและบุคลากรของเราไม่มีความชำนาญการในเรื่องของไฟฟ้าเราก็ได้ประสาน
กับไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้บริหารเห็นความสำคัญจึงได้ส่งทีมวิศวกร วิทยากรต่างๆ มาให้ความรู้แก่เด็กๆ 
สัปดาห์ละ 1 วัน และได้ปิดโครงการไปเมื่อวันศุกร์นี้ โดยทางคณะผู้บริหารก็มาปิดโครงการ เด็กก็ได้รับความรู้ในเรื่อง
ของการใช้ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน ส่วนพรุ่งนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือทางโรงเรียน จะมาให้ความรู้  
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เรื่องการป้องกันต่างๆ เรื่องของท้องวัยใส สุขภาพร่างกายซึ่งจะเห็นว่าโรงเรียนในสังกัดของเรามีหน่วยงานเข้ามาให้
ความรู้แก่เด็ก  ทางโรงเรียนของเราทำตามนโยบายของผู้บริหารทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และในส่วนของการเตรียม
ความพร้อมเรื่องการสอบวัดผลของกรมส่งเสริม อีกหนึ่งเรื่อง และการสอบเลื่อนระดับที่เด็กจะต้องเลื่อนชั้นต่อไปใน
ส่วนของอาคารเรียน ก็อยากจะขอฝากว่ามีอาคารเรียนที่ชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ซึ่งเราก็รองบการซ่อมแซม 
ขออนุญาตนำเรียนในที่นี้ ในเรื่องของบุคลากรก็ถือว่าเรายังขาดอยู่ คือครูปฐมวัย ได้รายงานมาทางกองการศึกษาแล้ว 
ขอชี้แจงรายงานเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

          นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โครงการที่ทางโรงเรียน กำลังทำอยู่ในช่วง
นี้ หลายๆ โครงการก็เป็นโครงการที่ดี เมื่อวานที่เป็นการอบรมเรื่องของการใช้ไฟฟ้า ก็ขอฝากให้ขยายผล เพราะว่ามัน
เป็นโครงการที่ดี เราจะได้มีความรู้ในการนำไปใช้ ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ของเราสอบปลายภาคปิดเทอม
พร้อมกันไหมครับ วันที่ 11 มีนาคม 2562 พร้อมกันทุกโรงเรียนเทศบาล ขอเชิญโรงเรียนเทศบาล 3 ครับ  

          นางสุชีรา หงส์เจริญ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3  กราบเรียนท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล ๓ ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เราได้พาเด็กร่วมกิจกรรม ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปทุมธานี เด็กจำนวน 128 คน ครูอีก 13 ท่าน และโรงเรียนได้เข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ ที่วัดสระมรกตได้
รางวัลชมเชย อันดับ 1 ของประถมศึกษา และทำโครงการเข้าร่วมของรัฐบาล การพัฒนาบริหารจัดการการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการ SBMLD 10 โครงการ เป็นเงิน 726,000 บาท ได้รับมาติดต่อกัน 3 ปี 
โครงการพัฒนาเด็กรอบด้าน การอาชีพ ไทยแลนด์ 4.0 คุณธรรมจริยธรรม แล้วก็ทักษะภาษาอาเซียน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ โครงการที่ทางโรงเรียนได้ทำร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของการเรียน ของศึกษาธิการปราจีนบุรี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการ PLC เป็นโครงการที่เกิดจากทฤษฎีใน
หลวงที่เป็นการแก้ปัญหาระหว่างครูและผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาครู ที่ให้เห็นเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ และได้
ร่วมกับวัดแก้วพิจิตรในการบำเพ็ญตนสาธารณประโยชน์ ให้เด็กเวียนเทียน และทำความสะอาดวัด วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้ทำโปรเจคของเด็กอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 พ่ีเชิญทั้งผู้ปกครองและนักวิชาการศึกษา 
จำนวน 150 ท่าน ที่ห้องประชุมศูนย์ ของปฐมวัย เป็นเรื่องสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ ก็ขอขอบคุณ ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่ให้การสนับสนุนและเป็นวิทยากร ของเด็กในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัย วันพรุ่งนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 
3 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ของ 8 กลุ่มสาระที่จะเป็นเรื่องเกี่ ยวกับอาชีพ ที่ 1 ปีแล้ว
ทำอะไรสอนอะไรไปบ้าง พรุ่งนี้จะเป็นการแสดงศักยภาพของเด็ก ให้รู้ว่าเด็กเรียนรู้เรื่องอะไร กิจกรรมจะเป็นของเด็ก 
เด็กจะเรียนรู้เรื่องของอาชีพสู่ความเป็นเลิศ เรื่องของการตัดผม ขนมไทย อาหารไทย จะเป็นโปรเจค ของเด็กอนุบาลที่
เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยากร การปลูกข้าว การป้องป้องกันอัคคีภัย ผักไฮโดรโปนิกส์ เศรษฐกิจพอเพียงขอเรียนเชิญทุกท่าน 
ขอบคุณค่ะ 

                  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล 4 ครับ        

  จ.ส.อ.ธำรงยุทธ พรหมพร ครูโรงเรียนเทศบาล 4 กราบเรียนท่านประธาน กิจกรรมของโรงเรียน
เทศบาล 4 ที่ผ่านมา คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบใบประกาศเกียรติ
บัตรให้กับวงโยธวาทิตที่ไปแข่งระดับนานาชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ  อีกกิจกรรมก็คือในบ่ายวันนี้ มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 50 คน โครงการพัฒนาศักยภาพ 

/ของนักเรียน... 
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ของนักเรียน แนวทางในการใช้ปฏิสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันในสังคม ส่วนในเรื่องของการศึกษาทาง ผอ. กองการศึกษาได้
นำเรียนไปแล้ว ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  นางสาววิยะดา บุญกล้า   รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 กราบเรียนท่าน
ประธาน โรงเรียนเทศบาล 5 มี 2 กิจกรรมแรกได้พาเด็กนักเรียนไปเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 ที่วัดแจ้ง กิจกรรมที่สองเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ขอบคุณค่ะ   

         นายคมสัน  พลแก้ง รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 กราบเรียนท่านนายกฯ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โรงเรียนเทศบาล 6 วัดศรีมงคล มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
และปลายเดือนมกราคม ทางโรงเรียนก็ได้ขอขอบคุณทางกองช่างที่ ได้ช่วยปรับปรุง พ้ืนที่ทรุดลงไป ซึ่งได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ช่วยทำความสะอาดโรงอาหารของโรงเรียนตอนนี้
มีปัญหาอยู่คือได้มีการทำถนนใหม่บริเวณหน้าโรงเรียน และได้ขุดจนทำให้ท่อประปาของทางโรงเรียนแตกทำให้
น้ำประปาของทางโรงเรียนไม่พอใช้ ตอนนี้เราได้แจ้งปัญหาให้การประปาได้ทราบแล้ว ซึ่งได้แจ้งการประปาไป 2 
อาทิตย์แล้วแต่ยังไม่มีคำตอบ เดี๋ยวทางโรงเรียนจะทำการแจ้งไปใหม่ ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ  

         นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในชั้นต้นก็ให้ประสานมาทางฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลก่อน เดี๋ยวทางฝ่ายป้องกันจะนำน้ำไปช่วยแก้ไขไปก่อน ก็ขอขอบคุณทางโรงเรียน
ทุกโรงเรียนนะครับ เราก็เป็นหน่วยงานเดียวกัน สถานที่ในการทำงานอาจจะแยกกันไป ถ้ามีอะไรขาดเหลือก็ขอให้แจ้ง
มาทางเทศบาล หรือโทรศัพท์เข้ามาก่อนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำ ยกตัวอย่างเช่นเรือนจำที่ได้ขอน้ำเข้ามา ในช่วงหน้าแล้ง
จะมีปัญหาเรื่องของน้ำ เราก็ได้นำน้ำประปาไปแจกให้ เตรียมภาชนะรองรับไว้เดี๋ยวเราจะจัดการเอาน้ำไปแจก ขอ
แนะนำหน่วยงานที่เข้ามาใหม่ ขออนุญาตแนะนำงานตรวจสอบภายใน ขอเชิญแนะนำตัวเอง    

  นางจันทร์เพ็ญ ศรีชาญ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สวัสดีค่ะ หน้าส่วนราชการทุก
ท่านชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ศรีชาญ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  งานตรวจสอบภายในจะไม่ได้สังกัดที่กอง
ไหนงานภาระหน้าที่ของงานตรวจสอบภายในจะต้องจัดทำแผนในการตรวจความเสี่ยงของแต่ละกอง ซึ่งตอนนี้แผนการ
ตรวจสอบภายในได้เสร็จแล้ว แล้วจะนำส่งให้แต่ละกองต่อไป ว่ามีแผนที่จะออกตรวจแบบไหน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2562 จนถึง เดือนกันยายน 2562 อาจจะหนักไปสำหรับคนๆเดียว ทั้งออกไปตรวจและต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ก็
ขอความร่วมมือแต่ละกอง ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในจะเป็นการตรวจ
ในเบื้องต้นก็คงจะไม่ได้ลึก ถึงขนาด สตง. ว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ตรงไหน ซึ่งงานตรวจสอบภายใน จะแจ้งอีกทีหนึ่ง และ
คงจะทำเป็นแผนให้อีกทีหนึ่ง ขอให้แต่ละกองให้ความร่วมมือด้วย ในส่วนของกองต่างๆในด้านต่างๆ ขออนุญาตเพียง
เท่านี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 

          นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สำหรับเล่นสงกรานต์ขอนำเรียนในรูป
แบบเดิมในช่วง 13 เมษายน 2562 ช่วงเช้าเราก็จะมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร  

 
/ตรงบริเวณ... 
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ตรงบริเวณนั้นก็จะมีการสร้างที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเพชรจำลอง เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ สำหรับในช่ว ง
สายๆ หลังจากที่ทำบุญตักบาตรเสร็จ ก็จะมีงานต่อที่บริเวณใต้อาคารป้องกัน จะมีการสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 
รูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 17 ชุมชน และมีในส่วนของตลาดล่างด้วยรวมเป็น 18  ชุมชน มีทั้งหมด 36 
ท่าน ชุมชนละ 2 ท่าน ได้ร่วมเข้ามา หลังจากที่สรงน้ำพระกับรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแล้ว เวลา 11:30 น. ก็จะเป็นงาน
ของขบวนแห่ เคลื่อนขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์จำลอง หลวงพ่อเพชรจำลอง จะมีขบวนแห่ของชุมชน 17 ชุมชน รวมทั้ง
ตลาดล่างด้วย จะมีการเคลื่อนขบวนแห่ไปยังซอย 5 บริเวณถนนหน้าเมือง ย้อนกลับมาที่เทศบาล สิ้นสุดที่เทศบาลและ
จะมีการเลี้ยงอาหาร  แก่ชุมชนและผู้เข้าร่วมขบวนแห่ทุกท่าน ที่สำนักงานเทศบาล จะเป็นกำหนดการคร่าวๆ ส่วนที่จะ
นำเรียนที่ประชุมได้ทราบ  จะต้องนัดชุมชน มาประชุมถ้ากำหนดวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางคณะผู้บริหารสะดวกไหม
ค่ะ 

  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้ครับ 

          นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องของการรดน้ำ
ผู้บริหาร กำหนด 11 เมษายน 2562 ทางคณะผู้บริหารสะดวกไหมค่ะ 

  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ให้นำเรียนนายกเทศมนตรีก่อน 

          นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรื่องขอใส่ชุดลายดอก ให้กำหนดเริ่มใส่วันที่
เท่าไหร่ค่ะ 

  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ทุกปีเราจะเริ่มก่อนประมาณ
กลางเดือนมีนาคม เริ่มวันที่ 18 มีนาคม 2562 แล้วกัน เทศบาลจะเริ่มก่อนแล้วชาวบ้านจะเริ่มใส่ตามกันจะได้เป็น
การรณรงค์ให้ชาวบ้าน 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว) 

  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้รายงานมาแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้รายงานมาแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  

  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะไหมครับ 
มีอะไรจะขออีกไหม โรงเรียนเทศบาล 2 ขอมาแล้ว กองช่างช่วยเข้าไปดูโรงเรียนให้หน่อย ว่ามีงบประมาณไหม 

  นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขออนุญาตครับตอนนี้เรามีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท คือตอนนี้กำลังประสานกับทางกองช่าง กำหนดวันอยู่ เวลาจะทำก็ต้อง
ดำเนินการพร้อมกันทุกโรงเรียน 

/นายทศพล... 
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  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ลองดูแล้วเร่งให้ดำเนินการ ก่อนฝน
ตกน่าจะเสร็จ รบกวนกองช่างช่วยดูแลหน่อย กองอ่ืนมีอะไรอีกไหมครับ 

  พ.จ.อ.มงคล  ทดกิ่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้ง ใน
ส่วนของงานทะเบียน ก็จะขอชี้แจงเกี่ยวกับ ความคืบหน้าของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีการเลือกตั้ง
เป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในส่วนความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็คือ เราได้รับลงทะเบียนขอรับการใช้สิทธิ์
ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในเขตเลือกตั้ ง ในนอกราชอาณาจักร ไปหมดแล้วครับ ก็คือนอกเขตจังหวัดจะใช้สิทธิ์ที่
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 83 ราย ในเขตเลือกตั้งก็คือพ่ีน้องชาวเทศบาล
ใช้สิทธิ์ไป 122 ราย จะไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 
08:00 น. ถึง 17:00 น. เรื่องของบัญชีผู้มีสิทธิ์พิมพ์เสร็จเรียบร้อยรอการฉีก ก็จะติดประกาศให้ภายในวันที่  26 
กุมภาพันธ์ 2562 ก็คือในวันพรุ่งนี้ และในส่วนของหนังสือแจ้งเจ้าบ้านตอนนี้ถึงมือไปรษณีย์แล้ว ก็จะมีข้อพิเศษคือ
ไปรษณีย์เขาจะแนบรายชื่อผู้สมัครพร้อมรูปถ่าย ทั้ง 17 หมายเลขในเขต 1 ของเราไปถึงบ้านทุกหลังคาเลยท่านก็จะ
เห็นรายละเอียดของผู้สมัคร แต่ส่วนของตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับรอให้ท่านปลัดไปอบรมครู ก. 
มาก่อน ท่านก็จะแนะนำให้ครู ข. และกรรมการประจำหน่วยทราบต่อไป เอกสารที่จะนำไปแสดงตนในวันเลือกตั้ง บัตร
ประชาชน บัตรประชาชนที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้ และก็บัตรที่สำนักงานออกให้เช่นหนังสือเดินทาง บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ  ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ สามารถใช้แสดงตนได้ทุกอย่าง อยากเชิญชวนพ่ีน้องให้ไปใช้สิทธิ์  
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ข้างห้องทะเบียน เราจะทำประกาศเสียงตามสาย ว่าเพ่ิมชื่อถอนชื่อจะเริ่มดำเนินการได้
วันไหน ขอนำเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนครับ  

         นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี แล้วกองอ่ืนมีอะไรอีกไหนครับ ไม่มีขอ
ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา 11.00 น 
 

     (ลงชื่อ)   ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  
           (นายภานุพงศ์  มีวงศ์) 
        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์) 
        ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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