
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  6/2561 

วันที่  25 มิถุนายน  2561 
เวลา  ๑4.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  3. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
  4. นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  5. นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  6. นายวิรัตน์  สมจิตร  ผู้อ านวยการสาานศกกษารรงเรียนเทศบาล 1 
  7. นายศรีทอง  สรรพรชติ ผู้อ านวยการสาานศกกษารรงเรียนเทศบาล 2 
  8. นางสุชีรา  หงส์เจริญ ผู้อ านวยการสาานศกกษารรงเรียนเทศบาล 3 
  9. นายอาคม  สมบูรณ์วงศ์ ผู้อ านวยการสาานศกกษารรงเรียนเทศบาล 4 
   10. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  11. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการรยธา 
   12. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข    
  13. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  14. นางเสาวนีย์  จันทร์รักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศกกษา 
  15. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ 
  16. นายสมเกียรติ กันรต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  17. นางทิพากร  เทียมพัตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  18. นางนงนารา  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  19. นายประพล  รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  20. นายชัยศิร ิ  จันทร์รักษา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  21. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  22. นางอัจจิมา   มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  23. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  24. นางชญากานต์ สุขย้อย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  25. นายภานุพงศ์ มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   
 

 
/เปิดประชุม... 

 



- 2 - 

เปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 6/๒๕61 วันที่ 25 มิาุนายน พ.ศ. 2561   
เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
พรุ่งนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ใส่เสื้อสีขาว เปิดเวลา 09.00 น. หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. ไปปลูกต้นไม้ข้างบ้าน
รองผู้ว่าฯ ตรงบริเวณข้างคลองดักลอบ ให้ขุดหลุมไว้ให้เรียบร้อย มาต่อที่หน้าสวนสาธารณะข้างเทศบาล เวลา 11.00 
น. ใส่เสื้อสีขาวจะได้ไม่ต้องเปลี่ยน และเรื่องที่ ปปช. มายืมใช้ห้องประชุม วันที่ 3 ส่งหนังสือแจกไปเรียบร้อยแล้ว และ
เมื่อเช้าได้ไปประชุมมา งานเกี่ยวกับานนวัฒนธรรมตลาดย้อนยุค ซก่งทางจังหวัดให้เราเป็นแม่งานหนก่งวัน จังหวัดจะแบ่ง
ตามหน่วย ของเราจะเป็นวันอังคาร 21 สิงหาคม 2561 ดังนี้หลักๆ อยากให้รรงเรียนเทศบาล 2 น าของมาขาย ดูของ
ที่สามาราน ามาขายได้จะได้ไม่ต้องเดินไกล ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไกล แล้วการแสดงของรรงเรียนเทศบาล 4 มี เวลาหรือไม่ 
ซ้อมรรงเรียนละ 2 ชุด เผื่อไว้ก่อน แต่ทีนี้จังหวัดไม่อยากได้การร่ายร าเพียงอย่างเดียว อยากได้เป็นการแสดงที่มีเนื้อ
เรื่องไม่ใข่การร่ายร าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้ว่าฯ ไม่ชอบ ขอความร่วมมือทางรรงเรียนอ่ืนด้วยให้แต่งกายชุดไทย 
และตอนเย็นไปร่วมกันที่หน้าอ าเภอฯ ต้องเชิญให้ชุมชนไปร่วมด้วย เดีย๋วจะดูว่าชุมชนไหนจะไปขายของ พวกที่ขายของ
ก็คงต้องไปก่อน วันอังคาร ผอ. ลองไปเดินดูในงานก่อน เค้าจะมีทุกวันอังคารจะมีแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวง
การศกกษาฯ พัฒนาชุมชนของมหาดไทย ท้องาิ่นจังหวัดฯ วัฒนธรรมฯ เค้าจะจัดก่อนมาากงเรา ไปดูมาก่อนว่าหน้างาน
เค้าเป็นอย่างไรบ้าง เค้ามีที่ตั้งส าหรับขายของมาให้เราหรือไม่ วันนั้นก็ต้องให้ครูไปแต่งกายชุดไทยไปขายของ เพราะว่า
เค้าจะเอาของมาขายเยอะ ซก่งไม่จ ากัดว่าอาจจะมีของใช้ เสื้อผ้า ช่วงนี้ให้นักเรียนซ้อมการแสดงไว้ก่อน งานเริ่มเวลา 
17.00 น. ปัญหาอยู่ตรงนี้ นักเรียน เห็น ผอ. บอกว่าคุยกับผู้ปกครองว่าวันนั้นให้ค้างที่รรงเรียน 1 คืน ได้หรือไม่ แล้ว
ตอนเช้าก็เรียนหนังสือเลย เห็นว่ามีงบฯ มาให้หมื่นกว่าบาท แต่ทีนี้ต้องท าเรื่องเบิกเครื่องเสียงอีก ดูงานคนอ่ืนเขาก่อน
ว่าอย่างไร 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/๒๕61   
     วันที่ 25 มิถุนายน 2561    

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 25 มิาุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 
25 มิาุนายน 2561 รปรดยกมอื 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2561 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิาุนายน 2561  ขอเชิญกองการศกกษา ครับ 

  - ไม่มี 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

   รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิาุนายน 2561  ขอเชิญกองคลัง ครับ 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  กองช่าง เดือนหน้าธงชาติ กับ ธง ร.10 และพระบรมฉายาลักษณ์ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดง ซอยห้า 
หน้าบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและหน้าบ้านรองผู้ว่าฯ ทั้งสองท่าน  ผ้าระบาย ให้ดูหนังสือที่มอบหมายงานมามี
อะไรที่เป็นปัญหาบ้าง เรื่องปิดเปิดไฟมีคนควบคุมอยู่ใช่หรือไม่ และรต๊ะหมู่บูชาท าการขอยืมที่เดิม  ส่วนเรื่องพรมให้ท า
การขอยืมที่วัดหรือประสานทีส่ านักพุทธศาสนาฯ   

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  กองสาธารณสุขฯ เรื่องฝาท่อ 

  นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ด าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  ขอเชิญกองสวัสดิการ 

  นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ตอนนี้ทางกองสวัสดิการสังคมได้รับแจ้งประสานงานจากอ าเภอเมืองปราจีนบุรี รับจดทะเบียนผู้มี
ความประสงค์ขอบัตรสวัสดิการของรัฐเพ่ิมเติม  ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 26 มิาุนายน 2561 ฝากประชาสัมพันธ์
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านด้วยว่า ในตอนนี้ในแต่ละชุมชนหรือว่าญาติของเราที่มีคุณสมบัติ ที่สมควรจะได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจน ให้ไปลงทะเบียนเพ่ิมเติมได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 26 มิาุนายนที่บ้านประธาน
ชุมชน เพ่ือท าประชาคมในวันที่ 27 มิาุนายน พร้อมกันทั้ง 16 ชุมชน ณ ที่ท าการชุมชน จะสิ้นสุดในวันที่ 26 
มิาุนายน หลักเกณฑ์จากเดิมครั้งแรกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเงินฝากเกินกว่าหนก่งแสนบาท ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของยานพาหนะ
รายนต์ ราจักรยานยนต์ ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของรฉนดที่ดิน จะมีประชาคมไทยนิยมพร้อมกันในวันที่ 27 มิาุนายนแต่ละ
ชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนของไทยนิยมต าบลหน้าเมือง ในส่วนของเทศบาลฯ ไปประจ าอยู่แต่ละชุมชน ทีนี้ฝาก
บอกส าหรับคนที่ติดแบล็คลิส ต์รอบแรกว่าไปลงแล้วไม่ผ่านไม่ต้องมาลงรอบสอง เพราะมีฐานข้ อมูลอยู่ที่
กระทรวงการคลังนะคะไม่มีสิทธิ์ไปลงใหม่ 

/นายบรรเจิด... 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  แล้วตอนนี้มีใครมาติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมหรือไม่ หรือว่าต้องไปลงชุมชนที่เดียว 

  นางเฉลิมศรี ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ลงที่ชุมชนที่เดียว แต่ละชุมชนาือเป็น
หน่วยลงทะเบียน เพราะว่าประธานชุมชนจะเป็นผู้ลงนามรับรอง และท าประชาคมรดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้ยกมือ
รับรอง 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  ขอเชิญส านักปลัด 

  นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ได้ประสานทางกองช่างแล้วค่ะ เรื่องขุด
หลุมปลูกต้นไม้ ตอนเช้าจะให้คนไปด าเนินการให้เรียบร้อยทั้งสองที่ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เรียนท่านประธานและผู้ร่วมประชุมทุก
ท่าน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้น าเสนอแาลงการณ์ร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ เป็นครั้งแรกที่มีการพบกัน
และลงนามเมื่อวันที่ 12 มิาุนายน 2561 ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐ นายรดนัลทรมั กับประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ 
นายคิม จอง อกน ที่ยกมาน าเสนอเพราะว่าอันนี้เป็นจุดส าคัญที่จะเปลี่ยนรลกทุกด้าน และจะเชื่อมรยงมาากงอาเซียน 
ยกตัวอย่างเช่น การเมือง จะเน้นมีประสิทธิภาพมากขก้น ลดนิวเคลียร์ ทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีการเปิดประตูการค้า 
และงดการกีดกันระหว่างกัน สุดท้ายเป็นเรื่องสังคม ต่อไปก็จะมีการเดินทางไปมาหาสู่และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว จะมี
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลายๆ อย่างเข้ามา มันก็จะเชื่อมรยงกับอาเซียนรดยตรง อันนี้เป็นการน าเรียนให้ท่านทราบ
ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ และก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในทุกเรื่อง อีกเรื่องคือ จะมีการประชุม
ประชาคมเทศบาลเมืองฯ จะมีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องาิ่น 4 ปี เป็นการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 จะขอ
เรียนเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้อ านวยการรรงเรียนทั้งหมดร่วมให้ความคิดเห็น 
หลักใหญ่ๆ จะมีรครงการานนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ซก่งมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีทางสภาฯ ได้ให้ค าแนะน าว่า จะมีการท าานน
ให้กว้างขก้น  วางท่อให้ใหญ่ขก้น  เพ่ือรองรับความเจริญในอนาคต อันนี้ก็น าเรียนเป็นตัวอย่าง จะเจอกันในวันอังคารที่ 3 
กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์รรงเรียนเทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์  ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
แล้วในวันที่ 27 มิาุนายน 2561 ซก่งมี 3 ชุมชน เราจะต้องไปชุมชนเซียนซือก่อน แล้วค่อยไปวัดแจ้ง เทศบาล 5 เค้า
ไม่จ าเป็นต้องอยู่รวมกัน ต่างคนต่างยกมือ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

                     นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   
                      รรงเรียนตอนนี้ป้ายตารางอาหารของแต่ละวัน มีครบหรือยัง แล้วรรงเรียนเทศบาล 5 กับรรงเรียน 6 
ครบหรือยังเดี๋ยวให้ตรวจสอบให้หน่อยรายการอาหารอาจจะไม่ตรงกันในแต่ละวัน แต่ให้มีค าว่า ”หรือ” ไว้เพ่ือให้มี
ทางออก ไม่ใช่ว่าลงผัดกระเพรา แต่วันจันทร์ไปเจอก๋วยเตี๋ยวราดหน้า บางทีมันไม่จ าเป็นต้องตรงกับวันเพราะบางทีอาจ 
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หาซื้อวัตาุดิบไม่ได้แต่ให้ ”หรือ” ไว้และต้องมีป้ายติดไว้ก่อน  เผื่อทางจังหวัดมาตรวจจะได้ไม่มีปัญหา อย่างไรป้ายต้อง
มีไว้ แล้วเรื่องน้ าอัดลมในรรงเรียนให้ระวังไว้ เพราะนรยบายมาจากส่วนกลางห้ามขายน้ าอัดลม า้าจะมีการขายก็ต้อง
ขายนอกรรงเรียน า้าอยู่ในรรงเรียนแล้วมีปัญหา  
                      นายวิรัตน์  สมจิตร  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1       ขออนุญาตท่านประธาน 
ขอชี้แจงเรื่องอาหารกลางวัน ทางรรงเรียนได้ท าป้ายเป็นสัปดาห์ ทางผมก็ได้เดินไปตรวจเรื่องอาหารกลางวัน ก็ชี้แจงว่า
ต้องมีผลไม้ทุกวันตามฤดูกาล ที่มันมีประรยชน์ต่อเด็ก และได้ตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งครูลงไปประเมินคุณภาพของ
อาหารกลางวันในทุกวันมีเจา้หน้าที่ไปดูคุณภาพอาหารในทุกวันอยากเรียนาามว่าพรุ่งนี้นักเรียนต้องมาท่ีเทศบาล
หรือไม ่ในส่วนของรรงเรียนเทศบาล ๑ เราไปท่ีวิทยาลัยเทคนิคอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

                      นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี                               
ไม่จ าเป็นต้องมา ให้ไปเฉพาะตัว ผอ. มาร่วมกันา่ายรูปเพ่ือส่งจังหวัดว่าเทศบาลฯ รณรงค์ปลูกป่าให้นักเรียนไปที่เทคนิค
หรือไม่ขากลับให้นักเรียนแวะหน้าบ้านรองผู้ว่าฯ และไปรวมกันา่ายรูปตรงข้างบ้านรองผู้ว่าฯ เพราะเราไปปลูกป่าตรง
นั้นก่อนแล้วให้กลับรรงเรียนไป    

                       นายวิรัตน์ สมจิตร ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 อีกเรื่องอยากสอบาามว่าไฟฟ้า
รทรไปาามผมที่รรงเรียนบอกให้ไปจ่ายค่าไฟที่ขยายหม้อแปลง ผมเลยแจ้งไปว่าทางรรงเรียนไม่ทราบไม่มีเงิน แล้วทาง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ บอกให้ไปจ่ายก่อน 50 เปอรเ์ซ็นต์  

                     นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง  เช็คออกแล้วค่ะ ได้ด าเนินการจ่ายค่าไฟฟ้าให้
เรียบร้อยแล้วในตอนเช้า เพราะว่าเพ่ิงส่งฎีกาไป                                                                            

  นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 เรียนท่านรองนายกฯ      
ขออนุญาตพอดีตรงหน้ารรงเรียนเทศบาล 3 ไปปรกกษากับเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าไม่อยากให้แม่ค้าขายตรงหัวรค้ง ตรงที่รา
เลี้ยวซ้ายเข้ามาเพราะว่ามีผู้ปกครอง 2 ราย ที่รดนราชนหัวฟาดพ้ืนก็เลยจะขออนุญาตว่าไม่ให้แม่ค้าขายและไม่ให้รา
จอด อยากให้ทางเทศบาลฯ ท าป้ายอะไรให้ได้บ้าง หรือว่ากั้น เพราะว่ายืนบอกแม่ค้าได้อยู่ แต่ได้ไม่นานแม่ค้าก็กลับมา
ที่เดิมอีกจะมีแม่ค้าขาจรที่ชอบมาขายน้ าอัดลมหน้ารั้วรรงเรียน เราก็ให้เค้าไปขายข้างใน รดยไม่เรียกเก็บค่าที่ แต่มี
ข้อแม้คือ 1.ห้ามขายน้ าอัดลม 2.หา้มขายขนมกรอบกับฮอทด็อก แล้วกด่็าต่อว่าครูมีอะไรมาห้าม ด่าแล้วเดินมาดูหน้า
ด้วย รบกวนให้ช่วยหน่อย เรื่องขายของบริเวณรค้งไล่แล้วห้ามขายของช่วงรค้งก็ไม่ยอม มีดื้อแพ่งอยู่สองเจ้า และอีก
เรื่องหนก่งคือ รรงเรียนมีรครงการประหยัดน้ าประหยัดไฟ คือ ทางรรงเรียนอยากได้บิลที่แยกของแต่ละรรงเรียนว่า ได้มี
การใช้ค่าน้ าประปาเท่าไหร่ต่อเดือน ค่าไฟฟ้าเท่าไรต่อเดือน ไม่ทราบว่าทางเทศบาลฯ มีบิลของแต่ละรรงเรียนหรือไม่ 
เพราะว่าทางรรงเรียนจะท ารครงการเอาไว้เพ่ือเป็นตัวชี้วัดของสาธารณสุขฯ ที่เข้ามาในเรื่องของรครงการขยะ และ
ประเมินมาตรฐานรรงเรียนด้วย ทั้งนี้ทางรรงเรียนเคยท าหนังสือมาแล้วน้องเค้าบอกว่าข้างบนไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนที่
รับผิดชอบเรื่องนี้ แล้วหนังสือก็หายไปเลย ขอใบบิลหรือส าเนาก็ได้ เพ่ือที่ว่ารรงเรียนจะได้ท าสาิติการใช้น้ าใช้ไฟใน
รรงเรียน า้าค่าไฟฟรี ขอบิลค่าน้ าประปาแทนก็ได้ เพ่ือที่จะให้เด็กได้ดูว่ามีการประหยัดน้ าจริง 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี    
  ส านักปลัดไปแจ้งให้เจ้าหน้าทีเ่ทศกิจฯ ไปด าเนินการตรวจสอบดูแลช่วงเวลา 15.30 น. บริเวณทาง 
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รค้งหน้ารรงเรียนเทศบาล 3 ไปดูแลไม่ให้แม่ค้ามาขายของบริเวณทางรค้งนี้ เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะอาจจะเกิดขก้นกับ
ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 

  นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3  ขออนุญาตอีกเรื่องค่ะ เด็ก
เทศบาลน่าจะทุกรรงเรียน  คือ ตอนนี้มีเด็กท่ีเค้าเรียกว่าออกจากการศกกษาขั้นภาคบังคับ  แต่เราไม่มีคนที่จะจัดการกับ
เด็กกลุ่มนี้กับผู้ปกครอง  คือ ตอนนี้ท าหนังสือตามท่ีกระทรวงศกกษาก าหนดว่าให้ท าหนังสือไปทวงไปติดตาม 3 รอบ
แล้วแต่ว่าเด็กก็คือ ออกนอกระบบ  หมายความว่า อายุไม่ากง 15 ปี  แต่เด็กพวกนี้ออกไปท างาน  แล้วพ่อแม่ก็ชื่นชม
กับการออกไปท างานของลูกที่อายุไม่ากง 15 ปีด้วย  ไปท าอยู่ในร้านรรงน้ าปลาแล้วก็ร้านเหล้า ท าให้เด็กไม่จบ
การศกกษาภาคบังคับ แล้วชื่อของเด็กนักเรียนก็คาราคาซังอยู่ที่รรงเรียน ปีแล้วปีเล่าผู้ปกครองก็ไม่ยอมที่จะย้ายเอาชื่อ
เด็กออกไป คือไม่หาท่ีย้ายแต่ให้อายุเกินไปอยู่อย่างนั้นค่ะ คราวนี้เลยปรกกษากับท่าน ผอ.กองการศกกษา ว่าในลักษณะ
เด็กแบบนี้เราจะท าอย่างไรที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่านับวันเด็ก ม.3 เยอะมากเลยที่เป็นแบบนี้ เพราะว่าคือหนก่ง เด็กไม่
มีผู้ปกครองที่แท้จริง อยู่กับย่าอยู่กับยายแล้วก็ให้มอเตอร์ไซด์หลานขับมารรงเรียน แล้วก็ไม่เข้าบ้าน ได้มอเตอร์ไซด์แล้ว
ก็ไปเลยบางคนตะล่อมได้มาอยู่ไม่กี่วันก็ออกไปอีก แล้วชอบไปอยู่ที่สุดเลยคือ แาวบางเดชะ (หอสีชมพู)  มีคนที่เป็น
เจ้าของหอชื่อ เจ๊เหมย อายุประมาณ 25 ปี เด็กรุ่นๆ ประมาณ 20 คน ไดไ้ปอยู่ตรงนั้นเลย ซก่งา้าเราไม่ด าเนินการ
หรือไม่มีคนที่จะดูแลตรงนี้  เด็กเทศบาลก็จะเป็นอย่างนี้คือหลุดออกไปเลย แล้วที่น่าสงสารเด็กคือว่าเพราะหมดช่วงนี้
แล้วเค้าก็จะไม่ได้เรียนแล้ว เค้าก็หมดอนาคต เราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คือ ใช้ประรยชน์อะไรกับเด็ก ที่เอาเด็กไปอยู่แบบนั้น ให้ที่
กินที่อยู่ ก็เลยน่าเป็นห่วงว่าา้าเราไม่มีวิธีการจัดการ คือ เราพูดกันไปหนก่งปีแล้ว การแก้ปัญหาของเรามันไม่จริงจัง มันก็
จะกลายเป็นว่าเด็กจะเป็นปัญหาของสังคมต่อมาให้เราแก้ เรื่องนี้ขอฝากไว้ว่าจะท าอย่างไรเพราะว่าหน้าที่ของครูก็ได้แค่
ว่าท าหนังสือไป ไปรษณียบัตร ให้เค้าท าบัตรสีชมพูมา 3 รอบ มันก็ไม่มีผลอะไรกับเค้า ซก่งตามกฎหมายจริงๆ แล้ว พ่อ
แม่ากงขนาดที่ต้องรดนปรับ 1,000 – 10,000 บาท เลยนะคะ คือ ตรงนี้ใครที่เข้าไปากงชุมชน เราอยากให้การศกกษา
มันเดินไปคู่กับคนทุกคนในชุมชน หรือว่าทุกหน่วยงานจริงๆ เพราะว่าเด็กหลุดออกไปแล้วจะเป็นปัญหาของเราทุกคน 
ขอบคุณค่ะ             

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
   
  แล้วอย่าลืมนะครับ เริ่มวันที่ 1 ให้ใส่เสื้อสีเหลืองทุกวัน มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีก
หรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

 

   

     (ลงชื่อ)              ผู้บันทกก/พิมพ์รายงานการประชุม 
            (จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  



 

 
 

     (ลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสมบูรณ์    ภู่สวัสดิ์) 
          รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
              ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


