
 (ร่างใช้ชุดนี้ครับ) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๑ 

ครั้งที่ 1 / ๒๕6๑ 
วันที่  11  พฤษภาคม  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. นายอนุสรณ์         คันธวณิช      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๖. นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๗. นายศิริชัย  อาคมานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๘. นายสุทธิพงษ์  มีพงษ์          สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๙. ส.อ.สมพงษ์  เกิดมงคล      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑๐. ร.ต.วิเชียร  นิสกนิลกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑๑. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
 ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายสมบัติ  บุญมา        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ (ลาป่วย) 
 ๒. นายอนันตชัย   เลิศมณี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ (ลาป่วย) 
 ๓. นายกิตติศักดิ์       สมใจ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ (ลาป่วย) 

๔. นายภูเบศร  วรมานะกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ (ลาป่วย) 
๕. นางยุพิน  พรศิริรุ่ง        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ (ลาป่วย) 
๖. นางจันทิรา  ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ (ลาป่วย) 
๗. นายประเสริฐ      เล็บครุฑ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ (ลากิจ) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายบรรเจิด   พฤกษะศรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 
   2. นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
    ๓. นางปิยวรรณ  เดชเหลา        แทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  ๘. นางไพรลิน  ศิรมินตรี    แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๙. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อ านวยการกองช่าง 
  1๐. นายชัยพร  สุคันธี           ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   ๑๑. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง         ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๒. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
  ๑๓. นางสาววรมัย  อดุลย์เดช  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  1๔. นายชาญชัย  ผาตยานนท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
  1๕. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                                                                                                            /เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 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 สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๑ ครั้งที่ 1 / ๒๕6๑ วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕6๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมฯ 
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก 
                       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 1 / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

                   นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 
1 / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและขอแก้ไขได้ครับ 

  ที่ประชุม  - ไม่มี 

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 1 / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ    
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 1 / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  จ านวน   ๑๐   ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -     ท่าน 
   - งดออกเสียง   จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

 

                                                   /ระเบยีบวาระท่ี ๓... 



                                                         - ๓ - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่องเพื่อทราบ 

๑. เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม            
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑    

  ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม      
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งตามข้อ ๒๔ 
ของระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบด้วย             

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)  

๒. เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง            
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑    

  ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง      
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งตามข้อ ๒๔ 
ของระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบด้วย             

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)  

๓. เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) 

                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ ๑๓ ของระเบียบฯ ฉบับที่  ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
นั้น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) พร้อม
ความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

                        /จึงขอแจ้ง... 
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  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมา
พร้อมนี้)  

                                                                                                                               
ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (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 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน ๗,๗๖๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการปรับปรุงถนนสายสฤษฎ์ยุทธศิลป์ (จากแยกถนนปราจีนตคาม –         
ทางรถไฟ) เพ่ือด าเนินการขุดวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒ ช่วง ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๕ เมตร เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๑,๔๓๙ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๔๘ ตารางเมตร จ านวน ๗,๗๖๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
  เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นปัญหาสะสมมานาน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีไม่เพียง
พอที่จะจัดสรร เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ และเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว แต่โดยที่เป็นกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับอ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๒๘๓๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/     
ว๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้ 
จ่ายเงินสะสมจ านวนดังกล่าว ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในการอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑)  
 
  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาและอนุมัติต่อไป
    

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ของกองช่าง) หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ขอเชิญนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ กระผมขออนุญาตอภิปรายสักนิดนึงคือ จากที่เคยไปเห็นที่อ่ืนถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์
มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเส้นนี้เป็นจ านวนมาก ไหนๆ จะท าข้อที่ ๑. คือ ท่อระบายน้ ามีขนาดแค่ ๖๐ เซนติเมตร 
ท าไมไม่เพ่ิมขนาดเป็น ๑๐๐ เซนติเมตร และไปออกแบบใหม่ไม่ต้องท าเป็น ๒ ช่วง ให้ท ายาวตลอดเส้นทางที่เรา
จะท าใหม่ไม่อย่างนั้นวันหลังเราจะต้องรื้อมีการก่อสร้างอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นการยุ่งยากไหนๆ จะด าเนินการท า
ทัง้ทีท าให้สมบูรณ์ไปเลยท่อระบายน้ าผมอยากจะให้จัดใหญ่กว่านี้ผมเคยเห็นที่ อ.บ.ต.ท่าตูม แถวซอยวัดโปร่งไผ่ 
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เขาใช้ถึง ๑๒๐ เซนติเมตรเลยครับมีขนาดใหญ่มาก ถนนเส้นใหม่ที่เขาท าใช้ท่อระบายน้ าขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร
เลยใหญ่มาก ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ของกองช่าง) อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ขอเชิญ จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ผมขออนุญาตขออภิปรายในญัตตินี้ครับ โครงการท าถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์มันมีมา
ก่อนหน้านี้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไปหนึ่งครั้งแล้วโดยที่ขออนุญาตใช้จ่ายโดยน าเอาเงินจ่ายขาดเงินสะสม
มาท า ทางสภาเทศบาลฯ ได้อนุมัติเงินให้ไปครั้งหนึ่งแล้วให้ไปด าเนินการแต่โครงการนี้ได้เงียบหายไปไม่มีการ
ท างานเกิดขึ้น จนมีมติของรัฐบาลว่าการท าถนนจะต้องใช้ยางพารามาเสริมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราให้มา
ท าถนนก็เลยมีการยุติการท าไป แต่ตอนนั้นถ้าเกิดเรามีการด าเนินการไปแล้วมันเสร็จสิ้นไปนานแล้ว ก็ปล่อยให้ยืด
ยื้อจนมีนโยบายของรัฐให้ซื้อยางพารา เสร็จแล้วก็มีการมาขออนุญาตใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้เงินจ่ายขาดสะสมของ
เทศบาลฯ เงินจ่ายขาดสะสมของเทศบาลฯ นั้นใช้ได้ครับ ซึ่งเป็นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทางประชาชนก็อยากจะได้ถนนเส้นนี้เหมือนกันก็เป็นที่ถูกต้องที่ควรจะท า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการ
ท างานผมอยากให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆ เมื่อเราท าแล้วควรจะท าให้ดีเลยทีเดียว ถ้าท าไม่ดีก็เดือดร้อนซ่อมบ ารุง
ใหม่อีกอย่าง เช่น ถนนที่กล่าวถึงความยาวทั้งหมด ๑,๔๓๙ เมตร จากสี่แยกไฟแดงวัดแก้วพิจิตรถึงทางรถไฟ     
(ถนนปราจีนตคามถึงทางรถไฟ) ความหนาของแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร คือ ประมาณ ๕ 
เซนติเมตรถูกต้องไหม แล้วการวางท่อระบายน้ ามีการวางเป็น ๒ ช่วง ระหว่างช่วงตรงสี่แยกไฟแดงและช่วง
กึ่งกลางถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ เป็น ๒ ช่วง ในความคิดของกระผมอยากให้ทางผู้บริหารพิจารณาว่าควรจะท าท่อ
ระบายน้ ายาวทั้งหมดเลยทั้ง ๒ ฝั่ง และขยายถนนออกตัดต้นตีนเป็ดทั้ง ๒ ฝั่งออก ขยายถนนให้กว้างและท า
ทีเดียวใช้งบประมาณเท่าไรเรามาพูดคุยปรึกษากัน และอยากให้ติดตั้งเสาไฟมีแสงไฟฟ้าสว่างไสวเหมือนแต่ก่อน 
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีไฟติดมืดมากต้นตีนเป็ดก็ขึ้นสูงถนนก็แคบลง การใช้ยวดยานพาหนะเส้นนี้มีประชาชนใช้ถนน
เส้นนี้เป็นจ านวนมากซึ่งเป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนี้ส าคัญมากครับ ผมอยากให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาว่า
เราควรจะท าให้ดีเลย เงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาท) กลัวท าไม่พอ เราก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหาเงินงบประมาณโดยไม่ต้องใช้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมของเรามาท า หน้าจะขอ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ได้ ผมว่าหน้าจะท าได้ท าให้ดีเลยเราควรจะพิจารณาตรงนี้นะครับ ผมขอฝาก
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาและออกแบบใหม่ท าให้ดีและรีบด าเนินการด้วยนะครั บเพราะ
ประชาชนเดือดร้อนจริงๆ ท าแล้วต้องท าให้ดี ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ของกองช่าง) อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ขอเชิญ สิบเอกสมพงษ ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ 

สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ใคร่ขอเรียนถามฝ่ายผู้บริหารซึ่งวันนี้ไม่ได้แจ้งมาก็คือเรื่อง สถานการณ์คลัง ผมมี
ความประสงค์อยากทราบสถานะการคลังที่มีการน าเงินสะสม จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท (เจ็ดล้านกว่าบาท)  

                                                                                                 /มาใช้... 
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มาใช้ ตามข้อความในหนังสือจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในข้อ ๓ ระบุว่าการใช้จ่ายเงินสะสมต้อง
ค านึงถึงสถานะทางการคลัง รวมทั้งต้องส ารองไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วย   
ไม่ทราบว่าการน าเงินสะสม จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท (เจ็ดล้านกว่าบาท) มาใช้จะท าให้สถานะทางการคลังที่
ต้องส ารองไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายประจ าต้องได้รับผลกระทบหรือไม่ เพราะฝ่ายผู้บริหารไม่ได้แจ้งสถานะการคลังมาให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ของกองช่าง) อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ขอเชิญ นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 

  นายไวยวิทย์  เชยประทุม  ผู้อ านวยการกองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ        
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดังนี้ครับ 

  ๑. กรณีที่มีท่านสมาชิกฯ ได้ให้ค าแนะน าถึงการวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร
ตลอดแนว ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ เนื่องจากถนนเส้นนี้มีความกว้างประมาณ ๘ เมตรกว่าๆ และข้างทางเป็นล าราง
ระบายน้ าซึ่งน้ าสามารถระบายได้อยู่แล้วและการที่เราวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร วาง
บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรรซึ่งไม่มีทางระบายน้ า ระยะทางประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร เพื่อที่จะมาลงล ารางระบาย
น้ าข้างทางเพราะฉะนั้นความจ าเป็นที่จะใช้ท่อระบายน้ าขนาด ๑ เมตรมันเกินความจ าเป็น และถ้าจะขยายถนน
เนื่องจากเป็นล ารางระบายน้ าสาธารณะ การจะวางท่อระบายน้ าจะขยายถนน ๑.เราต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่
สาธารณะต้องท าเรื่องขอใช้พ้ืนที่ก่อนเราถึงจะด าเนินการได้ และการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะก็ไม่ได้ขอใช้กันได้ง่ายๆ 
เกรงว่ามันคงจะต้องใช้เวลานานก็เลยด าเนินการท าถนนตามสภาพเท่าที่มีปัจจุบันประมาณ ๘ เมตรกว่าๆ ขอเรียน
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณนายไวยวิทย์  เชยประทุม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 

ขอเชิญ สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ 

  สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ก่อนอ่ืนต้องกราบขออภัยท่านผู้บริหารที่กระผมได้บอกว่าท่านไม่ได้แจ้งสถานะ
ทางการคลังมาให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ทราบ ความจริงได้แจ้งมาแล้วผมต้องขออภัยด้วยครับ ทรัพย์สินที่จะขอ
ต่อเติมในการปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์อยากจะขอฝากฝ่ายผู้บริหารด้วย ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์นั้นมีช่องทางที่มี
ถนนตัดผ่านหลายช่องทางด้วยกันอย่างเช่น ช่องทางถนนแจ้งพัฒนา ถนนทัศนวิถีและถนนเลียบทางรถไฟ        
ผมอยากจะให้ฝ่ายผู้บริหารด าเนินการเกี่ยวกับถนนที่มีทางแยกตัดผ่านให้ด าเนินการท าขอบฟุตบาตของถนนให้มี
ความโค้งด้วยครับ สังเกตุดูจากช่องตัดผ่านทุกถนนในเขตเทศบาลฯ ของเราที่มีถนนตัดผ่านส่วนใหญ่ถนนจะเป็น
หลุมเป็นบ่อ ต้องขอความกรุณาช่วยด าเนินการท าถนนในช่วงนี้ให้ดีด้วยครับ ช่วงที่ผ่านทางข้ามรถไฟซึ่งสังเกตุได้
ทุกปีเมื่อผ่านฤดูฝนไปแล้วถนนก็จะช ารุดทุกครั้งไป เพราะฉะนั้นต้องขอความกรุณาที่จะมีการด าเนินการปรับปรุง
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ในครั้งนี้ ให้มีความม่ันคงแข็งแรงไม่ให้มีการช ารุดเร็วเกินไป ขอบคุณครับ 
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นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอ
ชี้แจงเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวซึ่งมีการอภิปรายกันอยู่ เราก็เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้น าเงินสะสมมาใช้
ซึ่งตามระเบียบต้องใช้ให้ถูกต้อง เพราะว่าเมื่อครั้งก่อนๆ ท่านก็ได้อภิปรายมาว่า เอะอะก็เงินไม่มี เอะอะก็เงินไม่มี
เราจึงใช้เงินสะสมแล้วก็บอกว่าเก็บเงินสะสมไว้ท าไมเงินสะสมเยอะแยะ พอเราเอาเงินสะสมออกมาใช้ท่านก็บอก
ว่าเอาเงินสะสมออกมาใช้ท าไมให้หางบทางอ่ืน ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าท่านจะให้เราพัฒนาหรือเปล่าหรือจะให้เราอยู่
เฉยๆ ไม่ต้องท างาน ปัญหาของพ่อแม่พ่ีน้องในเขตเทศบาลฯ เรื่องไหนที่มีความจ าเป็นเราต้องท า เราต้องท าให้ถูก
ระเบียบถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาที่หลัง การออกแบบวิศวกรเป็นคนออกแบบผู้บริหารไม่รู้หรอกครับว่า  คุณจะต้อง
ใช้ปูน ใช้ยางแอสฟัสท์ หรือขนาดเท่าไรมันอยู่ที่วิศวกรเป็นคนค านวณขนาดทั้งหมดและอยู่ที่การคุมงานซึ่ง
ผู้รับเหมารายไหนมาท าก็ต้องอยู่ที่ผู้ควบคุมงานไปคุมให้ได้มาตรฐานตามที่เราก าหนดไว้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเริ่ม
ลงมือท างานก็จะต้องมีการปิดถนน ถึงตอนนั้นอาจจะท าให้ผู้ที่สัญจรไป -มาหรือพ่อแม่พ่ีน้องที่ใช้ถนนเส้นนั้น
อาจจะต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนหรือไม่อาจมีการปิดถนนเป็นช่วงๆ ท าเป็นล็อคๆ ไป เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ซึ่งถึงเวลาที่จะเริ่มลงมือก่อสร้างอาจจะมีการประกาศเสียงตามสาย หรือมีใบปลิวไปแจกพ่อแม่พ่ี
น้องที่อยู่แถบนั้น มีป้ายขึ้นไปปิดประกาศตามทางแยกว่าเราจะเริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อไร ขอชี้แจงให้ทราบด้วย
ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตตินี้อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ขอเชิญ จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ จากที่ผู้บริหารได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้ว่า คุณจะให้เราท างานหรือไม่ เอา
เงินจ่ายขาดสะสมมาท างานหรือไม่ ตรงนี้เราไม่ได้ว่าแต่เมื่อประชุมสภาฯ คราวที่แล้วรายงานการประชุมฯ ผมได้
อ่านให้ฟังที่ผมพูดในการที่จะเอาเงินจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้ ผมถามว่าไม่มีงบประมาณให้บอกเถอะ พวกเรา ๑๘ 
คน ที่จะรวมตัวเข้ากรุงเทพฯ ไปหางบประมาณมาให้ จ าได้ไหมครับเมื่อคราวที่แล้วที่ผมพูดในสภาฯ เงินกรม
ส่งเสริมฯ ก็มีท าไมเราไม่รู้จักไปสรรหามา รอตั้งงบประมาณคุณก็ไม่สร้างคุณไม่มีงบประมาณอย่างเดียว อดีตกาล
เขาเทถนนเห็นมั้ยมหาศาลใช้เงินเป็นร้อยๆ ล้าน ในเขตเทศบาลฯ เขายังท าได้ แต่นี่สามปีมายังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เลย ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ลองคิดและไตร่ตรองดูที่ผมพูดมาผิดไหม การประชุมสภาฯ คราวที่แล้วผมก็
พูดถ้าไม่มีเงินมาบอก สท. ๑๘ คนครับ จะช่วยหาเงินให้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตตินี้อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ คืออย่างนี้ญัตตินี้ทางคณะผู้บริหารที่ผมฟัง ทางคณะผู้บริหารก็จะท ากับ
ท่านรองบรรเจิดฯ ท่านไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ได้เขียนแบบมาเพ่ือจะท าให้กับพ่ีน้องชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เราก็อยากจะท าถนนให้มันดีท าทีเดียวให้มันจบ ตรงนี้
ผมก็ไม่ทราบ ผมอยากจะขอมติในที่ประชุมดีกว่า ว่าท่านเห็นสมควรอย่างไร ใช้มติในที่ประชุมของสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรีเลยครับ 
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นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย

ในญัตตินี้ ผมจะขอมติในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
จ านวน ๗,๗๖๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ของกองช่างโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในญัตตินี้ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
จ านวน ๗,๗๖๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผมถือว่ามตินี้ในที่ประชุมไม่ผ่านครับ 

  - เห็นชอบ    จ านวน  ๑  ท่าน คือ สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน  ๙  ท่าน ดังนี้ 
       ๑.นายนพดล วรมานะกุล 
       ๒.นายไพฑูรย ์ ภัคพยัต 
         ๓.นายอนุสรณ ์   คันธวณิช 
                        ๔.จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง 
                        ๕.นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
                ๖.นายศิริชัย  อาคมานนท์ 
        ๗.นายเลิศฤทธิ์  วินุราช 
                   ๘.นายสุทธิพงษ์  มีพงษ์ 
         ๙.ร้อยตรีวิเชียร  นิสกนิลกุล 
   - งดออกเสียง   จ านวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)             

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตาม 
                                   พระราชด าริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)               

   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 ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี กรณีจ่ายเงิน
อุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามมาตรา ๖๗ ทวิ 
ดังนี้  

 ด้วยคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑๖ ชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการชุมชนจัดท า
ประชาคมเพ่ือให้ได้มติที่ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล นั้น 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่าย เงินให้กับคณะกรรมการชุมชน            
ในการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓    

                                                                                                    /พ.ศ.2543... 



                                              - ๙ - 
พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น แต่การจ่ายเงินหมวดเงิน 
อุดหนุนของเทศบาล ซึ่งเป็นรายจ่ายตามมาตรา ๖๗ (๘) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและอนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๖๗ ทวิ ความว่า “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”  

 

          ดังนั้น เพ่ือให้การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
 
  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ขอเชิญ สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ 

  สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ใคร่ขอเรียนถามเรื่องขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามที่ทราบแล้วนั้น กระผมมีความประสงค์ที่อยากจะให้ฝ่ายผู้บริหาร   
ที่ดูแลน าผลโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขที่โครงการได้ผ่านการจัดท าประชาคมและผ่านมติที่ประชุม
ของคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนในการคัดเลือกโครงการแล้ว ขอความกรุณาน าส่งมายังสภาเทศบาลฯ เพ่ือ
ทราบอีกสักครั้งเพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลฯ แต่ละท่านจะได้ทราบว่าชุมชนที่สมาชิกฯ เป็นตัวแทนอยู่นั้นได้ท า
โครงการอะไรไปบ้าง จะได้ไม่งงเวลาที่ถูกประชาชนสอบถาม ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตตินี้อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ขอเชิญ จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ผมเห็นด้วย เห็นด้วยดีมากครับในแนวทางนี้ชุมชนละ ๓ โครงการ     
ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖ ชุมชน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสน-
สองหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินอุดหนุนผมเห็นด้วย ชุมชนจะได้น าเงินตรงนี้มาพัฒนาในแต่ละชุมชนของชุมชน
ตัวเอง แต่ที่รู้มาชุมชนมันมี ๑๖ หรือ ๑๗ ชุมชนครับ ท่านประธานฯ ที่เคารพ ผมไม่มั่นใจว่า ผมว่าหน้าจะมี ๑๗ 
ชุมชนนะครับ ชุมชนสุดท้ายคือ ชุมชนตลาดหน้าค่ายฯ ไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินตัวนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะเหตุใดมันจึง
เหลือ ๑๖ ชุมชน ตลาดหน้าค่ายฯ มีการแต่งตั้งและมีการอนุมัติให้เป็นชุมชนได้แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๑ ประกาศให้เป็นชุมชนได้ แต่เขาหายไปไหนครับจึงเหลือแค่ ๑๖ ชุมชน เดี๋ยวจ านวนเงินอีก ๒๐,๐๐๐.- 
บาท ก็จะต้องขอมติในท่ีประชุมอีกไหม อีก ๑ ชุมชน ขอทราบความชัดเจนด้วย ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ขอขอบคุณท่าน จ่าสิบเอกภาคิน 
ธรณีทอง ครับ ผมขออนุญาตให้ท่านถามในเรื่องอ่ืนๆ ดีกว่า เพราะว่ามัน ๑๗ เหลือ ๑๖ ชุมชน ผมขออนุญาตท่าน
รองบรรเจิดฯ ตอบว่ามีก่ีชุมชนแน่หรือให้คุณเฉลิมศรีฯ เป็นผู้ตอบ ขอเชิญ คุณเฉลิมศรี ชาวเมือง ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม ครับ                                                                                      /นางเฉลิมศรี... 



                                    - ๑๐ - 
นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของชุมชนที่ ๑๗ เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลใหม่ ข้อมูลของ
ชุมชนที่ ๑๗ เป็นชุมชนที่พ่ึงจะมีการประกาศใช้หลังจากที่มีการจัดท าโครงการค่ะ เลยได้รับเงินอุดหนุนแค่ ๑๖ 
ชุมชนก่อน ขอบคุณค่ะ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   มีคณะผู้บริหารท่านใดจะชี้แจง
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้มีหรือไม่ครับจาก ๑๖ ชุมชนจะเป็น ๑๗ ชุมชน เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ
จ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โปรดยกมือครับ มียกมือท่านเดียว คือ สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล ครับ 

   มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบในญัตตินี้ เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไม่
เห็นชอบด้วย ผมถือว่าญัตตินี้ไม่ผ่านครับ 
   - เห็นชอบ    จ านวน  ๑  ท่าน คือ สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน  ๙  ท่าน ดังนี้ 
     ๑.นายนพดล วรมานะกุล 
       ๒.นายไพฑูรย ์ ภัคพยัต 
         ๓.นายอนุสรณ ์   คันธวณิช 
                        ๔.จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง 
                        ๕.นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
                ๖.นายศิริชัย  อาคมานนท์ 
        ๗.นายเลิศฤทธิ์  วินุราช 
                   ๘.นายสุทธิพงษ์  มีพงษ์ 
         ๙.ร้อยตรีวิเชียร  นิสกนิลกุล 
   - งดออกเสียง   จ านวน  1  ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)                                                                           

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านนพดล  วรมานะกุล  
รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ครับ 

นายนพดล  วรมานะกุล รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการลงมติต่างๆ ของที่ประชุมนี้ถ้าผมจ าไม่
ผิดมันหน้าจะมีการขอมติอยู่ ๓ อย่างด้วยกัน คือ ๑.เห็นชอบ ๒.ไม่เห็นชอบ และ ๓.งดออกเสียง เพ่ือที่ทางผู้ทีจ่ด
รายงานการประชุมจะได้ใส่ลงไปในรายงานการประชุมได้ถูกต้องตรงตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จากการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี วันนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ๑๑ ท่าน 
  - เห็นชอบ    จ านวน  ๑  ท่าน คือ สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล 
   - ไม่เห็นชอบ    จ านวน  ๙  ท่าน ดังนี้ 
     ๑.นายนพดล วรมานะกุล 
       ๒.นายไพฑูรย ์ ภัคพยัต 
         ๓.นายอนุสรณ ์   คันธวณิช 
                                                                                                       /4.จ่าสิบเอกภาคิน... 



                                   - ๑๑ – 
๔.จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง 

                        ๕.นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
                ๖.นายศิริชัย  อาคมานนท์ 
        ๗.นายเลิศฤทธิ์  วินุราช 
                   ๘.นายสุทธิพงษ์  มีพงษ์ 
         ๙.ร้อยตรีวิเชียร  นิสกนิลกุล 
   - งดออกเสียง   จ านวน  1  ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) และเจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สมาชิกฯ ทุกท่านรับทราบนะครับ                                                                          

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและน าเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เขต ๑ ครับ 

นายอนุสรณ์   คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอนุสรณ์ คันธวณิช 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ในส่วนของการรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือที่แจกแจง
บัญชีมา ผมอยากกราบเรียนสอบถามคณะผู้บริหารในส่วนของเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการจ านวน
๕,๒๘๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ในบรรทัดด้านล่างที่หักออก ตัวกระผมรวมทั้งใน
ส่วนของสมาชิกทั้งหมดด้วย อยากจะให้ท่านได้แจกแจงให้ทราบนิดนึงว่ามีทั้งหมดกี่โครงการ มีโครงการอะไรบ้าง
เอาแบบย่อยๆ ไม่ต้องละเอียดมาก คือ ขอให้ชี้แจงเฉพาะเรื่องหลักๆ มาให้ทราบและจะด าเนินการเมื่อไรเพ่ือให้
ท่านสมาชิกฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับทราบ ขอบพระคุณมากครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    ขอบคุณท่านอนุสรณ์        
คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 
ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  เป็น
ผู้ตอบข้อซักถามครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี  เชิญเจ้าหน้าที่กองคลังครับ  

นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ     
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
แทนผู้อ านวยการกองคลังค่ะ เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกฯ ได้ถามเรื่องโครงการที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการมี
โครงการเดิม คือ โครงการขุดลอกวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดิม คือ 
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ยอดเงิน ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอบคุณค่ะ 

                                                                                           /นายไพฑูรย์... 



                                   - ๑๒ – 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอาร์ต รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ผมเป็นคนที่ค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับรถที่จอดขายของบนท้องถนนมาก
เป็นพิเศษ ผมมองภาพรวมของร้านค้าเหมือนห้างต้องการที่จอดรถที่สะดวก เพราะฉะนั้นถ้ามีการจอดรถเพ่ือ
ค้าขายที่ผิดกฎหมายนานๆ จะมีผลเกี่ยวกับการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นเหตุผลที่ผมมอง และผมขอฝาก
อีกเรื่องนึง บังเอิญเป็นเรื่องเหมือนเล็กๆ เมื่อเห็นแล้วผมกลัวว่าจะอันตรายกลายเป็นเรื่องใหญ่ ผมเห็นรถตู้ขายน้ า
มะพร้าวตรงข้ามเอกภาพโฮมมาร์ท เป็นรถดัดแปลงจอดแล้วเปิดหลังคาเสร็จแล้วหลังคาไม่เท่าไร เขามีบานพับเปิด
ออกมาด้านนอกถนนเหมือนโต๊ะ ถนนเส้นนี้มีการขับรถค่อนข้างเร็วผมเกรงว่าวันหนึ่งถ้ามีการเบียดกันแล้วรถ
เครื่องหรือรถอะไรก็แล้วแต่ไปเสียบกับโต๊ะตัวที่เขายื่นออกมาความสูงประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร มันจะเหมือน
ใบมีดเลย ถ้าเหมือนจังหวัดขอนแก่นจะเกิดความเสียหายค่อนข้างมากอย่างไรผมขอฝากด้วยครับ จะวางหรือผ่อน
ผันอย่างไรต้องค านึงถึงความปลอดภัยมากๆ ขอบคุณครับ  

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ขอเชิญท่าน จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ส าหรับท่านสมาชิกอาร์ต  รุ่นประพันธ์ ได้สอบถามเมื่อสักครู่นี้ผมเห็น
ด้วยผมก็ได้ไปซื้อรับประทานบ่อยดูแล้วไม่ค่อยหน้าเกลียดเท่าไรมันไม่อันตรายหรอกครับ ลองดูตลาดนัดอันตราย
กว่าครับจอดรถเลยเส้นสีเหลืองเส้นปะขาวอันตรายกว่าทุกวันเต็มถนน บีบแตรมันหันมามองอีกว่าไล่กูท าไมอันนั้น
อันตรายทุกวัน เพราะจอดรถเลยเส้นปะขาวตรงกลางมาอีกเป็นหน้าที่ของจราจรไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลฯ ครับ   
ที่เคยพูดคุยในสภาฯ แห่งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเทศกิจเป็นหน้าที่ของจราจร ผมเห็นแล้วร้านมะพร้าวผมไปจอดซื้อด้วยดู
แล้วไม่เท่าไรอยู่ชิดขอบฟุตบาตเลย เราได้ไปเก็บเงินเขาสิบห้าบาทเหมือนกันถามมาหมดแล้วอร่อยครับ ร้านนี้     
ต่ออีกเรื่องนึงไหนๆ เจ้าหน้าที่กองคลังได้มาเข้าร่วมประชุมแอบถามนิดนึงประชุมสมัยก่อนๆ ที่เคยถามเงินเหลือ
จ่ายของแต่ละป ี, ปี ๕๘ สามสิบล้าน , ปี ๕๙ ห้าสิบล้าน,สี่สิบกว่าล้าน และปี ๖๐ กี่ล้านครับ ได้ข่าวว่าสิบกว่าล้าน
ยังไม่เคยชี้แจงสักครั้งนึงไหนๆ เจ้าหน้าที่กองคลังมาลองชี้แจงซิว่าเงินอะไรเหลือเยอะแยะขนาดนี้หนึ่งเรื่องขอบคุณ
ครับทีละเรื่อง 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่าน จ่าสิบเอกภาคิน 
ธรณีทอง ครับ เชิญเจ้าหน้าที่กองคลังชี้แจงครับ 

นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ     
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถามมาว่ายอดเงินสะสมที่เหลือเยอะแยะ ยอดเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยอดเงิน ๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านบาท) ยอดเงินที่ตกมาจากยอดเงิน
สะสมที่สมทบมาในแต่ละปีแต่ละปีเรื่อยๆ และจะมีเงินบางส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนของครูด้วยที่ตกสะสมอยู่ในนี้ก็เลย
ท าให้ดูเหมือนว่ายอดเยอะ ขอบคุณค่ะ  

                                                                                              /นายไพฑูรย์... 



                                    - ๑๓ – 
นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    ขอบคุณท่านหัวหน้าฝ่าย

บริหารงานคลัง ท่านสมาชิกฯ มีข้อสงสัยอีกหรือไม่  ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านนพดล วรมานะกุล             
รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายนพดล  วรมานะกุล รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนพดล วรมานะกุล รองประธานสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ นี้ขออนุญาตน าเรียนในสิ่งที่พวกเราได้พบได้เห็นกัน
อยู่ทุกๆ วันในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีของเรานั่น คือ การจราจรที่ค่อนข้างที่จะติดขัดโดยช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ทีจ่ะ
เปิดเทอมปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนจ านวนมากที่ต้องเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีของเรา 
โดยเฉพาะการจราจรที่แออัดทางฝั่งด้านข้ามแม่น้ าบางปะกงแม่น้ าปราจีนบุรีไปทางฝั่งของ อบจ.ด้านนั้นตั้งแต่
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี , ป.ร.อ. , ป.ก.ณ. , จนถึงโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ท าให้ผมเองมองถึงสวัสดิภาพของผู้
ที่ใช้รถใช้ถนน ก็จึงคิดถึงเรื่องที่ผมเองเคยได้น าเสนอต่อประชาคมไปแล้ว คือ การสร้างสะพานแขวนจากศาลพระ
หลักเมืองข้ามไปยังฝั่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เพ่ือที่จะรองรับการจราจรที่หนาแน่นเพ่ิมขึ้นทุกๆ วันของเทศบาล
เมืองปราจีนบุรีของเรา ถ้าหากว่าเรามีสะพานแขวนตรงนี้ ผู้ปกครองนักเรียนก็สามารถที่จะจอดรถตรงด้านฝั่งศาล
พระหลักเมืองโดยที่ให้นักเรียนเดินข้ามสะพานแขวนซึ่งสะพานแขวนนี้ก็จะห้ามรถทั้งมอเตอร์ไซด์ทั้งรถยนต์และ        
รถทุกๆ อย่างห้าม เป็นสะพานคนเดินอย่างเดียวข้ามไปก็จะทุเลาการจราจรที่แออัดในฝั่งทางด้านคลองวัวได้ ซึ่ง
โดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ก าลังจะมีงานเกษตรปราจีนบุรีซึ่งจัดหลายวัน การจราจรก็ยิ่งจะแออัดขึ้นไป แต่ขนาดเดียวกัน
งานเกษตรของเราเป็นหน้าเป็นตาของปราจีนบุรีมาตลอดจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕๐ กว่าๆ อีกเรื่องนึงครับที่มองดู
แล้วไม่สบายใจเลยก็คือ ศาลพระหลักเมืองที่เรากราบไหว้เคารพบูชาถ้าท่านได้มองกันจริงๆ แล้วจะเห็นว่าเอียง    
ยังเอียงอยู่ตอนนี้เอียงมากกว่าปีที่แล้ว ปีต่อไปก็คงจะมากกว่าปีนี้ถ้าเราไม่ท าอะไร ผมเกรงว่าสิ่งที่เรากราบไหว้เกิด
พังหรือเป็นอะไรขึ้นมามันกระทบต่อจิตใจของพ่ีน้องประชาชนในเขตปราจีนบุรีทั้งหมดนั่นก็  คือ เรื่องที่ ๒ ขอฝาก
ท่านผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลองดูตรงจุดที่ผมน าเสนอน าเรียนตรงนี้มองดูแล้วเกิดประโยชน์ก็สามารถที่จะเขียน
โครงการท าลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ได้ เรื่องที่ ๓ อีกเรื่องนึงเราจะมีถนน
เส้นใหม่ตัดจากร้านนพดลผ่านทุ่งนาไปออกตรงซอยอุดมสุภ ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการในการที่จะมีป้ายมีอะไร
บอก เตรียมอะไรก็ตามที่จ าเป็นส าหรับถนนเส้นใหม่เพ่ือที่ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบรับรู้ เรื่องสุดท้ายเรื่องที่ ๔ 
เรื่องใกล้ๆ ตัวของเรา ไมค์ในห้องประชุมครับ ฟังแล้วก็อึดอัดอยู่พอสมควรครับไมค์เรา ไม่ทราบว่าข้างนอกเสียงจะ
เป็นยังไงแต่ในห้องประชุมค่อนข้างที่จะเสียงไม่ดีเสียงอู้อ้ีๆ เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตชุมชน
เมืองพ่ีน้องประชาชนที่ฟังเสียงตามสายเทศบาลฯ เราอยู่ก็มีจ านวนมาก ถ้าหากเสียงออกไปข้างนอกเหมือนในห้อง
นี้ เกรงว่าพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ จะรับฟังข่าวสารได้อย่างไม่ชัดเจน เมื่อรับฟังมาไม่ชัดเจนมันเป็นสื่อที่ไม่
ถูกต้อง ฝากปรับปรุงเรื่องไมค์ครับ ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านนพดล วรมานะกุล  
รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน
จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 
  จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เมื่อคราวประชุมสมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ผมเคยสอบถามในที่ประชุมอยากขอรับฟังค าชี้แจงจากผู้บริหารชุดนี้ชุดปัจจุบัน ๓ ปีกว่าๆ ท า
อะไรให้กับเขตเทศบาลฯ เราบ้าง ประชาชนเขารอรับฟังอยู่เขาบอกมาเขารอฟังอยู่ว่าผลงานชิ้นเอก เช่นอะไรบ้าง 
เช่น เราได้โอนสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ให้กับจังหวัดไปแล้ว ๑ เรื่อง ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบบ้างเขา
บอกว่าเขารอฟังอยู่ ขอบคุณมากครับท่านผู้บริหารครับ 
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  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านจ่าสิบเอกภาคิน 
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑  เรียนเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้ตอบข้อซักถามครับ 
  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ถามเกี่ยวกับ
ผลงานที่ได้ท ามาเงินเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เพ่ิมขึ้นก็คือ ผลงานของเทศบาลฯ เรียกเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากผมได้กวดขันให้เจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บรายได้ไม่ใช่อยู่เฉยๆ และเงินเดือนของพวกท่านจึงได้เพ่ิมขึ้นมานี่
แหละครับเป็นรายได้ชิ้นหนึ่ง และกรณีตอนนี้เราได้งบประมาณมาจากกระทรวงพลังงาน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบห้าล้านบาท) ตอนนี้ก าลังจะส่งงานงวดแรกเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมีการส่งงาน ๓ งวด ในงวด
ต่อไปก็จะเรียกผู้ทีเ่ซ็นต์สัญญาเข้ามาด าเนินการติดไฟจ านวนประมาณ ๕,๐๐๐ ดวง ในเขตเทศบาลฯ ๖๐ % ใ น
งวดที่ ๒ และงวดสุดท้ายจะครบตามจ านวน ก็ต้องอดใจรอเนื่องจากการท างานทุกอย่างมันมีระเบียบมีข้อก าหนด
ว่าระยะเวลาเท่าไรถึงจะเริ่มงานถึงจะส่งงาน ก็ขอให้พ่อแม่พ่ีน้องอดใจรอนะครับ อีกอย่างนึงกล้องวงจรปิดตอนนี้
อยู่ในขั้นเสนอคณะกรรมการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบสเป็กคุณภาพ เนื่องจากมีของจีนของไม่มาตรฐานเราจึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมรายละเอียดในมาตรฐานของกล้อง เพ่ือให้ได้ของที่ดีมีคุณค่าใช้ได้นานมีประโยชน์ส่วนเสียงตามสาย
ที่ติดอยู่นี้ซึ่งเป็นเสียงไร้สายซึ่งบางตัวมีการติดมิเตอร์ที่เสาเลย บางครั้งอาจจะมีการช็อตอาจจะไม่ได้ยินเสียง แต่
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ตรวจสอบมีการเช็คกับพ่อแม่พ่ีน้องว่าตรงไหนไม่ดังก็ให้ติดต่อเข้ามา ไฟฟ้าถนนตอนนี้
เราได้มีการปรับปรุงไปปะบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเขตเทศบาลฯ แล้วได้มีการออกไปติดไฟที่เสียซึ่งได้รับ
รายงานจากเจ้าหน้าที่กองช่าง ซึ่งเราได้ช่างไฟฟ้ามาจาก อบต.ไม้เค็ด อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนขยันลุยงานออกติดไฟ
ทุกวันที่เสีย ส่วนบางครั้งอาจมีหลงหูหลงตาไปบ้างพ่อแม่พ่ีน้องต้องช่วยกันแจ้งอย่างที่บอกมีการแจ้งงานทางไลน์
ส่งรูปเข้ามา ทางเราจะได้แจ้งไปท่ีกองช่างเพ่ือด าเนินการตอนนี้ทุกอย่างเราท างานเต็มที่ พ่อแม่พ่ีน้องเห็นเองว่าเรา
ท างานยังไงทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ขอบคุณครับ 
  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 
  นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทศพล พินิจธนภาคย์          
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี กระผมมีเรื่องหารือที่ประชุมในเมื่อท่านสมาชิกไม่ผ่านญัตติ ๒ ญัตติ ญัตติที่ ๑ 
คือ จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือท าถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ญัตติที่ ๒ สนับสนุนชุมชน ๒ ญัตตินี้ต้องขอหารือในที่ประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ว่าจ่ายขาดเงินสะสมทางท่านสมาชิกต้องการยังไงครับผมฟังแล้วไม่เข้าใจ ไม่ผ่าน ท่านบอกอยากจะได้
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ แต่ว่าจะให้ท าใหญ่ๆ ดังนั้นผมขอหารือในที่ประชุมผมจะได้สั่งการให้กองช่างไปด าเนินการมา
ใหม่เรามีสิทธิ์ให้ สท.ไปดูได้หรือไม่ ว่าจะท าให้ใหญ่ได้ขนาดไหน ผมถามกองช่างหารือแล้วเกรงว่าท าใหญ่แล้วจะช้า
เพราะมันเป็นล ารางสาธารณะแต่ผมว่าคงไม่ช้าครับ ผมเห็นเอกชนถมที่มาติดถนนเลยไม่เห็นมีความผิดตรงไหน 
ตรงนี้ผมก็งงเหมือนกันถมที่มาติดถนนปิดล ารางเลยนั่นเอกชน ถ้าเป็นเทศบาลฯ คงมีปัญหาเยอะคงมีความผิดเมื่อ
เทศบาลฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาเกี่ยวกับล ารางสาธารณะทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ แต่เวลาที่เทศบาลฯ จะท า
เองเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนมันก็มีความผิด ผมจะหารือในที่ประชุมว่าท่านจะเอายังไงเพราะถนนเส้นนี้มันมี
ความจ าเป็นว่าท่านจะเอาท่อระบายน้ าขนาดไหน ผมก็เห็นด้วยกับท่าน สท. เหมือนกันครับว่าท่อระบายน้ าควรที่
จะใหญ่ไว้เพราะถ้าใหญ่ไว้จะใช้ได้หลายปี เอากองช่างมาออกแบบส ารวจเขาไม่ได้มาปรึกษาผมเพราะเขาเห็นผมคง
ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ แต่ผมท างานเยอะมากงานพวกนี้ผมท าเยอะมากเพราะไม่มาปรึกษาผม ผมมีหน้าที่ดูแล 
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กองช่าง ถ้าเขามาปรึกษาผมโดนออกไปแล้วไว้ท าอย่างอ่ืน เลยต้องปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเอายังไงเรื่องที่
สนับสนุน ๑๖ ชุมชน ๑๗ ชุมชน ถามเจ้าหน้าที่ว่าจะเปลี่ยนเป็น ๑๗ ชุมชนได้ไหม มันขาดตรงไหนผมรู้ว่าท่าน สท.
ทุกท่านอยากจะสนับสนุนให้ชุมชนได้ท างานตรงนี้ ข้อมูลมีแค่ ๑๖ ชุมชนที่ส่งไป ที่นี้จะแก้ไขอย่างไงในเมื่อขอ
อนุมัติไปแค่ ๑๖ ชุมชน มันไม่อนุมัติไม่ได้ครับ จะต้องหารือในที่ประชุมว่าเราจะเพ่ิมเป็น ๑๗ ชุมชนได้หรือไม่ มัน
เป็นโครงการพระราชด าริ ผมเข้าใจทุกท่านครับท่านสมาชิกครับอยากจะอนุมัติแต่ท าไมมันหายไป ๑ ชุมชน อย่าง
นี้ต้องหารือในที่ประชุมว่าถ้าเราจะอนุมัติไปได้หรือไม่ อนุมัติไปแล้วอีก ๑ ชุมชนเราท าเรื่องตามหลังมาได้หรือไม่ 
แล้วเราเปิดประชุมสมัยวิสามัญเลย เราสามารถเปิดประชุมได้ครับ พรุ่งนี้ก็เปิดประชุมได้แล้วแต่ท่านประธานฯ 
เรียกมาๆ เพ่ือเปิดประชุมอนุมัติโครงการบ้างโครงการ ชี้แจง คือ ท่าน ผอ.ไม่อยู่ ส่วนกลางส่งมาแค่ ๑๖ ชุมชน เรา
จะค้านไปว่าเรามี ๑๗ ชุมชนแล้ว หรือเราจะอนุมัติ ๑๖ ชุมชน มันเป็นเงินอุดหนุนใช่หรือไม่ผมก็ไม่ทราบ มี ๒ เรื่อง
ครับที่จะปรึกษาท่านประธานฯ ขอมติในที่ประชุมด้วยขอความเห็นของที่ประชุมด้วยว่าถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์จะท า
ยังไงเพราะมันเป็นถนนที่มีความจ าเป็น เหตุที่ไม่อนุมัติเนื่องจากเล็กเกินไปหรืออย่างไรจะด าเนินการท าทั้งที่ต้องท า
ให้ใหญ่ ถ้าไม่อนุมัติจะเล็กจะใหญ่เราจะได้ให้กองช่างออกแบบใหม่และขอมติที่ประชุมใหม่ เปิดสมัยประชุมวิสามัญ   
ก็ได้ครับท่านประธานฯ ถนนเส้นนี้จะได้หมดปัญหาไป ผมดูแล้วยังมี เงินใช้ได้ อีก ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ถึง 
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- ล้านบาท จ่ายขาดเงินสะสมถ้าเรามีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้นมาเราก็ใช้เงินได้ อีกเรื่องนึงท่านต้อง
ประชุมครับเป็นเรื่องโครงการสนับสนุนในโครงการพระราชด าริ ท่าน สท. ทุกท่านก็ลีลานิดนึงว่า เป็นเรื่องของ
โครงการพระราชด าริแต่มันตกไปที่ว่าขาดไป ๑ ชุมชน ขาดไปเพราะอะไรเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเราหรือยังไง               
ท่าน ผอ.สาธารณสุขฯ ไม่ได้มาเข้าประชุม ท่านได้รายงานมาว่าทางส่วนกลางรายงานมาว่ามีแค่ ๑๖ ชุมชน ข้อมูล
ใหม่เราจะแก้ไขอย่างไรเราจะผ่านไปแค่ ๑๖ ชุมชนก่อน ต้องหารือตรงนี้มันเป็นโครงการที่จ าเป็นครับ มันมี ๑๖ 
ชุมชน มันขาดไป ๑ ชุมชนเพราะอะไร พอดีวันนี้ท่านรองปลัดฯ รักษาราชการแทน ก็ไม่ได้เข้าประชุมไม่อย่างนั้น
ผมจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียนี่ ว่าท าไมมันหายไปได้ยังไง เพราะชุมชนพวกนี้ท่าน สท.จันทิรา ชมวงษ์ 
อดีต สจ.ท าเรื่องมาขอจัดตั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ขอแยกชุมชนเพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบ เป็นชุมชนที่มีแต่ผู้ประกอบการ
ค้าเป็นชุมชนต้นแบบพ่ึงจะอนุมัติออกไป เห็นมีชุมชนหน้าค่ายฯ มานานแล้ว ผมไปเห็นทะเบียนบ้าน ทะเบียนยัง
เขียนไว้ชุมชนหน้าค่ายฯ มันเปลี่ยนไปหมดแล้วทะเบียนบ้าน แต่ท าไมข้อมูลยังส่งไม่ถึงส่วนกลางสักที ไม่ได้ว่าอะไร
นะครับพอดีก ากับดูแลน้อย ถามท่านประธานฯ หารือในที่ประชุมให้ด้วยนะครับจะได้สรุป ๒ เรื่องนี้ให้จบ 
ขอบพระคุณมากครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี          ขอบคุณท่านทศพล 
พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 
ขอเชิญท่านอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ  

  นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอาร์ต รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนหารือเรื่องถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ไม่ใช่ว่าไม่ให้ท า ความคิดผมก็
เหมือนกับท่านรองทศพลฯ ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนออกแบบให้มันมาตรฐานดีขึ้น เรื่องเงินส่วนตัวผมไม่ซีเรียส
ครับ ถ้าเจ็ดล้านแล้วท ายังไม่ถึงที่สุดสักสิบล้านค่อยว่ากันไปก็หาได้เรื่องเงินเรามาคุยกัน ไหนๆ ท าแล้วต้องท าให้ดี
ครับ เรื่องที่เน้นท่อระบายน้ าเพราะว่าถ้ามันระบายน้ าไม่ได้น้ าที่ขังบนถนนๆ หนาเท่าไรก็พังถ้าน้ าแช่ ผมถึง
อยากจะเน้นเรื่องนี้ไหนๆ ท าแล้วต้องท าให้ดี เรื่องที่ ๒ ผมน าเรียนปรึกษาเรื่องโครงการของชุมชนเนื่องจากว่า
ช่วงแรกเราไม่เข้าใจว่ามันหายไปไหนอีก ๑ ชุมชน พอท่าน ผอ.กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงมาเราเริ่มเข้าใจแล้วว่า
เงินที่ส่งมาตามฐานข้อมูลเดิม ผมอยากจะขอน าเรียนปรึกษาเกี่ยวกับมติเมื่อสักครู่นี้ใหม่ได้หรือไม่ครับท่าน
เลขานุการสภาฯ ขอบคุณมากครับ 

                                                                                                               /นายไพฑูรย์... 



                                                        - ๑๖ – 
  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอาร์ต รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ ขอเชิญท่านจ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ  

  จ่าสิบเอกภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อสักครู่ที่ท่านอาร์ต รุ่นประพันธ์ 
ได้ชี้แจงไปใช่เรื่องเดียวกันหรือไม่ครับ ได้รับค าชี้แจงมาว่าเงินอุดหนุนตรงนี้เราได้ของบประมาณไปก่อนแล้ว
ประมาณ ๑ ปี ซึ่ง ๑๖ ชุมชนเราได้ขอไป แล้วทางส่วนกลางเขาอนุมัติเงินตรงนี้มาแล้วเพ่ือผ่านสภาฯ แล้วก็น าเงิน
มาใช้จ่าย ส่วนอีก ๑ ชุมชนพ่ึงเกิดมาใหม่มันเป็นชุมชนสุดท้ายมันก็ไม่ทัน ที่จริงแล้วถ้าได้รับค าชี้แจงอย่างนี้เรายินดี
เรากลัวจะมีปัญหากับชุมชนที่ ๑๗ เข้าใจใช่ไหมครับหมายถึงว่าชุมชนที่ ๑๗ มันเกิดขึ้นที่หลัง อนุมัติและจัดตั้ง
ชุมชนที่หลัง ฉะนั้น ๑๖ ชุมชนที่ผ่านงบประมาณไปแล้ว เค้าขอมาแล้วเรายินดีครับ ทางสมาชิกฯ พึ่งจะรับทราบ
จากเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจงให้ฟังอีกครั้งนึง ขอบคุณมากครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านจ่าสิบเอกภาคิน 
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญ
ครับ เชิญท่านสิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ 

  สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ผมขอสนับสนุนการใช้เงินสะสมไปท าถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ เพราะว่าผม
ได้พูดคุยกับชาวชุมชนไว้เยอะแล้วว่าเทศบาลฯ จะท าโครงการนี้ ผมขอสนับสนุนสาเหตุที่สนับสนุนเพราะว่าการใช้
เงินสะสมนั้นไม่ท าให้สถานะการคลังเดือดร้อน เพราะเป็นการใช้เงินเจ็ดล้านกว่าบาท ซึ่งผมคิดว่าเป็นการทะนุบ ารุง
เพราะถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์นั้นเป็นถนนหลักเส้นหนึ่งของเทศบาลฯ ในปัจจุบันนี้ มียานพาหนะใช้สัญจรผ่านไป - มา 
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็น เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนให้ทางเทศบาลฯ ใช้เงิน
สะสมไปท าการปรับปรุงให้เป็นถนนหลักเส้นหนึ่งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ส่วนเรื่องโครงการของชุมชนที่
เบื้องต้นอนุมัตมิา ๑๖ ชุมชนนั้นผมไม่ขัดข้องเพราะชุมชนที่ ๑๗ นั้นเกิดขึ้นที่หลังเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่าน สิบเอกสมพงษ์ 
เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓  ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญ
ครับ ขอเชิญท่านอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

นายอนุสรณ์   คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอนุสรณ์ คันธวณิช 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่ผมสอบถามถึงเงิน ๕,๒๘๒,๐๐๐.- 
บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาท) ที่เป็นในส่วนของเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ก็ได้
ค าตอบจากทางเจ้าหน้าที่กองคลังว่าเป็นในส่วนของเงินที่ท าในส่วนของถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์นี่แหละครับ แต่เป็นใน
ส่วนของก้อนที่คาไว้แล้ว รอบนี้มาอีกก้อนนึงที่ขอมาเมื่อสักครู่ที่ถูกตกไป เลยอยากจะสอบถามว่าก้อนนี้ท าไมมันยัง
คาอยู่ในนี้ครับผม ในขณะที่มีก้อนใหม่มาขออนุมัติแล้ว ตรงนี้อยากจะสอบถามครับว่ามันเป็นระยะช่วงเดียวกัน
หรือเปล่าหรือคนระยะหรือคนละโครงการ ตรงนี้ต้องขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ทางผู้บริหารชี้แจงนิดนึง
ครับ ขอบพระคุณมากครับ 

                                                                                            /นายไพฑูรย์... 



                                   - ๑๗ – 
นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอนุสรณ์ คันธวณิช 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑  ครับ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองคลังชี้แจงในส่วนของข้อสักถามครับ 

นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ     
ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ ยอดเงิน ๕,๒๘๒,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสอง-
แสนแปดหมื่นสองพันบาท) เมื่อสักครู่นี้ก็คือยอดนี้เป็นโครงการเดิม ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น-
บาทถ้วน) ยอดนี้ได้ขออนุมัติสภาฯ ยกเลิกไปแล้ว ส่วนต่าง ๑๓๒,๐๐๐ บาทนี้ (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทนี้) 
เป็นโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่กองคลัง 
ครับ ท่านสมาชิกฯ ยังมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

นายอนุสรณ์   คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน ขอเรื่องเดิมครับแล้วเงินจ านวน
๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่ได้ท าอะไรท าไมไม่คืนกลับครับ หรือจะมีการด าเนินการ
หรือยังไงต่อตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  เงินตัวนี้นะค่ะ ทางกองช่างได้ท าเรื่อง
ยกเลิกสภาฯ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อครั้งที่แล้วค่ะ พอมาท าโครงการใหม่เป็นเจ็ดล้านกว่าบาทเนื่องจากว่ามีเนื้องาน
เพ่ิมข้ึน ก็เลยท าให้ยอดเงินเพ่ิมข้ึนเลยต้องขอยกเลิกโครงการเดิมค่ะ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
เชิญท่านอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ต้องขอบพระคุณอีกครั้ง
หนึ่งครับ ถ้ายกเลิกไปแล้วตัวเลขตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมครับ ต้องเปลี่ยนกลับไหมครับหมายความว่ามันต้องไม่มีหัก
ในส่วนนี้แล้ว ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ถูกต้องไหมครับ 

นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ใช่ค่ะเงินตัวนี้ต้องบวกกลับเข้าไปอีกค่ะ
เพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลเดิม ณ วันที่ ๑ เมษายน ค่ะ 

นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑  อ๋อปี ๖๑ หรือครับ   
คราวที่แล้วเราประชุมกันวันที่เท่าไรครับ อันนี้ถ้าเป็นข้อผิดพลาดผมต้องขออนุญาตให้แก้ไขครับ เงินมันยังคงค้าง
อยู่ว่าเป็นเงินที่หักออก ไม่อย่างงั้นเงินคงเหลือสะสมมันต้องเยอะกว่านี้ถูกต้องไหมครับเมื่อมันถูกยกเลิกไปแล้ว 

นางไพรลิน  ศิริมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ใช่ค่ะ 

นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑  ขอบพระคุณมากครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านอนุสรณ์ คันธวณิช 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

                                                                                             /นายไพฑูรย์... 



                                   - ๑๘ – 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนินการเพื่อปิดประชุมฯ ต่อไป ครับ  

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ กระผมนายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ที่ท่านคอยดูแลและเอาใจใส่ในงบประมาณตอนนี้ คอยดูงบประมาณและเอาใจใส่ในเรื่องการ
ด าเนินงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ ขอขอบคุณท่านนะครับ ญัตติเรื่องขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมอันนี้เรื่องนึง แล้วอีกเรื่องนึงก็คือ เรื่องญัตติใช้จ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการตามพระราชด าริ ๒ ญัตตินี้ ผมจะให้ทางคณะผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติมอีกครั้งนึงในการเปิดประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญไวๆ นี้ครับ แล้วเรามาขอมติกันอีกที ทางสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยากจะให้ญัตติแต่ละ
ญัตติผ่านด้วยความเร่งด่วน เดี๋ยวขอปรึกษาหารือกับท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ กระผมนายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ขอขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ท าหน้าที่เรื่องอ่ืนๆ แทนกระผม 
ในนามของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณมากครับ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๓๕  น. 

      

 

                                      (ลงช่ือ) จ่าสิบเอก                         ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
                          (สุริยันต์   จ าปานิล) 
                                                      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 
 
 
 
                                      (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายไพฑูรย์   ภัคพยัต) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                      
                                                                                                                  /คณะกรรมการ… 
 



 
 
 
 
 
 
                                                            - ๑๙ – 

  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน   
การประชุมดังกล่าว เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕6๑ เวลา 1๑.๐๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 

    (ลงช่ือ) สิบเอก       ประธานกรรมการ 
                        (สมพงษ์       เกิดมงคล)    

 

    (ลงช่ือ)                                   กรรมการ 
                    (นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์) 

 

    (ลงช่ือ)        กรรมการ 
                            (นายอนุสรณ์  คันธวณิช) 

 
         รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 

    (ลงช่ือ) 
              (นายพิชัย     คันธวณิช) 
                                                ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 


