
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 

ครั้งที่ 1/๒๕60 
วันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕60 

เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายพิชัย   คันธวณิช      ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  ๒. นายนพดล  วรมานะกุล      รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  ๓. นายไพฑูรย ์  ภัคพยัต      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
  ๔. จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๕. นายสมบัติ  บุญมา        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๖. นายอนันตชัย   เลิศมณี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๗. นายอนุสรณ์         คันธวณิช      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๘. นายประเสริฐ      เล็บครุฑ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๙. นายกิตติศักดิ์       สมใจ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  
  ๑๐. นายภูเบศร  วรมานะกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๑๑. นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๑๒. นายศิริชัย  อาคมานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๑๓. นายสุทธิพงษ์ มีพงษ์          สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑๔. ส.อ.สมพงษ์  เกิดมงคล      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑5. ร.ต.วิเชียร  นิสกนิลกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑6. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑7. นางจันทิรา  ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1. นางยุพิน   พรศิริรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายบรรเจิด   พฤกษะศรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 
   2. นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3. นายมนตรี  เกิดจิ๋ว      ปลัดเทศบาล 
  4. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์         รองปลัดเทศบาล 
  5. นายชัยพร  ผ่องแผ้ว        ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
  6. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์   ผู้อํานวยการกองคลัง 
  7. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อํานวยการกองช่าง 
  8. นายชัยพร  สุคันธี           ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   9. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง         ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
  ๑0. นางพัชรี  ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

/11. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม... 
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      ๑1. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
  12. นางสาววรมัย  อดุลย์เดช  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  13. นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  ๑4. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน 
   15. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฏ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  16. นางสาวปพิชญา  วงษ์กิมฮ้ัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  17. นางบงกช   ทายอด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 
1/๒๕60 ในวันนี้ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน สมาชิก
ที่มีอยู่ ในตําแหน่งขณะนี้ จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียน เชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมือง       
ปราจีนบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1/๒๕60 วันที่ 29 
พฤษภาคม ๒๕60 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย 
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในช่วง 2 – 3 วันนี้ ฝนตกหนัก
มาก ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยและสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก 
                       ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕60 

                   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 
1/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕60 หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและขอแก้ไขได้ครับ 

  ที่ประชุม  - ไม่มี 

 

/นายพิชัย  คันธวณิช... 
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  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕60 โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ    
สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕60 
   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  จํานวน 16 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ    จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง   จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่องเพื่อทราบ 

   1. เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  

   ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 
เมษายน ๒๕60 

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปีฯ    
ที่แนบท้าย) 

   2. เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับท่ี 1 

   ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) (เปลี่ยนแปลง) 
ฉบับที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่  
27 เมษายน ๒๕60   

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปีฯ    
ที่แนบท้าย) 

   3. เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 13 ของระเบียบฯ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559 กําหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
นั้น 

 

/คณะกรรมการ... 
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   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจํานวนโครงการใน
แผนทั้งหมด 158 โครงการ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งหมด 71 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
80,851,958 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยมีโครงการที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ 
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 43 โครงการ และโครงการที่ยกเลิก จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 29,375,072.28 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสองบาท
ยี่สิบแปดสตางค์) จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการขั้นพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ได้รับการปฏิบัติ จํานวน 3 
โครงการ เบิกจ่ายจํานวน 3,068,200 บาท (สามล้านหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ได้รับการปฏิบัติ จํานวน 19 โครงการ 
เบิกจ่าย จํานวน 26,132,789 บาท (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 
  3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ได้รับการปฏิบัติ จํานวน 1 โครงการ
เบิกจ่ายจํานวน 12,083.28 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่รักษาความมั่งคง ความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการปฏิบัติจํานวน 2 โครงการ เบิกจ่ายจํานวน 162,000 บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่แนบท้าย) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและนําเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เขต 2 ครับ 

   นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2  เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ช่วงนี้มีโครงการการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในเขตเทศบาลฯ อยู่ 2 เรื่องที่อยาก
นําเสนอให้ประชาชนทราบ โดยขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจง เรื่องแรก คือ ถนนข้างร้านนพดลที่จะไปออกตรงซอย 
อุดมสุข เริ่มสร้างแล้วหรือยัง เรื่องที่สอง สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ดําริ
อยากสร้างให้เป็นปอดของชาวจังหวัดปราจีนบุรี ผมขอให้ผู้บริหารที่รับเรื่องมาและทราบว่าจะดําเนินการอะไรบ้าง 
ช่วยแจ้งให้ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีได้รับทราบ ขอบคุณครับ 
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   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องถนนที่จะตัดผ่านเส้นใหม่ ซึ่งเป็นงบประมาณของโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จะตัดผ่านข้างร้านนพดล ซึ่งเป็นทางคลองสาธารณะ โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 3 ปี งบประมาณร้อยกว่าล้านบาท น่าจะแล้วเสร็จประมาณ 3 ปี ซึ่งเป็นงบ
ผูกพัน ถนนจะตัดไปออกตรงซอยอุดมสุขและจะมีถนนสายรองวิ่งอ้อมไปหน้าสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์และ 
ตัดเป็นครึ่งวงกลมเข้ามา ส่วนสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ ทางผู้ว่าฯ ได้ให้ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.ปราจีนบุรี) นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี เข้าไปดูเมื่อ 2 – 3 วันที่ผ่านมา ท่าน
ผู้ว่าฯ มีดําริว่าจะทําเป็นสวนสุขภาพ และให้ทางสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี (กทท.จังหวัด
ปราจีนบุรี) เข้าร่วมด้วยว่าจะวางผังอย่างไร ตอนนี้ทางเทศบาลฯ ได้เริ่มเข้าไปตัดต้นไม้ เคลียร์พ้ืนที่สําหรับเตรียมที่
จะวางแปลนว่าตรงไหนจะทําเป็นสนามเทนนิส เป็นลู่วิ่ง เป็นสถานที่ออกกําลังกาย ตามที่ท่านผู้ว่าฯ ดําริ ก็อยู่ที่ว่า
งบประมาณที่จะนํามาสร้าง ท่านผู้ว่าฯ จะดึงมาจากทางไหน ตอนนี้เราก็ได้เริ่มลงมือทําแล้ว เมื่อเช้าได้เข้าไปดูที่
สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ ทางเทศบาลฯ ก็ได้เริ่มบุกเบิก ได้ขอใช้เครื่องจักรของทาง อบจ.ปราจีนบุรี เข้ามา
ช่วยตัดต้นไม้ที่ไม่จําเป็นออก เพ่ือให้ดูเป็นพ้ืนที่โล่ง พรุ่งนี้น่าจะมีการมอบหมายภารกิจกันอีกทีที่ประชุมจังหวัด 
และในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 จะมีการ Big Cleaning Day ช่วยกันระดมพลเข้าไปทําความสะอาด ผลจะออกมา
อย่างไร ก็แล้วแต่งบประมาณว่าจะมีมาให้เท่าไร และจะลงมือทําได้เมื่อไร ส่วนการดูแลรักษาความสะอาดทาง     
ผู้ว่าฯ จะโอนให้ทาง อบจ.ปราจีนบุรี ดูแล ซึ่งมีงบประมาณที่มาก สามารถดูแลได้ทั่วถึง เพราะทางเทศบาลฯ มี
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะเข้าไปดูแล ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณและคนงานจํานวนมากเข้าไปดูแลในส่วนนี้ 
ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านบรรเจิด      
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 2 ครับ 

   นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2  เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ตามที่ท่านรองฯ อธิบายให้เราฟัง ท่านผู้ว่าฯ มีโครงการต่างๆ ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ อาจจะคิดว่าสมัยก่อนท่านนายกบุญเกื้อทําไมไม่ทํา จริงๆ แล้วไม่ใช่ ผมได้พูดคุยกับท่านนายกฯ ตลอด 
ท่านนายกฯ อยากทํา แต่ติดปัญหาตามที่ท่านรองบรรเจิดชี้แจงว่าใช้งบประมาณจํานวนมาก และท่านนายกฯ เคย
เล่าให้ฟังว่าในการพัฒนาไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เรื่องใหญ่ คือ การดูแล เพราะใช้ทั้งคนและงบประมาณจํานวนมาก 
พ้ืนที่ในการจัดเป็นสวน ดูแลค่อนข้างยาก ใช้งบประมาณมาก ประชาชนอาจจะเข้าใจว่าท่านนายกฯ ไม่คิดที่จะทํา 
ท่านคิดที่จะทํา แต่ท่านมองว่านํางบประมาณมาพัฒนาในด้านอ่ืนมากกว่า ผมขอชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าทาง
ผู้บริหารของเราคิดอย่างไร ขอบคุณครับ 
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   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามี
ขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

   จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอนําเรียนให้สภาเทศบาลฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับรถบัสของเทศบาลฯ ผมเห็นเสียมา
นานแล้ว อยากทราบเหตุผลว่ารถเสียเพราะอะไร ทําไมถึงไม่ดูแลซ่อมแซม เวลานักเรียนของเราเดินทางไปแข่งขัน
กีฬา ไปทัศนศึกษา เราจะได้ไม่ต้องไปจ้างรถรับจ้างให้สิ้นเปลืองงบประมาณ อยากทราบว่ารถบัสคันนี้ หน่วยงานใด
เป็นผู้ดูแล ทําไมไม่ดูแลให้เรียบร้อย เนื่องจากจอดเสียเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว ถ้าผมจําไม่ผิด ซื้อมาคันหนึ่งตั้งหลาย
ล้าน มาจอดทิ้งไว้ อยากทราบข้อมูลตรงนี้ หน่วยงานผู้ดูแลช่วยอธิบายและแจ้งให้สภาเทศบาลฯ แห่งนี้ทราบ 
ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน   
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ในเรื่องนี้ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจง เพราะผมได้ให้นโยบาย
กับท่านไปแล้วว่ารถคันนี้ซ่อมอย่างไร งบประมาณของเรามีหรือไม่ ขอบคุณครับ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้รถและการบํารุงรักษารถบัสของเทศบาลฯ ผมขอเรียนว่ารถบัสคัน
นี้จัดซื้อมาประมาณ 10 ปี แล้ว การเสื่อมของรถก็เป็นไปตามอายุการใช้งานของรถและเราก็ได้ มีการซ่อมแซมรถ
มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ผมเข้ามาดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาล เมื่อปี 2558 และใช้งานมาได้โดยตลอด ขณะนี้รถ
ก็มีการชํารุดอีก ผมไดน้ําเรียนกับทางผู้บริหารแล้วว่าเราจะทําการซ่อมแซมเพ่ือให้อยู่ในสภาพดี เพราะเราจําเป็นที่
จะต้องใช้รถเพื่อให้บริการ ในการที่จะไปปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนหรือพนักงานเทศบาลที่
ต้องเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ช่วงนี้ได้ให้ทางช่างตรวจสอบอยู่และดูงบประมาณที่จะใช้ในการซ่อมแซมว่าเท่าไร เมื่อ
ทราบว่าจะต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเท่าไรแล้ว ก็คงต้องขอโอนงบประมาณ เพราะเราไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้สําหรับการบํารุงรักษาซ่อมแซมรถบัส คงจะเป็นการซ่อมใหญ่ ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก และจะทําเรื่องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณต่อสภาเทศบาลฯ อีกครั้งหนึ่ง สําหรับการสอบถามว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลรถบัส ขอนํา
เรียนว่าทางสํานักปลัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ซ่ึงจริงๆ แล้วรายละเอียดต่างๆ หัวหน้าสํานักปลัดจะทราบ 
เพราะว่าได้แจ้งไปแล้วให้ตรวจสอบ ผมกับผู้บริหารก็ยังไม่ทราบรายละเอียดจริงๆ ว่าเสียตรงส่วนไหนบ้าง จึงขอนํา
เรียนว่ากําลังให้ช่างดําเนินการตรวจสอบอยู่ ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี และท่านมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญ
ท่าน จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

/จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง... 
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   จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูล แต่ยังไม่ทราบว่าเสียอะไร และยังไม่ทราบว่าจะมี
งบประมาณหรือไม่ ไม่ทราบว่าจะต้องซ่อมกี่ล้าน ขอให้ท่านลองไตร่ตรองดูครับ และอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องนี้ก็นาน
มาแล้ว ประมาณ 5 – 6 เดือนแล้ว การใช้พ้ืนที่ของราชการในเขตเทศบาลฯ ขณะนี้มีประชาชนเข้าไปก่อสร้าง
อาคารถาวรในพ้ืนที่ราชการของเทศบาลฯ ก็ได้สอบถามกันเบื้องต้นแล้วว่าได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างได้ ผมไม่
ทราบว่าใครมีอํานาจในการอนุมัติ ผู้บริหารหรือกองช่าง ปัจจุบันนี้ก็ล่วงเลยมานานแล้วและมีการติดประกาศให้รื้อ
ถอน ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ยังไม่มีการรื้อถอน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ นําป้ายไปติดว่าพ้ืนที่เทศบาลฯ 
ห้ามก่อสร้าง ผิดกฎหมายอาญา แต่เรื่องนี้ไม่ใช่จะมาก่อสร้างเมื่อวาน แต่ก่อสร้างมาเป็นเวลา 5 – 6 เดือนแล้ว 
ยังไงประชาชนก็ไม่รื้อ ไมท่ราบว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เห็นแล้วที่เขาก่อสร้างห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ 100 
เมตร ท่านไม่เห็นเลยหรือว่ากําลังก่อสร้าง ได้ขออนุญาตกับทางเทศบาลฯ หรือไม่ ถ้าอนุญาต ใครเป็นผู้อนุญาต ผม
จะได้ไปทําร้านค้าขายของบ้าง อยากทราบว่าจะรื้อถอนเมื่อไร ทําไมเจ้าหน้าที่ของเราไม่ดําเนินการให้เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด นิติกรฝ่ายกฎหมายของเทศบาลฯ ได้ดําเนินการหรือยัง อยากให้ชี้แจงว่าใครเป็นผู้อนุมัติ ให้ก่อสร้างหรือ 
มาก่อสร้างเอง ใช้เหตุผลใดอนุมัติ ทําไมถึงไม่รื้อ เพราะว่าผิดกฎหมาย การรื้อนั้นรื้อไม่ยาก แต่สร้างยากกว่า เพราะ
ต้องสร้างเป็นเดือน รื้อแค่วันเดียวก็เสร็จ ขอให้ตอบให้ชัดเจนและผมจะถามอีก บริเวณพ้ืนที่ตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลห่าง
ประมาณ 100 เมตร สร้างไว้ถาวรมาก ใครเห็นก็บอกว่าเส้นดีจริงๆ ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน   
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องนี้ผมได้มอบหมายให้ทางกองช่างไปดําเนินการ  พ้ืนที่ของ
เทศบาลฯ บริเวณโรงหนังเก่า ซึ่งต้องมีการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ การที่มีบุคคลเข้าไปก่อสร้าง
บริเวณพ้ืนที่นี้ อนุญาตให้ไม่ได้อยู่แล้ว เราปล่อยให้เป็นที่ว่างจนประชาชนเข้าใจว่า พ้ืนที่ตรงนี้ใครก็เข้าไปอยู่ได้ ไม่
ว่าจะเป็นมีการเข้าไปเลี้ยงไก่ มีเล้าไก่ เก็บรถ จอดรถ เป็นที่ตากผ้าในบริเวณนี้ ที่ตรงนี้ปล่อยว่างมานานแล้ว ว่าง 
มาเป็น 10 ปี ผมได้มอบหมายให้ทางกองคลังเข้าไปดูว่าจะมีการหาประโยชน์อย่างไร ซึ่งเมื่อก่อนก็มีบุคคลมาอ้า ง
ว่าได้เช่าที่ของเทศบาลฯ เก็บค่าเช่ากับผู้ที่มาขายของ อย่างเช่น ร้านส้มตํา ก็เคยขึ้นมาร้องเรียน ผมจึงแจ้งไปว่ายัง
ไม่มีการขอเช่าที่กับเทศบาลฯ แล้วไปเก็บค่าเช่าได้อย่างไร ร้านกุ้งอบถังก็เข้ามาก่อสร้าง เราก็ให้รื้อถอนออกไป ใน
กรณีที่มีการเข้ามาก่อสร้าง ได้ให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบว่าตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ทราบมาว่าได้เริ่มรื้อ
ถอนแล้ว แต่จะให้รื้อถอนภายในวันเดียวเสร็จเป็นไปไม่ได้ เพราะมีระยะเวลาของกฎหมาย ในการที่จะปิดประกาศ
จะมีระยะเวลาให้ผู้ที่ก่อสร้างมีเวลาในการรื้อถอน ใช้เวลาในช่วงไหน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ เพราะถ้าจะให้
รวบรวมบุคคลที่เข้าไปก่อสร้างมีหลายคน ไม่ใช่เฉพาะคนที่เข้าไปก่อสร้างคนนี้คนเดียว เราจะต้องทําให้เหมือนกัน 
คือเราจะต้องรวบรวมรายชื่อทั้งหมด แล้วส่งประกาศให้กับบุคคลเหล่านั้นที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ของเทศบาลฯ โดยไม่ได้
รับอนุญาต เพราะผิดกฎ ผิดระเบียบ เรื่องติดป้ายผมก็เป็นคนสั่งให้ไปติดเอง เพราะประชาชนบางคนไม่ทราบ เขา
เห็นเป็นพ้ืนทีว่่างเปล่ามานาน ส่วนการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ เรื่องได้เสนอไปที่จังหวัดแล้ว ต้องรอ
ให้จังหวัดส่งรายชื่อกลับมาเพ่ือที่จะประชุม แล้วจะเปิดประมูลให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ามาประมูลจัดการในพ้ืนที่นี้  จะได้หา
ประโยชน์เข้าเทศบาลฯ ไม่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ส่วนใครที่จะอนุญาตให้ใช้พ้ืนที ่จะต้องเป็นพื้นที่ท่ีถูกต้องตาม 
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กฎหมาย คนอ้างก็อ้างไปเรื่อย เขารู้จักใครในเทศบาลฯ เขาก็อ้าง พอเจ้าหน้าที่มา เขาไม่รู้ว่าจะอ้างใคร เขาก็อ้าง
คนใหญ่สุด ถ้าผิดระเบียบเราก็ดําเนินการตามระเบียบ ดําเนินการตามขั้นตอน ส่วนเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามขั้นตอน
ถึงไหนแล้ว ระเบียบว่าไว้อย่างไร ก็ต้องทําตามระเบียบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รายงานมาแล้วว่าเขาเริ่มทุบกําแพงเป็น
บล็อกๆ ออกไปแล้ว เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปดําเนินการตรวจสอบ ในส่วนของเล้าไก่ก็ให้ทางเทศกิจเข้าไป
ตรวจ สิ่งไหนที่สามารถขนย้ายได้ก็ขนย้ายออกมาก่อน ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

   จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอบคุณครับที่ได้รับการชี้แจงอย่างนี้ แต่ป้ายที่ไปติดให้รื้อถอนระบุให้เวลา 1 
เดือน แต่นี้เข้าไป 3 เดือนแล้ว ก็ยังไม่รื้อ เคยเข้าไปสอบถามว่าใครเป็นผู้อนุมัติให้ทํา เขาก็บอกอย่างที่พูดๆ มา ทํา
ไปเถอะไม่มีอะไรหรอก แต่คิดว่าเขาทําน้อย แต่เขาทําแบบถาวร ลงทุนมาก เขาบอกว่าลงทุนประมาณ 3 แสน จะ
ให้รื้อถอนเลยเหรอ เขาได้รับอนุญาตแล้ว ผมก็บอกว่าที่หลวงอนุญาตได้เหรอ มีส่วนได้ส่วนเสียกันหรือเปล่า ผมก็
ไม่ทราบ จึงเรียนถามในที่ประชุม พอมีการก่อสร้างขึ้นมา ป้ายก็เพ่ิงไปติดมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าห้ามก่อสร้าง ควร
จะมีการตั้งคณะกรรมการฯ สอบสวนว่าทําไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ และพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ที่กําลังจะก่อสร้าง ต้องให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตรวจสอบ ขับรถดูในเขตเทศบาลฯ น่าจะใช้ระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมง ใครจะก่อสร้างอะไร 
ตรงไหน เป็นที่เดือดร้อน ช่วยเข้าไปดูแลด้วย เช่น ตลาดนัด เห็นกันอยู่ทุกวัน รถจอดขวางทางจราจรเกือบครึ่ง
ถนน ไม่เห็นเข้าไปดูแล ทั้งในซอยและนอกซอย ถนนหลัก จอดรถขวางทางจราจร ทั้งมอเตอร์ไซด์ ทั้งรถยนต์ ไม่
เคยว่าเขาเลย แต่บางทีพ่อค้าแม่ค้าจอดรถขายของข้างทางวันเดียว เทศกิจไปไล่ ไม่ใช่ที่ขายของ ความจริงน่าจะ
จัดโซนขายของให้กับเขา ช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ปราจีนบุรีออก เงาะ ทุเรียน จัดโซนให้เขาขายของแค่ระยะเดียว 
ประชาชนจะได้มีรายได้ เวลาเขามาขายก็ไล่เขา เราควรจะจัดโซนนิ่งส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ให้ไปขายรวมกัน เรื่อง
การจราจรสําคัญมาก ไฟก็ไม่สว่างอยู่แล้ว รถก็จอดเต็มไปหมด ขอให้ช่วยกันดูแล อย่าอ้างว่าไม่มีงบประมาณ 
งบประมาณจํานวนมากที่ส่งคืนหลวงเป็นรายได้ของแผ่นดิน ส่งคืนทีสามสิบล้าน ทําไมท่านไม่ดูแล ขอฝากท่าน
ผู้บริหาร สิ่งไหนที่เราสามารถทําได้ช่วยทําด้วย ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน   
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ครับ 

   นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ตามท่ีท่าน จ.ส.อ.ภาคิน กล่าวมาผมเห็นด้วย แต่ต้องเป็นที่ที่ไม่ขัดขวางการจราจร 
เพราะส่วนใหญ่ที่พบเห็นเป็นประจําบริเวณคอขวดหน้าค่ายที่มุ่งหน้าไปสถานีรถไฟ รถแทบจะวิ่งสวนกันไม่ได้อยู่
แล้ว จอดขายของได้ก็จอดเลย ประชาชนก็มักจะจอดซ้อนคันและลงไปซื้อของ ซึ่งเป็นการขัดขวางการจราจร และ
ที่ผมพบเห็นอีกอย่าง คือ วางขายสินค้าตรงไหนก็ได้ เช่น บริเวณตรงข้ามร้านประเสริฐพานิช พอวางสินค้าขายก็
ต้องมีร่มหนึ่งคัน มีแผ่นป้ายกระดาษหนึ่งแผ่น ผมเคยเห็นสภาพแบบนี้ทางเชียงใหม่ ถ้าเราเป็นเมืองแล้ววางสินค้า 
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ขายแบบนั้น ผมว่าไม่มีความเป็นระเบียบ ในเมืองผมเชื่อว่ามีร้านค้าที่ว่างอยู่มาก มีตลาดที่พ่ีน้องของเราขายของ
อยู่ในตลาด เราปล่อยให้ใครไม่รู้ จอดรถขายสินค้า อย่างเช่น ขายทุเรียนวันหนึ่งได้วันละ 100 กิโลกรัม แล้วพ่อค้า
แม่ค้าของเราที่อยู่ในตลาด เขาควรจะมีรายได้ในวันนั้น รายได้ตรงส่วนนี้ของเขาหายไป ผมเข้าไปดูในตลาดล่าง 
เงียบมาก ประชาชนไม่เข้าไปซื้อของเลย ถ้าจะมาขายก็ขอให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น เช่าบ้านนาย ก. เช่าที่นาย 
ข. พ่ีน้องที่อยู่ในพื้นท่ีก็จะมีรายได้ด้วย ผมเน้นเรื่องความเป็นระเบียบ ขอนําเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี กรณีที่มีตลาดนัดจํานวนมาก เพราะเป็นที่ของเอกชน ซึ่งสามารถ
ทําได้ แตร่ถที่จอดกีดขวางทางจราจรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะต้องดูแล ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลฯ ที่จะ
เข้าไปดูแล ส่วนรถที่มาขายของแล้วจอดขายนาน ได้สั่งให้งานเทศกิจไปดําเนินการ บางครั้งรถพวกนี้เขาก็เคลื่อนที่
ไปเรื่อย แต่ก่อนที่เคยไปจอดขายบริเวณตลาดล่าง เราก็ไม่อนุญาตให้ไปจอดขายแล้ว ประชาชนก็ชอบ เพราะมีที่
จอดรถสําหรับลงไปซื้อของในตลาด คือ บนผิวจราจรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร และบางครั้งเจ้าของที่
ที่จัดตลาดนัดก็จ้างเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรไปดูแล เราก็ต้องพูดถึงประชาชนที่เข้าไปซื้อของด้วย มารยาทในการ
จอดรถ จอดซ้อนคันหรือไม่ ถ้าจอดซ้อนคันที่ไหนจราจรก็ติดขัด ถ้าไม่มีจิตสํานึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม นึกจะ
จอดก็จอด ทางโค้งก็จอด ซ้อนคันก็จอด ที่ไหนก็ติด ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรจะต้องช่วย
ด้วย อยู่ที่ประชาชนด้วยว่าต้องมีจิตสํานึก ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

   จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรื่องของตลาดนัด ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลฯ เลย แล้วหน้าที่ของเทศบาลฯ คือ
อะไร งานจราจรของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตลาดนัดก็ของเอกชนจัด เทศบาลฯ นั่งมองตาปริบๆ จะทําอะไรก็ทํากันไป 
อย่างนั้นหรือ ผมขอทราบหน้าที่ของเทศกิจ หน้าที่ของเทศกิจคืออะไร ไล่แม่ค้าทุเรียนอย่างนั้นหรือ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ในเขตเทศบาลฯ เทศกิจก็คือตํารวจของเทศบาลฯ คอยดูแล สอดส่องในสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าคิดอย่าง
นั้น เราจะมีเทศกิจไว้ทําอะไร เห็นเขาทําสกปรก เทศบาลฯ มีหน้าที่ไปเก็บขยะอย่างนั้นหรือ สิ่งไหนที่ไม่ดีเรา
สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ ทําไมเทศบาลฯ ไม่ดูแลเรื่องการจราจร ทําไมไม่ประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ไม่ใช่
หน้าที่ของเราเลยใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นใครจะทําอะไรก็ได้ บนทางเท้าใครจะขายอะไรก็ได้ นโยบายของเราคืออะไร 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด บ้านเมืองสว่างไสว มีการพัฒนาที่ยั่งยืน รวดเร็ว นโยบายนี้เพ่ืออะไร ขอให้
สภาฯ ได้รับรู้ ไม่ใช่หน้าที่เทศบาลฯ ไปจัดการจราจร ไม่ใช่หน้าที่เทศบาลฯ ไปจัดระเบียบตลาดนัด เป็นของ
เอกชนปฏิบัติงาน รายได้ที่ได้มาคืออะไร อยากจะให้เทศบาลฯ รู้หน้าที่ทีจ่ะปฏิบัติ ประชาชนเดือดร้อน การจราจร
ติดขัด อ้างเจ้าหน้าที่ตํารวจ เราต้องมีหน้าที่ด้วย ต้องประสานงานหรือคอยสอดส่องดูแลด้วย ขอบคุณครับ 
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   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน   
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเชิญท่านทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

   นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภา 
เทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทศพล  พินิจธนภาคย์            
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถามมาว่าเรามีหน้าที่อะไร การที่มา
ขออนุญาตเพื่อจัดเป็นตลาดนัด เราได้เข้าไปตรวจและอนุญาต ทุกครั้งเราก็มีหน้าที่เข้าไปตรวจ สินค้าที่จําหน่ายมี
สารปนเปื้อนหรือไม่ เมื่ออนุญาตไปแล้ว และที่ท่านกล่าวว่ารถจอดไม่เป็นระเบียบ ทางเทศบาลฯ จะทําหนังสือ
ประสานไปยังสถานีตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  ว่ามีประชาชนร้องเรียนมาว่าจอดรถกลางถนน กีดขวาง
การจราจร ขอให้จัดระเบียบ เทศกิจของเราก็มีหน้าที่เข้าไปดูแล แต่ด้วยอัตรากําลังของเทศกิจมีน้อย จึงไม่สามารถ
ดูแลได้ทั่วถึง ผมว่าจะทําเรื่องขอกําลังไปทาง มทบ.12 ขอกําลังทหารเข้ามาช่วยดูแล เรามีหน้าที่ดูแล แต่ด้วย
อัตรากําลังของเรามีอยู่ 3 – 4 คน รถจอดเป็นร้อยคัน และหน้าที่ของเทศกิจไม่ได้ดูแลบนพ้ืนผิวจราจร ซึ่งแบ่ง
หน้าที่กัน การจราจรบนผิวถนนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ บนทางเท้าเป็นของเทศกิจ ขอชี้แจงให้ทราบว่า
เป็นอย่างนี ้และเรื่องการบุกรุกพ้ืนทีข่องเทศบาลฯ ที่ท่านสอบถามมา เจ้าหน้าที่ติดป้ายไว้เดือนหนึ่งแล้ว เจ้าหน้าที่
ทํางานช้า ผมจะปรึกษากับท่านปลัดฯ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าทําไมถึงทํางานช้า ติดตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไร ไม่
ถูกใจท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอให้ท่านปลัดฯ ดูระเบียบว่าสามารถแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ช่วยแต่งตั้งท่าน จ.ส.อ.ภาคิน เป็นคณะกรรมการด้วยหนึ่งท่าน ท่าน
จะได้ทราบข้อเท็จจริง ผมขอไปศึกษาดูก่อนว่าสามารถทําได้หรือไม่  ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตรงนั้น นายช่างคน
ไหนดูแล ทําไมทํางานช้า และได้ไปแจ้งความหรือไม่ เมื่อมีการบุกรุกสร้างอสังหาริมทรัพย์ สร้างอาคารที่เป็นถาวร 
แล้วไม่เข้าไปดูแล เนื่องจากนายช่างท่านนั้นไปทํางานที่อ่ืน ผมขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ ไปตรวจสอบในเรื่องนี้ 
แต่สิ่งที่ท่าน จ.ส.อ.ภาคิน เสนอมาเป็นสิ่งที่ดี อย่างเช่น ช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้ เมืองของเราเป็นเมืองเกษตรกรรม เรา
น่าจะมีสถานท่ีจัดให้โล่งๆ กว้างๆ แต่ผมว่าถึงแม้เราจัดสถานที่ให้เขาขาย เขาก็ไม่ไปขาย เขาก็จะไปจอดตรงที่เดิม 
เทศกิจของเราก็จะทํางานลําบาก ถ้าจะจัดให้มีการชุมนุมมากๆ ว่าใครจะทานทุเรียน จะต้องเข้ามาซื้อในเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดของเราก็มีงานวันเกษตรจัดอยู่แล้ว จัดเพียง 7 วันหรือ 9 วัน แต่ทุเรียนของเรามีออกมาเรื่อยๆ 
ทุเรียนของเราเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพ ทานอร่อย ผมจะเก็บเรื่องนี้ไว้พิจารณา ถ้าปีหน้าผมยังดํารงตําแหน่งอยู่ 
อาจจะมีสถานที่ให้ชาวสวนทุเรียนมาตั้งขายและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมาซื้อได้ ผมจะรับไว้พิจารณาครับ 
ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านทศพล  พินิจธน
ภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อีก
หรือไม่ครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ครับ 

   นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เมื่อสักครู่มีการกล่าวถึงเทศกิจ ผมขออนุญาตชม ไม่ว่าจะแจ้งเรื่องอะไร ท่านทําให้
เราทันที ไม่เคยอิดออด ผมขอเรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ถ้าประชาชนในเขตท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ได้รับความเดือดร้อนจากการวางสินค้ากีดขวาง ขอให้แจ้งงานเทศกิจ เขาดําเนินการให้ทันที และขออนุญาตเสริม
ของท่านรองฯ ทศพล และขอเสนอ ผมไม่ทราบว่าระเบียบสามารถทําได้หรือไม่ ในเมื่อพ้ืนที่ตรงโรงหนังเก่าเป็น
พ้ืนที่ตรงใจกลางเมืองและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผมขอให้เป็นพื้นที่กลาง หากมีการจัดงานอะไร ขอให้ใช้พ้ืนทีต่รงนี้ 

/เป็นที่จัดงาน... 
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เป็นที่จัดงาน โดยให้คณะกรรมการอนุญาตเป็นครั้งคราว ผมขอเสนออย่างนี้พอจะทําได้หรือไม่ ไม่ต้องให้ใครมา
ประมูล ในกรณีที่เรามีงานอย่างที่ท่านรองฯ ทศพล เสนอ เราจะได้มีที่จัดหรือว่าเรามีที่จัดอยู่ตรงไหน อย่างเช่น 
บริเวณริมน้ํา ก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอ เรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามี
ขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภา 
เทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทศพล  พินิจธนภาคย์            
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่านอาร์ต เสนอมาว่าจะใช้พ้ืนที่โรงหนังเก่าเป็นพ้ืนที่กลางสําหรับจัด
งานทุกอย่าง ผมเคยคิดทําเป็นที่ออกกําลังกาย เป็นที่จัดงานได้ แต่ก็ต้องอยู่ที่งบประมาณและต้องศึกษาระเบียบว่า
สามารถทําได้หรือไม่ แต่พ้ืนที่ตรงนี้ ผมคิดว่าแคบไป มีเพียง 1 ไร่ สมัยก่อนคิดว่าจะทําเป็นสันทนาการ ทําสระ
ว่ายน้ํา ทําโรงยิม แต่ดูแล้วที่จอดรถจะน้อย ติดตรงสี่แยก และงบประมาณก็ต้องใช้เป็นจํานวนมาก ผมเคยปรึกษา
กับท่านนายกฯ ครั้งหนึ่งว่าจะเก็บเป็นที่ส่วนกลาง หากเราทําไม่ได้ ก็ต้องดูว่าสามารถทําประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 
ขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ ความคิดของท่านอาร์ต เป็นความคิดที่ดีมาก ในเทศบาลฯ ก็มี
ท่านที่ทํางานทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เป็นที่ผิดหวังของประชาชนที่เลือกท่านมา ขอบคุณครับ 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านทศพล  พินิจธน
ภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอ เรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามี
ขอเรียนเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ดําเนินการเพื่อปิดประชุมฯ ต่อไป ครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ทําหน้าที่เรื่องอ่ืนๆ แทนกระผม ขอขอบคุณท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
และท่าน จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง ที่มีเรื่องข้องใจและสอบถามในสภาฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ทําให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ได้รับทราบ โดยการตอบของท่านรองฯ บรรเจิด  พฤกษะศรี และท่านรองฯ ทศพล  พินิจธนภาคย์ จริงๆ แล้ว ใน
ตลาดเมืองปราจีนบุรี ถ้ามองในภาพของเมือง เหมือนเป็นเมืองของคนแก่ มองแล้วไม่มีความสดชื่น ประชาชนที่
ค้าขายไม่มีความกระตือรือร้น ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารพร้อมทั้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ด้วย ที่จะ
ช่วยกันปรับว่าจะทําอย่างไรดี สําหรับเทศบาลเมืองปราจีนบุรีของเรา ถ้ามีการขายของอย่างที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ กล่าวมา คนข้างนอกก็จะเข้า คนต่างจังหวัด หรือคนกรุงเทพฯ เข้ามา ก็จะทําให้เงินหมุนเวียน ทุกคนก็
จะกระตือรือร้น แต่ตอนนี้เงียบมากๆ ขับรถผ่านตอนกลางคืนเสมือนเมืองร้าง เพราะเป็นเมืองปิด ถ้าไปมองที่
อําเภอกบินทร์บุรีหรืออําเภอศรีมหาโพธิ เป็นเมืองที่พอเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นอยู่กับทุกๆ คน 
เหมือนเป็นคนรุ่นใหม่ เหมือนกับเด็กที่กําลังจะก่อร่างสร้างตัว แต่เข้ามาในเมืองปราจีนบุรีแล้ว ทุกๆ คนที่ทํางาน
อยู่เหมือนคนที่รอวันหมดอายุ จึงขอฝากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ช่วยกันคิด มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ในนามของ
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

 
/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม  เวลา 15.05 น. 

 

 

     (ลงช่ือ)                                  ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             ( นายเพิ่มศักดิ์   แก้ววิสิษฏ์ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 
 
                                      (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายไพฑูรย์   ภัคพยัต ) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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  คณะกรรมการสามัญประจําสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน   
การประชุมดังกล่าว เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 

 

    (ลงช่ือ) สิบเอก       ประธานกรรมการ 
                        (สมพงษ์       เกิดมงคล)    

 

    (ลงช่ือ)                                   กรรมการ 
                    (นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์) 

 

    (ลงช่ือ)        กรรมการ 
                            (นายอนุสรณ์  คันธวณิช) 

 
         รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 

    (ลงช่ือ) 
              (นายพิชัย     คันธวณิช) 
                                                ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 

 


