รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
ครั้งที่ 1 / ๒๕60
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕60
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายพิชัย
2. นายไพฑูรย์
3. จ.ส.อ.ภาคิน
4. นายสมบัติ
5. นายอนุสรณ์
6. นายประเสริฐ
7. นายศิริชัย
8. นายสุทธิพงษ์
9. ส.อ.สมพงษ์
10. ร.ต.วิเชียร
๑1. นายเลิศฤทธิ์
๑2. นางจันทิรา

คันธวณิช
ภัคพยัต
ธรณีทอง
บุญมา
คันธวณิช
เล็บครุฑ
อาคมานนท์
มีพงษ์
เกิดมงคล
นิสกนิลกุล
วินุราช
ชมวงษ์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอนันตชัย
2. นายนพดล
3. นายกิตติศักดิ์
4. นายภูเบศร
5. นายอาร์ต
6. นางยุพิน

เลิศมณี
วรมานะกุล
สมใจ
วรมานะกุล
รุ่นประพันธ์
พรศิริรุ่ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 (ลากิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบรรเจิด
2. นายทศพล
6. นายมนตรี
4. นายสุกิจ
5. นายสมบูรณ์
6. นายชัยพร
7. นางอมรรัตน์
8. นายไวยวิทย์
9. นายชัยพร
๑0. นางเฉลิมศรี
๑1. นางพัชรี

พฤกษะศรี
พินิจธนภาคย์
เกิดจิ๋ว
เทพประสิทธิ์
ภู่สวัสดิ์
ผ่องแผ้ว
กัลลประวิทย์
เชยประทุม
สุคันธี
ชาวเมือง
ศรีสอาด

รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ)
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
/12. นางอ้อมเดือน...

-2๑2. นางอ้อมเดือน
13. นางสาววรมัย
14. นายคมสัน
๑5. จ.ส.อ.สุริยันต์
16. นายเพิ่มศักดิ์
17. นางสาวปพิชญา
18. นางบงกช

ศรีมั่นคงธรรม
อดุลย์เดช
ศิริปักมานนท์
จําปานิล
แก้ววิสิษฏ์
วงษ์กิมฮั้ว
ทายอด

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจี นบุ รี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่
1 / ๒๕60 ในวัน นี้ ขณะนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกที่มีอยู่ในตําแหน่งขณะนี้ จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1 / ๒๕60 วันที่ 27
กุมภาพันธ์ ๒๕60 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมด้วย
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิ ชัย คัน ธวณิ ช ประธานสภาเทศบาลเมือ งปราจีน บุรี ด้ว ยเทศบาลเมืองปราจีนบุ รี
ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และ
นายกเทศมนตรีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งตามข้อ 24 ของ
ระเบียบฯ ดังกล่าว กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบด้วย
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปีฯ
ทีแ่ นบท้าย)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕9
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 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕59 ครั้งที่
1 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕9 หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและขอแก้ไขได้ครับ
/ที่ประชุม...

-3ที่ประชุม - ไม่มี
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕9 โปรดยกมือครับ
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕9
- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 11 ท่าน
- ไม่เห็นชอบ
จํานวน - ท่าน
- งดออกเสียง
จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2560 และระยะเวลา
ในแต่ละสมัย และกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561
และระยะเวลาในสมัยประชุม
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบฯ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ
ขอเชิญครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกําหนดประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ ประจําปี 2560 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24 กําหนดไว้ว่า การประชุมสภาเทศบาล
ในปีหนึ่งๆ ให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้
สภาเทศบาลกําหนด ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ได้กําหนดไว้ว่า ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความใน ข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัย
แรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีอื่น หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24
กําหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย และสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน จึงขอชี้แจงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 21 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ ได้โปรดพิจารณาและดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบฯ ต่อไป ขอบคุณครับ
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-4นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีน บุรี ขอบคุณท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้ชี้แจงระเบียบฯ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ให้รับทราบ ลําดับต่อไป
กระผมจะขอหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในญัตติ เรื่อง การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560
และระยะเวลาในแต่ละสมัย และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 และระยะเวลาใน
สมัยประชุมทีละหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2560 และระยะเวลาในแต่ละสมัย
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอครับ ขอเชิญท่านอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 1
นายอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 จํา นวน 4 สมัย ระยะเวลาแต่
ละสมัย 30 วัน ดังนี้
สมัยแรก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สมัยที่ 2
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สมัยที่ 3
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2560
และสมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
เสนอ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 จํานวน 4 สมัย ระยะเวลาแต่ละสมัย 30 วัน คือ
สมัยแรก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สมัยที่ 2
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สมัยที่ 3
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2560
และสมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จํานวน 11 ท่าน
จํานวน - ท่าน
จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)

ต่อไปเป็นการพิจารณาในหัวข้อที่ 2
2. การกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561 และระยะเวลาในสมัย
ประชุม
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอครับ ขอเชิญท่านสมบัติ บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต 1

/นายสมบัติ บุญมา...

-5นายสมบั ติ บุ ญ มา สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี เขต 1 เรี ย นท่ า นประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมบัติ บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 มีกําหนด 30 วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
เสนอ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง

จํานวน 11 ท่าน
จํานวน - ท่าน
จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (หมวดครุภัณฑ์) (สานักปลัด)
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) สํานักปลัดเทศบาล ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความจําเป็นต้องดําเนินการ
โอนงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 รายการ เนื่องจากสํานักปลัด ได้ตั้งงบประมาณไว้
ในงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน
1 ชุด โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของกระทรวง ICT ดังนี้ คือ
- กล้ อ งโทรทัศน์ ว งจรปิ ดชนิ ด IP แบบมุ มมองคงที่ สํ าหรั บติดตั้ งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camara) แบบที่ 1 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 30 ตัว
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
2 ตัว
- จอมอนิเตอร์ ขนาด 40 นิ้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง
- เสาอากาศ ชนิด Self Support จํานวน 1 ต้น
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552 จึงจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน 2,200,000.- (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
/หลักการ...
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หลักการ
เนื่ องจากโครงการฯ ดั งกล่ าว เป็ นงานในด้ านการป้ องกั นและควบคุ มการจราจรและป้ องกั น
อาชญากรรม สร้างมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องมีการสํารวจ กําหนดจุดติดตั้งและ
อยู่ในความควบคุมดูแลระบบของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบโดยอํานวย
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง แต่งบประมาณในการดําเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ตั้งอยู่ใน
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลั ด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอโอนเงินงบประมาณ จํานวน 2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
2. ขอโอนลดงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป จํานวน 2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสน
บาทถ้วน) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างถูกต้องตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (หมวด
ครุภัณฑ์) (สํานักปลัด) ถ้ามีโปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านสิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต 3
สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาเมืองปราจีนบุรี เขต 3 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 การจัดซื้อในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะต้องมี โดยประสงค์ที่จะให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กระผมมีข้อสงสัยและขอเรียนให้ท่ านประธานได้รับทราบ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ทางผู้บริหารได้มีการ
สํารวจในการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่านสิบเอกสมพงษ์
เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ถ้ามี
โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1
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-7จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี เขต 1 ในญั ต ติ นี้ เรื่ อ งกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด CCTV ผมทราบว่ า งบประมาณ
2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ที่จะติดตั้งในเขตเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม
ทั้งหลาย ซึ่งเป็ น ผลดีกั บ ประชาชนและตํ ารวจอย่ างยิ่ งที่จ ะสามารถดูแ ล แต่ ทว่ า ประชาชนหรือสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ทุกๆ คน ถามว่าทําไมถึงมีราคาสูงมากขนาดนี้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตัวละสี่หมื่นต่อหนึ่งตัว ผมว่ามี
ราคาสูงมาก ผมจึงขอเตือนและอยากฝากคณะผู้บริหารที่จะจัดทํา ผมกลัวจะติดคุกกันตอนนี้ เพราะ สตง. เข้ามา
ดูแล และมีประชาชนฝากมาบอกว่าเมื่อมีการจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อใดก็ขอให้แจ้งด้วย เพราะอยากจะเข้ามาประมูล
งานตรงนี้ด้วย เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่านจ่าสิบเอก ภาคิน
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ถ้ามี
โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2
นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ (หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ) (สํ านั ก ปลั ด ) ผมเห็ น ด้ ว ยกั บ ในญั ต ติ นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่
ท่านภาคินได้กล่าวไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนเรื่องของจราจร ผมคงไม่
เห็นด้วย เพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของตํารวจ แต่เราติดตั้งไปแล้ว เราก็มีส่วนที่จะช่วยตํารวจได้ คือ เขาอาจจะมา
ขอข้อมูลในภายหลัง ตรงจุดนั้น จุดนี้ ทีเ่ กิดเหตุขึ้น เราอาจจะช่วยเหลือได้ แต่จริงๆ แล้วงานจราจร เราไม่อาจเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวได้ในความคิดของผม และการที่จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 30 ตัว และจอมอนิเตอร์ ผมถามว่าท่าน
คงไม่มานั่งดูจอมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง คงแค่ในเวลาราชการเท่านั้น เพราะฉะนั้น กล้องจะใช้ประโยชน์ได้ก็คือ
เมื่อเกิดเหตุขึ้น แล้วนํามาดูย้อนหลังว่าเกิดเมื่อไร เกิดอย่างไร ผมเห็นดีด้วยที่จะติดตั้ง ไม่ขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้น แต่ผม
ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับด้านราคา ซึ่งเหมือนกับท่านภาคินกล่าวว่าราคาแพงเกินไป ผมสอบถามร้านที่ขายหรือบริษัทที่
ติดตัง้ หรือค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ราคาไม่น่าจะแพงขนาดนี้ และระบบของเราเป็นระบบไร้สาย การใช้ระบบไร้สาย
ประสิทธิภาพน่าจะไม่ดี ผมได้ข้อมูล จากหนังสือพิมพ์จากที่ อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวไว้ว่าในปีพ.ศ.นี้ ถึงปีพ.ศ.นี้
นําไปใช้แล้วไม่ดี ต้องนําไปสู่ระบบใยแก้ว แต่ผมไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายจะสูงมากขนาดไหน การซื้อกล้องมาต้องมี
การรับประกัน ไม่ทราบว่ารับประกันอย่างไร รายละเอียดผมไม่มี ข้อตกลงอย่างไร เราจะไม่ทราบรายละเอียดใน
ส่วนนี้ เพราะฉะนั้นจึงอยากให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูล ซื้อมาแล้วมีการ
รับประกันอย่างไร บริการหลังการขายเป็นอย่างไร เวลาเครื่องเสีย เรียกมาแล้วไม่ยอมมาแก้ไข ผมไม่เห็นด้วย
เกี่ยวกับด้านราคาเท่านั้น ส่วนเรื่องที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ผมยินดีที่จะให้ติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ผมขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ
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-8นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ผมอ่านญัตติ
แล้วผมก็งงว่าไปเข้าเรื่องการประมูลกล้องได้อย่างไร ญัตตินี้ เป็นญัตติที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากฝ่าย
อํานวยการเพื่อไปให้งานป้องกันฯ เข้าแผนไว้ก่อน ยังไม่มีการดําเนินการอะไรทั้งสิ้ น แต่ก็จะขอชี้แจงให้ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านได้รับทราบ ราคาของกล้องวงจรปิดเป็นราคามาตรฐานของคณะกรรมการจังหวัด
เป็นผู้ ตั้งราคามา เราไม่มีสิทธิ์ไปตั้งราคา ในช่ว งที่ผ มรักษาราชการอยู่จะไม่มีใครติดคุก เพราะผมจะไม่ทําผิ ด
ระเบียบฯ เจ้าหน้าที่ที่ทําผมบอกว่าให้มีการประมูลทุกอย่างโปร่งใส ใครจะเข้ามาประมูลก็ขอให้มา ระเบียบฯ
มีหมด ให้ทําตามระเบียบฯ ผมรับรองได้ และกล้องวงจรปิดที่บอกว่าแพง ต้องไปคุยกับจังหวัด เพราะจังหวัดเป็น
คนตั้งราคา ราคาต่ําสุดตัวละสองหมื่นเจ็ดพันบาท และมีราคาสามหมื่นหกพันบาท สูงสุดราคาห้าหมื่นสองพันบาท
เราเห็นว่าราคาสามหมื่นหกพันบาทเป็นราคากลาง เราจึง เลือกราคานี้ ใครจะมาประมูลก็มาประมูล มีเอกสาร
ครบถ้วนก็เอาไปทํา มีการค้ําประกันตามสัญญา ถ้าเสียก่อนก็มาซ่อม ไม่มาก็ยึดเงินประกัน เป็นไปตามระเบียบฯ
ผมรับรองว่าถ้าผมยังอยู่ไม่มีคนติดคุก ภายนอกบริษัทไหนมีความสามารถมาเปิดประมูลได้ ผมขอชี้แจงให้ทราบ
พอถึงเวลาที่จ ะจั ดซื้อกล้องวงจรปิด ก็จะเสนอญัตติ ให้ ท่านอนุมัติ อีกครั้ง ท่านจะอนุมัติ ญัตติหรือไม่ อยู่ที่ท่าน
ประชาชนฟังอยู่ว่ามีความจําเป็นหรือไม่ ตอนนี้กล้องวงจรปิดทุกอย่าง ไม่ใช่มาดูแต่การจราจร เวลาเกิดเหตุปล้น
ชิงทรัพย์ มีการยิงกัน นักเลงตีกัน ก็มาดูกล้องว่าใครผิดใครถูก ตํารวจก็มาขอดูกล้องจากเราได้ และห้องควบคุมก็
มีความจําเป็นที่จะต้องมี ผมไปดูงานที่พัทยา ห้องควบคุมมีคนนั่งดูกล้องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูเหตุเกิดทุกแยก
ทุกถนน ใครมีเหตุโทรแจ้งมาได้เลย แล้วก็มาเปิดกล้องดู ตํารวจก็มาเอาหลักฐานไป จะทําให้จับคนร้ายได้ง่าย ผม
ขอชี้แจงให้ทราบว่ายังไม่ถึงช่วงที่จะประมูลจัดซื้อกล้องกัน ขอบคุณครับ
นายพิ ชั ย คั น ธวณิ ช ประธานสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ท่ า นบรรเจิ ด พฤกษะศรี
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้ว
มีสมาชิกท่านใดยังสงสัยและจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ ถ้ามี โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ครับ
นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ เล็กครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 การที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมา ก็เข้าใจพอสมควรในเรื่องขอการโอนเงิน ยังไม่มีการ
ประมูล ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของผมเอง เพราะฉะนั้นขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารที่ได้เรียนชี้แจงให้ทราบ แต่ในครั้ง
ต่อไปที่จะมีการเสนอญัตติเข้ามาเพื่อจัดซื้อ จัดจ้าง คงต้องไปอภิปรายกันอีกที ก็ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดยังสงสัย และจะ
อภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ
เรื่อง ขออนุ มัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (หมวด
ครุภัณฑ์) (สํานักปลัด) โปรดยกมือครับ

/มติที่ประชุม...

-9มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (หมวดครุภัณฑ์) (สํานักปลัด)
- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 11 ท่าน
- ไม่เห็นชอบ
จํานวน - ท่าน
- งดออกเสียง
จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน
6 รายการ เนื่องจากกองช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สําหรับดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องขอ
อนุ มัติโ อนเงิน งบประมาณรายจ่ าย จํ านวน 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้ วน) และดําเนินการ
โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกายอเนกประสงค์ คสล. พื้นขัดมัน เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกําลังกาย
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 6 รายการ เป็นเงิน 330,000.บาท (สามแสนสามหมื่ น บาทถ้ ว น) เพื่ อ ใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ของกองช่ า ง
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอโอนเงินงบประมาณ จํานวน 190,000.- บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 2 รายการ
เป็นเงิน 45,500.- บาท
1.1.1 รายการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด จํานวน 23,000.- บาท
1.1.2 รายการจัดซื้ออาสนะฯ จํานวน 1 ขุด จํานวน 22,500.- บาท
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
1.2.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
จํานวน 57,500.- บาท
1.2.2 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 70,000.- บาท
- รายการสว่านเจาะกระแทกโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000.- บาท
- รายการเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 60,000.- บาท
/1.2.3 ประเภทครุภัณฑ์...
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จํานวน 17,000.- บาท
2. ขอโอนลดงบประมาณ จากกองช่าง จํานวน 190,000.- บาท
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด 98,400.- บาท
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ขอโอนลด 64,110.- บาท
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขอโอนลด 27,490.- บาท
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ เป็นเงิน 140,000.บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอโอนเงินงบประมาณ จํานวน 140,000.- บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
ค่าก่อสร้างลานออกกําลังกายอเนกประสงค์ คสล. พื้นขัดมัน
2. ขอโอนลดงบประมาณ จํานวน 140,000.- บาท แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดประเพณีลอยกระทง
เหตุผล
เพื่อปฏิบั ติ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ว ยวิธี การงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวดการโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพื่อพิจารณาต่อไป
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายใน
ญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 11 ท่าน
/- ไม่เห็นชอบ...
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- งดออกเสียง

จํานวน - ท่าน
จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองช่าง)
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความจําเป็นที่ต้องเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและในการให้บริการสาธารณะและมีความ
จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ครบถ้วนและมี
มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนชุมช น
และสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 11,456,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
1. โครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ งบประมาณ 1,327,000.- บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียด ติดตั้งกิ่งและอุปกรณ์โคมประหยัดพลังงานหลอด LED
40 วัตต์ พร้อมชุดคอนโทรล จํานวนไม่น้อยกว่า 29 ชุด
2. โครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งพัฒนาเชื่อมถนนสฤษฎ์ยุทธศิล ป์ งบประมาณ
1,327,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียด ติดตั้งกิ่งและอุปกรณ์โคมประหยัด
พลังงานหลอด LED 40 วัตต์ พร้อมชุดคอนโทรล จํานวนไม่น้อยกว่า 29 ชุด
3. โครงการจ้ างติดตั้ งไฟฟ้ าแสงสว่ างถนนแจ้งพัฒ นา งบประมาณ 1,327,000.- บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียด ติดตั้งกิ่งและอุปกรณ์โคมประหยัดพลังงานหลอด LED
40 วัตต์ พร้อมชุดคอนโทรล จํานวนไม่น้อยกว่า 29 ชุด
4. โครงการจ้ า งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนราษฎรดําริ งบประมาณ 7,475,000.- บาท
(เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ติดตั้งกิ่งและอุปกรณ์โคมประหยัดพลังงานหลอด LED 40
วัตต์ พร้อมชุดคอนโทรล จํานวนไม่น้อยกว่า 166 ชุด
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานหรือการติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เช่น ถนนหนทางมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอเป็นอันตรายต่อ
/ความปลอดภัย...

- 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีมีนโยบายที่จะพัฒนาท้องถิ่นภายในเขต
เทศบาลให้เจริญก้าวหน้าและจําเป็นต้องพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน การติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าฯ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน อันเป็นหน้าที่
ของเทศบาลที่ต้องดําเนินการ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้
ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเป็นการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมเพื่อให้ ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางคมนาคมและให้บริการสาธารณะต่างๆ ให้กับชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
โดยตรง และไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ โดยโครงการดังกล่าวปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.7 หน้า 2 และ 3 (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 89,153,129.06 บาท
หัก สํารองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
13,794,400.00 บาท
. สํารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10 %
5,354,372.91 บาท
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 48,189,356.15 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ข้อ 89 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองช่าง) หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือครับ
ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2
นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจี น บุ รี เขต 2 ในญัตติ เรื่อ ง ขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กองช่าง) เพราะว่าเทศบาลฯ มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้ครบถ้วนมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชนในชุมชนและสังคมโดยรวม ผมเองก็เห็นด้วยเกี่ยวกับการจะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้กับตัว
เมื อ งปราจี น บุ รี เ พื่อ ถนนหนทางจะได้ ส ว่ า งไสว แต่ ใ นทางกลั บกั น ท่ า นติ ด ไฟฟ้ าแสงสว่ างทั่ ว เทศบาลเมื อ ง
ปราจีนบุรีแล้ว ท่านลองหันไปดูว่าถนนหนทางท่านดีแล้วหรือยัง จริงอยู่ไฟฟ้าใช้ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้า แต่
คนทีใ่ ช้ถนน ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ถนนบางจุดในเขตเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้งหลาย คงเห็นนะครับ
ว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ซึ่งท่านจะติดตั้งไฟฟ้า ผมเห็นด้วยที่จะทําให้
สว่าง แต่ท่านลองมองดูว่าถนนตรงนั้นจากหน้าหมู่บ้านสันติสุข มีหลุม มีบ่อ อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถ ใช้ถนน ซึ่ง
ผมเองก็ใช้ถนนเส้นนั้นอยู่บ่อยและเป็นที่ประชาชนสัญจรไป-มาอยู่เสมอ ควรจะดูแลเรื่องถนนด้วยไม่ใช่จะติดไฟฟ้า
/อย่างเดียว...

- 13 อย่างเดียว แต่ถนนไม่ดูแล ไม่ได้ประโยชน์ ความปลอดภัยก็ไม่มี การติดตั้งไฟฟ้า ทั้งหมดมี 4 จุด ผมเห็นด้วยใน
ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ งบประมาณ 1,327,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ติดตั้งกิ่ง
และอุปกรณ์โคมประหยัดพลังงานหลอด LED 40 วัตต์ พร้อมชุดคอนโทรล จํานวนไม่น้อยกว่า 29 ชุด โครงการที่
2 ผมไม่เห็นด้วย ถนนแจ้งพัฒนาเชื่อมถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ ที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถนนสายนั้นประชาชนใช้บริการ
น้อย แล้วลงทุนไปตั้งหนึ่งล้านสามแสนบาท ใช้หลอดอย่างอื่นก็ได้ครับ LED ที่เกาะกับสาย ไม่ต้องใช้คอนโทรล
หรือใช้ไฟโคมแสงจันทร์ก็ได้ถนนสายนั้น ต่อมาถนนแจ้งพัฒนา ถนนนี้ผมเห็นด้วย เพราะถนนนั้นเป็นถนนสายเก่า
นานมาแล้ว ไฟฟ้าก็สว่างน้อย ต่อมาถนนสายหลัก ถนนราษฎรดําริ ปกติแล้วเราผ่านงบประมาณไปเมื่อประมาณปี
ที่แล้ว ให้ติดตั้งไฟฟ้าถนนสายนั้น โคมแสงจันทร์ ผมคิดว่าได้ติดตั้งไปเมื่อเร็วๆ นี้ ผมเห็นด้วยที่ท่านจะนําหลอด
LED มาใช้ แต่ผมขอถามว่าโคมเก่าท่านจะเอาไปไว้ที่ไหน ซึ่งยังสามารถใช้งานได้ตามตรอก ซอกซอย ถนนหนทาง
ตรงไหนก็ได้ในเขตเทศบาลฯ ผมไม่ทราบจุดประสงค์ของท่าน อาจจะถอดโคมเก่าออกแล้วติดตั้งโคม LED แล้วโคม
เก่าไปติดตามตรอก ซอกซอย ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ แต่ถ้าปลดลงมาแล้วมากองไว้ร้อ ยกว่าต้น อาจจะเป็นเศษ
เหล็กได้ สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วย คือ ราคาแพง ชุดหนึ่งราคาประมาณสี่หมื่นห้าพันบาท แต่โดยทั่วๆ ไป ท่านอาจจะ
บอกว่าราคากลางกําหนดอย่างนี้ แต่เท่าที่ผมทราบมาคนละราคา ราคาไม่น่าจะสูงขนาดนั้น จริงอยู่ท่านอยากจะ
ประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติ ท่านบอกว่าหลอดแสงจันทร์ปัจจุบันนี้ใช้ไฟมาก หลอด LED ใช้ไฟน้อยกว่า
ทําไมท่านไม่ใช้เฉพาะหลอดโคมของ LED โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม และเกาะสายเหมือนเดิม สามารถประหยัด
พลังงานได้ อุปกรณ์ชนิดนั้นไม่ทราบว่าเป็น Solar Cell System หรือไม่ ถ้าเป็น Solar Cell System ถามว่ามี
ความคงทนขนาดไหน ใช้ ได้ น านขนาดไหน ไม่ใช่ ว่าใช้ไ ด้ประมาณ 3 เดื อน 4 เดือ น 6 เดื อน พังแล้ ว ไม่ มี
ประโยชน์ ใช้หลอด LED แบบไม่มีอุปกรณ์เสริม เหมือนโคมไฟธรรมดาตัวหนึ่งและเกาะสายเหมือนเดิม ปิด-เปิด
ด้วยมือ เหมือนปัจจุบันที่ทํากันอยู่ ก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ และประหยัดงบประมาณของเรา เพราะเราต้องการ
ทีจ่ ะใช้งบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อครั้งที่แล้วท่านผู้บริหารเคยบอกว่าเรามีนโยบายที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด
ไฟฟ้า LED ซึง่ ในปีนี้เทศบาลฯ มีงบประมาณน้อย รายได้ไม่เข้าเป้า มีแต่รายจ่าย แต่ปีนี้ท่านมาขอใช้จ่ายเงินสะสม
สิบเอ็ดล้านกว่าๆ ผมจึงไม่เห็นด้วย ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ ไปยังผู้บริหาร เพราะว่าแพงเกินไป ถ้าถูก
กว่านี้ผมคงเห็นด้วย ขอบคุณครับ
นายพิ ชั ย คั น ธวณิ ช ประธานสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ขอขอบคุ ณ ท่ า นประเสริ ฐ
เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ที่เสนอแนวคิดให้กับคณะผู้บริหารได้รับทราบ มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ถ้ามี โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1
จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการติดตั้งหลอดไฟ LED ตามที่ท่าน
ประเสริ ฐ เล็ บ ครุ ฑ กล่ าวมา ผมเห็ น ด้ว ยทุ กเรื่ อง เพราะว่า แพงมาก จุด ที่จะติด ตั้งประโยชน์ค่ อนข้ างน้อ ย
เพราะว่า ถนนสฤษฎ์ยุ ทธศิล ป์ เชื่อมต่อกับ ถนนแจ้งพัฒ นา กลางคืน แทบจะไม่มีประชาชนใช้ ยานพาหนะเลย
งบประมาณสิบเอ็ดล้านบาทที่จะนํามาทําไฟฟ้าตรงนี้ ถ้าคํานวณดีๆ หรือว่าใช้ LED ยี่ห้ออื่น ใช้ Solar Cell
System ดวงหนึ่งไม่น่าจะเกินหลักพัน จากสี่หมื่นกว่า เหลือหลักพัน จะได้ทั้งหมดประมาณ 7 พันดวง 7 พันดวง
ในเขตเทศบาลฯ ทั้งหมด 17 ชุมชน ได้ใช้หมด แต่มาใช้แค่จุดไม่กี่จุด ผมเห็นด้วยกับท่านประเสริฐ เล็บครุฑ
กล่าวมาว่าไม่เหมาะสม ขอให้พิจารณากันดีๆ ขอบคุณครับ

/นายพิชัย คันธวณิช...

- 14 นายพิชัย คันธวณิ ช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ถ้ามี
โปรดยกมือครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ก่อนที่จะรับความเห็นชอบขอให้ท่านคณะผู้บริหารตอบข้ออภิปราย ขอเชิญท่าน
บรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตามที่ผู้อภิปราย
ได้อภิปรายเกี่ยวกับการใช้หลอด LED ทําไมไม่ใช้หลอดแสงจันทร์เหมือนเดิม ผมขออธิบายว่าเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายของภาครัฐ เปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดามาเป็นหลอด LED เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
จังหวัดปราจีนบุรี และตัดปัญหาของการโดนขโมยตัดสายไฟ เพราะเป็น Solar Cell System ซึ่งติดอยู่ในกิ่งของ
ไฟ มีอายุการใช้งาน 45,000 ชั่วโมง โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม หลอด LED 40 วัตต์ เทียบเท่ากับ หลอดไฟ
ธรรมดา 240 วัตต์ และแผงขนาด 120 วัตต์ มีกรอบอลูมิเนียม กระจกกันความร้อน อายุการใช้งาน 15 ปี
แบตเตอรี่เป็ นแบตเตอรี่แห้ง ชาร์จได้ 2,200 ครั้ง ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน ที่เราเสนอเป็น
โครงการ อยู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้วแต่ท่าน ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องเห็นชอบตามที่
ผมเสนอ เพราะเราเอาข้อมูลมาให้ดู ทําตามแนวนโยบายของทางภาครัฐ เปลี่ยนจากหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอด
LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ผมคิดว่าต่อไปทั้งเมืองจะต้องเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งหมด เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นการประหยัดพลังงาน ลดค่าสึกหรอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็มีแค่รถ
กระเช้าเพียง 1 คัน มีโทรแจ้งทุกวัน ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าเสีย หลอดขาด สายไฟโดนลักขโมย เมื่อ 2 เดือนที่แล้วเราก็
ไปแจ้งความกับทางสถานีตํารวจฯ ว่าโดนตัดสายไฟ พอโดนตัดสาย ไฟก็มีปัญหา เราต้องจัดซื้อสายไฟเดินกันใหม่
โครงการถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ที่ท่านบอกว่าไม่ค่อยมีประชาชนใช้ ที่ไม่มีประชาชนใช้ เพราะว่ามืด อันตราย แต่ถ้า
เราเปลี่ยนแล้วให้มีความสว่างขึ้น ประชาชนก็จะมีทางเลือกในการใช้เส้นทาง ส่วนที่บอกว่าทําไมไม่ไปทําถนน
โครงการก็มีอยู่ในแผน แต่เราต้องจัดลําดับความสําคัญว่าอันไหนควรมาก่อนมาหลัง เมื่อการประชุมสภาเทศบาลฯ
ครั้งที่แล้ว ท่านก็อภิปรายกันอยู่ว่าถนนบ้านเราทําไมถึงมืดจัง เราจึงนําโครงการไฟฟ้าเข้ามาก่อน แล้วตามด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แล้วแต่ทางสภาเทศบาลฯ จะเห็นเป็นอย่างไร เพราะท่านจะอนุมัติให้ผ่านสภาฯ หรือไม่
ผ่านสภาฯ ไม่มีผลประโยชน์อะไรกับผม การประมูลจัดซื้อ จัดจ้างก็ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ใครจะเข้ามาประมูลก็
ประมูลไป ทําให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ตามที่เทศบาลฯ กําหนด ผมขอชี้แจงให้ทราบ ขอบคุณครับ
นายพิชัย คัน ธวณิ ช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีน บุรี มีส มาชิกท่านใดสงสั ยและจะ
อภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ถ้ามี โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี เขต 2
นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เมื่อสักครูต่ ามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจง ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์จากสี่แยกไฟแดงโซเฟีย
ผมว่าสมาชิกทุกท่านยอมรับ ผมไม่แย้งตรงนั้น แต่ที่ผมแย้งคือ ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์เชื่อมกับถนนแจ้งพัฒนา ถนน
เส้นนั้น ท่านลองไปดู ผมไปดูมาแล้ว ถ้าไม่ดูผมไม่เอามาพูด ความจริงก็คือความจริง ไม่จําเป็นต้องใช้หลอด LED
ถึงขนาดนั้น ล้านกว่าบาท ใช้หลอดธรรมดาก็พอ ซื้อหลอด LED แล้วเกาะสายก็ได้ บ้านเราอยู่ในเขตเทศบาลฯ
ท่านบอกว่าสายถูกตัด ถูกลักขโมย ผมถามว่าแล้วคนอื่นจะอยู่ได้อย่างไร การติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
/ผมเห็นด้วยไม่มีปัญหา...

- 15 ผมเห็นด้วยไม่มีปัญหา เป็นส่วนช่วยให้เราได้เห็นว่าใครขโมย เพราะฉะนั้นที่ผมเสนอไปคือ ผมไม่เห็นด้วย ผมอยาก
ให้ประหยัดงบประมาณ ท่านซื้อโคม LED โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมแล้วเกี่ยวไว้ ก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ ไม่ใช่ว่าไม่
ประหยั ด พลั ง งาน และค่ า ใช้ จ่ า ยก็ ถู ก คนของเราน้ อ ย แต่ ถ้ า คนของเราทํ า งานก็ ไ ม่ มี ปั ญ หา ขอฝากท่ า น
ประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารด้วย ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านประเสริฐ เล็บครุฑ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ท่านประเสริฐ เล็บครุฑ ยังมีข้อสงสัยในญัตตินี้อยู่ ผมขอให้ท่าน
ผู้ บ ริ ห ารตอบข้ อ สงสั ย ในญั ต ตินี้ ขอเชิ ญท่ า นบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รัก ษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ความจริงก็คือ
ความจริง เพราะเราโดนลักสายไฟ ผมจึงมอบหมายให้นิติกรไปแจ้งความ ในเมื่อมีการลักขโมยตัดสายไฟ เราจึง
บอกว่ามีการลักขโมยตัดสายไฟกันจริง จะให้ผมบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราบอกว่า ทําไมจึงต้องใช้
โคมโดยที่ไม่ใช้สายไฟ ใช้ Solar Cell System ถ้าใช้ Solar Cell System แล้วโดนขโมย ผมก็ช่วยไม่ได้แล้ว
เพราะอยู่บนเสาไฟ สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของตํารวจที่จะต้องไปดูแลและกวดขันจับขโมย เรามีหน้าที่บริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนตามที่เรามีหน้าที่ ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดยังสงสัยและจะ
อภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ถ้ามี โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 1
จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ทุกอย่างนี้ไม่ใช่ความคิดของผู้บริห ารที่เสนอแนะมา ทุกอย่างเป็นนโยบายของ
ภาครัฐทั้งหมดที่จะใช้หลอด LED ไม่ใช่ความคิดของผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งระบุไว้เมื่อสักครู่นี้ ที่ผ่าน
มา ถ้ากลัวเรื่องขโมยสายไฟ ผมขอเสนอแนะให้ขุดใช้สายไฟใต้ดินเหมือนเมืองนอกน่าจะดี ไฟจะได้ไม่ช็อตด้วย
สายไฟจะได้ไม่ระโยงระยาง ขอเสนอให้ใช้สายไฟใต้ดิน ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดยังสงสัยในญัตตินี้
อีกหรื อไม่ครั บ ถ้ามีขอเรี ย นเชิญครั บ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ส มาชิกท่านใดอภิปรายในญั ตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองช่าง)
โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (กองช่าง)
- เห็นชอบ
จํานวน 3 ท่าน
1. นายศิริชัย
อาคมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2
2. ร.ต.วิเชียร
นิสกนิลกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3
3. นางจันทิรา
ชมวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3
/- ไม่เห็นชอบ...

- 16 - ไม่เห็นชอบ
1. จ.ส.อ.ภาคิน
2. นายสมบัติ
3. นายอนุสรณ์
4. นายประเสริฐ
5. นายสุทธิพงษ์
6. ส.อ.สมพงษ์
7. นายเลิศฤทธิ์
- งดออกเสียง
1. นายพิชัย
2. นายไพฑูรย์

จํานวน 7 ท่าน
ธรณีทอง
บุญมา
คันธวณิช
เล็บครุฑ
มีพงษ์
เกิดมงคล
วินุราช
จํานวน 2 ท่าน
คันธวณิช
ภัคพยัต

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (งานป้องกันและรักษาความสงบ สานักปลัด)
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) เพื่อดําเนินการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สํานักปลัด จํานวน 1 รายการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ําดับเพลิงพร้อมระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า
1.1 งานระบบเครื่องสูบน้ําขนาด 10 แรง
1.2 ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าสามเฟส
ทั้งนี้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้งและมีอากาศแปรปรวนอยู่บ่อยครั้ง ตลอดการเจริญเติบโตทางด้าน
เทคโนโลยี การขยายตัวของชุมชน ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอัคคีภัยใน
รูปแบบต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นไฟลามทุ่ง ไฟฟ้าลัดวงจร ความประมาทเลินเล่อ เป็นต้น การปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ จึงจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ระบบสูบ
น้ําดับเพลิงหน้าโรงเรียนมารีวิทยาที่ใช้สําหรับสูบน้ําดับเพลิงได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานทําให้เกิดการชํารุดใช้
งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงก็มาขอรับการสนับสนุนเติมน้ําอยู่
เป็ น ประจํ า จึ ง ขออนุ มั ติ ใ ช้เ งิ น สะสมจํ านวน 132,000.- บาท (หนึ่ ง แสนสามหมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างอาคารสูบน้ําเพิ่มเติมอีกจํานวน 1 จุด เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบั ติหน้าที่ในภารกิจ
หลักของงานป้องกันฯ แต่โดยที่เป็นกิจการอยู่ในอํานาจหน้าที่ที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนกรณี
เร่งด่วน จึงจําเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินสะสมดังกล่าว ซึ่งเป็นอํานาจของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในการอนุ มัติ
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 (1)
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาต่อไป
/นายพิชัย คันธวณิช...

- 17 นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (งานป้องกันและรักษาความสงบ สํานักปลัด) ถ้ามี โปรดยกมือครับ ขอเชิญ
ท่านสิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3
สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 ก่อนอื่นขอนําเรียนว่าผมเห็นด้วยและสนับสนุน ในโครงการที่จะให้มีโรงสูบ น้ํา
พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเพิ่มขึ้น แต่ที่จะขออภิปราย ผมไม่อยากให้ใช้คําว่า “ประกอบกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น ข้า งเคีย งมาขอรั บ การสนั บ สนุ นเติม น้ํา อยู่ เป็นประจํา ” ซึ่งข้อ อ้างนี้ไ ม่เหมาะสมที่ จะมาใช้ในที่ นี้
เพราะว่าการที่จะอะลุ่มอล่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงมาใช้ประโยชน์ของเทศบาลฯ อาจจะต้องมี
คําพูดอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่านี้ ขอเรียนให้ทราบว่าคําพูดที่ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้างเคียงมาขอใช้ไม่
น่าที่จะให้ม”ี ขอบคุณครับ
นายพิชั ย คั น ธวณิ ช ประธานสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ขอบคุ ณ ท่า นสิ บเอกสมพงษ์
เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 ท่านเสนอแนวคิดว่าไม่อยากจะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียงมาใช้ ขอเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี
เมืองปราจีนบุรี ชี้แจงตอบข้ออภิปราย ขอเชิญครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เครื่องสูบน้ํา
เครื่องควบคุมจะอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนมารีวิทยา แต่สวิทช์จะอยู่ในเทศบาลฯ จริงๆ ก็ใช้มาเป็นสิบๆ ปีแล้วที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงมาขอใช้ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางเดชะ ที่มาขอน้ําไปรดน้ําต้นไม้ ไปใช้และแจกจ่ายให้กับประชาชน เพราะเขาไม่มีท่อที่จะสามารถมาสวม
กับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ําของเขาได้เลย เขาก็ต้องมาขอน้ําจากเรา เติมน้ําจากเราที่ตรงนี้ ก็คือต้องใช้คําว่า
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงที่มารับการสนับสนุนจากเรา” แต่เราใช้เป็นหลัก เหมือนกับเป็นการบริการ
ประชาชนด้วยในกรณีหนึ่ง ผมคิดว่าคงไม่เป็นปัญหาที่จะใช้คํานี้ จึงขอชี้แจงให้ทราบว่าจริงๆ ก็มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงที่จะมาขอใช้เครื่องสูบน้ําของเราอยู่เป็นประจํา ขอบคุณครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านสิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล
ยังสงสัยในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ตามที่ท่านผู้บริหารชี้แจงให้ทราบ ถ้าสงสัยขอเรียนเชิญครับ
สิบ เอกสมพงษ์ เกิด มงคล สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุรี เรีย นท่ า นประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอกสมพงษ์ เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมือ งปราจี น บุ รี เขต 3 ที่ ผ มไม่อยากให้ ใช้ คํา พูดเช่นนี้ ก็เพราะว่า งบประมาณที่ ทํา การก่อสร้างเป็ น
งบประมาณของเทศบาลฯ ส่ ว นจะเอางบประมาณของเทศบาลไปใช้กับ เทศบาลฯ อื่นๆ นั้น ผมคิดเองว่าไม่
เหมาะสมที่จะมาเป็นข้ออ้าง ส่วนทีจ่ ะอนุโลมให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ แต่ถ้า
จะให้มีไมตรีต่อเทศบาลฯ ข้างเคียง ก็สามารถที่จะแนะนําได้ว่าให้ท่านมาสร้างอุปกรณ์สูบน้ําที่แม่น้ําบางปะกงที่
ใกล้กับองค์กรของท่าน เจตนาของผมมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
/นายพิชัย คันธวณิช...

- 18 นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านยังสงสัยในญัตตินี้อีก
หรือไม่ครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (งานป้องกันและรักษาความสงบ สํานักปลัด) โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (งานป้องกันและรักษาความสงบ
สํานักปลัด)
- เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 11 ท่าน
- ไม่เห็นชอบ
จํานวน - ท่าน
- งดออกเสียง
จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและนําเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต ครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านพิชัย คันธวณิช
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีโปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขต 1
นายอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอนุสรณ์ คันธวณิช สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนชุมชนคลองวัว ตรงข้ามซอยปราจีนอนุสรณ์ ซอย 9
มีการก่อสร้างทางด้านริมเขื่อน ซึ่งไม่ทราบว่าก่อสร้างได้อย่างไร วันนี้มีรถมาลงดิน จึงขอฝากไปยังผู้บริหารและ
ทางกองช่างช่วยดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอนุสรณ์ คันธวณิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ
ครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1
จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เมื่อสักครู่ท่านอนุสรณ์ พูดถูกต้องเลย ผมก็จะขอพูดเหมือนกัน เรามองดูจากหน้า
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุงไล่ไปเรื่อยๆ จนถึงสี่แยกไฟแดงที่จะไปโรงพยาบาล เริ่มมีการก่อสร้างร้านค้าขายของ
มากมาย กระทั่งลงในไลน์กลุ่มข่าวสารปราจีนบุรีต่อว่ากันมาก เมื่อก่อนเราขอเวรพื้นที่คืนแล้วสร้างเขื่อนกันน้ําและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สําหรับพักผ่อนออกกําลังกายได้ แต่ตอนนี้เป็นร้านค้ามากมาย ตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏ
ว่าที่ดินเป็นของประชาชนอยู่ เริ่มมีการสร้างร้านค้าขายผลไม้ ซึ่งเป็นร้านแรก และตอนนี้เป็นร้านขายส้มตํา ไก่ย่าง
/ร้านอาหารตามสั่ง...

- 19 ร้านอาหารตามสั่งหลายร้านมากมาย ฝากผู้บริหารดูด้วยว่าเรามีมาตรการอย่างไรหรือจะยอมให้ทําต่อไป ซึ่งจะบาน
ปลายและไล่ยาก ฝากทางเทศกิจช่วยดู แลด้วย ส่วนเรื่องที่ 2 มีกลุ่มข่าวสารไลน์ทาง Social ระบุในนั้นเมื่อ
ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ชื่อว่า คุณแสงชัย ระบุว่าขับรถเข้าไปในซอยอุดมสุข เลี้ยวขวาออกชุมชนบัวลายหรือ
ตรอกขจร เขาเขียนไว้ว่าฝาท่อระบายน้ําสวยงามแค่ไหน นั่งทําอะไรกันอยู่ ไม่อายหรือครับ นั่งรอรับเงินเดือนภาษี
ของชาวบ้าน ซึ่งดูแล้วเสียหายมาก เขาว่าอย่างนั้น และยังระบุอีกว่าตลอดเส้นทาง คนหรือเปล่าที่เซ็นรับงาน เข้า
ไปดูในตรอกขจร ชุมชนบัวลาย มันน่าทุเรศขนาดไหน ถ้าเป็นสมาชิกหรือรองนายกฯ หรือนายกฯ แล้ว ไม่ทําอะไร
ให้กับประชาชน ลาออกไป อายสุนัขมัน เขาเขียนอย่างนี้เลย เราจะมีมาตรการยังไง จะไปดูแลให้เขายังไง แล้วไลน์
ตรงนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเทศบาลฯ ของเราได้รับรู้ ท่านผู้ว่าฯ สํานักงานราชการทุกส่วน สามร้อยกว่าคนอยู่ในไลน์นี้
เขาอ่านทุกคน หน้าตาของเทศบาลฯ ที่ทํามาหลายสิบปี แต่มาเสียในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝากท่านผู้บริหารทุกท่าน
ดูแลด้วย อายครับ อายเขามาก และปัจจุบันนี้ไฟฟ้าก็ ยังไม่ติดเหมือนเดิม หน้าร้านช่อพริกมืดมาก ถนนแก้วพิจิตร
ตลอดแนวเหมือนเดิม ประมาณสิบกว่าดวง ตามซอยก็ยังเหมือนเดิม ที่ผมพูดบ่อย ผมรับผิดชอบเขต 1 ผมจะทําให้
เขต 1 ดีที่สุด แต่ยังทําไม่ได้ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอ หลอดไฟก็ยังไม่มีเหมือนเดิม ต้องรอหางบประมาณซื้อ
หลอดไฟ ขอฝากท่านผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ
นายไพฑูร ย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีน บุรี ขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอ
เรียนเชิญครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดนําเสนอ
เรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่านบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามครับ
นายบรรเจิ ด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เ มือ ง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตามที่มีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการถมที่บริเวณชุมชนคลองวัว ซึ่งที่แถวนั้นบางที่ ก็มีโฉนดที่ดิน และเทศบาลฯ โดนฟ้องแพ้คดีไป
แล้วเมื่อไม่กี่ปีมานี้ และศาลได้พิพากษาว่าให้เจ้าของทีด่ ิน สามารถปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ แต่ เมื่อมีการปลูกสร้าง
ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบหรือไม่ มาขออนุญาตหรือไม่ ผมก็สั่งให้ไปตรวจสอบ บุคคลที่เอาดินไปถมเพื่อที่จะ
ปลูกสร้างอาคารส่วนต่อไป ได้ขออนุญาตหรือไม่ ช่างรังวัดเขตคนเดียวคงดูแลไม่ไหว จึงอยากให้ผู้อํานวยการกอง
ช่างลงไปควบคุมดูแลด้วย และให้ดําเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ไม่ต้องอายใคร คนร้องเรียนเองก็ทําผิด
กฎหมาย ไม่ใช่ คนร้ องเรี ย นทํ าถูกกฎหมาย บนทางเดินเท้า หน้าร้านเขาก็ว างของเต็มไปหมด คนที่ ร้องเรีย น
เทศบาลฯ ผมขอถามว่ า คุ ณจะร้ อ งเรี ย นใครคุ ณ ต้อ งทํ า ดีก่ อ น คุณ ทํ า ตั ว เองให้ ดี แ ล้ ว คุณ ถึ ง มาร้ อ งเรีย นเขา
บ้านเมืองจะต้องอยู่กับคนดีๆ ตัวเองก็ทําผิดกฎหมาย แล้วมาร้องเรียนคนที่ทําผิดกฎหมาย ผมคิดว่าไม่ใช่ คนอื่น
เขาก็รู้เหมือนกันหมด อยู่เมืองปราจีนบุรีมากี่ปี รู้หมดว่าถนนเส้นไหนเสียไม่เสีย ไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าถนนเส้นไหนดี
ไม่ดี ต้องถามว่าตอนก่อสร้างตรวจรับงานกันยังไง รับมาแล้วคุณภาพดีหรือไม่ ท่านก็อยู่กันหมด สมาชิกในที่นี้ก็อยู่
กันหมดในสมัยนั้น ท่านก็ทราบ ถนนเส้นนั้นทํากันยังไง ถนนมีการตรวจรับกันยังไง คุณภาพถนนเป็นยังไง ก็รู้กัน
หมด ก็พังตามกาลเวลา พังก็ไปซ่อม แต่พวกที่ทําผิดกฎหมายก็มักง่าย คิดอะไรง่ายๆ นึกจะมาถมที่ก็มาถม เราก็
ทํางานอยู่ทุกวัน ก็รู้ว่ากินเงินภาษีของประชาชน เราก็ทํางานอย่างเต็มที่ ผมทําคนเดียวไม่ได้หรอกครับ ผู้บริหาร
/ไม่มีใครสามารถ...

- 20 ไม่มีใครสามารถทําคนเดียวได้หมดทุกอย่างถ้าข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือ ถ้าประชาชนในเขตเทศบาลฯ ไม่ให้
ความร่วมมือ พอขยะมากก็โทษเทศบาลฯ ไม่ไปเก็บ แล้วถามว่าเทศบาลฯ เป็นคนทิ้งขยะหรือ ประชาชนทุกคนต้อง
ช่วยกัน ร้องเรียนขยะตรงนั้นมาก ทําไมไม่มาเก็บ ขยะตรงนี้มาก ทําไมไม่มาเก็บ พอเทศบาลฯ จะเก็บค่าขยะไม่เคย
จ่ายเลย ประชาชนทุกคนต้องช่วยกัน อย่าเอาแต่ได้ อย่าเอาแต่ร้องเรียน ข้าราชการต้องช่วยกันทํางาน ที่สั่งไปต้อง
ทํ า ให้ ไ ด้ ต้ อ งทํ า ให้ ทั น เพราะเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นมี อ ยู่ ทุ ก วั น ถ้ า เราช่ ว ยกั น ปั ญ หาไม่ เ กิ ด และผมขอเรี ย นท่ า น
ประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยว่าในญัตติที่ 6 ไม่ผ่านญัตติ ผมขอให้ระบุชื่อด้วยว่าท่านที่ไม่เห็นด้วยมีใครบ้าง ท่านที่
เห็นด้วยมีใครบ้างในรายงานการประชุม เพราะเวลาผมพบกับประชาชนผมจะได้บอกถูกว่าเราก็เสนอญัตติของเรา
ไปตามระเบียบ แต่ที่ไม่ผ่านเพราะสมาชิกสภาเทศบาลฯ บางท่านไม่เห็นด้วย ผมจะได้ชี้แจงประชาชนได้ ทุกอย่าง
จะต้องช่วยกัน ไม่ใช่เรามาอยู่ตรงนี้ นึกจะทําอะไรก็ทํา ทุกครั้งทีป่ ระชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมทุกเดือนไม่เคย
เว้น สั่งงานทุกครั้ง ข้าราชการทําได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่หน้าที่ของผมคนเดียวที่จะต้องมาขวนขวายสั่งงานทุกวัน
เงินเดือนก็มากกว่าผมทุกคน เราสั่งไป ถ้างานเดินหน้าด้วยความรวดเร็ว เราก็สบายใจ ไม่ต้องมีการร้องเรียน เราไม่
อยากให้มีการร้องเรียนทุกวันหรอกครับการทํางาน เราทํางานอย่างเต็มที่ เราคนปราจีนบุรี อยากให้ปราจีนบุรี
เจริญ สิ่งไหนที่ดีเราก็เอาเข้ามาให้ท่านพิจารณา ถ้าท่านพิจารณาแล้วว่าไม่ดี ก็ไม่ต้องผ่าน แค่นั้น เราก็ช่วยกันอยู่
แล้ว ขอบคุณครับ
นายไพฑู ร ย์ ภั ค พยั ต เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ขอขอบคุ ณ ท่ า นบรรเจิ ด
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอ
เรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามี โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 2
นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีน บุรี เขต 2 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยในญัตติที่ 6 ผมบอกให้ประชาชนได้รับทราบเลยว่าผม
นายประเสริฐ เล็บครุฑ ไม่ให้ผ่านในญัตตินี้ ผมมีเหตุผลของผม ไม่ใช่ว่าผมไม่ผ่านเพราะสาเหตุใด ผมบอกแล้วว่า
เพื่อความประหยัด เรามีทางเลือก ผมต้องการจะประหยัดงบประมาณ ไม่ใช่ว่าประหยัดงบประมาณด้วย ประหยัด
พลังงานด้วย ตามที่รัฐบาลกําหนดมาให้ ท่านจะทําตามเขา ผมก็เสนอแนะให้ไป ผมไม่ใส่ใจหรอกครับ ระบุไปเลย
ผมจะขอให้ท่านสมาชิกยกมือให้เลยว่าท่านใดบ้างที่ไม่ ให้ผ่านญัตติ แล้วแจ้งท่านประธานฯ และท่านเลขาฯ เพราะ
ท่านผู้บริหารจะได้ไปบอกประชาชนได้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนี้ไม่ได้เรื่อง ผมก็มีเหตุผลของผม ไม่ใช่ผมไม่มี
เหตุผล ติดคุณติดไปเถอะ แต่ผมมีเหตุผลอย่างนี้ที่ไม่ติด ท่านก็นําเสนอมาใหม่ ท่านมีทางเลือกอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าผม
ไม่ให้ติด ผมไม่มีเหตุผลเลย หน้ามืดไม่ให้อย่างเดียว เหตุผลผมก็มี ท่านต้องคิดหน่อย ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
นายไพฑู ร ย์ ภัค พยั ต เลขานุก ารสภาเทศบาลเมือ งปราจีน บุรี ขอขอบคุณ ท่า นประเสริ ฐ
เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
ครับ ถ้ามีโปรดยกมือครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1
จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน ธรณีทอง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ผมได้รับฟังแล้วก็ตื้นอกตื้นใจ ปฏิบัติงานกันไม่ค่อยได้เลยนะครับหัวหน้า ส่วนงาน
ต่างๆ สั่งงานแล้วไม่ค่อยจะทํา เป็นเพราะอะไร ผู้บริหารสั่งงานช่วยทํากันหน่อยนะครับหัวหน้าส่วนงานต่างๆ เขา
/สั่งให้ไปทําอะไร...

- 21 สั่งให้ไปทําอะไรคุณต้องไปทํา ถ้าเกิดหัวหน้างานคนไหนไม่ทํา รายงานขึ้นมา สภาเทศบาลฯ เขามีไว้คุยกัน พูดกัน
ได้ ทํางานคนเดียวไม่ได้ ก็ลาออกไป คนที่เขาอยากทํางานมีมากมาย ฟังมาหลายครั้งแล้วที่ว่าผมสั่งแล้วเขาไม่ทํา
ผมจะทํายังไง เขาทําไม่ได้ แล้วคุณจะพิจารณายังไง ขนาดหัวหน้าส่วนราชการยังไม่เชื่อฟัง งานต่างๆ ทุกวันนี้ก็ยิ่ง
เลวลงไปเรื่อยๆ เขตเทศบาลฯ ของเรา เกือบ 2 ปีแล้ว มีอะไรดีขึ้นมาบ้าง มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาบ้าง ท่าน
ลองเสนอแนะให้ผมฟังหน่อยครับ ประชุมคราวหน้าผมอยากให้เสนอแนะว่า 2 ปี เกือบเต็มๆ มีผลงานอะไรที่จะ
มาแสดงให้กับ เทศบาลฯ เราได้ บ้างว่า ทําถนนดีแล้ ว ไฟฟ้าตรงไหนดีแล้ว วันนักขัตฤกษ์ต่างๆ ไฟสว่างไสว มี
เหมือนกันที่จ้างพ่อค้าไฟโคมหมุนๆ เหมือนงานวัด วันอะไรที่สําคัญๆ โปสเตอร์อันหนึ่งใหญ่แค่ไหน ไวนิลใหญ่แค่
ไหน ที่อื่นใหญ่โตมหาศาล ของเราอันเล็กนิดเดียว ไฟมีดวงเดียวส่อง ดูแล้วทุเรศ ทุเรศมากๆ ประชุมคราวหน้าผม
อยากให้มีวาระ 2 ปี ในการทํางานอยากให้ ท่านเสนอแนะว่าท่านทําอะไรขึ้นมาบ้าง หัวหน้าส่วนราชการช่วยกัน
ปฏิบัติงานกันหน่อยนะครับ ถ้าท่านทําไม่ได้ ท่านก็ขอย้ายไปที่อื่น เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่อยากให้ท่านอยู่ ไม่ให้
ทํางานร่ วมกัน เพราะท่านทํางานไม่ได้ ไฟฟ้าก็ยังดับเหมือนเดิม ถนนก็ยังเป็นหลุ ม เป็นบ่อเหมือนเดิม ขยะก็
เหมือนเดิม แต่ถ้าจะให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะ เขาคงจะไม่เก็บหรอกครับ ขอบคุณครับ
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีสมาชิกท่ านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
ครั บ ถ้ ามี ขอเรี ย นเชิ ญครั บ (ไม่ มี) เมื่อ ไม่ มี ผมขอเชิญ ท่า นทศพล พิ นิจ ธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเ มือ ง
ปราจีนบุรี เป็นผู้ตอบข้อซักถามครับ
นายทศพล พิ นิ จ ธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี เ มื อ งปราจี น บุ รี เรี ย นท่ า นประธานสภา
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายทศพล พิ นิ จ ธนภาคย์
รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหาร เราจะนําไปปฏิบัติ และจะ
ทําให้ดีที่สุด มีเรื่องหนึ่งที่จะขอหารือกับทางสภาฯ ท่านไม่ผ่านญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเกี่ยวกับติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ผมเข้าใจ ท่านคงรู้สึกว่าแพง ดวงละสี่หมื่นกว่าบาท แต่ท่านคงยังไม่เข้าใจว่าทางกองช่างเสนอมา
เป็นระบบ Solar Cell System อายุการใช้งานนาน เราเข้าใจท่านว่าแพงไป แต่ผมขอหารือว่าจากการฟังท่าน
ท่านจะให้ใช้หลอดโคม LED เพื่อมาเปลี่ยนกับโคมเก่า ผมติดตามมาตลอดเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ก็ให้เขาจัดทําขึ้นมา
พอดีผมไม่ได้คุมกองช่าง ทางกองช่างก็ได้เขียนแบบเพื่อสนองนโยบายเป็น Solar Cell System ต้นหนึ่งสี่หมื่นกว่า
บาท ความจริงก็คือเป็นราคากลางอยู่แล้ว ท่านคงคิดว่าเทศบาลฯ เรายังไม่ควรใช้ Solar Cell System ผมขอ
หารือว่าเราเปลี่ยนเป็น LED ได้หรือไม่ เราจะได้ทําขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมมา เป็นโคม LED ขนาด 40 วัตต์
สามารถประหยัดไฟได้มาก ประมาณ 3 เท่าตัว แสงสว่างในเขตเทศบาลฯ เราจะได้สว่าง ความสว่างมี สายไฟเรา
จะได้ไม่ห าย คงเกิดจากสาเหตุนี้เหมือนกัน หรือไม่ก็ไม่ทราบ ยังหาสาเหตุกันอยู่ ผมเคยประชุม ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน ได้สั่งการไปแล้วว่าภายใน 6 เดือน ถนนสายหลักทุกเส้นจะต้องมีแสงสว่างและ
แหล่งธุรกิจจะต้องมีแสงสว่าง เขาก็เริ่มไปติดตั้งแล้ว ถ้าท่านไม่ผ่านงบประมาณนี้ ความสว่างก็จะจบอยู่แค่นี้ ไม่มี
ไฟฟ้า ไม่มีกําลังซื้อ ผมก็จะขอหารือท่านและจะไปเปลี่ยนโครงการใหม่ ให้ใช้งบประมาณน้อยกว่านี้ อาจจะใช้
งบประมาณอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาท ผมจะเข้าไปตรวจสอบอีกทีว่าสมควรจะใช้โคมอะไร อายุการใช้งานเท่าไร
แต่ขอรับปากว่าจะเป็นหลอด LED แน่นอน เพื่อความประหยัดไฟ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ และ
เรื่องการร้องเรียนบางครั้งคนที่ร้องเรียนผมก็ไม่ได้ไปตอบโต้ บางครั้งร้องเรียนนอกเขตเทศบาลฯ เราไม่มีอํานาจเข้า
ไปดูแล เพราะนึกว่าอยู่ในเขตเทศบาลฯ ถ้าอยู่ในเขตเราจะดูแลให้ บริเวณริมเขื่อนเราจะเข้าไปดูแลให้ อยู่ในเขต
เทศบาลฯ เรา สักพักเจ้าหน้าที่คงไป ที่ถมดินไว้ เขาคงต้องเอาออกตามกฎหมาย เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาต แต่ที่
เห็นเขาขายของ เป็นโฉนดที่ดินของเขา เราแพ้คดีมาแล้ว เขาสร้างขึ้นมาถูกตามหลักกฎหมายหรือถูกระเบียบ
หรือไม่ก็ไม่ทราบ แต่เท่าที่ทราบศาลสั่งให้ไปสร้างที่อยู่อาศัยได้ ผมจะเข้าไปตรวจสอบให้ และเรื่องการติดตั้งไฟฟ้า
/คงจะต้องรบกวน...

- 22 คงจะต้องขอรบกวนท่านสมาชิกอีกครั้ง เราจะทําให้ เมืองของเราสว่าง ถ้าไม่มีคงเป็นไปไม่ได้ เราเข้าใจทุกท่านที่ไม่
ยกมือผ่านให้ เป็นเพราะว่าโคมหนึ่งหรือชุดหนึ่ง ราคาสี่หมื่นกว่าบาท ทั้งหมด 29 ชุด ใช้งบประมาณล้านกว่าบาท
จะทําให้ประหยัดลงกว่านั้นอีก และจะไปบูรณะถนนหนทางให้ใหม่ ตรงไหนที่ถนนไม่ดี ท่านสมาชิกพบเห็นก็แจ้ง
เข้ามาได้ครับ ในไลน์กลุ่มของเทศบาลฯ เขาก็จะไปดําเนินการ วันนี้ก็เห็นอยู่ ท่อระบายน้ํา หัวหน้าส่วนฯ ตอบ
กลับมาว่าจะไปดําเนินการให้เลย และผมจะไปติดตามให้อีกครั้ง ขอบคุณครับ
นายไพฑู ร ย์ ภั ค พยั ต เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งปราจี น บุ รี ขอขอบคุ ณ ท่ า นทศพล
พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ
ถ้ามีโปรดยกมือครับ ผมขอเชิญท่านประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2
นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ เล็บครุฑ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ผมได้ฟังจากท่านผู้บริหารแล้วก็ดีใจ ที่ท่านจะเปลี่ยนแปลง ทําให้ประหยัดลง จริง
ไม่จริงผมไม่ทราบ ขอให้ท่านนําเสนอเข้ามาใหม่ ผมมีข้อโต้แย้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ท่านบอกว่าจะลองใช้แบบ
สายเกาะ ลองเถอะครับ ประหยัดด้วย แล้วนํางบประมาณที่เหลือไปใช้ในทางอื่นได้ ไปซ่อมแซมถนนได้ บ้าง ผม
ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ขอบคุณครับ
นายไพฑู ร ย์ ภัค พยั ต เลขานุก ารสภาเทศบาลเมือ งปราจีน บุรี ขอขอบคุ ณ ท่า นประเสริ ฐ
เล็บครุฑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
ครับ ถ้ามีโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
นายไพฑูรย์ ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดนําเสนอ
เรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดําเนินการพิจารณาต่อไป ครับ
นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่านไพฑูรย์ ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ทําหน้าที่เรื่องอื่นๆ แทนกระผม ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและท่าน
สมาชิกทุกท่าน ผมรู้สึกว่าท่านสมาชิกจะดูแลเอาใจใส่ กับปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลฯ ของเรามาก
บริเวณไหนที่ท่านดูแล้วไม่เหมาะไม่ควร เช่น ถนน ท่อน้ําแตกหรือท่อระบายน้ําเสีย แต่ก็ยังขาดอีกมาก ผมอยาก
ให้ท่านถ่ายรูปแล้วส่งมาทางไลน์ของเทศบาลฯ เพื่อแจ้งให้คณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ ผม
คิดว่าคงจะทํา ให้ ดีขึ้น และเป็ น สิ่ งที่ดี อย่ างมาก และเรื่องที่มีการร้องเรี ยน ผมก็ไม่อยากให้ เ สี ยภาพพจน์ของ
เทศบาลฯ ตั้งแต่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้แถลง
ขึ้นมาทําให้รู้สึกว่ารุนแรงพอสมควร และเสียหน้ากับเทศบาลฯ ของเรา เพราะฉะนั้นเราขอปรับปรุงและแก้ไขในสิ่ง
ที่ดีๆ ทุกท่านจะต้องช่วยกัน และการสื่อสารก็สื่อสารกันได้ง่ายอยู่แล้ว คือ สื่อสารทางไลน์ จะได้ทราบด้วยว่าท่าน
สมาชิกท่านใดเอาใจใส่ในเรื่องตรงนี้มากน้อยเพียงใด ขอให้ช่วยกัน รวมถึงคณะผู้บริหาร ช่วยบอกกับหัวหน้าส่วน
ราชการด้วย ทําได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ขอให้ทําให้ประชาชนเห็น เทศบาลฯ ของเราคงจะสวยงามมากกว่านี้ มี
สมาชิกท่านจะนําเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
/นายพิชัย คันธวณิช...

- 23 นายพิชัย คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอ
เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมนายพิชัย คันธวณิช ในนามของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา 15.55 น.

(ลงชื่อ)
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
( นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฏ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายไพฑูรย์ ภัคพยัต )
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

- 24 คณะกรรมการสามัญประจาสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน
การประชุมดั งกล่า ว เมื่อวัน ที่ 3 มีน าคม ๒๕60 เวลา 10.๐๐ น. เห็น ว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เ ป็น
หลักฐาน
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