
(ร่าง) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๑  
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี     รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 

 ๒. นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
 ๓. นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์      ปลัดเทศบาล 
 ๔. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์         รองปลัดเทศบาล 
 ๕. นายสัณธิต ิ  แก้วโกมินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 
 ๖. นายชัยพร  ผ่องแผ้ว        ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๗. นางไพรลิน  ศิริมนตรี แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๙. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐. นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๑๑. นางเฉลิมศร ี ชาวเมือง         ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๒. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 ๑๓. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักปลัด 
                                                                                                                 /เริ่มประชุม... 



- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
  
  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่านประธานสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้ 
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท่ีมีอยู่ในต าแหน่งขณะนี้ 
จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี       บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕  สิงหาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครบองค์ประชุมแล้ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

วันนี้ ผมขอแนะน าตัวท่านปลัดเทศบาลที่ย้ายมาใหม่ นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ต าแหน่ง 
ปลัดเทศบาล ขอเชิญด้านหน้าครับ ท่านสมาชิกจะเห็นหน้าชัดๆ เป็นปลัดหนุ่มไฟแรง ท่านเป็นนักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับสูง ได้ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มาจากสังกัด เทศบาลกงพานพัน
ดอน ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในนามของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอต้อนรับด้วยความยินดีที่ได้ร่วมกันท างานเพ่ือ
พัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
                       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

                   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี              มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีหรือไม่ ท่านได้อ่านรายงานการประชุมกันแล้วนะครับ ถ้าเห็นว่าผิดจากรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วถ้าม ีโปรดยกมือขอแก้ไขได้ครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี       เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โปรดยกมือครับ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ านวน....17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน....-......ท่าน 
  - งดออกเสียง จ านวน....๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
                                                                                                                  /ระเบียบวาระ... 



- 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      
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑              

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ที่
แนบท้ายมาพร้อมนี้)  

๒. เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ) 
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี         

  ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๑ / 
๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑              

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ที่
แนบท้ายมาพร้อมนี้)  

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ  
                                    ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน    
ทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

  นายทศพล พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี  

  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี กรณีจ่ายเงินอุดหนุนตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๖๗ ทวิ ดังนี้  

ด้วยคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๗ ชุมชน 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการชุมชนจัดท าประชาคมเพ่ือให้ได้มติที่
ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล นั้น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการชุมชนในการด าเนินโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายต่าง ๆ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น แต่การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาล ซึ่งเป็นรายจ่ายตาม
มาตรา ๖๗ (๘) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๖๗ ทวิ ความ
ว่า “การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”  

                                                                                                            /ดังนั้น... 



                                                 - ๔ - 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้
หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือและยืนขึ้นอภิปรายได้ครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี  

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติเรื่อง ขอเสนอ
ญัตติ จ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โปรดยกมือครับ       

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน....17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน.....-......ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน....๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นคณะกรรมการ  
                                    พัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
                                    (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน    
ทศพล  พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

  นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี       กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่ เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายทศพล พินิจธนภาคย์                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

  ขอเสนอญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 

  เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงขอความ
เห็นชอบให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด ซึ่งประกอบด้วย 

  ๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ านวน ๓ ท่าน 
  ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ านวน ๓ ท่าน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก จ านวน ๓ ท่าน และหมวด ๖ ข้อ ๒๘ 
(๑) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิน่ที่สภาคัดเลือก จ านวน ๓ ท่าน ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

                                                                                                                                /ดังนั้น... 



                                                                     - ๕ - 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) และหมวด 
๖ ข้อ ๒๘ (๑) จึงจ าเป็นต้องเสนอสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ ขอเชิญครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ 
เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงระเบียบฯ แนวทาง
ปฏิบัติในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ดังนี้ 

  เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) และหมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จ านวนชุดละ ๓ ท่าน กรณีที่สภาคัดเลือกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชุม
สมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความ
ยินยอม 
  ในการเสนอชื่อหากการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวนให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับการคัดเลือกหากมีการ
เสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการ
ลงคะแนน 
  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ด าเนินการในลักษณะ
เดียวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลโดยอนุโลม 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
จ านวน ๓ ท่าน ขอเชิญครับ ขอเชิญ สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

  สิบเอก สมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เขต ๓ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอก สมพงษ์  เกิดมงคล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ขอเสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ านวน ๓ ท่าน 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. นายภูเบศร วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๒. นายศิริชัย อาคมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 

๓. นางจันทิรา ชมวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณครับ 

 

                                                                                                        /นายพิชัย... 



                                                 - ๖ - 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอผู้รับรองครับ (มีผู้รับรองถูกต้อง) มี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนหรือไม่  ขอเชิญครับ (ไม่มี ) เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอ ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

  มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ านวน ๓ ท่าน เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกอบด้วย 
  ๑. นายภูเบศร วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๒. นายศิริชัย อาคมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 

๓. นางจันทิรา ชมวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน...17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน....-......ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน...๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในล าดับต่อไปขอให้สภาเทศบาลเมือง 
ปราจีนบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวน ๓ ท่าน เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านศริิชัย อาคมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 

นายศิริชัย  อาคมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศิริชัย  อาคมานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ านวน ๓ ท่าน ดังต่อไปนี้ 

  ๑. สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๒. นายอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 

๓. นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอผู้รับรองครับ (มีผู้รับรองถูกต้อง) มี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอ่ืนหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอ ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

  มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ านวน ๓ ท่าน เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกอบด้วย 

  ๑. สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๒. นายอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 

๓. นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 

  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ จ านวน...17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน.....-.....ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน....๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 
 
                                                                                                                  /ระเบียบวาระท่ี 6... 
 



                                                                   - ๗ - 
ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

      ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน         
                                    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และ 
                                    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบรรเจดิ  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  
   ขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้ในงานของกองวิชาการและ
แผนงาน ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 9 รายการ ทั้งนี้ กองวิชาการและแผนงาน ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ส าหรับด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน  
243,200  บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  
 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  9  รายการ   เป็นเงิน   243,200    

บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของกองวิชาการและแผนงาน ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1.ขอโอนเงินงบประมาณ จ านวน 243,200 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,000 บาท 

                              ๑.๑.๑ รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. 2 ชุด        
                                       จ านวน 16,000 บาท 

    1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 51,500 บาท 

                              ๑.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  2 เครื่อง   
                                      จ านวน 32,000 บาท 

๑.๒.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง จ านวน 7,700 บาท 
๑.๒.๓ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 1 เครื่อง        
         จ านวน 9,000 บาท 

    1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 60,000 บาท 

                              ๑.๓.๑ เพาเวอร์แอมป์กลางแจ้ง  มีก าลังขับไม่น้อยกว่า 300 W จ านวน 20,000 บาท 
                              ๑.๓.๒ เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Powered Mixer) แบบมีขยายเสียงในตัว ภาคขยายในตัว  
                                       ไม่น้อยกว่า 300 Watts  1 ชุด จ านวน 30,000 บาท 
                              ๑.๓.๓ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่ส ารองไฟ ขนาด AVR4000VA/2400Watt หรือ 
                                       ดีกว่า และมีเต้ารับไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 1 ชุด จ านวน 10,000 บาท 
                                                                                                               /1.4 แผนงานบริหาร... 



                                                                      - ๘ – 
   1.4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์          
         ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท 
         1.4.1 กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล   
                  มีระบบชดเชยแสงมีช่องต่อแฟลชภายนอก ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8  fps                       

                   1 เครื่อง จ านวน 70,000 บาท 
    1.5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์           
          ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,500 บาท 
 1.5.1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน  
          จ านวน 48,500  บาท 
2.ขอโอนลดงบประมาณ จากกองวิชาการและแผนงาน จ านวน  243,200  บาท 
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร  
         หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด  
         จ านวน 243,200  บาท     

เหตุผล 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้
หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือและยืนขึ้นอภิปรายได้นะครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี  

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติเรื่อง ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือครับ  

  มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
วิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของกองวิชาการและแผนงาน   

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน...17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน....-......ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน...๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
                                    พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองสวัสดิการสังคม)                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

                                                                                                                         /นายบรรเจิด... 



                                                                     - ๙ - 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

  ขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้ในกองสวัสดิการสังคม 
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้มีประสิทธิภาพ จ านวน  ๑  รายการ  ทั้งนี้กองสวัสดิการสังคม ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ส าหรับด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน  21,000 บาท   
( สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน       

21,000 บาท ( สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. ขอโอนเงินงบประมาณ จ านวน 21,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนหมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน ๑ เครื่อง จ านวนเงิน 21,000 บาท  
( สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก – มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย 
           โดยมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างอ่ืนหรือดีกว่าดังนี้ 
           1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz กราฟิกไม่น้อยกว่า 8 แกน    
           2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกากรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
            - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีว่าไม่น้อยกว่า 8 GB 
            - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
            - มีจอที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366 x 768  pixel มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
            - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายในหรือภายนอก จ านวน 1 หน่วย 
            - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
            - มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
            - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
            - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi และ Bluetooth 

2. ขอโอนลดงบประมาณ จากกองสวัสดิการสังคม จ านวน 21,000 บาท 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 

เงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด จ านวน 21,000 บาท ( สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )    
  
เหตุผล 

  ๑. เพ่ือให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
  ๒. เพ่ือบันทึกข้อมูลเนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องด าเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                                                                                                                           /เพื่อปฏิบัติ... 
 



                                                                    - ๑๐ - 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
(หมวดครุภัณฑ์) ของกองสวัสดิการสังคม หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและยืนขึ้นอภิปรายได้ครับ 

ที่ประชุม – ไม่มี 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตติ
นี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม ่(หมวดครุภัณฑ์) ของกองสวัสดิการสังคม โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (หมวดครุภัณฑ์) ของกองสวัสดิการสังคม  

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน...17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน....-......ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน...๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๘ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                                    พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด)                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ระบบบัตรคิว เพ่ือใช้ในงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้มีประสิทธิภาพ จ านวน ๑ รายการ ทั้งนี้ส านักปลัด ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ส าหรับด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน    
๑40,000 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้                                                                                     
 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่า

ครุภัณฑ์ส านักงาน ระบบบัตรคิว ของงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. ขอโอนเงินงบประมาณ จ านวน ๑40,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

รายการระบบบัตรคิว จ านวน ๑ ชุด จ านวนเงิน ๑40,000 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) 
                                                                                                    /เพ่ือจ่ายเป็น... 



                                                - ๑๑ - 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ / ป้ายแสดงผลประจ าช่องบริการ / เครื่องกดเรียก

คิวส าหรับเจ้าหน้าที่ / ชุดล าโพง และ กล่องควบคุมพร้อมซอฟท์แวร์ เนื่องจากไม่มีก าหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จ าเป็นต้องซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0๘0๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๑ 
ล าดับที่ ๑ 

2. ขอโอนลดงบประมาณ จากส านักปลัด จ านวน ๑40,000 บาท 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด จ านวน ๑40,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )   
                                             เหตุผล 

  ๑. เพ่ือมีระบบจ่ายบัตรคิวแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย  
  ๒. เพ่ือรองรับการบริการที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน จากการถ่ายโอนงานทะเบียนทั่วไป 
  ๓. เพ่ือการให้บริการที่เสมอภาค ตามล าดับคิวก่อน - หลัง และแยกตามประเภทงานที่ใช้บริการ 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ของงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด ถ้ามีโปรดยกมือและขออภิปรายได้ครับ 

ที่ประชุม – ไม่มี 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตติ
นี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด โปรดยกมือครับ                                   

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัด  

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน...17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน....-......ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน...๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๙ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                                    พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
                                    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด)                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

                                                                                                   /ขอเสนอญัตติ... 



                                            - ๑๒ - 

ขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ในงานของแผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 6  
รายการ ทั้งนี้แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 158,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหก-
ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 6 รายการ เป็นเงิน 158,600.-  

บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.ขอโอนเงินงบประมาณ จ านวน 158,600 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   1.1 แผงงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,400 บาท 

1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
1 ชุด จ านวน 22,000 บาท 

1.1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง จ านวน 7,900 บาท 
1.1.3 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1  เครื่อง จ านวน 2,500 บาท 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        
      งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 
      126,200 บาท 

1.2.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000   
        บีทียู จ านวน 2 เครื่อง รวมเป็นจ านวนเงิน 74,000 บาท 

 1.2.2 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี โต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พื้นปูกระจก  
         จ านวน 3 ชุด เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงสูง ชนิดเบาะหนังปรับสูงต่ าด้วยโช๊ค  
         ไฮดดรอลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อ 5 ล้อ จ านวน 3 ตัว รวมเป็นจ านวนเงิน  
         30,000 บาท 
1.2.3 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน จ านวน 6 หลัง รวมเป็นเงิน  
         22,200 บาท  

2.ขอโอนลดงบประมาณ จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด จ านวน      
   158,600  บาท 
   2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน   
         ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
         ขอโอนลด จ านวน 32,400 บาท  
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

            2.2.1 งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 
               เวลาราชการ ขอโอนลด 20,000 บาท   
     2.2.2 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

                    ขอโอนลด 106,200 บาท 
    

 
 

                                                                                                                               /เหตุผล... 
   



- ๑๓ - 
 

เหตุผล 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัดหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและยืนขึ้นอภิปรายได้ครับ 

ที่ประชุม – ไม่มี 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตติ
นี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด โปรดยก
มือครับ                                   

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด 

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน...17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน.....-.....ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน...๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                                     พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา)                          

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้       
   

เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑   
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ านวน 6 โรงเรียน 

โรงเรียนละ ๑๕0,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙00,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างประมาณ
การราคากลางซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  

                                                                                                                            /เนื่องจาก... 



                                                                   - ๑๔ - 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการดังกล่าวจึงมีความ 
จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือให้มีงบประมาณในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค ์

การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นอ านาจอนุมัติของ สภาเทศบาล 
เมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ของกองการศึกษาหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและยืนขึ้นอภิปรายได้ครับ 

ที่ประชุม – ไม่มี 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตติ
นี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองการศึกษา โปรดยกมือครับ                                   

มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองการศึกษา  

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน...17...ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน....-......ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน...๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                      พ.ศ. 25๖๒ (วาระที่ 1) (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒  

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ดังต่อไปนี้ 
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 1. สถานะการคลัง        
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีสถานะ
การเงิน ดังนี้        
        1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๒๔๕,3๒๖,๘๒๕.๑๗ บาท    
        1.1.2 เงินสะสม ๑๕๘,๘๑๕,๓๕๗.๐๗ บาท      
        1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม ๘๙,๔๘๙,๘๓๑.๕๒ บาท    
        1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน – โครงการ รวมเป็นเงิน 
- บาท      
        1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน ๑ โครงการ 
รวมเป็นเงิน 2,๒๐๐,000.00 บาท      
        1.1.6 เงินกู้คงค้าง จ านวน 1๒,๗๒๖,๘๕๗.๘๔ บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.25๖๑  
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น ๒0๓,1๖3,055.23 บาท ประกอบด้วย   
  หมวดภาษีอากร     ๑๐,๙๑๔,7๔๔.๗๔  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  ๗,๗๑๓,๗๘๖.๕0 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    4,๓๑๒,๐๕๗.๘๘ บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -     บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          6๕,๙๐8.00 บาท 

หมวดรายได้จากทุน      -  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    ๕๔,8๑๐,๘๙๗.๑๑ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            12๕,๓๔๕,๖๖๑.๐0 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๒๐,๙๒๙,๙๐๐.๑๕ บาท 
  (3) รายจ่ายจริง    จ านวน  1๖๗,๓๒๔,๕๐๕.๖๐  บาท   ประกอบด้วย  
  งบกลาง      ๒๓,3๐๙,๔๐๘.๔๕ บาท 
  งบบุคลากร     ๙๑,๔๐๑,๕๔๕.๙๙ บาท 
  งบด าเนินงาน     4๖,๘๔๔,๒๗๖.๑๓ บาท 
  งบลงทุน       ๒,๐7๙,๙๙๕.๐๓ บาท 
  งบรายจ่ายอื่น      -  บาท 
  งบเงินอุดหนุน        ๓,๖๘๙,๒๘0.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้  ๒๐,๕๙๔,๙๗๒.๐๔ บาท 
  โดยระบุวัตถุประสงค์ 
           (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   ๑๓๒,๐๐๐.๐๐       บาท 
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 3. งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ 
                     ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25๖๑    
  มีรายรับจริง                2๖,๘๑๐,๙๖๖.๓๖ บาท 
  รายจ่ายจริง      5,๙๕๕,๐๒๙.๐๕ บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร              ๗๘,๙๕๕,๘๓๘.๓๒ บาท 
  กู้เงิน ก.ส.ท.        -  บาท 
  กู้เงิน ก.บ.ท.                 -             บาท 
  อ่ืน ๆ        -    บาท 
  ยืมเงินสะสมเทศบาล      -                     บาท 
  ก าไรสุทธิ      ๒๐,๘๕๕,๙๓๗.3๑    บาท 
            เงินฝากธนาคาร               9,๓๙๗.๘๑   บาท 
           ทรัพย์จ าน า              2๕๐,๖๖๐,000.00      บาท 
 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ 25๖๒  
 รายรับ จ านวนทั้งสิ้น 2๗๔,๔๒๘,๔๖0 บาท ประกอบด้วย 
  รายได้จัดเก็บ     ๓๓,6๑๔,๒๗0  บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ท้องถิ่น  6๗,000,000  บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ท้องถิ่น   1๗๓,๘๑๔,๑๙0 บาท 
 รายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 2๗๓,๙๙๓,๑๓0 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง      ๓๔,๙๘๒,๑๐0  บาท 
  งบบุคลากร             1๔๘,๘๐๐,๗๑0  บาท 
  งบด าเนินงาน     ๗๙,๕๑๑,๑๒0 บาท 
  งบเงินอุดหนุน       7,๙๔๐,000  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น              1,000  บาท 
  งบลงทุน       ๒,๗๕๘,๒00  บาท 

 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ในปีงบประมาณ 25๖๒ กิจการสถานธนานุบาล 
  มีรายรับ     จ านวนทั้งสิ้น 5๘,5๑๑,000  บาท 
  มีรายจ่าย    จ านวนทั้งสิ้น 3๕,๘๖๘,๐๐0  บาท 

โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม  ๓๕,๐๔๗,๘๘๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม    ๘,๔๐๙,๙๙0  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม  1๔๒,๖๔๒,๔๓0 บาท 
  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม      ๘,๔๓๗,๙๘0 บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม    3๕,๘๖๙,๙๘0 บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม      3,๓๔๘,๑๔0 บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม     ๔,๑๕๙,๕๖0 บาท 
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ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม     1,๐๙๕,0๗๐ บาท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม   ๓๔,๙๘๒,๑๐0 บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 2๗๓,๙๙๓,๑๓0  บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม  ๓๐,๒๐๔,๐00 บาท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม    ๕,๖๖๔,๐๐0 บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 3๕,๘๖๘,๐๐0  บาท 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๓๐๙,๘๖๑,๑๓0 บาท 

  ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑ - 256๔) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ เพ่ือขอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ในวาระที่ 1 เพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือยืนขึ้นและอภิปรายไดค้รับ 

  ที่ประชุม  - ไม่มี 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ในวาระท่ี 1 โปรดยกมือครับ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 
ในวาระท่ี 1 
  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ านวน....17....ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ               จ านวน....-.......ท่าน 
  - งดออกเสียง              จ านวน....๑......ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะต้องพิจารณา 3 
วาระ และจะพิจารณารวดเดียวเลยไม่ได้ ในการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ที่สภาเทศบาลฯ มีมติให้รับหลักการร่างเทศบัญญัตินั้นๆ ผมขอหารือที่ประชุมว่าจะก าหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ เป็นระยะเวลากี่วัน 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอครับ ขอเชิญท่าน สมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 
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  นายสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1      กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม 25๖๑ เวลา ๐๘.๓0 น. จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม 25๖๑ เวลา 1๖.๓0 น. 
ครับ 
  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอผู้รับรองโปรดยกมือครับ 

  - มีผู้รับรอง เป็นเอกฉันท์ จ านวน....17....ท่านถูกต้อง 
  - ผู้ไมร่ับรอง                 จ านวน.....-......ท่าน 
  - งดออกเสียง                จ านวน....๑.....ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่าสภาเทศบาลฯ เห็นด้วยให้ก าหนดระยะเวลา
ในการยื่นค าแปรญัตติในวันและเวลาราชการ โดยเริ่มตั้ งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม 25๖๑ เวลา ๐๘.๓0 น. จนถึงวันที่ 
๒๐ สิงหาคม 25๖๑ เวลา 1๖.๓0 น.  

  - ต่อไปเป็นการก าหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงและนัดการประชุมครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ 
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
ได้คัดเลือกไว้แล้วจ านวน ๓ ท่าน เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให้ทั้ง ๓ ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตลอดอายุของสภาเทศบาลจนกว่าจะหมดวาระ ประกอบด้วย 

  ๑.นายนพดล วรมานะกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
  ๒.นายสมบัติ บุญมา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
  ๓.นายไพฑูรย์ ภัคพยัต  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 

และที่ประชุมได้มีมติเลือกทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๙ วรรคแรก การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาในการด าเนินการประชุม และวรรคสอง ให้คณะกรรมการท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ 
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ จึงขออนุญาตด าเนินการประชุมเลือก
ประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ต่อไป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ วรรคสอง     
ได้ก าหนดให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ผมจึงขอ
เชิญท่านสมาชิกเสนอต่อที่ประชุมครับ ขอเชิญท่านอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
ครับ 
  นายอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑   กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ขอเสนอนายนพดล วรมานะกุล เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่น
เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอ่ืนเป็นประธาน
กรรมการ ผมขอมติที่ประชุม โปรดยกมือครับ                               /มติที่ประชุม... 



                                                 - ๑๙ – 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ให้นายนพดล  วรมานะกุล เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัตเิป็นเอกฉันท ์ครับ 

- เห็นชอบมีผู้รับรอง เป็นเอกฉันท์ จ านวน....17......ท่านถูกต้อง 
  - ผู้ไมร่ับรอง                           จ านวน.....-.... ...ท่าน 
  - งดออกเสียง                         จ านวน.....๑.......ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  - ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ ขอเชิญท่าน
ภูเบศร วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

   นายภูเบศร วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภูเบศร วรมานะกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเสนอนายไพฑูรย์ ภัคพยัต เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ    

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอชื่อท่าน 
อ่ืนเป็นเลขานุการ อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อท่านอ่ืน ผมขอมติที่ประชุม     
โปรดยกมือครับ    

มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท ์ให้นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เป็นเลขานุการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

- เห็นชอบมีผู้รับรอง เป็นเอกฉันท์ จ านวน.....17....ท่านถูกต้อง 
  - ผู้ไมร่ับรอง                           จ านวน......-.......ท่าน 
  - งดออกเสียง                          จ านวน.....๑......ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ข้อ ๕๐ ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                                                                      

ข้อ ๕๙ ก าหนดว่า การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด ฯลฯ ซ่ึงในการประชุม
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันนี้ได้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
นั้น เมื่อหมดเวลายื่นค าแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมีการประชุมพิจารณาค าเสนอแปรญัตติที่มีผู้ที่ยื่นเข้า
มา ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมก าหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งต่อไป และในวันและเวลาเสนอค าแปร
ญัตติ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านมารอรับค าแปรญัตติจากสมาชิกหรือฝ่ายบริหารด้วย และขอมติที่ประชุมก าหนด
ประชุมสรุปในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ท่านสมาชิก
เห็นด้วยโปรดยกมือครับ 

 
                                                                                                    /มติที่ประชุม... 



                                               - ๒๐ – 
มติที่ประชุม - เห็นชอบมีผู้รับรอง เป็นเอกฉันท์ จ านวน.....17.....ท่านถูกต้อง 

                  - ผู้ไมร่ับรอง                           จ านวน......-.......ท่าน 
                  - งดออกเสียง                         จ านวน......๑......ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

- และวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้มาร่วมประชุมจ านวน...18...ท่าน ลา...-...ท่าน ป่วย...-....ท่าน ผมจึง
ขอนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 
ในวันที่ 2๔ สิงหาคม 25๖๑ เวลา 1๐.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ส าหรับท่านที่ลาจะมี
หนังสือแจ้งให้ทราบ ก าหนดประชุมสรุปจะเป็นวันที่ ๒๑ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ส่วนวันประชุมในวาระที่ 2 
และวาระที่ 3 จะเป็นวันที่ 2๔ สิงหาคม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

  ที่ประชุม  - รับทราบ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ผมขอย้ าอีกครั้งส าหรับการประชุมครั้ง 
ต่อไปคือ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นะครับ สิบโมงเช้าไม่ใช่บ่ายสองโมงนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๒ เรื่องอ่ืนๆ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่องอ่ืนๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและน าเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ครับ 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ  เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    
เขต ๒ 
  นายประเสริฐ   เล็บครุฑ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒               กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอพูดเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดอยู่ทั่วเทศบาลเมืองปราจีนบุรีของเราดูจาก
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ทางฝ่ายบริหารได้บอกว่าได้งบประมาณมาสิบห้าล้านบาทจากกระทรวงพลังงานซึ่ง
สามารถติดไฟฟ้าได้ถึงประมาณ ๕,๐๐๐ ดวง อันนี้ผมไม่ซีเรียสคือประมาณนั้น ถ้าติด ๕,๐๐0 ดวง ทั่วเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีตามตรอกซอกซอย ซึ่งจากการส ารวจของกระผมไม่ได้ไปส ารวจไฟฟ้าส ารวจจากการติดตั้งได้รับค าชมเชย
จากประชาชนที่สัญจรไป – มา ในเขตเทศบาลฯ ว่าเทศบาลฯ มีไฟฟ้าที่สว่างไสวเป็นที่ชื่นชอบและยินดีโดยเฉพาะ
ถนนราษฎรด าริและเทศบาลด าริสว่างมาก บางถนนผมไม่ทราบว่าผู้รับเหมาติดตั้งไปเสร็จหรือยังบางถนนสายหลักโดย
โดยเฉพาะถนนแก้วพิจิตรตั้งแต่สี่แยกไฟแดงไปจนถึงถนนแก้วพิจิตรยังมืดอยู่ท่านที่อาศัยอยู่แถวๆ นั้นโดยเฉพาะท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่อาศัยอยู่แถวนั้นคงจะทราบยังมืดอยู่ จากการสังเกตของกระผมโคมไฟฟ้ามีสองขนาด มีขนาด
เล็กกับขนาดใหญ่ในความคิดของกระผม ขนาดใหญ่คงจะติดตามถนนสายหลักส่วนขนาดเล็กติดในซอย แต่ปรากฏว่า
ไปส ารวจซอยดูแล้วบางซอยได้ขนาดใหญ่สว่างไสวมากโดยเฉพาะซอยทรัพย์ไพลิน ซอยถนอมจิตและซอยถัดมาคือ
ซอยส าราญได้โคมไฟขนาดใหญ่ ส่วนถนนหลักสายปราจีนตคามก็ยังเป็นของเดิมอยู่ยังปกติอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนโคม
ไฟอันเดิมแต่ตามตรอกซอกซอยในระหว่างถนนแก้วพิจิตรกับถนนปราจีนตคามติดเรียบร้อยแล้วมีความสว่างมากเป็น
ที่ชื่นชอบของประชาชนตามตรอกซอกซอย แม้แต่พระที่บิณฑบาตในตอนเช้ายังชมเทศบาลฯ ว่าเดี๋ยวนี้มีความ
ปลอดภัยสูง เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้กองช่างที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งซึ่งกองช่างไม่ได้ติดตั้งหรือผู้รับเหมาติดตั้ง   
ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าที่ปรึกษาได้วางแผนติดตั้งไว้อย่างไร เพราะสังเกตจากการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ
หลอดคือโคมหรือมีขาด้วย เพราะการติดตั้งในถนนสายวัดแก้วพิจิตรติดตามสภาพคือเอาหลอดเล็กไปติด บางทีขาหัน
เข้าบ้านเรือนไม่ได้หันออกถนนคือ ติดตามสภาพอันไหนติดได้ก็ติด ติดไปตามสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มี  
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ติดตามสภาพที่มีขาอยู่ เพราะฉะนั้นจึงขอให้กองช่างชี้แจงซึ่งเป็นกองที่รับรู้ดีที่สุดว่าวางแผนกันไว้อย่างไร ติดตั้ง
อย่างไร ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เชิญท่าน 
จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

  จ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑             กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจ่าสิบเอก ภาคิน ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑  ท่านสมาชิกท่านประเสริฐ เล็บครุฑ ได้พูดถึงเรื่องโคมไฟฟ้าที่ติดอยู่ปัจจุบัน
นี้ขอบคุณมากครับ โดยเฉพาะถนนแก้พิจิตรพลาดพิงถึงในเขตที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่ ในเขต ๑ เหมือนที่ท่านประเสริฐ 
เล็บครุฑ พูดถูกต้องครับ แต่มันมีอย่างนี้มันไม่ได้เปลี่ยนทุกดวง เปลี่ยนบางดวงเว้นสองดวง เปลี่ยนสองดวงเว้นสามดวง
ก็ใช้หลอดยาวเหมือนเดิม ส่วนขาก็ใช้ขาเดิมหลอดไฟที่ไปติดใหม่ดวงเล็ก ถามว่าสว่างไหมก็สว่างดี แต่บางหลอดยังเป็น
หลอดเดิมอยู่ ผมอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรคือดวงเว้นดวงหรือว่าท าไมไม่เปลี่ยนทั้งหมดหรือดูตามสภาพ แต่บางดวงที่เอา
ไปเปลี่ยนก็ไม่ติดที่หน้าประปาเก่า หลอดใหม่ LED เอาไปเปลี่ยนแล้วก็ไม่ติด ฉะนั้นจึงอยากสอบถามหลายๆ ที่ เส้น
คลองวัวก็เหมือนกันตามซอยทุกซอยดวงเว้นดวง สองดวงเว้นดวงเอาอะไรมาเป็นตัวแปรที่มาเปลี่ยนตรงนี้ ใครเป็นผู้
วิเคราะห์ว่าจะต้องเปลี่ยนดวงนี้หรือดวงนี้ไม่เปลี่ยนท าไมไม่เปลี่ยนทั้งหมด ขาบางขางอสนิมกินเคอะก็เอาของใหม่ไป
ติดไม่ทราบว่าเหตุผลเพราะอะไร งบประมาณสิบห้าล้านบาทเปลี่ยนห้าพันดวง ตกดวงละสามพันบาทคร่าวๆ นะครับก็
อยากจะให้มันดี บางจุดก็ยังมืดอยู่ บางหลอดก็ยังดับอยู่ก็มี ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี     ขอบคุณท่าน จ่าสิบเอก ภาคิน  
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 
เชิญท่านเลิศฤทธิ์ วินุราช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ 

  นายเลิศฤทธิ์  วินุราช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓       กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท่าน กระผม นายเลิศฤทธิ์ วินุราช สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๓ วันนี้มีแต่คุยเรื่องไฟ ผมก็มีเรื่องไฟเหมือนกันที่อ่ืนเค้าติดแล้วไฟสว่าง แต่แถวชุมชนบัวลายไฟไม่ติด
เลยครับ ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดอุดมวิทยารามถึงร้านบวรประมาณ ๔๐๐ เมตร และก็เลยไปนิดนึงมีไฟเหมือนกันแต่
ต้นไม้บังหมด ก็อยากจะให้ไปส ารวจขอไฟหน่อยครับ โดยเฉพาะทางเข้าชุมชนบ้านบัวลายมืดและบริเวณหน้า
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ มีไฟแต่ต้นไม้บังหมด ขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ไปตัดกิ่งไม้ลงสักนิดนึง และในชุมชนบ้าน
บัวลายไม่มีไฟรุ่นใหม่เลยครับ ไม่แน่ใจว่ายังไม่เจริญหรือเปล่า และอีกเรื่องนึงครับ หลอด LED บริเวณโค้งแม่หม้ายติด
ไดย้ังไม่ถึงเดือนไฟก็ดับไปแล้วกรุณาให้ช่างไปส ารวจด้วยครับ โค้งแม่หม้ายทางเข้าวัดแจ้งหน้าร้านผัดไทยครับ อีกเรื่อง
นึงเกี่ยวกับรถขยะมีพ่อแม่พ่ีน้องไปบอกกล่าวเสมอเลยว่ารถขยะไม่ค่อยไปเก็บ บางวันก็ประชดเอาขยะไปทิ้งทีห่น้าบ้าน
ผมเลย ผมบอกเดี๋ยวมาๆ สามวันแล้วยังไม่มาเลย ฝากผู้บริหารไปถึงแผนกรถเก็บขยะด้วยครับ อีกเรื่องนึงดินทรุด
บริเวณหน้าบ้านผมเองครับ เมื่อปีที่แล้วว่าจะไปเทดินให้จะไปถมดินให้สองฝนแล้วนะครับ ถ้ามีโอกาสไปด าเนินการให้
ด้วยขอบคุณมาก สวัสดีครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี     ขอบคุณท่านเลิศฤทธิ์ วินุราช 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ เชิญท่านไวยวิทย์ เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ครับ 
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นายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไวยวิทย์  เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง จากการที่ได้มี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ซักถามกรณีไฟฟ้าสาธารณะที่เราได้ด าเนินการติดตั้งใหม่ กระผมขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ คือ
เดิมที่เริ่มแรกโครงการนี้ที่ไปที่มาคือ ทราบจากเพ่ือนผมที่เป็นผู้อ านวยการกองช่างด้วยกันที่ปฏิบัติงานอยู่เทศบาลอ่ืน
ซึ่งได้แจ้งว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนมีโครงการที่จะสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าให้กับทุกหน่วยราชการที่ต้องการ หรือมีความประสงค์ที่จะของบประมาณในส่วนนี้ กระผม
เห็นว่าในเขตเมืองปราจีนบุรีก็น่าที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโคมไฟให้มันสว่างขึ้นโดยประหยัดพลังงานด้วยโดยใช้
เป็นหลอด LED ผมได้ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนได้ทราบรายละเอียดว่า ต้องด าเนินการ
ส ารวจไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า หลายๆ อย่างย้อนหลังไป ๑๒ เดือน กฎหมายการจัดตั้งเทศบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายๆ อย่างแล้วกรอกข้อมูลเข้าไป ทางกรมฯ ก็ได้พิจารณาว่าสมควรที่จะ
อนุมัติให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้รับงบประมาณในส่วนนี้ก็เลยอนุมัติโครงการมาให้เทศบาลฯ และเทศบาลฯ ได้
ด าเนินการของบประมาณโดยการขอราคาจากหน่วยงานข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหาร หรือว่าเทศบาลที่ได้รับ
งบประมาณประเภทนี้ ที่ใช้โคมไฟประเภทนี้ขอราคามาเพ่ือก าหนดเป็นราคากลาง เพ่ือที่เทศบาลจะได้ด าเนินการขอ
งบประมาณไป สรุปเทศบาลฯ ได้รับงบประมาณมาเป็นจ านวนเงินสิบหกล้านกว่า ในสิบหกล้านกว่าจะแบ่งเป็นสอง
ส่วน ส่วนที่หนึ่งจะแบ่งเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าโคมไฟฟ้าสิบห้าล้านกว่า ซึ่ง
ในที่นี้โคมไฟฟ้าหมายถึงว่าเขาให้แต่โคม แต่ขาใช้ของเดิมของเทศบาลคือ ถอดโคมฟลูออเรสเซนต์ ๔๐ วัตต์ออกแล้ว
เปลี่ยนเป็น LED /๑๘ วัตต์ ในส่วนของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในส่วนของโคมไฟฟ้าถนน ๒๕๐ วัตต์ ก็จะเปลี่ยนเป็น
โคม LED/๑๓๐ วัตต์ ซึ่งคุณภาพเทียบเท่ากับหลอด ๒๕๐ วัตต์ ซึ่งในส่วนนี้ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกระแสไฟฟ้า
มากมายก็ได้สอบถามทางที่ปรึกษาที่ได้เสนอตัวเข้ามาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลกที่ท าโครงการนี้ เป็นที่ปรึกษาของเราตลอดมา ส าหรับการติดตั้งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ด าเนินการติดตั้งไป
แล้วและท าส่งงานงวดที่หนึ่งซึ่งงานทั้งหมดจะแบ่งเป็น ๓ งวด / งวดที่ ๑ ประมาณ ๓๐ % ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างพ่ึงจะส่ง
งานงวดที่ ๑ ก็ยังคงเหลืออีก ๒ งวด ในส่วนที่ท่านสมาชิกถามว่าท าไมติด ๑ โคมเว้น ๒ โคม ก็จะเรียนให้ทราบว่าคือ 
ในการส ารวจเจ้าหน้าที่ไปส ารวจนับโคมจาก 1 ไปถึงจนโคมที่ ๑๐ แต่ไม่ได้คิดว่าโคมดั่งเดิมเป็นโคมสังกะสีซึ่งผูกไว้กับ
เสาไฟฟ้ามันไม่มีขา ซึ่งในที่นี้ทางกรมฯ ก็สนับสนุนเฉพาะโคมไม่ได้สนับสนุนขา เราก็เลยไม่สามารถติดตั้งได้ก็เลยให้ไป
ติดตั้งในจุดอ่ืนที่เห็นว่าสมควรหน้าจะติดตั้งเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งเทศบาล ขณะนี้ผู้รับจ้างยังอยู่ในสัญญาเทศบาลฯ ได้
ขอความร่วมมือออกเสียงตามสายให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ช่วยตรวจสอบว่ามันมีจุดใดช าทรุดเสียหายบกพร่อง
เพ่ือที่เทศบาลฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการแก้ไขและได้มีประชาชนแจ้งเข้ามาประมาณ ๒,๓ ราย ขอเรียนชี้แจงให้
ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี          ขอบคุณท่านไวยวิทย์     
เชยประทุม ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่าน         
จ่าสิบเอกภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

จ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑            กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจ่าสิบเอก ภาคิน ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑  วันนี้ผมจะมาสอบถามเรื่องถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ อาจจะเถ้าความเดิม    
นิดนึงตอนนั้นประชุมสภาสมัยที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๔ เดือน ขอเถ้าความเดิมนิดนึง
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ มีความยาว ๑,๔๓๙ เมตร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ความหนา 5 เซนติเมตร จากสี่แยกไฟแดงวัด
แก้วพิจิตรถึงทางรถไฟหลังค่ายจักรพงษ์ คราวที่แล้วที่ เราไม่ได้อนุมัติเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้ที่เสนอขึ้นมาท าแบบลูบ
หน้าปะจมูกไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังเราก็เลยเสนอสิ่งดีดีให้ท าถนนให้กว้างขึ้น ท าท่อระบายน้ าให้ดีขึ้น จะได้เป็นถนนที่
ดีให้ความสะดวกกับประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนในระหว่างการจราจรที่เร่งด่วน จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ ๔ เดือน 

                                                                                                       /ที่ตกลงไป... 



                                               - ๒๓ – 
ที่ตกลงไปและเราก็ให้เสนอข้ึนมาใหม่ แต่วันนี้ไม่มีในวาระการประชุม ถามว่าถนนเส้นนี้เราไม่ท าแล้วหรือก่อนหน้านั้น 
ไปออกโซเซียลว่าผมอยากจะท าแต่สมาชิกไม่ให้ท า ก็ไปคุยกับสมาชิกกันเอง แต่ตอนสมาชิกให้ท าก็ไม่อยากจะท า     
ผมก็ไม่รู้ว่าพ่ีน้องประชาชนในเขตนั้นที่อยากจะใช้ถนนเส้นนี้จะมีความคิดยังไง แต่วันนี้ท าไมไม่มีวาระนี้เข้ามา ผมก็เลย
จะถามในที่ประชุมว่า มันหายไปไหน ท าไมไม่เอาเข้ามาแล้วเมื่อไรจะได้ท า เงินที่เราจะท าก็มีมหาศาลยี่สิบกว่าล้านท า
ได้อยู่แล้วเงินเราเยอะแยะจ่ายขาดสะสม แล้วจะได้ท าเมื่อไร รอเมื่อไรครับ อยากให้ท่านสมาชิกได้รับรู้ด้วยว่าพวกเรามี
ความเป็นห่วงอย่างยิ่งถนนเส้นนี้ แต่ก็ไม่รู้หายไปไหนเหมือนกัน อยากจะเรียนให้ประชาชนได้ทราบว่าทางสมาชิกสภา
เทศบาลฯ อยากจะให้ท าแต่ตอนนี้มันหายไป ก็เลยจะถามที่ประชุมว่า เราจะท ายังไงที่รีบท าเร็วๆ มันเดือดร้อน        
เราก็ยอมรับว่ามันเดือดร้อนจริงๆ ท าให้ดีท าให้เด่น ฝากท่านประธานสภาและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้รีบ
ด าเนินการโดยเร่งด่วน อีกไม่กี่วันเราก็จะประชุมอีกแล้วเอาเข้าระเบียบวาระได้หรือไม่ท าได้หรือไม่ อยากจะให้ท าให้
เสร็จด่วนๆ ท าได้หรือไม่ ถ้าท าไม่ได้ในสมัยหน้าที่จะประชุมผมก็จะพูดอีก จึงฝากเรียนประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้ร อ
นิดนึงนะครับ เดี๋ยวผู้บริหารจะท า ขอบคุณมากครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี     ขอบคุณท่านจ่าสิบเอกภาคิน 
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ  
ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

นายประเสริฐ   เล็บครุฑ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒               กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ จากที่ท่านภาคิน ได้น าเสนอเก่ียวกับเรื่องถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ตัวผมเองก็มี
ความเห็นด้วยและก็อยากจะออกความคิดเห็นว่า เราจะท ากันยังไงพบกันครึ่งทางไหม ทางฝ่ายกองช่างท าโครงการมา
เอาเข้ามาใหม่ก่อนจะเข้าโครงการให้น าเสนอมาว่าสมควรหรือไม่ว่าแบบนี้พอใจไหมเรามีงบประมาณเท่านี้ บางครั้งผม
อ่านจากรายงานแล้วว่าฝ่ายกองช่างบอกว่าการจะท าท่อระบายน้ าทั้งสองฝั่งมันต้องขยายถนนออกไปบนล ารางด้านข้าง
ใช่ไหมครับ นั่นคือเหตุผลของเขาส่วนท่อระบายน้ า ๖๐ เซนติเมตร กับ ๑ เมตร ก็ไม่หน้าจะมีปัญหามันสามารถท าได้
อยู่แล้ว แต่ปัญหาคือเราจะต้องรุกล้ าไปทางล ารางทั้งสองฝั่งก็ต้องขออนุญาต จากการอ่านรายงานที่ผมเข้าใจนะครับว่า
ต้องขออนุญาตแต่ไม่ทราบว่าขออนุญาตจากใคร ทางฝ่ายกองช่างได้น าเสนอมาแล้วเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าเป็นไปได้
ก็ขอให้ท าโครงการนี้ขึ้นมาแล้วน าเสนอก่อนที่จะเข้าสภาเทศบาลฯ ก็มาพูดคุยกันก่อนมันจะได้จบเสียทีเพ่ือประชาชน
จะได้สัญจรไป–มาสะดวก และอีกอย่างหนึ่งถนนสายนั้นถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ถ้าท่านท าแล้วควรจะพ่วงเรื่องไฟฟ้าเข้า
ไปด้วยไม่ใช่ท าแต่ถนนไฟฟ้าไม่มีเดี๋ยวยุ่งอีกเอางบประมาณใส่เข้าไปเลยไหนๆ จะท าแล้วใส่ไฟฟ้าเข้าไปด้วยมันจะได้จบ
เสียทีประชาชนจะได้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่หน้ายินดีเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดตอนนี้อยู่
ในขบวนการของจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องสเปค ซึ่งผมเองไม่ทราบว่าทางจังหวัดท าเรื่องส่งมาทางนี้หรือยังว่า สเปคเป็นยังไง
ของจีนไม่ชอบๆ ของประเทศไหนผมไม่รู้แต่ขอให้มีคุณภาพก็แล้วกัน  เพ่ือประชาชนจะได้อยู่ด้วยความปลอดภัย
ปราศจากโจรขโมยถึงแม้ว่าจะป้องกันไม่ได้  แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งท าให้การโจรกรรมหรือขโมยก็อาจจะลดลงได้ 
เพราะฉะนั้นของฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยติดตามเรื่องให้เร็วที่สุด เพราะว่าเรื่องนี้ผ่านมาปีกว่าหรือสองปี กว่าผ่านสภา
มาแล้วเรื่องกล้องวงจรปิดงบประมาณก็มีแล้วติดได้ก็ควรติด ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เชิญท่าน
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบค าถามของสมาชิก
สภาเทศบาล ครับ 
  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  

                                                                                                                         /ขอตอบเรื่อง... 



                                               - ๒๔ – 

ขอตอบเรื่องกล้องวงจรปิดเราได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จะได้เริ่มด าเนินการติดภายในเดือนหน้านี้
ครับ ๓๐ จุด ส่วนเส้นถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ซึ่งมีการประมาณราคาเข้ามายี่สิบหกล้านตอนแรกเราจะเอาญัตตินี้เข้าพอดี
ท่านปลัดย้ายมาใหม่ ก็ได้ให้มีการประชุมตรวจสอบกันอีกครั้งว่าถนนเส้นนี้มันคุ้มค่าไหมที่จะใช้เงินยี่สิบหกล้านมันมาก
เกินไปหรือไม่ส าหรับเงินตัวนี้ เพราะจะท าอะไรเราต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียเงินไปจ านวนยี่สิบ
หกล้านผมก็ได้พูดคุยกับท่านปลัดก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดูอีกที ว่าส่วนไหนที่พอจะตัดออกที่ไม่จ าเป็นจะต้อง
ใช้เงินมากถึงขนาดนี้ เราค านึงความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้ว แต่เราต้องค านึงถึงผลคุ้มค่าที่การใช้เงินแต่ละบาท
เป็นภาษีอากรของประชาชนท าอะไรต้องให้คุ้มค่า สิ่งไหนที่ไม่จ าเป็นก็ไม่ควรใส่อย่างท่อระบายน้ ายาวตลอด ซึ่งเป็น
ถนนธรรมดา ฝนตกมันก็ไหลลงล ารางซ้าย-ขวาอยู่แล้ว มันไม่มีความจ าเป็นที่ไปวางท่อให้เปลืองงบประมาณและเป็น
เงินสะสมอันตรายในการใช้เงินสะสม ซึ่งคดีแต่ละอย่างใช้เงินสะสมท าถนนผู้บริหารติดคุกมาเยอะแล้ว ผมจะท าอะไร
จะต้องท าให้รอบคอบถ้าท่านอยากจะท าอะไรตามใจ โดยที่นึกเองเออเองก็ต้องมาเป็นผู้บริหาร ตอนนี้เราท าด้วยความ
ระมัดระวังตามระเบียบขั้นตอนก็ทนกันหน่อย หรือไม่เราก็จะหาทางท าเฉพาะส่วนช่วงที่น้ าขังวางท่อระบายน้ าในส่วน
ที่ชาวบ้านเดือดร้อนเพ่ือให้ไหลลงล าราง เพราะตอนนี้ที่มีการร้องเรียนก็คือ ช่วงน้ าขังบริเวณจากแยกโซเฟียไป
ประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งมีบ้านอยู่ซ้าย-ขวาไม่มีท่อระบายน้ า ส่วนเส้นที่รถวิ่งซึ่งเป็นต้นไม้สองข้างทางก็ไม่หน้าจะมี
ปัญหาอะไรไม่มีน้ าตกค้างแน่ พอฝนตกลงมาน้ าก็ไหลลงซ้าย-ขวา เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็คงจะต้องเรียกทางกอง
ช่างท่านปลัดมาคุยกันอีกทีว่าถนนเส้นนี้เราจะวางแผนอย่างไรเพ่ือใช้งบประมาณทีคุ่้มค่าท่ีสุด ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายเทศมนตรี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

นายประเสริฐ   เล็บครุฑ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒               กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ฝากเรื่องเสียงตามสายมีประชาชนร้องเรียนมาเสียงตามสายปากซอย
ปราจีนตคาม ๑๓ ทางด้านถนนแก้วพิจิตร วัดแก้วพิจิตรมีการถอดออกไปแล้วแต่ไม่น ากับมาติดอีก ๒ เดือนแล้วครับ 
เค้าบอกว่าไม่เห็น บอกว่าเสียถอดออกไปแล้วไม่น ากับมาเลยช่วยชี้แจงสักนิดนึงให้เค้ารับทราบว่าเอาไปแล้วจะไปติดให้
เค้าเม่ือไร ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เชิญท่าน
สิบเอกสมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ 

สิบเอก สมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เขต ๓ กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เครารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอก สมพงษ์  เกิดมงคล  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ที่ผมรุกขึ้นมาเพ่ือจะสนับสนุนแนวคิดของ สท.ภาคิน ธรณีทอง และ สท.
ประเสริฐ เล็บครุฑ เกี่ยวกับถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอยากจะฝากผู้บริหารแจ้งไปยังฝ่ายรับผิดชอบ
อย่างกองช่างไปส ารวจเส้นทางสฤษฎ์ยุทธศิลป์ว่าสมควรที่จะใช้ผิวถนนความกว้างเท่าไร  ความยาวเท่าไร เพ่ือที่จะ
น ามาตั้งเป็นงบประมาณ ส่วนที่จะใช้เงินสะสมหรือเงินงบประมาณแล้วแต่ฝ่ายผู้บริหารจะพิจารณา แต่ขอฝากไว้ว่าการ
สร้างสาธารณูปโภคอย่าไปคิดเรื่องก าไรขาดทุน คิดเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ขอฝากถ้าจะท า
โครงการนี้ขึ้นมาจริงๆ ขอให้ไปส ารวจให้ถูกต้องสมควรที่จะท าถนนให้กว้างขนาดไหน ถนนเส้นนี้โดยปกติแล้วพ้ืนที่มี
ความกว้างเท่าไรจะลาดยางหรือเทคอนกรีตใช้ความกว้างเท่าไร ความหนาเท่าไรถึงจะมีความแข็งแรง ขอฝากฝ่าย
ผู้บริหารให้ไปท าการส ารวจในช่วงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

                                                                                                      /นายไพฑูรย์... 



                                               - ๒๕ – 
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี     ขอบคุณท่าน สิบเอกสมพงษ ์        

เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 
เชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้ตอบ
ค าถามของท่านสมาชิก ครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องเสียงตามสายของเรามีปัญหาอยู่เยอะเนื่องจากเป็นเสียงไร้สาย
บางครั้งไปติดใกล้กับสายเคเบิ้ลก็จะมีสัญญาณรบกวนมันก็จะมีเสียงหอน เราก็น าไปเปลี่ยนแล้วเอาเสียงตามสายไปติด
ติดแบบมีสายเพราะบางที่ช่วงนี้หน้าฝน บางครั้งเราก็ไม่กล้าที่จะเปิดเพราะกลัวกระแสไฟรั่ว เพราะช่วงฝนตกอาจจะมี
ฟ้าผ่าลงมารบกวนท าให้เครื่องเสีย และอีกกรณีนึงคือ พอเราไปติดแล้วบ้านที่เราน าไปติดไม่ต้องการให้เราไปเอาออก
แต่บ้านที่อยู่ถัดไปต้องการ มันก็มีปัญหาซึ่งมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ในชุมชนแต่ละซอยบางซอยไม่มีเลย บางซอยเราติด
เสร็จแล้วให้ไปเอาออก ขอแจ้งให้ทราบด้วยว่าที่เราไปเอาออกเพราะบางบ้านไม่ต้องการฟัง เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
คือบางครั้งบางซอยเราถึงต้องให้ลงชื่อมาว่า ท่านต้องการหรือไม่ต้องการให้ลงชื่อมา ถ้ามีคนที่ต้องการเยอะเราก็จะ
น าเข้าไปติด แล้วจะติดตรงไหนต้องเลือกจุดกันอีกที ถ้าไปติดใกล้กับบ้านคนที่ไม่ต้องการเดี๋ยวเค้าก็จะมาร้องเรียนอีก
ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ค่อยตกขอฝากไว้ด้วย ส่วนปัญหาเรื่องขยะซึ่งตอนนี้คนงานท้ายรถขยะเราขาดและก็
คนขับรถขยะด้วยและเราได้รับเพ่ิมมาแล้ว อีกหน่อยก็คงจะดีขึ้นเพราะกรณีคนท้ายรถขยะซึ่งมีจ านวนจ ากัดแต่ละคัน
ต้องมีคนท้ายรถถึง ๓ คน ถ้าป่วยไปหนึ่งคนรถขยะที่ตั้งตารางวิ่งไว้แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนคิวกะทันหัน  ต้องเอาคนอีก
คิวนึงมาอยู่ในคันนี้เพ่ือให้วิ่งได้ มันก็จะท าให้ตารางการท างานของเราเปลี่ยนแปลงไปหมด เพราะเป็นปัญหาเราหาคน
ท้ายรถขยะเราหาไม่ได้ เราก็เปิดรับสมัครอยู่ ส่วนคนขับรถขยะเราก็พ่ึงรับสมัครเข้ามา แล้วบางครั้งรถขยะเสียรอบวิ่ง
การเก็บขยะก็น้อยลงขยะซึ่งมีมากขึ้นคนทิ้งเพ่ิมขึ้นทุกวัน ขยะจาก อบต. ก็มาทิ้งในเขตเทศบาล สังเกตได้จะขนใส่
ท้ายปิคอัพ ท้ายรถเก๋งออกมา ขับเข้ามาในเขตเทศบาลเปิดกระบะเปิดท้ายรถเก๋งใส่ถังของเทศบาลจนเต็มทั้งๆ ที่เรา
พ่ึงไปเก็บแท้ๆ สักพักเต็มอีกแล้วพอเต็มปุ๊บคนถ่ายรูปร้องเรียนเทศบาลไม่มาเก็บเลยเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง ที่เรารู้ เพราะ
อะไรเราอยู่ในเขตเทศบาล เราขี่วนทุกวันอยู่แล้วเรารู้ว่าปัญหามันเกิดแต่เราก็พยายามแก้อยู่เราไม่ได้อยู่เฉยๆ เรา
พยายามโทรสั่งให้กองสาธารณสุขฯ ไปเก็บตามโรงเรียนหรือตรงไหนที่มีปัญหาจริงๆ โทรมาเราก็จะมีรถขยะคันเล็กไป
เก็บให้ก่อน เพราะปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ การคัดแยกขยะในชุมชนบางทีเราไม่ต้องไปพูดถึง คุณทิ้งขยะ
ให้ลงถังก่อนพอ ปัญหาเช้าเรากวาด เย็นโรงเรียนเลิกขยะเต็มถนนอีกแล้ว คือต้องขอความร่วมมือทางโรงเรียนด้วยว่า
ช่วยบอกกับนักเรียนด้วยว่าช่วงเย็นเวลาเลิกเรียน ซื้อขนมอะไรแล้วกรุณาทิ้งลงถังขยะด้วย ไม่ใช่กินตรงไหนเสร็จแล้ว
วางไว้ริมถนน เพราะคนกวาดของเรากวาดไม่ไหวกวาดได้วันละครั้งสองครั้งเอง เราก็ต้องเห็นใจพนักงานด้วย เราก็
พยายามท าให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายเทศมนตรี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ 

นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอกล่าวเสริมปัญหาเรื่องขยะให้ฝ่ายผู้บริหารคิดแผนในการอุดรอยรั่วสักนิดนึงครับ ผมเจออยู่
สองครั้ง เอาประตูตู้ไม่ใช่ขยะมาทิ้งเป็นประตูตู้เก่ามาทิ้ง อันนี้ยังไม่เท่าไรเมื่อวานเจอโถอุจจาระเอามาวางข้างถังขยะใน
เมืองเราเลยซึ่งผมว่ามันน่าเกลียดมากเลย ผมต้องจ้างคนเก็บขยะให้เอาถุงห่อและไปทิ้งต่างหาก สิ่งเหล่านี้ถ้าเจอแล้วมี
บทลงโทษได้หรือไม่ ผมว่ามันเกินกว่าค าว่าขยะไม่น่าดูเลยโถนั่งยองรุ่นเก่าเลอะๆ เลยเอามาทิ้ง ฝากผู้บริหารดูด้ วยนะ
ครับว่าจะหาทางยังไงลงโทษคนเหล่านี้ทิ้งขยะไม่น่าดูเลย ขอบคุณครับ  

                                                                                                      /นายไพฑูรย์... 



 

                                                - ๒๖ – 

 

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

ที่ประชุม – ไม่มี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนินการเพื่อปิดประชุมฯ ต่อไป ครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี    ผมขอขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ท าหน้าที่เรื่องอ่ืนๆ แทนกระผม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในนามของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม 
ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา...16.00...น. 

                                   

                                       จ่าสิบเอก                             ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 

                                                 ( สุริยันต์        จ าปานิล ) 
                                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                    
 
 
                                       (ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   ( นายไพฑูรย์   ภัคพยัต ) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 /คณะกรรมการ... 
 
 



                                                                     - ๒๗ – 

 

 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน การประชุม
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

    (ลงช่ือ) สิบเอก       ประธานกรรมการ 

              (สมพงษ์       เกิดมงคล)    

 

    (ลงช่ือ)                                   กรรมการ 

                        (นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์) 

 

    (ลงช่ือ)        กรรมการ 

                                 (นายอนุสรณ์  คันธวณิช) 

                                                         

                                               รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว 

     

    (ลงช่ือ) 

                                                           (นายพิชัย     คันธวณิช) 
                                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


