
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 

วันที ่  ๒๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ 
เลขานุการสภาฯ ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุม

แล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์            เรียนท่านสมาชิกสภา  และคณะผู้บริหารทุกท่าน ต่อไปกระผมขอด าเนินการ 
ประธานสภาฯ                        ประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
                                                                    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
คลองปราบ  สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 
   

นายบรรยงค์  บุญอินทร์          ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภา ฯ               คลองปราบสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗ว่า 

มีข้อความตอนใด ควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญ หรือไม่  ขอเชิญครับ 
 
นายบัญชา  คงศิริ  สท.เขต ๑    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบัญชา คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ กระผมขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๕๗  หน้าที่ ๑๔ จากข้อความ  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นหลอด P๕ 
(พีไฟร์)  เป็น หลอด T๕ (ทีไฟร์) 

                             
นายบรรยงค์  บุญอินทร์           ท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า อีกหรือไม่  ถ้าไม ่
ประธานสภา ฯ                      มีขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 
นายประเทพ  ทองศิริ               เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน. 
เลขานุการสภาฯ ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภา    ท่านใด “เห็นชอบให้มีการ 
ประธานสภา ฯ               แก้ไข” รายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ       ๑๒       เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ            -         เสียง 
                     งดออกเสียง           -         เสียง 
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นายบรรยงค์  บุญอินทร์  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ    “เห็นชอบให้มีการแก้ไขรายงาน 
ประธานสภาฯ   การประชุม” ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  ๑๒   เสียง  ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 

งดออกเสียง     -       เสียง   ระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ดว่น   

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องญัตติทีเ่สนอใหม่ 

  ๔.๑ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจ าปี 
๒๕๕๖  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑ ระบบ ๓ จุด
ติดตั้ง  เป็นเงิน  ๑๒๕,๐๐๐ บาท  

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ส าหรับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามญัตตินี้  ระเบียบข้อ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กฎหมาย  คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ 
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญ ผู้บริหารครับ 

 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุกิจจา  สถิตเสถียร 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ ส าหรับเรื่อง การขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ประจ าปี ๒๕๕๖ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑ ระบบ ๓ จุดติดตั้ง  เป็นเงิน  ๑๒๕,๐๐๐ 
บาท  กระผมขออนุญาต ให้นายพิญญา  คงศิริ  รองนายกเทศมนตรีฯ เสนอ
แทนครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์              ครับเชิญ คุณพิญญา  คงศิริ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
     
นายพิญญา   คงศิริ                   ส าหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๓  ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
รองนายกฯ              ได้ด าเนินการประกาศขายซองสอบราคา  และเปิดซองเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม 
                                               ๒๕๕๗ มีผู้ประกอบการซื้อซองสอบราคาจ านวน ๓ ราย  แต่ไม่มีผู้ประกอบการ

รายใดยื่นซองสอบราคา เหตุผลจากการสอบถามผู้ประกอบการ  และในส่วน
ของกองช่าง  พบว่า  สเปคและอุปกรณ์ของงานผ่าน  สามารถท าได้  แต่
งบประมาณราคาที่ตั้งไว้ต่ าเกินไป  จะเห็นได้ว่า จากเดิมการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑ ระบบ ๓ จุดติดตั้ง กล้อง ๘ ตัว ที่จะใช้
อุปกรณ์ อย่างเช่น  เครื่องบันทึก  ฮาร์ดดิส  เครื่องส ารองไฟ  อย่างละ ๒ ชุด  
ซึ่งงบประมาณ  ๑๒๕,๐๐๐ บาทไม่สามารถด าเนินการได้  แต่ถ้าเราลดจ านวน
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อุปกรณ์อย่าง  เครื่องบันทึก  ฮาร์ดดิส  เครื่องส ารองไฟ  จากอย่างละ ๒ ชุด 
เป็นอย่างละ ๑ ชุด คุณภาพของระบบกล้องวงจรปิดก็ยังคงเดิม  โดยที่ราคาตั้ง
เท่าเดิมก็จะสามารถด าเนินการได้  เพราะว่าทางเทศบาลต าบลคลองปราบยัง
สามารถจัดหาระบบกล้องวงจรปิดได้ครบทั้ง ๓ จุด คือ บริเวณข้างทางรถไฟ
ทางเข้าเทศบาล  บริเวณหลังสถานีรถไฟ  และบริเวณบ้านผู้ใหญ่โกมล ชุมศรี 
เพียงแค่เราตัดจ านวนอุปกรณ์ประกอบเหลือเพียงชุดเดียวตามรายการที่แจกให้
ทุกท่าน  อีกทั้งยังเป็นการประหยัดในส่วนของค่าไฟฟ้าที่จะต้องใช้กับกล้อง
วงจรปิด  จากเดิมเราเคยคิดที่จะติดตั้งตัวควบคุมในวัดคลองปราบ หรือป้อม
ต ารวจคลองปราบ  มาเป็นอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่โกมล  ชุมศรีจุดเดียว  นอกจากนี้
การเดินสายสัญญาณถ้าหลายจุดระยะทางมาก  เราต้องขออนุญาตทางการ
ไฟฟ้าด้วย  ผมขอชี้แจงการขอเปลี่ยนรายละเอียดงานเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ                 ขอเชิญคุณบุญรับ  แท้นทองครับ   
 
นายบุญรับ  แท้นทอง  สท.เขต ๑ เรียนท่านประธานที่เคารพและคณะผู้บริหารทุกท่านกระผมนายบุญรับ 
                                            แท้นทอง  กระผมได้ฟังค าอธิบายของท่านพิญญา  กระผมยังคงรู้สึกงงอยู่ 

ถึงสาเหตุที่ผู้ประกอบการเขาไม่ท า  เพราะว่าราคาที่ตั้งไว้ไม่สามารถท าได้ 
แต่เราจะยังคงราคาไว้ดังเดิม  แล้วไปลดจ านวนอุปกรณ์ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์              ครับเชิญ คุณพิญญา  คงศิริ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
  
นายพิญญา   คงศิริ                  ครับ  ทางเทศบาลต าบลคลองปราบ  เห็นว่าเราไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ 
รองนายกฯ                             ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดจ านวนถึง ๒ ชุด  ก็ยังสามารถคงสเปค

ของระบบกล้องวงจรปิดได้เหมือนเดิม  ในส่วนของราคาถ้าเราใช้อุปกรณ์
ประกอบจ านวน ๒ ชุดเท่าเดิมก็จะเป็นราคาท่ีผู้ประกอบการไม่สามารถ
ด าเนินการได้  เพราะฉะนั้น เราจึงลดจ านวนอุปกรณ์จาก ๒ ชุดเป็น ๑ ชุด 
และราคาตั้งไว้ ๑๒๕,๐๐๐  เท่าเดิม  แต่คุณภาพของระบบกล้องวงจรปิดจะ
เป็นไปตามสเปคเช่นเดิม  

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์            ครับเชิญ คุณบัญชา  คงศิริ   ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายบัญชา  คงศิริ  สท.เขต ๑    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบัญชา คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ กระผมเห็นด้วยกับทางผู้บริหารเทศบาล  เมื่อเราลดจ านวนอุปกรณ์  แต่
คุณภาพของระบบยังคงเหมือนเดิม  และราคาเป็นราคาที่สามารถด าเนินการได้
ก็จะเป็นการดี 
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นายบรรยงค์  บุญอินทร์           มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ              ถ้าไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 
นายประเทพ  ทองศิริ               เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน ๑๒ ท่าน 
เลขานุการสภาฯ                      ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม 
ประธานสภาฯ                        สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีผู้บริหารเสนอ 
                                        โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ  ยกมืออนุมัติ          ๑๒        เสียง 
                           ไม่อนุมัติ          -         เสียง 
                        งดออกเสียง         -         เสียง 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ประธานสภาฯ                        ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
                                          (ฉบับที ่๑) ประจ าปี ๒๕๕๖  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ 
                                          โฆษณาและเผยแพร่ เป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ 
                                          จ านวน ๑ ระบบ ๓ จุดติดตั้ง  เป็นเงิน  ๑๒๕,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดที่ 
                                          ผู้บริหารเสนอ 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมที่ 
ประธานสภาเทศบาล                ๔.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  (วาระแรก  ขั้นรับหลักการ) 
       ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ ผู้เสนอญัตติครับ 
 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โดยที่เป็นการสมควรตั้ง 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ กระผมนายสุกิจจา สถิต
เสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือ
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ จึงขอน าเรียนต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาทุกท่านเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และขอเสนอหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

     หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น             ๑๘,๑๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
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     ด้านบริหารทั่วไป                      
     ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป       ๘,๔๑๐,๕๔๖.๐๐   บาท 
                                                           งานบริหารงานทั่วไป       ๖,๕๗๘,๒๖๖.๐๐   บาท 
                                                           งานบริหารงานคลัง         ๑,๘๓๒,๒๘๐.๐๐   บาท 
     ๒. แผนงานการรักษาความสงบฯ          ๔๑๙,๐๐๐.๐๐   บาท 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     ๑. แผนงานการศึกษา       ๑,๐๖๓,๖๐๐.๐๐   บาท 
                                                          งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมฯ  ๑,๐๓๘,๖๐๐.๐๐   บาท 
                                                          งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ           ๒๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
     ๒. แผนงานสาธารณสุข          ๑๔๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
     ๓. แผนงานเคหะและชุมชน       ๖,๐๖๔,๑๔๐.๐๐   บาท 
                                                           งานบริหารงานทั่วไป       ๒,๖๓๔,๑๔๐.๐๐   บาท 
                                                           งานไฟฟ้า ถนน                        ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
     ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ         ๕๖๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
     ๕. แผนงานการศาสนาฯ             ๕๔๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
             งานกีฬาและนันทนาการ             ๓๔๐,๐๐๐.๐๐     บาท 
                                                            งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        ๒๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
     ด้านการเศรษฐกิจ 
     ๑. แผนงานการเกษตร            ๔๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
     ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
     ๑. แผนงานงบกลาง          ๙๔๘,๗๑๔.๐๐     บาท 

เหตุผล 
เพ่ือเป็นงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาลต าบลคลองปราบ และภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น  ตามแนวนโยบายของ
นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  และตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ของเทศบาล
ต าบลคลองปราบ ตลอดจนนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือให้สภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามที่
เสนอมาด้วยแล้วนี้ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์            ครับผมขอพักการประชุมสภา ๑๐ นาที  และจะเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา  
ประธานสภาเทศบาล                  ๑๐.๒๐ น.  เพ่ือให้สมาชิกสภาทุกท่าน  และคณะผู้บริหารได้ดูข้อมูลร่างเทศ 
                                          บัญญัติอีกครั้ง  และจะได้เชิญให้รักษาการหัวหน้ากองช่างได้ช่วยดูและชี้แจง 
                                          ข้อซักถามต่อสภาอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 
                                                                   -เวลา  ๑๐.๒๐  น.- 
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นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ก่อนจะเปิดการอภิปราย ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบเกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
  
นายประเทพ  ทองศิริ      เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ใน ข้อ ๔๕ วรรคสาม 

ก าหนดว่า “ ญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  

นอกจากนี้ ข้อ ๔๗ ยังก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และ
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ..กล่าวคอื ในวาระแรกสภาจะพิจารณาว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ หรือไม่ หากรับก็จะต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติตามที่กฎหมายก าหนด...หากสภามีมีมติไม่รับร่างก็
จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติ ตามมาตรา ๖๒ ตรี แห่ง พรบ.
เทศบาล ๒๔๙๖ ( แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)  

นอกจากนี้ ในมาตรา ๖๒ จัตวา ก าหนดให้สภาเทศบาลพิจารณาร่าง
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี....และในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าประการใดๆที่มีผลให้
สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท า
มิได้  

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์             ต่อไปขอเชิญที่ประชุมอภิปรายก่อนพิจารณาลงมติ รับหรือไม่รับหลักการครับ 
ประธานสภาเทศบาล                 ขอเชิญคุณสิทธิชัย   มีศรีครับ 
 
นายสิทธิชัย  มีศรี                    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาฯเขต ๒ มี       

                                            ประสงค์สอบถามไปยังผู้บริหาร ในเรื่องของการตั้งงบประมาณ ในส่วนของ
ด้านสิ่งแวดล้อม  ผมดูจากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
๒๕๕๘ แล้ว ไม่มีแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเลย  เราจ าเป็นต้องมีมาตรการใน
ด้านสิ่งแวดล้อมบ้าง รวมทั้งควรตั้งกรรมการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน
กว่านี้ ขอบคุณครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์             ขอบคุณ คุณ สิทธิชัย ครับ เชิญผู้อภิปราย ท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล                 ขอเชิญคุณ จินตนา  นุ้ยล าพูนครับ 
 
นางจินตนา  นุ้ยล าพูน               เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางจินตนา  นุ้ยล าพูน  สมาชิกสภาฯเขต ๒ มี       

                                            ประสงค์สอบถามไปยังผู้บริหาร ในส่วนของด้านสาธารณสุข อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม  ค่ะ กรณีของอ าพลฟาร์มไก่ ขณะนี้มีการฆ่าไก่วันละปริมาณ
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มากๆในช่วงเช้าจะมีการบรรทุกขนไก ่ออกจากโรงงาน ซึ่งขนไก่ที่ขนไปก็ยัง
เปียกและปนกับน้ าคัดหลั่งจากไก่ จะมีน้ าจะหยดบนถนนส่งกลิ่นเหม็นขอให้
ทางเทศบาลควบคุมตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขด้วย ค่ะ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์             ขอบคุณ คุณ จินตนา ครับ เชิญผู้อภิปราย ท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล                 ขอเชิญคุณ วันชัย  สวัสดิโกมล ครับ 
 
นายวันชัย   สวัสดิโกมล              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนาย วันชัย  สวัสดิโกมล  สมาชิกสภาฯเขต ๒ มี       
                                            ประสงค์สอบถามไปยังผู้บริหาร ในส่วนของแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการฝึกอบรมการ
ควบคุมไฟป่า ประจ าปี ๒๕๕๘  ซ่ึงต้ังงบไว้ จ านวน ๔๐,๐๐๐บาท   

                                            โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งงบไว้ 
๖๐,๐๐๐บาท โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
และวัสดุเครื่องแต่งกาย  อปพร. ๒๐,๐๐๐ บาท มากไปหรือไม่ อีกอย่างการ
ตั้งงบประมาณในส่วนของ งานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในการคิดประมาณการค่างานก่อสร้างที่ส่วนโยธาได้จัดท าไว้ ใน
การคิดค านวณค่าเฟกเตอร์ เอฟ ใช้หลักเกณฑ์แบบใดในการคิด  ขอให้
ผู้บริหารได้อธิบาย รายละเอียดการด าเนินงานโครงการนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

  
นายบรรยงค์  บุญอินทร์             ขอบคุณ คุณ วันชัย ครับ เชิญผู้อภิปราย ท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล                 ขอเชิญ คุณ วิมล สื่อมโนธรรม ครับ 
 
นายวิมล   สื่อมโนธรรม              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวิมล สื่อมโนธรรม  สมาชิกสภาฯเขต ๑ มี       
                                            ประสงคส์อบถามไปยังผู้บริหาร ในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน  ค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กชองเทศบาล  หมู่ที่ ๒ และ
หมู่ที่ ๓ จ านวน ๒ป้าย ผมขออภิปราย ในส่วนของจุดติดตั้งป้าย ในพ้ืนที่หมู่ที่ 
๓ ซึ่งก าหนดจุดติดตั้งไว้ บริเวณสามแยกถนนสายนาสาร –บ้านส้อง ทางเข้า
เทศบาล ผมอยากให้ไปติดตั้ง บริเวณสี่แยกตลาดคลองปราบ หมู่ที่ ๓ แทน 
เพราะ บริเวณนั้นสามารถใช้ป้ายที่ติดตั้งไว้ ประกอบกิจกรรมได้หลายๆ 
อย่าง เช่น วันส าคัญ ต่างๆ ก่อนด าเนินการโครงการ ขอให้ ท าประชาคม
สอบถามราษฎร เกี่ยวกับจุดติดตั้งก่อนก็จะเป็นการดี  

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์              ขอบคุณ คุณ วิมล ครับ เชิญผู้อภิปราย ท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล                  ขอเชิญ คุณ บุญรับ แท้นทอง ครับ 
 
นายบุญรับ   แท้นทอง                เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญรับ แท้นทอง สมาชิกสภาฯเขต ๑ขอ

อภิปรายเสริมการอภิปรายของคุณวิมล สื่อมโนธรรม  ในส่วนของการประชุม
และการจัดท าประชาคม ในหมู่ที่ ๓ ขอให้ได้ช่วยกันหาแนวทางวางกฎเกณฑ์
เรื่องการจอดรถ การใช้รถใช้ถนน ในตลาดคลองปราบ หมู่ที่ ๓ ด้วย เพราะ
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ถนนค่อนข้างแคบ การจอดรถ บนถนน ขอให้ค านึงถึงความสะดวกปลอดภัย
ในการใช้ถนนของผู้สัญจรด้วย  

 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์             ขอบคุณ คุณ บุญรับ ครับ เชิญผู้อภิปราย ท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล                 ขอเชิญ คุณ ทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 
 
นายทวีศักดิ์   ชูหนู                  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาฯเขต ๑ขอ 
                                          อภิปราย สอบถามไปยังผู้บริหาร ในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน   

ค่า วัสดุ ไฟฟ้า และวิทยุ  ตั้งงบ ประมาณรองรับ ส าหรับ ปี ๒๕๕๘ ไว้ เป็นเงิน 
๑๑๐,๐๐๐บาท ซึ่งก็ มากมายพอสมควรเมื่องบประมาณมีผลบังคับใช้ และมี
งบประมาณพอที่จะด าเนินการแล้ว ขอให้ เร่งด าเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ  เหมาะสม
ครบถ้วนทั้งต าบล เพราะที่ทราบมาขณะ นี้ มีหลายจุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ขอบคุณครับ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีและได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว กระผมขอปิดการอภิปราย ขอเชิญ 

ทางฝ่ายบริหารได้อภิปราย ตอบข้อสอบถามก่อนการลงมติ ขอเชิญ ท่าน 
นายกครับ 

 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุกิจจา  สถิตเสถียร 
นายกเทศมนตรีต าบล         นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ 
                                             ให้ความห่วงใยอภิปรายสอบถามและช่วยชี้แนะแนวทางมา ในบางประเด็น 
                                             ผมจะตอบเอง และในบางประเด็น ต้องขออนุญาตสภาให้รองนายกหรือ 
                                             เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ท าการตอบข้อสงสัยครับ 

        ประเด็นเรื่องสาธารณสุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่คุณสิทธิชัย 
และ คุณ จินตนา ได้อภิปราย สอบถามชี้แนะมา เป็นเรื่อง ดีครับ จะหา
แนวทางในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    ที่ เทศบาลสามารถด าเนินการ
ได้เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับทั้งในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม  และการออกเทศบัญญัติควบคุมสิ่งแวดล้อม 

                                                    ประเด็นเรื่องป้ายเทศบาล ที่คุณวิมล อภิปรายมา  ก็จะด าเนินประ
ประสานในระดับพ้ืนที่ อีกครั้งเพ่ือหาจุดที่ลงตัวและเหมาะสมครับ ซึ่งอาจจะ
ต้องมีการท าเวทีประชาคมสอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นท่ีอีกที 

         ประเด็นเรื่องโครงการในส่วนของบงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ
คุณวันชัย ผมขออนุญาต สภาฯ ให้คุณ วุฒิชัย แผ่นศิลา หัวหน้าส านักงาน
ปลัด ผู้รับผิดชอบโครงการ ตอบข้อสงสัยแทนครับ ในส่วนของงานโยธา การ
คิดค่าเฟกเตอร์ เอฟ  มอบให้ นายช่างโยธา ผู้ประมาณการราคาได้ ให้ข้อมูล 
และประเด็นเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ผมขออนุญาตให้ คุณพิญญา คงศิริ รอง
นายก ซึ่ง ควบคุมดูแลเรื่องนี้ ได้ ตอบข้อซักถาม ขอบคุณครับ 
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นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ขอบคุณ ท่านนายกครับ เชิญ คุณวุฒิชัย ครับหลังจากคุณวุฒิชัย แล้ว นาย   
ประธานสภาเทศบาล                   ช่างโยธา และคุณพิญญาต่อได้เลยครับ 
 
นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาฯโครงการฝึกอบรมการควบคุมไฟป่า  
หัวหน้า สนง.ปลัด ประจ าปี ๒๕๕๘  ซ่ึงต้ังงบไว้ จ านวน ๔๐,๐๐๐บาท โครงการพัฒนางานด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งงบไว้ ๖๐,๐๐๐บาท โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท     และค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
อปพร. จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  พยายามตั้งไว้ อย่างประหยัดแล้ว ถ้าดู
จ านวนเงินอาจจะดูมาก แต่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มีรายการมากมาย ถ้า
หลักสูตร อบรม ๓ วัน มีค่าใช้จ่ายค่าวิทยากร ค่าจ้างประกอบอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เป็นต้น  ส่วนโครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ , ๒๕๕๗ เดิมเราเคยตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ปี ๒๕๕๘ เราลดลงตั้งไว้เพียง ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่น่าจะมากเกินไป
ส าหรับการพัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนโครงการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพวันละ ๓ คน คนละ ๑๐๐ บาท ตกวันละ ๓๐๐  บาท  เดือนละ ๙,๐๐๐ 
บาท ปีละ ๑๐๘,๐๐๐  บาท สุดท้ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. จ านวน  
๒๐,๐๐๐  บาท เป็นการตั้งเพ่ือจัดหาเครื่องแต่งกายส าหรับ อปพร. รายเดิม
ที่ชุดช ารุด ตกประมาณ ๑๐ ชุด เพราะ อปพร.รายฝึกใหม่เราได้ด าเนินการ
ตัดให้เรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณครับ  

 
นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ  เรียนท่านประธานสภาฯ การคิดค่าเฟกเตอร์ เอฟ เป็นค่างานก่อสร้างของ 
นายช่างโยธา งานแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน โดยแยกเป็น ๓ งานคือ ค่าเฟกเตอร์ ของงาน

อาคาร   ค่าเฟกเตอร์ ของงานทาง  ค่าเฟกเตอร์ ของงานสะพานและท่อ
เหลี่ยม  มาเป็นตัวก าหนดในการคิดค่างาน นอกจากนี้ ค่าเฟกเตอร์ ยัง
ก าหนดหลักเกณฑ์ย่อยได้อีก เช่น เขตฝนตกชุก  รายละเอียดจะมีแนว
ทางการปฏิบัติ มาให้คิดตามกรอบตามแนวทางครับ 

 
นายพิญญา   คงศิริ                   เรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังสมาชิกทุกท่านครับ ประเด็นเรื่องของไฟฟ้า 
รองนายกฯ สาธารณะ ที่สมาชิกอภิปราย สอบถามมา  ในปี งบ ๒๕๕๗ ทางเทศบาลก็ได้

ใช้งบ ของ ปี ๒๕๕๗ ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่
ทั้งหมด ยังไม่ครบถ้วน จ าเป็นต้องใช้ งบ ปี ๒๕๕๘ ไปช่วยด าเนินการแก้ไข
ด้วย นอกจากฟ้าสาธารณะแล้ว ยังมี ระบบไฟฟ้า อ่ืนๆ ที่ทางเทศบาล ต้อง
ดูแล เช่น ไฟฟ้า อาคารส านักงาน ไฟฟ้าสนามกีฬา ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะ จะส ารวจ ซ่อมแซม ๓-๔ เดือน 
ครั้งครับ ขอบคุณครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ ทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามข้อสงสัยแล้ว ผู้ใดยังจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะ ขอเชิญครับ เชิญ คุณทวีศักดิ์ ครับ 
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นายทวีศักดิ์   ชูหนู                    ขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาฯผมนายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาฯเขต  
                                            ๑ ขอเสนอแนะเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ครับ ผมว่าตามท่ีรองนายก  
                                            บอกมา ๓-๔เดือน ส ารวจซ่อมแซมครั้ง หากไฟฟ้าเสียตั้งแต่ต้นเดือนแรก ก็           
                                            จะ มืด อยู่ ๓-๔ เดือน  ขอแนะน าให้ ส ารวจ ซ่อมแซมอยู่เสมอ ขอบคุณครับ   
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีและได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว กระผมขอปิดการอภิปราย ก่อน

การลงมติ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 

นายประเทพ  ทองศิริ                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน 
เลขานุการสภาฯ    ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่ก าหมายก าหนด ครับ 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์      ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ตามข้อ๔๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   ว่าที่ประชุมจะ “รับ

หลักการ” แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี’พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของเทศบาลต าบลคลองปราบ หรือไม่ 

- สมาชิกท่านใดเห็นควร “รับหลักการ”  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  รับหลักการ        ๑๒        เสียง 
                      ไม่รับหลักการ       -         เสียง 
                     งดออกเสียง         -         เสียง 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมต ิ“รับหลักการ” แห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี’พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นเอกฉันฑ์จ านวน .๑๒... เสียง    

ไม่รับหลักการ   -    เสียง และ งดออกเสียง   -   เสียง 
 

ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐น. ก่อนจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี’พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลต าบล 
คลองปราบ ผมขอพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งเวลา ๑๑.๒๐ น. ครับ 
พัก ๒๐ นาทีครับ 

 
                                              เวลา ..๑๑.๒๐... น. 
 
นายประเทพ  ทองศิริ  เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน ๑๒ ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามที่ก าหมายก าหนด ขอเชิญด าเนินการประชุมต่อครับ 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี’พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลต าบลคลอง 
                                                    ปราบ ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
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นายประเทพ  ทองศิริ             เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ (๑)  ระบุ

ว่า  “ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภทคือ ๑)คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า  ๓ คน  
แต่ไม่เกิน  ๗  คน  (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ 
คน แต่ไม่เกิน ๗ คน”   ครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดจ านวนคณะกรรมการ   และตัว

บุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ไปแล้วนั้น ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ’พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
เทศบาลต าบลคลองปราบ  

 
นายบุญรับ แท้นทอง            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญรับ  แท้นทอง  
สมาชิกสภาเขต .๑.. สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑.. ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ

แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี’พ.ศ. ๒๕๕๘   
จ านวน ...๗..... ท่าน      

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรอง .นายทวีศักดิ์ ชูหนู. ,นายวันชัย  สวัสดิโกมล 
                                                    สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ /เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ถือ

ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘   จ านวน 
......๗......... ท่าน      

  
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ต่อไปเป็นการเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ โดยจะเป็นการเลือกทีละคนจนครบจ านวนที่สภาก าหนด คือ ๗ คน 

ขอเชิญ เลขานุการสภา ชี้ แจงระเบียบฯ  เกี่ ยวกั บการ เลื อก 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

 
นายประเทพ  ทองศิริ  เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ  ๑๐๗”..... 

วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน   ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอโดย
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ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการ
เลือก ตามข้อ  ๑๒ (วิธีการเลือกรองประธานสภา) มาใช้โดยอนุโลม” 

วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ประธานสภาเทศบาล
จัดให้มีการเลือก โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ การ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกแต่ละ
คนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาฯลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว และ
ชื่อสกุล ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธาน
ที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะ 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ยังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธี จับสลาก... . . .การเลือกให้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติในล าดับถัดไป จนครบจ านวน 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์    ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ คนที่ ๑ ครับ ขอเชิญ คุณสุธารักษ์  สุขอ่อน ครับ 
 
นายสุธารักษ์  สุขอ่อน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุธารักษ์  สุขอ่อน  
สมาชิกสภาเขต ..๒.. สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ .๒.. ขอเสนอนายบัญชา คงศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ..๑.. เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ ๑ ครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอผู้รับรองครับ/ผู้รับรองนางจินตนา นุ้ยล าพูน,นางวารุณี  แก้วจันทร์. 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ /เมื่อไม่มีถือว่าที่ 

ประชุมฯ เห็นชอบให้ นายบัญชา คงศิริสมาชิกสภาเทศบาล  
เขตเลือกตั้งที ่..๑. เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑  
ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ ขอเชิญ คุณสิทธิชัยครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสิทธิชัย  มีศรี                               
สมาชิกสภาเขต ..๒.. สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่.๒ ขอเสนอนายวันชัย  สวัสดิโกมล.

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ..๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ ๒ ครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอผู้รับรองครับ /ผู้รับรอง ทวีศักดิ์ ชูหนู, เฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ /เมื่อไม่มีถือว่าที่ 

ประชุมฯ เห็นชอบให้ นายวันชัย  สวัสดิโกมล.สมาชิกสภาเทศบาล  
เขตเลือกตั้งที ่.๒.. เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒  
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ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ ขอเชิญ คุณวันชัย ครับ 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนายวันชัย  สวัสดิโกมล      
สมาชิกสภาเขต  ๒  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  ขอเสนอ นายบุญรับ  แท้นทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ที่ ๓ ครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอผู้รับรองครับ /ผู้รับรอง นายวิมล สื่อมโนธรรม, นาทวีศักดิ์  ชูหน ู
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ /เมื่อไม่มีถือว่าที่ 

ประชุมฯ เห็นชอบให้ นายบุญรับ  แท้นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขตเลือกตั้งที ่๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  
ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ ๔ ครับ ขอเชิญ  คุณวารุณี  แก้วจันทร์ ครับ 
 

นางวารุณี  แก้วจันทร์             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางวารุณี  แก้วจันทร์ 
สมาชิกสภาเขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ งที่   ๒  ขอเสนอ นางจินตนา          

นุ้ยล าพูน  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๔ ค่ะ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอผู้รับรองครับ /ผู้รับรอง  นายสุธารักษ์  สุขอ่อน , นายบัญชา คงศิร ิ
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ /เมื่อไม่มีถือว่าที่ 

ประชุมฯ เห็นชอบให้ นางจินตนา นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาล  
เขตเลือกตั้งที ่๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔  
ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ ๕ ครับ ขอเชิญ คุณบุญรับ  แท้นทอง ครับ 
 

นายบุญรับ  แทน้ทอง            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญรับ  แท้นทอง 
สมาชิกสภาเขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  ๑ ขอเสนอ นายทวีศักดิ์ ชูหนู

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ที่ ๕ ครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอผู้รับรองครับ/ผู้รับรองนายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์,นายวันชัย สวัสดิโกมล 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ /เมื่อไม่มีถือว่าที่ 

ประชุมฯ เห็นชอบให้ นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาล  
เขตเลือกตั้งที ่๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕  
ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ ๖ ครับ ขอเชิญ คุณจินตนา  นุ้ยล าพูน ครับ 
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นางจินตนา  นุ้ยล าพูน             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางจินตนา     นุ้ยล าพูน  
สมาชิกสภาเขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอนางวารุณี  แก้วจันทร์  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ที่ ๖ ค่ะ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอผู้รับรองครับ /ผู้รับรอง นายสุธารักษ์  สุขอ่อน , นายบัญชา คงศิริ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ /เมื่อไม่มีถือว่าที่ 

ประชุมฯ เห็นชอบให้ นางวารุณี  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขตเลือกตั้งที ่๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖  
ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ ๗ ครับ ขอเชิญ คุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ 

 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์  ชูหนู   
สมาชิกสภาเขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  ๑  ขอเสนอนายสิทธิชัย  มีศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ ๗ ครับ 

 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ขอผู้รับรองครับ /ผู้รับรอง นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์,นายวันชัย สวัสดิโกมล 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ /เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ 

ถือว่าที่ประชุม เห็นชอบให้ นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ เป็นอันว่าสภา
เทศบาลต าบลคลองปราบได้มีมติเห็นชอบให้ผู้รับการเสนอรายชื่อทั้ง  
๗ คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ประกอบด้วย 

๑. นายบัญชา     คงศิริ        กรรมการแปรญัตติ คนที ่๑  
๒. นายวันชัย      สวัสดิโกมล กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
๓. นายบุญรับ     แท้นทอง    กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
๔. นางจินตนา    นุ้ยล าพูน    กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 
๕. นายทวีศักดิ์    ชูหนู         กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
๖. นางวารุณี       แก้วจันทร์  กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 
๗. นายสิทธิชัย    มีศรี          กรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ 

ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

 

นายประเทพ  ทองศิริ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๔๙ 
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ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาฯจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยและความใน 
ข้อ ๔๕ วรรคสามก าหนดว่า “.. ...ในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอเชิญที่ประชุมฯก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์  ชูหนู 
สมาชิกสภาเขต ๑   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  ๑  ในฐานะกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอ                    
                                          ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้ผู้ที่จะ 
                                          ขอแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตว่ันนี้ 
                                          ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗   เวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น.  วันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗            
                                          เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗   เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.        
                                          ณ.ห้องรับรองสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ขอบคุณครับ  

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์            ขอผู้รับรอง /ผู้รับรอง นายสิทธิชัย  มีศรี  , นายบุญรับ  แท้นทอง 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ /เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ถือว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ก าหนดให้ผู้ที่จะขอแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๑๕.ๆ๐ น. ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนดคือ ไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชม. นับแต่เวลาที่สภาลงมติรับหลักการวาระแรก (รับหลักการ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.  

                                           ผมจะพักการประชุม ๑๕ นาที ก่อนพักการประชุมขอเชิญท่านเลขานุการสภา
ครับ  

 
นายประเทพ  ทองศิริ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

           เลขานุการสภาฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๙ ก าหนดว่า    
“การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น   ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ  

ฉะนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาเทศบาล  พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๔   จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี’
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในช่วงพักการประชุม ณ ห้องรับรองประธานสภาเทศบาลครับ 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ขอพักการประชุมครับ 
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ประธานสภาฯ      
                                                       พักการประชุม ๑๕ นาที 
 
นายประเทพ  ทองศิริ  เรียนท่านประธานสภา ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน 
เลขานุการสภาฯ ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่ก าหมายก าหนด ครับ 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอด าเนินการประชุมต่อนะครบั ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ    
   
นายประเทพ  ทองศิริ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอรายงานผลการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งแรก ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก นายบุญรับ 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  และเลือก นายสิทธิชัย มีศรี เป็น
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ และขออนุญาตต่อท่านประธานสภา 
เพ่ือให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แจ้งก าหนดการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ต่อที่ประชุม ครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์            ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายบุญรับ   แท้นทอง      เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญรับ   แท้นทอง ในฐานะ     . 
สมาชิกสภา เขต ..๑..  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                           รายจ่ายประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ในนาม

ของคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และขอแจ้ง
ก าหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาล จึงขอเชิญผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเสนอค าแปรญัตติเข้า
แสดงความคิดเห็นในชั้นแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ  

 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ และขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เสนอค าแปรญัตติเข้าประชุมในวันเวลาดังกล่าวด้วยเป็นอันว่า

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
เทศบาลต าบลคลองปราบ ในวาระที่หนึ่ง  ชั้นรับหลักการ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น 
เมื่อได้รับสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๕๐ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  พ .ศ.
๒๕๔๗ แล้ว  ผมจะส่ งรายงานนั้น ให้แก่สมาชิก ต่อไป และขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วมประชุมด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน 
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นายบรรยงค์  บุญอินทร์ การประชุมได้ด าเนินมาจนถึงระเบียบวาระสุดท้ายแล้ว ท่าน 
ประธานสภาฯ                         สมาชิกสภา หรือผู้บริหารฯ ท่านใดมีเรื่องจะน าเสนอต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 
 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร           ครับ  กระผมขอเรียนในที่ประชุม ๒ เรื่อง  เรื่องแรก เรื่องประกาศรับฟังความ 
นายกเทศมนตรีต าบล               คิดเห็นของประชาชน ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิง 
                                        ชีวมวลอัดแท่ง  โรงงานนาสารวู๊ด  เพลเลท  ตั้งอยู่  ๖๐/๑ หมู่ที่ ๑ ต าบล

คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร ซึ่งประกาศส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด       
สุราษฎร์ธานีแจ้งให้บุคคลที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  ภายใน
วันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถ้าพ้นก าหนดส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด         
สุราษฎร์ธานีจะด าเนินการต่อไป  กระผมคิดว่าน่าจะมีการท าประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑  กันสักวันเพื่อศึกษาผลกระทบ  และจะต้องส่งหนังสือถึงอุตสาหกรรม
จังหวัดภายในวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เรื่องท่ี ๒ คูระบายน้ าบ้านนาย
โสภณ  กับสิว  เรื่องนี้กระผมมิได้นิ่งนอนใจ   อยากให้สมาชิกสภาในพ้ืนที่
รับทราบถึงปัญหา  และช่วยกันหาข้อยุติ  ซึ่งในพ้ืนที่ของหมู่ที่  ๔  การ
แก้ปัญหาบางทีมีผลกับบ้านบริเวณข้างๆ  เทศบาลขุดลอกพ้ืนที่ในการแก้ปัญหา
ให้กับประชาชน ๑-๒ บ้าน แต่น้ าจะไปท่วมขังบ้านประชาชนอีกหลายบ้าน  
กระผมขอฝากท่านสมาชิกสภาไว้ด้วย 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ เชิญท่านบุญรับ  แท้นทองครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายบุญรับ  แท้นทอง สท.เขต ๑ กระผมพอจะรู้เรื่องราว   เนื่องจากในวันที่มีปริมาณฝนตกแรง น้ าจะท่วมขังใน

พ้ืนที่ของผู้ร้องเรียนในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่นาน เนื้อที่ก็ประมาณ ครึ่งไร่  ๑  
ไร่ แต่ถ้าเราจะขุดลอกระบายน้ าให้น้ าไหลไปตามทางน้ าด้านล่าง ก็จะท าให้น้ า
ไปท่วมขังพ้ืนที่ข้างๆอีก เป็น  ๕  ไร่ ๑๐ ไร่  

 
 นายบรรยงค์  บุญอินทร์ เชิญท่านทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 
ประธานสภาฯ  
                          
นายทวีศักดิ์  ชูหนู สท.เขต ๑     น้ าท่วมขังบริเวณดังกล่าว  น้ าจะท่วมข้ึนบนถนน  เวลารถวิ่งสัญจรไปมา  ก็จะ

เกิดปัญหา  ทั้งในเรื่องความปลอดภัย  แม้ว่าน้ าจะท่วมแค่ชั่วโมงเดียว 
 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร           น้ าท่วมขังบริเวณดังกล่าวไม่ได้มีเหตุเกิดทุกวัน อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาเบื้อง 
นายกเทศมนตรีต าบล               ต้นที่ดี  ไม่ให้มีผลกระทบกับทุกฝ่ายมาก 
 
 
นายบุญรับ  แท้นทอง สท.เขต ๑ ให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่ไปพบกับผู้ร้องเรียน ไปดูสถานที่จริง จะได้หา

วิธีแก้ไขท่ีดีที่สุด 
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นายสุกิจจา  สถิตเสถียร           ถ้าพอมีทางออกท่ีดีที่สุด  กระผมก็น้อมจะรับฟัง  และน าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ 
นายกเทศมนตรีต าบล               ปัญหาได้  ถ้าทางท่านทวีศักดิ์ ซึ่งเป็นสมาชิกเขตในพ้ืนที่ พอมีแนวทาง กระผม

ก็พร้อมด าเนินการ 
 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู สท.เขต ๑     เวลาที่ฝนตกหนัก  น้ าไหลแรงผ่านถนน  น่าจะหาอะไรมากั้นชะลอน้ า  เพ่ือ

สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถเวลาน้ าท่วมขัง  เนื่องจากไม่มีทาง
ระบายน้ า  มีทรายอุดตันทางน้ า  แต่ถ้าจะขุดลอกก็จะท าให้น้ าไปท่วมขังพ้ืนที่
ของชาวบ้านด้านล่าง 

 
นายบุญรับ  แท้นทอง สท.เขต ๑ น้ าท่วมขังบริเวณพ้ืนที่ด้านบนไม่กี่ชั่วโมง  แต่ถ้าแก้ปัญหาวิธีดังกล่าวจะท าให้

น้ าท่วมขังบริเวณพ้ืนที่ด้านล่างเป็นเวลานาน 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ เชิญท่านพิญญา  คงศิริครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายพิญญา  คงศิริ                  กระผมได้ไปส ารวจพื้นที่แล้ว  พอมีพ้ืนที่บริเวณใกล้ๆ  ด้านข้างท่ีน่าจะท าการ

ขุดลอกเป็นบ่อในการระบายน้ าลงไปพักไว้ก่อนได้  แต่ขุดลอกเอาดินมาสร้าง
เป็นคันน้ าไม่ได้  ไปสอบถามเขาแล้วเขาไม่ให้ท า  ซึ่งจะมีผลต่อบ้านนายสกล  
แต่ถ้าจะขุดลอกลงคูสวนของผู้ช่วยพิทักษ์  ก็มีปัญหาเรื่องผลอาสิน   เราไม่มีเงิน
ชดเชยในส่วนนี้  แต่ถ้ามีพ้ืนที่สาธารณะเราอาจจะขุดเป็นบ่อพักน้ าได้  เป็นการ
แก้ปัญหาบางส่วนก่อน  ส่วนจะแก้วิธีอ่ืนเขาคงไม่ยอม 

 
นายบุญรับ  แท้นทอง สท.เขต ๑ กระผมพอจะเข้าใจที่ท่านพิญญาพูด  แต่ถนนสายดังกล่าวเป็นรูปตัวแอล  

น้ ามันจะพุ่งผ่านถนนทันทีถึงแม้จะมีบ่อพักน้ า  ส่วนสถานที่ที่ท่านว่าเป็นที่ส่วน
บุคคลเขาเขาไม่ยอม แต่ถ้าจะขุดลอกเป็นบ่อพักน้ าจริงๆ  พื้นที่ก็มีขนาด
กว้างยาวไม่เกิน  ๓  เมตร  ไม่พอเก็บน้ า  สิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆ 

 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู สท.เขต ๑     ตกลงว่าทางผู้บริหารจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรรวมถึงทางข้ึนก านันด้วย 
 
ประธานสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะมีการไปดูหน้างานจริงกันอีกที 
 
รองพิญญา คงศิริ  เรื่องการแก้ไขปัญหา น้ าไหลท่วมขังในพ้ืนที่เราจะแก้ไขปัญหาให้มีผลกระทบ

ต่อชาวบ้านน้อยที่สุดไม่ว่าการท าพนังชะลอน้ าหรือฝายกั้นน้ าและยินดีจะแก้ไข
ปัญหาในทุกที่ที่มีปัญหา ไม่ว่าจะในส่วนใด พื้นที่ใด ไม่ว่าจะเป็นบ้านก านัน ก็
ยินดีแก้ไขปัญหาทั้งหมด 

นายวันชัย สวัสดิโกมล สท.เขต ๒ เนื่องจากมีการร้องเรียนฝากเรื่องมาจากชาวบ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยเกิดแป้น และ
บ้านนายหมี มีความเดือนร้อนเรื่องน้ าประปา เขาต้องซื้อน้ ากินน้ าใช้ และทาง
เทศบาลไม่เคยได้ดูแล กระผมเห็นว่า ควรมีการขยายเขตประปาภูมิภาคเพ่ิมเติม
ในหมู่ที่ ๑ อีกสองสามแห่ง  
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นายกเทศมนตรี การขยายเขตประปาตั้งแต่ซอยสละอาทิตย์ และบ้านนายสร้าง กระผมก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจ จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่คลองวังช้างก็ประสบปัญหา
น้ าประปาภูมิภาคไหลไม่แรง แต่ในส่วนของการแก้ปัญหาพอมีแนวทางแก้ไข
ประการแรก การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าท้ังหมด คิดว่าคงจะต้องใช้เงินสะสมเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว ซื่งอาจจะต้องรอเวลาอีกระยะหนึ่ง เพราะการอุดหนุนกิจการ
ประปาภูมิภาคจะต้องให้ทางส านักงานประปาภูมิภาคส ารวจออกแบบก่อน
ด าเนินการ นอกจากนี้ทางต าบลคลองปราบจะได้รับอุดหนุนงบประมาณผ่าน
ทางป้องกันภัยจังหวัดสุราษฏร์ธานี จ านวนเก้าล้านกว่าบาท จะมีการก่อสร้าง
แทงค์น้ าแชมเปญจ านวนหนึ่งตัวด้วย ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา
บริเวณดังกล่าวได้ 

 
ประธานสภา เชิญคุณ สิทธิชัย มีศรี  
 
นายสิทธิชัย  มีศรี สท.เขต ๒ งบซ่อมถนนทั้ง ๕ หมู่บ้านที่เกิดความเสียหายทางผู้บริหารได้ท าการซ่อมแซม

แล้วทั้งหมดหรือไม่เพราะช่วงนี้ฝนตกน้ าได้ชะล้างถนนที่ได้ซ่อมแซมมาแล้ว
ประกอบกับหินที่สั่งซื้อไว้หมดแล้วหรือยังเหลือเท่าไหร่ 

 
นายทวีศักดิ์ ชูหนู สท.เขต ๑ หินที่ใช้ในการซ่อมแซมถนนครั้งนี้เป็นหินชนิดใด เป็นหินฝุ่นหรือหินมิลแต่ทาง

ผู้บริหารบอกว่าเป็นหินคลุกและตอนนี้ก้อถูกน้ าท่วมชะล้างไปหมดแล้วเรื่องที่
สองการรักษาความปลอดภัยในห้องประชุมสภาควรมีการแต่งตั้งอย่างไหร่ เรื่อง
ที่สามเรื่องการซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยแอสฟัลติกจะท าอย่างไหร่จะ
ขุดหรือปะอย่างไหร่ เรื่องที่สี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีก าลังซ่อมแซมอยู่ผมเห็นว่า
การซ่อมแซมบริเวณตรงกลางคันงา น่าจะมีอันตรายต่อเด็ก เด็กอาจจะชนเอาได้ 
อีกอย่างทางครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝากช่วยท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ด้วย 

 
นางจินตนา นุ้ยล าพูน สท.เขต ๒ เรื่องการเข้าท างานต่าง ๆ ของทางเทศบาลผู้บริหาร กองช่างในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน

ควรมีการแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลในเขตพ้ืนที่นั้นได้รับทราบการด าเนินงาน
ว่าเป็นงานใดวันไหน มีที่มาอย่างไหร่ด้วย 

 
นายสิทธิชัย  มีศรี สท. เขต ๒ ให้ผู้บริหารตอบเป็นประเด็นดีกว่า 
 
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายกเทศมนตรี เรื่องการซ่อมแซมถนนตามที่คุณสิทธิชัย ซักถาม เนื่องจากการซ่อมถนนเป็น

พ้ืนที่ลาดชัน น้ าในฤดูฝนได้ชะล้างไปบ้าง ในส่วนอื่นผมจะขอให้รองพิญญาเป็น
ผู้ชี้แจง 

 
ประธานสภา เชิญท่านรองพิญญา 
 



20 
 

รองพิญญา คงศิริ หินที่ทางเทศบาลต าบลคลองปราบได้เอามาแก้ปัญหาเรื่องถนนครั้งนี้  เป็นหิน
ฝุ่นครับ  เวลาฝนตกก็จะท าให้ถนนมีสภาพแน่นขึ้น  ส่วนเรื่องหินที่ยังเหลืออยู่ 
ปัจจุบันยังพอมีเหลือยู่ประมาณ ๘๕ คิว  ถ้าจะมีการซ่อมแซมถนนต้องมีรถกรีด
บดอัด  จะท าให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงฤดูฝน  เรื่องการ
ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยแอสฟัลติก  กระผมเป็นผู้สั่งให้ชะลอการ
ด าเนินงานเอง เพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะ  เราต้องมีการด าเนินงานให้ดีต้องมีการ
ปรึกษาถึงเรื่องวิธีการ ประกอบกับเครื่องตบดินช ารุด กระผมเลยขอหยุดงานไว้
ก่อน ในเรื่องของการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอเรียนว่า ยังไม่ซ่อมแซม
แล้วเสร็จ เรื่องคันงาตรงกลาง ผมเข้าไปดูเมื่อวาน ผมก็สั่งให้รื้อออก แต่ยังมี
เรื่องงานปูนอยู่ ถ้าเอาเหล็กออกกระเบื้องเก่าก็จะหลุด ผมเห็นว่า เราจ าเป็นต้อง
เอาออกอยู่แล้วเพราะขนาดผมเดิน ยังชนเลย ส่วนเรื่องของป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผมคุยกับผู้รับเหมา เราน่าจะท าเป็นป้ายแขวน ท่านปลัดบอกว่า หากจัดหา
ไม้มาให้และท่านปลัดมีเวลาท่านจะแกะเป็นป้ายให้ ถ้ามีผู้บริจาคไม้ให้สักหนึ่ง
แผ่นก็ดี  

 
นายสิทธิชัย มีศรี สท.เขต ๒ ผมเคยประกอบการท าถนน ถ้าท่านจะเอาหินคลุกหรือซื้อหินคลุก มาซ่อมถนน

ในตอนนี้ก็สามารถหาได้แต่ทางท่านกลับเอาแร่มาซ่อมแซมถนนแทน 
 
รองพิญญา คงศิริ ในความเป็นจริงแล้วทางเทศบาลต าบลคลองปราบ จะใช้หินคลุกในการซ่อม

ถนนแต่เราไม่สามารถหาซื้อได้ในช่วงนี้ ผมก็พยายามติดต่อหาอยู่ เพราะว่าถ้า
เราใช้หินคลุกคุณภาพงานดีกว่า แต่ด้วยเราจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนก่อน จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อมาด าเนินงานอย่างเร่งด่วน แต่ถ้าที่ไหนมีหิน
คลุกหรือว่าเหมืองแร่ใดผมก็ยินดีส าหรับการซ่อมแซมต่อไป 

 
นายบุญรับ แท่นทอง สท. เขต๑ กระผมอยากทราบว่า การซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้งบประมาณเท่าใด 

เอามาจากไหน  
 
ประธานสภา ขอเชิญ นายช่างโยธา 
 
นายช่างโยธา  การซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยสองส่วนคือ หนึ่ง ก่อสร้างผนัง

กั้นห้อง ส าหรับเด็กรับประทานอาหาร กั้นเป็นผนังตระแกรงเหล็ก สองเสาธง
สร้างใกล้เครื่องเล่นเด็ก ตามที่ท าสัญญาราคาทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐ บาท 

 
ประธานสภา ในส่วนของแหล่งงบประมาณ เป็นงบประมาณจากขอบัญญัติปี ๒๕๕๗ ตั้งไว้ 

๗๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญรองพิญญา คงศิริ 
 
รองพิญญา คงศิริ เราก าหนดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนวัสดุ

อุปกรณ์ จะอยู่ในส่วนของผู้รับเหมา  
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นายสิทธิชัย มีศรี สท. เขต ๒ เรื่องของความเดือดร้อนประชาชนผู้ใช้ถนน ได้มาร้องเรียนต่อเทศบาล ซึ่งเขา
เป็นประชาชนของหมู่ที่ ๓ แต่อาศัยอยู่หมู่ที่ ๕ และทางผู้บริหารทางเทศบาล
รับปากจะแก้ไขให้ ภายในสามวัน แต่ตอนนี้เป็นเวลาสองอาทิตย์แล้ว ท่านก็ยัง
ไม่แก้ไข 

 
ประธานสภา เชิญท่านรองพิญญา  
 
รองพิญญา คงศิริ คือว่าผมต้องการเคลียร์งานให้เสร็จเป็นงาน ๆ ไป ตอนนี้ต้องการจะเคลียร์ เรื่อง

งานไฟฟ้าให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจะมาดูแลเรื่องซ่อมถนนเพ่ิมเติม เพราะว่า
รถบรรทุกของเราต้องใช้ในการเป็นกระเช้างานซ่อมไฟฟ้าก่อน ซึ่งผมก็ได้เจอ
และพูดคุยต่อผู้ที่ร้องเรียน เข้าก็ถามว่า ผมลืมหรือยัง ผมบอกว่าไม่ลืมแล้วได้
ชี้แจงสาเหตุไปแล้วเขาก็เข้าใจ 

 
ประธานสภา ท่านได้ไปดูพื้นที่หรือยังครับ เราควรมีการส ารวจพื้นที่ให้ดีก่อน ต่อไปขอเชิญคุณ

ทวีศักดิ์ ชูหนู 
 
นายทวีศักดิ์ ชูหนู สท. เขต ๑ อยากให้มีการแต่งตั้งต ารวจสภาให้ชัดเจน เพ่ือเป็นการควบคุมการด าเนินการ

ประชุม และกระผมขอฝาก เรื่องโครงการต่าง ๆ ที่งบประมาณไม่เกินหนึ่งแสน
บาท อยากให้ทางผู้บริหาร ช่วยควบคุมด้วย 

 
ประธานสภา เชิญท่านนายก 
 
นายกเทศมนตรี โครงการที่งบประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท อย่างเช่น การจัดซื้อมีดพร้า แผงกั้น

งาน อปพร. ได้มีการส่งมอบของแล้ว แต่ไม่สามารถรับของได้ ซึ่งกระผมก็ยินดีที่
จะรับค าแนะน า จากทางสมาชิกสภา ถ้าหากมีปัญหา ในงานอย่างหนึ่งอย่างใด 
ก็สามารถท้วงติงได้ 

 
ประธานสภา ส าหรับเรื่องการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยประจ าห้องประชุมสภา 

ผมขอหารือว่าจะแต่งตั้งคุณ สานิตย์ ชูหนู และให้มาปฏิบัติงาน ในการประชุม
สภาทุกครั้ง ทางผมจะท าหนังสือแจ้งไปทุกครั้ง 

 
นายบัญชา คงศิริ สท. เขต ๑ ผมอยากสอบถามเรื่องจัดซื้อถังขยะ ว่าจะด าเนินการอย่างไร   
 
ประธานสภา กระผมเห็นว่าการจัดซื้อถังขยะ เพิ่มเติมน่าจะมีบรรจุอยู่แล้วในเทศบัญญัติ 

๒๕๕๘ ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุ  สมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องที่จะซักถามอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม ถ้ามีการสอบถามเรื่องใด อาจจะมีการ
คุยนอกรอบ เพ่ิมเติมก็ได้ และ กระผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 29 
สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. แล้วจะมีการประชุมของคณะกรรมแปรญัตติ
ต่อไป 
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ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๑๕ น. 

 
                                  ลงชื่อ  นายประเทพ ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาล 

          (นายประเทพ ทองศิริ) 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 

           ลงชื่อ   นายบัญชา  คงศิริ   ประธานกรรมการ 
                     ( นายบัญชา  คงศิร ิ )                

     
ลงชื่อ   นางจินตนา  นุ้ยล าพูน  กรรมการ 

                   ( นางจินตนา  นุ้ยล าพูน )                   
 

              ลงชื่อ  นายบุญรบั  แท้นทอง     กรรมการ/เลขานุการ 
                    (นายบุญรับ  แท้นทอง ) 

           
- สภาเทศบาลต าบลคลองปราบ มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม 

ในการประชุมสภา สมัย       เมื่อ 
 
 

ลงชื่อ  นายบรรยงค์   บุญอินทร์  ผู้ตรวจสอบ 
                                  (นายบรรยงค์   บุญอินทร์) 

                                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 
 


