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

ครั้งที่ ๒  
วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายพิชัย   คันธวณิช      ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 ๒. นายไพฑูรย์  ภัคพยัต      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
 ๓. นายสมบัติ  บุญมา        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
 ๔. นายอนุสรณ์         คันธวณิช      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
 ๕. นายประเสริฐ      เล็บครุฑ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  
 ๖. นายภูเบศร  วรมานะกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
 ๗. นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
 ๘. นายศิริชัย  อาคมานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
 ๙. นางยุพิน  พรศิริรุ่ง        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
 ๑๐. ร.ต.วิเชียร  นิสกนิลกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
 ๑๑. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
 ๑๒. นางจันทิรา  ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายนพดล  วรมานะกุล      รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ลากิจ) 
 ๒. นายสุทธิพงษ์  มีพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ (ลากิจ) 
 ๓. จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ (ลาป่วย) 
 ๔. นายอนันตชัย  เลิศมณี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ (ลาป่วย) 
 ๕. นายกิตติศักดิ์       สมใจ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ (ลาป่วย) 

๖. ส.อ.สมพงษ์  เกิดมงคล      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี     รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 

 ๒. นายทศพล  พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
 ๓. นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์   รองปลัดเทศบาล 
 ๔. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์         รองปลัดเทศบาล 
 ๕. นายชัยพร  ผ่องแผ้ว        ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๖. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๗. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๘. นายชัยพร  สุคันธี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ๙. จ่าสิบเอกประสงค์ คุ้มศักดิ ์        แทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๐. นางวรมัย  อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๑๑. นายชาญชัย  ผาตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 ๑๒. จ.ส.อ.สุริยันต์ จ าปานิล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักปลัด  
                                                                                                                          /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  
  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ได้นัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ในวันนี้ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่
ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ในต าแหน่งขณะนี้ จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ขอเรียนเชิญครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี      บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครบองค์ประชุมแล้ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม
ด้วยกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
                       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

                   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี            มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประชุมครั้งที่แล้วมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายงานการ
ประชุมแล้วว่ามีค าผิด ไดม้ีโปรดยกมือและยืนขึ้นขอแก้ไขได้ครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี         เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โปรดยกมือครับ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ านวน....11.....ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน..........ท่าน 
  - งดออกเสียง จ านวน...1....ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
 
                                                                                                                  /ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                    พ.ศ. 25๖๒ (วาระท่ี 1) พิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 
                                    (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี      ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ า
สภาเทศบาลฯ ซึ่งท าหน้าที่รับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒          
(วาระที่ ๑) แถลงต่อสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านสมาชิกครับ ขอเชิญท่านสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ 

  นายสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ         
ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๑ ท าหน้าที่คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ (วาระที่ 1)  ขอแถลงต่อสภาเทศบาลฯ ดังนี้ 

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม 25๖๑ เวลา ๐๙.๐0 น. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล        
ท าหน้าที่ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ (วาระที่ 1) ประกอบด้วย นาย
นพดล  วรมานะกุล เป็นประธานคณะกรรมการ นายสมบัติ  บุญมา เป็นกรรมการ และนายไพฑูรย์  ภัคพยัต เป็น
เลขานุการและกรรมการ ได้ร่วมประชุมกันเพ่ือรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.25๖๒ (วาระที่ 1) โดยก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม 25๖๑ เวลา ๐๘.๓0 น. 
จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 1๖.๓0 น. นั้น 

  ตลอดระยะเวลาที่สภาเทศบาลฯ มีมติให้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖๒ (วาระที่ 1) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแต่ประการใด และหลังสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแปรญัตติตามที่สภาเทศบาลฯ ก าหนด
แล้ว คณะกรรมการจึงได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒          
(วาระที่ 1) มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๓ คะแนน ต่อ ๐ คะแนน เห็นว่าได้จัดท าถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ดังมีหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ดังต่อไปนี้ 
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 
                                                                                                                    /๒.การบริหารงบ... 
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 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   ๑๓๒,๐๐0.00       บาท 

 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              2๕๐,๖๖๐,๐00.00      บาท 
  
 
                                                                                                           /๔.งบประมาณรายจ่าย... 
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 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 
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 

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

  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่ ๑) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการ
พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ๓ คะแนน ต่อ ๐ คะแนน ให้คงร่างเดิม
โดยไม่มีการแก้ไข จึงถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมารณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒ ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นควรเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบและน าเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี     เมื่อคณะกรรมการสามัญประจ า
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิมที่ไม่มีการแก้ไขพร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เนื่องจากไม่มีท่านใดขอแปรญัตติ 

  ต่อไป จะขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ผ่านในวาระท่ี 2 โปรดยกมือครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ผ่าน
วาระท่ี 2 
  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ านวน..........ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน...........ท่าน 
  - งดออกเสียง จ านวน...๑....ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี        ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบ
ในวาระที่ 3 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติว่าให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ผมจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ ผ่าน
วาระท่ี 3 ตราเป็นเทศบัญญัติ 

  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จ านวน....11....ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ จ านวน...........ท่าน 
  - งดออกเสียง จ านวน...๑....ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี        เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ ผ่านวาระที่ 3 ตราเป็นเทศ
บัญญัติ เป็นเอกฉันท์ กระผมจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เสนอท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี ท่านพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ลงนามอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

 

                                                                                                                  /ระเบียบวาระท่ี ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
                                    พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (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 ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ดังนี้  

  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ของกองวิชาการและแผนงาน ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,000 บาท 

1.1  รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. 2 ชุด         
 จ านวน 16,000 บาท  

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

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
      2 เครื่อง จ านวน 32,000 บาท  
2.2  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง จ านวน 7,700 บาท  
2.3  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 1 เครื่อง จ านวน                            

 9,000 บาท  
  3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 60,000 บาท 

3.1 เพาเวอร์แอมป์กลางแจ้ง  มีก าลังขับไม่น้อยกว่า 300 W  
       จ านวน 20,000 บาท  
3.2  เครื่องผสมสัญญาณเสียง(Powered Mixer) แบบมีขยายเสียงในตัว ภาคขยาย     

 ในตัวไม่น้อยกว่า 300 Watts  1 ชุด จ านวน 30,000 บาท  
3.3  เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่ส ารองไฟ ขนาด AVR4000VA/2400Watt หรือ     

 ดีกว่า และมีเต้ารับไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  1  ชุด จ านวน 10,000 บาท  
 4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์          

                          ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท 
 4.1 กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล ม ี

                  ระบบชดเชยแสงมีช่องต่อแฟลชภายนอก ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 fps                       
                  1 เครื่อง จ านวน 70,000 บาท  

 
 
                                                                                             /๕.แผนงานบริหาร... 
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  5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์                
      ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,500 บาท  
  5.1 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน  
        จ านวน 48,500  บาท  
กองวิชาการและแผนงาน ขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เป็นจ านวน  243,200  บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันครุภัณฑต์ามรายการดังกล่าว จึงม ี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัตกิันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือให้มีงบประมาณในการด าเนินการให้บรรลุประสงค์ 

การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล 
เมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาหนึ่งปี  

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี      มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันของกองวิชาการและแผนงาน หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและยืนขึ้นอภิปรายได้ครับ 

ที่ประชุม – ไม่มี 

นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี        เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย
ในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือครับ                                   

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

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน....11....ท่าน 
  - ไม่เห็นชอบ  จ านวน.........ท่าน 
  - งดออกสียง  จ านวน...๑....ท่าน (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี        ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและน าเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ครับ 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี        ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ท่านประเสริฐ  เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ 

                                                                                                     /นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ   เล็บครุฑ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒               กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ต้องขอขอบคุณกองวิชาการฯ เกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายซึ่งผมได้บอกไป
เมื่อการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ว่าเสียงตามสายเค้าหายไปตอนนี้ประชาชนได้แจ้งว่า เทศบาลฯ ได้ไปติดตั้งให้เรียบร้อย
แล้วต้องขอขอบคุณไว้ด้วยครับ 

- เรื่องต่อไปคือเรื่องน้ า ตอนนี้ฝนตกอยู่ทุกวันแต่ในเขตเทศบาลฯ เราฝนตกน้อยหน่อย ตอนนี้น้ าที่
เขื่อนห้วยโสมงก าลังจะพร่องน้ าเพราะน้ าล้นแล้ว ส่วนทางด้านเขื่อนขุนด่านฯ ก็พร่องน้ าออกมาที่บ้านสร้างแล้วน้ าจะ
ไหลมาบรรจบกันบริเวณนี้ ขณะนี้น้ าไหลแรงมากสังเกตดูเมื่อเช้านี้การส ารวจของผมคือการเดินดู ปกติแล้วเราจะมีการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าออกจากเขตเทศบาลฯ คือ บล็อกน้ าตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือไม่ให้น้ าเข้ามาในเขตเทศบาลฯ ผมขอ
เรียนฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบท่านมีแผนการในการจะป้องกันน้ าท่วมอย่างไร ขอฝากท่าน
ประธานสภาฯ ไปถึงผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ เชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ตอบค าถาม
ของท่านสมาชิกครับ 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอนนี้ตามท่ีได้มีการระบายน้ า
จากเขื่อนห้วยโสมงวันละประมาณสองล้านลูกเมตร ซึ่งได้มีการระบายน้ าตั้งแต่วันที่ ๒๓ มาทางเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีก็ได้เตรียมพร้อมตั้งเครื่องสูบน้ าไว้บริเวณริมเขื่อนหน้าร้านรองเท้าเพ่ือน ซอย ๒ ท่อขนาด ๘ นิ้ว จ านวน ๒ 
เครื่อง และบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม จ านวน ๑ เครื่องเตรียมพร้อม ได้จัดเตรียมซื้อกระสอบทรายและทรายไว้แล้ว 
ส่วนกรณีที่น้ าจากเขื่อนห้วยโสมงที่ไหลมาได้รับแจ้งจาก ปภ. ว่าได้มีการระบายน้ าเข้าไปที่อ่างคลองบางพระและมีการ
ผันน้ าเข้าทุ่งท่าแหและทุ่งบางพลวง ฉะนั้นน้ าที่ระบายออกมาจากเขื่อนนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) แทบจะไม่มี
ผลกระทบเลย นอกจากกรณีที่ฝนตกในปริมาณมากบริเวณแควหนุมานซึ่งบริเวณนั้นไม่มีเขื่อนที่จะกักกันน้ าไว้ได้ก็
อาจจะมีผลกระทบ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ าดูความเคลื่อนไหวของน้ าตามเราไปด้วย กรณีที่ดูข่าว
ทางอ าเภอกบินทร์บุรีน้ าขึ้นก็อีกสองวันน้ าถึงจะไหลมาถึงอ าเภอเมืองปราจีนบุรีของเรา แต่ตอนนี้ทางกบินทร์ฯ ยังไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าเท่าไร ก็หวังว่าถ้าฝนตกไม่หนักเราก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก้ันเขื่อนด้วยกระสอบทราย เพราะ
ช่วงนี้ระดับน้ าได้มีการส ารวจอยู่ทุกวันและได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ตระเวนดูเครื่องสูบน้ าก็ได้ตั้งไว้เรียบร้อย
แล้วก็คงจะไม่มีปัญหา ขอบคุณครับ 

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

นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๒ ขออนุญาตฝากท่านประธานสภาไปถึงท่านผู้บริหาร จ านวน ๒ เรื่อง ครับ 

- เรื่องที่ ๑ เรื่องไฟฟ้า LED  ที่เราติดใหม่บางช่วงที่ผมสังเกตมีการดับแล้วก็ติด บางช่วงก็ดับทั้งเส้น
แต่ว่าดับไม่นานแล้วก็ติดอีก ระบบที่มันดับตอนนี้ในระยะยาวถ้าเกิดมันดับถ้าเราหมดประกันแล้วถ้าเกิดมันดับยาวแล้ว
เราจะยุ่ง ฝากเรียนท่านผู้บริหารดูแลให้บริษัทดูระบบให้เสถียรด้วยครับ 

 
 
                                                                                                        /-เรื่องท่ี 2... 



- ๑๐ - 
 
- เรื่องที่ ๒ ทุกชุมชนที่ผมออกไปประชาคมกับคณะของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทุกชุมชน  สิ่งที่

ต้องการที่สุดคือ กล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ด าเนินการเรื่องนี้ใกล้จะติดตั้งแล้ว ผมในฐานะที่เป็นตัวแทน
ของชาวบ้านขออนุญาตฝากให้ท่านผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดอีกสักรอบว่าเมื่อไรยังไง ระบบต่างๆ เหล่านี้ถึงจะใช้งาน
ได้อย่างจริงจัง ขอบคุณครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านอาร์ต รุ่นประพันธ์   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ครับ เชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รอง
นายกเทศมนตรีฯ เกี่ยวกับเรื่องไฟ LED ตามที่เราได้งบประมาณมาสิบห้าล้านบาทจากกระทรวงพลังงานฯ อยู่ใน
ระหว่างสัญญาจ้างอยู่นะครับ เป็นการติดให้ทั่วตอนนี้อาจจะมีดับบ้างติดบ้างแต่ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการทดสอบ
ระบบยังไม่ได้ตรวจรับงานมีการแก้ไขได้ตลอดเวลา ซึ่งบางเส้นที่มีปัญหาดับทั้งเส้นผมได้สอบถามไปทางช่างแล้วว่ามัน
เป็นคัทเอ้าท์ระบบออโตเมติกมืดถึงจะท างาน พอไฟอีกฝั่งหนึ่งสว่างส่องเข้ามาที่ตัวออโต เมติก เมื่อมันไม่มืดตัว
ออโตเมติกก็ไม่ท างานช่างเลยต้องเอาถุงด าไปปิดเพ่ือให้มันมืดไฟมันถึงจะติดมันมีปัญหาตรงนี้ ส่วนบางทีที่ติดดับเป็น
บางดวงเราก็ได้ให้ทางประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทางประชาชนทราบว่าตรงไหนดับ ให้แจ้งมาทางเพลสของเทศบาล
เฟสบุ๊คหรือทางไลน์ก็แล้วแต่ เราก็จะมีช่างออกไปติดตั้งแก้ไขให้สว่าง ช่วงนี้ห้าดวงอาจจะมีดับสักหนึ่งดวง บางทีเราก็
ต้องช่วยกันส ารวจบางทีมันอยู่ในซอยช่วยแจ้งมาด้วย แล้วเราจะได้บอกให้ช่างออกไปแก้ไข  

ส่วนในเรื่องของกล้องวงจรปิดซึ่งมีการประมูลไปแล้วอยู่ในระหว่างการติดตั้งอยู่ อาจจะเป็นช่วง
เดินสายของผู้รับเหมา บางครั้งอาจจะไม่สะดวกบ้างเพราะอยู่ในเขตเทศบาลฯ ก็ต้องขออภัยด้วย ช่วงแรก ๓๐ จุดที่มี
การติดตั้งในเขตชุมชนก่อน ส่วนในปีหน้าเราจะเพ่ิมขึ้นไปอีกอาจจะได้ ๒๕ จุด หรือ ๓๐ จุด ตามงบประมาณต้องดู
ราคาของแต่ละปีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการของจังหวัดเค้าจะพิจารณามาอีกครั้งแล้วแต่ สัญญาส่งงานประมาณเดือน
พฤศจิกายนเป็นการติดตั้งเสร็จมีการตรวจรับ ส่วนห้องควบคุมได้ท าการกั้นห้องขึ้นใหม่ซึ่งในห้องนี้จะเป็นห้องควบคุม
กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ถ้ามีปัญหามาเปิดดูที่ห้องนี้ได้เลย หวังว่าความปลอดภัยในเขตเทศบาลฯ ก็คงต้องลดน้อยลง
เนื่องจากเราได้มีการเตรียมการไว้ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนพ่อแม่พ่ีน้องช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย ขอบคุณ
ครับ 

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

นายประเสริฐ   เล็บครุฑ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒               กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เป็นเรื่องที่ชื่นชมยินดีเกี่ยวกับเรื่องสี่แยกวัดใจตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เราได้มีโครงการหรือมี
การวางแผนหรือมีไอเดียที่ไปทดลองท าวงเวียนเกิดขึ้น ณ ที่นั้น ก็ขอขอบคุณไอเดียของทุกๆ ท่านนะครับ เพราะดูแล้ว
ทัศนียภาพดีขึ้น เพราะมีการทาสีตบแต่งอย่างดีซึ่งเป็นช่วงของการทดลองท า ถ้าดีก็เห็นว่าอาจจะท าเป็นหอนาฬิกา
หรืออะไรผมก็ไม่ทราบคือข่าวมาอย่างนั้น ต้องหางบประมาณมาท าก็เป็นสิ่งที่ดี  ก็ดูว่าทดลองใช้แล้วดีไหม ในความคิด
ของผมว่าดีครับ แต่บางส่วนก็ว่าไม่ดีมาจากประชาชนบอกว่าพ้ืนที่จราจรมันหายไป แต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันหายไป
ตรงไหนเค้าให้เหตุผลอย่างนั้น แต่จากการสังเกตดูทัศนียภาพดีมาก ก็ขอขอบคุณทางฝ่ายผู้บริหารที่ด าเนินโครงการอัน
นี้เกิดข้ึนมา ขอขอบคุณครับ 

                                                                                                      /นายไพฑูรย์... 
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นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านเลิศฤทธิ์          
วินุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ครับ 

นายเลิศฤทธิ์  วินุราช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓     กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ  เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๓ ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารและแผนกกองช่างครับ เมื่อประชุมครั้งที่แล้วผมเองได้ขอเกี่ยวกับถนนจราจรขรุขระ
บริเวณหน้าบ้าน ตอนนี้ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟสว่างดี และอีกเรื่องนึงต้นไม้บริเวณหน้า
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ตั้งแต่แยกทางเข้าชุมชนบ้านบัวลาย ประมาณ ๒๐๐ เมตรมืด และเกาะกลางถนนต้นไม้ขึ้น
สูงบังแสงไฟที่จะส่องมาบริเวณถนนยังไม่ได้ด าเนินการ ถ้าแผนกกองช่างว่างๆ หรือว่าด าเนินการที่อ่ืนเรียบร้อยแล้ว
ช่วยท าให้อีกสักหน่อยจะเป็นการดีนะครับ และบริเวณหน้าวัดอุดมวิทยารามไปถึงหน้าร้านบวรเซอร์วิสมันมืด ถ้ามีไฟ
ไปติดประมาณ ๒ – ๓ ดวง ก็จะเป็นการดีเพราะผมผ่านตรงนั้นทุกวันชาวบ้านโบกมือถามผมเมื่อไรจะท าสักที ยังไง
ช่วยอนุเคราะห์ด้วยนะครับ ส าหรับผู้บริหารและแผนกกองช่าง ขอบคุณมากครับ 

นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านเลิศฤทธิ์ วินุราช   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ครับ  เชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกครับ 

นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีฯ ตามที่ท่าน
สมาชิกพูดเกี่ยวกับเรื่องวงเวียนบริเวณสี่แยกมังกรทอง เราก็ต้องทดลองดูว่าโครงการแต่ละโครงการที่เราท าขึ้นมาไม่มี
โครงการไหนที่ไม่โดนตินะครับ เราก็ต้องท าใจเพราะคนเรามีความคิดที่ไม่เหมือนกัน บางคนซึ่งไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้ก็
อาจจะไม่เห็นความส าคัญว่าจะต้องมีวงเวียนไปท าไม ซึ่งถ้าไปสอบถามที่ร้านมังกรทองเค้าก็บอกว่าดีเป็นการชะลอรถ
เพราะรถเข้าไปในบ้านเค้าหลายครั้งแล้ว ถ้าไม่มีเสาไฟกันไว้ ส่วนที่บอกว่าท าไมไม่ท าวงเวียนให้มันใหญ่กว่านี้มันเป็นไป
ไม่ได้นะครับ ถ้ามันใหญ่กว่านี้มุมการเลี้ยวมันจะแคบลงมันไม่ได้สัดส่วน ก่อนที่เราจะท าวงเวียนเราได้มีการเชิญ
สารวัตรจราจรมีการประชุมหารือกันหลายรอบ ออกไปวัดดูว่าบริเวณตรงไหนจะเหมาะสมแล้วขนาดของวงเวียนขนาด
ไหน เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงการทดลองใช้อยู่นะครับว่าดีหรือไม่ผลตอบรับเป็นอย่างไร ถ้าดีขึ้นเราจะมีการท าถาวรแต่
อาจจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องมาปรึกษาดูกันอีกครั้ง ต้องดูงบประมาณด้วยว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ส่วนเรื่อง
บริเวณหน้าวัดโรงเกวียนซึ่งมีต้นไม้บดบังแสงไฟ เดี๋ยวเราจะให้กองช่างออกไปดูเนื่องจากตอนนี้รถกระเช้าเราไปเน้น
ตรวจสอบระบบไฟอยู่ อาจจะให้ทางงานสวนไปดูก่อนพอจะตัดก่อนได้หรือไม่ ส่วนไฟฟ้าเราได้มีการประชุมไปเมื่อ
อาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับ LED ตัวนี้ ว่าเราจะบอกให้ทางผู้รับเหมาเสริมจุดให้เราได้หรือไม่ ก็ต้องคุยกับเขาว่าพอจะช่วย
สนับสนุนเราเพ่ิมได้อีกหรือไม่ในบางจุดก็ได้มีการประชุมหารือไปแล้ว ก็คิดว่าทาง ผอ.กองช่าง ก็คงจะด าเนินการต่อไป
ก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนจะต้องร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองสิ่งไหนไม่ดีก็ติชมกันได้ เรารับค าติชมแต่บางครั้งต้องติ
ชมอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าพูดโดยที่ไม่มีข้อมูลกล่าวอ้างมาโดยลอยๆ อย่างเช่น เสียงตามสายบางครั้งไม่ได้เสียแต่ก็มา
บอกเสียช่างก็ออกไปดูมันก็ไม่เสีย บางทีเค้าบอกมาบางทีก็ต้องออกไปดูด้วยตัวเอง เมื่อวานก็ได้มีประชาชนเข้ามา
ร้องเรียนถนนเส้นข้างวัดหลวงปรีชากูลซึ่งมีน้ าท่วมขัง ทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจบอกว่าเมื่อไรจะไปท าให้เราสักที 
เนื่องจากการท างานของทางราชการบางครั้งต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และความพร้อมของคนงานด้วยนะครับ ไม่ใช่
มาวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะไปท าให้เลย ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างหินคลุกอะไรพวกนี้มันต้องใช้เวลานิดนึง  เราก็
พยายามท างานให้เร็วที่สุด เนื่องจากงานของเทศบาลฯ มันมีหลายหน้าทุกเรื่องทยอยท าเรื่องไหนเร่งด่วนสามารถท าได้
เลยเราก็จะไปท าให้ ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการท างานของเทศบาลฯ ขอขอบคุณครับ 

                                                                                                      /นายไพฑูรย์... 
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นายไพฑูรย์  ภัคพยัต  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี 
รองนายเทศมนตรี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ  

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

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   ขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ท าหน้าที่เรื่องอ่ืนๆ แทนกระผม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในนามของ
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา.....๑๐.๕๕......น. 

                              

                                       จ่าสิบเอก                             ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 

                                                 ( สุริยันต์        จ าปานิล ) 
                                              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                    
 
 
                                       (ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                  ( นายไพฑูรย์   ภัคพยัต ) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 /คณะกรรมการ... 
 
 
 
 
 



- ๑๓ -                     
 

 

 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน การประชุม
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

    (ลงช่ือ) สิบเอก       ประธานกรรมการ 

              (สมพงษ์       เกิดมงคล)    

 

    (ลงช่ือ)                                   กรรมการ 

                        (นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์) 

 

    (ลงช่ือ)        กรรมการ 

                                 (นายอนุสรณ์  คันธวณิช) 

                                                         

                                               รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว 

     

    (ลงช่ือ) 

                                                           (นายพิชัย     คันธวณิช) 
                                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 

 


