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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 5/2562 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
เวลา 11.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑.  นายทศพล     พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  2.  นายภวัต            ใจห้าว  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสันติภาพ     เรืองริวงศ ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  5.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  6.  นางพัชรี  ศรีสะอาด ผู้แทนหัวหน้าสำนักปลัด 
  7.  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  8.  นางไพรลิน  ศิริมนตรี  ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง 
  9.  นายจักรี   จันทร์ไพร รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
  8.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  ผู้แทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10.  นายคมสัน           ศิริปักมานนท์ รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  11.  นายวิรัตน์  สมจิตร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  12. นางนุจรีย์  ปาณะวร ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 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  ผู้แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ 
  17. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  18. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  19. นายอดิศักดิ ์ โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  ๒0. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  21. นางจันทร์เพ็ญ พันธ์สอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
  22. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
  23.  นายชาญชัย ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายบุญเกื้อ           พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

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

5.  นางรัตติกาล  โชติมา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
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  6.  นายณัฐเศรษฐ  แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  7. นางเสาวนีย์            จันทร์รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 
  8. นายบุญลือ  ถึกวงษ ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ 
  9. นางจันทร์เพ็ญ พันธ์สอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
  10. นายพงษ์ยศ  บัวศรี     หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 

  2. นางสาวศศิธร  น่วมจิต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  3. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  4. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  5. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  6. พ.จ.อ.มงคล   ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
  7. นางสาวอบเชย สีดาเคน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
  8. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
  9. นางสาววิภาลักษณ์ โมราบุตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
  10. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  11. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฏ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  12. นางสาวกาญจนา แสนสิมมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  13. นายภานุพงศ ์ มีวงศ ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
     
เริ่มประชุม เวลา 11.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  กล่าวเริ่มการประชุมหัวหนา้ส่วน
ราชการ  ครั้งที่ 5/๒๕62  วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา ๑1.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ชั้น 3  

  มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/๒๕62   
     วันที่ 5 เมษายน 2562    

 นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ 

 นายภวัต   ใจห้าว  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอแก้ไขหน้าที่ 2  

 นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอแก้ไขหน้าที่ 6 
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  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองช่าง 

  นายจักรี  จันทร์ไพร รก.ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของกองช่าง เข้าร่วมงานราชพิธีราชาภิเษกใน
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  

งานสาธารณูปโภค  

- ปรับปรุงซ่อมแซมแนวคอนกรีต ถนนปราจีนอนุสรณ์ บริเวณหน้าวัดหลวงปรีชากูล  
- จัดเตรียมสถานที่พิธีบรมราชาภิเษก ที่ทางจังหวัดมอบหมายเทศบาลเมืองปราจีนบุรีดำเนินการ  
- ติดตั้งพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณริมเข่ือน ศาลพระหลักเมือง  
- ซ่อมผิวจราจรในเขตเทศบาล  
- จัดเตรียมสถานที่มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณริมเข่ือน ศาลพระหลักเมือง  

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  
- จัดติดตั้งซุ้มพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  
- ดำเนินการตรวจสอบไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยก ซึ่งเสียหายชำรุด  
- ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  

งานสวนสาธารณะ 
- ดำเนินการปฏิบัติตกแต่งไม้ดอกไม้ใบ บริเวณสวน ซุ ้มเฉลิมพระเกียรติ พิธ ีบรมราชาภิเษก บริเวณ

ศาลหลักเมือง  
- ตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนน สวนคลองวัว และสวนสุขภาพ ปกณ. 
- ดำเนินการตัดต้นไม้บ้านพักผู้พิพากษา  
โครงการต่างๆของกองช่าง ได้มอบหมายให้ นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 

  นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ  

โครงการก่อสร้างซ่ึงค้างจากปีงบประมาณ 2561  

- โครงการถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ โรมันอุทิศซอย 3 หมดสัญญาไปเมื่อ 22 มกราคม 2562 อยู่ใน
ระหว่างโดนปรับ 125 วัน ผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน  

- โครงการถนนโรมันอุทิศ ซอย 3-5 หมดสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ในระหว่างโดน
ปรับ 95 วัน  ผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน  

โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562 

- โครงการถนนโรมันอุทิศซอย 2 เริ่มสัญญาไปเมื่อ 22 มกราคม 2562  หมดสัญญา 17 สิงหาคม 2562 
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ  

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ทางเข้าหมู ่บ้านเอื ้ออาทร เซ็นสัญญาไปเมื ่อ 24 
พฤษภาคม 2562 ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ 
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- โครงการถนน คสล. ซอยทรัพย์ไพลิน เพลงสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 หมดสัญญา 6 กันยายน 
2562  ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ  

- โครงการปรับปรุงถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์ เซ็นสัญญาไปเมื่อ 20 เมษายน 2562 หมดสัญญา 16 ตุลาคม 
2562 อยู่ในระหว่างดำเนินการ  

โครงการที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา  

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน แบบและราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างเสนอผู้ บริหารอนุมัติใน
รายงานขอซื้อขอจ้าง คาดว่าจะส่งให้ทางกองคลังประกาศภายใน 1 สัปดาห์ 

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ข้างร้านทองประเสริฐ อยู่ในระหว่างจัดทำแบบและราคา
กลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์  

- โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง สวนสาธารณะมิหน้าโรงเรียน ปกณ. อยู่ในระหว่างจัดทำแบบและราคากลาง คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 

- โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนปราจีนตคาม บริเวณตลาดนัดมาถึงบริเวณแยกวงเวียน ยู่ในระหว่างจัดทำ
แบบและราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์  

- โครงการก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา ถนนปราจีนตคาม ยู่ในระหว่างจัดทำแบบและราคากลาง คาดว่าจะแล้ว
เสร็จประมาณกลางเดือนมิถุนายน  

  ขณะนี้กลับมาทำโครงการที่เร่งด่วน โครงการที่ต้องทำให้เสร็จก่อนฤดูฝน โครงการที่นำเข้าสภาในครั้ง
ที่แล้ว คือ  

 1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ข้างร้านทองประเสริฐ 

 2.โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง สวนสาธารณะมิหน้าโรงเรียน ปกณ. 

 3.โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนปราจีนตคาม 

         นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี โครงการก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา 
ถนนปราจีนตคาม แล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน ฝากติดตามเพ่ือจะได้รายงานสภาฯ ขอเชิญกองการศึกษา  

  นายชัยพร  ผ่องแผ้ว  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ในส่วนของกองการศึกษา 

- การซ่อมแซมโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ขณะนี้ทางกองการศึกษาได้จัดทำแบบรายงานความต้องการไปที่กอง
คลัง อยู่ในข้ันตอนของกองคลังดำเนินการตามระเบียบพัสดุ  

- ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 การจัดสรรอาหารเสริมนมให้กับ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป. 6 ทางบอร์ดของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม ได้มอบให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเขียวเป็นผู้จำหน่าย ขณะนี้ทางกองการศึกษาดำเนินการส่งอาหาร
เสริมนมให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ฝากผู้บริหารโรงเรียนให้กำชับคุณครผูู้ตรวจรับอาหารเสริมนม เพราะ
ทางกรมฯ จะมอบให้ทางปศุสัตว์จังหวัด และเกษตรจังหวัดร่วมตรวจอาหารเสริมนม 

  นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้จัดที่บริเวณศาลพระหลักเมือง วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 จังหวัด
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ปราจีนบุรีได้ขอความร่วมมือกลับทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในเรื่องของการรักษาความสะอาด มอบหมายให้ทางกอง
สาธารณสุขฯ และขอเก้าอ้ี 300 ตัวมอบหมายให้ทางกองช่าง รถขนน้ำ มอบหมายให้ทางป้องกันฯ ส่วนกองการศึกษา
รับผิดชอบในส่วนของวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การจัดการแสดงบนเวทีเฉลิมฉลอง ได้รับความอนุเคราะห์จาก
โรงเรียนเทศบาล 4 สำเร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี 

  นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองคลัง 

 นางไพรลิน  ศิริมนตรี ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง  ในส่วนของกองคลัง   
- โครงการที่อยู่ในส่วนของการประกาศหาผู้รับจ้าง การซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ท.1 - ท.6 จะทำการ

ประกาศภายใน 1 สัปดาห์ 
- สัปดาห์ที่ผ่านมา สตง. ได้เข้าตรวจสอบการจัดเก็บภาษีป้าย และดำเนินการตรวจสอบแผนที่ภาษี ซึ่งได้ออก

สุ่มตรวจป้ายภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
- เดือนมิถุนายน 2562 จะดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ที่จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองสาธารณสุขฯ 
 

นายคมสัน ศิริปักมานนท์ รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการดังนี้  
- 30 เมษายน 2562 จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเงินไตรมาส 

มีหน่วยงานที่ขอสนับสนุนงบประมาณ 
- วันที่ 12-19 พฤษภาคม 2562 รณรงค์ฉีดหมอกควันตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ  
- วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก ที่ศาลากลางจังหวัด

ปราจีนบรี 
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข 
- วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อบต.สัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มาขออนุญาตดูงานที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาล

เมืองปราจีนบุรี 
- วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2562 ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ งานวันเกษตรปราจีนบุรี   
- วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ งานเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลพระหลัก

เมืองฯ 
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาธารณสุขร่วมกับชุมชน 4 ชุมชน ได้ทำการ big cleaning Day บริเวณวัดแจ้ง 

พร้อมถังใส่ทรายอะเบทป้องกันยุงลาย 
 

 นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญสำนักปลัด 
 

นายอดิศักดิ์  โอสถผสม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในรอบเดือนที่ผ่านมา การฝ่าย
ป้องกันฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ได้เกิดเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลฯ  ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มจำนวน 3 ต้น และ

บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน  3-4 หลังคาเรือน ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากท่าน    
สท.ภาคิน ธรณีทอง นำเลื่อยยนต์มาช่วยตัดต้นไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่   
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- ขณะนี้มีการปรับปรุงผิวจราจรถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์ ทำให้งานป้องกันได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสาย CCTV   
จึงได้ประสานงานกับทางกองช่างนำสาย CCTV เพื่อมาจัดเก็บรักษาไว้ที ่งานป้องกัน หลังจากโครงการปรับปรุงผิว
จราจรแล้วเสร็จ จะดำเนินการหางบประมาณเพ่ือกลับไปติดตั้งสาย CCTV  อีกครั้งหนึ่ง 

- เหตุการณ์น้ำท่วมขังในซอยทรัพย์ไพลิน สาเหตุเนื่องจากบริเวณข้างเคียงทำการถมที่ขวางทางน้ำ เป็นที่ดิน
ของเอกชน และไม่ได้ทำการวางท่อระบายน้ำ ได้ประสานงานกับทางแขวงการทางปราจีนบุรี ประสานงานเพื่อนำ
เครื่องจักรเข้ามาขุดทางระบายน้ำ สามารถระบายน้ำได้ในระดับหนึ่ง 

- ขอขอบคุณกองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรหนัก นอกเวลาราชการ 
 

นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญกองสวัสดิการสังคม 

  จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ ในส่วนของกองสวัสดิการ
สังคม จะมี 2 เรื่องดังนี้ 

 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีการจัดทำโครงการสูงวัยใจกลายเป็นสุข จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 5 ผลลัพธ์
ออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ 

 - วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ศูนย์คนไร้ที่พ่ึงปราจีนบุรี พม.
ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองปราจีนบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปราจีนบุรี ได้ร่วมกันออกพื้นที่ดูแลผู้ ขอทาน 
ผู้ไร้ที่พ่ึงในส่วนของงานวันเกษตรปราจีนบุรี ที่หน้าศาลากลางหลังเก่า ผลปรากฏว่าพบเจอประมาณ 3-4 ราย ได้พูดคุย
และอธิบายขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมทั้งตักเตือนเบื้องต้น ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปให้ทราบ       

นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอเชิญโรงเรียนเทศบาล 
  

          นางสุชีรา หงส์เจริญ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ทางโรงเรียนเทศบาล 3 ขอรายงานดังนี้ 
- งานวันวิสาขบูชาวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ที่วัดแก้วพิจิตร นำโดยคณะครูและนักเรียน การปลูกต้นไม้

และขายดอกไม้ธูปเทียน   
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562  
- โครงการส่งเสริมให้ความรู้อาชีพสู่ชุมชน อุปกรณ์นักเรียนมาเข้าร่วมจำนวน 150 คน เป็นการลดค่าใช้จ่าย

ในครัวเรือนคือ สอนวิธีการทำน้ำยาล้างจาน  
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ได้ทำ MOU กับอาชีวะพณิชยการ โดยขอครูภาษาจีนมาสอน เริ่ม

ในเดือนมิถุนายน ซึ่งโครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก SMLD เป็นเงิน 150,000 บาท 
 

  จ.ส.อ.ธำรงยุทธ พรหมพร ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ทางโรงเรียนเทศบาล 4 มีกิจกรรมในช่วงเดือนที่
ผ่านมาดังนี้ 
 - ดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 326 
คน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 688 คน ระดับชั้นมัธยม จำนวน 199 คน รวมนักเรียนในปีการศึกษานี้ จำนวน 
1,213 คน 
 - 17 พฤษภาคม 2562 นำคณะครูและนักเรียน ร่วมเวียนเทียนที่วัดแจ้ง   
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- 21 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน และความ
ร่วมมือในการดูแลเด็ก 

- ขอขอบคุณงานป้องกันฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำ ล้างพื้นอาคารเรียน เพื่อเตรียมงานในการจัดประชุม
ผู้ปกครอง 

 
         นายคมสัน  พลแก้ง รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนเทศบาล 6 มี

กิจกรรมดังนี้ 

 - ดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 

 - 17 พฤษภาคม 2562 นำคณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียน และทำกิจกรรมจิตอาสา บริเวณวัดศรีมงคล 

 - 25 พฤษภาคม 2562 ไดด้ำเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์ ค่าเสื้อผ้า  ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 

         นายภวัต   ใจห้าว รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ในระเบียบวาระที่ 3 อยากขอให้ทุกกองได้
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุม 

         นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ขอให้ทุกกองได้ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาก่อนเริ่มประชุม รายงานล่วงหน้าให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการรวบรวม เพื่อจะได้นำไป
ทบทวนก่อนล่วงหน้าว่ามีปัญหาอะไร และนำมาพิจารณาในที่ประชุม 

 

 นางพัชรี  ศรีสะอาด  ผู้แทนหัวหน้าสำนักปลัด เอกสารที่จะต้องนำส่ง ทางฝ่ายเลขาฯ ขอเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 อาทิตย์ ในการจัดประชุมจะจัดประชุมในช่วงปลายเดือน อยากขอให้ทุกคนส่งเอกสารก่อน
วันที่ 25 ของทุกเดือน โดยปกติหางานธุรการของสำนักปลัด  ได้ดำเนินการขอเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของทุก
กอง เพียงแต่มีบางกองเท่านั้นที่ส่งรายงานผลปฏิบัติงานมาให้ทางสำนักปลัด จึงไม่ได้นำมาแนบในวาระการประชุม 
สรุปทางสำนักปลัดขอเอกสารก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน ถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถนำมารายงานในการประชุม และ
อยากขอความร่วมมือจากทุกกองถ่ายเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาให้สำนักปลัดรวบรวม จำนวน 25 ชุด 

  

 นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  สรุปให้นำเสนอผลงานก่อนวันที่ 
25 ของเดือน ส่งให้สำนักปลัดรวบรวมวันที่ 25 ของเดือน ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถนำเข้าท่ีประชุม  โดยไม่ต้องส่งผล
ปฏิบัติงานก่อนล่วงหน้า 

 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว) 

- ไม่มี 
 

มติที่ประชุม  ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เรื่องความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เชื่อมโยงในระเบียบวะระการประชุมที่ 
3 เรื่องเก่ียวกับการทำแผนงบประมาณ 
 - วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมทบทวนเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ได้รับทราบ รับรู้
แนวทาง มีการปรับเปลี่ยนหลายประการ สิ่งที่งานฝ่ายแผนฯ จะต้องดำเนินการ ทางหนังสือสั่งการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว สิ่งที่จะต้องทำต่อคือการขอผ่อนผัน ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ ให้ขยายระยะเวลาออกไป และจะต้องจัดประชุมประชาคม ซึ่งจะออกไปประชาคมรับทราบปัญหา
ต่างๆ เพ่ือนำบรรจุเข้าแผนฯ เมื่อกระบวนการจัดทำแผนฯแล้วเสร็จ สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไป คือการเตรียมการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่านปลัดฯ ได้สั่งการจะทำงบบุคลากร ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
13 มิถุนายน 2562  แล้วจึงประมาณการในการทำโครงการอื่นต่อไป  
 - เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลผู้มีส่วนได้
เสียภายใน ครบจำนวนที่ต้องการ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ครบจำนวนที่ต้องการเช่นกัน 
 

  ในระเบียบวะระการประชุมที่ 5 ได้เคยนำเสนอในที่ประชุมเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างไทย - กัมพูชา 
เอกสารที่นำเสนอจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างไทย- สปป.ลาว ในเอกสารขอสรุปว่าจะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทยลาวแห่งที่ 5 ที่บึงกาฬ และสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 6  อุบลราชธานี ส่วนการร่วมมือการขนส่งต่างๆ  
เส้นทางรถไฟ ไทย-จีน ลาว-จีน ส่วนถนนมีการพัฒนาร่วมกัน 
 

  มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีเรื่องนำเรียนให้ทราบดังนี้ 

- ตอนนี้ทางประชาสัมพันธ์ ได้เปิดไลน์ของทางเทศบาลฯ ขอให้แต่ละกองได้เข้าไปร่วมเป็นสมาชิก อย่างน้อย
เข้าเป็นสมาชิกกองละ 1 คน เพื่อตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเทศบาลฯ ยกตัวอย่างเช่นข่าวการเสียชีวิตของท่านพลเอก
เปรม ติณลสูลานนท์ ได้มีการแจ้งจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีไว้อาลัยลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 7 วัน ข้อมูลที่นำเข้า
ในไลน์ของเทศบาล ขอให้เป็นสาระสำคัญของการทำงาน   

- เรื่องของแผนพัฒนา 5 ปี สืบเนื่องถึงการจัดทำงบประมาณปี 2563 ซึ่งได้มีการพูดคุยไปในระดับหนึ่งแล้ว 
จากแผน 4 ปี เปลี่ยนเป็นแผน 5 ปี มีการพูดคุยในที่ประชุมแล้ว ได้ซักซ้อมกองต่างๆ ตรวจสอบแผนของตัวเองในแผน 
4 ปีให้นำไปบรรจุไว้ในแผน 5 ปี โดยให้นำส่งแก่กองวิชาการในเวลาประมาณกลางเดือน ต่อเนื่องกับการทำงบประมาณ
ปี 2563 ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตแจ้งกองต่างๆส่งรายจ่ายประจำ ให้นำส่งไปที่กองวิชาการ ภายใน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือจะได้รวบรวมและนำมาตรวจสอบทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และสรุปตัวเลขว่ารายจ่ายประจำ
เป็นเงินเท่าไหร่ ประมาณการรายรับเท่าไหร่ และเหลือเงินเท่าไหร่เพ่ือที่จะนำไปใช้ในโครงการต่างๆ เพ่ือจะนำเสนอใน
การประชุมสภาฯ รับหลักการในวาระแรก ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กระบวนการต่อมาจะต้องไปประชาคม 
และเสนอให้คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ยกร่างนำเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ต้องใช้เวลาพอสมควร ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562  ซึ่งพิจารณาดูแล้วว่าไม่
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แล้วเสร็จ จึงได้ให้ทางกองวิชาการทำเรื่องขยายเวลาไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ อีก 15 วัน ฝากให้ทุกกองดูแลเรื่องนี้
ด้วย 

- เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทางกองช่างและกองคลัง เรื่องของการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี ซึ่งสัปดาห์นี้ทาง สตง. ยัง
ลงตรวจภาษีป้ายกับทางเทศบาลฯ และปลายเดือนคาดว่าจะมีชุดตรวจของ สตง. อีกชุดเข้าตรวจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการต่างๆได้มีการดำเนินการไปในบางส่วนแล้ว คณะทำงานในการเดินสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนที่ภาษีให้มี
ความเป็นปัจจุบัน สืบเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทย ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง จึงต้องมาจัดเก็บข้อมูลใหม่เพ่ือทำแผนที่ภาษีใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ราคาประเมินต่างๆทางกรมธนารักษ์จะเป็นคนส่ง
ข้อมูลราคาประเมินมาให้ หลังจาก สตง.ตรวจเสร็จแล้ว อาทิตย์หน้าจะมอบหมายภารกิจในการเดินสำรวจเพ่ือทำข้อมูล
ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เพราะฉะนั้นตามระเบียบตัวใหม่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 1 มกราคม 
2563 ที่จะต้องดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

- เรื่องการกรอกข้อมูลของ ปปช. พนักงานที่ทำงานเกิน 1 ปี ขอความร่วมมือให้เข้าไปกรอกข้อมูล ถ้ามีข้อ
ซักถามให้สถานการณ์ทางวิชาการได้เลย 

- เรื่องเกี่ยวเนื่องกับทางกองช่าง ให้ทางกองช่างประสานงานกับทางโยธาจังหวัด ฯ ให้เปิดทางน้ำ เพราะเมื่อ
ฝนตกเกิดปัญหาขึ้นที่บริเวณหน้าแฟตเทศบาลฯ เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของเมือง จึงทำให้น้ำท่วมขัง ซึ่ง
โครงการก่อสร้างของทางโยธาจังหวัดฯ ที่ทำคันดินกั้นน้ำไว้ ทำให้น้ำไม่สามารถท่ีจะระบายออกไปได้ เมื่อฝนตกจึงทำให้
น้ำท่วมขัง 

- เรื ่องที่เกี ่ยวเนื่องกับทางกองช่างและกองคลัง ระเบียบที่มีการสั่งการมาเรื่องการจัดทำราคากลาง ของ
โครงการต่างๆที่มีราคาตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต้องกรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องถือ
ปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ และได้แจ้งไปแต่ละกองเรียบร้อยแล้ว 

         นางพัชรี  ศรีสะอาด  ผู้แทนหัวหน้าสำนักปลัด สำนักปลัดขอนำเสนอ เรื่องการจัดทำแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ที่ได้จัดทำ
กันในทุกป ีทางสำนักปลัดได้รับทราบข้อมูลว่า อาทิตย์หน้าจะมีการเชิญประชุมชี้แจงในแต่ละด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละ
ด้านเข้าประชุมชี้แจง ณ ศาลากลางจังหวัดฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสำนักปลัด ได้ส่งรายละเอียดต่างๆให้แล้ว ในรอบ
การประเมินจะมีตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ขอให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านตรวจสอบ และทำความเข้าใจในด้าน
ของตน เพ่ือให้สอดรับกับการประชุมชี้แจง และในด้านที่ 4 ด้านบริการสาธารณะ ที่เวียนกันรับผิดชอบในด้านนี้ ขอให้
กองสาธารณสุขรับผิดชอบในด้านนี้ 

มติที่ประชุม  ทราบ 
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เลิกประชุม เวลา 12.03 น. 

 

 
     (ลงชื่อ)              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
                   (ภานุพงศ์  มีวงศ)์ 
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
  

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายสันติภาพ เรืองริวงศ์) 
                ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


