รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
เวลา ๑4.0๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น ๓
---------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายบรรเจิด
2. นายทศพล
3. นายมนตรี
4. นายสุกิจ
5. นายชัยพร
6. นายไวยวิทย์
7. นายชัยพร
8. นางอมรรัตน์
9. นางเฉลิมศรี
10. นายวิรัตน์
11. นางสุชีรา
12. นายอาคม
13. นางสาววิยะดา
14. นางเตือนใจ
15. นางพัชรี
16. นางอ้อมเดือน
17. นางนันทา
18. นางไพรลิน
19. นางสาววรมัย
20. นางสาวบุญยืน
21. จ.ส.อ.ประสงค์
22. นางอมรา
23. นางนงนารถ
24. นางสาวมาริษา
25. พ.จ.อ.มงคล
26. นายชรัตน์
27. จ.ส.อ.สุริยันต์
28. นางอัจจิมา
29. นางสาววิภาลักษณ์
30. นางมัทนียา

พฤกษะศรี
พินิจธนภาคย์
เกิดจิ๋ว
เทพประสิทธิ์
ผ่องแผ้ว
เชยประทุม
สุคันธี
กัลลประวิทย์
ชาวเมือง
สมจิตร
หงส์เจริญ
สมบูรณ์วงศ์
บุญกล้า
โพธิ์ทอง
ศรีสอาด
ศรีมั่นคงธรรม
ศรีนคร
ศิริมนตรี
อดุลย์เดช
แสงรุ่ง
คุ้มศักดิ์
อาคมานนท์
ศิริปักมานนท์
นาคะเสถียร
ทดกิ่ง
พานิกุล
จําปานิล
มีสุข
โมราบุตร
แสนใจ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกฯ
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
(แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(แทน) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่าบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

/เปิดประชุม...

-2เปิดประชุม เวลา 14.00 น.
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/๒๕60 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ชั้น 3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเชิญร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์สมาน นิสกนิลกุล ซึ่งเป็นบิดาของ ร้อยตรีวิเชียร นิสกนิลกุล สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้กําหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่
31 สิงหาคม 2560 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดแจ้ง (ชั้นล่าง) ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕60
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อความส่วนใด ขอเชิญแก้ไขได้ครับ
นางพัชรี ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หน้าที่ 2 นับจากบรรทัด
สุดท้ายขึ้นมา 3 บรรทัด จากข้อความเดิมว่า “2588” เป็น “2558” ขอบคุณค่ะ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
มีท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ขอผู้รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 7/๒๕60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕60 (ทุกส่วนราชการ)
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2560 ขอเชิญกองการศึกษาครับ
นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน สําหรับผลการปฏิบตั ิงานในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการจัดงานของสภาวัฒนธรรม อําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนั้นก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาวัฒนธรรม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดงาน
เทิดพระเกียรติและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึง่ จัดขึ้นทีศ่ าลากลางหลังเก่า ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560
/ซึ่งงานนี้...

-3ซึ่งงานนี้ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนเทศบาล 4 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดซุ้มเทิดพระเกียรติ และการแสดงของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ และมีงานฝึกอบรมปฏิบัติธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดอบรมในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2560 ณ วัดป่ามะไฟ มีผู้ดูแลเด็กเล็กได้เข้าร่วม
โครงการฯ ประมาณ 30 คน ค่ะ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ
นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ ผู้อานวยการกองคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอแจ้งเรื่องเงินงบประมาณเข้า ตามที่เราตั้งงบประมาณรายรับไว้ 259,000,000 บาท ตอนนี้ยังขาดอีกประมาณ
25,000,000 บาท และเราได้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนว่าตัวงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจากตัวงบประมาณ ตอนนี้ในระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จ่ายจากเงินรายได้ทั้งหมด ตัวเงินที่จ่ายจะเป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ประมาณ 18,000,000 บาท และรายได้ต่างๆ รวมทั้งหมด 25,000,000 บาท ที่ยังไม่เข้าค่ะ และตอนนี้
รายจ่าย เราได้ชะลอค่าวัสดุต่างๆ ไว้ด้วยค่ะ เพราะ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เปลี่ยนด้วยค่ะ ขอให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ค่ะ
นางไพรลิน ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอนนี้เปลี่ยนทุกวิธีค่ะ ตอนนี้ที่ประกาศใช้ใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 จะมี 3 วิธีที่เราใช้อยู่ จะต้องทําผ่านระบบ EGP (ระบบอิเลคโทรนิกส์) ทั้งหมด แต่ว่าทิศทาง
ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ค่ะ เพราะว่าในระบบตอนนี้บางครั้งก็ยังไม่สามารถเข้าได้ค่ะ และในระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตอนนี้การจัดซื้อจัดจ้างก็ยังชะลออยู่ เพราะมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินการ แต่ว่าการ
จัดทําฎีกาทั่วไปก็ยังผ่านระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้อยู่ค่ะ แต่เรื่องของการจัดซือ้
วัสดุต่างๆ ถ้าไม่มีความจําเป็นมากก็อยากให้ชะลอไว้ก่อน เพราะจะขอดูทิศทางของระเบียบนี้ก่อน ตอนนี้การจัดซื้อจัด
จ้าง ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปจะต้องลงระบบ EGP ทั้งหมดค่ะ และเรื่องการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ไม่อยากให้ไปเอาของมา
ก่อน ต้องให้ดําเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนก่อนค่ะ
นางพัชรี ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตรวจนิเทศงานทะเบียน เนื่องจากงานทะเบียนและบัตรในปัจจุบันเป็นเป็นปัญหาเชิงสังคม มี
ความสลับซับซ้อน กรณีดําเนินการผิดพลาดอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนที่มารับบริการได้ รวมทั้งอาจเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการได้ คณะนิเทศงานทะเบียนและบัตรของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ก็เลยมา
ตรวจนิเทศงาน ณ สํานักทะเบียน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนและงานบัตรประจําตัวประชาชนโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ และคณะนิเทศ
ได้ให้คําแนะนําเฉพาะตัวและเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ที่เป็นปัญหาอยู่ คือ แนะนําเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยตรงค่ะ และเรื่อง
โครงการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดิน ช่วงวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเราจะปลูกดอก
ดาวเรือง เป็นเลขเก้าไทย ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากกองช่างเพื่อ
ออกแบบตัวเลขเก้าไทยที่สนามค่ะ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจเช็คฝาท่อระบายน้ําในตลาด เพราะแตกบ่อย ซึ่งเก่าและนานมากแล้ว คนใน
ตลาดที่เดินซื้อของได้เห็นแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อจะดูไม่ดีครับ ฝากกองช่าง ตรงหลังคาศาลพระหลักเมือง เรื่องต้นไม้ฝาก
ตัดออกด้วยครับ
/ระเบียบวาระที่ 4 ...

-4ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารสั่งการ (สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (กองวิชาการและแผนงาน)
นายชัยพร สุคันธี ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน การนําเสนอความคืบหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 28 สิงหาคม 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางประชุมติดตามความก้าวหน้าของ จังหวัด
สระแก้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว ครอบคลุม 4 ตําบล ใน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภออรัญประเทศ และ
อําเภอวัฒนานคร เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดําเนินการก่อสร้างถนน ดังนี้
เส้นที่ 1 ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศด้านใต้ แยก ทล.33 ด่านบ้านคลองลึก ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร
คาดแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2561 เส้นที่ 2 โครงการทางหลวงอรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้าน
หนองเอี่ยน - สตึงบท) ก่อสร้างสะพานคลองพรมโหด และปรับปรุงถนนเชื่อมด่านคลองลึก ระยะที่ 2 ก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองอรัญประเทศ 4 ช่องทาง โดยทั้งสองโครงการคาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 และในส่วนความเชื่อมโยงกับ
ประเทศกัมพูชา จะมีการสร้างทางรถไฟ จากแก่งคอย - คลองสิบเก้า - สุดที่สะพานคลองลึก ซึ่งจะต้องผ่านจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งของประเทศไทยได้ดําเนินการเสร็จแล้ว ในส่วนของประเทศกัมพูชากําลังดําเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2561 ตามเสนอมาจะเชื่อมโยงกับจังหวัดปราจีนบุรี และความเจริญต่างๆ ก็จะขยายและเป็นผลพลอยได้หรือเป็น
ผลโดยตรงก็ตาม อย่างเช่นแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดปราจีนบุรีมีโรงงานเยอะ ก็สามารถมาทํางานได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย นําเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ตอนนี้มีโครงการเกี่ยวกับในหลวง ในวันที่ 4 กันยายน 2560 จะมีการแสดงรํา สําหรับนางรํา ขอแจ้งทุก
กอง/ฝ่าย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยว่าถ้ามีบุคลากรท่านใดสนใจให้ส่งรายชื่อมาได้ที่กอง
การศึกษา และทางเราจะมีแผ่นซีดี ให้ไว้เพื่อฝึกรํา และเราจะนัดพร้อมกันอีกครั้งค่ะ เพราะอยากจะได้รายชื่อที่แน่นอน
เพราะจะได้ทําใบประกาศนียบัตรให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ตอนนี้เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเราจะต้องทําโครงการ คิดว่าจะทําโครงการประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งกระผมได้ปรึกษากับ
รองปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกองช่าง จะทําประมาณการในเดือนตุลาคม เริ่มปีงบประมาณใหม่ ซึ่งจะทําโครงการ
เป็นรูปไวนิล ริมเขื่อนหน้าร้านเพื่อน จะทําเป็นภาพใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชกรณียกิจ และมีภาพเล็กอีก
5 ภาพ และให้โรงเรียนเทศบาล 4 มาออกบูธเพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับโครงการในหลวงรัชการที่ 9 และประสานกับ
โรงเรียนอื่นๆ ด้วย ว่ามีรูปแบบใดที่จะนํามาเพิ่มเติม เพราะจะเป็นผลงานของเทศบาล ซึ่งจะทําประมาณวันที่ 15 - 16
ตุลาคม 2560 และจะมีการแต่งสวนบริเวณหน้ารูปเพื่อให้มีความสวยงามและอาจจะมีไฟสปอร์ตไลท์ ส่องไปที่รูป ถ้ามี
ประชาชนมาดูเยอะ เราก็จะต้องปล่อยภาพนั้นไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนได้มาถ่ายรูป และจะต้องดูจาก
การออกแบบอีกครั้งครับ
นายมนตรี เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงต่อจากเรื่องที่ท่านรองนายกเทศมนตรีได้พูดมา ที่ริมเขื่อนหน้าอําเภอเมืองปราจีนบุรี กระผมได้เห็นมี
/การทําบอร์ด...

-5การทําบอร์ด และมีม้านั่งให้ประชาชนไปนั่งตรงนั้น ผมคาดว่าน่าจะทําอย่างที่หน้าอําเภอเมืองปราจีนบุรีดําเนินการทํา
เพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําวันที่ 15 ตุลาคม 2560 กระผมว่าช้าไปครับ น่าจะทําเร็วกว่านั้น ประมาณปลายเดือน
กันยายน น่าจะทําได้แล้ว โดยใช้งบประมาณปี 2560 ครับ
นางสาวบุญยืน แสงรุ่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบค่ะ ดิฉันได้ไปประชุม
เป็นการประชุมของอําเภอเมืองปราจีนบุรี เกี่ยวกับการจัดงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยการจัดงานจะใช้ระบบ
จ้างเหมา ทุกอย่างจะใช้ระบบเดียวกันหมดของทุกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะเริ่มจัดงาน มีการรําในวันที่ 4
กันยายน 2560 ซึ่งเป็นพิธีเปิดงาน และวันที่ 13 ตุลาคม 2560 จะรําอีก 1 รอบ จนกว่าจะจบพิธีพระราชทานเพลิง
ศพ ค่ะ
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
ฝากเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อ ในปีนี้ กอง/ฝ่าย ใด ที่ตั้งงบประมาณแล้วยังไม่ได้ดําเนินการบ้าง ก็ขอให้รีบ
ดําเนินการ เพราะจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว และขอฝากกองช่าง เรื่องถนนริมทางรถไฟตรงหน้า มทบ. ฝากช่างวิศกร
โยธา ผู้อํานวยการกองช่าง นิติกร ไปดูด้วยครับ เพราะว่าทางรถไฟ

ได้ขยายกว้างขึ้น เราต้องขยายถนนเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ให้กองช่างไปประมาณการและนําเข้าแผนฯ ด้วยครับ
นางพัชรี ศรีสอาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทางสํานักปลัดมีเรื่องแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับเรื่องรถบัส ทาง
สํานักปลัดได้นํารถบัสส่งซ่อมแล้ว คาดว่าอีกประมาณ 2 อาทิตย์น่าจะใช้การได้ พอซ่อมเสร็จแล้วถ้ายังไม่มีใครนําไปใช้
หรือจอดทิ้งไว้เฉยๆ เกรงว่ารถจะเสื่อมสภาพเหมือนเดิมค่ะ
นางไพรลิน ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลังขอเพิ่มเติมค่ะ พอเริ่มต้นปีงบประมาณ
2561 จะให้แต่ละกองดําเนินการทําเตรียมจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างส่งมาให้กองคลัง เพราะตามพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตัวใหม่นี้ จะต้องมีการประกาศแผนฯ ก่อน ถึงจะทําการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบได้ และในช่วงกลางเดือน กันยายน 2560 ทางกองคลังจะทําบันทึกแจ้งให้แต่ละ กอง/ฝ่าย ทราบ
เพราะว่าต้นเดือนตุลาคม 2560 จะได้ทําแผนฯ ส่งมาให้กองคลังทัน ขอบคุณค่ะ
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
มีท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม
ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมนตรี เกิดจิ๋ว)
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

