
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  10 / ๒๕๕9 

วันที่  26  ตุลาคม  ๒๕๕9 
เวลา  ๑0.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
           ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
   2. นายมนตรี   เกิดจิ๋ว  ปลัดเทศบาล 
   3. นายสุกิจ   เทพประสิทธิ์  รองปลัดเทศบาล 
   4. นายสมบูรณ์   ภู่สวัสดิ์   รองปลัดเทศบาล 
   5. นายสัณธิติ   แก้วโกมินทร์  หัวหน้าสํานักปลัด 
   6. นายชัยพร   ผ่องแผ้ว  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   7. นางอมรรัตน์   กัลลประวิทย์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
   8. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
   9. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   10. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นางทิพพรัตน์      แก้ววิสิษฏ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
   12. นายวิรัตน์   สมจิตร   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  13. นายศรีทอง  สรรพโชติ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
   14. นางสุชีรา   หงษ์เจริญ  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  15. นายอาคม   สมบูรณ์วงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  16. นางสาววิยะดา  บุญกล้า  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (แทน) 
   17. นายคมสัน   พลแก้ง   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (แทน) 
   18. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   19. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
   20. นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
  21. นายจักรี   จันทร์ไพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 
  22. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  23. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   24. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

25. จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
26. นางอมรา  อาคมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

  27. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ 
28. นางสาวศศิธร  น่วมจิต   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
29. นางนงนารถ  ศิริปักมานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

  30. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
  31. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
   32. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   33. นางอัจจิมา   มีสุข   เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

  /34. นางมัทนียา... 
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34. นางมัทนียา   แสนใจ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
35. นางสาวศิริภรณ์  อยู่สุขสุวรรณ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
36. นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เปิดประชุม เวลา ๑0.0๐ น. 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕9 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ตามท่ี จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่าในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่จะต้องไปแปลสัญลักษณ์ ณ อ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา 
(ห้วยโสมง) จังหวัดขอเลื่อนไปเป็นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 แจ้งให้ทราบว่าจะมีรถยนต์ส่วนกลางของสํานัก
ปลัด จํานวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน นข-2224 ปจ. และ นข-1001 ปจ. โดยออกจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
เวลา 06.30 น. และขอให้แต่ละกองจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกองละ 5 คน ให้ใช้รถของแต่ละกองเดินทางไปร่วมพิธี การ
แต่งกายชุดสุภาพสีดํา และดําเนินการแจ้งให้จังหวัดทราบว่าเทศบาลฯ มีผู้เข้าร่วมงาน 50 คน และในวันที่ 28 ตุลาคม 
2559 ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ให้โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโรงเรียนละ 2 คน ร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ เวลา 15.00 น. ณ วัดสง่างาม และวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เทศบาล
เมืองปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ เวลา 15.00 น. ณ วัดสง่างาม 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕๕9 
                             วันที่ 27 กันยายน 2559 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 27 กันยายน ๒๕๕9 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 27 กันยายน ๒๕๕9 
โปรดยกมือ 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕9 ขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เรียนท่านประธาน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต 
ซึ่งได้นําเสนอผลงานการดูแลผู้พิการ ประจําปี พ.ศ. 2559 ขอบคุณค่ะ 

 

/นางสาวศศิธร... 
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นางสาวศศิธร  น่วมจิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม      
ทุกท่าน จากการได้รับมอบหมายให้ไปประชุมที่จังหวัด เรื่องการทํายุทธศาสตร์ชาติเรื่องเมืองสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี
มีชื่อเสียงในเรื่องสมุนไพรมานาน ประเทศเราเล็งเห็นว่าทั่วโลกกําลังตื่นตัวในเรื่องของสมุนไพร ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2565 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา ซึ่งจะให้ประเทศไทยเราก้าวสู่เมืองแห่งสมุนไพร และนําไปสู่เรื่อง
ของเศรษฐกิจ จึงกําหนดเรื่องยุทธศาสตร์ มีจังหวัดนําร่อง 4 จังหวัด ภาคละ 1 จังหวัด ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย , 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร , ภาคกลาง จังหวัดปราจีนบุรี และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ งทั้ง 4 
จังหวัด ได้ดําเนินการประชุมเรื่องการจัดทํายุทธศาสตร์ของจังหวัดไปส่วนหนึ่งแล้ว สิ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีอยากจะให้  
เกิด คือ ต้องตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ ได้กําหนดแผนงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ จะมี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสมุนไพร สิ่งที่อยากให้เกิด คือ การมีแหล่งผลิตในภาคเกษตรและมีคุณภาพ จะเชิญ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ปลูกสมุนไพรภาคการเกษตร เกษตรอินทรี เข้ามาร่วม จะทําให้เกิดคุณภาพทางด้านการ
อุตสาหกรรม ตอนนี้มีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิจัย
มาเข้าร่วม ยุทศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในเชิงระบบสุขภาพ จุดแข็งของจังหวัดปราจีนบุรี  ก็ทราบกันอยู่แล้ว
ว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผลิตสมุนไพรเพ่ือการรักษา ซึ่งตรงนี้ก็ต้องดําเนินการต่อ และมีการวิเคราะห์วิจัย
สมุนไพรตัวใหม่ๆ ที่รุ่นปู่ย่าตาทวดทําไว้ ตัวไหนที่หลุดหายไปก็จะนํามาจดตําหรับยาให้เกิดมียาตัวใหม่ๆ ใช้  และมี
คุณภาพ ในยุทธศาสตร์นี้รวมถึงการนําไปใช้และการสร้างเครือข่ายการรักษา และให้เกิดการใช้ได้ในครัวเรือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์และเพ่ิมช่องทางการตลาด ยุทธศาสตร์นี้อยากให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของสุขภาพเข้ามาเที่ยวในจังหวัด และพัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพ พอมีแหล่ง
ท่องเที่ยว ก็ต้องมากินมาใช้ ส่วนนี้ต้องพัฒนาให้เกิดด้วย ในการพัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพได้นําสมุนไพรบางตัวมา
ประกอบอาหาร ซึ่งจะมีแผนรองรับ ยุทศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกลขับเคลื่อนแผนแม่บทเมืองสมุนไพร จะเป็น
เรื่องของผลผลิตกลไกลขับเคลื่อนแผนแม่บทเมืองสมุนไพร เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาบุคลากรรวมถึงผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้มาทําให้สมุนไพรพัฒนา อย่างเช่น การผลิตนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยหรือนักวิจัย ซึ่งจะเป็น
ภารกิจหน้าที่ของสายการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่จะต้องรับผิดชอบส่วนนี้ เรื่องของเจ้าภาพของเมืองสมุนไพร
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนตรงนี้ ทางคณะกรรมการก็พร้อมใจกันตั้งชื่อว่า “ปราจีนบุรีเมืองสมุนไพร” สําหรับโครงการที่จะ
เป็นตัวแม่บทที่จะโอบอุ้มโครงการ ให้ครบทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ในหลายๆ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานต่างๆ จะมีทั้งภาคเอกชน 
การท่องเที่ยว สายการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัด รวมทั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และทหาร ซึ่งจะไปขอ
พ้ืนที่ของทหารเพ่ือที่จะมาทําไซโล เพ่ือที่จะผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มีการประชุมร่วมในส่วนของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ได้ทําการประชุมแล้วก็นําเรียนเพ่ือให้เกิดการทําแผนเพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ ซึ่งถ้ามองดูแล้วของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเราเป็นหน่วยงานย่อย ใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสนับสนุนการใช้สมุนไพร    
ขอนําเรียนในที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

  จ.ส.อ.ประสงค์  คุ้มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับกองสวัสดิการสังคม มี 4 เรื่องที่จะขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องที่ 1 การตรวจเยี่ยม
หอพัก คณะตรวจเยี่ยมหอพัก โดยการนําของท่านรองสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาล , ท่านผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม , ผู้แทนจากกองช่างโดยท่านวิศวกรโยธา , ผู้แทนจากกองสาธารณสุขฯ , ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 
2 , ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 และรักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ได้ออกไปตรวจเยี่ยม สรุปการตรวจ
หอพักครั้งนี้ ทุกหอพักมีใบอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ.หอพัก ปี พ.ศ. 2558 เรื่องท่ี 2 รับการแสดงตนของผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ ช่วงที่ผ่านมาเรียบร้อยดีครับ ภาพรวมส่วนใหญ่เกือบครบ ในแต่ละชุมชนมีการยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่จริงและมี 
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลฯ ถูกต้อง เรื่องที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 กอง 
สวัสดิการสังคม เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ หลักฐานที่ใช้สําหรับผู้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

/ประกอบด้วย... 
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ประกอบด้วย 1.บัตรประจําตัวผู้สูงอายุ 2.บัตรประจําตัวประชาชน 3.ทะเบียนบ้าน 4.สําเนาสมุดบัญชีฝาก
ธนาคารกรุงไทย และถ้าหากมาไม่ได้จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจตามระเบียบฯ สําหรับผู้พิการ ประกอบด้วย 1.บัตร
ประจําตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสําเนา 2.ทะเบียนบ้าน 3.สําเนาสมุดบัญชี
ฝากธนาคารกรุงไทย 4.บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา หลักเกณฑ์ของอายุสําหรับผู้สูงอายุ จะต้องเกิดก่อน วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ขอให้ไปติดต่อกับกองสวัสดิการสังคมได้เลย และเรื่องที่ 4 ในวันที่ 26 
ตุลาคม 2559 จะมีการประชุมประชาคมที่ชุมชนถนอมจิตรโดยร่วมกับทางกองช่างเกี่ยวกับเรื่องรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในเรื่องการขอใช้คลองและลํารางสาธารณะประโยชน์บางส่วนในพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ เวลา 13.00 น. ขอแจ้งให้ทราบในที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการขายของบริเวณศาลหลักเมืองที่มีการตั้งขายของเป็น 
การถาวร ในการประชุมครั้งที่แล้วมีมติให้ฝ่ายป้องกันฯ ไปแก้ไขปัญหานี้ ขอให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรงนี้ว่าได้แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างแล้ว ขอบคุณครับ 

   นายอดิศักดิ์  โอสถผสม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ สืบเนื่องจากการร้องเรียนของประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไป
มาบริเวณศาลหลักเมืองจนถึงซอย 2 ตรงร้านเพ่ือน 1.การจอดรถกีดขวางจราจร 2.เรื่องความเป็นระเบียบ ความ
สะอาดเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดําเนินการขอความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกย่อย ได้อธิบายถึงเหตุผล สาเหตุ ทําไมถึงขายของตรงนี้ไม่ได้ ในเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือกับ
ทางผู้ประกอบการร้านค้า ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดําเนินการหาที่สํารองให้เป็น
การชั่วคราว คือ บริเวณหน้าโรงหนังเก่าประมาณ 7-8 ร้าน โดยบอกว่าตรงนี้เป็นการขายของชั่วคราวไม่ใช่ขายถาวร  
ถ้าหากทางราชการจะใช้ประโยชน์จะต้องย้ายไปขายที่อ่ืน ขอบคุณครับ 

   นายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม กองการศึกษา ได้จัดการแข่งขันเด็กเก่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ไดค้ัดเลือกนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่กําหนดการสอบจากทาง
กรมฯ ว่าจะจัดสอบแข่งขันในระดับประเทศเมื่อไร และการแข่งขันกีฬาระดับภาค เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นแจ้งมาว่าขอ
เลื่อนออกไปไม่มีกําหนด ทางกรมฯ ได้นัดหมายทางเจ้าภาพระดับประเทศกับระดับภาคไปประชุมที่กรมฯ ในวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 เพ่ือหารือกันอีกครั้ง และเรื่องที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขอปรับปรุงซ่อมแซมศาลาไทย  ซึ่ง
ทางกองการศึกษาและกองสาธารณสุขฯ ได้ประสานงานกันแล้ว และเทศบาลฯ ได้อนุญาตให้ทางโรงพยาบาลเจ้า    
พระยาอภัยภูเบศรปรับปรุงซ่อมแซมได ้ขอบคุณครับ 

   นายวิรัตน์  สมจิตร ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน และกองช่างได้เข้า
ไปตรวจงานเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ทําให้โรงเรียนของเราดีขึ้นมีเด็กนักเรียน
เพ่ิมข้ึน ขอขอบคุณครับ 

   นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์  วิศวกรโยธาชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สืบเนื่องมาจากได้รับการประสานจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับงบประมาณผูกพัน 3 ปี 
ในการพัฒนาที่ดินบริเวณสวนปราจีนวนารมย์ ซึ่งหลักๆ จะมีถนนผ่านตรงข้างร้านนพดลไปถึงซอยอุดมสุข และมีถนน
เส้นรอง ซึ่งจะวนเป็นรอบผ่านหลังสวนปราจีนวนารมย์ ตรงนี้จะทําให้สวนปราจีนวนารมย์เปิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันสวนนี้ไม่ 
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ค่อยมีคนเข้าไปใช้และรกร้างว่างเปล่า ส่วนในเรื่องของงบประมาณก็ต้องหากันต่อไป เพราะเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมี
งบประมาณไม่เพียงพอ แต่มีแผนรองรับไว้แล้วว่าจะของบประมาณจากจังหวัดเพ่ือพัฒนาและเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในสวนปราจีนวนารมย์ก่อสร้างคลีนิคหมอรัก
ครอบครัว ซ่ึงจะพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายชัยพร สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่องความคืบหน้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วได้นําเสนอในการประชุมอาเซียนที่ 
สปป.ลาว และหลังจากนั้นประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดของกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 มี 
34 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม หัวข้อการประชุม “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” ขับเคลื่อน 6 เสาหลักสู่
ประชาคมเอเชีย เสาหลักที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร น้ํา และพลังงาน มีประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นเจ้าภาพ เสาหลักท่ี 2 ความเชื่อมโยง เสาหลักที่ 3 เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเทศเกาหลี
เป็นเจ้าภาพ เสาหลักที่ 4 การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เสาหลักที่ 5 การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
ประเทศอิหร่านเป็นเจ้าภาพ ส่วนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเสาหลักที่ 6 การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน นี่คือหัวข้อ
การประชุมเอเชียที่ผ่านมา เรื่องที่ 2 มีการเชิญ แจ๊ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มอาลีบาบา ผู้ให้บริการอี-คอมเมิร์ซ
รายใหญ่ของจีน เข้ามาเสนอความคิดเห็นต่อผู้นําประเทศในการประชุมครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้นโยบายเน้นไปที่อ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อยากจะให้ทาง
โรงเรียนได้มีการจัดให้นักเรียนไปดูงานหรือไปทัศนศึกษาที่อ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) เพราะแต่ละโรงเรียน
มีงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาดูงานของแต่ละโรงเรียนอยู่แล้ว ขอให้ทําโครงการไปดูด้วย และผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรีเน้นต้นไม้ริมเขื่อน 2 ฝั่งแม่น้ําปราจีนบุรี ให้ตัดให้หมดในช่วงวันลอยกระทง ขอให้ตัดต้นไม้ตรงหน้าศาลเจ้า
แม่ทับทิมช่วงบันไดทางลงสําหรับให้ประชาชนลงไปลอยกระทง และทําพ้ืนไม้ให้ประชาชนลงไปลอยกระทงบริเวณ
ศาลหลักเมือง และติดตั้งสปอร์ตไลท์ส่องซ้าย-ขวา เพ่ือให้สว่างตรงช่วงบันไดทางลงด้วย เนื่องจากกองการศึกษาปีนี้
ไม่ได้จัดงานลอยกระทงจะมีงบประมาณเหลือ เพราะงดจัดงานตั้งแต่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และ
อาจจะไปถึงวันสงกรานต์ ในช่วงนี้อยากให้กองช่างเน้นไปที่แสงสว่างของบ้านเมืองเป็นหลัก เพราะที่มื ดมีเหตุมาจาก 
เสาไฟบางต้นไฟไม่ติด มีเสามีโคมแต่ไฟไม่ติด ลองเปลี่ยนใหม่ได้ไหม ไฟที่อยู่ในโคมวัตต์ต่ําไปหรือไม่ ลองเปลี่ยนเป็น
วัตต์ที่สูงขึ้นและให้ช่างดําเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม เริ่มจากถนนเส้นหลัก ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงกลาง 
เมืองถึงห้าง Big C และจากสี่แยกไฟแดงกลางเมืองถึงสี่แยกแขวงการทางฯ และเวลาถอดโคมออกมาแล้วเช็ดทําความ
สะอาดด้วย ไม่ใช่ถอดออกมาแล้วเปลี่ยนหลอดไฟอย่างเดียว ถ้าเราทําความสะอาดด้วยแสงไฟก็จะสว่างมากขึ้น และ
เรื่องที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขอใช้พ้ืนที่ในสวนปราจีนวนารมย์ ผมยังไม่ทราบรายละเอียดของทาง
โรงพยาบาล เห็นบอกว่าเป็นคลินิกหมอรักครอบครัว พ้ืนที่ตรงนี้เทศบาลฯ มีแผนที่จะปรับปรุงให้เป็นสวนสุขภาพ ถ้า
หากเทศบาลฯ ให้พ้ืนที่กับทางโรงพยาบาล โอกาสที่เทศบาลฯ จะเข้าไปปรับปรุงคงจะยาก ขอให้ทําหนังสือแจ้งไปยัง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าเทศบาลฯ มีแผนที่จะปรับปรุง เพียงแต่เทศบาลฯ รองบประมาณอยู่ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องของโครงการพระราชดําริในจังหวัดปราจีนบุรี 
นอกจากจะให้เด็กนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาที่อ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) แล้ว โรงเรียนควรจัดบอร์ด
เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ อย่างเช่น โครงการส่วนพระองค์ท่ีตําบลบางแตน โรงเรียนจะต้องหาข้อมูลว่าโครงการแต่ 
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ละโครงการของพระองค์ท่าน เริ่มตั้งแต่เมื่อไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร อยากจะให้เผยแพร่ให้นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ขอฝากให้ทางโรงเรียนช่วยดําเนินการด้วย ขอบคุณครับ 

   นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้
แต่งบทกวีมา 2 บท เป็นบทกวีกลอนแปด จะขออนุญาตนําบทกลอนที่ผมแต่งจัดทําเป็นไวนิลและติดตั้งไว้ ณ สถานที่ที่ 
ถวายอาลัย บทกลอนมีข้อความว่า 

  สิบสามตุลา ห้าเก้า ดาวเดือนดับ   สุรีย์ลับ ดับแสง อ่อนแรงล้า 
  เจ้าอยูห่ัว ภูมิพล กล่าวอําลา    กลับสู่ฟ้า สุราลัย ไปนิรันดร์ 
    ธ ทรงธรรม ทรงงาน สานภารกิจ   ธ ทรงคิด ทรงศึกษา พาสร้างสรรค์ 
  จะกลับมา โปรดสัตว์โลก สู่นิพพาน   รอผ่านกาล ผ่านภาค จากเบื้องบน 

   อีกเรื่องหนึ่ง ต้องขอความอนุเคราะห์กองช่าง ในการซ่อมแซมถนนด้านหลังเทศบาลซึ่งเป็นหลุมเป็น
บ่อ ทําให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของประชาชน เกรงว่าจะเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น 

   นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์  วิศวกรโยธาชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
คงต้องรอหมดฝนจริงๆ จึงจะสามารถนําแอสฟัลติกคอนกรีตมาลงครับ ขอบคุณครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
มีหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญพระราชกุศลสวด  
พระอภิธรรมพระบรมศพฯ ครบรอบ 15 วัน เวลา 10.00 น.และเวลา 17.00 น. ณ วัดสง่างาม  ข้าราชการ
เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ในเวลา 10.00น. ขอให้ชุดกิจกรรมชุดที่ 3 และ 4 เข้าร่วมพิธีฯ ส่วนในเวลา 17.00 น. 
ขอให้ชุดกิจกรรมชุดที่ 5 และ 6 เข้าร่วมพิธีฯ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา ๑1.15 น. 
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                 (นายมนตรี   เกิดจิ๋ว) 
             ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุร ี


