รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา ๑6.0๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓
---------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายบรรเจิด
2. นายทศพล
3. นายมนตรี
4. นายสุกิจ
5. นายสมบูรณ์
6. นายชัยพร
7. นางอมรรัตน์
8. นายไวยวิทย์
9. นายชัยพร
10. นางเฉลิมศรี
11. นายวิรัตน์
12. นางสุชีรา
13. นายอาคม
14. นางสาววิยะดา
15. นางเตือนใจ
16. นางภาริณี
17. นายพงศพัศ
18. นางพัชรี
19. นางอ้อมเดือน
20. นางนันทา
21. นายจักรี
22. นายคมสัน
23. นางสาววรมัย
24. นางสาวบุญยืน
25. นางเสาวนีย์
26. จ.ส.อ.ประสงค์
27. นายบุญลือ
28. นางพจนา
29. นายณัฐรุทธิ์
30. ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์
31. นางนงนารถ
32. นางสาวมาริษา
33. นายชัยศิริ

พฤกษะศรี
พินิจธนภาคย์
เกิดจิ๋ว
เทพประสิทธิ์
ภู่สวัสดิ์
ผ่องแผ้ว
กัลลประวิทย์
เชยประทุม
สุคันธี
ชาวเมือง
สมจิตร
หงษ์เจริญ
สมบูรณ์วงศ์
บุญกล้า
โพธิ์ทอง
ผ่องแผ้ว
ถวิลสุข
ศรีสอาด
ศรีมั่นคงธรรม
ศรีนคร
จันทร์ไพร
ศิริปักมานนท์
อดุลย์เดช
แสงรุ่ง
จันทร์รักษา
คุ้มศักดิ์
ถึกวงษ์
ชื่นชาติ
สุขสัมพันธ์
ซิ้มเจริญ
ศิริปักมานนท์
นาคะเสถียร
จันทร์รักษา

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
(แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการฯ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5
วิศวกรโยธาชํานาญการ
นักวิชาการสวนสาธารณะชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
/34. จ.ส.อ.สุริยันต์...

-234. จ.ส.อ.สุริยันต์
35. นางสาวอบเชย
36. นางอัจจิมา
37. นางมัทนียา
38. นายเพิ่มศักดิ์
39. นายภานุพงศ์

จําปานิล
สีดาเคน
มีสุข
แสนใจ
แก้ววิสิษฏ์
มีวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

เปิดประชุม เวลา 16.00 น.
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๑6.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/๒๕60
วันที่ 26 มกราคม 2560
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/๒๕60 วันที่ 26 มกราคม ๒๕60 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ
ส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 วันที่ 26 มกราคม ๒๕60
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕9 (ทุกส่วนราชการ)
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม ๒๕60 มีเรื่องของกองสาธารณสุขฯ ฝากทางกองการศึกษา ขอให้ไปย้าย
เครื่องออกกําลังกาย 3 ชุด ที่อยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล 5 และสวนสาธารณะ
ตรงข้ามโรงเรียนปราจีนกัลยาณี มีเครื่องเล่นเด็กชํารุด พอเวลาเด็กเล่นขาเด็ก จะไปเกี่ยวกับพลาสติกที่แตก ไปดูว่าจะ
เปลี่ยนได้หรือไม่ เพราะว่าเด็กเล่น แล้วจะเกิดอุบัติเหตุอีก และปัญหาร้านค้าก่อสร้างตรงชุมชนคลองวัว อยากให้
ผู้อํานวยการกองช่างลงไปตรวจสอบด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาขอให้ทําหนังสือแจ้งไปเลยว่าให้รื้อ ถอนหรือให้ดําเนินการ
อย่างไร
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องที่ท่านรองบรรเจิด พฤกษะศรี ได้ให้นโยบายมา เมื่อสักครู่ผมได้ให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาไปถ่ายรูปและได้ปรึกษา
กับผู้อํานวยการกองช่างแล้วในเรื่องการขนย้าย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 จุด จะขอหารือกับผู้อํานวยการกองช่างและดูสถานที่
อีกทีว่าจะย้ายไปไว้ตรงไหนได้ ขอบคุณครับ
/นายไวยวิทย์...

-3นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อํานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องร้านค้าที่สร้างขึ้นตรงชุมชนคลองวัว ผมได้ให้ช่างรังวัดไปดําเนินการระงับในการถมดินเรียบร้อยแล้ว บริเวณริม
เขื่อนมีอยู่ 3 แปลงที่มีโฉนด ซึ่งร้านขายข้าวแกงได้ขออนุญาตจากเราแล้ว และที่กําลังก่อสร้างใหม่ผมได้ให้ช่างไประงับ
การก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาต ขอบคุณครับ
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ฝากผู้อํานวยการกองช่างตรวจสอบ
การขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบฯ ต้องดูให้ละเอียด เพราะรู้สึกว่าจะไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้ถูกต้อง
ตามคําสั่งของศาล ให้นิติกรตรวจสอบด้วยว่าศาลสั่งมาให้ทําอะไร ใช่สั่งมาให้สร้างที่อยู่อาศัยหรือเปล่า และเวลาสร้าง
ต้องล่นเขตลงไปเท่าไหร่ ให้ผู้อํานวยการกองช่างไปตรวจสอบให้แน่นอน ประชาชนไม่ยอมขึ้นมาแล้วเราจะยุ่ง ถ้าเขามี
หนังสือมายืนยันว่าเราทําไม่ถูกต้อง ท่านจะแย่ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)
นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้บริหารทราบในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงโรงเรียน
เทศบาล 6 โรงเรียนละ 200,000 บาท และค่าปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 ที่เราขออนุมัติกันเงิน จากสภาฯ เมื่อ
ปีที่แล้ว พร้อมเบิกจ่ายปีนี้ ตอนนี้กองการศึกษาได้ทําเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังกองช่างแล้ว ทั้ง 2 เรื่อง เมื่อ เสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะรายงานกองคลังเพื่อดําเนินงานการสอบราคาตามระเบียบพัสดุ และในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของ
โรงเรียนเทศบาล 2 ได้ประสานไปที่ การไฟฟ้าฯ แล้ว การไฟฟ้าฯ ประมาณการมาเจ็ดแสนบาท ซึ่ง เกินระยะเวลา 6
เดือนแล้ว ตอนนี้ ต้องทําเรื่องไปใหม่ ทางการไฟฟ้าฯ จะมาประมาณการมาให้ใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 6 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ได้รายงานมาว่า มีชํารุดบกพร่อง เราได้ทํา
หนังสือแจ้งบริษัทไปแล้ว รอทางบริษัทเข้ามาซ่อมแซมให้ ขอรายงานความก้าวหน้าเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน)
นายชัยพร สุคันธี ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ขอนําเสนอความคืบหน้า มอเตอร์เวย์ บางใหญ่ -กาญจนบุรี
สภาพการบริหารจัดการเหมือนกับมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี ซึ่งความชัดเจนในความก้าวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีความคืบหน้าเป็นลําดับ ถนนเส้นนี้จะเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรี จากประเทศเมียนมาร์ เข้ามาทางบางใหญ่
ถึงจังหวัดนนทบุรี เส้นทางนี้สามารถแยกไปเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง และอีกเส้นทางคือ ผ่านทางกรุงเทพมหานคร
ไปทางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และออกทางประเทศกัมพูชา ส่วนเส้นทางบางใหญ่ -กาญจนบุรี ได้เซ็นสัญญา
มีผู้รับเหมาดําเนินการแล้ว ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) เรียนท่าน
ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงเรียนเทศบาล 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าของโรงเรียน ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ ายอดเงินบริจาคของ
โรงเรียนเทศบาล 3 ได้ทั้งหมด 353,813.50.- บาท รายจ่าย 30,028.- บาท ยอดคงเหลือ 323,785.50.- บาท
ในที่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ทําให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 มี Wifi Internet ตอนนี้ได้มี
บริษัทเสนอราคามาแล้ว 2 บริษัท คือ บริษัท ทีโอที และบริษัท CAT บริษัทหนึ่งเสนอราคามา 145,000.- บาท
/อีกบริษัทเสนอ...

-4อีกบริษัทเสนอราคามาทั้งระบบเท่ากับโรงแรมขนาดใหญ่ 100 ห้อง ในราคา 320,000.- บาท ตอนนี้คณะกรรมการ
ได้ประมาณการว่าอันไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี เมืองปราจีนบุรี เรื่องติดตั้งไฟฟ้า ขอให้กองช่างไป
ทําโครงการมาใหม่ และขอจ่ายขาดงบประมาณเงินสะสมใหม่ ท่านทํามาดวงละสี่หมื่นกว่าบาท เขียนรายงานมาว่าเป็น
หลอด LED ไม่ลงมาว่าเป็นแผง Solar Cell ทําให้ไม่ทราบว่าทําไมชุดหนึ่งราคาสี่หมื่นกว่าบาท ถ้าจะขออนุมัติจากสภาฯ
ขอให้ลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ ผมอ่านผมยังเข้าใจเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าบอกว่าเป็นแผง LED Solar Cell ราคาก็จะ
ประมาณนั้น แต่ทีนี้ทางสภาฯ คงจะไม่อนุมัติแล้วสี่หมื่นกว่าบาท เราคงต้องเปลี่ยนเป็นโคม LED ซึ่งราคาถูกกว่ามาก
คงไม่ต้องใช้โคมละหลายหมื่น เดี๋ยวนี้โคม LED มีตัวจับแสงอาทิตย์อยู่ในโคมอยู่แล้ว เรามาต่อกับสายไฟที่เรามีอยู่ซึ่งมี
ตัวแปลงเป็น LED ไม่ต้องยุ่งยาก ผู้อํานวยการกองช่างลองไปดูแถวหาดใหญ่หรือองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
นครนายก เข้าไปตรงท่าเรือก็ติดโคม LED หมดแล้ว ใช้ประมาณ 40 วัตต์ กินไฟน้อยเท่ากับหลอดนีออน 20 วัตต์ ท่าน
แจงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ขอให้ ท่านไปดําเนินการทําโครงการมาใหม่ และวันนี้เห็นนิติกรเข้าร่วมประชุ มด้วย ในที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านสมาชิกอภิปราย ขอให้นิติกรไปตรวจสอบเรื่องที่ลงเรื่องในไลน์ ถ้าเรื่องร้องเรียนไม่อยู่
ในเขตเทศบาลฯ ขอให้ท่านดําเนินการฟ้องร้องด้วย เพราะเทศบาลฯ เสียหาย ฝากนิติกรช่วยตรวจสอบด้วย
นายมนตรี เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จริงๆ แล้วทางสภาฯ เห็นด้วยกับโครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ าและงบประมาณสิ บ เอ็ดล้ านกว่าบาท ผมอยากให้ ทางกองช่ างรีบทําและเปิด ประชุมสภาสมัย วิ ส ามั ญ
เพราะว่าเดือนมีนาคม-เมษายน มีทั้งฝนและลม ผมว่าเราคิดผิดที่ไปใช้ Solar Cell จริงๆ แล้วไม่จําเป็น เพราะว่าเราอยู่
ในเขตเทศบาลฯ เราใช้ไฟฟ้าสาธารณะขนาดไหนก็แล้วแต่ เราใช้ฟรีตลอด เพราะว่าเรามีเงื่อนไขกับการไฟฟ้า ฯ ไว้ แต่
ถ้าเป็นเทศบาลฯ อื่นๆ เขาจําเป็นต้องประหยัดไฟเพราะเขาเสียค่าไฟฟ้าสาธารณะ เพราะฉะนั้นให้รีบทําเรื่องเปลี่ยน
เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ผมคิดว่าเสนอครั้งต่อไปสภาฯ เห็นชอบแน่นอน และสามารถเสนอเรื่องซ่อมแซมถนนได้
ด้วย ในงบประมาณสิบเอ็ดล้านกว่าบาท ตามที่เสนอสภาฯ วันนี้ และรีบเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ขอบคุณครับ
นายทศพล พินิจ ธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี เ มืองปราจีน บุรี เท่าที่ผ มฟังประชุมสภาฯ วันนี้
ความจริงเขาอยากอนุมัติ แต่ติดที่ว่าราคาสูงเกินไป ทําไมถึงหลอดละสี่หมื่น กว่าบาท เพราะเขาอ่านว่าเป็นหลอดไฟ
LED แค่ 40 วัตต์ เท่านั้น ขอมอบกองช่างรีบดําเนินการ ถ้าไม่จําเป็นเราติดกับเสาไฟฟ้าเลยก็น่าจะได้ เพราะโคมไม่
ใหญ่และให้ไปดูโคมที่ติดกับเสาที่เรามีแล้ว โคมไหนดับให้เอาโคมออก แล้วเอาสายไฟมาต่อก็ใช้ได้แล้ว ใช้ง่ายนิดเดียว
แค่ขันน็อต และดูวัตต์ให้เทียบเท่ากับ 250 วัตต์ จริงๆ แล้วตามซอยในหมู่บ้านให้ใช้เทียบเท่ามากกว่านีออน 40 วัตต์
สองดวง ประมาณนี้ก็พอแล้วตามซอย แต่ถ้าเป็นถนนใหญ่เราก็ใช้แบบใหญ่ เพราะถ้านีออน 40 วั ตต์ ติดตามระยะก็
สว่างอยู่แล้ว และก็จะไม่แพงขนาดนั้น บางทีงบประมาณสิบเอ็ดล้านกว่าบาท สามารถติดได้ทุกซอย เราใช้ LED ก็
ประหยัดไปได้มากแล้ว และ Solar Cell ตอนนี้ก็ยังไม่พัฒนาอย่างหลอด LED อายุการใช้งานจะใช้ได้กี่ปี ฝากกองช่าง
ช่วยรีบดําเนินการและจะได้เปิดประชุม สภาฯ และขอให้กองช่างไปดูตลาดหน้าค่ายตรงทางฟุตบาทว่าจะทําได้เมื่อไหร่
เปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่ ประมูลไปหรือยัง ทําได้ขนาดไหน เปลี่ยนเกาะกลางได้หรือไม่ ตลาดหน้าค่ายตรงเกาะกลางที่ขวาง
การจราจร แบริเออร์ของเก่าทําแบบฝั่งในดิน ต้องทุบแบริเออร์ทิ้ง ถึงจะย้ายได้ คือ ถนนสองฝั่งไม่เท่ากัน แล้วดึงไปอีก
ฝั่งเพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น เราใช้งบประมาณมากหน่อย ขยายให้ไปถึงหน้าโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เลย
นายณัฐรุทธิ์ สุขสัมพันธ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องขยายถนนตรงตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ ถ้าจะทุบแบริเออร์ปูนทิ้งแล้วทําใหม่ จะต้องตั้งเป็นโครงการใหม่ เพราะว่า
โครงการทําฟุตบาทนี้อยู่ในเทศบัญญัติอยู่แล้ว และกําลังจะประกาศ ถ้าจะให้ทุบแบริเออร์ทิ้งแล้วทําใหม่จะต้องทําเป็น
โครงการใหม่ขึ้นมา ขอบคุณครับ
/นายทศพล...

-5นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตรงทางหน้าค่ายที่ติดกับทางรถไฟ
ที่เราจะต้องไปขุดดินออก ซึ่งเป็นที่ของทหารยกให้ตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะขุดออกสักที เราจะขยายถนน ถ้าตรงนั้นขยาย
ออกมาและเอาเกาะกลางที่ปลูกต้นไม้ เลื่อนออกมาอีกจะทําให้ตรงนั้นโปร่ง เพราะตรงนั้นแคบเป็นเส้นทางคอขวด ถ้า
เราขุดตรงนั้นออกจะกว้างขึ้น ขอให้ร่างโครงการใหม่และเอาเกาะกลางตรงนั้นออก จะทํายังไงให้กว้างขึ้น เกาะกลาง
ตรงนั้นเห็นทหารบอกว่าให้เอาออก เพราะแบริเออร์ทําให้รถติด ขยับไม่ได้ เพราะรถจอดมาก ถ้าขยับออกไปทางฝั่งค่าย
จักรพงษ์ ประมาณ 2 เมตร ให้ทุบทิ้งและลองเอาแบริเออร์ไปวางไว้เฉยๆ ถึงเวลาเราทดลองขยับได้ ส่วนแบริเออร์เวลา
น้ําท่วมเราจะได้ขยับมาไว้ในเมืองกันน้ําท่วมได้ ลองไปดูว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ขอฝากกองช่างไปดู 2 เรื่องนี้
สภาฯ อยากผ่านงบประมาณให้ทั้งนั้น แต่พอดูราคาแล้วว่าทําไมราคาถึงแพงขนาดนี้ ก็ชี้แจงไม่ได้ ขอบคุณครับ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
มีท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม
ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา ๑6.30 น.
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