
(ร่างขออนุญาตใช้ชุดนี้ประชุมสภาฯ ครับ) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๑ 

ครั้งที่ 1 / ๒๕6๑ 
วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕6๑ 

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 
  6. นายอนุสรณ์         คันธวณิช      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  7. นายประเสริฐ      เล็บครุฑ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  
  8. นายภูเบศร  วรมานะกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  9. นายสุทธิพงษ์  มีพงษ์          สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑0. ส.อ.สมพงษ์  เกิดมงคล      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑1. ร.ต.วิเชียร  นิสกนิลกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑2. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑3. นางจันทิรา  ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

 ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. นายอนันตชัย   เลิศมณี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ (ลาป่วย) 
 2. นายกิตติศักดิ์       สมใจ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ (ลาป่วย) 
 3. นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ (ลากิจ) 
 4. นายศิริชัย  อาคมานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ (ลากิจ) 
 5. นางยุพิน  พรศิริรุ่ง        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายบรรเจิด   พฤกษะศรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 
   2. นายทศพล   พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  4. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อ านวยการกองช่าง 
  5. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6. นายชัยพร  สุคันธี           ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   7. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง         ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  8. นางปิยวรรณ  เดชเหลา (แทน) ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 9. นางอ้อมเดือน  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

       /10. นางสาววรมัย... 
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 10. นางสาววรมัย  อดุลย์เดช  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  ๑1. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน 
  12. นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๑ ครั้งที่ 
1 / ๒๕6๑ ในวันนี้ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
สมาชิกที่มีอยู่ในต าแหน่งขณะนี้ จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียน เชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๑ ครั้งที่ 1 / ๒๕6๑ วันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕6๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมฯ 
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
                       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 1 / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

                   นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 
1 / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและขอแก้ไขได้ครับ 

  ที่ประชุม  - ไม่มี                                                                                                   

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 1 / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ    
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 1 / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  จ านวน 12 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง   จ านวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

       /ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
     ญัตติ เรื่อง ส่งมอบคืนสวนสาธารณะ ปราจีนวนารมย์ (หนองเกวียนหัก) 
     ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี (กองช่าง) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามท่ี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งมอบ
สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ให้กับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2537 นั้น 
     

เนื่องจาก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขาดบุคลากรและงบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษาประกอบ 
กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มีนโยบายที่จะปรับปรุงสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ ให้เป็นรูปแบบ
สปอร์ต ปาร์ค และต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอส่งมอบคืน
สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือจัดหางบประมาณ ในการปรับปรุงและดูแลบ ารุงรักษา
ต่อไป 
                                          จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 566๑ และระยะเวลา 
                                   ในแต่ละสมัย และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 566๒  
                                   และระยะเวลาในสมัยประชุม 

   นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบฯ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ   
ขอเชิญครับ 
   นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การก าหนดประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ ประจ าปี 256๑ และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 256๒ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24 ก าหนดไว้ว่า การประชุมสภาเทศบาล
ในปีหนึ่งๆ ให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้
สภาเทศบาลก าหนด ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ได้ก าหนดไว้ว่า ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา  
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี 
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความใน ข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24 
ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย และสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน จึงขอชี้แจงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 21 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ ได้โปรดพิจารณาและด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบฯ ต่อไป ขอบคุณครับ 

       /นายพิชัย... 
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  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี       ขอบคุณท่านเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ที่ได้ชี้แจงระเบียบฯ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ให้รับทราบ ล าดับ
ต่อไป กระผมจะขอหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในญัตติ เรื่อง การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 
256๑ และระยะเวลาในแต่ละสมัย และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 256๒ และ
ระยะเวลาในสมัยประชุมทีละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
   1. การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 566๑ และระยะเวลาในแต่ละสมัย 
   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอครับ ขอเชิญท่านอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 1 

   นายอนุสรณ์  คันธวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 256๑ จ านวน 4 สมัย ระยะเวลาแต่
ละสมัย 30 วัน ดังนี้ 
    สมัยแรก  เริ่มตั้งแตว่ันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 

ถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. 256๑ 
    สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่  1๗ เมษายน  พ.ศ. 256๑ 

ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 256๑ 
    สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 256๑ 

ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 256๑ 
    และสมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่  1๗ ตุลาคม พ.ศ. 256๑ 

ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑ ขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เสนอ ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 256๑ จ านวน 4 สมัย ระยะเวลาแต่ละสมัย 30 วัน คือ 

    สมัยแรก  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๑ 
ถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. 256๑ 

สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่  1๗ เมษายน  พ.ศ. 256๑ 
ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 256๑ 

    สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 256๑ 
ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 256๑ 

    และสมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่  1๗ ตุลาคม พ.ศ. 256๑ 
ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑ โปรดยกมือครับ 

                   มติที่ประชุม - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์       จ านวน 12 ท่าน 
          - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   ท่าน 
          - งดออกเสียง   จ านวน  1   ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

   ต่อไปเป็นการพิจารณาในหัวข้อที่ 2 

       /2.การก าหนด ... 
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5. การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 566๒ และระยะเวลาในสมัยประชุม 

   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอครับ ขอเชิญท่านภูเบศร  วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 2                 

  นายภูเบศร  วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 5  เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภูเบศร  วรมานะกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 256๒ มีก าหนด 30 
วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256๒ เป็นต้นไป ขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เสนอ ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 256๒ มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 256๒ เป็นต้นไป โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ านวน   12 ท่าน 
           - ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -   ท่าน 
           - งดออกเสียง   จ านวน     1   ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                                   พ.ศ. ๒๕๖๐ (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  
                                   (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด) 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศร ีรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) งบประมาณ 2,200,000.- บาท โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

 เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  งบประมาณ 
2,200,000.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ส านักปลัดเทศบาล ทั้งนี้การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

        /งบประมาณรายการ ... 
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งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาการเบิกตัดปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 31 

เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในสมัย     
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กันเงินกรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น แต่ขณะนี้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดหาได้ เนื่องจากคุณลักษณะพ้ืนฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ก าหนดไว้ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจ าปี พ.ศ.2558 ตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะต้องด าเนินการ
แก้ไขคุณลักษณะพ้ืนฐานให้ถูกต้อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประจ าปี 
2560 ให้เรียบร้อยก่อนเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์จังหวัด 
ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ.0016.1/ว924 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
สามารถด าเนินการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีกันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV)  งบประมาณ 2,200,000.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ส านักปลัด ตามรายละเอียดบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)      
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
          ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือ ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีกันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่า
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  งบประมาณ 2,200,000.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ส านักปลัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 31 ต่อไป 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐           
(กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด)  หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ    
ขอเชิญ ท่าน 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 ก่อนอ่ืนกระผม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ท่านได้น าเหตุผลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ การติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ได้ปรากฏ
ตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี ตามท่ีทราบแล้วนั้น กระผมยินดีให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่มีอยู่  

       /1 รายการ ... 
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1 รายการ ที่กระผมไม่ทราบว่าราคาและมาตรฐานครุภัณฑ์ จะเป็นไปตามที่เปลี่ยนไปหรือไม่ คือ อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE L2 Switch ขนาด 8 ช่อง หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว และข้อความที่ขอแก้ไขระบุว่า 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE L2 Switch ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 ตัว กระผมไม่ทราบว่า ขนาดเดิมหรือ
ขนาดใหม่ มาตรฐานครุภัณฑ์แตกต่างหรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ 

   นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ในญัตตินี้ไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเราได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว มีข้อที่จะ
เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่าน ส.อ.สมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ได้กล่าวมา
เกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อย ความคิดของกระผมว่างบประมาณท่ีอนุมัติไปแล้ว เมื่อเดือน 
สิงหาคม 2560 แต่มาติดเกี่ยวกับเรื่องราคากลางซึ่งไม่ตรงตามที่กระทรวงเทคโนโลยีประกาศ และที่ซื้อไม่ได้
เพราะว่าราคานั้นสูงไปหรือต่ าไป อยากจะให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ของประชาชนที่
อยู่ในเขตเทศบาล เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน กระผมมีข้อเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ                                                                                       

  นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่าน ส.อ.สมพงษ์ เกิดมงคล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ และท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    
เขต ๒ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
ตอบข้อซักถามครับ 
  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ท่านสมาชิกฯ 
ได้สอบถาม เกี่ยวกับขนาดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE L2 Switch ขนาด 8 ช่อง หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 2 ตัว ได้เปลี่ยนแปลงเป็น อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE L2 Switch ขนาด 16 ช่อง ซึ่งไม่ได้
แตกต่างกันครับ แต่จะเหลือแค่ 1 ตัว ส่วนกรณีที่ท าไมเราไม่ท าการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็ว เนื่องจากราคาของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ราคากลางจะมีการเปลี่ยนทุก 2 ปี เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีขึ้น 
มีลง เวลาเราจะซื้ออะไรจะต้องยึดราคาจากกระทรวงฯ และมีคณะกรรมการจากจังหวัดเป็นผู้ที่ก าหนดราคา ซึ่ง
เราได้ยึดราคาปี พ.ศ. 2558 เราก็ได้ท าเสนอเข้าสภาฯ มา หลังจากที่ได้มีการด าเนินการทางด้านเอกสาร ราคา
กลางเปลี่ยน เราก็จัดซื้อไม่ได้ เราก็จะต้องเปลี่ยนราคากลางและน าเสนอเข้ากับคณะกรรมการของจังหวัด เพ่ือท า
การจัดซื้ออีกครั้ง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในการจัดซื้อครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ตอบข้อซักถามครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายใน ญัตติ นี้อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด) โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด)   
   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  จ านวน    12  ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน      -    ท่าน 
   - งดออกเสียง   จ านวน     1  ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

     /ระเบียบวาระท่ี 6 ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                                   พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด)  

                   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศร ีรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตั้งงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเคาท์เตอร์รับบริการประชาชน จ านวน ๒ ชุด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะใช้ในงานทะเบียนราษฎร แต่เนื่องจากเคาท์เตอร์  
๒ ชุดดังกล่าวมีขนาดไม่เท่ากัน จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ชุดที่ ๑ เป็นเคาท์เตอร์บริการ ส่วนชุดที่ ๒ 
เป็นเคาท์เตอร์ต้อนรับ จะมีขนาดที่เล็กกว่า ท าให้คุณลักษณะไม่ตรงกับค าชี้แจงที่ก าหนดไว้ 

  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๑  
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๙ ก าหนดไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด   
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑           
(ของงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด) หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

   ที่ประชุม  - ไม่มี                                  

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย
ในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ของงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด) โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ของงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด)  

   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  จ านวน    12  ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน      -    ท่าน 
   - งดออกเสียง   จ านวน      1   ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

       /ระเบียบวาระท่ี 7 ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกใชจ้่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ า 
                                   พร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์  
                                   (กองช่าง) 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศร ีรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

  ตามท่ี สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการ
ขุดวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ประจ าปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นั้น 
     

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อ 
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ไปก่อน เนื่องจากเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนให้วางท่อเพ่ิมเติมบริเวณช่วงต้นทางจากแยกไฟแดง ถึงชวดหนองวัด ซึ่ง
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ได้รับความเดือดร้อนเพราะมีน้ าท่วมขัง ประกอบกับ ได้มีหนังสือสั่งการจากกรม
ส่งเสริมฯ ที่ มท.0810.4/ว 2830 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
และเพ่ิมวงเงินงบประมาณ 

 

จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ก่อน  
จึงจะด าเนินโครงการต่อได้ ซึ่งจักได้ขออนุมัติสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในคราวต่อไป 
 

ขอได้โปรด น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เพ่ือพิจารณาต่อไปขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและเสริมผิว
จราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์ (กองช่าง) หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญนายประเสริฐ 
เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

   นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ในญัตตินี้กระผมไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม แต่ด้วยเหตุผลที่
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้รับการร้องเรียน ให้วางท่อเพ่ิมเติมบริเวณช่วงต้นทางจากแยกไฟแดง ถึงชวดหนองวัด 
ปกติถนนแคบอยู่แล้ว พอฝนตกลงมาน้ าก็ลงไปทั้งสองข้างทาง ซึ่งความจ าเป็นตรงนั้นยังไม่ค่อยจ าเป็น ความ
จ าเป็นจะอยู่ตั้งแต่ถนนที่ตรงไปทางวัดแจ้งด้านหลัง หน้าหมู่บ้านสันติสุข ตรงนั้นสมควรที่จะท ามากกว่า แต่ด้วยที่
เหตุผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการกิจกรรมที่มีส่วนของยางพารา กระผมก็เห็นด้วยเพราะเป็น
การช่วยเหลือเกษตรกร คือน ายางพารามาผสมเป็นผิวจราจร ความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจร 

       /มีบางส่วนที่ยัง ... 
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มีบางส่วนที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเมื่อท่านยกเลิกโครงการฯ นี้ไป เพื่อหางบประมาณใหม่ ก็สมควรที่จะให้กองช่าง
ไปดูแลในช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก ขอให้หางบประมาณไปท าให้ถนนตรงนั้นให้ประชาชนสามารถสัญจร  
ไปมาด้วยความปลอดภัย ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ฝ่ายกองช่างด้วย ขอบคุณครับ  

    จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ในญัตตินี้กระผมเข้าใจของคณะผู้บริหารที่ชี้แจงมาเกี่ยวกับเรื่องยกเลิกโครงการฯ 
นี้ แต่กระผมขอสอบถามว่าก่อนที่จะมีโครงการฯ ที่จะท าถนนเส้นนี้ เมื่อวันใด ก่อนสิ้นปีงบประมาณถูกต้องหรือไม่ 
และต้องใช้เงินสะสมของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีท าแล้วประชุมสมัยก่อน ได้บอกว่าท าไมเราไม่รีบท าเพราะความ
เดือดร้อนตรงนี้มีความจ าเป็นสูง เพราะตอนเช้าช่วงการจราจรติดขัด ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเลี่ยงเมือง ที่มี
ประชาชนใช้กันค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไป - มา จนกระทั่ง
เลยมาถึงเดือนธันวาคม ได้มีหนังสือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาว่าในการท าถนนควรจะใช้ยางพาราเป็น
ส่วนผสม เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร น ามาร่วมใช้ใน
การก่อสร้างถนน แต่ยกเลิกไปแล้วกระผมไม่ทราบว่าถนนเส้นนี้จะได้ท าอีกเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนของประชาชน
จะต้องรออีกนานเท่าไหร่ ในเมื่อเหตุผลที่ว่างบประมาณตัวนี้เราได้มาตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมท า จนเลยล่วงเลยมาถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ขอทราบเหตุผลด้วยว่าที่ยังไม่ท าเพราะอะไร และในกรณถีนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ถ้าเราท าถนนเส้นนี้
จะต้องใช้งบประมาณเท่าไร กระผมขอเรียนคณะผู้บริหารว่าการท างานเราควรจะรีบเร่ง เพราะมีคนต่อว่ากันมา
มาก กระผมและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 18 คน จะหางบประมาณมาให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมาชิก
สภาฯ จะได้มีบทบาทบ้างครับ สมาชิกทั้ง 18 คนจะเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือไปหางบประมาณตัวนี้มาให้ ขอให้กองช่าง
พิจารณามาครับว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งเราจะต้องรีบท าไม่จ าเป็นจะต้องรองบประมาณประจ าปี เราจะหา
งบอุดหนุนมาช่วย ขอให้คณะผู้บริหารเสนอและชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องนี้เป็นหน้าที่
ของกองช่าง คือทุกอย่างได้ท าการอนุมัติไปหมดแล้ว ที่กองช่างยังไม่ด าเนินการเพราะอะไร ขอให้ผู้อ านวยการ  
กองช่างชี้แจงให้ทราบด้วย ครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านไวยวิทย์ เชยประทุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ตามที่สมาชิก
สภาฯ ได้มีข้อซักถามกรณีจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ นั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วง
ระยะที่ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ จ านวนบุคลากรกองช่างเก่ียวกับการส ารวจประมาณการ ในส่วนนี้มีทั้งงบประมาณ
ของโรงเรียน ของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ เราจึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการในส่วนนั้นก่อน  

       /ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสม ... 
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ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี จากที่ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ  หลังจากที่ด าเนินการให้ส่วน
ราชการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะด าเนินการแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน รัฐบาลได้มีระเบียบพัสดุตัวใหม่
ออกมา เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายยังไม่เข้าใจระเบียบตัวใหม่และก าลังศึกษาระเบียบตัวใหม่นี้อยู่ เพ่ือให้ได้ความชัดเจน
ของระเบียบ ซึ่งล่วงเลยมาถึงเดือนธันวาคม มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เข้ามาเรื่องให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยการใช้ยางพาราแอสฟัลท์ติก เลยต้องขออนุมัติจากสภาฯ เพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ให้เป็น
ยางพาราแอสฟัลท์ติก ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมามีฝนตก อาคาร
ตึกแถว 2 ชั้น ด้านสี่แยกไฟแดง (โซเฟีย) เกิดน้ าท่วมหน้าบ้าน ได้ท าการร้องเรียนมาว่าขอให้เราช่วยด าเนินการ
วางท่อระบายน้ าออกไปถึงคลองข้างถนน ประมาณ 30 - 40 เมตร ผมก็เลยคิดว่าน่าจะท าไปทีเดียวเพ่ือไม่ให้เป็น
การท างานซ้ าซ้อนกัน ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนผู้อ านวยการกองช่าง ทาง
สมาชิกสภาฯ ได้ถามว่า ถ้ายกเลิกโครงการฯ นี้ไปแล้ว จะได้ท าโครงการฯ นี้เมื่อ ไร ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง 
ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ครับ ทางกองช่างจะออกไป
ด าเนินการประชาคมเพ่ือน าบรรจุเข้าแผนฯ สี่ปี เสร็จเรียบร้อย จะได้น าเรื่องขออนุมัติสภาฯ เพ่ือจ่ายขาดเงิน
สะสมและด าเนินการได้เลย ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างที่
ไดช้ี้แจงครับ ทางสมาชิกสภาฯ ได้ถามอีกเรื่องว่า ในโครงการฯ นี้ จะต้องใช้งบประมาณอีกเท่าไร ประเมินราคาได้
หรือไม่ ครับ ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ครับ ตอนนี้ก าลังเช็คราคา
ยางพาราแอสฟัลท์ติก เพราะว่าเป็นงานตัวใหม่และยังไม่ทราบราคาท่ีชัดเจน แต่ราคาคงจะสูงกว่าราคาเดิม ไม่เกิน 
40 เปอร์เซ็น ครับ 

  นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่านไวยวิทย์ เชยประทุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ตอบข้อซักถามครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน
สฤษฏ์ยุทธศิลป์ (กองช่าง) หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

  จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ในเรื่องของยางพาราแอสฟัลท์ติก กระผมขอสอบถามโครงการฯ ตรงนี้ถ้าเกิดจะ
ท าในกรณีเร่งด่วน ภายในปีนี้ เราท าได้หรือไม่ เพราะจะหาเงินอุดหนุนมาให้ ถ้าสามารถที่จะท าในกรณีเร่งด่วนได้ 
กระผมอยากจะให้เป็นผลงานของสมาชิกสภาเทศบาล เพราะสามปีที่ผ่านมายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง
เลย จะได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับเทศบาลฯ ขออนุญาตให้ชี้แจงอีกครั้ง ว่าจะท าได้หรือไม่ ครับ 

 

       /นายพิชัย ... 
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  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง
เรื่องนี้ด้วยครับ 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ครับ ทางกองช่างจะออกไป
ด าเนินการประชาคมเพ่ือน าบรรจุเข้าแผนฯ สี่ปี เสร็จเรียบร้อย จะได้น าเรื่องขออนุมัติสภาฯ เพ่ือจ่ายขาดเงิน
สะสมและด าเนินการได้เลย ขอบคุณครับ 

                    นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่านไวยวิทย์ เชยประทุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ตอบข้อซักถามครับ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน
สฤษฏ์ยุทธศิลป์ (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการ
ขุดวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์ (กองช่าง) 

   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  จ านวน 12 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน  -    ท่าน 
   - งดออกเสียง   จ านวน   1  ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๘ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                                   พ.ศ.๒๕๖๑ (กองคลัง) 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศร ีรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

                   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ต้ังงบประมาณแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่าขนาด 120 ซีซี 
จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 51,000 บาท แต่เนื่องจากส านักงบประมาณ ได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับ มกราคม 2561 โดยก าหนดราคากลางรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติคันละ 
50,500.- บาท ท าให้คุณลักษณะและราคากลางไม่ตรงกับค าชี้แจงที่ก าหนดไว้ 

                   จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้าย) ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 

       /(ฉบับที่ 2 และ 3) ... 
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 (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 ก าหนดไว้ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 51,000 บาท ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

   ที่ประชุม  - ไม่มี                                                                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายใน
ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ของกองคลัง) โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 
4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน เป็นเงินจ านวน 51,000 บาท (กองคลัง)              
                     - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  จ านวน 12 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   ท่าน 
   - งดออกเสียง   จ านวน   1  ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)          

ระเบียบวาระท่ี ๙ ญัตติ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    ในระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอ่ืนๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและน าเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เขต ๒ ครับ 
   นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องส่งมอบคืนสวนสาธารณะ ปราจีนวนารมย์ (หนอง
เกวียนหัก) ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี ที่จริงสวนสาธารณะนี้เราดูแลมาเป็นเวลากว่า 20 ปี คือศักยภาพเราไม่มี ทาง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านต้องการให้สวนสาธารณะเป็น  Sport Complex เราก็ยินดีที่ส่งมอบให้ แต่กระผมมี
เรื่องสงสัย การส่งมอบคืนสวนสาธารณะ ปราจีนวนารมย์ (หนองเกวียนหัก) ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี ท่านผู้บริหาร
เป็นผู้ที่ส่งคืนได้เลย หรือ ต้องแจ้งให้สภาฯ รับทราบก่อน หรือท่านได้ประชุมกับผู้อ านวยการกอง ในการส่งคืน 
อยากให้ชี้แจงว่าการส่งมอบคืนเป็นอ านาจของผู้ใด สมาชิกสภาจะได้รับทราบว่าการส่งมอบของแต่ละอย่าง ไม่ต้อง
ผ่านสภาฯ ใช่หรือไม่ ขอให้ชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ 

/นายไพฑูรย์... 
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  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องส่งมอบคืน
สวนสาธารณะ ปราจีนวนารมย์ (หนองเกวียนหัก) ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของเรามาเป็นเวลา 
20 - 30 ปี เนื่องจากทางจังหวัดปราจีนบุรีต้องการให้มีการพัฒนา ซึ่งทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่มีงบประมาณ
ที่จะพัฒนาในด้านนี้ ทางจังหวัดปราจีนบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้มีการประชุมหารือกัน ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ชี้แจงว่า ให้ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีส่งมอบการดูแลคืนไปให้ทางจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือจะได้
ท างบประมาณขอไปส่วนกลาง ในนามจังหวัดปราจีนบุรีเอง เลยต้องน าเรื่องนี้มาเข้าที่สภาฯ เพ่ือแจ้งให้ทราบ ว่า
ได้มีการผ่านสภาฯ เรียบร้อยและสภาฯ ได้เห็นชอบแล้ว ขอบคุณครับ 

     นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ขอบคุณท่านบรรเจิด 
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ตอบข้อซักถามครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี กระผมมีเรื่อง
ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีสวนสาธารณะ ปราจีนวนารมย์ (หนองเกวียนหัก) อยู่กับเรามากว่า 20 ปี และไม่มีการ
พัฒนาอะไรเลย มีเหตุผลหรือไม่ที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ ถ้าเราส่งมอบคืนจังหวัดปราจีนบุรี และให้ทางจังหวัด
ปราจีนบุรีพัฒนาเป็น Sport Complex เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอยู่กับเราก็ไม่เกิด
ประโยชน์ กระผมคิดว่าเป็นเหตุผลสมควรที่จะต้องส่งมอบคืนให้กับจังหวัดปราจีนบุรี ขอบคุณครับ 

  นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ชี้แจงครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญ จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

  จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ในเรื่องของสวนสาธารณะ ปราจีนวนารมย์ (หนองเกวียนหัก) ถ้ามีอ านาจให้บริหาร 
กระผมไปท าแล้ว ตอนนี้ผู้บริหารไม่ท า สมาชิกฯ ก็คงท าอะไรไม่ได้ เบื้องต้นคงจะต้องหางบประมาณมาจริงๆ ครับ 
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ให้ ก็ไม่ได้ เพราะเราผ่านสภาฯ ไปแล้ว ซึ่งมีความเสียดายที่อยู่ กับเรามา 20 - 30 ปี ที่ไม่ได้
พัฒนา แต่ไปสร้างความแข็งแกร่งทางด้านอ่ืนๆ และในการประชุมสมัยหน้ากระผมอยากจะชี้แจงหรือชี้น าว่า ใน
งานเทศกาลต่างๆ ของเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไม่ว่าจะเป็น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ ที่ผ่านมาในระยะเวลา 
1 เดือน ไม่มีอะไรเกิดข้ึนมา ไม่มีการจัดกิจกรรม อีกสักพักเราก็คงต้องโอนไปให้จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมแทน  
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เพราะว่าเราไม่มีการพัฒนาเหมือนกับสวนสาธารณะ ปราจีนวนารมย์ (หนองเกวียนหัก) ซึ่งสมัยก่อนก็มีการจัดงาน
เทศกาลทุกปี แต่ปีนี้เราก็ไม่มี วันเด็กเราก็ไม่ได้จัดกิจกรรม ให้ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดกิจกรรม ไม่รู้ว่า
เทศบาลเราท าไมถึงไม่มีการจัดกิจกรรม และใกล้ถึงวันสงกรานต์ ประชาชนได้สอบถามมาว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของเราหายไปไหน ขาดอะไรบ้าง ท าไมเราไม่ด าเนินการ และเรื่องของความสว่างในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ก็
ยังไม่มีงบประมาณเหมือนเดิม เรื่องของถนนหนทางก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ เรื่องความสะอาดของในแต่ละพ้ืนที่ก็ยัง
เหมือนๆ เดิม อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปดูด้วยครับ และในการประชุมครั้งหน้า กระผมอยากให้ผู้บริหารน า
โครงการที่ผ่านมามีอะไรบ้างให้น ามาเสนอแนะผลงานในแต่ละเรื่อง มาให้สมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบบ้างว่าได้
ด าเนินงานอะไรไปบ้างแล้ว และในเรื่องของการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไม่รู้ว่าการท างาน
ของเทศบาลเป็นอย่างไร ได้ข่าวมาว่ามีการสแกนลายนิ้วมือมาท างาน ก็จะรอดูว่าสแกนลายนิ้วมือแล้วอาจจะ
ประสบความส าเร็จ เจ้าหน้าที่อยู่ครบก็จะดี การรวมองค์กรต่างๆ ของเรา กระผมอยากจะให้เป็นลักษณะสามัคคี
มากกว่าการจับผิดกัน ซึ่งด าเนินมาหลายสิบปีแล้วก็ยังไม่เคยมี แต่พอมีสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหน ขอฝากเรื่องนี้
ด้วย ขอบคุณครับ 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณ จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ที่ต้องมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพราะมีเรื่องร้องเรียน ว่าข้าราชการบางท่าน ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ มีการลง
ชื่อการมาท างานแทนกัน หัวหน้ามีการเว้นชื่อไว้ให้ลูกน้องลงชื่อให้ มีการกล่าวหากันไปมา ที่เราติดตั้งเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือนี้ เพ่ือป้องกันคนดี ป้องกันคนที่มาท างาน คนที่มาท างานปกติจะไม่เดือดร้อน แต่คนที่ไม่มาแล้วให้ใคร
มาลงชื่อแทน เราก็หาตัวอยู่ เพราะตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนไปที่ สตง. ภาค และส่งเรื่องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ก าลังตั้งคณะกรรมการสอบอยู่ เราจึงต้องท าให้เป็นระเบียบเพ่ือป้องกันคนดี หวังว่าข้าราชการทุกคนที่มีจิตส านึก
ไม่ต้องตกใจ คุณเป็นข้าราชการรู้อยู่แล้วว่าการท างานต้องมา 08.30 น. และเลิกงาน 16.00 น. กระผมแค่ให้มา
สแกนลายนิ้วมือช่วงเช้าเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของตัวเอง ถ้ามีปัญหากระผมจะให้สแกนกลับด้วย
ครับ เพราะว่าที่อ่ืนๆ ก็สแกนลายนิ้วมือกันหมดแล้ว เทคโนโลยีต้องน ามาใช้ ลดการสิ้นเปลืองของกระดาษ และจะ
ได้ไม่ต้องมาโทษเกี่ยวกับการมาท างาน ใครไม่มาท างานก็ต้องโดนลงโทษตามระบบ ไม่มีการกลั่นแกล้งใคร ใครขยัน 
คนนั้นก็ได้ดีครับ ส่วนเรื่องความสะอาดเรามีบริษัทรับเหมาท าความสะอาดอยู่ ให้ท่านไปตรวจสอบกับผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขฯ และช่วยดูว่าบริษัทที่รับเหมาท างานได้ดีแค่ไหน ในการตรวจรับงานมีการร้องเรียนมา เราก็
แก้ปัญหากันไป ส่วนไฟฟ้าเราแจ้งให้ทราบ เราได้งบประมาณกับกระทรวงพลังงานมา 15 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตของงาน ขอบคุณครับ 

   นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตในที่ประชุมครับ ในขั้นตอนอยู่ที่เรา
ก าลังประกาศเชิญชวน 12 วันท าการ ซึ่งเราได้ประกาศไปแล้ว 2 - 3 วันท าการ คาดว่าน่าจะวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2561  จะทราบผล และวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 จะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คิดว่าเรียบร้อยน่าจะ
ด าเนินการไดภ้ายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ครับ 
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  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี งานราชการจะต้องท าตามระบบระเบียบซึ่งจะเร่งรีบเหมือนงานเอกชนไม่ได้ครับ เพราะระเบียบได้
บังคับอยู่ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต้องท าอย่างไร ตอนนี้เราได้ด าเนินการสั่งการไปแล้วว่าถ้ามีส่วนไหนช ารุด
บกพร่องก็ต้องแก้ไขไปก่อน อีกไม่นานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะสว่างทั้งเมือง ขอบคุณครับ 

  นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ชี้แจงครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

   นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ กระผมมีเรื่องฝากคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องเงินจ่ายขาดสะสม แต่ละครั้งที่เข้ามา
ประชุมสภาฯ อยากให้กองคลังท าเป็นเอกสารแนบมาด้วย ว่าตอนนี้เงินจ่ายขาดสะสมเราเหลือเท่าไหร่ เราต้องกัน
ตามระเบียบไว้เท่าไหร่ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับรู้บ้าง ถ้าไม่ถูกต้องจะได้แย้งกันได้ ขอฝากทางกองคลังผ่านทางคณะ
ผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องงานวันเด็ก
แห่งชาติ เทศบาลเรามีโรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน ได้มอบหมายให้แต่ละโรงเรียนจัดงานวันเด็กแห่งชาติกันเอง 
เนื่องจากที่เราเคยจัดมา สตง. ได้ตรวจสอบเราว่า รู้ได้อย่างไรว่าเด็กที่มางานวันเด็กที่จัดอยู่ในเทศบาล เป็นเด็กใน
เขตเทศบาล การที่เราจะเบิกเงินซื้อของให้เด็ก เบิกไม่ได้ ผิดระเบียบ เลยไม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพ่ือที่จะ
แก้ปัญหาไม่ให้เจ้าหน้าที่จะต้องมารับผิดชอบ ต้องโดน สตง. สอบภายหลัง ถ้าท่านอยากจะช่วยงานวันเด็กให้ซื้อ
ของไปให้ตามโรงเรียนได้ หรือท่านอยากจะจัดเอง มายืมพ้ืนที่เทศบาลจัดได้ เราไม่ได้ห้าม เพราะกระผมซื้อ
ของขวัญไปให้ตามโรงเรียนอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

  นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ชี้แจงครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญนายนพดล  วรมานะกุล  รองประธานสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ 

  นายนพดล วรมานะกุล รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนพดล วรมานะกุล รองประธาน 
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอ่ืนๆ ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร อยากจะเรียนถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เทศบาลเราจะเป็นส่วนกลาง ที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้
เสาไฟฟ้า และมีสายไฟฟ้าที่อยู่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อยากจะให้ท าเป็นท่อใต้ดิน เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้ว
ได้ท า กระผมอยากสอบถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ ขอบคุณครับ      
                       /นายไพฑูรย์... 



 
- 17 – 

  นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านนพดล วรมานะกุล 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอ
เรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ    
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองปราจีนบุรี ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ถามมา เรื่องความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟ้าต่างๆ ขอชี้แจงว่า
ถ้าเราน าลงใต้ดิน ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร เมืองใหญ่ๆ ที่คิดจะท ากันก็ยังไม่ส าเร็จ ทางที่เราจะท าได้ดี
ที่สุดคือเราจะท าหนังสือไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องสายไฟ ให้เก็บสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ได้ เรา
คงจะไปบังคับไม่ได้ แต่จะขอความร่วมมือ สายไฟที่ไม่ได้ใช้ก็ขอให้เก็บไป ส่วนมากจะเป็นสายโทรศัพท์ บางครั้ง
อาจจะยกเลิกไปแล้วทางองค์การโทรศัพท์ไม่ได้เก็บสายไฟไป ถ้าหากท่านสมาชิกสภาฯ สามารถหางบประมาณ มา
ท าสายไฟลงใต้ดินได้ เรายินดีที่จะขอความร่วมมือ ขอบคุณครับ 

  นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านทศพล พินิจธนภาคย์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียน
เชิญครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

  จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ขอขอบคุณท่านทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ที่ได้
ชี้แจงอย่างชัดเจน คงไม่มีผู้ใดหางบประมาณได้ครับ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท กระผมมีเรื่อง
สอบถามในที่ประชุม ซึ่งกระผมได้ไปเจอมา เป็นการสร้างอาคารตรงถนนปราจีนอนุสรณ์ ตรงทางขึ้นสะพานทางวัด
แก้วพิจิตร ตอนที่ก าลังก่อสร้างอยู่ ได้มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลว่าถูกต้องหรือไม่ จึงอยากจะรู้ว่าเป็นเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
หรือไม่ อยากจะให้เราช่วยเป็นหูเป็นตา ถ้าเกิดก่อสร้างมาแล้วไม่ถูกต้อง อยากให้แจ้งว่าอย่าก่อสร้างเลย เพราะท า
มาก็ผิดกฎหมาย จะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ทราบว่ามีคณะผู้บริหารท่านใดทราบเรื่องตรงนี้หรือไม่ อยากให้
ชี้แจงด้วย ครับ 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณจ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงครับ 

  นายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ตามที่สมาชิก
สภาฯ ได้มีข้อซักถาม กรณีการก่อสร้างอาคารริมแม่น้ าปราจีนบุรี ฝั่งคลองวัว ตรงข้ามวัดแก้วพิจิตร นั้น ขอเรียน
ชี้แจง ดังนี้ ที่ดินดังกล่าวเราได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้มีโฉนดที่ดินและได้ยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง 

/อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว... 
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อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีประชาชนได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ด ารงธรรมได้ลงมาตรวจสอบ
พร้อมกับทางเทศบาล ว่าที่ดินดังกล่าวรุกล้ าล าน้ าหรือไม่ ซึ่งขณะนี้รอวันที่นัดมา ปรากฏว่ากรมเจ้าท่าไม่ได้มาด้วย 
ทางศูนย์ด ารงธรรมก็จะได้ท าหนังสือไปถึงกรมเจ้าท่า ให้มาร่วมตรวจสอบอีกครั้ง แต่ในเบื้องต้นทางเทศบาลได้ขอ
อนุญาตให้ปลูกสร้างไปตามหลักฐานของผู้มีโฉนดที่ดิน ซึ่งบริเวณดังกล่าว มีบางแปลงที่ยังเป็นโฉนดของสมัยรัชกาล
ที่ 5 ซึ่งยังไม่ได้แบ่งหักถนน กรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ เราก็ต้องขออนุญาตตามสิทธิ์ตรงนี้ 
แต่เราได้กันแนวเขตแม่น้ าตามระเบียบของกรมเจ้าท่า 6 เมตร เรียบร้อยแล้ว รอฟังจากกรมเจ้าท่าท าหนังสือชี้แจง
อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านไวยวิทย์ เชยประทุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ (ไม่มี) 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนินการ
เพ่ือปิดประชุมฯ ต่อไป ครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ท าหน้าที่เรื่องอ่ืนๆ แทนกระผม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ในนามของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา 16.56 น. 

     (ลงช่ือ)                                  ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
           (นางสาวสุวิชาดา   แก้วนาเหนือ) 
                                                 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  
 
 
 
 
                                      (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายไพฑูรย์   ภัคพยัต) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน   
การประชุมดังกล่าว เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕6๑ เวลา 10.๐๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 

 

    (ลงช่ือ) สิบเอก       ประธานกรรมการ 
                        (สมพงษ์       เกิดมงคล)    

 

    (ลงช่ือ)                                   กรรมการ 
                      (นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์) 

 

    (ลงช่ือ)        กรรมการ 
                               (นายอนุสรณ์  คันธวณิช) 

 
           รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 
 

    (ลงช่ือ) 
              (นายพิชัย     คันธวณิช) 
                                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


