
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ครั้งที่  9/2561 

วันที่ 27 กันยายน 2561 
เวลา  ๑4.0๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
   ๑.  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ 
  2.  นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3.  นายสันติภาพ     เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  4.  นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  5.  นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ ์  รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  6.  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 
  7.  นายไวยวิทย ์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8.  นายชัยพร   สุคันธี   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  9.  นางเฉลิมศรี   ชาวเมือง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10. นายวิรัตน ์  สมจิตร  ผู้อ านวยการสาานศกกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
  11. นางสุชีรา  หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสาานศกกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
  12. นายอาคม  สมบูรณ์วงศ ์ ผู้อ านวยการสาานศกกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
  13. นางสาววิยะดา บุญกล้า  รักษาราชการแทน ผอ.สาานศกกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
  14. นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง  รักษาราชการแทน ผอ.สาานศกกษาโรงเรียนเทศบาล 6 
  15. นางพัชรี   ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  16. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  17. นางนันทา  ศรีนคร  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  17. นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
  18. นายณัฐเศรษฐ แพงมา  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  19. นายพงษ์ยศ  บัวศรี  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
  20. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  21. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  22. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  23. นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศกกษา 
  24. จ.ส.อ.ประสงค์ คุ้มศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  25. นายณัฐรุทธิ์  สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาช านาญการ 
  26. นางทิพากร  เทียมพัตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  27. นางนงนารา  ศิริปักมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  28. นางสาวมาริษา นาคะเสาียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  /29. พ.จ.อ.มงคล... 
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  29. พ.จ.อ.มงคล  ทดก่ิง  นักจัดการจดทะเบียนและบัตรช านาญการ 
  30. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  31. จ.อ.ธีระ  ทานกระโทก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  32. นางอัจจิมา  มีสุข  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
  33. นางมัทนียา  แสนใจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  34. นายภานุพงศ์ มีวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

เปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 9/๒๕61 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561   
เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
 เย็นวันนี้งานเกษียณ  กองการศกกษา 6 คน กองช่าง 3 คน กองสาธารณสุข 1 คน ดับเพลิง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/๒๕61   
     วันที่ 30 สิงหาคม 2561    

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
รายงานการประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 
30 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือ 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (ทุกส่วนราชการ) 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
  รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2561 ขอเชิญกองช่าง 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับที่ผ่านมาทางกองช่างด าเนินการซ่อมแซม
อาคารที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ที่เขาไปร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมให้ช่วยด าเนินการ จ านวน 2 หลัง หลังแรกบริเวณ
ริมทางราไฟ ที่ช ารุดเสียหาย และท าการรื้อาอนจากสองชั้นเป็นหนก่งชั้น และท าการแจ้งศูนย์ด ารงธรรมเรียบร้อยแล้ว  
หลังที่สองคือของนายเพ่ิมศักดิ์ เสือโพธิ์ ที่โดนต้นไม้ทับบ้านเสียหาย ได้ท าการตัดต้นไม้และซ่อมแซมบ้านเรียบร้อยแล้ว 
และตอนนี้ได้ท าการปรับปรุงสวนสาธารณะครับ 

/นายบรรเจิด... 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ไฟแอลอีดีตอนนี้มีตรงไหนที่เกิดช ารุดให้ช่วยกันแจ้งมาด้วย และานนท าการทยอยซ่อมแซมได้แล้วเนื่องจากไม่มีฝนแล้ว 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง  ตอนนี้ได้ให้ทางโยธาไปท าสวนสาธารณะอยู่ครับ 
เมื่อเสร็จแล้วจะไปท าการซ่อมแซมในสัปดาห์หน้า 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเชิญกองสวัสดิการสังคม เรื่องการรับแสดงตนผู้สูงอายุ และผู้พิการ   

  นางเฉลิมศรี ชาวเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ตอนนี้ยังไม่ปิดรับแสดงตนผู้สูงอายุ และผู้
พิการค่ะ จะปิดรับแสดงตนผู้สูงอายุ และผู้พิการในวันที่ 28 กันยายน ตอนนี้ยังรับแสดงตนอยู่ค่ะ  ส่วนา้าเลยหลังจาก
นี้จะท าการตัดยอด  อาจจะมีการระงับการเบิกจ่ายจนกว่าจะมาแสดงตน  แล้วค่อยท าการเบิกย้อนหลังให้ แต่ในช่วงต้น
ปีงบประมาณจะเบิกเฉพาะส่วนที่แสดงตนแล้ว มีหนังสือสั่งการมา 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
แล้วที่มีการร้องเรียนเรื่องท าบัตรประชาชนที่ศูนย์ด ารงธรรม 

  นางเฉลิมศรี ชาวเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เรื่องนายบุญเตือน คงสัมฤทธิ์ หลังจาก
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเสร็จ ทางกองสวัสดิการ  กับทางหัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้างานทะเบียนจะลงไปหาที่
บ้าน และท าการนัดประธานชุมชนไว้เรียบร้อยแล้ว  ตอนที่ญาติโทรศัพท์มาสอบาามเบื้องต้น เลยแจ้งไปว่าการที่จะท า
บัตรประชาชนต้องท าการเขียนค าร้อง เราไปากงจะจับเขามาา่ายบัตรประชาชนเลยไม่ได้  ทีนี้มีปัญหาคือว่าลูกชายของ
เขาไม่ยอมรับเงื่อนไขตรงนี้  เพราะลูกชายของเขาเป็นคนที่บอกกับทางน้องและทางแม่ว่าไม่ต้องท า เพราะไม่อยากให้
ใครรู้ว่าเป็นคนวิกลจริต 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญกองสาธารณสุขฯ 

  - ไม่มี 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญกองคลัง 

  - ไม่มี 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญส านักปลัด 

  นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์  หัวหน้าส านักปลัด ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อในวาระที่ 3 เป็นเรื่องรายงานผล
ปฏิบัติงานในรอบเดือนกันยายน ในวาระที่ 3 ขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการทดลองใช้วงเวียน
ชั่วคราว ทางผมได้ท าการวิจัยเรื่องนี้ขก้นมา  เป็นการออกแบบสอบาามความคิดเห็นในโครงการการทดลองใช้วงเวียน
ชั่วคราว ได้ท าการแจกแบบสอบาามไป 500 ชุด  แบบสอบาามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 จะเป็น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบาาม ส่วนที่ 2 เป็นสาระในการทดลองใช้วงเวียน ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นในโครงการ
จัดสร้างวงเวียนาาวร ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 เกี่ยวกับเพศ มีผู้ตอบแบบสอบาามเป็นเพศชาย 210 คน คิดเปน็ 42 %  

/เพศหญิง...       
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เพศหญิง 290 คน คิดเป็น 58 % ช่วงอายุแบ่งเป็น 20 – 30 ปี หนก่งข้อ และช่วงอายุ 31 – 40 ปี หนก่งข้อ และช่วง
อายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 51 ปีขก้นไป แบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ตอบแบบสอบาามมามากที่สุดเป็นกลุ่มอายุ 
51 ปีขก้นไป ตอบมาทั้งหมด 40.6% ส่วน 1.3 เกี่ยวกับวุฒิการศกกษา จะแบ่งเป็นส่วนของประามศกกษา มัธยมศกกษา 
ปวช. , ปวส. , อนุปริญญา , ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งหมด 4 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ตอบแบบสอบาามมามาก
ที่สุดคิดเป็น 29.4 % เป็นกลุ่มประามศกกษา ส่วนที่ 2 ผมมีค าาามอยู่ 4 ข้อ  

2.1 ท่านคิดว่าการทดลองใช้วงเวียนชั่วคราว ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรหรือไม่ มีผู้ตอบมาว่าลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอยู่ที่ 87.8 % ส่วนไม่ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอยู่ที่ 12.2 %  

2.2  ความเข้าใจเทคนิคการใช้วงเวียนชั่วคราว มีผู้ตอบแบบสอบาามว่า เข้าใจอยู่ที่ 95.4 %  และผู้ไม่เข้าใจอยู่ที่  
4.6 %  

2.3 ท่านคิดว่าการใช้วงเวียนเพ่ือแก้ปัญหาจราจราือเป็นพ้ืนฐานการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวินัยจราจรหรือไม่ มีผู้ตอบ
มาว่าใช่อยู่ที่ 91.8 % ผู้ที่ตอบว่าไม่ใช่อยู่ที่ 8.2 % ข้อ  

2.4 ท่านคิดว่าโครงการก่อสร้างวงเวียนาาวรของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
เมืองปราจีนบุรีในเชิงบวกหรือลบ มีผู้ตอบค าาามในเชิงบวกอยู่ที่ 92.6 % ในเชิงลบ 7.4 %  

าือว่าการทดลองใช้วงเวียนของเราผ่านครับ ข้อมูลนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการจัดตั้งโครงการก่อสร้างวงเวียนาาวรใน
ปีงบประมาณ 62 ต่อไป ในส่วนที่  3 เป็นค าาามที่ได้ให้แสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างวงเวียนาาวร   ตัว
ประติมากรรมตรงกลางของวงเวียน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีต้องการที่จะให้สร้างอะไรบ้าง ที่ มากที่สุด
คือไม่ระบุความคิดเห็น คือ  42.2%  คือให้ทางเทศบาลจัดการเอง  ส่วนที่มีผู้ตอบมาเป็นอันดับสองคือหอนาฬิกา   
29.2 %  อันดับที่สามคือประติมากรรมหน่อไม้  18.24 %  ที่เหลือจะเป็นพระนารายณ์ , เสือด า , ช้าง , นกเงือก , 
โบราณสาาน , ตกกเจ้าพระยา , พระพุทธรูป , ปลาโลมา , และเสนอให้มีป้ายเตือนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ดูแล้วคงไม่ต้อง
เพราะจังหวัดเราไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวคงไม่จ าเป็น กลุ่มประชากรจะเป็นพนักงานเทศบาลของเรา 160 ชุด และตาม
ชุมชน 17 ชุมชน ชุมชนละ 20 ชุด กลุ่มชุมชนที่ตอบกลับมา 340 ชุด รวมเป็น 500 ชุด ในเรื่องของการทดลองใช้วง
เวียนชั่วคราวรายงานให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อน เรื่องที่ 2 ส านักปลัดก าลังรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการ 
5 ส. ในห้องเริ่มท ากันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ คือห้องส านักปลัดเป็นห้องที่ผู้บริหาร และประชาชน เมื่อขก้นมาจะเห็น
ก่อน ห้องส านักปลัดเป็นห้องที่เปิดเผยที่สุด และเป็นหน้าตาขององค์กร ตอนนี้กิจกรรม 5 ส. คงจะทยอยให้เป็นรูปเป็น
ร่างขก้นเรื่อยๆ เรื่องที่ 3 ขอเสนอให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้เสนอเรื่องการยกเว้นเอกสารบัตรประชาชน และทะเบียน
บ้าน ขอเชิญหัวหน้างานทะเบียน 

  พ.จ.อ.มงคล  ทดกิ่ง นักจัดการจดทะเบียนและบัตรช านาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เนื่องด้วยจังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือเวียนมา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการยกเลิกการขอส าเนา
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยให้มีผลส าเร็จภายในระยะเวลาหกเดือน  มีการให้ปักหมุดใน
สาานที่ราชการ ที่ได้ด าเนินการตามโครงการนี้แล้ว ซก่งทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ปักหมุดร่วมโครงการนี้ไปเรียบร้อย
แล้ว ในส่วนรายละเอียดคือองค์กรปกครองส่วนท้องาิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตรับจดทะเบียน รับจด
แจ้ง หรือรับแจ้งเรื่องนั้น ๆ ตามแนวนโยบายปฏิบัติคือให้พิจารณายกเลิกการเรียกส าเนา ทั้งส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา
บัตรประชาชน โดยหากมีความจ าเป็นต้องใช้ส าเนา ก็ให้ส่วนราชการนี้จัดท าขก้นเองโดยไม่ต้องเรียกเก็บจากประชาชน 
จกงเรียนมาให้ทราบครับ เดี๋ยวจะท าหนังสือเวียนให้ตามกองอีกทีหนก่ง  
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  นางพัชรี ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ขออนุญาตนะคะ  ขอขยายความในส่วนที่หัวหน้างาน
ทะเบียนอธิบายไป  อยากให้ทราบเบื้องต้นก่อน เอกสารส าเนาบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่จะต้องยกเลิกไม่ เรียกจาก
ประชาชนเลย จะเกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ อย่างเช่น กองสวัสดิการฯ การรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  สาานศกกษาเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ก็ไม่เรียกส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนนะคะ หนังสือ
เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที ตรงนี้บอกน าร่องไปก่อน เดี๋ยวเผลอไปเรียกแล้วจะมีปัญหา า้าเราต้องการจะได้ส าเนาก็ต้อง
ท าการจัดเจ้าหน้าที่า่ายเอกสารเอง า่ายบริการให้ผู้ปกครอง  การท าบ าเหน็จ บ านาญ ก็ไม่เรียกส าเนา จะเรียกแต่
หลักฐานอ่ืนๆ และการจัดเก็บภาษีของกองคลังทุกกรณีก็ไม่เรียกส าเนา การโฆษณา ขอติดตั้งป้าย ที่เราจะต้องเรียก
ส าเนาบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน ก็ไม่เรียกส าเนา หนังสือตรงนี้ทางหัวหน้างานทะเบียนจะา่ายแจกให้เป็นแนวทางเพ่ือ
าือปฏิบัติต่อไป ขอบคุณค่ะ  

   นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ไม่เรียกส าเนา รายละเอียดของแต่ละกอง ก็ต้องมีข้อมูลให้ชัดเจน  

  นางพัชรี ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ขออนุญาตนะคะ คือเราไม่เรียกส าเนาเอกสาร แต่หมายากง
ว่าเราอาจแจ้งไปว่า ยกตัวอย่างเรารับสมัครนักเรียน เอกสารที่ต้องเตรียมมาคืออะไรบ้าง เราอาจะจัดเจ้าหน้าที่ จัด
เครื่องา่ายเอกสารเตรียมไว้ให้ า่ายเอกสารให้เค้าโดยไม่ให้ผู้ปกครองา่ายเอกสารมาเอง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เป็น
การบริการของหน่วยงานราชการ ขอบคุณค่ะ   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้รถยนต์ของเทศบาล (ส านักปลัด) 

  นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด  ขออนุญาตครับ ในวาระที่ 5  ผมต้องขออนุญาตผ่าน
ไปก่อน เพราะว่าข้อมูลยังไม่พร้อมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
ขอเชิญกองวิชาการ 

  นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนประธานและผู้เข้าร่วมประชุม เป็น
เรื่องที่จะรายงานความก้าวหน้า มีการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน ก็ประสบความส าเร็จ ตั้งเป้าเอาไว้คนมาเที่ยวอาเซียน 121 ล้าน ปรากฏ
ว่ามาเกิน มาากง 126 ล้านคน ส าหรับประเทศไทยประเทศเดียวก็รายได้ 35 ล้าน เป็นรายได้ 20 % ของประเทศ ก็
รายงานความก้าวหน้า รายละเอียดอยู่ในเอกสารครับ ขอบคุณครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเชิญกองการศกกษา 

  นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ของกองการศกกษา วันนี้มีแจ้ง 2 เรื่อง
ด้วยกันนะคะ  
เรื่องที่ 1 งานเกษียณอายุราชการเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว มีการสอบาามว่ามีใครที่เกษียณอายุราชการบ้าง ซก่งการ
แจ้งประชุมครั้งท่ีแล้ว แจ้งว่ามีครู 6 ท่าน  แล้วพอหลังจากการแจ้ง ทางกองการศกกษามีการท าหนังสือากงสมาชิกสภา 
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เทศบาล คณะผู้บริหาร และทางท่านนายกเทศมนตรี แจ้งเฉพาะครู 6 ท่าน ก็เลยขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะคะว่าเรา
แจ้งไปแค่ 6 ท่าน ส่วนลูกจ้างเพ่ิมเติมอย่างไร จะขอแจ้งภายในงานค่ะ  สรุปโต๊ะนะคะมีทั้งหมด 28 โต๊ะ จะมีของกอง
การศกกษา 2 โต๊ะ กองช่าง 2 โต๊ะ กองวิชาการ 1 โต๊ะ ส านักปลัด 1 โต๊ะ โรงเรียนเทศบาลหนก่ง  2 โต๊ะ เทศบาลสอง 6 
โต๊ะ เทศบาลสาม 2 โต๊ะ เทศบาลสี่ 6 โต๊ะ เทศบาลห้า 1 โต๊ะ เทศบาลหก 2 โต๊ะ และจะมีโต๊ะกลางจะเป็นของคณะ
ผู้บริหารอีก 3 ชุด รวมเป็น 28 ชุด ตอนนี้ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วส าหรับเย็นนี้ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายคือโต๊ะละ 
1,600 บาท บางกองได้ทยอยจ่ายมาบ้างแล้ว 
เรื่องที่ 2 เรื่องงานประเพณีลอยกระทง ตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ ระเบียบวาระนี้จะท าเป็นไกด์ไลน์ให้ดูก่อน 
เพราะว่าเราจะประชุมภายในก่อน ณ ตอนนี้จะเป็นการตกลงกันภายในก่อน เพ่ือจะได้น าข้อสรุปไปเรียกหน่วยงานอ่ืน
มาประชุมด้วย ขอชี้แจงคร่าวๆ ก่อนว่าเราไม่ได้จัดงานลอยกระทงมา 2 ปี ซก่งจะติดภารกิจที่ทราบกัน 2 ปีที่ผ่านมามา
ปีนี้ระเบียบต่างๆ ก็จะปรับเปลี่ยนไป ส าหรับแต่ก่อนที่เราจัดงานลอยกระทง ก็จะมีเรื่องของการประกวดกระทงใหญ่ 
ขบวนแห่นางนพมาศ การแสดงดนตรี การแสดงนักเรียน จริงๆ แล้วก็ยังอยากคงไว้เหมือนเดิม เราเคยมีการประกวดหนู
น้อยบ้าง ผู้สูงอายุบ้าง สลับกันมา แต่ดูจากผลการตอบรับแล้ว นางนพมาศน่าจะมีผลตอบรับดีที่สุด แล้วในส่วนของ
กระทงใหญ่ ขบวนแห่ ตรงนี้ไม่เป็นเหตุผลเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี แต่ที่จะมี
ปัญหาในปีนี้คือเรื่องของค่าตอบแทนกระทงใหญ่ ขบวนแห่ ทุกปีเราจะมีค่าตอบแทนให้กระทงใหญ่ขบวนละ 7,000 
บาท ขบวนแห่อีก 3,000 บาท รวมเบ็ดเสร็จแล้วหน่วยงานที่มาร่วมกับเราจะได้ 10,000 บาท แต่ปีนี้ได้ปรกกษากับ
ทางผอ. และก็ดูระเบียบต่างๆ แล้วว่าการให้ค่าตอบแทนในหลายๆ ที่ไม่สามาราให้ได้ เพราะว่าจะโดนเรียกเงินคืน ปีนี้
เลยอยากจะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เราจะเรียกประชุมต่อไปนี้ว่า า้าเราไม่ให้ค่าตอบแทนแล้วยังจะมาร่วมกับเราอยู่
หรือไม่ การจัดขบวนแห่ กับกระทงใหญ่ ตรงนี้จะน าเรียนทางผู้บริหารก่อนว่ายืนยันว่าจะจัดขบวนแห่ กับกระทงใหญ่
อยู่ ก็อาจจะต้องประชุมเพ่ือสอบาามหน่วยงานอ่ืนว่ายินดีจะมาร่วมหรือไม่ ส่วนเรื่องการประกวดนางนพมาศ เราจะให้
เฉพาะรางวัล แต่ค่าตอบแทนการแต่งกายเราจะไม่ให้ ทุกปีจะมีให้ แต่ปีนี้จะไม่มีให้ กระทงใหญ่ ขบวนแห่ นางนพมาศ
ปีนี้เราจะไม่มีให้ ส่วนการแสดงนักเรียนจะเป็นโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนที่จะมาร่วมกับเรา ส่วนนี้มีค่าตอบแทนให้ 
เพราะฉะนั้นสรุปแล้วกิจกรรมในวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่เป็นวันลอยกระทงก็จะมีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ 
ขบวนแห่ นางนพมาศ การแสดงดนตรี การแสดงนักเรียน ส่วนเรื่องของก าหนดการก็เป็นไปตามเอกสารที่แจ้งให้ทราบ  
รายละเอียดต่างๆ เหมือนเดิม ยกเว้นค่าเงินรางวัลจะลดลงมาด้วย เพราะว่าระเบียบให้เบิกไม่เกิน 30 % ของประมาณ
การที่ใช้ในโครงการ เราประมาณการไว้ 350,000 บาท เงินรางวัลจะได้แค่ 150,000 บาท ต้องไม่เกินกว่านี้ ส่วน
เงินรางวัลเราจะปรับลดเป็นบางรางวัล เดี๋ยวขอบอกเปรียบเทียบนะคะ อย่างกระทงใหญ่ครั้งก่อนเราจะให้ชนะเลิศ 
15,000 บาท แต่มาครั้งนี้จะเหลือ 12,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนก่งครั้งที่แล้วให้ 10,000 บาท ครั้งนี้ให้ 
10,000 บาทเท่าเดิม รองชนะเลิศอันดับสองครั้งที่แล้วให้ 8,000 บาท ครั้งนี้ให้ 8,000 บาทเท่าเดิม จะมีรางวัล
ชมเชย จะลดลงมา 1,000 บาท เหลือแค่ 4,000 บาท ส าหรับรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ ส่วนเรื่องรางวัลการ
ประกวดขบวนแห่ครั้งที่แล้วให้ 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนก่งครั้งที่แล้วให้ 7,000 บาท ครั้งนี้ให้ 7,000 
บาทเท่าเดิม รองชนะเลิศอันดับสองครั้งที่แล้วให้ 5,000 บาท ครั้งนี้ให้ 5,000 บาทเท่าเดิม รางวัลชมเชย 3,000 
บาทเท่ากัน  ส่วนนางนพมาศครั้งที่แล้วชนะเลิศได้ 15,000 บาท ครั้งนี้เหลือ 12,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนก่ง
ให้ 10,000 บาทเท่ากัน รองชนะเลิศอันดับสองได้ 8,000 บาทเท่ากัน รองชนะเลิศอันดับสามครั้งที่แล้วได้ 6,000
บาท ครั้งนี้ได้ 5,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับสี่ครั้งที่แล้วได้ 4,000 บาท ครั้งนี้ได้ 3,000 บาท อันนี้คือเงินรางวัลที่
เราจะปรับลดเพ่ือให้พอดีกับเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องใช้ ส่วนา้วยรางวัลไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย ก็จะน าเรียนคณะท่าน
ผู้บริหารว่าจะเป็นไปตามรูปแบบที่วางไว้หรือไม่ หรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อจะได้นัดประชุมส่วนการงานอ่ืน 
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  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ขอเชิญปลัดเทศบาล 

  นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์  ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขออนุญาตครับ กรณีการจัดงานลอย
กระทงซก่งเห็นว่าห่างเหินมาได้ 2 ปี ในส่วนตัวผมมองว่าที่ทางกองการศกกษาได้น าเรียนในที่ประชุม ก็น่าจะเป็นตุ๊กตา
คร่าวๆ แต่ในทางปฏิบัติจริง ผมมองว่าเราจะต้องตั้งคณะท างานขก้นมาอีกครั้งหนก่ง และอาจจะต้องเร่งด่วนสักนิด คือ
ต้องตั้งคณะท างานที่มีส่วนร่วมจากทุกกองในการเข้ามาพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ กิจกรรมต่างๆ เราจะท าอะไรบ้าง ไล่
จากกิจกรรมก่อน ในที่ประชุม ณ ที่นี้ยืนยันว่าจะให้มีการจัดงานลอยกระทงหรือไม่ า้ายืนยันว่าจะจัดแล้วตั้ง
คณะท างานขก้นมา เมื่อมีคณะท างานแล้ว ก็ให้คณะท างานไปพิจารณากิจกรรมที่จะมีในวันลอยกระทงว่าเราจะมี
กิจกรรมอะไรบ้าง ส่วนเรื่องของรางวัล ในวันที่คณะกรรมการพิจารณา ก าหนดกิจกรรมขก้นมาว่า สมมุติว่าเราจะมี
กิจกรรมประกวดกระทง ก็เอาหลักเกณฑ์ในการให้รางวัลกระทงมา และมาพิจารณาว่าขอบเขตเราท าได้มากน้อยแค่
ไหน การสนับสนุนชุมชน การสนับสนุนหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม สนับสนุนได้มากน้อยแค่ไหน ขอบเขต
ระเบียบให้อ านาจมากน้อยแค่ไหน แล้วา้าสมมุติว่าให้แค่นี้ เขาจะมาหรือไม่ า้าไม่มาเราจะเอาตัวไหนไปเสริม ตรงนี้
คณะท างานจะต้องมาคุยกัน เมื่อคณะท างานไปท าตุ๊กตาขก้นมา ไปท าโครงการคร่าวๆ ขก้นมาแล้ว เราจะเชิญชุมชนต่างๆ 
หรือองค์กรต่างๆ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมารับฟังแสดงความคิดเห็นกันอีก า้าสมมุติว่าเราท าตามนี้เลยโดยที่ไม่าามความ
คิดเห็น ก็เข้าใจในมุมของกองการศกกษา ผมได้แจ้งให้ท าตุ๊กตาขก้นมาก่อน จริงๆ แล้วต้องไปท าในรูปแบบของโครงการ ก็
คือโครงการในที่นี้คืออยากให้ทุกกองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ในการไปออกแบบในโครงการนี้มา เพราะว่าา้าท าตามนี้
เลยก็เหมือนกับว่าทางกองช่างก็าูกสั่งให้ไปท า ทางส านักปลัดก็าูกสั่งให้ไปท า ซก่งการมีส่วนร่วมหรืองานที่จะประสบ
ความส าเร็จมากน้อยแค่ไหนจะเป็นปัญหาอีกที แต่คราวนี้า้าสมมุติท าโครงการขก้นมา ตั้งคณะท างานขก้นมา แล้วให้
คณะท างานมาศกกษาดูว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่จะท าขก้นมา ควรจะมีอะไรบ้าง ข้อดีข้อเสียของปีที่ผ่านมาคืออะไร 
อยากให้คณะท างานชุดนี้ ยกร่างขก้นมา อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้ มานั่งปรกกษากันอีกครั้งหนก่ง แล้วค่อยก าหนด 
งบประมาณจะใช้มากน้อยแค่ไหนนั้นอีกเรื่องหนก่ง โดยสรุปขั้นตอนคือว่าในมุมของผมควรจะมีการแต่งตั้งคณะท างาน
ขก้นมาก่อน  แล้วให้คณะท างานชุดนี้มาร่างขอบเขตของกิจกรรม  ก าหนดกิจกรรมขก้นมา และรับฟังมาจากส่วนต่างๆ ใน
ส่วนกิจกรรมว่าควรมีอะไรบ้าง และในส่วนขององค์กร หรือโรงเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ควรจะต้องมีการแบ่งประเภท 
คือโรงเรียนมีทรัพยากรบุคคล มีฝีมือมีการประดิษฐ์ า้ามาแข่งกับชุมชน จะไปด้วยกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ควรจะแยก
ประเภท ประเภทโรงเรียนก็แข่งกับโรงเรียน ประเภทชุมชนก็แข่งกันระหว่างชุมชนไป เพราะว่าความพร้อมของชุมชน
กับโรงเรียนมีความแตกต่างกันอยู่ สมมุติว่าตามระเบียบแล้วให้เงินสนับสนุนหมู่บ้านไม่ได้  เราก็อาจจะให้เป็นรางวัล
ชมเชยไปในทางปฏิบัติ ในทางเอกสารคือให้เป็นรางวัลชมเชยไป า้าสมมุติเราจะให้ชุมชนละ 5,000 บาท เราก็มาท า
เป็นรางวัลชมเชย 5,000 บาท เพราะว่าให้ตรงๆ ให้ไม่ได้ก็ต้องให้เป็นรางวัล แล้วสัดส่วนในการให้รางวัลจะไม่
เหมือนกับการแข่งขันกีฬา อันนี้ก็เป็นการแข่งขันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาจะาูกก าหนด
ไว้ 25 % ของวงเงินทั้งหมดในการท าเป็นเงินรางวัล แต่การประกวดประชันแบบนี้จะไม่เหมือนกับการแข่งขันกีฬา  
ไม่ได้ก าหนดไว้ เพราะฉะนั้นในมุมของผมมองว่าต้องตั้งคณะท างานขก้นมาก่อน ยังพอมีเวลาอยู่ า้าเดิมตามตุ๊กตาเลยจะ
ขาดการมีส่วนร่วม ได้นั่งคุยกันทุกกอง รับทราบด้วยกัน เป็นคณะท างานด้วยกัน ท้ายสุดก็จะไม่มีใครปฏิเสธความ
รับผิดชอบ จะออกมาเป็นภาพที่น่าจะดี ในมุมขององค์กรที่จะสื่อไปากงประชาชน ขอบคุณครับ 

  นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ขออนุญาตชี้แจงภาพเก่าก่อนนะคะ ใน
ฐานะที่ท่านปลัดอาจจะเพ่ิงมา ภาพเก่าหน่วยงานที่มาร่วมส่วนมากจะเป็นหน่วยงานสาานศกกษา  แตร่าชการเป็นหลัก  

/ชุมชน... 
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ชุมชนจะไม่มีเข้าร่วม สาานศกกษาจะมี วิทยาลัยเทคนิค , โรงเรียน ป.ร.อ. , โรงเรียน ป.ก.ณ. , โรงเรียนจงหมิน เป็นต้น 
ส่วนหน่วยงานราชการจะน้อยมาก ส่วนมากจะเน้นไปทางสาานศกกษาเป็นหลัก และจะเป็นสาานศกกษาที่อยู่ใน
หน่วยงานสังกัดเราอีก 6 สาานศกกษา และในส่วนที่ว่าระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จะมีตามระเบียบที่เขาแจ้ง
มาแล้วของวันที่ 26 มกราคม 2560 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคือแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่า ค่าใช้จ่ายในเงินรางวัลควร
จะต้องเท่าไหร่ ร้อยละเท่าไหร่ของโครงการ หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายจะมีบอกในรายละเอียดค่ะ 

   นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เพราะว่าชุมชนเขาไม่มีแรงที่จะมาจัดขบวน และกระทงก็ไม่ได้ท าเพราะไม่มีใครสามาราท าได้ อย่างนั้นสัปดาห์หน้าตั้ง
คณะท างานไปก่อน  แล้วสัปดาห์ที่สองเชิญหน่วยงานมาประมาณวันที่ 10 , 11 , 12 เรียกมาประชุม ทั้งชุมชนและ
สาานศกกษา ว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร คณะท างานต้องประชุมให้เสร็จก่อน แล้วต่อไปก็เรียกหน่วยงานมาประชุม จะได้
รู้ว่าใครจะร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไร จะได้ตรวจสอบให้าูกต้อง และท าหนังสือแจ้งไปให้ทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี   
ทางโรงเรียนมีอะไรหรือไม่ครับ 

  นางสุชีรา หงส์เจริญ  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ขออนุญาตค่ะ ทางโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร ได้งบ SMLD ของกรม 430,000 บาท โดยส่งโครงการเข้าไป 6 โครงการ ตอนนี้ทางกรมก็
จัดสรรเงินไปผิด  ตอนนี้เงินอยู่ที่  อบจ. ติดต่อประสานงานที่ทางกรมแล้ว ทางกรมแจ้งว่าให้ประสานกับทาง อบจ. ให้
โอนภายในจังหวัดจะง่ายขก้น ไม่อย่างนั้นโรงเรียนจะใช้เงินก็จะเป็นอีกปี เลยปรกกษากันกับทางเจ้าหน้าที่ทางกรม  ทาง
กรมจะท าหนังสือมาให้ทาง อบจ. คืนเงินมาให้กับทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
  เรื่องที ่2. ท าการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกับ สพม. เขต 7  โดยมีโรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง โรงเรียน
มารีวิทยา โรงเรียนปราจิณกัลยาณี และโรงเรียนวัดมัธยมใหม่กรงทอง ทางโรงเรียนได้ส่งไป 10 รายการ ได้มาทั้งหมด 
8 รายการ เป็นเหรียญทอง 5 รายการ เหรียญเงิน 2 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการ   
  เรื่องท่ี 3. ตอนนี้โรงเรียนสอบครูตามเอกที่ต้องการ คือเอกปฐมวัย 3 อัตรา เอกสังคม และเอกพละ มี
คุณครูที่เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพมาท าการสอนเด็กเป็นเวลา  2 เดือน  ที่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร   ได้แชมป์
ฟุตซอล ไปแข่งที่คลองรั้ง โค้ชที่ท าการสอนเป็นทีมชาติ และโค้ชจะขออนุญาตน าทีมชาติจากต่างประเทศเข้ามาช่วย ก็
น าเรียนท่านผู้บริหารไว้ก่อน คือทางโรงเรียนได้เงิน SMLD และจ้างโค้ชมืออาชีพมาท าการสอน โครงการนี้ท าไป 
75,000 บาท และจ้างครูใช้ระเบียบของการใช้ครูพิเศษ ค่าสอนชั่วโมงละ 200 บาท และก็ท าการจ้างทั้งเทอม แต่
ตอนนี้เงินหมด ทางโค้ชก็ท าการสอนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โค้ชได้พาเด็กไปฝึกซ้อมที่สนามคลองรั้ง ออกค่าใช้จ่ายเอง
เรื่องค่าน้ ามัน เพราะว่าที่สนามคลองรั้งมีหญ้าเทียม ทางเราท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองแล้ว ทางผู้ปกครองยินยอมให้ไป  
คือทางโรงเรียนอยากให้มืออาชีพมาท าการสอนเพราะว่าจะเห็นผลเร็ว ขอบคุณค่ะ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี    
ขอเชิญโรงเรียนเทศบาล 4  

  นางสุปราณี ทองโบราณ  รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4    จากการที่ทาง
โรงเรียน  ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกระดับภาค  ไปแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศที่เทศบาลนครภูเก็ต   ในวันที่  

/9 – 11 กันยายน... 
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9 – 11 กันยายนที่ผ่านมา เราก็ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนางสาวอโณทัย นกกเว้น  
และรางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์   และรางวัลชนะเลิศอันดับสองการประกวดร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ประกอบลีลา เราได้มา 3 รางวัล ขอบคุณค่ะ 

  จ.ส.ท.ธ ารงยุทธ  พรหมพร  โรงเรียนเทศบาล 4   ขอเพ่ิมเติมครับ มีการประกวดแข่งขันศิลปะหัต
กรรมของ สพม.เขต 7 ทางเราส่งเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 6 รายการ มีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับชั้นมัธยมต้น  1 – 3 
ประเภทหญิงเดี่ยว เราได้เป็นตัวแทนไปที่จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 และการแข่งขันเครื่องเป่า 12 ชิ้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  และอีกรายการคือประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3 และ
รายการประกวดร้องเพลงสากล ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 6 และรายการประกวดวาดภาพลายเส้นของครูจอห์น
สัน ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 6 ขอบคุณครับ 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  สิ้นปีงบประมาณ ขอฝากท่าน ผอ. 
กองทุกท่าน ก่อนอ่ืนขอฝากกองสาธารณสุขเรื่องขยะ เรื่องความสะอาด ปี 61 ไม่เป็นไรแต่ปี 62 ขอให้ดีขก้น ฝากไปให้
มีแนวคิด เดี๋ยวนี้มีเครื่องก าจัดขยะที่น าพวกเศษอาหาร หรือวัสดุอินทรีย์ ปั่นออกมาเป็นปุ๋ย อยากให้ทางสาธารณสุขไป
ลองไปเป็นแนวคิด และตั้งงบประมาณดูว่าท าได้หรือไม่ ให้โรงเรียนน าไปเป็นปุ๋ยดูแลต้นไม้ ทางหัวหน้าส านักปลัดเคย
ส่งมาให้ดู อีกอย่างเรื่องาังขยะที่มีแยกประเภทขยะ ปี 62 ท าการซื้อให้โรงเรียนก่อน เพ่ือปลูกฝังเด็กให้มีวินัย และลอง
ไปดูว่าเครื่องท าขยะอินทรีย์ราคาเท่าไหร่ เพราะโรงเรียนมีเศษอาหารที่เหลือจากอาหารกลางวัน และใส่อินทรีย์เข้าไป 
ก็จะกลายเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ ตอนนี้ก้าวหน้าไปมากแล้ว อย่างไรก็ฝาก ผอ.กองด้วย ส่วนกองศกกษาขอให้คิดใหม่ท าใหม่ได้
แล้ว  ต่อไปปริญญาจะไม่มีความหมาย คิดสอนนักเรียนในรูปแบบใหม่ๆ โลกก้าวหน้าไปมากเราต้องพัฒนาตาม การ
สอนเด็กไม่ใช่ว่าจะให้แต่ท่องจ า ครูมีหน้าที่ให้เด็กอยู่ในระเบียบ และชี้แนะเด็กว่ามีความสามาราอะไร ชอบอะไร 
ไม่อย่างนั้นประเทศชาติจะตามเค้าไม่ทัน กองการศกกษาต้องพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา อย่างฝ่ายทะเบียน
บอกมาว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องเสียบบัตรประชาชนเข้าไปแล้วตั้งโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ แล้วปริ๊นออกมาทันที ไม่ต้องา่าย
เอกสารบัตรประชาชน รัฐบอกมาให้ลดส าเนา เค้าบอกให้พวกเรามาคิดว่าต้องท าอย่างไร โรงเรียนก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้
เด็กอายุ 14 – 15 ก็มีบัตรประชาชนหมดแล้ว อย่างกองสวัสดิการสังคมเวลาไปประชุมกับหน่วยงานของรัฐ ก็แจ้งด้วย
ว่าขอให้ระบบพ่วงกับทะเบียน  เวลามาประชาชนแจ้งกับทะเบียนทางกองสวัสดิการก็จะรู้ได้เลยว่า  คนไหนพิการ  คน
ไหนเสียชีวิต ส านักปลัดต้องไปดูเพราะว่ามีขายอยู่ ก็เหมือนกับเครื่องตรวจรอยนิ้วมือ ต้องคิดใหม่ท าใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ส่วนกองช่างขอฝากด้วยเรื่องเสาไฟฟ้าและมีราคาแพง มาตั้งไว้แล้วใช้การไม่ได้ า้าท าไม่ได้ก็ท า
เรื่องขอไปที่วิทยาลัยเทคนิคให้มาตรวจสอบ แล้วก็ไม่ต้องไปใช้รุ่นเก่าเดี๋ยวก็พัง ให้ใช้ไปแอลอีดีจะทนทานกว่า ชั่วโมงใช้
งาน 50,000 ชั่วโมง ผมว่ากองช่างมีความสามาราท าได้ อีกเรื่องคือานนสองเส้นหน้า -หลัง ซ่อมแซมและไปส ารวจ
ตรวจสอบ  า้าจ าเป็นก็ใช้จ่ายเงินขาดสะสมไป เพราะว่าานนต่ ากว่าที่อ่ืน  เวลาฝนตกแล้วน้ าท่วม เพราะว่าเป็นแอ่ง
กระทะ า้าไม่มีงบเดี๋ยวจะไปคุยกับสมาชิกสภาเทศบาล เราต้องแก้ปัญหาให้ได้ และตรงโรงแรมคิงส์ไปออกแบบบ่อ ให้
เป็นที่ดูดน้ าาาวร บ่อเก่ามันเล็กไม่สามาราดูดน้ าได้ และน้ าทุกอย่างจะไปรวมอยู่ที่โรงแรมคิงส์ พอฝนตกหนักก็จะไม่ทัน
บ่อพักต้องใหญ่และมีมาตรฐาน ก็ไปแก้ปัญหาตรงนี้ ส่วนลอยกระทงผมอยากให้มี เพราะเราไม่มีนานแล้ว ฝากไว้ด้วย 
ลอยกระทง วันเด็ก วันปีใหม่ ไม่ต้องกลัว สตง. า้าเราท าด้วยความจริงใจ า้าผมสั่งผมจะรับผิดชอบเอง ขอบคุณท่านรอง
นายกเทศมนตรี 

   

/นายบรรเจิด... 
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  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี    
ท่านอ่ืนมีอะไรหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 15.05 น. 

 

 

 

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

            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 

 
 

     (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสันติภาพ เรืองริวงศ์) 
                ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


