
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  2 / ๒๕๕9 

วันที่  24  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 
เวลา  ๑4.3๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
           ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
   2. ร.ต.ต.ประทีป  ทานกระโทก  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
   3. นายมนตรี   เกิดจิ๋ว   ปลัดเทศบาล 
   4. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์  รองปลัดเทศบาล 
   5. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาล 
   6. นายสัณธิติ   แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
   7. นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
   8. นายไวยวิทย์   เชยประทุม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
   9. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   10. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
   11. นายศรีทอง   สรรพโชติ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   12. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
   13. นายอาคม   สมบูรณ์วงศ์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   14. นางสาวทัศนีรัตน์  ไม้แดง   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
   15. นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท์  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
   16. นายพงศพัศ  ถวิลสุข   รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  17. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
   18. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   19. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   20. นางนันทา    ศรีนคร   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   21. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   22. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   23. นายประพล  รัตนมาลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
   24. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง   จัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
   25. นายชัยศิริ   จันทร์รักษา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   26. นายธนิตย์   มีโภคา   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   27. จ.อ.ณัฐพล   นวลอุทัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   28. นายชรัตน์   พานิกุล   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
   29. จ.ส.อ.สุริยันต์  จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   30. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
   31. นางมัทนียา   แสนใจ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   32. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   33. นางสาวปพิชญา  วงษ์กิมฮ้ัว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

/เปิดประชุม... 



- 2 - 

เปิดประชุม เวลา ๑4.3๐ น. 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 / ๒๕๕9 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา ๑4.3๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 
                             วันที่ 27 มกราคม ๒๕๕9 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 วันที่ 27 มกราคม ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1 / ๒๕๕9 วันที่ 27 
มกราคม ๒๕๕9 โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญส่วนราชการแต่ละส่วนรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม ๒๕๕9 ขอเชิญสํานักปลัดเทศบาล (ไม่มี)  
กองคลัง (ไม่มี) กองวิชาการและแผนงาน (ไม่มี) กองสวัสดิการสังคม (ไม่มี) งานทะเบียนราษฎร (ไม่มี) สถานธนานุบาล 
(ไม่มี) 

   นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ผลการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จังหวัดระยอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลชมเชย อันดับ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) จังหวัดปราจีนบุรี และรางวัลชมเชย อันดับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเล็ก จังหวัดตราด  
ซึ่งจะรับรางวัลประมาณกลางเดือนมีนาคม ส่วนกําหนดการรับรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ 

   นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม เรื่องที่ 1 เรื่องทาสีรั้วที่ท่านรองฯ ให้กองช่างดําเนินการ ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง 
ผมขอความเห็นในที่ประชุมว่าจะใช้สีอะไรทารั้ว เพราะไหนๆ จะทาแล้วก็จะทาใหม่ทั้งหมด ที่คิดไว้คร่าวๆ จะใช้โทนสี
ม่วงกับสีชมพู เข้มกับอ่อนสลับกันระหว่างเสากับคาน ผมขอเรียนถามในที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่ ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่อง
ถนนฝั่งคลองวัวหน้าหอพักเจนจิต ที่ท่านรองฯ ให้กองช่างดําเนินการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ กองช่างได้ดําเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

/นายบรรเจิด... 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ถนนทางเข้าซอยตรอกขจร ผมได้รับเรื่องจากประชาชนว่าบริเวณปากทางเข้าซอย เป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้กองช่าง
ดําเนินการตรวจสอบด้วย 

   นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสุขภาพ ประจําปี 2559 ที่กําหนด
ไว้วันที่ 8 มีนาคม 2559 เนื่องจากรถเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลไม่ว่าง โรงพยาบาลจึงขอเลื่ อนเป็นวันที่ 7 มีนาคม 
2559 งดอาหารคืนวันที่ 6 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. กองสาธารณสุขฯ จะทําบันทึกแจ้งให้แต่ละกอง
ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

   นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)       
เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเปิด
โลกทัศน์ทางด้านวิชาการในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนและของคณะครู 
ที่ทํากิจกรรมการเรียนการสอนมาตลอดปีการศึกษา รางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ จัดงานในลักษณะของตลาดนัดวิชาการ 
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารทุกท่าน และวันที่ 17 มีนาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ขออนุเคราะห์วง  
เมโลเดียนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) เป็นตัวแทนของโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี แข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออก เพ่ือเป็นการฝึกฝนนักเรียนของเรา และอาคารปฐมวัยโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดหลวง
ปรีชากูล) ถึงกําหนดตรวจรับมอบอาคารเรียนในวันพรุ่งนี้ และขอแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ผมเป็นตัวแทนของ
ท้องถิ่นในคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องโครงการกู้เงินของ สกสค. ครูท่านใดที่ไม่ได้ส่ง
เงินกู้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 งวด มีวงเงินกู้เกิน 1 ล้านบาท แล้วไม่ส่ง ทาง สกสค. จะนําเรื่องฟ้องร้อง แล้วถ้าฟ้อง
ล้มละลายแล้วเงินบําเหน็จบํานาญก็จะไม่ได้และจะต้องออกจากราชการ ผมขอฝากผู้บริหารสถานศึกษาช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 

   นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการของ
โรงเรียนในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 14.40 น. โรงเรียนจะเน้นเรื่องอาชีพ มีทั้งหมด 12 ฐาน ขอเรียน
เชิญคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลาดังกล่าว ขอบคุณค่ะ 

   นายวิรัตน์  สมจิตร ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์)    
เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณผู้อํานวยการ
กองช่างที่ช่วยอนุเคราะห์ทําให้ภายในโรงเรียนสะอาดขึ้น โรงเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการที่ประชาชนนําขยะมาทิ้ง
ภายในโรงเรียน โรงเรียนได้ประสานงานกับกองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะจํานวน 6 ใบ ได้มา 2 ใบ และประสานงานกับ
งานป้องกันฯ ขอน้ํามารดน้ําต้นไม้ภายในโรงเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โรงเรียนเทศบาล 1 ต้องขออภัยเรื่องการจัด
งานนิทรรศการ ซึ่งไม่ได้แจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ก็ต้องขอโทษด้วย เพราะโรงเรียนยังเล็กอยู่ การจัดงานครั้ง
ต่อไปทางโรงเรียนจะแจ้งให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบ ขณะนี้โรงเรียนเริ่มเปิดรับสมัคร
นักเรียน ประจําปีการศึกษา 2559 ขอเชิญชวนท่านส่งบุตรหลานมาสมัครเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 1 ตอนนี้ก็ได้กําชับ
คณะครูภายในโรงเรียน หากมีบุตรหลานก็ขอให้นํามาเรียนที่โรงเรียน โรงเรียนเน้นในเรื่องอ่านออก เขียนได้ เป็นคนดี 
ยิ้มใส วัยสวย ของโรงเรียนเทศบาล 1 ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559 (กองการศึกษา) 

   นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน ก่อนที่จะแจ้งกําหนดการจัดงานต่างๆ ขอแจ้งงบประมาณในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ มีงบประมาณในการ
จัดงานอยู่ 100,000.- บาท ขอเรียนถามคณะผู้บริหารว่าปีนี้จะให้จัดงานในรูปแบบใด เพราะมีงบอยู่แค่ 100,000. - 
บาท ก่อนที่จะเชิญชุมชนประชุมก็ขอทําความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณภายในก่อน ปีที่แล้วมีค่าใช้จ่ายในการจัดขบวน
แห่ ค่าตอบแทนกลองยาว ส่วนปีนี้ทราบมาว่าทางชุมชนจะไม่จัดหากลองยาวแล้ว เพราะใช้งบประมาณจํานวนมาก ถ้า
ชุมชนรับชุมชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางชุมชนก็พยายามรวม จาก 7 ขบวน เหลือเป็น 5 ขบวน เพ่ือที่จะทําให้เป็น
กลองยาวเพียง 1 คณะ เป็นการลดค่าใช้จ่ายของกลองยาว แต่งบประมาณมีเพียงแค่ 100,000. - บาท เราควรจะจัด
งานรูปแบบใดในงบประมาณนี้ หรือจะหางบประมาณโอนเข้ามาเพ่ิม ซึ่งปีที่แล้วใช้งบประมาณ 3 แสนกว่าบาท ถ้าจะใช้
งบประมาณนี้ ก็จะได้เพียงทําบุญตักบาตร รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ สงฆ์น้ําพระภิกษุสงฆ ์แต่ถ้าจัดขบวนแห่ด้วยงบประมาณ
คงไม่พอ ปีที่แล้วเราจัดงาน 2 วัน วันแรก จัดเลี้ยงอาหารชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาล รดน้ําผู้บริหาร วันที่สอง เป็น
วันของสงกรานต์ มีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ สงฆ์น้ําพระภิกษุสงฆ์ แล้วก็ขบวนแห่รอบตลาด ค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณสูง 
เป็นรายการค่าตอบแทนขบวนแห่และค่าตอบแทนกลองยาว ส่วนการนัดประชุมกับทางชุมชนจะขอนัดประชุมในวัน
อังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารพร้อมหรือไม่ กําหนดการคร่าวๆ ก็คือ วันที่ 12 เมษายน 2559 
จะเป็นการรดน้ําคณะผู้บริหารและร่วมรับประทานอาหารในบริเวณสํานักงานเทศบาลฯ ส่วนในวันที่ 13 เมษายน 
2559 จะมีทําบุญตักบาตรในช่วงเช้า สงฆ์น้ําพระภิกษุสงฆ์  รดน้ําขอพรผู้สูงอายุในเวลา 10.00 น. ที่เทศบาลฯ 
หลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนแห่วนรอบตลาดแล้วมาสิ้นสุดที่เทศบาลฯ และเรื่องของการนิมนต์พระภิกษุ ก็ขอรบกวนทาง
โรงเรียนช่วยนิมนต์พระภิกษุเหมือนเดิม และขอร้องอีกเรื่อง เพราะปีที่ผ่านมา คณะครูผู้ชายไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
พิธีทําบุญตักบาตรในช่วงเช้า เหลือแต่ครูผู้ชายที่สูงอายุ ซึ่งต่อไปก็ใกล้เกษียณแล้ว จึงขอให้ทางโรงเรียนช่วยกํา ชับครู
ผู้ชาย นักการภารโรง ให้ความร่วมมือในพิธีตอนเช้าวันที่ 13 เมษายน 2559 ช่วยดูแลปรนนิบัติพระภิกษุสงฆ์ ส่วน 
ฝ่ายปฏิคมเป็นหน้าที่ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) ส่วนฝ่ายดูแลผู้สูงอายุ ขอความอนุเคราะห์จากกอง
สวัสดิการสังคม แต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาเข้าไปช่วยด้วย ขอแจ้งกําหนดการคร่าวๆ เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรื่องงบประมาณผมขอให้หาโอนงบประมาณมาเพ่ือใช้จ่ายในโครงการวันสงกรานต์ ประจําปี 2559 ส่วนเรื่องจัดหา
กลองยาวขอให้สอบถามกับทางชุมชนว่าจะจัดหาเองได้หรือไม่ แล้วเราลองตรวจสอบราคาดูก่อนว่าจะต้องใช้
งบประมาณเท่าไร ถ้าทางชุมชนไม่จัดหาเราจะได้จัดหาให้ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมพบเห็นถนนในเขตเทศบาลฯ จะมีท่อระบายน้ําที่ต่ํากว่าถนนหลายจุด นํามาสู่การร้องเรียน ถนนบริเวณเทศบาลดําริ
ซอย 5 ที่ภริยาของท่านผู้ว่าฯ อุทัย  สุวรรณ ท่านร้องเรียนมา ผมไม่ทราบว่าทางกองช่างได้ดําเนินการแก้ไขหรือยัง แล้ว
ก็พ้ืนที่ทั่วๆ ไปก็มี ผมขอฝากทางกองช่างช่วยดูแลตรวจสอบด้วย อยากให้ขับรถดูถนนทั่วๆ ไปด้วย ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะ
หลุดลงไปเมื่อไร อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ถ้าหลุดลงไปเราก็จะตกเป็นจําเลย และเรื่องเครื่องเด็กเล่นตามโรงเรียนต่างๆ 
และเครื่องเล่นตามสวนสาธารณะก็ได้รับการแจ้งมาหลายครั้ง เครื่องเล่นในสวนสาธารณะตรงข้ามโรงเรียนปราจีน
กัลยาณี ขอฝากกองช่างช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วย ความจริงแล้วเราต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าเด็ก
ไปเล่นแล้วเครื่องเล่นหลุดไปเกิดอันตรายขึ้นมา ลูกหลานใครเราก็ต้องเป็นห่วงด้วย และเรื่องแฟลต ผมไม่ทราบว่ามี
หัวหน้าแฟลตหรือไม่ ผมขอฝากเรื่องการปรับสภาพภูมิทัศน์ ผมเข้าไปขวามือหญ้าขึ้นรกมาก   ส่วนใหญ่รถของกองช่าง 
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เข้าไปจอด ก็ขอให้กองช่างช่วยดูแลตรงนี้ด้วย จะตัดหญ้าหรือรื้อเอาไปทิ้งยังไงก็แล้วแต่ ก็ขอให้ดําเนินการด้วย และอีก 
เรื่อง ผมอยากจะหารือว่าเรื่องการร้องเรียนไม่ว่าจากทางโซเชียลหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารง
ธรรมอําเภอ เรื่องจะเข้าสํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาลจะส่งเรื่องไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ผมขอ
หารือว่าเรื่องการร้องเรียนในแต่ละเรื่อง ถ้านําเข้าที่ประชุม แจ้งผลการดําเนินการแก้ไขให้ที่ประชุมทราบ ผมว่า มี
ประโยชน์ หรือว่าอีกหน่วยงานหนึ่งช่วยบูรณาการแก้ไขกับหน่วยงานหลัก เราควรนําเรื่องร้องเรียนต่างๆ มาติดตามผล
การดําเนินงานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแต่ละเดือน ทุกเดือน ดีหรือไม่ ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ผมขอให้นําเรื่องร้องเรียนต่างๆ กําหนดเป็นวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนด้วย เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบด้วยว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้ดําเนินการแก้ไขอย่างไรแล้วบ้าง เพ่ือเป็นการหาทางออกด้วย และเรื่องเสียง   
ไร้สาย ผมขอให้กองวิชาการและแผนงาน จัดทําเข้าแผนงบประมาณให้ครบ เพราะบางที่ขาดไม่มีเสียง ประชาชนก็
ร้องเรียนมา ขอให้ทําเข้าแผนงบประมาณ ให้เสียงไร้สายของเราครบทุกจุด เครื่องควบคุมเสียงไร้สายระบบใหม่ผมทราบ
มาว่าจะใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิด CCTV ได้ ซึ่งในอนาคตเราจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลฯ ก็ขอให้
จัดทําเข้าแผนงบประมาณไว้ด้วย กล้องวงจรปิดตอนนี้เป็นสิ่งจําเป็นแล้ว เพราะถ้ามีปัญหา กล้องวงจรปิดสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้ และเรื่องไฟฟ้าดับตามกองต่างๆ ผมขอให้บอกโดยตรงกับกองช่างเลย ไม่ต้องมาบอกผม แล้วให้
ผมไปสั่งอีกที อยู่เทศบาลฯ ด้วยกันทําไมไม่เข้าไปประสานงานกับกองช่างเลย ไม่ใช่เดินมาบอกผมแล้วให้ผมไปบอกกับ
กองช่าง และเรื่องที่ประชาชนโทรเข้ามาติดต่อราชการ เทศบาลฯ ต้องมีสายด่วนที่ใช้สําหรับรับเรื่องทุกอย่างแล้วโอน
สายไปตามกองต่างๆ ได้เลย บางทีผมนั่งอยู่ในห้องประชาสัมพันธ์ ประชาชนโทรมาติดต่อกับกองช่าง ทําไมต้องบอกให้
ประชาชนโทรติดต่อกับกองช่างโดยตรง ทําไมไม่โอนสายไปให้ ถ้าเราเป็นประชาชนเราก็หงุดหงิด ทําไมโทรมาที่เดียวไม่
จบ แล้วโทรศัพท์สายในเมื่อไรจะเรียบร้อยสักที ทําไมไม่สามารถโอนสายไปตามกองต่างๆ ได้ ไม่มีใครมีความสามารถที่
จะทําได้เลยเหรอ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขออนุญาตท่านประธาน เบอร์โทรศัพท์ 037-211028 หน่วยงานใดรับผิดชอบ ใช่กองวิชาการและแผนงาน       
ที่ห้องประชาสัมพันธ์ใช่ไหม แล้วสามารถต่อสายไปได้ทุกกองหรือไม ่อย่างกรณีท่ีท่านรองฯ กล่าวมาข้างต้น ถ้าเกี่ยวข้อง
กับกองใดก็โอนสายให้ประชาชนเลย อย่าบอกให้ประชาชนติดต่อเอง การบริการประชาชนจะต้องบริการด้วยใจ ต้อง
ยอมเหนื่อยยอมลําบาก ทําให้ประชาชนเห็นว่าเราตั้งใจที่จะแก้ปัญหาและบริการประชาชน ขอบคุณครับ 

   นางสาววรมัย  อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โทรศัพท์ที่ห้องประชาสัมพันธ์ สามารถโอนสายไปได้บางห้อง บางห้องก็โอนสายไม่ได้ 
เจ้าหน้าที่จึงบอกเบอร์โทรศัพท์สายตรงของกองที่ไม่สามารถโอนสายได้ให้ประชาชนติดต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ผมขอให้หาวิธีที่จะทําให้โทรศัพท์ของเราสามารถโอนสายไปได้ทุกห้อง ทุกกอง เพ่ือความสะดวกในการทํางานและการ
ติดต่อของประชาชน เพราะถ้าไม่แก้ไขก็จะเป็นเหมือนเดิม บางทีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่รับโทรศัพท์จําเบอร์โทรศัพท์
ตามกองต่างๆ ไม่ได้ ทําไมไม่ทํารายการหมายเลขโทรศัพท์กองต่างๆ ติดไว้ที่โต๊ะเลย ประชาชนโทรมาติดต่อจะได้ทํางาน
ได้สะดวกและรวดเร็ว 

 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม เวลา ๑5.30 น. 

 

 

         (ลงชื่อ)            ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             (นายเพ่ิมศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายมนตรี   เกิดจิ๋ว) 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


