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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่ 4/2562 

วันที่ 30 เมษายน 2562 
เวลา 11.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑.  นายบุญเกื้อ           พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  2. นายภวัต            ใจห้าว  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสันติภาพ     เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  5.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  6.  นายสัณธิต ิ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด 
  7.  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  8.  นางอัจจิมา  มีสุข  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง 
  9. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองช่าง 
  8.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9. นางเฉลิมศร ี   ชาวเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10.  นายคมสัน           ศิริปักมานนท์ รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  11.  นายวิรัตน ์  สมจิตร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  12. นางภาริณี  ผ่องแผ้ว  รก. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
  13. นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  14. จ.ส.อ.ธำรงยุทธ พรหมพร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  15. นางสาววิยะดา บุญกล้า  รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  16. นายคมสัน  พลแก้ง  ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ 
  17. นางพัชรี  ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  18. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  19. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  20. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  ๒1. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  22. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
  23. นางจันทร์เพ็ญ พันธ์สอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

  2.  นางธนวรรณ  พากเพียรศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสายัณห์  อยู่สุขสุวรรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  4.  นายวิริยะ  สันติสวัสดิ ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   

5.  นางรัตติกาล  โชติมา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
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  6.  นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  7.  นายณัฐเศรษฐ  แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  8.  นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  9.  นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  10. นางเสาวนีย์  จันทร์รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
  11. นายบุญลือ  ถึกวงษ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายไพรัชต์  โกศล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
2. นายณัฐรุทธิ ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 

  ๓. นางสาวศศิธร  น่วมจิต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  4. นายสมเกียรติ  กันโต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  5. นางทิพากร  เทียมพัตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  6. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  7. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  8. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  9. พ.จ.อ.มงคล   ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
  10. นางสาวยุพดี จุฑาธิปไตย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
  11. จ.อ.ณัฐพล  นวลอุทัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  12. นายชรัตน ์  พานิกุล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  13. จ.ส.อ.สุริยันต์ จำปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  14. นางสาวอบเชย สีดาเคน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
  15. นางสาววภิาลักษณ์ โมราบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
  16. นายอัครเดช  รื่นฤทธิ์  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
  17. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  18. นางสาวกาญจนา แสนสิมมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  19. นายภานุวงศ ์ มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
     
เริ่มประชุม เวลา 11.00 น. 

  นายบุญเกื้อ    พากเพียรศิลป ์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  กล่าวเริ่มการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ  ครั้งที่ 4/๒๕62  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา ๑1.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ชั้น 3 พร้อมทั้งให้นายภวัต  ใจห้าว รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี แนะนำตัวเอง ณ  ที่ประชุม 

 นายภวัต  ใจห้าว รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   เรียนท่านนายกฯ ท่านหัวหน้าส่วนและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภวัต  ใจห้าว อดีตโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  มาดำรงตำแหน่งรอง
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/๒๕62   
     วันที่ 5 เมษายน 2562    

  นายสันติภาพ    เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม่ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

  นายสันติภาพ    เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติม  

          เรื ่องที ่ 1 เรื ่องของพระบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที ่ 10 กำหนดการคือวันที ่ 4 - 6 
พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน ในส่วนของพิธีการต่างๆ  จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในส่วนของต่างจังหวัด มีกิจกรรมใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตักบาตรในช่วงเช้า ณ ศาลากลางเพียงท่ีเดียว เริ่มประมาณ  7 : 00 จากนั้นก็จะเป็นพิธีใน
การถ่ายทอดสดพิธีพระบรมราชาภิเษก เริ่มประมาณ 9 : 00 น. จะมีการจัดรอบในการเข้ารับชมพระราชพิธี เพราะ
ต้องร่วมกิจกรรมถึงเวลาประมาณ 21 : 00 น. ทุกวัน การแต่งกายเสื้อเหลือง ส่วนชุดเครื่องแบบเต็มยศใส่ในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2562 ทุกวันจะมีการเปิดกรวย และหมุนเวียนกันไปร่วมรับชมกิจกรรมการถ่ายทอดสดพิธีพระบรม
ราชาภิเษก ในส่วนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการอยู่บริเวณศาลพระ
หลักเมือง  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติประกอบไปด้วย 2 ส่วน 1.ความเป็นมาของพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  2. พระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การประชาสัมพันธ์ก็  ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง จอ LED ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี 

         เรื่องท่ี 2 เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีการเสียหาย
เล็กน้อย ต้นไม้ที่ถูกพายุพัดล้ม งานป้องกันฯ ได้ออกดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้ดำเนินการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ใน
การช่วยเหลือ ให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุ ให้ดำเนินการสำรวจความเสียหายทันที ให้ทางกองช่างประเมินการค่าเสียหาย ใน
กรณีที่ทางจังหวัดไม่ได้ประกาศเป็นภัยธรรมชาติ เราไม่สามารถที่จะใช้งบกลาง ในการช่วยเหลือได้ ก็จะใช้งบในส่วนที่
เป็นค่าใช้สอยเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน เมื่อทางจงัหวัดประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติถึงจะใช้งบกลาง  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2562 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองคลัง 

  นางอัจจิมา  มีสุข  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง ในส่วนของกองคลัง เรื่องของงานปรับผิวจราจร 
หมู่บ้านเอื้ออาทร ได้ดำเนินการอยู่ในระหว่างเรียกทำสัญญากับผู้รับจ้ าง ในส่วนของโครงการอื่นๆ ได้ทำสัญญากับผู้
รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนของการซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง โรงเรียนเทศบาล 6 อยู่ในระหว่างประกาศ e- 
bidding 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ให้ทางกองคลังและกองช่างช่วยกันศึกษา
รายละเอียดโครงการซอยโรมันอุทิศ ที่ครบสัญญาไปแล้วทั้ง 2 โครงการ ซึ่งระหว่างที่มีสัญญาผูกพันกันอยู่ ทางผู้รับจ้าง
ไม่เข้าดำเนินการ  มาดำเนินการเอาในช่วงท้าย ซึ่งมันหมดสัญญาไปแล้ว เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรากฏว่าแบบกับ
งบประมาณไม่สอดคล้องกัน ในแบบแปลนมีรางระบายน้ำทั้งสองข้างทาง แต่ในการประมาณการทางผู้รับจ้างแย้งว่า 
การก่อสร้างประมาณการรางระบายน้ำเพียงข้างเดียว ถ้าจะตัดระบายน้ำให้เหลือข้างเดียว รูปแบบรายการต่างๆมันจะ
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เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ต้องเป็นอำนาจของสภาฯ ประเด็นที่ 2 เมื่อครบสัญญาไปแล้ว อยู่ในระหว่างการ
ปรับเงินแล้ว ผู้รับจ้างมาทำงานเมื่อตอนสัญญาสิ้นสุดแล้ว และมาพบว่าแบบและประมาณการไม่สอดคล้องกัน จึงไม่
สามารถแก้ไขได้ ในเมื่อสัญญามันหมดไปแล้ว ทางกลมได้ให้คำแนะนำมาว่าผู้รับจ้างจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ ตาม
สัญญาที่ได้ลงนามไปแล้ว เพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบแต่ ฝากกองคลังและกองช่างไปศึกษาในเรื่องนี้ 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญกองช่าง  

  นายพงษ์ยศ   บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  การปฏิบัติงานของกองช่าง  

งานสาธารณูปโภค 

1.ขยายผิวถนน ถนนปราจีนอนุสรณ์ซอย 7  

2.จัดเตรียมการตักบาตรเนื่องในวันมรดกไทย  

3.เตรียมสถานที่งานวันสงกรานต์  

4.จัดเตรียมสถานที่วันเทศบาล  

5.ประดับธงเนื่องในวันราชาภิเษก   

งานจัดสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 

1.ซ่อมไฟฟ้าเกาะกลางถนน  

2. ติดธงสัญลักษณ์บริเวณเสาไฟฟ้า  

3.วันสงกรานต์ติดตั้ง อุโมงค์น้ำ  

งานส่งเสริมสาธารณะ 

1. ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี  

2. ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าสำนักงาน  

           ส่วนงานโครงการมีถนนทรัพย์ไพลิน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซอย 2 ถึง  ซอย 5 และโครงการ
ก่อสร้างถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ตอนนี้ได้เริ่มสัญญาแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

 นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในส่วนของ ซอยทรัพย์ไพลิน ทั้งหมด 7 
ซอย ที่อนุมัติงบประมาณเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม ฝากดูเรื่องรางระบายน้ำให้เป็นไปตามแบบ และกองช่างก็ยังมี 
โครงการที่รอดำเนินการอยู่ คือในส่วนของริมเขื่อนและวงเวียนหอนาฬิกา ส่วนที่มีการพิจารณาโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ถนนลู่วิ่งในสวนสุขภาพ และบริเวณซอยข้างร้านทองประเสิรฐ   

  นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคมยังมีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยัง
ชีพและยังไม่มาแสดงตนขอรับเบี้ยยังชีพ ของปีงบประมาณ 2562 เพ่ือมาแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่ และยืนยันหมายเลข
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บัญชี ที่ทางกองสวัสดิการฯ จะโอนเข้าบัญชี จำนวน 55 ราย ถ้าสิ้นปีงบประมาณ 2562 แล้วยังไม่มาแสดงตนก็จะถูก
ระงับการเบิกจ่ายเบี ้ยยังชีพ และจะต้องทำเรื ่องยกเว้นระเบียบต่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพื ่อที ่จะมาเบิกเงินใน
ปีงบประมาณถัดไป ขอฝากประชาสัมพันธ์ 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  กรณีเรียกเงินคืนจากเบี้ยยังชีพ เห็นหลาย
รายที่เรียกเตือน เรามีมาตรการอย่างไรถ้าเขาไม่ยอมจ่ายเงินคืน 

  นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เงินนี้เป็นเงินประมาณแผ่นดินถือว่า
ประชาชนที่ได้รับไปเงินได้ทุจริต เพราะเป็นลาภที่ไม่ควรได้ ตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่อผู้ที่ยังไม่มาติดต่อ  

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ฝากช่วยตรวจสอบก่อนที่เราจะโอนเงินเข้า
บัญชี เพราะประชาชนเขาอาจจะไม่รู้ เพ่ือป้องกันการผิดพลาด เรื่องของหอพักได้มีการขออนุญาตและมีการแก้ปัญหา
อย่างไรบ้าง 

  จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ ผู้ประกอบการหอพักแต่
ละรายได้รับทราบข้อมูลได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ไม่มีหอพักที่ไม่ถูกต้อง ขอเพ่ิมเติมอีกเรื่อง สืบเนื่องจาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจสอบ เรื่องครอบครัวของนายอดุลย์ ที่ได้
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา เกี่ยวกับเรื่องของที่พัก และอาชีพของตนเอง ผู้ตรวจได้ประสานมากับทางเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ผู้แทนของเทศบาล ร่วมกันประชุม ณ บริเวณวัดหลวงปรีชากูล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 หารือเก่ียวกับ
เรื่องของที่อยู่อาศัย ทางกรรมการของวัดได้ว่าเรียนว่าไม่มี พื้นที่ว่างให้อยู่อาศัย และได้แจ้งกลับไปยังพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ทราบแล้ว ในส่วนของอาชีพของนายอดุลย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปราจีนบุรีได้ให้อาชีพแล้ว 

นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  สำนักปลัดเทศบาล 
 

          นายอดิศักดิ์  โอสถผสม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในรอบเดือนที่ผ่านมา การฝ่าย
ป้องกันฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

1.สนับสนุนรถน้ำเพ่ือสืบสานประเพณีสงกรานต์  
2.ฝ่ายป้องกันฯร่วมกับทางกองสาธารณสุขฯ ล้างผิวจราจรหลังงานประเพณีสงกรานต์ 
3.ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หน้าสำนักงานเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี  
4.ได้ดำเนินการดับไฟของท้องทุ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงขอรับการสนับสนุน 
5. รับแจ้งเหตุไฟไหม เคหสถานจำนวน 2 ครั้ง  
6.ได้เกิดวาตภัยทำให้ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ทางป้องกันฯได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร 
 
นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
         นายคมสัน ศิริปักมานนท์ รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการดังนี้  
1. 31 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขได้เป็นผู้แทนเทศบาล ร่วมงานวันมหาเจษฎาบดินทร์ ณ ศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี 
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2. 5 เมษายน 2562  เป็นคณะกรรมการร่วมประชุม ผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย ประเมินผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ  
3. 28 มีนาคม 2562 - 5 เมษายน 2562 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
4. 9 - 23 เมษายน 2562 รณรงค์ใส่ทรายอะเบททุกชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
5.22 เมษายน 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์กับผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย มีการรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ  
6. 25 เมษายน 2562 รดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุชมรมคนพิการชมรมผู้ป่วยจิตเวช  
7. 29 เมษายน 2562 เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองปราจีนบุรีไปร่วมปลูกต้นไม้ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี 

และตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ขอความร่วมมือกับสถานศึกษาในเขตเทศบาล เพ่ือไปพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ขอให้
ทางโรงเรียนอำนวยความสะดวกในการเปิดประตู 

 
นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  กองศึกษา 

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู ้อำนวยการกองการศึกษา ทางกองศึกษาในรอบเดือนที่ผ่านมา มี 2 
กิจกรรม  

1. กิจกรรมวันสงกรานต์ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  

           2. นโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้มอบหมายให้ กองศึกษาได้จัดเตรียมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และธง
สัญลักษณ์ ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางกองช่างจัดเตรียมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไว้บริเวณศาลพระหลักเมือง  

  สันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  กองวิชาการและแผนงาน 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการฯรายงาน เรื่องของการ
ประเมินของ ปปช. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปวันที่ 30 เมษายน 
2562 จะต้องนำเข้ารายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ภายในวันนี้  และขออนุญาตต่อในวาระ
ที่ 5 อาเซียนเกี่ยวกับการเปิดด่านพรมแดน (เปิดวิดีทัศน์ ) การเปิดสะพานครั้งนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและของกัมพูชา
ได้เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกัน จึงได้จัดการจัดประชุมสุดยอด
เส้นทางสายไหม ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ทางการจีนจะเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาเส้นทางสายไหม เชื่อมกับ
เส้นทางท่ีผมนำเรียนในวีดีทัศน์ มีการลงนามสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง จีน ลาว และประเทศไทย  

                   สันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในส่วนของโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้ว และ
ในส่วนของกองช่างที่ฝากให้ไปดูแลโครงการก่อสร้างต่างๆภายในโรงเรียนอาจจะล้าช้า เพราะตอนนี้ทางกองช่างมี
กิจกรรมเข้ามาเยอะพอสมควร  

           นายวิรัตน์  สมจิตร  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1   ทางโรงเรียนเทศบาล 1 จะมีการจัด
ประชุมผู้ปกครองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และเวลา 09:00 น และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะมาพ่น
น้ำยากำจัดยุง ขอขอบคุณกองช่าง ที่ช่วยดูแลเรื่องน้ำที่ไหนเข้ามาในโรงเรียน และมีการประชุมเรื่องการซื้อหนังสือ 
พร้อมประชุมคณะกรรมการศึกษาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  

  นางภาริณี ผ่องแผ้ว ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 ทางโรงเรียนเทศบาล 2 เตรียมการ
เปิดเทอม ในวันที ่ 1 พฤษภาคม 2562 จะมีการมอบตัวเด็ก และนัดบุคลากรทางการศึกษาทำงานในวันที ่ 1 
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พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน ถ้าโรงเรียนเทศบาล 2  ขอขอบคุณกองช่าง ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการซ่อมแซมเสาธง  

          นางสุชีรา หงส์เจริญ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ทางโรงเรียนเทศบาล 3 เปิดทำการแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 และวันนี้จะมีการประเมินครูผู้ช่วย หลังจากนี้จะเตรียมจัดทำ SAR  

  จ.ส.อ.ธำรงยุทธ พรหมพร ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ทางโรงเรียนเทศบาล 4 มีกิจกรรมในช่วงเดือนที่
ผ่านมา ช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน ครูเวรได้ทำการตรวจสอบ เรียบร้อยปรกติ และเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 เกิด
พายุฝน ลมแรงทำความเสียหายให้แก่โรงเรียน เป็นจำนวนมาก หลังคาเสียหาย ถังน้ำที่อยู่บนดาดฟ้าหักโค่น อาคาร
มัธยมและอาคารอนุบาลฝ้าเพดานตกเสียหาย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โรงเรียนเทศบาล 4 ต้อนรับคณะดูงาน 
เทศบาลเมืองจันทบุรี มาแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่องการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็ก และวันที่ 18 -20 เมษายน 
2562 กรมพลศึกษาได้เชิญวงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 4 เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตภาคกลาง ได้รับรางวัลมา 
2 รางวัล  

  นางสาววิยะดา บุญกล้า   รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ทางโรงเรียน
เทศบาล 5 ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม ครูเวรได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี แล้วจะเตรียมหนังสืออุปกรณ์การเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน 2562  

         นายคมสัน  พลแก้ง รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนเทศบาล 6 
ช่วงปิดเทอมคณะครู ได้จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม  

สันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  สำหรับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ 
ประสานทางกองช่าง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว) 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

- นำเรียนไปในวาระท่ี 3              

เลิกประชุม เวลา 11.45 น. 

 
     (ลงชื่อ)              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
                   (ภานุพงศ์  มีวงศ)์ 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสันติภาพ เรืองริวงศ์) 
                ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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