
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายพิชัย   คันธวณิช      ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 ๒. นายนพดล  วรมานะกุล      รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 ๓. นายไพฑูรย์  ภัคพยัต      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
 4. นายสมบัติ  บุญมา        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
 5. นายอนุสรณ์         คันธวณิช      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
 6. นายประเสริฐ      เล็บครุฑ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  
 7. นายภูเบศร  วรมานะกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
 8. นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
 9. นายศิริชัย  อาคมานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
 10. นายสุทธิพงษ์ มีพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
 ๑1. ส.อ.สมพงษ์  เกิดมงคล      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
 ๑2. ร.ต.วิเชียร  นิสกนิลกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
 ๑3. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
 ๑4. นางจันทิรา  ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายอนันตชัย  เลิศมณี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ (ลาป่วย) 
 2. จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ (ลากิจ) 
 3. นายกิตติศักดิ์       สมใจ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ (ลากิจ) 
 4. นางยุพิน  พรศิริรุ่ง        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ (ลาป่วย) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี     รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 

 ๒. นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
 3. นายมนตรี  เกิดจิ๋ว      ปลัดเทศบาล 
 4. นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์   รองปลัดเทศบาล 
 5. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์         รองปลัดเทศบาล 
 6. นายสัณธิต ิ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าสํานักปลัด 
 7. นายชัยพร  ผ่องแผ้ว        ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 8. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
 9. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อํานวยการกองช่าง 
 ๑0. นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

/1๔. นางเฉลิมศรี... 
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 ๑1. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง         ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑2. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
 13. นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
 ๑4. นายคมสัน  ศิริปักมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 15. นางสาวมาริษา นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 16. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด  
 17. นางสาวปพิชญา วงษ์กิมฮ้ัว เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด 
 18. นางบงกช  ทายอด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัด 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
  
  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 
๑ / ๒๕๖๐ ในวันนี้ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มีอยู่ในตําแหน่งขณะนี้ จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมด้วย
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
                       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 1/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

                   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือขอแก้ไขได้ครับ 

  ที่ประชุม  - ไม่มี 

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โปรดยกมือครับ 

/มติที่ประชุม... 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ    
สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
  - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                    พ.ศ. 25๖๑ (วาระท่ี 1) (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑  

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง        
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมี
สถานะการเงิน ดังนี้        
        1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๒๒๙,๗๗3,๙๔๑.8๐ บาท    
        1.1.2 เงินสะสม ๑3๑,๕๙๖,๓๙8.๔8 บาท      
        1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม ๘๑,๑๔๙,๙๔๘.๒3 บาท    
        1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน – โครงการ รวมเป็น
เงิน - บาท      
        1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจํานวน ๔
โครงการ รวมเป็นเงิน 2,๘๑๐,000.00 บาท      
        1.1.6 เงินกู้คงค้าง จํานวน 1๔,๓๓๙,๔๑๖.๙๗ บาท 
 
 

 
 
 

/2. การบริหารงบประมาณ... 
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 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.25๖๐  
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๓๔,๖๕๖,๘๔2.4๕ บาท ประกอบด้วย   
  หมวดภาษีอากร     ๑๐,๑๗5,7๙๒.๕๑  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  ๖,๕๙๒,3๓๘.๙0 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    4,๔6๕,๕๒๑.๙4 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -     บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          6๑,2๘8.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน      -  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    ๕๐,9๒8,๘6๗.๙๐ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            1๖2,๔๓๓,๐๓๓.๒0 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๗,๓5๑,7๐๔.๘0 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง    จํานวน  1๖๖,๔๒๙,6๒๐.๓1  บาท   ประกอบด้วย  
  งบกลาง      ๒๓,31๘,๔๘๘.๐๑ บาท 
  งบบุคลากร     ๙๐,๖๒8,๑๔6.๙4 บาท 
  งบดําเนินงาน     4๖,๘๐๐,1๘๕.๓๖ บาท 
  งบลงทุน          ๒๒7,๘๐๐.๐๐ บาท 
  งบรายจ่ายอื่น      -  บาท 
  งบเงินอุดหนุน        ๕,๔๕๕,๐๐0.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้    9,3๗๗,๐๒8.๐๔ บาท 
  โดยระบุวัตถุประสงค์ 
           (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่           - บาท 

 3. งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐               
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25๖๐    
  มีรายรับจริง                2๔,3๑๖,๐๔๙.9๕ บาท 
  รายจ่ายจริง      5,๕๕6,๒๕๙.๕8 บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร              8๔,๐๙๐,๙๐๐.8๗ บาท 
  กู้เงิน ก.ส.ท.        -   บาท 
  กู้เงิน ก.บ.ท.        ๘,7๑๙,๒๙๗.๑๒   บาท 
  อ่ืน ๆ        -    บาท 
  ยืมเงินสะสมเทศบาล      -                     บาท 
  กําไรสุทธิ      1๘,7๑๙,7๙๐.3๗    บาท 
            เงินฝากธนาคาร               9,๓๖๔.7๐   บาท 
           ทรัพย์จํานํา              2๕๑,99๕,๙00.00      บาท 
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 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ 25๖๑  
 รายรับ จ านวนทั้งสิ้น 2๙๔,๙7๒,๘๔0บาท ประกอบด้วย 
  รายได้จัดเก็บ     ๓๑,๔6๒,๔๑0  บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ท้องถิ่น  6๗,000,000  บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ท้องถิ่น   1๙6,๕๑๐,๔๓0 บาท 
 รายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 2๙๔,๙๑๓,๒๕0 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง      ๓๕,0๔๐,๕๓0  บาท 
  งบบุคลากร             1๕๘,๘9๘,๔๘0  บาท 
  งบดําเนินงาน     82,๔๓๐,๗๔0 บาท 
  งบเงินอุดหนุน       7,๒๒๖,000  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น              1,000  บาท 
  งบลงทุน     ๑๑,๓๑6,๕00  บาท 

 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ในปีงบประมาณ 25๖๑ กิจการสถานธนานุบาล 
  มีรายรับ     จํานวนทั้งสิ้น 5๘,5๑๑,000  บาท 
  มีรายจ่าย    จํานวนทั้งสิ้น 3๕,๘34,๐๐0  บาท 

โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม  ๓2,๕๕๑,0๑๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม    ๗,7๘3,๘20  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม  16๔,๖๔๖,๒๘0 บาท 
  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม      ๖,๗๓๗,๑๖0 บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม    3๙,๕๐๑,๔๑0 บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม      3,7๙๒,3๐0 บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม     3,๖๓๓,๕๖0 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม     1,๒๒7,๑๘0 บาท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม   ๓๕,๐๔0,๕๓0 บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 2๙๔,๙๑๓,๒๕0  บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม  ๓๐,๑๖๖,500 บาท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม    ๕,๖๖๗,๕๐0 บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 3๕,๘3๔,๐๐0  บาท 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๓๓๐,74๗,๒50 บาท 

  ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้วางแผน
ไว้ตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑-256๔) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ เพ่ือขอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปราย
ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ในวาระที่ 1 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เขต ๒ ครับ 

  นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ในรายละเอียดของงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ผมขอเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับงาน
ป้องกันภัย รถดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิง ตอนนี้ยังไม่มีภัยอันใดเกิดขึ้น ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ใช้
งานได้หรือไม่ จากการที่กระผมขึ้นไปสํารวจ รถดับเพลิงของเรา 5 คัน ผมว่าใช้ได้ไม่เกิน 2 คัน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ
ของเทศบาลเราเมื่อเกิดอัคคีภัย เราจําเป็นจะต้องใช้ เพราะฉะนั้นดูจากงบประมาณของงานป้องกันปรากฏว่าไม่มี
เกี่ยวกับการนําเสนองบประมาณเข้าไป เพ่ือที่จะซื้อรถดับเพลิง เพราะนานแล้วที่เราไม่ได้ซื้อรถดับเพลิง ฉะนั้น
กระผมขอเสนอแนะ ควรที่จะตั้งงบประมาณเพ่ือมาซื้อรถดับเพลิง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นของเราครับ  
  เรื่องท่ี 2 กระผมขอฝากกองช่าง เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและถนน ที่ตั้งงบประมาณไว้ 16,984,350 
บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่านจะต้องสามารถซ่อมไฟฟ้าและมีอุปกรณ์พร้อมที่จะซ่อมแซมได้ครับ ต่อไป
เรื่องเก่ียวกับงบลงทุน ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือที่จะไปซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เรื่องนี้ผมยินดีและสนับสนุนเพราะ
ของเก่าเริ่มทรุดโทรมเพราะใช้มาหลายปีแล้วครับ และตั้งงบประมาณไว้เพ่ือที่จะไปซื้อรถตัก กระผมขอถามว่า
เทศบาลเราเคยไปขุดท่อซ่อมถนนหรือไม่ ที่ตั้งงบประมาณซื้อรถตักในราคา 3,300,000 บาท ซึ่งใช้ประโยชน์ได้
หรือไม่ ซึ่งกระผมไม่เห็นด้วยเพราะเราไม่ได้ทําถนนเอง น่าจะเอาไปใช้ในทางอ่ืนครับ และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับถังขยะ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งตอนนี้ถังขยะในเมืองปราจีนบุรีมีไม่เพียงพอ ที่นําถังขยะไป
ตั้งข้างถนนแล้วแลดูไม่สวยงาม กระผมคิดว่ามีถังขยะดีกว่าไม่มี ขอฝากเรื่องถังขยะด้วยครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ท่านสมาชิกได้
อภิปรายมานี้ ท่านสมาชิกคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ที่ตั้งงบประมาณไว้ 16,984,350 บาท ที่ท่าน
สมาชิกได้บอกว่าเป็นเงินงบประมาณของไฟฟ้าและถนน กระผมขอเรียนให้ทราบว่างบประมาณนี้ไม่ใช่เงิน
งบประมาณเก่ียวกับไฟฟ้าและถนนอย่างเดียวครับ แต่จะเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด ซึ่งแยกออกเป็น เงินเดือน 
บุคลากร ลูกจ้างต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าดําเนินการ ค่าปฏิบัติงาน ซึ่งเก่ียวกับไฟฟ้าและถนน จะมีงบประมาณ 
700,000 บาท ในเทศบัญญัติ หน้า 113 หมวดค่าวัสดุ ซึง่ไม่ใช่ 16,984,350 บาท ตามท่ีท่านสมาชิก     
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เข้าใจครับ ส่วนในเรื่องถังขยะจริงๆ แล้ว ถังขยะที่ท่านเห็นตรงชุมชนคลองวัว ในซอยเราไม่ได้เอาถังขยะไว้ในซอย
เลย เราให้ชาวบ้านที่อยู่ในซอยไม่มีใครยอมรับเอาถังขยะไปไว้ที่หน้าบ้านตัวเอง เราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเอา
ถังขยะมาไว้แถบริมเขื่อนชุมชนคลองวัว เพ่ือให้แต่ละบ้านที่อยู่ในซอยนําขยะออกมาทิ้งที่ถังขยะด้านนอก ซึ่งมี
ความจําเป็นที่มีระยะทาง 50 เมตร ต่อถังขยะ 1 ใบ เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่นําขยะมาทิ้ง ส่วนกรณีที่ตาม
ถนนเส้นหลักซึ่งการเก็บขยะของเราอาจจะไม่ทั่วถึง เพราะบางครั้งมีวันหยุดที่ติดกับวันเสาร์ - อาทิตย์ ก็จะมีขยะ
เพ่ิมมากข้ึนเป็นปกติ และรถขยะบางครั้งเสีย เราจะเหลือแค่ 1 คัน ปกติกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะจัดรถ
ระบบการเก็บขยะในช่วงกลางคืน เวลาประมาณ 21.00 น. - 22.00 น. บางครั้งผู้ติดตามรถขยะป่วยก็ไม่
สามารถที่จะหาทดแทนได้ทัน ซึ่งถังขยะ 1 ใบ มีน้ําหนักเยอะ ซึ่งต้องมีผู้ยกถังขยะจํานวน 3 คน ในการเพ่ิมถัง
ขยะอาจจะเพ่ิมได้แต่ประชาชนในเขตเมืองไม่ต้องการที่จะให้ถังขยะอยู่หน้าบ้านตัวเอง ต้องเข้าใจในการจัดเก็บ
ขยะของเทศบาลด้วยครับ บางทีติดงานของจังหวัด ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องไปจัดระเบียบเพราะ
การรักษาความสะอาดจะมีบริษัทผู้รับเหมาดําเนินการจัดการ ซึ่งต้องไปคุยกับผู้รับเหมาว่าการเก็บขยะจะเพ่ิม
ปริมาณคนได้หรือไม่ เพราะใน 1 ปี เราหมดงบประมาณเกี่ยวกับการจ้างเหมาค่อนข้างเยอะ ก็คงต้องให้ทางกอง
สาธารณสุขเข้าไปคุยครับ ส่วนเรื่องรถดับเพลิงจริงๆ เราก็อยากจะซื้อ แต่ประชุมงบประมาณไปแล้ว ราคา
ประมาณ 6,000,000 บาท งบลงทุนในแต่ละปีเรามีได้แค่ประมาณ 10,000,000 บาท คือถ้าเราอยากได้
รถดับเพลิง ถนนเราต้องตัดออก ซึ่งทางกองช่างได้บอกว่าในเมื่อประชาชนมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ถนนสัญจร ซึ่ง
ได้เข้ามา 3 - 4 สาย เส้นซอยโรมันอุทิศ ซึ่งได้ร้องเรียนมานานแล้วว่าอยู่ใกล้กับเทศบาลแต่ถนนยังเป็นลูกรังอยู่ 
ซึ่งจะไม่สะดวกในเวลาฝนตก เราก็พยายามจัดสรรในแต่ละปีตามความเหมาะสม และความสําคัญ ซึ่งถ้าปีนี้เอา
จัดซื้อรถดับเพลิง ถนนเราก็จะหายไป 3 เส้น ส่วนในเรื่องรถตักว่าทําไมมีความจําเป็นจะต้องใช้เพราะมีกรณีเมื่อ
อาทิตย์ที่แล้วมีการถมดินล้ําเข้าไปในเขตลําราง น้ําท่วมชุมชนคลองวัว เรามีความจําเป็นจะต้องใช้รถตักไปขุดเอา
ดินออกเพ่ือเปิดทางระบายน้ําให้กับชาวบ้านซึ่งได้มีการร้องเรียน บางครั้งเราจะทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแต่
ชาวบ้านไม่ยอมให้ติดตั้ง ซึ่งเราอยากจะแก้ปัญหา แต่บางครั้งสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออํานวย เราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้
รถตักเพ่ือไปขุดดิน บางครั้งเกิดไฟไหม้บริเวณที่เป็นหญ้าเราจําเป็นต้องใช้รถตักไปทําคันดินเพ่ือกันแนวไฟ 
ตัวอย่างเช่นในซอยโรงแรมภัทรา ซึ่งเราก็ได้ใช้เป็นบางครั้ง แต่ตอนนี้รถที่มีอยู่มีสภาพเก่า ซึ่งได้คุยกับทาง
ผู้อํานวยการกองช่างว่าถ้าเราไปซ่อมระบบไฮโดรลิค ในการซ่อมแต่ละครั้งใช้งบประมาณเยอะครับ กระผมขอ
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ  

  นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ซึ่งในเอกสารที่ให้มาได้เขียนว่างานไฟฟ้าถนน กระผมจึงเข้าใจว่างบประมาณ 
16,984,350 บาท คือ งานไฟฟ้าถนนครับ ขอฝากกองวิชาการและแผนงานให้ทําเอกสารให้ถูกต้องด้วยครับ  

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงไปแล้วและคง
เข้าใจกัน ขอให้ทางกองวิชาการและแผนงานได้ปรับเปลี่ยนการจัดทําเอกสารงบประมาณตัวนี้ใหม่ครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ในวาระท่ี 1 โปรดยกมือครับ 

   
/มติที่ประชุม... 



- 8 - 

  มติที่ประชุม      เห็นชอบ  ในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.25๖๑ ในวาระท่ี 1 
  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ จํานวน - ท่าน 
  - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะต้องพิจารณา 
3 วาระ และจะพิจารณารวดเดียวเลยไม่ได้ ในการพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 กําหนดระยะเวลาในการแปร
ญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ที่สภาเทศบาลฯ มีมติให้รับหลักการร่างเทศบัญญัตินั้นๆ ผมขอหารือที่ประชุมว่าจะ
กําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ เป็น
ระยะเวลากี่วัน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอครับ เชิญท่าน สมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

  นายสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.25๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม 25๖๐ เวลา ๑๖.00 น. จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 25๖๐ เวลา            
1๒.00 น. ครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอผู้รับรองโปรดยกมือครับ 
  - มีผู้รับรอง เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่านถูกต้อง 
  - ผู้ไมร่ับรอง จํานวน - ท่าน 
  - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่าสภาเทศบาลฯ เห็นด้วยให้กําหนด
ระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติในวันและเวลาราชการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม 25๖๐ เวลา ๑๖.00 น. 
จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 25๖๐ เวลา 1๒.00 น.  
  - ต่อไปการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติกําหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  - กําหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
และนัดประชุมครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติฯ ได้คัดเลือกไว้แล้วจํานวน ๓ ท่าน เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให้ทั้ง ๓ ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตลอดอายุของสภาเทศบาลจนกว่าจะหมดวาระ 
ประกอบด้วย 
  ๑.นายนพดล วรมานะกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
  ๒.นายสมบัติ บุญมา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
  ๓.นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 

/กําหนดวัน... 
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- กําหนดวันยื่นแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการแปรญัตติ
กําหนดประชุมวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. แล้วนั้น และวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ได้มาประชุมจํานวน 14 ท่าน ลา 2 ท่าน ป่วย 2 ท่าน ผมจึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ   สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๐  เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 2๒ สิงหาคม 25๖๐ เวลา 14.00 
น. สําหรับท่านที่ลาจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบครับ มีท่านใดติดภารกิจหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอแจ้งในที่ประชุมนี้นะ
ครับขอบคุณครับ 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา        
                                    เทศบาล (กองการศึกษา) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติ  
ขอแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

 ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีความจําเป็นต้องดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  
ด้านการศึกษา  เพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

          เทศบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุชาติ  วรมานะกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทางด้านการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ  จึงขอเสนอญัตติแต่งตั้งนายสุชาติ  วรมานะกุล  
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  

 ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
นี้หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติ
ขอแต่งตั้ง นายสุชาติ  วรมานะกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  โปรด
ยกมือครับ              
  มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
         - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
         - งดออกสียง  จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา)                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

 
/นายบรรเจิด... 
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นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ดังนี้   
  เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จํานวน 6 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 200,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่
ระหว่างประมาณการราคากลางซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการดังกล่าว จึ งมีความ 
จําเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือให้มีงบประมาณในการดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์

การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเป็น 
อํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 
วรรคสอง ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินหนึ่งปี 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

  นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ กระผมสงสัยเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่าย ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 และปีนี้ก็จะเบิก
กันไว้อีกจนถึงปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นงบเดียวกันหรือไม่ และทําไมไม่มีผู้รับเหมามาทํา ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเชิญนายชัยพร  ผ่องแผ้ว ผู้ อํานวยการกองการศึกษา ตอบข้อ
ซักถามครับ 

  นายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการกองการศึกษา เทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ให้ชี้แจงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นค่า
ซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากปีที่แล้วเราได้ขออนุมัติ 

/กันเงินไว้แล้ว... 
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กันเงินไว้แล้วซึ่งทางสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากว่าปีนี้ได้ขอความอนุเคราะห์กองช่าง ทาง
กองช่างได้ดําเนินการประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกองคลังกําลังดําเนินการ ในกระบวนการ
ของทางรัฐบาลจะต้องขอความเห็นชอบทางสภาฯ เพ่ือกันเงินไว้ กรณีที่ประกาศประกวดราคาแล้ว ไม่มีผู้รับจ้าง 
เลยต้องขอความเห็นชอบในหลักการด้วยครับ ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณนายชัยพร ผ่องแผ้ว 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
  - งดออกสียง  จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                                    พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา)                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติ  
ขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้  

  เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐   
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จํานวน 6 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 200,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่
ระหว่างประมาณการราคากลางซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการดังกล่าว จึ งมีความ 
จําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือให้มีงบประมาณในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นอํานาจอนุมัติของ   สภา 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

/ขอได้โปรด... 
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ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

  ที่ประชุม - ไม่มี   

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายใน
ญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือครับ                                   

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
  - งดออกสียง  จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง)                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 5,150,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น-
บาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ เพ่ือดําเนินการขุดวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 360 เมตร,เสริมผิวจราจรแอสฟัลทฺติก พ้ืนที่ไม่น้อยว่า 11,038 ตารางเมตร 
ระยะทาง 1,439 เมตร จํานวน 5,150,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
     

เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นปัญหาสะสมมานาน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีไม่ 
เพียงพอที่จะจัดสรร เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ และเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว แต่โดยที่เป็นกิจการ ซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงจําเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจํานวนดังกล่าว ซึ่ง
เป็นอํานาจของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในการอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) และหนังสือสั่งการสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/34511 ลงวันที่ 15  
กันยายน 2559 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม ภายในท้องถิ่น 
 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

   
/นายพิชัย... 
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  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือ
ดําเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสฤษฎ์
ยุทธศิลป์หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน ส.อ.สมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เขต ๓ ครับ 

ส.อ.สมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ส.อ.สมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ กระผมเห็นด้วยครับ การเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาลฯ 
อนุมัติใช้เงินสะสมกรณีขุดวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ตามรายละเอียดที่เรียนมา ผมขอเรียนเพ่ือทราบดังนี้ครับ
ว่า กรณีขุดวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ผมว่าน่าใช้คําว่าจัดทําแผนและการประมาณการเพ่ือใช้งบประมาณ
ประจําปี น่าจะถูกต้องมากกว่าครับ การให้เหตุผลว่างบประมาณประจําปีไม่เพียงพอนั้นน่าจะไม่ถูกต้อง เพราะเงิน
สะสมน่าจะนํามาใช้เพ่ือเสริมส่วนที่จําเป็นในการทําโครงการแต่ละโครงการในการจัดทํางบประมาณประจําปี ที่มี
อุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ เพ่ิมข้ึน น่าจะสมควรใช้เงินสะสมมากกว่าที่จะนําไปใช้ในกรณีนี้ ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณ ส.อ.สมพงษ์ เกิดมงคล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่านสมาชิกได้
ท้วงติงมาว่าไม่สมควรจะใช้จ่ายเงินสะสม ในกรณีนี้มีหนังสือสั่งการซึ่ง มีมาตรการที่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่ง
มีความจําเป็นเกี่ยวกับการเดือดร้อนของประชาชนในกรณีถนนหนทาง ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเราได้ปรึกษากันกับ
ท่านปลัดฯ ผู้อํานวยการกองช่าง ว่าเราสามารถจะทําได้หรือไม่ ในกรณีนี้ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชน
บริเวณเส้นนั้น เพราะไม่มีท่อระบายน้ํา เมื่อฝนตกมาเกิดน้ําท่วมขัง และอีกทั้งกรณีนี้ก็เป็นเส้นทางสัญจรได้
เปลี่ยนเป็นเส้นทางท่ี 2 ซึ่งจะไม่เข้ามาทางสี่แยกไฟแดง จะไปใช้เส้นทางถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์แทนเป็นการระบาย
การจราจรอีกทางหนึ่ง เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างเร่งด่วน แต่อาจจะมีงบประมาณของทางทหารมาด้วย 
แต่กระผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าทางทหารจะมาดําเนินการเมื่อไหร่ ถ้าทางทหารมาดําเนินงานก่อน ทางเราก็คงจะไม่
ต้องทํา อยู่ที่ท่านสมาชิกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อยู่ที่ท่านเสนอความคิดเห็นมาว่าเราจะทําหรือไม่ทํา ซึ่งทาง
ผู้บริหารเห็นว่ามีความจําเป็นและในระเบียบมีหนังสือสั่งการมาว่าให้ทําได้ ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ได้ชี้แจงให้ทราบครับ ขอเชิญท่านทศพล  
พินิจธนภาคย ์รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภา  
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทศพล  พินิจธนภาคย์ รอง
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ผมขออนุญาตชี้แจ้งเรื่องถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีการใช้ 

/งานจาราจรมาก... 
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งานจราจรมาก และถูกร้องเรียนมาก เนื่องจากถนนเส้นนี้ตรงที่เป็นทาวน์เฮ้าส์ไม่มีการจัดสร้างท่อระบายน้ําไว้เป็น
ระยะทางประมาณ 360 เมตร เวลาฝนตกมามีน้ําขัง การจราจรผู้ใช้รถใช้ถนนมากทําให้ถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็น
บ่อ เราต้องลงทุนเพ่ือให้ถนนเส้นนี้ใช้ได้ตลอด ด้วยความจําเป็นเราจึงต้องใช้จ่ายเงินสะสมมาดําเนินการทําถนน
เส้นนี้ ถ้าเราจะใช้เงินงบประมาณประจําปีจะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้าง ในเมื่อเรามีเงินสะสมที่สามรถใช้ได้และ
ถูกต้องตามกฎหมาย เห็นควรท่านสมาชิกทุกท่าน เพ่ือเป็นการบําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชนที่ต้องใช้
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ และหน่วยงานอื่นร้องเรียนเข้ามามาก หน่วยงานทหารได้เข้ามาดูแลเพราะได้รับเรื่อง
ร้องเรียนไป เพราะฉะนั้นขอชี้แจงกับสมาชิกทุกท่านว่า เทศบาลเรามีความจําเป็นจริงๆ เราจึงต้องขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมในโครงการนี้ ขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านทศพล  พินิจธนภาคย ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีครับ ทีไ่ดช้ี้แจงเพ่ิมเติม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ถ้ามีขอ
เชิญครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

  นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ในญัตตินี้กระผมเห็นด้วยครับ เพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่
ขอเรียนอีกหนึ่งเรื่องครับ เกี่ยวกับกองช่างเวลาจะทําโครงการอะไร กระผมอยากให้ทางกองช่างเขียนแบบให้ดูด้วย
ครับ และเรื่องเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต้องมีผสมคอนกรีตไปด้วยหรือไม่ ช่วยชี้แจงและอธิบายด้วย
ครับ เราจะได้รู้ว่าทําแล้วถูกต้องหรือไม่ ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายผู้บริหารช่วยชี้แจงให้ละเอียดด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมอืงปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

  นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ในกรณีถนนเส้นนี้ ใน
แบบต้องให้ทางกองช่างอธิบายว่าระยะทางเป็นอย่างไร คือถ้าเป็นไปได้ในการตรวจรับงานอยากให้สมาชิกสภา
เทศบาลเข้าไปตรวจรับงานได้หรือไม่ ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานจะได้บอกผู้รับเหมา อยากให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เพ่ือเข้าไปตรวจรับงานด้วยเพื่อความโปร่งใสครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ ขอเชิญท่านไวยวิทย์ เชยประทุม  
ผู้อํานวยการกองช่าง ตอบข้อซักถามครับ 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม  ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไวยวิทย์ เชยประทุม  ผู้อํานวยการกองช่าง ตามท่ีมี
ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กระผมขอชี้แจงดังนี้ครับ ในการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตนี้ ตามคําศัพท์ทางการช่างกําหนดว่าถ้าเป็นถนนคอนกรีต คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้าเป็น
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะมีส่วนผสมของคอนกรีตเข้าไปอยู่ในแอสฟัลท์ติก ซึ่งมีมวลรวม ทั้งหินคุก หินเกล็ด  

 
/เวลาปูพื้น... 
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เวลาปูพื้นใช้ความหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร ก่อนที่จะทําการปูจะมีการปัดทําความสะอาดถนน บดทับด้วยยางแอส
ฟัลท์ และถึงจะปูทับด้วยถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตอีกครั้ง และทําการบดทับ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
นี้หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ  เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 
๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพักและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์   

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
  - งดออกสียง  จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๘ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
                                    พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา   
                                    และเผยแพร่ (กองวิชาการและแผนงาน)                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

ขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลแบบ DSLR) เพ่ือใช้บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ  
จํานวน  1  รายการ ทั้งนี้กองวิชาการและแผนงาน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สําหรับดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  
 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ เป็นเงิน  50,000   

บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองวิชาการและแผนงาน ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. ขอโอนเงินงบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท 
 
 

/1.1.1 รายการจัดซื้อ... 
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1.1.1 รายการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลแบบ DSLR จํานวน 1 ตัว 
จํานวน 50,000 บาท 

2. ขอโอนลดงบประมาณ จากกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 50,000 บาท 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด 50,000 บาท     

เหตุผล 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต     
รุ่นประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

นายอาร์ต รุ่นประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต รุ่นประพันธ์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ในญัตตินี้จากประสบการณ์ กล้องถ่ายภาพนิ่งในราคานี้ กระผมคิดว่าเป็นกล้องที่
ยังไม่ตอบโจทย์ครับ ความทนทาน ความชัดต่างๆ หรือความไวในการบันทึก น่าจะยังไม่พอถ้าเป็นไปได้กระผม
อยากให้โอนเงินงบประมาณมากกว่านี้ครับ อย่างน้อยต้อง 100,000 บาท ขึ้นไป ขอฝากทางผู้บริหารด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
นี้หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
  - งดออกสียง  จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๙ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
                                    พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (งานป้องกันฯ ส านักปลัด)                                                   

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

/นายบรรเจิด... 
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นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

 ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ําดับเพลิง พร้อมระบบตู้ควบคุม
ไฟฟ้า ดังมีรายการต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ของกระทรวง ICT จํานวนเงิน 2,200,000.-
บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)  ดังนี้ คือ 
  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร (Ooudoor 
Fixed Network Camear) แบบที่ 1 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 30 ตัว 
  - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
  - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
2 ตัว 
  - จอมอนิเตอร์ขนาด 40 นิ้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
  - เสาอากาศ ชนิด Self Support จํานวน 1 ต้น 
  - พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
  ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันการจราจรและป้องกันอาชญากรรมสร้างมาตรการในการดูและความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามาราคาท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1989 ลว 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 125 
  2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ําดับเพลิง พร้อมระบบตู้ควบคุม
ไฟฟ้า จํานวน 132,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้ คือ 
  - งานโครงสร้างสถานีสูบน้ํา จํานวน 1 แห่ง 
  - งานระบบเครื่องสูบน้ําขนาด 10 แรง 
  - ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 
  ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แบบขอเสนอญัตติ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) 
  โดยที่งบประมาณ แผนงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ําดับเพลิง 
พร้อมระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน ภายในปีงบประมาณ 2560 แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
ต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ จึงรายงานอนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบ
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
 

/นายพิชัย... 
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  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

  นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ในญัตตินี้ การประชุมครั้งที่แล้ว เราได้ถกเถียงกันเรื่องราคา แต่พอเราฟังเสียงจาก
ประชาชนซึ่งมีความต้องการสูง เพราะกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ตัวนี้ถ้าติดทั่วเมืองจะช่วยในเรื่องต่างๆ ได้ 
เพราะฉะนั้นกระผมมีความเห็นว่าอยากให้ทํา ส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างมีราคากลางกันอยู่แล้ว เพ่ือเป็นการป้องกัน 
ลดอาชญากรรม และเรื่องจราจร กระผมจึงขอสนับสนุนด้วยครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
นี้หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
  - งดออกสียง  จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่องอ่ืนๆ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ในระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอ่ืนๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและนําเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ครับ 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เขต ๒ ครับ 

  นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ถนนตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ เช่น ถนนสายปราจีนตคาม 
เกิดรอยแยก ตั้งแต่โรงแรมโซเฟียถึงหน้าขนส่งเก่า ตอนนี้เราก็ผ่านงบประมาณที่สามารถซื้อยางมะตอยพร้อมหิน
คุกแล้ว หวังว่าจะไม่เกิดหลุมบ่ออีกครับ เพราะอาจจะทําให้ เกิดอันตรายได้ครับ ฝากช่วยดูแลด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

   
/นายไพฑูรย์ ... 
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  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเชิญท่าน ส.อ. สมพงษ์ กิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ 
  ส.อ. สมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ส.อ. สมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน กระผมได้ดูข่าวจากทางโทรทัศน์ ว่ามีพายุอีกหลายลูกเข้ามาสู่
เมืองไทย เพราะฉะนั้นอยากฝากผู้บริหารนําอาสาสมัครหรือจัดตั้งอาสาสมัครขึ้นมาเพ่ือไปขุดลอกคูคลอง ทาง
ระบายน้ํา เพ่ือทีจ่ะได้เกิดการระบายน้ําได้ดีขึ้นครับ ขอบคุณครับ  
  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่าน ส.อ. สมพงษ์   
เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 
  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เกี่ยวกับเรื่อง
ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ทางผู้บริหารได้สั่งให้กองช่างดําเนินการแล้ว แต่อาจจะช้าไปบ้าง บางทีพนักงานของเรา มี
งานเร่งด่วนเข้ามา ซึ่งจะต้องย้ายไปทํางานที่มีความจําเป็นก่อน ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทางกองสาธารณสุขฯ ได้นํา
รถดูดโคลนเลนออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน แต่เนื่องจากรถมีแค่หนึ่งคันอาจทําให้การทํางานช้า แต่เนื่องจากปัญหา
ของเราจากที่หลายๆ ปีผ่านมาถนนแต่ละเส้นที่ทําไปท่อระบายน้ําในแต่ละเส้นอาจจะไม่เชื่อมต่อกัน บางครั้งฝนตก
ลงมาอาจจะเกิดท่อระบายน้ําอุดตันได้ ทางเราพยายามให้ทางกองสาธารณสุขฯ ออกไปช่วยลอกท่อ แต่อย่างไรก็
ตามขอความร่วมมือจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนว่า อย่าพยายามทิ้งเศษอาหาร ถุงพลาสติก แก้วน้ํา ลงในท่อระบาย
น้ําที่เป็นตระแกรงเหล็ก ในกรณีที่น้ํามาเยอะไหลไม่ทันเกิดท่อระบายน้ําอุดตัน ฝากพ่ีน้องประชาชนช่วยกันดูแล
ความสะอาดด้วยครับ  ขอให้ทุกกองทุกหน่วยงานเมื่อดําเนินงานต้องแจ้งให้ประชาชนรับรู้รับทราบ และสามารถ
ชี้แจงว่าเทศบาลฯ ได้ดําเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และขอให้เพ่ิมช่องทางของ
ประชาชนในการแจ้งความเดือดร้อยหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น ทางเฟตบุ๊ค 
หรือ ไลน์ของเทศบาลฯ ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด     
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตตินี้หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

นายอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ มีเรื่องแจ้งจากประชาชน ฝากกองช่างช่วยดูแลแถวหน้าตลาดประสิทธิ์ 
จากเหตุที่เราไปเทถนนทับให้หนาขึ้น ปรากฏว่าถนนที่เททับไปปิดทางน้ําทําให้น้ําไม่สามารถระบายได้ กระผม
รบกวนให้กองช่างไปดูแลแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอาร์ต รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ   
(ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ  ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ  
ดําเนินการเพื่อปิดประชุมฯ ต่อไป ครับ 

   
/นายพิชัย ... 
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  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ทําหน้าที่เรื่องอ่ืนๆ แทนกระผม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ในนามของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา 15.40 น. 

 

 

 

                      จ่าสิบเอก                              ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 

                                                     ( สุริยันต์        จ าปานิล ) 
                                                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                    
 
 
 
 
 
                                       (ลงช่ือ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายไพฑูรย์   ภัคพยัต ) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน การ
ประชุมดังกล่าว เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑6.๐๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 

 

    (ลงช่ือ) สิบเอก       ประธานกรรมการ 

              (สมพงษ์   เกิดมงคล)    

    

 

    (ลงช่ือ)                                   กรรมการ 

                   (นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์) 

 

 

    (ลงช่ือ)        กรรมการ 

                            (นายอนุสรณ์  คันธวณิช) 

                                                         

                                               รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว 

     

 

    (ลงช่ือ) 

                                                           (นายพิชัย  คันธวณิช) 
                                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 


