รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายพิชัย
๒. นายนพดล
๓.นายไพฑูรย์
๔. จ.ส.อ.ภาคิน
๕. นายสมบัติ
6. นายอนุสรณ์
7. นายภูเบศร
8. นายอาร์ต
9. นายศิริชัย
10. นายสุทธิพงษ์
๑1. ร.ต.วิเชียร
๑2. นายเลิศฤทธิ์
๑3. นางจันทิรา

คันธวณิช
วรมานะกุล
ภัคพยัต
ธรณีทอง
บุญมา
คันธวณิช
วรมานะกุล
รุ่นประพันธ์
อาคมานนท์
มีพงษ์
นิสกนิลกุล
วินุราช
ชมวงษ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนันตชัย
2. นายประเสริฐ
3. นายกิตติศักดิ์
4. ส.อ.สมพงษ์
5. นางยุพิน

เลิศมณี
เล็บครุฑ
สมใจ
เกิดมงคล
พรศิริรุ่ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายบรรเจิด
๒. นายทศพล
3. นายสุกิจ
4. นายสมบูรณ์
5. นายชัยพร
6. นายณัฐเศรษฐ
7. นายไวยวิทย์
8. นายชัยพร
9. นางเฉลิมศรี
10. นายคมสัน

พฤกษะศรี
พินิจธนภาคย์
เทพประสิทธิ์
ภู่สวัสดิ์
ผ่องแผ้ว
แพงมา
เชยประทุม
สุคันธี
ชาวเมือง
ศิริปักมานนท์

รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ)
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(แทน) ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(ลาป่วย)
(ลากิจ)
(ลาป่วย)
(ลากิจ)
(ลาป่วย)

/11.จ.ส.อ.สุริยันต์...

-211. จ.ส.อ.สุริยันต์
12. นางสาวปพิชญา
13. นางบงกช

จําปานิล
วงษ์กิมฮั้ว
ทายอด

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัด

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจี นบุ รี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่
๒ / ๒๕๖๐ ในวันนี้ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มีอยู่ในตําแหน่งขณะนี้ จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมด้วย
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2560 จังหวัด
ได้มีกําหนดการ พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ วัด
สง่างาม ตําบลบางบริบูรณ์ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 17.45 น. ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ทุกภาคส่วน และประชาชนผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดสง่างาม เวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธี การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ,
ประชาชน ชุดสุภาพสีดําล้วน ให้เริ่มพิธีพร้อมกับส่วนกลาง โดยรับชมจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
ไทย ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
นายพิ ชั ย คั น ธวณิ ช ประธานสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือขอแก้ไขได้ครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
/นายพิชัย ...

-3นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 ท่าน
- ไม่เห็นชอบ จํานวน - ท่าน
- งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖๑ (วาระที่ 1) พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
(กองวิชาการและแผนงาน)
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาลฯ ซึ่งทําหน้าที่รับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(วาระที่ ๑) แถลงต่อสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านนพดล วรมานะกุล รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ
นายนพดล วรมานะกุล รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนพดล วรมานะกุล สมาชิกสภา
เทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี เขต 2 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร องประธานสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ทํ า หน้ า ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ (วาระที่ 1) ขอแถลงต่อสภาเทศบาลฯ ดังนี้
วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ สิ งหาคม 25๖๐ เวลา 1๓.๐0 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
ทําหน้าที่ตรวจร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ (วาระที่ 1) ประกอบด้วย
นายนพดล วรมานะกุล เป็นประธานกรรมการ นายสมบัติ บุญมา เป็นกรรมการ และนายไพฑูรย์ ภัคพยัต
เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ร่วมประชุมกันเพื่อรับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖๑ (วาระที่ 1) โดยกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม 25๖๐
เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 1๒.00 น. นั้น
ตลอดระยะเวลาที่สภาเทศบาลฯ มีมติให้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖๑ (วาระที่ 1) ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแต่ประการใด และหลังสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแปรญัตติตามที่สภาเทศบาลฯ
กําหนดแล้ว คณะกรรมการจึงได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
25๖๑ (วาระที่ 1) เห็นว่าได้จัดทําถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ดังมีหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.25 ๖๑
ดังต่อไปนี้

/1.สถานะการคลัง…

-๔1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ เทศบาลเมืองปราจีน บุรีมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๒๒๙,๗๗3,๙๔๑.8๐ บาท
1.1.2 เงินสะสม ๑3๑,๕๙๖,๓๙8.๔8 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม ๘๑,๑๔๙,๙๔๘.๒3 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน – โครงการ รวมเป็น
เงิน - บาท
1.1.5 รายการที่ ไ ด้ กั น เงิ น ไว้ โ ดยยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น และยั ง ไม่ ไ ด้ เ บิ ก จ่ า ยจํ า นวน ๔
โครงการ รวมเป็นเงิน 2,๘๑๐,000.00 บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง จํานวน 1๔,๓๓๙,๔๑๖.๙๗ บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.25๖๐
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๓๔,๖๕๖,๘๔2.4๕ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
๑๐,๑๗5,7๙๒.๕๑
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
๖,๕๙๒,3๓๘.๙0
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4,๔6๕,๕๒๑.๙4
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6๑,2๘8.00
บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๕๐,9๒8,๘6๗.๙๐
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1๖2,๔๓๓,๐๓๓.๒0
บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๗,๓5๑,7๐๔.๘0
บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 1๖๖,๔๒๙,6๒๐.๓1 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๒๓,31๘,๔๘๘.๐๑
บาท
งบบุคลากร
๙๐,๖๒8,๑๔6.๙4
บาท
งบดําเนินงาน
4๖,๘๐๐,1๘๕.๓๖
บาท
งบลงทุน
๒๒7,๘๐๐.๐๐
บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
๕,๔๕๕,๐๐0.00
บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
9,3๗๗,๐๒8.๐๔ บาท
โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
บาท
/๓.งบเฉพาะการ…

-๕3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิ จ การสถานธนานุ บ าล กิ จ การสถานธนานุ บ าล ปี ง บประมาณ พ.ศ.25๖๐
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25๖๐
มีรายรับจริง
2๔,3๑๖,๐๔๙.9๕
บาท
รายจ่ายจริง
5,๕๕6,๒๕๙.๕8
บาท
กู้เงินจากธนาคาร
8๔,๐๙๐,๙๐๐.8๗
บาท
กู้เงิน ก.ส.ท.
บาท
กู้เงิน ก.บ.ท.
๘,7๑๙,๒๙๗.๑๒
บาท
อื่น ๆ
บาท
ยืมเงินสะสมเทศบาล
บาท
กําไรสุทธิ
1๘,7๑๙,7๙๐.3๗
บาท
เงินฝากธนาคาร
9,๓๖๔.7๐
บาท
ทรัพย์จํานํา
2๕๑,99๕,๙00.00
บาท
4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ 25๖๑
รายรับ จานวนทั้งสิ้น 2๙๔,๙7๒,๘๔0บาท
ประกอบด้วย
รายได้จัดเก็บ
๓๑,๔6๒,๔๑0 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ท้องถิ่น
6๗,000,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ท้องถิ่น
1๙6,๕๑๐,๔๓0 บาท
รายจ่าย จานวนทั้งสิ้น 2๙๔,๙๑๓,๒๕0 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๓๕,0๔๐,๕๓0 บาท
งบบุคลากร
1๕๘,๘9๘,๔๘0 บาท
งบดําเนินงาน
82,๔๓๐,๗๔0 บาท
งบเงินอุดหนุน
7,๒๒๖,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น
1,000 บาท
งบลงทุน
๑๑,๓๑6,๕00 บาท
5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ในปีงบประมาณ 25๖๑ กิจการสถานธนานุบาล
มีรายรับ
จํานวนทั้งสิ้น 5๘,5๑๑,000 บาท
มีรายจ่าย
จํานวนทั้งสิ้น 3๕,๘34,๐๐0 บาท
โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลดังนี้
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม ๓2,๕๕๑,0๑๐ บาท
ยอดรวม ๗,7๘3,๘20 บาท
ยอดรวม 16๔,๖๔๖,๒๘0 บาท
ยอดรวม ๖,๗๓๗,๑๖0 บาท
ยอดรวม 3๙,๕๐๑,๔๑0 บาท
ยอดรวม 3,7๙๒,3๐0 บาท
ยอดรวม 3,๖๓๓,๕๖0 บาท
/ด้านเศรษฐกิจ…

-๖ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

1,๒๒7,๑๘0 บาท

ยอดรวม ๓๕,๐๔0,๕๓0 บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2๙๔,๙๑๓,๒๕0 บาท
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม ๓๐,๑๖๖,500 บาท
ยอดรวม ๕,๖๖๗,๕๐0 บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3๕,๘3๔,๐๐0 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น ๓๓๐,74๗,๒50 บาท
ทั้งนี้เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้วางแผน
ไว้ตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑ - 256๔) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ เพื่อขอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ฉะนั้น จึงส่งคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(วาระที่ ๑) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดังกล่าวพร้อมกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ไปยังประธานสภา
เทศบาลฯ เพื่อนําเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิมที่ไม่มีการแก้ไขพร้อม
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 ให้ปรึกษา
เรี ย งตามลําดับ ข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติห รือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เนื่องจากไม่มีท่านใด
ขอแปรญัตติ
ต่อไป จะขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ผ่านในวาระที่ 2 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑
ผ่านวาระที่ 2
- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 ท่าน
- ไม่เห็นชอบ จํานวน - ท่าน
- งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)

/นายพิชัย ...

-๗นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบใน
วาระที่ 3 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ลงมติว่าให้ตราเป็ นเทศบั ญญัติห รือไม่ ผมจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติให้ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑
ผ่านวาระที่ 3 ตราเป็นเทศบัญญัติ
- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 ท่าน
- ไม่เห็นชอบ จํานวน - ท่าน
- งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ผ่านวาระที่ 3 ตราเป็น
เทศบัญญัติ เป็นเอกฉันท์ กระผมจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เสนอท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ท่านสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ลงนามอนุมัติตามระเบียบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม (กองคลัง)
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่าน
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้
เรื่องเดิม
ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีรายรับจริงทั้งสิ้น 314,065,717.78 บาท
หัก รายจ่ายจริงจํานวน 256,435,653.21 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 14,372,356.64 บาท ไม่มีลูกหนี้
ภาษีตั้งเพิ่มเติมประจําปี คงเหลือเงินสะสมหลังหักทุนสํารองเงินสะสม 25 % จํานวน 43,257,707.93 บาท
ต้องนําส่งสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 4,325,770.79 บาท และ
ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีรายรับจริงทั้งสิ้น 293,792,553.70 บาท
หัก รายจ่ายจริงจํานวน 251,915,982.29 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 10,469,142.85 บาท ลูกหนี้ภาษี
ตั้งเพิ่มประจําปี งบประมาณ 2559 จํานวน 18,349.20 บาท คงเหลือเงินสะสมหลังหักทุนสํารองเงินสะสม
25 % จํานวน 31,389,079.36 บาท ต้องนําส่งสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในอัตราร้อยละ 10
เป็นเงิน 3,138,907.94 บาท
ข้อเท็จจริง
จากข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงิน
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจํางวดปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2559 แล้วมีข้อสังเกตดังนี้
/ ในปีงบประมาณ...

-๘ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีรายรับจริงทั้งสิ้น 313,016,363.21 บาท
หัก รายจ่ายจริงจํานวน 255,397,160.59 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 14,404,800.66 บาท ไม่มีลูกหนี้
ภาษีตั้งเพิ่มเติมประจําปี คงเหลือเงินสะสมหลังหักทุนสํารองเงินสะสม 25 % จํานวน 43,214,401.97 บาท
ต้องนําส่งสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 4,321,440.20 บาท แต่เทศบาล
เมืองปราจีนบุรีนําส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4,325,770.79
บาท นําส่งสูงไปเป็นเงิน 4,330.59 บาท และ
ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีรายรับจริงทั้งสิ้น 294,552,031.13 บาท
หัก รายจ่ายจริงจํานวน 252,479,882.29 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 10,518,037.21 บาท ลูกหนี้ภาษี
ตั้งเพิ่มประจําปี งบประมาณ 2559 จํานวน 18,349.20 บาท คงเหลือเงินสะสมหลังหักทุนสํารองเงินสะสม
25 % จํานวน 31,535,762.43 บาท ต้องนําส่งสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในอัตราร้อยละ 10
เป็นเงิน 3,153,576.24 บาท นําส่งต่ําไปเป็นเงิน 14,668.30 บาท จากข้อเท็จจริงจะเห็นว่า
ในปีงบประมาณ 2558 นําส่งสูงไปเป็นเงิน = 4,330.59 บาท
ในปีงบประมาณ 2559 นําส่งต่ําไปเป็นเงิน = 14,668.30 บาท
เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ 2558 และ ปีงบประมาณ 2559 รวมแล้วนําส่งต่ําไป เป็นเงิน
10,337.71 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จากบัญชีเงินสะสมของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อนําส่งใน
ส่วนที่นําส่งต่ําไป จํานวน 10,337.71 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อส่ง
สมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต่อไป
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ
จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ. ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ จากเรื่องที่ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 10,337.71 บาท
เพื่อจะนํามาบริหารเกี่ยวกับเงินสะสมของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กระผมสงสัยในเรื่องเงินที่เหลือ
ใน
ปีงบประมาณ 2558 เงินที่เหลือจ่ายทั้งหมด 4,325,770.79 บาท และในปีงบประมาณ 2559 เงินที่เหลือจ่าย
ทั้งหมด 3,138,907.94 บาท เงินเหลือตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในเงินสะสม จริงๆ แล้วเงินในสองปีงบประมาณนี้มี
จํานวนมหาศาลมาก กระผมอยากทราบว่าคือเงินอะไร และทําไมเหลือยอดเยอะขนาดนี้ และในปีงบประมาณ
2560 ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วจะเหลืออีกเท่าไหร่ อยากให้ทางผู้บริหารหรือผู้ดูแลในเรื่องนี้ช่วยชี้แจงให้
ทราบด้วยครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ
/นายบรรเจิด ....

-9นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มื อ ง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี สืบเนื่องจาก รายการ
นี้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและผู้ที่จะตอบคําถามได้ดีที่สุด ก็จะเป็นผู้อํานวยการกองคลัง ซึ่งวันนี้ไปอบรมเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะเปลี่ยนกฎหมายใหม่ในวันพรุ่งนี้ ส่วนปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ไปประชุมที่
ก.ท.จ. ก็จะไม่มีใครที่จะตอบรายละเอียดเรื่องนี้ได้ คงจะต้องยกไปคราวหน้า และจะได้หาเอกสารมาตอบในสภาฯ
ในการประชุมครั้งต่อไป เพราะจะได้ย้อนหลังไป 5 ปี ว่าทุกปีมีเงินสะสมตกทุกครั้ง ไม่ใช่ตกแค่ 2 ปีนี้ จะได้ให้ทาง
กองคลังเตรียมไว้ตอบในที่ประชุมคราวหน้าครับ ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.
ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ
จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ. ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับ ส่วนเงินที่เหลือก็จะเข้าเงินสะสม ซึ่งตอนนี้เงิน
สะสมเรามีประมาณ 200,000,000 บาท เงินสะสมตรงนี้เราสามารถที่จะนํามาใช้ได้ 10 % หรือไม่ครับ ถ้า
นํามาใช้ได้ 10 % ทําไมไม่เอาเงินตรงนี้มาทํางานให้กับเทศบาล เทศบาลเราตอนนี้เสนออะไรไปก็ไม่มีงบประมาณ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหนทางที่ขรุขระ ซึ่งไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ เพราะไม่มีงบประมาณ เงิน
จ่ายขาดสะสมเราสามารถที่จะนํามาใช้ได้ในกรณีเร่งด่วน อย่างเช่นในการประชุมครั้งที่แล้ว เราขอสร้างขุดวางท่อ
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ จํานวนเงินประมาณ ๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเราก็นําเงินจ่ายขาดสะสมมาทํา แต่ถนนเส้นอื่นๆ
ที่ชํารุดทําไมไม่นําเงินจ่ ายขาดสะสมมาทํา ผมอยากจะรู้ว่า การสร้างขุดวางท่อ ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ซึ่งใกล้สิ้น
ปีงบประมาณแล้ว ทราบว่าจะดําเนินการเมื่อไร กระผมกลัวทําไม่ทันครับ ขอฝากเรื่องนี้กับท่านประธานสภาฯ
ผ่านไปถึงคณะผู้บริหาร ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายพิ ชั ย คั น ธวณิ ช ประธานสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ขอบคุ ณ ท่ า น จ.ส.อ.ภาคิ น
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มื อ ง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี การที่ท่านสมาชิก
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสม ซึ่งมีระเบียบของการใช้เงิน ไม่ใช่มีเงินสะสมเหลืออยู่แล้วนํามาใช้ได้ ระเบียบของ
การใช้เงินสะสมเร่งด่วน จําเป็น ฉุกเฉิน อย่างเช่นภัยพิบัติน้ําท่วม นํามาใช้ได้ แต่ถ้าถนนยังดีอยู่แล้วจะไปจ่ายขาด
สะสมเพื่อมาทําถนน ทาง ส.ต.ง. ก็จะตรวจสอบทางเทศบาลเรา ถามว่าคนรับผิดชอบคือใครก็ไม่พ้นคณะผู้บริหาร
ส่ ว นทางสภาฯ จะรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ไม่ กระผมขอยกตั ว อย่ า งเลย ตอนนี้ ท างเทศบาลเราโดนเรี ย กเงิ น คื น
4,000,000 บาท กรณีที่ท่านผ่านญัตติเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ปีละ 2,000,000 บาท เป็น
จํานวน 2 ปี ซึ่ง ส.ต.ง. ให้หาคนรับผิดชอบ ตอนที่เข้าสภาฯ ก็ไม่มีท่านใดอภิปรายว่าเงินตัวนี้ได้ประโยชน์อะไร ผม
ขอถามว่าสภาฯ จะรับผิดชอบเงินตัวนี้หรือไม่ การใช้เงินหลวง เราต้องวิเคราะห์ พิจารณา ไม่ใช่อยากจะใช้อะไรก็
ใช้ ทุกวันนี้เราต้องใช้ตามความเหมาะสม อะไรที่ผิดระเบียบเราจะไม่ทําครับ เพราะไม่อยากให้เจ้าหน้าที่

/ที่เกี่ยวข้อง ...

- 10 ที่เกี่ยวข้องต้องมารับ ผิดชอบ เรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผ่ านมาแล้ วให้ เข้าสู่รูปลอยที่ดี การใช้เงินเรา
คํานึงถึงประโยชน์ ความจําเป็น ความสําคัญ เงินสะสมเป็นเงินของหลวงเก็บไว้ไม่เสียหายครับ ถ้านํามาใช้หมด
แบบผิดประเภทจะต้องโดนเรียกเงินคืน เราต้องรับผิดชอบ ข้าราชการไม่มีใครอยากจะทําผิดระเบียบ เพราะฉะนั้น
เราจะต้องทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาครับ เพราะตอนนี้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกมาใหม่ การประมูลงานแต่ละ
อย่างต้องมีระยะเวลา ไม่ใช่ตกลงประชุมสภาฯ วันนี้ พรุ่งนี้จะทําได้เลย ซึ่งบางครั้งก็มีการเปลี่ยนแบบ มีฝน มี
อุปสรรคในการทํางาน ซึ่งเราก็อยากให้งานเสร็จเร็วทั้งหมด งานไฟฟ้าเราได้งบประมาณมาจากกระทรวงพลังงาน
กําลังรอการยืนยันงบประมาณที่แน่นอน ประมาณ 17,000,000 บาท รับรองว่าเทศบาลสว่างทั้งเมืองแน่นอน
เพราะครั้งที่แล้วเราได้เสนอญัตติเข้ามาแล้วท่านก็ไม่อนุมัติให้ผ่าน ตอนนี้เรารองบประมาณจากกระทรวงพลังงาน
อยู่ มีการทําหนังสือเอกสารตอบรับกันเป็นช่วงๆ ที่เราทํางานอยู่ตรงนี้เราทํางานด้วยความจริงใจ ทําให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล รู้ว่าเราทํางานแบบตรงไปตรงมา ใสสะอาด สามารถตรวจสอบได้ ทุกอย่างข้าราชการต้องมีส่วน
ร่วมรับรู้ ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.
ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ
จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรื่องบางเรื่องที่ชี้แจงมาในที่ประชุมไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดรู้เลย อย่างเช่นเรื่องไฟฟ้า
แสงสว่างที่มีงบประมาณมาจากกระทรวงพลังงาน 17,000,000 บาท กระผมเพิ่งจะทราบตอนนี้ครับ รู้เฉพาะ
ผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการเสนอโครงการ ที่จะต้องผ่านสภาฯ ควรจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนที่จะขอสภาฯ
เพราะเรื่องที่จะผ่านสภาฯ จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ฝากท่านประธานสภาฯ ถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ขอเชิญท่านทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ตอบข้อซักถามครับ
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายก
เทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี จากความไม่เข้าใจของท่านสมาชิกฯ ครั้งต่อไปเรื่องที่จะเข้าประชุมสภาฯ คงจะต้องให้
ข้าราชการพิจารณาอย่างดี ว่าสิ่งไหนควรที่จะผ่าน บางครั้งอย่างเรื่องการสนับสนุนกีฬา ผมเลยมองว่า สนับสนุน
ไปแล้วเพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึง่ ไม่ได้ดูในข้อกฎหมายหรือสิ่งที่จําเป็น เพราะเราดูมาแล้วว่าจังหวัดอื่นเคย
สนับสนุน เพราะฉะนั้นทางฝ่ายตรวจสอบว่าไม่ควร ไม่ใช่กิจการของเทศบาลเราก็จะต้องทําเรื่องชี้แจงไป และเรื่อง
บางเรื่องที่ว่าช้าเดี๋ยวกระผมจะไปเร่งให้ครับ บางทีมีระเบียบเข้ามาใหม่บางสิ่งข้าราชการก็ยังไม่เข้าใจ จึงให้
ผู้อํานวยการกองคลังไปอบรม แต่กระผมได้ดูคร่าวๆ แล้วไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ แต่มีข้อกําหนดขึ้นมาเพิ่มเติม
เล็กน้อย และเกี่ยวกับเงินที่เหลือกระผมได้กําชับไปแล้วว่าอย่าให้เหลือมากกว่าเดิม และเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการที่สําคัญและเป็นความเดือดร้อนของประชนชนจริงๆ จึงนํามาใช้ได้ครับ และต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ
ทุกท่านที่ติดตามผลการดําเนินงาน บางครั้งการดําเนินงานก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย สิ่งที่ตอบไม่ได้
บางครั้งต้องขึ้นอยู่กับทางข้าราชการในการดําเนินงาน บางครั้งต้องฝากท่านสมาชิกฯ ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ
เสนอมาได้ครับ เราสามารถที่จะนําเงินสะสมของเราไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ครับ ขอบคุณครับ
/ นายพิชัย ...

- 11 นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านทศพล พินิจธนภาคย์
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ที่ตอบข้อซักถามครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ ถ้ามีขอ
เชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนําส่งในส่วนที่นําส่งต่ําไป จํานวน 10,337.71 บาท
(หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อส่งสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนําส่งในส่วนที่
นําส่งต่ําไป จํานวน 10,337.71 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อส่งสมทบเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล
- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 ท่าน
- ไม่เห็นชอบ จํานวน - ท่าน
- งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและนําเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต ครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านพิชัย คันธวณิช
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขต ๒ ครับ
นายอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ฝนได้ตกเป็นจํานวนมาก กระผมได้ออกตรวจสอบดู
การระบายน้ําเป็นอย่างไรบ้าง บริเวณศาลากลางหลังเก่าและบริเวณหน้าค่ายจักรพงษ์ มีน้ําขังเป็นเวลานานหลาย
ชั่วโมง กระผมขอฝากทางผู้บริหารดูแลให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอาร์ต รุ่นประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ครับ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มื อ ง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครั้งที่มีฝนตกหนัก
บริเวณตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ กระผมได้ให้ฝ่ายป้องกันฯ ไปตรวจสอบดูบนถนนแต่ละสาย ปัญหาบริเวณตลาด
หน้าค่ายจักพงษ์ คือ ปัญหาจากการทําถนน มีการลาดยางแอสฟัลท์ติกไปปิดฝาท่อระบายน้ํา ซึ่งวันรุ่งขึ้นทางกอง
ช่างได้ไปทําการเจาะรูท่อระบายน้ําให้สามารถให้น้ําไหลรวดเร็วขึ้น คือ เป็นปริมาณน้ําฝนที่ตกมาเยอะต่อเนื่อง
ประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วนในบริเวณตลาดซึ่งเราได้มีการลอกท่ออยู่ประจําโดยใช้รถดูดโคลนเลนไปวิ่งตามตรอกซอก
ซอย แต่ตอนที่น้ําไม่สามารถระบายได้ทันเนื่องจากเศษขยะตามถนนได้เข้าไปอุดตันตรงฝาท่อตระแกรงเหล็ก
/ซึ่งเป็นปัญหา...

- 12 ซึ่งเป็นปัญหาเกิดจากการที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง จึงขอฝากด้วยว่าบ้านไหนมีตระแกรงเหล็กฝาท่อที่มีขยะกอง
อยู่บนฝาท่อระบายน้ําช่วงที่ฝนตกแรงๆ ช่วยกันนําขยะบริเวณฝาท่อหรือที่อุดตันอยู่ตามรูระบายน้ําออก ก็จะทําให้
น้ําไหลลื่นระบายได้รวดเร็วครับ ขอบคุณครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านบรรเจิด พฤกษะศรี
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ. ภาคิน ธรณีทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ครับ
จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ. ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ในวาระอื่นๆ นี้ กระผมขอท้วงติงในเรื่องถนนหนทางครับ ถนนปราจีนตคามตอนนี้
เป็นหลุมเป็นบ่อมาก รถจักรยานยนต์ขับมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ อยากจะให้ปรับปรุงหน่อยครับ ช่วงบริเวณหน้า
เอกภาพโฮมมาร์ทไปถึงโรงหนังเก่า ฝากผู้บริหารช่วยดูด้วยครับ
เรื่องที่ 2 สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯ ครั้ง ก่อนๆ ที่มีเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง เรื่องตลาดนัด
เกี่ย วกับการจอดรถ เรื่ องบุกรุ กที่ดินของเทศบาล ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผล จึงขอฝากทางผู้ บริหารช่ว ยดูแลด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ขอเชิญท่าน
ทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายก
เทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี กระผมขอกราบเรียนท่านสมาชิกฯ ว่า บางเรื่องที่นําเรียนไปแล้วทางข้าราชการได้นําไป
พิจารณา อย่างเช่นเรื่องสอบข้อเท็จจริง เพราะบางเรื่องจะต้องทําตามข้อกฎหมาย คือเราไปติดประกาศแล้วเราก็
ต้องติดตามส่งหนังสือยืนยันไป แต่ไม่มีคนรับ พอไม่มีคนรับเรื่องก็ล่าช้า จึงต้องใช้เวลาครับ และตอนนี้ท่าน นิติกร
โดนต่อว่าในสภาฯ จนเกิดอาการเครียดและไม่สบาย แต่ได้สั่งการไปแล้วผู้อํานวยการกองวิชาการฯ คงไปสั่งการ
หาคนดูแลแทน แต่บางครั้งในการดูแลแทนไม่ค่อยชํานาญทางข้อกฎหมายครับ และมีผลประการใดจะแจ้งให้
ท่านสมาชิกฯ ทราบ ส่วนเรื่องฝนตกหนักน้ําท่วมขังเกิดภาวะน้ํารอการระบาย ซึ่งตรงไหนประชาชนแจ้งมาทาง
เทศบาลเราก็ไปดูดโคลนเลนตรงที่อุดตัน ส่วนตลาดหน้าค่ายฯ ตรงนั้นเป็นแอ่งรับน้ําจึงทําให้ส่วนนี้รับน้ํามากขึ้น
เพราะรูระบายน้ําเล็ก ผมต้องขอฝากผู้อํานวยการกองช่างไปดู ปกติตรงนั้นน้ําจะท่วมขังบ่อยๆ เพียงแค่วันนั้นน้ํา
รอการระบายนานไปหน่อยครับ ต้องขอขอบคุณไปยังทางกู้ภัยและทางฝ่ายป้องกันฯ ที่ช่วยเปิดไฟฉุกเฉินให้การ
สัญจรสะดวกขึ้น กระผมจึงขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯ ทราบว่าทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ขอบคุณครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านทศพล
พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ ขอเชิญท่านเลิศฤทธิ์ วินุราช สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ
นายเลิศฤทธิ์ วินุราช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเลิศฤทธิ์ วินุราช สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ มีชาวบ้านมาร้องเรียนกันว่า ที่บริเวณบ้านมีต่อและแตนเยอะ อยากจะฝากผ่านไป
ยังหน่วยงานซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีหน่วยงานไหนพอที่จะช่วยชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องต่อหรือแตนที่ซอยหมู่บ้าน
/ไทยวิเชียร ...

- 13 ไทยวิเชียร อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบด้วยครับ ไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการได้หรือไม่ครับเพราะกระผม
เองเคยเห็นมีแต่หน่วยงานที่จับงู แต่ต่อและแตนกระผมยังไม่เคยเห็นครับ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านเลิศฤทธิ์ วินุราช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ ครับ ขอเชิญท่านทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี ครับ ตอบข้อซักถามครับ
นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองปราจีนบุรี เรื่องต่อและแตน ท่านสามารถแจ้งได้เลยครับที่ฝ่ายป้องกันฯ เรามีหน่วยที่เชี่ยวชาญเรื่องต่อและ
แตน และกระผมอยากให้ท่านได้เข้าไปดูด้วยครับว่าทางฝ่ายป้องกันฯ นั้นกําจัดต่อและแตนอย่างไรครับ ถ้ามีความ
เดือนร้อนขอให้แจ้งมาครับเพราะเรามีเจ้าหน้าที่หลายท่านครับเกี่ยวกับงานป้องกันฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุก
ท่านที่ห่วงใยประชาชนครับ ขอบคุณครับ
นายไพฑู ร ย์ ภั ค พยั ต เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ขอบคุ ณ ท่ า นทศพล
พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ ถ้ามีขอ
เชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ดําเนินการเพื่อปิดประชุมฯ ต่อไป ครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ทําหน้าที่เรื่องอื่นๆ แทนกระผม กระผมมีเรื่องขอเสนอแนะ ขอฝาก
สมาชิกสภาฯ ว่าถ้าท่านใดเห็นที่ตรงไหนเดือดร้อน เป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟ้าแสงสว่างมืด ต้นไม้รก ขอให้ท่านถ่ายรูป
ลงมาในไลน์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ้างถึงคณะผู้ บริหาร แล้วคณะผู้บริหารจะไปสั่งการกับหัวหน้าส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง แต่ถ้าท่านรู้จักผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในงานนั้นๆ ท่านก็ส่งในไลน์ส่วนตัวได้เลยครับ จะได้เป็นการแบ่ง
เบาภาระของคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอให้สมาชิกทุกๆ ท่านใช้ไลน์ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถ่ายภาพส่งมาครับ
เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลจะได้ไม่เดือดร้อน สุดท้ายนี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ อีกหรือไม่ ถ้ามีขอ
เชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมนายพิชัย
คันธวณิช ในนามของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
จ่าสิบเอก

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

( สุริยันต์
จาปานิล )
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายไพฑูรย์ ภัคพยัต )
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการสามัญประจาสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน การ
ประชุม ดั ง กล่ า ว เมื่ อวั น ที่ ๒4 สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑4.๐๐ น. เห็น ว่า ถู กต้ องจึง ลงลายมือ ชื่อ ไว้ เ ป็ น
หลักฐาน

(ลงชื่อ) สิบเอก

ประธานกรรมการ
(สมพงษ์ เกิดมงคล)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอาร์ต รุ่นประพันธ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอนุสรณ์ คันธวณิช)

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว

(ลงชื่อ)
(นายพิชัย คันธวณิช)
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

