
                              รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
                                สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  26  เดือน กมุภาพันธ์  พ.ศ.  2561  เวลา 10.00 น. 
                               ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

..................................................  
 
 

ผูม้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบรรยงค์    บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ บรรยงค์   บุญอินทร์  

๒ นายทวีศักดิ์     ชูหนู รองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ทวีศักดิ์    ชูหนู  

๓ นายเฉลิมวุฒิ    สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเขต ๑ เฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์  

๔ นายวิมล        สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ วิมล     สื่อมโนธรรม  

๕ นายบุญรับ     แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ บุญรับ     แท้นทอง  

๖ นายบัญชา     คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ บัญชา     คงศิริ  

๗ นางวารุณี      แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ วารุณี      แก้วจันทร์  

๘ นางจินตนา    นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ จินตนา    นุ้ยล าพูน  

๙ นายวันชัย      สวัสดโิกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ วันชัย     สวัสดโิกมล  

๑๐ นายสุธารักษ์   สุขอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ สุธารักษ์   สุขอ่อน  

๑๑ นายสิทธิชัย    มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ สิทธิชัย    มีศร ี  

๑๒ นายประเทพ   ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ประเทพ   ทองศิริ  
     

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุกิจจา     สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ สุกิจจา      สถิตเสถียร  

๒ นายพิญญา     คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ พิญญา      คงศิริ  

๓ นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ วรรณไชย   เลี้ยงสกุล  

๔ นางวราภรณ์   เกษเพชร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ วราภรณ์    เกษเพชร  

๕ นายประพจน์  เพ็งจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  ประพจน์  เพ็งจันทร์     

6 นายวุฒิชัย     แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วุฒิชัย        แผ่นศิลา  

7 นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาต ิ ผอ.กองช่าง สุธีรวัฒน์    รังสิมันตุชาต ิ  
8 นายโกมล     ชุมศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 โกมล     ชุมศรี  

     

     
     

     
     

 
 
 



 ๒ 
เม่ือถึงเวลา 10.00 น. นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  ได้ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ  
 

นายประเทพ  ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาล  
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เพ่ือนสมาชิก และคณะผู้บริหารทุก

ท่าน ท่านผู้ใหญ่โกมล ชุมศรี  ผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 ครับ วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ผู้เข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุม  ขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับท่านเลขาครับ สวัสดี เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  คณะผู้บริหาร และผู้ใหญ่โกมล ชุมศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 นะครับ ที่เข้าร่วมประชุม
ในวันนี้ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ครับ มีวาระให้
ประชุมพิจารณา หลายอย่างนะครับ มีทั้งหมด 6 วาระนะครับ ผมขอประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้  ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 แจ้งการต่อบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากครบ
วาระในวันที่ 2 มีนาคม นี้นะครับยังไม่กี่วันนะครับ เอกสารที่ท่านมามอบกับเจ้าหน้าที่นะ
ครับมีท้ังหมด 3 อย่างนะครับ 1. บัตรเดิม 2. ส าเนาบัตรประชาชนรับรองส าเนาด้วย
ครับ 3. รูปถ่ายหน้าตรงชุดขาวขนาด 1 นิ้วจ านวน 3 รูปนะครับ ขอให้ท่านน าหลักฐาน
มาส่งที่เจ้าหน้าที่เทศบาลด่วนนะครับเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต่อบัตรประจ าตัวของสมาชิก และ
ผู้บริหารครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 

           2.1 รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันพุธที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เอกสารได้แจกให้เพ่ือน
สมาชิกทุกท่านแล้วครับ ขอให้เพื่อนสมาชิกเปิดดูแต่ละหน้า มีทั้งหมด 24 หน้าครับ ขอ
เชิญครับท่านใดจะแก้ไขขอเชิญครับ 5 นาทีครับ เพ่ือไม่ให้เสียเวลา ขอเชิญครับ ยกมือ
ครับ มีไหมครบัในวาระการประชุมครั้งนี้ ถ้ามีขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันพุธที่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 ขอยก
มือครับ 

 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล           เห็นชอบ..........12..........เสยีง 
                                                     ไม่เห็นชอบ........-............เสียง 
                                            งดออกเสียง.......-… ...........เสียง 
   

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม  มีไหมครับ ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 
มีกระทู้ถามอะไรก็เชิญครับ 
 
 
 
 
 



 ๓ 
นายวันชัย  สวัสดิโกมล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ผมวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  หมู่ 5   เป็นกระทู้ถามก็ได้
หรือไม่เป็นก็ได้นะครับ ผมอยากจะทราบจากคณะบริหารว่า เมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วผมจ า
ไม่ได้แล้วครับ ผู้บริหารได้นัดพวกเรามาพบเรื่องจัดท าโครงการต่าง ๆ ของเงินสะสมครั้งนี้
นะครับ วันนั้นเราได้เสนอไป 3 โครงการนะครับแต่ทราบทีหลังว่าของหมู่ 2 ได้ของ ปภ. 
แล้ว  แต่ของหมู่ที่ 5 เราได้เสนอถนนคอนกรีตตอนที่ 3 ครับ แต่พอผมมาเห็นในล าดับ
ของโครงการครับทั้ง 5 โครงการผมไม่เห็นที่เราเสนอไปนะครับ ผมว่าอยากให้ชี้แจงด้วย
ว่าสาเหตุอะไรที่เราเสนอไปแล้วถึงไมจ่ัดล าดับให้ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอบคุณครับ ท่านนายกมีอะไรได้ชี้แจง ขอเชิญครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านสมาชิกสภา ที่กระทู้ถามในส่วนของโครงการผมไม่อยู่นะครับ และมอบ
ให้รองพิญญาเป็นผู้เรียกสมาชิกมาพบปะพูดคุย ซึ่งทางหมู่ที่ 5 วันนั้นก็ได้น าเสนอ
โครงการถนนคอนกรีตสายสวนทุเรียนใช่ไหมครับ หนองประปาครับผม ผมเองก็ได้คุยกับ
รองพิญญาครับว่าให้ด าเนินการ ก็มีสมาชิก มีชาวบ้านหมู่ที่ 3 พอดีผมอยู่ในซอยที่ท าแบบ
แปลนซอยอุดมพงษ์บ้านคีรีราษฎร์ครับ เพราะเอกสารเขาน าเสนอผมมาตั้งแต่ช่วงต้ังแต่
17 สิงหาคม 2560 ครับ พอดีทางผู้ใหญ่ครับขอเอ่ยชื่อ ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 ผมเองก็ได้คุยกับ
ท่านตอนที่ข้ึนไปที่งานศพที่หมู่ที่ 5 นะครับ เขาบอกว่าในสายดังกล่าวที่ทางรองพิญญาให้
ทางกองช่างส ารวจ ก็มีบ้านคนอยู่อาศัยด้วย และอีกอย่างด้านล่างถนนหนทางก็ยังไม่
เรียบร้อยผมก็มีการพูดคุยว่าครั้งต่อไปก็ไปต่อสายที่ทางสมาชิกสภาน าเสนอ เพราะว่า
ส่วนตรงนี้ก็มีเอกสาร มีลายเซ็นชาวบ้านครับประมาณท่ีใช้เส้นทางนี้อยู่ก็ 14 ท่านนะครับ
ก็มีลายเซ็นต์มาก็มีรายชื่อที่ต้องการให้ท าเรื่องเส้นทางสายบ้านนายจรูญนะครับ ออกซอย
โกฉ้วนหมู่ที่ 5 ซึ่งในประเด็นตรงนี้ในโครงการ ผมขอกลับไป 6.5 ครับที่ว่าได้มีการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวนี้ก็ไม่สามารถพอดีไม่ถึงในวาระที่จะน าเสนอนะครับ 
ในตัวนี้จะต้องมีการปรับแผนใหม่นะครับ วันนี้ก็คงจะขอในวาระว่าจะต้องมีการปรับแผน
ใหม่ ซึ่งในแผนก็เป็นถนนลาดยางนะครับด้วยทางรองพิญญาให้กองช่างไปส ารวจเป็นถนน
คอนกรีต ครับต้องขอเลื่อนโครงการซอยอุดมพงษ์หรือซอยนายจรูญเป็นครั้งต่อไปครับ ซึ่ง
ในรายละเอียดที่ทางสมาชิกได้ขอน าเสนอในวันประชุมวันที่ผมไม่อยู่นะครับ ก็ผมไม่ทราบ
ว่าจัดอันดับกันแล้วนะครับ ส่วนตรงนั้นก็ครั้งต่อไปนะครับก็จะน าเสนอเข้าท่ีประชุมอีก
ครั้งหนึ่งนะครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับ ขอบคุณมากครับท่านนายก ครับคุณวันชัย มีอะไรอีกไหมครับขอเชิญครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ในเมื่อวันประชุมนอกรอบครับ ถ้าท่านเห็นว่าถนนสายนั้นมีความส าคัญ ท าไมท่าน
ไม่เสนอขึ้นมาในวันนั้นครับ ผมคิดว่าการท างานถ้าเมื่อเราให้เกียรติซึ่งกันและกันครับเห็น
ความส าคัญของสมาชิกบ้างใช่ไหมครับ งานก็จะราบรื่นครับ แต่ว่าลงผลสุดท้ายสมาชิก
เหมือนหัวหลักหัวตอเลยครับ เชิญมาแล้วท าอะไรไม่ได้เลย ผมอยากให้คณะผู้บริหาร
ตรงไหนส าคัญก็เสนอมา วันนั้นที่เสนอพวกเรามาความคิดในใจของผมนะครับ ท่านเพียง
ต้องการจะเอาล้านแปดไปท าฝายเท่านั้นแหละ ความคิดของผมท่านต้องการจะเอาล้าน
แปดไปท าฝาย เรียกเรามาเพ่ือมาประกอบพิธีการเท่านั้นผมว่านะครับ แต่ความจริงใจของ



 ๔ 
ท่านไม่มีที่จะแบ่งโครงการไปให้ตามที่เราเสนอครับ ผมอยากให้ผู้บริหารช่วยทบทวน
การน าเสนอครั้งต่อไปด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับ ขอเชิญครับท่านรอง 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

 กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบ
เนื่องมาจากเหตุการณ์วันนั้นนะครับ ผมก็ได้งบปภ.มาประมาณสองล้านบาทที่จริงแล้วเรา
ก็ปรึกษาหารือกันว่าเราน่าจะเอาเงินตรงนี้มาแก้ไขปัญหาหมู่ที่ 2 ก่อนเนื่องจากปัญหา
เร่งด่วนครับ แต่พอมาแล้วก็ยืนยันว่าเขาได้เอาโครงการตัวนี้ไปปรับเปลี่ยนแผนใหม่จาก
ขุดลอกหน้าฝายประมาณ 2,000,000 บาทนะครับ มาเป็นสร้างฝายหมู่ที่ 2 ก็ได้เสนอ
ไปเรียบร้อย ผมขอยกเลิกเอาแบบเดิมให้ขุดลอกเหมือนเดิม เขาก็แจ้งมาว่าตอนนี้เข้าไป
ระบบกรมแล้ว ผ่านกรมแล้วได้แน่นอนครับ เลยมาคิดว่าถ้าเราได้เงินตรงนั้นแน่นอน เรา
น่าจะเอาเงินมา ไม่จ าเป็นต้องเอาเงินเราไปท า เพราะเราจะได้แก้ไขปัญหาชาวบ้านหลาย
เรื่อง นะครับเพราะเดี๋ยวเรื่องถนน เรื่องน้ าที่ท่วมหลายๆ อย่างนะครับก็ได้เชิญท่านมา
ปรึกษา แต่วันนั้นผมก็ทราบดีว่าท่านว่าซอยประปาเป็นถนนที่ว่าเชื่อมต่อแต่ผมมามอง
ความส าคัญเพราะผู้บริหารต้องมองให้รอบคอบครับ ไม่ได้มองแค่ว่าเสนอแล้วผ่าน แล้วก็
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เขาร้องเรียนมา บางทีเขาไม่ร้องผ่านท่านครับสมาชิก 
แต่เขาร้องผ่านคณะบริหารงานมาว่าซอยนี้น่าจะท าตั้งนานแล้วเขาบอก เพราะชาวบ้านก็
มีบ้านเรือนอยู่หลายหลังที่ต้องใช้ประโยชน์เข้าออกมาลูกไปโรงเรียนหลาย ๆอย่าง พอเกิด
หน้าฝนก็ล าบากการสัญจรไปมาของเด็กนักเรียนพาเด็กนักเรียนไปโรงเรียนนะครับคือ
ปัญหา เพราะเขาแจ้งมาอย่างนั้นแต่ผม ก็คุยกับท่านนายกและก็ปรึกษากันหลาย ๆ ฝ่าย
ว่าเราต้องแก้ปัญหาความจ าเป็นของชาวบ้าน เนื่องจากมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 4 - 5 
หลังที่ต้องใช้เส้นทางเส้นนั้นอยู่นะครับ ผมว่า กับซอยประปาพูดจริงๆแล้วมีแค่คนใช้เข้า
สวน ผมก็ใช้นะเข้าออกประจ า แต่นี้มีบ้านเรือนอยู่เลยพิจารณาว่าเราน่าจะมาดูตัวนี้ก่อน
ครับ เพราะคณะบริหารต้องมองดูถึงความจ าเป็นของชาวบ้านก่อนครับ ของท่านก็จ าเป็น
แต่ว่าความส าคัญน้อยมากแค่ไหน อย่างไรนะครับ ที่ว่าที่ขอเปลี่ยนแปลงวันนั้นเลยไม่ได้
ปรึกษา ก็คุยกับสมาชิกหลายๆคน ว่าสมควรที่จะท าตรงนี้ก่อนเนื่องจากจุดโน้นเป็นสายที่
เชื่อมต่อถนน และก็ช่วงนี้สายที่ท่านบอกว่าซอยประปานั้นนะครับพอดีทางเทศบาลก็ได้
รถกรีดของอบจ.มา ก็ต้องกรีดทุกสายที่ท่านบอกว่าเป็นสายนั้น ก็ต้องกรีดปรับแต่งใหม่
เลยยกมาตรงนี้ก่อน นี่คือเหตุผลที่ขอยกมานะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ให้ความส าคัญของ
สมาชิกครับ ให้ความส าคัญกับสมาชิกและให้ความส าคัญกับชาวบ้านด้วยครับ เพราะว่า
ทุกท่านตอนที่เข้ามาชาวบ้านก็เลือกให้มานะครับ ไม่ใช่ว่าเลือกแต่ผู้บริหารครับ แค่นี้ครับ
ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับ ขอบคุณมากครับ ผมขอเสริมหน่อยครับวาระนี ้ นายกไม่ยื่นใช่ไหมครับ 5.6  

เพราะไม่มีอยู่ในแผนนะครับ  เข้าครั้งหลังนะครับต้องมาคุยกันก่อนนะครับ ผมขอสักนิด
นะครับก่อนที่ท่านจะไปส ารวจตรงนี้ ท่านรู้ไหมว่าถนนนี้มีพ้ืนที่กี่เมตร ท าไมท่านไม่ถาม
สมาชิกว่าท าได้หรือไม่ได้ ชาวบ้านเข้าใจว่าเขาอยากได้ แต่ปากทางที่ยัง 3.8 เมตร ผม
เคยเอารถกรีดไปดันผมเคยมีเรื่องกับเจ้าของสวนนะครับ ท่านไปดูนะครับลวดหนามเต็ม
ถนนฝั่งนี้ต้นไม้เต็มครับ ที่ยังอยู่ 3.8 เมตร ท่านมาท า 4.5 เมตรครับ ค่อมไหล่ทางครับ 



 ๕ 
ท่านคิดไม่ครับว่าจะท าได้หรือไม่ได้ ถ้าตัวนี้อนุมัติไปท่านก็ท าไม่ได้นะครับ เพราะพ้ืนที่
ไม่มี ท่านต้องถามสมาชิกว่าท าได้ไหม พ้ืนที่มีจริงไหมต้องดูหน้างานด้วยนะครับ จริง ๆ 
นะครับ ผมอยากให้เกิดงานครับ แต่ว่าท่านต้องดูด้วยสถานการณ์ว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ 
ครับขอบคุณมากครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ครับผมขอเรียนเพ่ิมเติมหน่อยนะครับในส่วนที่ท่านประธานสภาพูดนะครับ ใน
ถนนสายดังกล่าวนี้นะครับ คือคนที่ประมาณการคือช่างพันธศักดิ์  ทองน้อย ผมเองวันนั้น
ไม่ได้อยู่นะครับ ที่ส่งวาระการประชุมให้กับสมาชิกจริง ๆ วันนี้ผมก็จะขอยกเลิกนะครับ  
พอดีเห็นท่านประธานสภาพูดก็จริง ๆ ในประเด็นถนนสายบ้านนายจรูญนะครับด้วยความ
เป็นจริงแล้วนะครับ ผมมาดูวันที่รับวาระไปมันก็ด าเนินการไม่ได้นะครับ       เพราะว่า
ช่างอวยประมาณการ 4.50 เมตร มันจะเกินพ้ืนที่ พอดีมาเข้ากับช่วงที่ว่าเราต้องปรับ
แผนใหม่สายนี้ แต่ว่าได้ส่งวาระให้สมาชิกไปแล้วนะครับ ติดเสาร์-อาทิตย์ ก็เลยไม่ได้มีการ
ประสาน ตรงนี้ผมเองก็ขอเรียนฝากว่าจริง ๆ แล้วก็ไม่อยากเอามาเข้าวาระในส่วนตรงนี้ 
ครับแต่พอดีพนักงานก็บรรจุในวาระ ผมก็ไม่อยู่นะครับวันนั้น ครับก็ขอเรียนแจ้งที่ประชุม
นะครับ  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอบคุณมากท่านนายกครับ  ครับท่านอ่ืนมีไหมครับกระทู้ถาม ครับผมขอไปวาระ
อ่ืนนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องท่ีคณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มีนะครับ    
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.1 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น จ านวน 2 ชุด  

      5.1.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
      5.1.2 คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล       แผนพัฒนาต าบล  

 คลองปราบผมขอให้รักษาการปลัดชี้แจงระเบียบหน่อยครับ  ขอเชิญครับคุณวุฒิชัย 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัด 
ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ผมวุฒิชัย  แผ่นศิลา    หัวหน้าส านักปลัดต าบล

คลองปราบ ในส่วนของระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
จ านวน 2 ชุด  

ข้อแรก 5.1.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคลองปราบ ตามระเบียบว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ. 2547 ข้อ 103 ก าหนดไว้ว่าคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
มีอยู่ 2 ประเภทนะครับ คือคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนครับ  

ข้อที่สองครับ คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกนิ 7 คน นะครับ และข้อ 
107 วิธีเลือกคณะกรรมการท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 



 ๖ 
แล้วแต่ที่ประชุมมีมติ เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนครับ ในครั้งนี้นะครับเนื่องจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาของเทศบาล ใน
สัดส่วนของสมาชิกสภาได้ครับวาระนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2559 ครับ หมวดที่ 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย ( สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก จ านวน 
3 คน) อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี  และข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา พิจารณาร่าง
แผนพัฒนา และร่างแผนการด าเนินงาน และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามผล
และประเมินผลแผนพัฒนา ล าดับต่อไปผมก็ขอให้ท่านประธานนะครับได้โปรดพิจารณา
ด าเนินการในส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในสัดส่วนของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นต่อไปครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลาครับ เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลคลองปราบ ได้หมดวาระลงนะครับ วาระครั้งหนึ่ง 2 ปีนะครับ ครั้งก่อนมี 3 
ท่านนะครับ มีใครบ้างครับคุณวุฒิชัย ครับครั้งก่อน 3 ท่าน  

 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัด 
 ครับท่านประธานสภาที่เคารพในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับในคณะ 
กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคลองปราบ ชุดที่แล้วประกอบไปด้วยคุณวารุณี  แก้วจันทร ์
คุณวันชัย  สวัสดิโกมล และคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
  

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอบคุณมากครับ เมื่อ 3 ท่านได้หมดวาระลงนะครับ ก็สภาแห่งนี้ก็มีการคัดเลือก
ใหม่นะครับ เพ่ือจะเข้าไปดูแลเรื่องพัฒนาแผนเทศบาลต าบลคลองปราบ เป็น
คณะกรรมการนะครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอนะครับ 3 นะครับ ขอเชิญคุณวันชัย ครับ 
เสนอ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมขอเสนอคุณบัญชา คงศิริ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองคุณวารุณี  แก้วจันทร์ ,คุณจินตนา  นุ้ยล าพูน ท่านที่ 
2 ขอเชิญผู้เสนอครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย มีศรี ขอเชิญครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมสิทธิชัย  มีศรี ขอเสนอคุณวันชัย  สวัสดิโกมลครับ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองคุณวิมล  สื่อมโนธรรม ,คุณบุญรับ  แท้นทอง ครับ
ผ่านนะครับ ครับต่อไปคนที่ 3 ครับขอผู้เสนอครับ ยังมีท่านหนึ่งครับ ขอเชิญคุณวารุณี  
แก้วจันทร์ ครับ 

 

คุณวารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกเทศบาลต าบลคลองปราบ 
    ขอเสนอคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ 



 ๗ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ครับขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง คุณเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์, คุณสิทธิชัย  มีศรี 
เป็นอันว่าคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต าบลคลองปราบได้ครบ 3 ท่านแล้วครับ ท่านที่ 
1 คุณบัญชา คงศิริ ท่านที่ 2 คุณวันชัย  สวัสดิโกมล ท่านที่ 3  คุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ 

ต่อไป 5.1.2 ครับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
คลองปราบครับ  ขอเชิญคุณวุฒิชัย  ครับ  

 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัด 
  ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ( สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 3 คน) ครับ ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลคลองปราบ ก็ครบวาระเช่นเดียวกันซึ่งวาระก็มีอยู่ 2 ปี คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 29 คือก าหนดแนวทางติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ 
ส าหรับคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองปราบ ที่พ่ึงหมด
วาระไปนะครับประกอบด้วยคุณประเทพ  ทองศิริ  คุณทวีศักดิ์  ชูหนู และคุณจินตนา 
นุ้ยล าพูน ครับท่านประธาน 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับท่านวุฒิชัย ครับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองปราบ ก็ได้หมดวาระลงเช่นกันนะครับ ขอให้เพ่ือนสมาชิก
สรรหาคัดเลือกมา 3 ท่านนะครับ ขอเชิญครับคนที่ 1 ครับคุณวันชัย สวัสดิโกมล ขอเชิญ
ครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ผมขอเสนอคุณบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง คุณทวีศักดิ์  ชูหน,ู คุณวันชัย  สวัสดิโกมล ครับคนที่ 2 
ครับ คุณบัญชา เสนอใครครับ 

 

นายบัญชา    คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมบัญชา  คงศิริ สมาชิกเขต 2 ขอเสนอ
คุณวารุณี  แก้วจันทร์ ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองคุณบัญชา  คงศิริ , คุณสุธารักษ์  สุขอ่อน ท่านที่ 3 ครับ
ขอเชิญคุณจินตนาครับ เสนอใครครับ 
 

นางจินตนา  นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เสนอคุณบุญรับ  แท้นทอง ค่ะ 
 



 ๘ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ขอผู้รับรองครับ คุณเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ , คุณวิมล  สื่อมโนธรรม ครับขอบคุณมาก
ครับ เป็นอันว่าได้ครับตามจ านวน 3 ท่านนะครับ คนที่ 1 นายบรรยงค์  บุญอินทร์ คนที่ 
2 นายบุญรับ  แท้นทอง คนที่ 3 นางวารุณี  แก้วจันทร์ ครับ  ครบตามจ านวนนะครับ 
 ต่อไป 5.2 ครับ เรื่องก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครับ 
ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอครับ ก าหนดกี่สมัยขอเชิญครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ   ผมขอเสนอประชุมสภาเทศบาลต าบล   
คลองปราบ พ.ศ. 2561 จ านวน 4 สมัย ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านอ่ืนมีไหมครับที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ ขอเชิญครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมวันชัย  สวัสดิโกมล  เขต 2 หมู่ 5 ผมอยากทราบว่าการตั้งสมัยประชุมเราตั้งได้
กี่ครั้งครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ไม่เกิน  4  ครั้งครับ  ครับขอบคุณมากครับ ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
รับรองนะครับ  ครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ จ านวน 4 
สมัย ขอยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาล        เห็นชอบ..........12.........เสียง 
                                                       ไม่เห็นชอบ........-............เสียง 
                                                       งดออกเสียง........-… ........เสียง 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ต่อไป 5.3 เรื่องก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 

2561 ครับ ขอท่านเสนอครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู เสนอครับ   
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ การประชุมสมัยสามัญ ครั้งต่อไปคือสมัยที่ 2 ครับ 

- การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  2 ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน  –  30 มิถุนายน 
2561 

- การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 
2561 

- การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 
2561 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ มีข้อเสนอแบบอื่นไหมครับ ขอเชิญ
ครับ มีไหมครับจะเอาแบบไหนหรือก าหนดแบบไหน ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการก าหนดระยะเวลา วันเริ่มต้นประชุมสภาสมัย
สามัญ ประจ าปี 2561 ตามที่คุณทวีศักดิ์  ชูหนู เสนอ ขอเชิญยกมือครับ 

 



 ๙ 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล       เห็นชอบ...........12..........เสียง 
                                        ไม่เห็นชอบ.........-............เสียง 
                                         งดออกเสียง........-… .........เสียง 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
5.4 เรื่องก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ และระยะเวลาสมัยประชุมสมัย

สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 ขอเชิญน าเสนอครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2562 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ท่านอ่ืนมีไหมครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าก าหนดประชุมสภาสามัญสามัญ ระยะเวลา
ประชุมสมัยแรก ประจ าปี 2562 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขอมติที่ประชุมครับ  
ท่านใดเห็นด้วยยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล        เห็นชอบ..........12.........เสียง 
                                        ไม่เห็นชอบ........-............เสียง 
                                       งดออกเสียง.......-… .........เสียง 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ต่อไป 5.6 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน   5   โครงการ 

  5.6.1 โครงการบุกเบิกถนนสายดอนซอ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร    
  หนา 0.10 เมตร  งบประมาณ  235,000 บาท ขอเชิญท่านนายกเสนอครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 5.6.1 โครงการบุกเบิกถนน  
สายดอนซอ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 175  เมตร  หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ  235,000 บาท เดิมบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการขุดลอกคูระบายน้ า และ
บริเวณดังกล่าวเป็นคันดิน ดินคลองดังกล่าว มีประชาชนอยู่หลายครัวเรือนอาศัย ซึ่งบาง
ครัวเรือนก็ไม่สามารถเข้าออกได้ถือได้ว่าถ้าเราได้บุกเบิกเป็นถนนจะท าให้ชาวบ้านบริเวณ
ดังกล่าวไดร้ับประโยชน์เป็นอย่างมาก ผมเองก็ขอเสนอโครงการดังกล่าวให้ทางสภา
พิจารณาอนุมัติโครงการ งบประมาณ 235,000 บาท ซ่ึงให้ทางสภาช่วยอนุมัติด้วยนะ
ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับท่านนายก ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
โครงการบุกเบิกถนน  สายดอนซอ หมู่ที่ 1 ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย มีศรี ครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสิทธิชัย มีศรี สมาชิกสภา เขต 2 ครับผมเอง
อยากให้คณะบริหารได้ดูในรูปแบบงานบุกเบิก แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ตกไปที่ทางช่างไม่ได้ใส่ลง
ไปคืองานวางท่อ เพราะบางจุดมันต้องใช้ท่อ เพราะมีทางระบายน้ า ครับแค่นี้ก่อนครับ
ขอบคุณครับ 
 
 



 ๑๐ 
 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับท่านนายก มีอะไรจะชี้แจงไหมครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับขอให้ทางกองช่างอธิบายนะครับ หรือมีอะไรเพ่ิมเติมในวาระประชุมนี้ได้เลย
ครับ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอเชิญครับ ผอ.กองช่าง ครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ ผม
นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง ตามท่ีท่านนายกได้มอบหมายให้ชี้แจง
โครงการบุกเบิกถนนดอนซอ หมู่ที่ 1 ซึ่งมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.10 เมตร ตามท่ีได้ไปส ารวจในพื้นที่วันนั้นก็ได้มีสมาชิกเข้าร่วมไปส ารวจ ซึ่งในวันนั้นก็
ไม่ได้มีการชี้แจงว่าต้องมีการวางท่อครับ เพราะวันนั้นตอนที่เดินส ารวจกันก็เฉพาะในส่วน
ของระยะทาง และก็ในส่วนของวัสดุที่จะต้องถมว่าจะต้องใช้ดินถมเท่าไหร่ ซึ่งถ้าจะถม
จริง ๆ วันนั้นที่คุยกันตอนที่ออกส ารวจ ดินที่จะถมจริง ๆ ถ้าจะให้สูงกว่าบริเวณบ้านที่อยู่
แถวนั้น น่าจะไม่ต่ าจาก 1.50 เมตร ถึง 2 เมตร แต่ว่าวันนั้นที่คุยกันเบื้องต้นก็คิดว่าสัก
ประมาณ 1 เมตร ครับก็ขอเรียนแจ้งท่านประธานเพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ผอ.กองช่าง ครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรีครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมสิทธิชัย  มีศรี ผมเองก็ขอพูดในนามสมาชิกที่ออกส ารวจในวันนั้น จากการเดิน
ส ารวจพื้นที ่ โดยทางคณะช่าง ในส่วนของกระผมผมเองก็ไม่ติดใจในตรงนั้นแต่ว่าจุดที่วาง
ท่อได้พูดกันถึง ไม่ใช่ไม่พูดถึง เพราะมี 1 จุดที่ต้องวางท่อของทางช่างส ารวจเพราะเห็น 
จุดที่ต้องใช้อยู่แล้ว จุดที่มีปัญหาอยู่แล้ว ก็ได้มีการบอกกล่าวแล้ว แต่ผมเองหลังจากท่ีว่า
ได้รับเอกสาร ได้รับหนังสือตรงนี้ มาดูก็ไม่มีท่อผมว่าอาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง เพราะ
ไม่มีทางระบายน้ าครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ คุณสิทธิชัย  มีศรีครับ  ขอเชิญท่านนายกมีอะไรจะชี้แจงต่อ
เพ่ือนสมาชิกขอเชิญครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับไม่ทราบว่าทางกองช่างจะเพ่ิมเติมทางสมาชิกสภาเพ่ิมเติมเรื่องท่อระบายน้ า
ครับ ถ้าอย่างไรก็ขอผ่านสภาไปเลย ณ วันนี้ถ้าด าเนินการไปได้ ก็ดีถ้าในส่วนของท่อ
เทศบาลที่มีเหลือ ถ้าเราผ่านอนุมัติไปก่อนแล้วก็ใช้ท่อของเทศบาลรื้อจากจุดต่าง ๆ มาผม
ว่าก็น่าจะใช้ได้นะครับ ในส่วนตรงนั้น 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ใช้ท่อ 100 หรือ ท่อ 80 ครับ ท่านสิทธิชัย 
 



 ๑๑ 
นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ครับจากการไปดูประมาณ 80 ได้ครับ ขอบคุณครับ วางตามยาวถนน 3 เมตร
ครับ ประมาณ 7 ท่อครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนูครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมว่าเราพักการประชุมสักพักหนึ่งเพ่ือให้ช่างคิด
ตัวนี้เลยแล้วเอาเข้าราคาครั้งเดียวเลยครับพักสัก 10 นาที ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอพกั  5 นาที ครบั 
 

                                 - พักการประชุม 5 นาที – 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอด าเนินการประชุมต่อครับ โครงการบุกเบิกถนนสายดอนซอ หมู่ที่ 1 
งบประมาณ  235,000 บาท ขอเชิญท่านนายกน าเสนอใหม่ครับ ขอเชิญครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับที่ผมให้น าเสนอในส่วนเพิ่มเติมส่วนท่อ และยอดเงินน าเสนอให้สภาพิจารณา
นะครับ ครับขอเชิญครับ ผอ.กองช่างครับ 

 

นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง  
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้    นาย
สุธีรวัฒน ์รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง ตามท่ีได้รับมอบหมายมาจากคณะผู้บริหาร 
ให้ชี้แจงในส่วนของ โครงการบุกเบิกถนนสายดอนซอ กว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.10 เมตร น้ าที่ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในส่วนของท่อระบายน้ า ขนาด Ø 80 
เซนติเมตร ขอทางท่านประธานและท่านสมาชิกเขียนต่อลงไปในประมาณการด้านล่าง
เลยครับ เป็นข้อ 1.4 นะครับ ท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 เซนติเมตร ในช่อง
รายการตรงนั้นครับ จ านวน 12 ท่อนนะครับ วางด้วยกันทั้งหมดจุดละ 6 ท่อน 2 จุด 
จ านวน 12 ท่อน ราคาวัสดุอยู่ที่ 1,850.57 บาท ราคาของวัสดุ ราคาต่อหน่วย 
1,850.47 รวม 22,205.64 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) 
และช่องถัดไปในช่องแรงงาน ราคาต่อหน่วยอยู่ที่ 127.81  รวม 1,533.72 บาท และ
ในช่องของราคารวม 23,739.36 บาท และในช่องตัวสุดท้ายในช่องรวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงานทั้งสิ้น จากเดิมที่เป็น 170,000 บาท ให้เปลี่ยนเป็น 196,353.25 นี้คือใน
ส่วนของหน้าของ ปร. 4 ครับ แล้วขอความกรุณาย้อนกลับไปหน้าของ ปร. 5 ครับ หน้า
ของ ปร.5 จากเดิมที่ลงไว้ 235,000 บาทนะครับ ที่มีเศษอยู่จากเดิม 235,169.17 
นะครับ ที่ช่องประเภทงานทางก่อนครับในช่องค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน เดิมที่ 
เป็น 172,613.89 บาท เปลี่ยนเป็น 196,353.25 บาท ในช่องของเฟคเตอร์เอฟคง
เดิม แล้วไปในช่องของค่าก่อสร้างทั้งหมดจากเดิม 235,000 เปลี่ยนเป็น 267,511.67 
แล้วลงมาในบรรทัดล่างที่ยังเป็น 235,169 ก็เปลี่ยนเปน็ 267,511.67 แล้วก็มาใน
ช่องสุดท้ายที่คิดราคาค่าก่อสร้างก็เป็น 260,000 บาทถ้วน ขอบคุณครับท่านประธาน 

 
 



 ๑๒ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ครับเป็นอันว่าโครงการบุกเบิกถนนสายดอนซอ เพ่ิมท่อ 2 จุด งบประมาณ
ทั้งหมด 260,000 บาทนะครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมก็อยากจะทราบราคาท่อนะครับ เพราะผมเห็น
ที่ท าของงบน้ าท่วมนะครับ ท่อขนาด 80 เซนติเมตร ราคาท่อละ 1,271 บาทครับ แต่
พอมาท าของงบปกตินี้ราคา 850 ครับผมอยากทราบส่วนต่างตรงนี้ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอเชิญคุณบัญชา ครับ 

 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเขต 1 ครับ 
ช่วงพักเท่ียงได้หารือกันผมคิดว่าท่อน่าจะใช้ท่อใหม่เลย บางทีคุณภาพของท่อเก่ามันจะ
ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ท่อเก่าน่าจะไว้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านเวลาเกิดถนนขาด เดือดร้อนดีกว่า
ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ท่านทวีศักดิ์  ชูหนูก็ได้ซักถามในประเด็นขุดลอกภัยฉุกเฉินนะครับ ครั้งนั้นลูก
ละ 1,271 ครับ มาครั้งนี้ลูกละ 1,800 บาท มันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ ขอเชิญครับท่าน
เลขา 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ท่อผมขอให้ระบุมี มอก.ด้วยครับ ช่างพูดเมื่อกี้ไม่ได้ระบุ มอก. ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอเชิญผอ.กองช่างชี้แจงครับ ที่คุณทวีศักดิ์ ได้อภิปรายขอเชิญครับ  
 

นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง  
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ที่ผมบอกเป็น 1,800 ก็เนื่องมาจาก ไปดูใน
ตัวของตารางผิดนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้ทักท้วงนะครับ บางครั้งถ้าเรา
ท างานรีบเร่งบางทีอาจจะไปดูช่องอีกช่อง ช่องผิดครับผมไปดูในช่องปากลิ้นรางช่อง 2 
ครับ แต่ถ้าปากลิ้นรางชั้น 3 ก็อยู่ที่ 1,271.03 บาท ตัวนีก้็ขอแก้ใหม่เลยนะครับ เพราะ
ผมไปดูในปากลิ้นรางชั้น 2 ราคา 1,800 บาท ในส่วนของท่อ จาก 1,800 บาท ก็เป็น 
1,271.03 บาท ครับ ราคารวมอยู่ที่ 15,252.36 บาท ส่วนราคาค่าแรงก็ยังคงเดิมนะ
ครับ ในส่วนของราคาช่องรวมข้างหลังก็จะเป็น 16,786.08 บาท และราคารวมทั้งสิ้นก็
จะเป็น 189,399.97 บาท และก็งบประมาณตัวนี้โครงการก็อยู่ที่ 250,000 บาทครับ 
ตัวนี้ก็ต้องขออภัยท่านประธานครับ ในกรณีตัวนี้งานท่อถ้าเราใส่ว่าปากลิ้นรางชั้น 3 ก็คือ
เป็นท่อ มอก. นะครับตามราคาพาณิชย์จังหวัด แต่ชั้น 2 คือราคาตามมาตรฐาน แต่ถ้า
เป็นท่อ คสล. คือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ระบุ มอก. แต่ถ้าเราใส่ปากลิ้นรางชั้น 3 ชั้น 2 นี้คอื
ท่อของ มอก.ครับ 
 
 
 
 



 ๑๓ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับเป็นอันว่าเพ่ิมเท่าไหร่ยอดสุทธิ ครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง  
 ครับของโครงการนี้ก็จะเป็น 250,000 บาท ครับ ยอดสุทธิรวมทั้งสิ้น 
250,000 บาท 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับท่านใดมีข้อซักถามบ้างไหมครับ ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมวันชัย สวสดิโกมล เขต 2 หมู่ 5 ผมอยากทราบเรื่องงานถางป่าของซอยดอน
ซอครับ งานถางป่าของซอยดอนซอนี้ตั้งไว้หน่วยงาน 3.54 บาท ครับ แต่พอเปิดไปดูงาน
ถางป่าของหมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 1.25 บาท มันแตกต่างกันตั้งสองบาทกว่าครับ สาเหตุอะไรถึง
แตกต่างขนาดนี้นะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกมีชี้แจงก็ขอเชิญครับ  
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ครับขออนุญาตให้ทางกองช่างชี้แจงครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอเชิญครับ ผอ.กองช่างครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง  
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ ผม
นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาต ิ  ผู้อ านวยการกองช่าง ผมขอน าเรียนท่านประธานสภาใน
กรณีของงานถางป่าขุดตอ มันจะแยกครับตัวนี้เพราะว่าในของหมู่ที่ 1 ตัวนี้เป็นงาน
บุกเบิกซึ่งเป็นของงานทางซึ่งก็จากตารางการด าเนินงานค่าวัสดุของงานทางก็จะอยู่ที่ 3 
บาทกว่า ๆ และขอข้ามไปในส่วนหมูที่ 4 ครับ หมู่ที่ 4 นี้เป็นในส่วนของงานขุดลอกซ่ึง 
อยู่ในประเภทของงานชลประทานนะครับ ซึ่งราคามันก็จะไม่เท่ากันนะครับคนละตาราง
ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอบคุณมากครับ ผอ.กองช่างที่ได้ชี้แจงครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับในประเด็นโครงการ
บุกเบิกดอนซอครับ ขอเชิญคุณบุญรับครับ 

 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก และฝ่ายบริหารครับ กระผมนั่งฟัง
อยู่พักหนึ่งความจริงแล้วงานตัวนี้ผมเข้าไปสัมผัสกับชาวบ้านทุกคนเขาก็อยากให้งานนี้เกิด
เร็ว เพราะปล่อยล่วงไปกว่าชาวบ้านจะสร้างสิ่งกีดขวาง เราจะท าไม่ได้ต่อไป ฉะนั้นในเมื่อ
น าโครงการนี้เข้ามาทุกคนน่าพิจารณาว่าให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ผมอยากให้ผ่านเพราะว่า
ต่อไปอาจจะไม่ได้ท า เพราะถ้าชาวบ้านลงมือท า แล้วเราไม่ท าลายสิ่งก่อสร้างเขาอาจจะ
ผิดครับ ฉะนั้นผมเห็นด้วยกับฝ่ายเสนออยากให้ผ่าน แค่นี้ครับ 
 
 



 ๑๔ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณครับ ขอเชิญ สท.สิทธิชัย  มีศรี ครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมสิทธิชัย  มีศรี สท. เขต 2 ครับ ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร 
โดยเฉพาะท่านนายกก็เป็นคนพ้ืนที่ของหมู่ที่ 1วันนี้ท่านคณะบริหารก็ได้มองเห็นความ 
ส าคัญของคนกลุ่มๆ หนึ่งซึ่งเป็นคนพื้นท่ีของต าบลคลองปราบเช่นกัน ส่วนหลังจากนี้ที่
สภาอนุมัติผ่านไปให้แล้ว ผมอยากจะฝากทางผู้บริหารโดยเฉพาะท่านนายก ก็ช่วย
ประสานเร่งรัดให้โครงการเหล่านี้เกิดข้ึนเร็ว อย่าเอาโครงการที่สภาเสนอไปนี้ไปแช่แข็งไว ้
เพ่ือเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องพ้ืนที่เหล่านั้นครับ ขอบคุณครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับท่าน สท.สิทธิชัย  มีศรี ครับเมื่อท่านสมาชิกไม่มีอะไรซักถาม
ครับ ผมขอมติที่ประชุมสภาครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โครงการบุกเบิกถนนสายดอน
ซอ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 
250,000 บาท ขอยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล     เห็นชอบ..........12.........เสียง                                        
                                                              ไม่เห็นชอบ.....................เสียง 
                                                     งดออกเสียง...........… ......เสียง  
  

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ต่อไป 5.6.2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมเสริมเหล็ก Box Culverts ขนาด 1 – 
2.10 x 2.10  เมตร  ยาว 12  เมตร พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 1 สามแยกบ้านนายแผน  
งบประมาณ 479,000 บาท ขอเชิญท่านนายกน าเสนอญัตติ ครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 5.6.2 
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมเสริมเหล็ก บ้านนายแผน ครับตัวนี้ผมขอยกเอาอกจากวาระ
นะครับ เพราะต้องขอเพ่ิมเติมแผน ก็ตัวนี้ขอยกเลิกพร้อมกับปรับแผนของตัวหมู่ที่ 5 นะ
ครับ ในหัวข้อ 5.6.5 ก่อสร้างถนน ซอยอุดมพงษ์  บ้านคีรีราษฎร์  ก็ขอเป็นวาระต่อไป
เลยครับ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ  วาระนี้นายกไม่ได้เสนอครับท่านสมาชิกใดมีข้อซักถามขอ
เชิญครับ ขอเชิญคุณวันชัย ครับ 
  

นายวันชัย  สวัสดิโกมล ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับผมวันชัย  สวัสดิโกมล เขต 2 หมู่ 5 โครงการนี้ถือว่าท่านนายกจะขอยกเลิก
และเข้ามาใหม่นะครับ ผมอยากจะฝากนายกไปหน่อยครับ ว่าระหว่างที่ท่านนายกขุดคู
เมื่อภัยพิบัติครับ ผมว่าถ้าท่านนายกขุดให้ตลอดของเก่าให้ไปชนกับท่อ Box นั้นเลยครับ
ผมว่าแก้ปัญหาน้ าได้ด้วยโดยไม่ต้องท า Box ตัวนี้นะครับ ผมกับเพ่ือนสมาชิกเข้าไปดูแล้ว
มันถึงว่าท า Box น้ าก็ไม่ขึ้นไปตรงนั้น เพราะวันที่น้ าท่วมผมก็เข้าไป ตรงนั้นมันจะไม่มีน้ า
นะครับที่ปาก Box จะไม่มีน้ า น้ าอาจจะแค่ครึ่งท่อน ชาวบ้านอยู่กันเต็มตรงนั้นไม่มีน้ า ผม
ว่าถ้าท่านนายกขุดจากของเดิมที่ท่านนายกแก้ภัยพิบัติไป ให้ไปชนกับปากท่อนั้น ผมว่า



 ๑๕ 
แก้ปัญหาได้ด้วยโดยไม่ต้องท า Box เพราะตรงนั้นมันเป็นท่อร้อยอยู่สองท่อแล้ว ผมว่า
น่าจะแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้ Box ครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ขอเรียนท่านสมาชิกสภาครับ ของท่อบ้านนายแผนนะครับตรงนั้นมีการวางเมื่อ
ครั้งท าถนนนะครับ และก็ปากท่อจะไม่รับกับทางน้ าส่วนตรงนั้นนะครับ อีกประเด็นหนึ่ง
ที่ท่านสมาชิกน าเสนอนะครับในการขุดลอกคือที่ผมแก้ปัญหาภัยพิบัติท่ีผ่านมาในช่วง
ฟ้ืนฟูช่วงนั้น ผมไม่ได้ลอกให้มาชนด้านนี้เพราะว่ามันมีปัญหากับทางหลวงนะครับ ตอนนี้
คือท่อแต่ละจุดนะครับผมได้แจ้งไปยังแขวงการทางนะครับ ด้วยงบประมาณที่จะลงมาใน
ปีนี้นะครับก็ประมาณสามสิบล้าน    ขยายถนนเป็นสี่เลนเพราะพร้อมไปมาจากเทศบาล
เมืองนาสารชนโรงเรียนบ้านหนองปลิงนะครับมาถึงตรงนั้น ที่ผมไม่ขุดลอกต่อจากตรงนั้น
มันเป็นปัญหานะครับว่าตอนนี้ถ้าเราขุดลอกจากท่ีผมขุดลอกจากบ้านนายสมเกียรติมาลง
ที่ปากท่อบ้านนายแผน ถ้าน้ าส่วนตรงนั้นมันระบายข้ามถนนไปไม่ได้ในช่วงนี้ แต่ตอนนี้
เป็นการแก้ปัญหาช่วงระยะหนึ่ง   หลังจากนั้นเราจะมีการแก้ไขใหม่จากจุดที่ติดบ้านนาย
สมเกียรติมาชนบ้านนายแผน   ซึ่งผมได้พูดคุยกับชาวบ้านก็มีบ้านนายณรงค์   หนูจันทร์
แก้ว แล้วก็บ้านน้องยานแล้วก็ปัญหาส าคัญถ้าน้ าจากส่วนนั้นมาลงที่ส่วนตรงนี้   เพราะ
พ้ืนที่บ้านน้องยานเพราะสวนนางกิ้มตั้วตรงนั้นจะต่ านะครับ  ผมก็เลยแก้ปัญหาเป็นขั้น
เป็นตอนก่อนนะครับ  เพราะว่าต้องรอดูช่วงปลายปีพอดีฝนตกนะครับว่ามันจะแก้ปัญหา
ได้ตอนไหน  แต่ส่วนที่ผมแก้ปัญหาที่ท่านสมาชิกได้ไปดูนะครับก็เป็นส่วนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากจุดที่เดือดร้อนจริง ๆ นะครับ ถึงส่วนที่ตรงนั้นผมว่าต้องรอดูส่วนน้ าใหญ่จะ
มาถึงต่อไปนะครับว่าจะมีการแก้ไขอย่างไร ส่วนของท่อระบายน้ าทางหลวง 4009 ผมก็
ได้พบกับหัวหน้าแขวงการทางครับ  ลงมาพูดคุยกันวันนั้น ก็มีการออกแบบนะครับท่อ 
box  หลายจุดนะครับ พ้ืนที่ของต าบลคลองปราบเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังของชาวบ้าน
นะครับ ในส่วนหนึ่งผมก็แก้เป็นระบบนะครับตรงนี้ก็ได้ท าหนังสือขอรังวัดที่ นสล. ส่วน
ของหมู่ที่ 4 นะครับเพ่ือจะขุดลอกเป็นหลุมขนมครกนะครับเก็บกักน้ า ก็มีหนองยางหัก
นะครับ หนองเติกเกริกแล้วก็หนองทิวนะครับ ตรงนั้นก็จะรับน้ าส่วนฝั่งที่ผมขุดลอก เพ่ือ
จะผ่านไปเก็บตามจุดต่าง ๆ ซึ่งในส่วนที่สมาชิกแนะน าก็ดีนะครับ ตรงนั้นผมว่ารอดูก่อน
นะครับว่าถ้าเราไปขุดลอกตอนนี้นะครับมันก็ขุดลอกได้แต่ด้วยวงเงินที่จ ากัดที่ท าด้วย
อ านาจของคณะผู้บริหารครั้งที่ผ่านมา ผมเองก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเป็นห่วงและ
ช่วยกันสอดส่องดูแล และก็น าเสนอในที่ประชุม ก็ขอขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกท่ีได้ตอบค าถามของเพ่ือนสมาชิกของคุณวันชัย  
นะครับ ครับท่านอ่ืนมีไหมครับ ในประเด็นนี้มีไหมครับ ถ้าไมม่ีผมไปวาระอ่ืนนะครับ 
 ต่อไป  5.6.3  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สายข้าง
โรงเรียนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1  กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.05  
เมตร  งบประมาณ  351,000  บาท ขอเชิญท่านนายกน าเสนอญัตติครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภาท่านสมาชิกครับ  วาระที่ 5.6.3   โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สายข้างโรงเรียนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1  กว้าง 4.50 



 ๑๖ 
เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.05  เมตร  งบประมาณ  351,000  บาท ถนนสาย
ดังกล่าวมีความช ารุดสายหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะซึ่งผมก็ได้เสนอสภาในครั้งที่ผ่าน
มานะครับโดยการโอนเงินซึ่งสภาก็ไม่ได้อนุมัตินะครับในครั้งนั้น หลังจากนั้นชาวบ้านที่ใช้
เส้นทางดังกล่าวที่สัญจรไปมาก็เยอะนะครับระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ที่สัญจรโดยทั่วไปนะ
ครับ ส่วนมากใช้ในการบรรทุกพืชผลทางการเกษตร แล้วก็มีการได้สอบถามมายังทาง
กระผม ผมว่าก็อยากให้ทางสภาช่วยพิจารณาในโครงการนี้นะครับผมก็เลยน าเสนอเข้ามา
ในสภาในครั้งนีใ้หม่เพ่ือให้สภาพิจารณา ซึ่งกระผมเองก็ได้ให้ทางกองช่างประมาณการ
ก่อสร้างนะครับ น าเสนอให้สมาชิกสภาแห่งนี้ช่วยกันพิจารณาโครงการดังกล่าวด้วยนะ
ครับ ซึ่งมีขนาดถนนกว้าง 4.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 
351,000  บาทให้ท่านทางสภาช่วยพิจารณาด้วยครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกครับท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายในหัวข้อบ้าง
ครับ โครงการก่อสร้างลาดยางมีไหมครับ ขอเชิญคุณสุธารักษ์  สุขอ่อนครับ  

 

นายสุธารักษ์  สุขอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานกระผมสุธารักษ์  สุขอ่อน สมาชิกสภาเขต 2 ครับ ถนนสายนี้นะ
ครับประชาชนสัญจรเยอะนะครับ มีทั้งรถใหญ่รถเล็กตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะนะครับ 
เมื่อก่อนผมเรียนท่านประธานว่ามีแค่ 2 หลุมไม่ผ่าน ตอนนี้ไม่ใช่ 2 หลุมแล้วครับมัน
เยอะแล้วครับบอกไม่ได้นะครับ กลางคืนรถสัญจรไปมาตกหลุมดังสะเทือนหมดเลยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ถ้าผมเท้าความไปกับวันที่ท่านเรียกเรามาประชุมนอกรอบนะครับ วันนั้นโครงการ
นี้คณะผู้บริหารตัดออกไปนะครับ แต่พอเอากลับเข้าเอากลับเข้ามาได้นะครับแต่พอของ
เราเสนอไปท่านไม่เอาเข้ามา ผมอยากให้ท่านเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างที่เราเสนอกับ
ท่านเสนอนี้ครับท่านเห็นความส าคัญของใครมากกว่ากัน ท่านเห็นความส าคัญของสมาชิก
หรือไม่ ใช่ไหมครับ ถ้าเมื่อท่านคิดว่าถนนสายนี้ส าคัญที่สมาชิกเสนอไปก็ต้องส าคัญ
เหมือนกัน ถ้าท่านอยากได้โครงการนี้เข้ามาท่านไปเสนอพร้อมกับโครงการของหมู่ที่ 5 
ครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงนะครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านสมาชิกนะครับ ในประเด็นตรงนี้นะครับผมขอเท้าความหน่อยนะครับว่า
ทุกท่านก็คือตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ถึงการจัดอันดับความส าคัญนี่ก็คือการท าแผน 
ผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าหมู่บ้านเวลาท าแผนนะครับท่านสมาชิกทุกท่านก็คงจะเข้าร่วม
ในที่ประชุม ทีนี้บางเหตุผลตามความส าคัญบางทีผมเป็นคณะผู้บริหารมาดูความจ าเป็น
อีกครั้ง ก็น่าจะต้องมีการปรับแผนบ้าง เป็นบางโครงการนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะ
ครับในส่วนของการน าเสนอแผนไม่มีโครงการไหนที่ท่านสมาชิกน าเสนอมาอาจจะเร็วหรือ
ช้า ผมเองจะน าเสนอให้ท่านสมาชิกทุกโครงการ แต่บางทีอาจจะมีโครงการอ่ืนที่มี



 ๑๗ 
ความจ าเป็นมากกว่านะครับ เฉพาะโครงการบริเวณโรงเรียนบ้านหนองปลิง ก็มี
ราษฎรหมู่ที่ 4 ผมสามารถพามายืนยันได้นะครับก็บอกว่าท าไมจึงไม่ได้ ผมเองก็อยากจะ
ให้ทางสมาชิกสภาพิจารณาในส่วนโครงการที่ผมได้น าเสนอ ผมมีความเชื่อมั่นว่าทุก
โครงการท่านสมาชิกก็เป็นตัวแทนของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ถึงประชาชนบางทีบางครั้ง
การจะได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทุกท่านปัญหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ ในส่วน
ถนนสายนี้ที่ผมน าเสนอนะครับก็ถือว่าหมู่ที่ 1 หมู่ที ่4 และโดยเฉพาะชาวบ้านที่เดินทาง
มานะครับ ผมอยากให้สมาชิกไปดูนะครับว่าถนนสายนี้มีหลุมเยอะนะครับ คือมันมีปัญหา
การสัญจรไปมาก็คือเป็นหน้าตาของหมู่บ้านเหมือนกัน โดยเฉพาะสายนี้ก็มีราษฎรไม่ใช่
เป็นราษฎรต าบลคลองปราบก็มีเดินทางมาก็ผ่านถนนสายนี้ผมเองก็อยากให้สภาพิจารณา
นะครับว่าการอนุมัติโครงการสายโรงเรียนบ้านหนองปลิงก็มีความส าคัญนะครับ ตรงนี้ก็
อยากให้สมาชิกให้ความส าคัญตรงนั้นด้วย และในส่วนของหมู่ที่ 5 หรือหมู่บ้านอ่ืน ๆ นะ
ครับ ประชุมครั้งต่อไปผมจะน าเสนอโครงการที่ท่านจัดอันดับมาจากหมู่บ้านนะครับว่า
โครงการนี้มีความส าคัญจะด าเนินการให้ท่านนะครับ ที่แล้วมาผมเองก็ไม่ปฏิเสธสัก
โครงการถ้าว่าสามารถด าเนินการไปได้ด้วยจริงๆ ก็อยากให้สมาชิกมองถึงความจ าเป็น
ล าดับความส าคัญ ของโครงการ 1,2,3,4  ครับ ก็อยากให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาในส่วน
ตรงนี้ด้วยนะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับจะอภิปรายในหัวข้อนี้ขอ
เชิญคุณวันชัย ครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกเขต 2 หมู่ 5 ถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วนะครับ 
ถนนที่ผมเสนอขึ้นมาทุกคนต้องวิ่งขึ้นไปเก็บยางบนนั้นนะครับ   ความล าบากถามเพ่ือน
สมาชิกดูว่าไปถนนสายนั้นล าบากขนาดไหนนะครับบางทีรถล้อรั่วเพราะว่าน้ าแทงเป็นร่อง
หมดนะครับ ผมคิดว่าท าถนนคอนกรีตทีเดียวมันก็จบเราไม่ต้องซ่อมต่อไปแต่พอเราเสนอ
ขึ้นไปความส าคัญมันไม่มี แต่พอท่านเสนอขึ้นมาความส าคัญมันมี ผมน้อยใจตรงนี้ที่ผมได้
อภิปรายนะครับที่จริงแล้วผมอยากให้คณะผู้บริหารช่างน้ าหนักด้วยนะครับการท า
โครงการท่านต้องคิดว่าเราไม่ต้องแบ่งงบประมาณกันเราดูความส าคัญของการท างานนะ
ครับว่าของหมู่5 ที่ผมเสนอข้ึนมานี้ชาวบ้านขึ้นไปท ามาหากินนะครับผลผลิตทาง
การเกษตรล าบากไหมกับข้างโรงเรียนหนองปลิงมีแต่คนขับรถออกไปเที่ยวครับ แต่ของ
เราขนผลผลิตทางการเกษตรล าบากครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านรองพิญญามีอะไรชี้แจงครับ ขอเชิญครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  
 เรียนประธานสภา สมาชิก และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ ถ้าเพ่ือนสมาชิกพูดอย่าง
นั้นผมว่าก็ไม่ถูกครับ ผู้บริหารก็จัดล าดับความส าคัญที่จัดมาเพราะดูแล้วว่า 1.ผมก็เคย
บอกท่านแล้วว่าผู้บริหารต้องมองมุมกว้าง ไม่ได้มองมองแค่ว่าของท่านล าบากหรือไม่
ล าบาก ทุกทีล าบากหมดแต่บางพ้ืนที่เขาไม่ลุกขึ้นมา ผมเห็นว่าตรงนี้น่าจะส าคัญกว่านี้
ครับท่านต้องมองให้กว้าง เพราะผมบอกแล้วว่าตอนนี้ซอยประปา ตอนนี้รถของอบจ.ก็
เข้ามาด าเนินการอยู่หมู่ 5 ตอนนี้ครับ ท่านก็น าไปเลยสายไหน ท่านสามารถน าไปซ่อมได้
แต่ว่างบประมาณมีจ ากัดถ้าให้ได้ทุกสายคงล าบาก แต่ช่วงนี้ถ้ามองความจ าเป็น



 ๑๘ 
ความส าคัญผมว่าน่าหนองปลิงเพราะว่าเป็นถนนสายหลักเชื่อมกับสายนาสารบ้าน
ส้อง แล้วก็เข้าไปหมู่บ้านเพราะว่ามีงานมีการหลาย ๆ อย่างชาวบ้านต้องใช้เส้นทาง เด็ก
นักเรียนต้องผ่านทางนั้นที่ท่านว่าไม่ได้ขนผลผลิตนะครับ ผมว่าผลผลิตอาจจะเยอะกว่า
หมู่ 5 ก็ได้ ถ้าท่านมองจริง ๆ นะครับ ถ้าท่านมองความเป็นจริงว่ามันอยู่สภาพอย่างไร 
เนื่องจากถ้าว่าถนนซ่อมได้ผมซ่อมแล้ว แต่ว่าตอนนี้ถนนมันสภาพยางมันเสื่อมสภาพครับ 
ถ้าซ่อมไปก็ไม่อยู่ซ่อมไปก็หลุด รถใหญ่วิ่งด้วยมันก็หลุดเลยอยากจะน ามาเสนอว่าเอามา
เข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าสมาชิกเห็นว่าไม่จ าเป็นไม่ยกมือให้ผู้บริหารก็ไม่มีสิทธิที่จะไปท า ถ้า
เห็นว่ามีความส าคัญนะครับเพ่ือนสมาชิกท่านต้องมองความส าคัญความจ าเป็น ถ้าเป็นไป
ได้ท่านก็ยกขึ้นมา ยกมือให้ผ่านสภาโครงการนี้ผ่านชาวบ้านหลายคนที่เดือดร้อนก็ได้
แก้ปัญหาให้เขานะครับนี้คือความจ าเป็น ฝากเพ่ือนสมาชิกทุกคนครับให้พิจารณาดูว่า
ความจ าเป็น อย่าเอาความรู้สึกนะครับเอาความจ าเป็นของชาวบ้านมาว่ากัน ถ้าเอา
ความรู้สึกผมว่าทุกคนรู้สึกเหมือน ๆ กันผมอยากได้ ทุกคนอยากได้เหมือนกัน แต่หลาย
คน แต่ทีผ่มลุกข้ึนมาพูดเพราะเห็นว่าตรงนี้น่าจะส าคัญกว่าตรงนั้น สักวันหนึ่งนะครับผม
คิดว่าโครงการก็จะตกมาไม่ว่ายุคไหน  ให้ท่านมองถึงความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลที่ท ามา ความคุ่มค่าผลที่ได้รับว่าชาวบ้านใช้เท่าไหร่ไปมาเท่าไหร่ครับ สร้าง
มาแล้วมีคนเดิน 50 คน กับคนเดิน 100 คนท่านจะท าตรงไหนกันก่อนนะครับ ท่านลอง
พิจารณาด้วยครับ ฝากเพ่ือนสมาชิกทุกคนครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านรองพิญญา ขอเชิญคุณบุญรับ  แท้นทองครับ 
 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกและคณะบริหาร ความจริงแล้วอย่างคุณวันชัย พูด
แกก็อ้างถึงคนหมู่ 5 ได้รับผลประโยชน์ ผมดูของคนหมู่ 4  คนหมู4่ ก็ได้ใช้ผลประโยชน ์
ถนนสายนั้นท าไมผมไม่รับ ผมก็ต้องรับผมเคยพูดกับฝ่ายบริหารครั้งหนึ่งแล้วที่ผ่านมาผม
ว่าผมเห็นด้วย เพราะถนนสายนี้เมื่อก่อนปีก่อนที่นายกเข้ามายังไม่เละถึงขนาดนี้ตอนนี้
เละยิ่งกว่าอีกผมก็เข้าบ่อยเหมือนกันทุกวันผมเที่ยวผ่านทางนั้น อยากวิงวอนท่านสมาชิก
ทุกคนช่วยพิจารณาอย่ามองแต่เอาพวกมากหรือว่าอะไรให้เห็นความส าคัญของประชาชน
ส่วนใหญ่ มองแล้วหมู่ 4 หมู่ 2 เข้าออกทางนั้นหลายคน อย่างญาติผมมีน้อยแต่ญาติคน
อ่ืนมีมาก ถ้าตกลงกันมาได้ผมขอประธานให้พักการประชุมแล้วคุยนอกรอบครับสมาชิก
ทั้งหลาย ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับ ผมขอพูดหน่อยครับ ผมเข้าใจนะครับถนนสายนั้นใครก็อยากได้ทั้งนั้นครับ 
ท าไมผู้บริหารไม่ควบคุมการบรรทุกรถท่ีผ่านตรงนั้น พังเพราะอะไร ท่านก็รู้นะครับรถสิบ
ล้อผ่านตรงนั้น ถนนสายนั้นจะพังหมดทุกสาย เพราะมีรถบรรทุก บรรทุกไม้ยาง บรรทุก
ดิน บรรทุกหินจริง ๆ สภาพมันใช้ได้นะครับ ซ่อมได้ แต่ว่าท าไมเทศบาลเราไม่มีการ
ควบคุมการบรรทุกรถเกินน้ าหนักละครับ จริงๆ ถนนทุกสายช ารุดหมดเลย เพราะอะไร 
เพราะบรรทุกสิ่งของโดยไม่ค านึงถึงถนนรับรองได้หรือไม่ได้ ผมเห็นด้วยครับแต่ว่าผม
อยากให้เทศบาลมีมาตรการ ป้องกันในการบรรทุกดิน หิน ไม้ยางต่าง ๆ ครับ ท่านดูสิครับ 
บรรทุกแอ่นเลยครับผ่านทางนี้ ท าไมไม่มีการควบคุมละครับออกมาตรการ พรบ.จราจร
บ้างครับเหมือนเทศบาลเมืองนาสารนะครับ ท าได้ครับ เขาท าได้เราท าไมไม่ท าครับ 
ครับท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณวันชัย ครับ 
 



 ๑๙ 
นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

  ผมวันชัย  สวสัดิโกมล  สมาชกิสภาเขต 2 หมู่ 5 ที่จริงแล้วผมก็เห็นความส าคัญท่ี
ผมทักท้วงผมทักท้วงเพราะสาเหตุพอเราเสนอมันไม่มีความส าคัญนะครับ แต่ของบริหาร
เสนอมามันมีความส าคัญครับ  ต่อไปผมขอเสนอว่าเมื่อประชุมนอกรอบครับขอให้ท่าน
นายกเข้ามานั่งหัวโต๊ะเองเลยแล้วให้นายกรับผิดชอบกันว่าหมู่นี้เสนอเรื่องนี้ไป  หมู่นั้น
เสนอเรื่องนั้นไป ถ้าเงินพอท า ถ้าเงินไม่พอก็ว่ากันได้ไม่ครับท่านนายก 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอเชิญท่านนายก 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับตรงนี้ผมว่านอกรอบนะครับ ครั้งต่อไปผมจะร่วมด้วยในการรับฟังปัญหาของ
สมาชิกนะครับ ในการคุยเรื่องจัดท าโครงการนะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอเชิญท่านรองครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ  ผมว่าคราวหลังขออย่างนี้
ดีกว่าครับ  การประชุมนอกรอบขอให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนเข้าร่วมด้วยครับ เพราะว่าบาง
คนไม่ได้เข้าร่วม พอปัญหาเกิดตรงนี้ได้ ตรงโน้นไม่ได้ก็เป็นปัญหา จริง ๆ ครับผู้บริหารมี
สิทธิเสนอ ท่านเห็นชอบไม่เห็นชอบผมก็ไม่ว่าท่าน แต่ว่าผู้บริหารเห็นว่าตรงไหนล าบากมี
ความจ าเป็นจัดล าดับความส าคัญผู้บริหารสามารถเสนอได้ครับ  ท่านก็เสนอได้ แต่ว่าเรา
มาจัดความส าคัญ ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ท่านนะครับทุกโครงการเสนอมีสิทธิได้หมดครับ แต่ว่า
เนื่องจากงบประมาณเราจ ากัดนะครับ  ถ้างบประมาณเรามีเยอะผมว่าไม่มีปัญหาเกิดข้ึน
ครับ ปีหนึ่งประมาณสองล้านสามล้านล้านกว่า ๆ นะครับในการพัฒนาท่านลองคิดดู ท่าน
จะให้ได้ทุกสายไม่ได้ ตามที่ถามๆ เขาก็แบ่งเป็นโซนเลยตลอดไปเลย และที่ท าเป็นตอน ๆ  
ผมเห็นแล้วมันมีปัญหาอยู่ที่พอท าตอนนี้เสร็จ พอตอนหลังตอน 3 ตอน 4 ตอน 1 ตอน 
2 พังหมดครับ นี่คือปัญหาเพราะว่าเราประสบปัญหามาหลาย ๆ ครั้งแล้วครับ แต่ถ้า
วงเงินมีเยอะผมว่าทุกโครงการได้หมด  ฝากเพ่ือนสมาชิกทุกท่านเวลาประชุมนอกรอบให้
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอขอบคุณท่านรองครับ  ขอเชิญคุณประเทพ ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมประเทพ   ทองศิริ  สมาชิกเขต 1 ครับถนน
สายนี้ครับ เมื่อก่อนนะครับผมเห็นสั่งแอสฟัลท์ติกส าเร็จ มาท าการหยอดที่หลุมได้ 
เพราะว่าถนนสายนี้มันถ้าถามว่าส าคัญไหมมันก็ส าคัญ ส าคัญทุกสายเหมือนอย่างของผม
นี้ครับฝายก็ส าคัญ แต่ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะครับที่ว่าไม่ได้เข้ามาเพราะท่านนายกได้
บอกว่างบปภ.เข้ามาแต่ผมขอให้นายกรับปากด้วยนะครับในที่นี้ว่าได้ท าแน่นอน เพราะว่า
เวลาชาวบ้านถามผมจะได้พูดได้นะครับ ผมได้อ้างถึงนายกได้ว่านายกรับปากเองนะครับ 
เดี๋ยวชาวบ้านจะโทษผมอีก แล้วก็ถนนสายนี้นะครับ ผมอยากจะให้สั่งแอสฟัลท์ติกมาถม
ก่อน เพราะว่ายังใช้งานได้นะครับถึงท าก็พังอย่างที่ท่านประธานสภาพูดนะครับ พัง
แน่นอนไม่ถึง 3 วัน ผมการันตีได้ครับ ขอบคุณครับ 



 ๒๐ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอเชิญคุณบุญรับ  แท้นทอง ครับ 
 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกและคณะบริหารครับ ผมอยากถามสมาชิกทุก
ท่านว่า ที่นายกน าเสนอจริงอยู่ถนนเส้นนั้น อยู่ในหมู่นั้นแต่คนใช้สัญจรมันมากอยู่ที่คน 
หมู่ 4 หมู่ 2 คนหมู่ 1 ใช้ไม่กี่ครัวแต่ท าไมนายกถึงน าเสนอให้ แล้วให้แล้วท าไมเราไม่เอา
เขาอยู่ใกล้มือแล้วแต่ไม่เอา ถ้าเราไม่ผ่านถ้าเราไปซ่อมไปปะหลุดหมดเลยแล้วเสีย
งบประมาณเปล่า ๆ เสียครั้งเดียวดีกว่าผมว่าขอให้ทุกคนช่วยผ่านตรงนี้ด้วยครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย  ก่อนครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
   ครับผมสิทธิชัย  มีศรีครับ สท.เขต 2 ครับ ผมเองที่ท่านบุญรับแท้นทองได้พูดถึง    
  ว่าเพ่ือนสมาชิกไม่เอา ท่านรู้ได้อย่างไรครับว่าเพ่ือนสมาชิกไม่ให้ แต่ที่พูดเพราะเพ่ือน

สมาชิกเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจในเรื่องของโครงการตัวเองที่น าเสนอไปแล้ว  ทางผู้บริหาร
ไม่ได้ยกข้ึนมา และสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในเรื่องหลังจากนี้ที่สภาอนุมัติไปให้แล้ว ซึ่งเป็น
โครงการที่รั้งท้ายหลัง ๆ  จากโครงการอื่น 20 กว่าโครงการที่อนุมัติไปแล้ว ไปแช่แข็งอยู่ 
อาจจะตกไปหรือไม่ ผมเองวิตกกังวลว่าในเรื่องการหยิบยกคณะผู้บริหารที่น ามาปฏิบัติผม
กลัวเหลือเกินว่าโครงการต่าง ๆ ที่เพ่ือนสมาชิกได้น าเสนอไปแล้วอาจจะตกก็ได้ นี้ครับที่
เพ่ือนสมาชิกวิตกกังวลและสงสัย ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณครับ ขอเชิญคุณบัญชา  คงศิริครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานที่เคารพ ผมบัญชา คงศิริ สมาชิกสภาเขต 1 ผมเห็นด้วยกับ
คณะผู้บริหาร นะครับที่ยกโครงการดังกล่าว ผมได้ทักท้วงตั้งแต่ประชุมสภาสมัยที่แล้ว ผม
ว่าขอให้ยกโครงการดังกล่าวกลับมา เห็นด้วยกับคุณบุญรับนะครับ ช่วงนี้ชาวบ้าน
เดือดร้อนจริง ถ้าซ่อมผมคิดว่ามันไม่น่าจะคงสภาพเดิมได้เท่าไหร่ คิดว่ามันพังไปเยอะนะ
ครับตอนนี้ แอสฟัลท์ติกมันก็เสื่อมสภาพด้วยนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นการท าใหม่
มากกว่าขอเพ่ือนสมาชิกช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ของคุณวันชัย  ผมก็เห็นใจนะครับ คือ
โครงการผมก็ยกมือให้ทุกโครงการนะครับ เป็นโครงการที่จ าเป็นที่ชาวบ้านน าเสนอมานะ
ครบั ขอบคุณครับท่านประธาน 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณครับ คุณบัญชา  คงศิริครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณวันชัย  
ครับ  
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลอปราบ 
 ผมวันชัย  สวสัดิโกมล เขต 2 หมู่ 5 เมื่อกี้ผมย้ าว่าให้ท่านนายกเข้าไปตั้งหัวโต๊ะ
และรับผิดชอบ ท่านรองก็ยังยกข้ึนมาว่าต้องจัดล าดับความส าคัญ เมื่อท่านรองว่าแบบนี้
นายกก็ต้องตามท่านรองครับ ของเราไม่มีความส าคัญอีกนะครับ เพราะถ้ามีความส าคัญ
เขาก็ยกมาบ้างแล้วที่พวกเราเสนอใช่ไหมครับ แต่ของเองส าคัญทันที เพราะของเราไม่มี



 ๒๑ 
ความส าคัญนะครับ ผมให้โครงการนี้ไม่ใช่ผมไม่ให้ แต่ที่ผมพูดผมพูดด้วยความน้อย
เนื้อต่ าใจนะครับ น้อยเนื้อต่ าใจที่วันเข้ามาประชุมนอกรอบตัวนี้ไม่เอาเข้ามาของเราเสนอ
ขึ้นไป พอวันจัดล าดับโครงการของเราเอาออกไป เอาตัวนี้ขึ้นมานะครับ ถ้าท่านเป็นนายก
ท่านน้อยใจไม่ครับ เพ่ือนสมาชิกน้อยใจไม่ครับ ผมก็คิดว่าผมอยู่ตรงนี้มา 12 ปีที่เป็น สท.
เป็นอบต.เป็น สต.อีก 4 ปีครับก่อนจะมาเป็น อบต.ครับ ผมรู้ว่าหมู่ 5 ล าบากตรงไหน 
ผมรู้ว่าหมู่ 5 ตรงไหนท าได้หรือไม่ได้นะครับ ผมคิดว่าขอให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาสักนิด
ครับ ทุกคนครับมีจิตใจที่จะพัฒนาทุกคน ขอแต่ว่าอย่าเอาเปรียบกัน อย่าเอาเปรียบกัน
อย่าเห็นแต่ว่าของคนอ่ืนมันไม่ส าคัญ ขอฝากบอกผู้บริหารแค่นี้ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับขออนุญาตนะครับท่านประธานสภา ผมเองขอเรียนท่านสมาชิกหมู่ที่ 5 เรื่อง
โครงการคือไม่ได้ตัดนะครับโครงการจากหมู่ที่5 ก็ยังเป็นหมู่ที่ 5 อยู่ครับที่น าเสนอที่ผม
ตัดออกจากวาระเมื่อกี้ที่เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายจรัญนะ
ครับ ก็ท่ีสมาชิกมาวันนั้นผมติดภารกิจประชุมคณะผู้บริหารที่จังหวัด ก็ให้รองพิญญาเป็น
ประธานในการคุยนอกรอบนะครับ นะครับในวันนั้น หลังจากตัวนั้นก็ไม่ได้ตัดออกจาก
โครงการหมู่ที่ 5 นะครับก็ยังมีอยู่โครงการ แต่เป็นอีกสายหนึ่งที่ท่านสมาชิกไม่ได้น าเสนอ
แต่เป็นสายหนึ่งที่ราษฎรเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ก็ยังทวงถามตลอด เรื่องถนนสาย
บ้านนายจรูญนะครับ ออกซอยโกฉ้วนนะครับ ผมเองก็อยากจะเรียนบอกสมาชิกนะครับ
ว่าท่านไม่ต้องน้อยเนื้อต่ าใจนะครับ ทุกโครงการผมไม่เคยปฏิบัติ ท่านน าเสนอมาผมจะ
น าเสนอให้ท่านทุกสาย ที่ผ่านมาถนนคอนกรีตหลายสายนะครับที่ขึ้นบนเขาคีรีราษฎร์ ที่
น าเสนอให้ท่านสมาชิกเห็นชอบ ผมเองยืนยันเลยว่าผมไม่ได้ตัดโครงการของท่าน แต่
ปรับเปลี่ยนคืออีกสายหนึ่งก็หมู่5 เหมือนกันก็ถือว่าราษฎรในหมู่ที่ 5 ได้รับประโยชน์ด้วย
เช่นกันนะครับ ตรงนี้ผมก็มีความเชื่อมันนะครับว่าครั้งต่อไปท่านก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ าใจนะ
ครับในการน าเสนอโครงการ ให้ทุกโครงการนะครับที่ท่านน าเสนอมาแต่ท่านจะอนุญาต 
อนุมัติโครงการหรือไม่ก็อยู่ที่ท่านนะครับ ผมเองก็ไม่เคยปฏิเสธหมู่ที่ 5 นะครับ ก็มีบ้างนะ
ครับบางสายอาจจะไม่ได้ดั่งใจ ก็มีบ้างแต่ถือได้ว่าเราท าภาพรวมของต าบลคลองปราบ 
ครับทุกท่านก็เป็นตัวแทน  ผมขอกลับไปของคอนกรีตโรงเรียนบ้านหนองปลิง ตรงนั้นมี
ความส าคัญนะครับท่าน ท่านลองไปดูนะครับสภาพแอสฟัลท์ติกตอนนี้คือแตกหมดสภาพ
เลยนะครับตอนนี้ ก็ท่านลองพิจารณาดูนะครับ  ก็ถามจากคุณครูโรงเรียนพุทธยาศรมก็
เป็นญาติของเลขานะครับ ก็มาพูดซักถามผมนะครับผมว่าได้น าเสนอสภาไปแล้วนะครับ 
เพราะใช้ทางเส้นนี้เป็นประจ าทุกวันในการสัญจร ผมว่าสมาชิกลองคิดทบทวนใหม่ครับ 
ถ้าเรามาซ่อมนะครับ ผมว่ามันคงจะไม่ดีนะครับ เพราะว่าครั้งท่ีผ่านมาท่ีผมน าเสนอต่อ
สภาแต่สภาไม่ให้ความเห็นชอบก็ทางเทศบาลไม่ได้ไปซ่อม ก็คือนายจินต์ สุขอ่อน นะครับ 
เป็นคนซ่อมนะครับคือไปเอาหินมาจากตรงไหนไม่ทราบนะครับ แกมาซ่อมอยู่ แกมาซ่อม
ด้วยตัวแกเองนะครับในส่วนตรงนั้น ในส่วนที่ท่านสมาชิกบางท่านพูดเรื่องการบรรทุก
หนักตอนนี้ตาชั่งจะมาอยู่ตลอดเวลา ช่วงนี้ผมกล้ายืนยันนะครับว่าแบกกันน้อยนะครับก็
เห็นตาชั่งมาตาช่างลอยเข้ามานะครับทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ต าบลคลองปราบ ก็มีเหมือง
แร่นะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านก็ไม่กล้าที่จะแบกบรรทุกหนักเกินมาตรฐาน 
ถึงถนนที่ออกแบบผมว่าก็มีมาตรฐานที่ทางกองช่างได้ประมาณการตามแบบของโยธา 
หรือตามแบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมว่าคงจะได้มาตรฐานก็สมาชิกลองทบทวนนะ



 ๒๒ 
ครับ หมู่ที5่ คงไม่ต้องน้อยใจนะครับ ผมไม่ปฏิเสธที่จะยกเลิกโครงการของท่านนะ
ครับ ผมจะด าเนินการโครงการให้ท่านแน่นอนนะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับท่านนายก  ขอเชิญท่านสท.วันชัย  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมวันชัย  สวัสดิโกมล เมื่อท่านนายกยืนยันว่าโครงการนี้เอากลับเข้าไปเดิมของ
หมู่ที ่5 นะครับ แต่ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกในนี้เป็นพยานด้วยนะครับว่าผมขอโยกโครงการ
นี้นะครับ      ซอยอุดมพงษ์อย่างไรคุณก็ท าไม่ได้อยู่แล้ว ผมขอโยกมาเข้าทางซอยของ
นายณรงค์  ศรเพ็ชรนะครับ ก็ซอยเดียวนั่นแหละครับที่มาท าจากปลายซอยไป จากซอย
ของนายณรงค์  ศรเพ็ชร ที่แบคโฮของก านันพึงไปท า ขอให้เพ่ือนสมาชิกช่วยเป็นพยาน
ด้วยครับ ถ้าเม่ือเอากลับเข้ามาท่ีหลัง ผมไม่อยากท่ีว่าให้ตัดสินใจคนเดียวให้คุณวารุณี  
แก้วจันทร์ที่เป็นสมาชิกร่วมด้วยนะครับ ท่านเห็นด้วยไม่ถ้าผมเสนอแบบนี้ ขอให้เพ่ือน
สมาชิกทุกคนเป็นพยานด้วยนายกยอมรับ นะครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอเชิญคุณวารุณี ครับ 
 

นางวารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ดิฉันนางวารุณี  แก้วจันทร์ สท.เขต 2 หมู่ที่ 5เห็นด้วยกับคุณวันชัยค่ะโครงการนี้
ดิฉันได้รับปากกับชาวบ้านแล้ว แล้วก็สัญญาแล้วถ้าอย่างไรโครงการนี้ตกไปไม่ได้นะครับ 
ถ้าเกิดขึ้นทางโน้นไม่ได้เพราะอย่างไง 4.50 เมตรนี้ไม่ได้อยู่แล้ว ให้เปลี่ยนเป็น 4.00 
เมตร แล้วที่นี้ให้ขึ้นไปทางที่คุณวันชัยว่าค่ะ เปลี่ยนจากฝั่งโน้นมาเป็นทางนี้ค่ะ อยากให้
นายกรับปากค่ะ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอเชิญสท.สิทธิชัย  ครับ ขอเชิญครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมสิทธิชัย มีศรี สท.เขต 2 ครับหลังจากท่ีคุณวันชัยเสนอให้เปลี่ยนเส้นทาง 
เส้นทางเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนจุดก่อสร้าง ผมเองอยากให้ทางคณะช่างได้ส ารวจใหม่
ปรับเปลี่ยนใหม่จาก 15 เซนติเมตร ให้เหลือเพียง 10 เซนติเมตร เพ่ือจะได้ยืดระยะทาง 
ให้ได้ยาวที่สุดและก็อยากจะให้เพิ่มเติมจากระยะทางถ้าเงินเหลือได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น
ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับท่าน สท.สิทธิชัย  มีศรีครับ  ท่านนายกครับผมว่าสายนั้นถึง
ท าก็ท าไม่ได้ครับ ผมรู้ครับปัญหา แต่พ้ืนที่มันไม่ได้จริง ๆ  ผมเคยเอารถอบจ.ไปกรีดถูก
เจ้าของที่ เอาพร้าเอาขวานมา ผมโดนจับเลยครับ มันไม่ได้ครับไปถูกต้นมะขามหน่อยก็
ออกมาด่าครับ พื้นที่ยัง 3.80 เมตรครับ ฝั่งนี้ติดรั้วลวดหนาม ติดเสาไฟฟ้า ติดต้นเงาะ 
ท่านไปดูนะครับไปท าทางได้อย่างไรความกว้าง 4.50  เมตร   พร้อมไหล่ทางอีก   60 
เซนติเมตร ช่างประมาณการได้อย่างไรนะครับ นั่งเทียนหรือครับไม่ไปวัดพ้ืนที่ก่อน มีท่าน
ใดอีกไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ  
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 



 ๒๓ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องโครงการข้างโรงเรียนบ้านหนอง
ปลิงนะครับ ไม่ได้ขอมติที่ครับเห็นตั้งนานแล้ว 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ยังไม่ขอทีครับก าลังอภิปรายข้อซักถามต่าง ๆ ในประเด็นวาระนี้ครับ ข้อดีข้อเสีย 
ครับขอเชิญท่านรองพิญญา ครับ  

 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ขอคุยอีกครั้งครับในฐานะที่ถูกพาดพิงจากเพ่ือนสมาชิก วันนั้นตัดสินใจและ
โยกย้ายเองนะครับ จริง ๆนะครับวันนั้นผมขอพูดตรง ๆ เลยนะครับโครงการจริง ๆ จะลง
ฝายหมู่ที่ 2 เงินส่วนที่เหลือจะมาเอาท าโครงการให้สมาชิกแจ้งไว้ แต่ว่ามันมีอยู่สมาชิกไม่
ครบวันนั้น มีนายทวีศักดิ์  ชูหนู ท่านบอกว่าไม่ได้โครงการขุดลอกหน้านบยกไปก่อนเลย 
แกก็ไม่เอา ให้หมู่ 1ก่อน แต่เนื่องจากเราได้ของ ปภ.นะครับได้แน่นอนโครงการตัวนี้ เลย
มีเงินเหลือพอเหลือผมก็มาพิจารณาความส าคัญใช่ไหมครับ แต่คุณทวีศักดิ์ ก็บอกผมว่า
แกก็เห็นด้วยสายดอนซอ เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าสายควนเหรียงอย่างไรค่อยปรึกษากับคุณ
พิชัย อีกครั้งหนึ่ง แกบอกอย่างนั้นครับ คุยกับผมนอกรอบผมก็เลยว่าถ้าเราได้มาหมด
ตอนนี้เงินประมาณสองล้านห้าแสนที่ว่าจะจ่ายเงินสะสมได้นะครับ เราเลยยกโครงการที่
ส าคัญ ๆ ขึ้นมาและก็ที่หมู่ที่ 5 ที่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนจุดจากท่ีว่าสายประปาก็จะมาเริ่มจากตรง
นี้ แต่ถ้าท่านว่าไม่ได้ให้มาเริ่มจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือสายซอยโรงน้ ายางขึ้นไป นี้คือเหตุผลที่
ท่านสามารถที่จะอ้างอิงได้นะครับ แต่ไม่ได้ว่าผมใหญ่ว่านายก เพราะผมได้รับค าสั่งจาก
นายกว่าสมควรอย่างนั้นอย่างนั้นครับ ท่านก็พิจารณาแล้วว่าหมู่บ้านให้ความส าคัญ ส่วน
ไหนส่วนไหนน่าจะจัด 1,2,3 ครับไม่ใช่ว่าผมใหญ่กว่านายกนี่คือผมพูดจริง ๆ นายกผมก็
เป็นลูกน้องท่าน นายกก็สั่งว่าสมควรพิจารณาตามความส าคัญนะครับ ฝากเรื่องนี้ไว้ไม่ใช่
ว่าโครงการ เงินจริงๆ จะไปอยู่หน้าฝายจริง ๆ สร้างฝายเสร็จก่อนของหมู่ที่ 2 ปภ.ยืนยัน
ว่าได้แน่นอน หลาย ๆ โครงการเลยเกิดข้ึนครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้าง
โรงเรียนบ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 1  กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.05 
เมตร งบประมาณ  351,000  บาท ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล                เห็นชอบ..........12.........เสียง                                        
                                                              ไม่เห็นชอบ.....................เสียง 
                                                     งดออกเสียง..........… .......เสียง   
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ให้นะครับเรื่องได้ได้อยู่แล้วครับ แต่ว่าต่างคนต่างมีเหตุผลต่าง ๆ ในสภาแห่งนี้ผม
เชื่อว่าความคิดหลากหลาย มันต่างคนต่างคิดกันได้แต่เรามาสรุปที่ประชุมแห่งนี้นะครับ
ส าคัญ 

        ต่อไป 5.6.4 โครงการขุดลอกคลองขรม บริเวณหน้าฝาย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
709,000 บาท ขอเชิญท่านนายกน าเสนอครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ซึ่งรายละเอียดแบบแปลนทางกองช่างได้ส ารวจและน าเสนอให้กับสมาชิกไปดูก่อน
แล้ว โครงการดังกล่าวได้ผ่านสภาไปแล้ว 1 ครั้งและไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ช่วงนั้น



 ๒๔ 
ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนและก็ได้กันโครงการไว้นะครับ 1 
ปี แต่ก็ไม่ได้มีผู้เสนอราคาในช่วงนั้นนะครับ ซ่ึงโครงการขุดลอกคลองขรม บริเวณหน้า
ฝาย ก็มีความส าคัญ พ้ืนที่ดังกล่าวก็ตื้นเขินถ้าขุดลอกก็จะช่วยเก็บกักน้ า ช่วงหน้าแล้งนะ
ครับ และเป็นประโยชน์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ตามบริบทของพ้ืนที่ 
ตรงนี้นะครับซึ่งผมเองก็น าเสนอโครงการขุดลอกคลองขรม บริเวณหน้าฝาย หมู่ที่ 4
งบประมาณ 709,000 บาท ให้สภาพิจารณาอนุมัติด้วยนะครับ 

  

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครบัขอบคุณท่านนายกที่เสนอในวาระนี้นะครับ ท่านใดมีข้อจะอภิปรายบ้างครับ 
ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนูครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นี้ก็หน้าบ้านผมเองครับ ครั้งก่อนที่ได้เสนอเข้าไป
แต่คณะบริหารไม่ได้เปิดขายซองอ้างว่าฤดูฝนน้ าเยอะ แต่ตอนนี้น้ าเยอะกว่าช่วงปีที่ผ่าน
มาอีกครับ แล้วก็เรื่องที่สองครับเรื่องการเขียนแบบครับค่าสโลป ผมอยากทราบว่า
ค่าสโลปเท่าไหร่ครับ ค่อยตอบทีเดียวก็ได้ครับเรื่องค่าสโลป แล้วก็เรื่องค่างานขุดนะครับ 
เพ่ิมข้ึนกว่าเดิมเยอะครับที่ผมได้ดูจากที่อ่ืน อยู่ประมาณไม่เกิน 35 ครับของเราตอนนี้ตั้ง
ไว้ 47 ครับ พอคูณเฟคเตอร์เข้าไปแล้วอยู่ประมาณ 63 กว่าครับ ขึ้นมากกว่าเพ่ือนเป็น
ครึ่งนะครับจากของที่อ่ืนนะครับ และราคาก็ได้เพ่ิมจากของเก่าไปประมาณเกือบสองแสน
นะครับ ผมว่ามันเยอะเกินไปครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับในส่วนประเด็นของสมาชิกท่ีได้สอบถามก็มีเรื่องของค่าสโลปและก็
รายละเอียดต่าง ๆ นะครับ ผมเองก็อยากให้กองช่างอธิบายความต่างครับ และปรับราคา
ใหม่ว่าเพื่ออะไรก็ให้ทางกองช่างชี้แจงนะครับ ในส่วนของคลองขรมที่ท่านสมาชิกว่าไม่ได้
เปิดก็มีเปิดพร้อมกับฝายหมู่ที่ 1 แต่ไม่มีผู้มาซื้อซองก็เลยตกไปและมาเข้าใหม่นะครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอเชิญ ผอ.กองช่างครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้  การที่
ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการขุดลอกคลองขรมหน้า
ฝาย หมู่ที่ 4 งานขุดดินด้วยรถขุด ถ้าขุดลอกด้วยรถขุดถ้าตามตารางของงานชลประทาน
ก็อยู่ที่ควิละ 27.92 บาท แล้วในตัวประมาณการ จะเห็นว่ามีค่า 47.72 บาท ซึ่งใน 
47.72 บาทนี้แยกออกมามีค่ารถขุดด้วยเครื่องจักร 27.92 บาท ค่าตักดินตักส่งต่อ
เพราะเราต้องท าการขนย้ายดินออกจากพ้ืนที่ ค่าตักมันแค่ 27 บาท ค่าตักดินอีก 8.80 
บาท ต่อคิว และในกรณีตักดินส่งออกนี้ไม่สามารถตักครั้งเดียวได้ ซึ่งต้องตักถึง 2 ครั้ง คือ 
8.80 บาท สองรอบ ดินที่เราขุดออกมาตามหลักแล้ว มันจะมีส่วนของการขยายตัว คือ
ดินเดิมถ้าเราเอารถไปขุดมันจะมีค่าขยายตัว ซึ่งค่าขยายตัวตัวนี้คิดอยู่ที่ 25 % ส่วนของ
งานดินขุด ดังนั้นมันจะส่งผลให้ค่างานขุดลอกด้วยเครื่องจักร ทั้งตัก ส่งต่อ ขึ้นรถอยู่ที่ 
47.72 บาท นี่คือสาเหตุว่าท าไมถึงได้สูงกว่าตามที่สมาชิกเรียนแจ้งท่านประธาน แล้วใน



 ๒๕ 
ส่วนของค่าสโลปของบ่อ โดยหลักแล้วงานดินขุดตัวนี้ของบ่ออยู่ที่ 1 ต่อ 2 ถ้าเราขุด
ลึกในแนวดิ่ง 1 เมตร จะต้องไปแนวราบ 2 เมตร ครับคือ 1 ต่อ 2 ด่ิง 1 ราบ 2 ครับนี้
คือตามของงานดินที่งานขุด ถ้าเราขุดลึกลงไป 1 เมตรจากปาก ขุดไป 1 เมตร ดินสโล
ปต้องอยู่ที่ 2 เมตร ครับในส่วนของตัวนี้ ส าหรับตัวนี้ผมก็น าเรียนท่านประธานไว้แค่นี้
ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคณุทวีศักดิ์  ชูหนูครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานที่เคารพ ถ้าเป็น 1 ต่อ 2 ว่าใช้ได้ครับ แต่ที่เขียนในแบบแปลน   
  นี้ผมว่า 0.25 ครับไม่ใช่ 1 ต่อ 2ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับช่างเช็คมาตราส่วนครับ ช่างพูดถูกแต่ว่าแบบแปลนมันไม่ตรงครับ ขอเชิญ
ดูก่อนนะครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ส าหรับในแบบแปลนขอตัวโครงการขุดลอกของคลองขรมบริเวณหน้าฝาย ตัวแบบ
แปลนรูปตักที่เขียนขึ้นมา คือให้มองเห็นว่าลักษณะหน้าตักมันเป็นเช่นไรครับ คือจริง ๆ 
ตัวขุดลอกตัวนี้ถ้าเรามองรูปตัก มันไม่ได้เป็นรูปตักท่ีมีขนาดเท่ากันหมดทั้งสาย ถ้าเหมือน
เป็นตัวโครงการขุดลอกคู คลอง สมมติปากกว้าง 4 เมตร ท้องกว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร
นี้คือสามารถท่ีจะเขียนให้เห็นได้ชัด แต่ตรงนี้คือที่เขียนมาเนื่องจากว่าบริเวณตามแบบ
แปลนรูปมันจะมีความกว้างที่ไม่เท่ากันตลอดทั้งเส้นตัวขุด ดังนั้นในตัวของรูปตักของงาน
ขุดนี้ เขียนขึ้นมาให้รู้ว่าสภาพดินเดิมมันอยู่เท่าไหร่ ขุดลึกลงไปเท่าไหร่ มีสโลปด้านข้าง
ครับ คืออาจจะไม่ได้ถูกต้องตามกระบวนการทั้งสิ้น เนื่องจากว่าความกว้างมันไม่เท่ากัน
ตลอดทั้งสายครับ แต่ยังไงตัวนี้ก็คือต้องขุดอยู่ที่ 1 ต่อ 2 ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณบัญชา ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานครับผมบัญชา เขต 1 ครับ เรียนถามผอ.กองช่างครับตรงนั้นท่าน
ทราบหรือไม่ว่ามันเป็นดินทรายครับ ตลอดสวนด้วยครับ ถ้าสโลปน้อยมันจะพังครับผมว่า
มีปัญหาทีหลังแน่นอน  ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ คุณบัญชา ครับ ท่านรองท่านนายกมีอะไรจะตอบต่อสมาชิก
บ้างในโครงการนี้ครับ ผมว่าทรายถ้าถมจะพังถ้าสโลปน้อยนะครับ เราได้ที่เก็บน้ าถนนเรา
ขาด ผมว่าเราออกแบบให้ดีกว่านี้นะครับ ขอเชิญท่านรองพิญญา ครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ผมก็เข้าใจครับโครงการนี้มันก็มีปัญหาเรื้อรังมานานแล้วครับ เพราะว่าตรงนั้นถ้า
พูดจริง ๆ แล้วก็เป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรประมาณพ้ืนที่หลาย ๆ ไร่ครับ คือว่า
น้ ามันแห้งไม่มีที่กักเก็บน้ า น้ าบ่ออะไรก็แห้งหมด  แต่ถ้าเรามแีหล่งน้ ากักเก็บไว้เพื่อใช้
การเกษตรก็ดนีะครับ แต่ทีเ่พ่ือนสมาชิกมากังวลในเรื่อง  ของการสโลปเราต้องคิดดูว่า



 ๒๖ 
สภาพปัญหาพื้นที่เราก็มีอยู่แล้ว ถ้าสโลปมากเกินไปพื้นที่ขุดมันก็น้อย ผมว่าเรื่องการ
จะพังปัญหามันไม่มากเพราะดูแล้วด้านหลังมันเป็นดินเหนียว เป็นทรายบางส่วน ทรายที่
เป็นทรายผมสังเกตแล้วมาจากการพัดพาของน้ ามาทับถมกัน แต่พ้ืนที่เดิมชั้นดินเดิมที่ขุด
เป็นดินเหนียวนะครับผมเห็นแล้ว ที่เป็นทรายเนื่องจากน้ ามันพัดพามากครับ มันติดที่ว่า
บรรจบของน้ าหน้าฝายพอดีครับ มันก็พัดพาสิ่งปฏิกูลมาพอดีครับ แต่ถ้าเราขุดให้ถึงดิน
เดิมผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาตรงนี้ครับ ผมว่าท่านลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะ
สภาพดินทรายมันมีบางส่วนที่มันพัดมา ทีน่้ าพัดพามาทับถมกัน แต่ที่ขุดเป็นบ่อเมื่อก่อน
ให้ปลาพักก็เป็นดินเหนียว ครับขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนูครับ 

 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา ในบ่อนั้นเป็นดินเหนียว ดินแข็งจริงครับ ตั้งแต่ของท่าน
นายแพทย์ตั้งแต่ต้นมะพร้าวขึ้นข้างบนครับ ข้างใต้เป็นทรายทั้งนั้นครับ แล้วก็ฝั่งถนน
ตั้งแต่ต้นจิกครับ ตั้งแต่เสาไฟครับ ตรงนั้นก็ทรายทั้งนั้นครับ เพราะเขาเจาะบ่อบาดาลตรง
นั้นทั้งนั้น ผมเห็นนะครับเพราะผมอยู่ตรงนั้น แล้วก็ตอนนี้เดือนมีนาคมแล้วนะครับเรายัง
ไม่ได้ท าอะไรที พอเข้าเมษายนกว่าจะได้ท าฝนก็จะตก ผมว่ามันก็จะไม่ทันอีกะครับ ถ้าให้
ดีนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเข้ามาก่อน เพ่ือเราจะได้ประกาศช่วงเดือนมกราคม เราจะได้ท า
ในช่วงแล้ง ตอนนี้น้ ามันอยู่ลึกประมาณ 1.50 เมตรครบั ลึกกว่าเมื่อก่อนเยอะ เมื่อก่อน
ตอนที่น้ าแห้งหรือว่าน้ าเยอะท าไม่ได้ แต่ตอนนี้น้ ามากกว่าอีกครับ 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ โครงการนี้ครั้งแรกกันไว้ 1 ปี ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้รับเหมา มัน
เป็นอาถรรพ์หรือเปล่าครับ ครั้งนี้เข้ามาอีกนะครับ ผมเข้าใจนะครับความเดือดร้อนของ
ประชาชน ด้านแหล่งน้ าต่าง ๆ มันก็มีทุกท่านครับความล าบาก ครับขอเชิญคุณทวีศักดิ์  
ครับ 

 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับผมขอให้ปรับราคาลงนิดหน่อยได้ไหมครับ ตัวนี้ครับเพราะผมเห็นจากที่อ่ืน
แพงกว่าเยอะครับ ของที่อ่ืนอยู่ประมาณไม่เกิน 50 นะครับรวมค่าเฟคเตอร์เรียบร้อยแล้ว 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกว่าอย่างไรบ้างครับ ในการขอปรับลด ค่าขุดครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ไม่ทราบว่าทางกองช่างจะปรับลดตรงไหนได้บ้างครับ ในส่วนที่สมาชิกน าเสนอมา 
หรือว่าสมาชิกจะตัดเหมือนครั้งสภาที่ผ่านมาในภาพรวม หรืออย่างไร ผมว่าถ้าจะตัด
น่าจะตัดในส่วนที่กองช่างตัดได้ ลองพิจารณาดูหรืออย่างไรหรือทางสภาจะยืนยันเอาแบบ
ราคาเดิมของกองช่างนะครับ หรืออย่างไรก็ให้สภาพิจารณาก็แล้วกันนะครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านทวีศักดิ์ว่าจะตัดตัวไหนอออกบ้างครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 



 ๒๗ 
 ผมมีข้อสงสัยอีกอย่างดินที่เขาขุด เรามีแหล่งที่จะไปให้เขาทิ้งหรือยังครับ 
ตามท่ีเขาว่าให้เอาไปทิ้งนะครับ ไม่เกิน 1 กิโล นี้เราต้องมีจุดหมายแล้วนะครับ ว่าเราจะ
เอาดินไปไว้ที่ไหน หรือจะให้เขาขายหรือจะท าอย่างไร ครับเรามาเทียบราคากับของ
เมื่อก่อนนะครับ งานขุดของเมื่อก่อนคิดไว้ 33 บาทนะครับ แต่พอมารอบนี้นะครับขึ้น 
47 มันต่างกันเยอะ ผมว่าน่าจะลดได้อีกนะครับตัวนี้นะครับ เมื่อก่อนนะครับ ผมเคยให้
ราคากับผู้รับเหมาบางรายดูนะครับ ราคา 500,000 กว่าบาท เขาก็บอกว่าท าได้ แต่นี้
ผมว่าถ้าปรับใหม่ให้ขึ้นไปอีกก็ได้ แต่ขอให้ลดกว่านี้อีกหน่อยนะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมสิทธิชัย  มีศรี สท.เขต 2  ครับในส่วนที่สภาถกเถียงกันในส่วนของราคา ผมเอง
คิดว่าที่ผ่านมาที่คณะบริหารพูดโดยเฉพาะท่านนายก ปัญหาเรื่องราคาไม่ใช่เป็นประเด็นที่
ส าคัญในตรงนี้ ประเด็นที่ส าคัญคือท าไม่ได้ น้ าเยอะ แต่พอมาดูในตรงนี้กับราคาเก่าขยับ
ขึ้นหลายแสน หลานแสนครับถ้าเป็นไปได้ปรับราคาเดิมได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงหน่อยครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับที่ผ่านมาผมก็ไม่ทราบว่าที่ได้เปิดไปเมื่อก่อนที่ผู้รับเหมามาดแูล้วไม่ด าเนินการ
นะครับได้ ไม่รู้จะเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะครับ ที่ไม่มาซื้อซองเมื่อก่อนแล้วก็มาดูพ้ืนที่ 
แล้วก็ไม่มีใครกล้ายื่นนะครับ 1. น่าจะเกิดจากฝนในช่วงนั้น 2 หรือว่าราคาในช่วงนั้นต่ า 
หรือเป็นอย่างไร ผมว่าในความแตกต่างระหว่างราคาประมาณการเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้
น่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของราคากลางพาณิชย์หรืออย่างไร เดี๋ยวกองช่างช่วยชี้แจง
หน่อยครับ ความแตกต่างระหว่างราคาเดิมกับราคาใหม่ ว่ามันมีความแตกต่างกันเพราะ
อะไรนะครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ครับขอเชิญผอ.กองช่างครับ 

 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ 
จากการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ชี้แจงในส่วนของขุกลอกคลองขรมหน้าฝาย ตัว
นี้ราคาของงานขุดลอกบริเวณคลองขรม หน้าฝายค่าราคาก็เอามาจากตารางในส่วนของ
งานชลประทาน ณ วันที่ประมาณการคือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่ง ณ วันนั้น เวลานั้นราคา
น้ ามันอยู่ที่ 28 บาท โดยเฉลี่ย อยู่ที่ 28 ถึง 28.99 บาท ณ วันที่ท าการประมาณการ 
แต่ถ้ามาเทียบกับ ณ วันนี้ ถ้าผมจ าไม่ผิด ณ วันนี้น้ ามันจะอยู่ประมาณ 26.00 ถึง 
26.99 บาท ซึ่งมันก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าราคาน้ ามันต่างกันอยู่ที่ 3 บาท ครับ ส าหรับใน
กรณีท่ีจะให้ปรับลด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ ปร.4  ส าหรับโครงการตัวนี้ถ้าจะปรับลดก็ได้ก็
คือตัดในส่วนของการตอนดินอีกชุดหนึ่งออก ก็ให้เหลือแค่ชุดเดียว จากที่ผมเคยแจ้งไป
ก่อนหน้านี้ว่าค่าตักดินอยู่ที่ 8.80 บาท ซึ่งคิดต่อครั้งเพราะว่าครั้งแรกต้องตักขึ้นมากอง 
ครั้งที่ 2 คือตักข้ึนรถ นั้นคือค่าของงานตักที่มี 2 ครั้ง แต่ถ้าทางสภาแห่งนี้ต้องการให้ปรับ
ลดก็ปรับลดได้ในส่วนของค่าของงานตักออกไป 1 ครั้ง ส าหรับค่าด าเนินการต่าง  ๆ ก็คง



 ๒๘ 
ต้องคงเดิม แล้วถ้าในกรณีโครงการตัวนี้ ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ หรือไม่มีผู้
รับจ้างมาเสนอเนื่องจากราคาที่ประมาณการไว้ต่ าเกินไป อย่างไรผมขอน าเรียนท่าน
ประธานสภาให้สภาแห่งนี้เป็นผู้รับผิดชอบด้วย  ขอบคุณครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ให้สภารับผิดชอบไม่ได้ครับ  บางสิ่งบางอย่างสภาอนุมัติไป
แล้วมันเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ครั้งก่อนสภาอนุมัติไป ท าไมราคาเดิมไม่สามารถเปิด
งานได้ แล้วใครรับผิดชอบ ท าไมผู้บริหารไม่รับผิดชอบ เพราะให้สภารับผิดชอบไม่ใช่ครับ 
สภาแห่งนี้ท่านก็รู้ว่ามีหน้าที่อะไร  เป็นการตรวจสอบการท างานของคณะผู้บริหาร  ให้
ความเห็นชอบกฎหมายต่าง ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นนะ
ครับ งบประมาณนะครับพวกผมไม่เคยมีส่วนได้เสียกับผู้รับเหมานะครับ  แต่ว่าให้ผม
รับผิดชอบผมรับไม่ได้นะครับ จริง ๆ นะครับ  ขอเชิญผอ.กองช่างครับ 

 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ตะกี้ท่ีผมว่าให้ทาง
สภาเป็นผู้รับผิดชอบ คือรับผิดชอบในกรณีที่ตัดออกไป 1 งาน เพราะตามที่ผมคิดไว ้
นอกจากขุดแล้วตักมากองตั้งไว้ก่อน 1 ครั้งแล้วตัก 1 ครั้ง   เพ่ือขึ้นรถ ถ้าจะให้ตัดตัวนี้
ออกก็ตัดได้แต่ว่าผมแจ้งท่านสภาว่าให้ทางสภารับผิดชอบในการกรณีส่วนที่ตัดออกไป 1 
ชิ้นงาน คืออาจจะเป็นค่าตักขึ้นรถ คือให้รับผิดชอบในส่วนที่คิดเอาไว้ จากตัก 2 ครั้ง เป็น
เหลือ 1 ครั้ง ผมไม่ได้ให้ทางสภารับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผมให้สภารับผิดชอบว่าสภา
เป็นผู้ขอให้ตักเหลือแค่ตักกอง 1 อย่าง โดยที่ไม่คิดค่าตักข้ึนรถ ขอบคุณครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ท่านพูดว่าถ้าสภารับผิดชอบ ถ้าโครงการนี้ท าไม่ได้ ท่านพูด
อย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ ขอเชิญคุณประเทพ  ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภาเขต 1 

ครับผอ.ช่างครับท่านจะมาพูดให้รับผิดชอบไม่ได้ครับ เพราะงานเมื่อก่อนผมเคยพูดให้
ท่านรับผิดชอบ ท่านยังไม่เคยรับผิดชอบเลยสักอย่างเดียวผมเห็น แต่พอมาคราวนี้ท่านจะ
ให้สภารับผิดชอบ ผมดูมันไม่ถูกนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ  คุณบุญรับ  แท้นทอง ขอเชิญครับ 
 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนประธานและสมาชิกและฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ครับผมเข้าใจ
ตรงนี้ น้องช่างก็พูดในเชิงว่าถ้างานประกาศไปแล้ว อีกตัวประกาศไปแล้วเขาไม่มารับ เขา
ไม่มาซื้อซองท าไม่ได้ อย่าไปโทษเขา แต่ถ้างานเต็มขั้นตอนขุด 2 ที ่ถ้างานเต็มแบบนี้ถ้ามี
คนมาประมูลซองซื้อซองไป งานก็ได้ท า แต่ถ้างานไม่เต็มถ้าเขาไม่มาซื้อซอง หรือเรา
ปล่อยไป ราคาหด เขาก็ไม่ได้ต าหนิผมเข้าใจอย่างนี้ ผมเข้าใจช่าง แกคงคิดอย่างนี้คิดไม่
เหมือนก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าอย่างนี้ ถ้าเป็นผมผมก็ไม่ท าผมรู้แล้วงานมีสองตอนเหลือตอน
เดียว ท างานต้องหวังผลก าไร ถ้าท าขาดทุนอีก  ขอบคุณครับ 

 
 
 



 ๒๙ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ครับขอบคุณมากครับ  คุณบุญรับ  ท่านก็พูดถูกท ามีก าไรทั้งนั้นไม่มีก าไรเขาไม่ท า
หรอกครับ แต่ผมว่างานทุกครั้งผู้รับเหมาว่าขาดทุนทุกครั้งคลองปราบ ขอเชิญคุณวันชัย  
ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมวันชัย สวัสดิโกมลครับ เขต 2 หมู่ 5 งานตัวนี้นะครับผมอยากจะทราบว่าเขา
เบรกผู้รับเหมาไว้แล้วหรือครับ ที่ท่านรู้ว่าต้องไปตักสองทีครับ เพราะแบ็คโฮคอยาวก็มี 
คอสั้นมันก็มีถ้าแต่แบ็คโฮคอสั้นผมยอมรับว่าตัก 2 ทีแน่ แต่ถ้าแบ็คโฮคอยาวครับทีเดียว 
ที่ท่านพูดมานี้หมายความว่าท่านเบรกผู้รับเหมาไว้แล้ว ใช่ไหมครับ ท่านเล็งผู้รับเหมาไว้
แล้ว ความคิดของผมนะครับ ถ้าผมว่าถ้าเป็นไปตามราคาประมาณการให้เขาประมาณ
การผมว่าเขาไม่ประมาณการกันหรอกครับที่จะให้มีการขน 2 ที คือถ้าตามวิสัยทัศน์ของ
คนทั่วไปตรงนี้ไม่มีนะครับ ที่จะให้มีการประมาณการตรงนี้ 2 ที แล้วคิดเงินให้ทั้ง 2 ท ี
ตรงนี้คงไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกผู้รับเหมาไว้นี้ครับ เพราะเขาก็รู้ว่าต้องใช้แบ็คโฮตัก 
แล้วก็ต้องตอน ซึ่งเขาก็ต้องเอาแบ็คโฮตัวคอยาวมาถึงจะท าได้ท่านอย่าท าแบบที่เอ้ือ
ให้กับผู้รับเหมาเกินไปครับ ขอแค่นี้ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอบคุณมากครับ ต่อไปมีใครจะอภิปรายเพ่ิมเติมครับ เชิญคุณทวีศักดิ์ ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมก็เรียนไปยังช่างนะครับตรงนี้ถ้าตัดได้ก็ควรตัด 

8.80 นั้นนะครับ ผมคิดแล้วตรงนี้ ผมว่าค่าขุด 38.92 บาท นั้น ใช้ได้แล้วครับ นี่ขนาด
ไม่รวมเฟคเตอร์นะครับ ถ้ารวมค่าเฟคเตอร์แล้วจะอยู่ที่ 50 กว่าบาทนะครับ ผมว่าท าได้
นะครับ สืบจากที่อ่ืนไม่ถึงราคานี้สักแห่งนะครับ เขาจะอยู่ที่ประมาณ 45 ครับ ตอนด้วย
นะครับ ที่อ่ืนก็ขุด  2 ครั้งเหมือนกัน แต่ราคาก็อยู่ที่ 45 ผมว่าประมาณ 50 -52 นี้ก็
ใช้ได้แล้วครับ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ท่านทวีศักดิ์ ที่ท่านกล่าวว่าที่อ่ืนนั้นเกี่ยวกับการขุดการตอนนี้ท่านมีเอกสารไหม
ครับ อบต.ที่ไหนบ้างครับ  

 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมมีข้อมูลอยู่ 2 แห่งครับ เป็นอบต. แถวอ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช แต่
ว่าผมไม่ได้น าเสนอเอกสาร ผมมีข้อมูลในโทรศัพท์ครับท่านประธาน 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอบคุณครับ ขอเชิญรองพิญญา ครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิก ประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยน าเสนอกันมา
หลายครั้งแล้วนะครับ แต่ด้วยสภาพของดินและพ้ืนที่ ที่ต้องมีการตักดินถึง 2 ครั้ง ท่าน
ต้องคิดนะครับว่าเราจะเป็นต้องตัก 2 ครั้ง เพราะครั้งแรกมันเป็นดินตมนะครับ เราต้อง
นึกนะครับว่าพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นล าคลอง ไม่ได้เป็นพื้นที่ดินแข็งถ้าเป็นดินแข็ง รถสิบล้อลง
ไปได้ก็สามารถตักได้เลย แต่นี้เป็นดินตมจ าเป็นต้องมีการตักพักไว้ก่อน โคลนจากน้ านะ



 ๓๐ 
ครับเราจะตักข้ึนรถเลยก็คงจะตักขึ้นไม่ได้ เพราะว่ามันจะเละนะครับ ซึ่งวิธีการที่จะ
ท าได้จะต้องมีการขุดดินตมมาพักไว้ ณ ตรงที่จุดใดจุดหนึ่งก่อน ที่นี้ส่วนไหนที่ตักได้แล้วก็
จะให้รถตักด าเนินการไปก่อน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการตอนเพราะว่าเราต้องเอารถ
ตักเข้าไปอยู่ด้านใน แล้วค่อย ๆ ตอนดินแข็งออกไปทีละตอน   แต่ถ้าดินแข็งเหมือนหนอง
เภาเมื่อก่อนเราก็สามารถเอารถตักเข้าไปตักได้เลย ไม่จ าเป็นต้องตอน แต่ตรงนี้เป็นดิน
โคลนถ้าลงไปแล้วผมว่าโคลนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 – 2 เมตรกว่า ๆ ตรงนั้นที่ผมรู้ว่าตม
เยอะเพราะว่าผมเคยไปจับปลาบริเวณนั้น ปริมาณตมเกิดจากโคลนที่ทับถมกันมาเรื่อย ๆ 
เกิดความตื้นเขินที่นี้พวกเราก็ต้องมาหาวิธีการที่ดีที่สุด เพ่ือให้โครงการนี้เกิดและเพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งพ้ืนที่ตรงนี้ประมาณ 7 -8 ไร่ เวลาเกิด
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้งพ่อแม่พ่ีน้องชาวสวนผลไม้จะได้น าน้ าตรงนี้ไปรด
สวนเงาะ สวนทุเรียนคลายความเดือดร้อนได้ ซึ่งพ้ืนที่การเกษตรเหล่านี้เป็นพ้ืนที่
เป้าหมายของเราส่วนหนึ่งและเรื่องน้ าก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการที่จะให้ประชาชนด าเนิน
กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในความเป็นจริงพ้ืนที่การเกษตรกับพ้ืนที่เก็บ
น้ าที่เหมาะสมสมควรจะเป็นแบบ 1 ต่อ 1 แต่ในเขตต าบลของเราพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรมี
อยู่มากกว่าแหล่งน้ าที่มีพ้ืนที่แหล่งน้ าอยู่น้อย ที่นี้เราจ าเป็นต้องมองเห็นซึ่งความส าคัญ
ของแหล่งน้ าท่านนายกก็บอกว่าต่อไปเราคงต้องลอกปรับปรุงห้วย หนอง คลอง บึงใน
พ้ืนที่ ให้พร้อมใช้เก็บกักน้ าได้ตลอด พ้ืนที่เราเป็นพ้ืนที่ที่ท าอาชีพการเกษตรเป็นหลัก 
ฉะนั้นการบริหารจัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอจึงเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ผมจึงขอฝากให้กับ
ท่านสมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินโครงการ ส่วนเรื่องการจะ
ปรับลด จะปรับลดอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ทางท่านจะพิจารณาปรับลดอย่างไร แต่การปรับลดก็
ต้องไม่กระทบกับความสามารถของผู้รับจ้างที่จะด าเนินงานให้มีคุณภาพ ถ้าปรับลดแล้ว
ท างานไม่ได้ก็ไม่รู้จะปรับลดไปท าไม ก็สมควรจะปล่อยให้โครงการตกไปเลยดีกว่า แต่ถ้า
ท่านปรับลดแล้วสามารถด าเนินการไอย่างดีก็เป็นประโยชน์กับทางเทศบาล ประชาชนหมู่
ที่ 4 และประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียง ขอบคุณมากครับ 
  

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอบคุณท่านรองนายกท่ีได้ชี้แจงอย่างละเอียด ผมว่าทางรัฐบาลก็มีนโยบาย
เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้ า การขุดลอกแหล่งน้ าด้วยนะครับ ซึ่งประเทศไทยเราเป็น
ประเทศเกษตรกรรม และรัฐบาลก็ให้ความส าคัญอยู่แล้ว แต่ตัวกระผมเองก็ยังมีข้อสงสัย
และประเด็นที่จะถามทางผู้บริหารอยู่ 2  ประการครับ ว่าถ้าวันนี้ทางสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบให้ผ่านโครงการนี้ เดือนกุมภาพันธ์ไม่ต้องนับที่นี้เดือนมีนาคม เมษายน ทาง
เทศบาลต าบลคลองปราบจะด าเนินการให้ถึงขั้นตอนการขุดลอกได้หรือไม่ เพราะเดือน
พฤษภาคมฝนก็ตก น้ าก็หลาก แล้วท่านจะขุดลอกได้หรือไม่ ระยะเวลาเดือนสองเดือน
กว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กว่าจะได้ผู้รับเหมา พอจะขุดลอกฝนมาแล้ว ท าไม่ได้อีก
แล้วแต่ถ้าท่านจะท าช่วงนี้ ท่านก็ต้องดูดน้ าออก เกิดน้ าแห้ง พ่อแม่พ่ีน้องจะอาน้ าจาก
ไหนรดสวนผลไม้อีก จริง ๆ นะครับจะท าช่วงนี้ท าได้เลย แต่ติดอยู่นิดเดียว ท่านจะต้อง
ดูดน้ าเดิมออก แต่ชาวสวนผลไม้ท้ังสวนเงาะ สวนทุเรียนที่ดอกก าลังออก จะเอาน้ าไหน
มารด จะเอาน้ าตรงไหนๆ ไปใช้ถ้าดูดน้ าในบ่อนั้นหมด อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของ
กระผมนะครับ แต่ถ้าท่านตั้งใจจะท าก็ต้องท าให้ด่วน ไม่ใช่รอล่าช้าจนถึงน้ าท่วมถึงจะท า 
ส่วนท่านอ่ืนมีความเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับ เกี่ยวกับประเด็นนี้ ทั้งเรื่องการลด
งบประมาณ ถ้าลดลดเท่าไหร่ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ครับ 
 
 



 ๓๑ 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ครับตกลงว่าในสภาจะลดได้หรือเปล่า ถ้าลดผมว่าก็ควรลดตามท่ีช่างว่าตรงที่ 
8.80 นี้แหละครับ ประมาณ 623,189 บาท ผมว่าท าได้นะครับส าหรับราคานี้ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เพ่ือนสมาชิกว่าอย่างไรบ้างครับ ราคา 623,189 บาท ราคานี้ครับ ผม
จ าเป็นต้องรีบสรุปแล้วนะครับ ได้เวลาพักเที่ยงแล้วครับเพ่ือนสมาชิก จะจบการประชุมก็
ได้ครับ แต่ต้องหาข้อสรุปก่อนนะครับ ทางผู้บริหารมีอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้างั้นผม
ขอพัก 5 นาทีครับ 

 -  พัก 5 นาที - 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ตามระเบียบวาระ 5.6.4 โครงการขุดลอกคลองขรม บริเวณหน้าฝาย หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 709,000 บาท แต่สภาขอปรับลดเหลือ 623,189 บาท ขอเชิญทาง
ผู้บริหารครับ ขอเชิญรองพิญญา ครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ประธานสภาที่เคารพ ผมอยากให้ระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าทางสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบขอตัดงบเหลือตามจ านวนที่ ประธานสภาแจ้งไว้คือ 623,189 บาท 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ทางคณะผู้บริหารมีส่วนไหนเพ่ิมเติมอีกครับ ขอเชิญรองพิญญาครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านเนื่องด้วยมองสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่แล้วเพ่ือนสมาชิก  ท้วงติงว่างบประมาณในโครงการมันสูง เนื่องจากมีส่วนของการ
ขุดและการบรรทุกตอนดิน เป็นการขุด 2 ครั้ง และให้มีการขุดเพียงครั้งเดียว พร้อม
ประมาณราคาออกมาใหม่ จากราคาเดิม 709,000 บาท เป็นราคาใหม่ 623,189 
บาท และให้เปลี่ยนแบบแปลนจากสโลป 1 ต่อ 1 เป็น 1 ต่อ 2 ฝากให้ทางสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบได้บันทึกไว้ด้วยนะครับ ว่าได้มีการตัดงบประมาณโครงการไปส่วนหนึ่ง 
เนื่องจากราคาสูงเกินไป บันทึกเป็นประเด็น ๆ ไปครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ท่านเลขาสภาด าเนินการด้วยนะครับ อย่าให้หล่นนะครับ ครับเพื่อนสมาชิกมีอะไร
ซักถามในประเด็นนี้ครับ มีไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ อีกครั้งครับ 

 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับผมว่าโครงการนี้ก็น่าจะผ่านอีกนะครับในอีกสักครู่ ผมจึงอยากจะฝากทาง
คณะผู้บริหารว่า ถ้าผ่านไปแล้วขอให้ท่านโปรดรีบด าเนินการโครงการ แต่ถ้าล่าช้าไปสัก   
 เดือนก็คงจะด าเนินงานยากนะครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โครงการขุดลอกคลองขรม บริเวณหน้าฝาย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 623,189  บาท โปรด
ยกมือครับ 
 



 ๓๒ 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล      เห็นชอบ.........12.........เสียง                                        
                                                                       ไม่เห็นชอบ...................เสียง 
                                                              งดออกเสียง.........… ......เสียง  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ 
ขอเชิญคุณบุญรับ แท้นทองครับ 
 

นายบุญรับ แท้นทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้บริหาร ผมขอเล่าถึงเรื่องเมื่อวันที่    
20 ที่ผ่านมากระผมได้ขับรถผ่านทางนี้ ผ่านหน้าโรงเรียน มองลงไปในคลองตรงนี้สภาพ
น้ าทีเ่ห็น มีสีด าเป็นเหมือนน้ าเสีย ผมไม่ทราบว่าทางคณะบริหารเคยได้ไปดูบ้างไหมครับ 
สภาพน้ ามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับเมื่อก่อนน้ าไส แต่นี้มีน้ าเสียปนเยอะแล้วครับ มัน
มากกว่าน้ าไสอีก ท าไมเราไม่คิดหาทางแก้ไขว่า น้ าเหล่านั้นมันมาจากไหน หาต้นตอมาว่า
มาจากไหน แล้วสภาพน้ าอย่างนี้ต่อไปชาวบ้านจะหาลูกปลากินไม่ได้ เด็กเล่นน้ าก็
อันตราย เชื้อโรคต่าง ๆ เราไม่รู้ว่าเด็กจะลงเล่นน้ าวันไหน ที่ผ่านมาที่บ้านผมน้องเขยผม
เองลงไปดักปลาไปถูกน้ าเสียโดนฉี่หนูถ้าหมอไม่ช่วยทันเสียชีวิต ถ้าอย่างนี้อีกถ้าโดนเด็ก
บ้านเราถ้าเด็กมาเสียชีวิตเพาะน้ าคล่ าเหล่านี้ แล้วพ่อแม่จะว่าอย่างไร แล้วเราจะอยู่
อย่างไรถ้าไม่แก้ไขให้โดยเร็ว ครับก็ฝากบริหารด้วยว่าช่วยดูแลต้นตอน้ าที่มาห้วยน้ าขุ่นนี้
มาจากไหน สาเหตุที่ท าให้น้ าขุ่น ครับฝากไว้ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้บริหาร ครับ 
 

นายสุกิจจา   สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  
 ครับในประเด็นที่สมาชิกบุญรับแท้นทอง ตรงนี้ผมก็ไปหาสาเหตุแก้ไขนะครับ 
ก าลังแก้ไขอยู่ก็เกิดจาก ผู้ประกอบการเหมืองแร่ดูดน้ าจากขุมระบายลงมา แต่ที่นี้ไปผ่าน
ถูกดินด าในเหมืองที่ว่าอยู่ใกล้กับตัวแร่ ตอนนี้ก็มีการแก้ไขนะครับขุดบ่อเอาดินมาปิดกั้น 
น้ าที่ว่ามีดินด าปนมา ดินจากเหมืองที่ชะช้างดินด าลงมา ผมก็ไปตรวจสอบให้รองพิญญา
ลงไปดูนะครับ ก็ได้คุยกับผู้ประกอบการนะครับ ตอนนี้เขาก็สั่งทางเหมืองแร่หยุด
ด าเนินการงานเหมืองทุกอย่างมาแก้ไขปัญหาน้ าด าให้อยู่นะครับ ก็เกิดจากเหมืองแร่ดูด
น้ าลงมาท่ีกองดินด านะครับก็ชะล้างลงมาท่ีน้ าด า ครั้งแรกผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการ
ปล่อยน้ าของประชาชนในพ้ืนที่ ก็ลงไปดูเป็นเรื่องน้ าด ามาจากดินนะครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ คุณวันชัย  ขอเชิญครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ผมวันชัย  สวสัดิโกมล เขต 2 หมู่ 5 ผมอยากทราบรายละเอียดโครงการฟ้ืนฟู
ปัญหาหลังน้ าลดนะครับ ที่ติดน้ าท่วมนะครับ ผมอยากทราบว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ 
ใช้ท าอะไรบ้าง เรื่องที่สองคือ ที่ทางหมู่บ้านได้ท าหนังสือมาว่าทางสัญจรซอยควนเหรียง
ลงมาถึงทางสองด้าน สภาพตอนนั้นมันขี่ไม่ได้เลยครับ เส้นทางมันน้ าชะเป็นร่องหมด ถ้า
ท าหนังสือมาถึงเทศบาลแล้ว แต่ว่ายังไม่มีการตอบรับเลยครับ ท าให้ชาวบ้านหลายคนที่
ต้องประสบอุบัติเหตุล้มลง บนถนนสายนั้นนะครับ ที่จริงแล้วเราก็ท าหนังสือมาถูกต้อง 



 ๓๓ 
เราไม่ได้รับการตอบสนองจากคณะผู้บริหารเลยนะครับ ขอความชี้แจงจากคณะ
ผู้บริหารด้วยนะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้บริหาร ครับ 
 

นายสุกิจจา   สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  
 ท่านสมาชิก พอดีผมท าหนังสือไปแล้วครับ อบจ. รถตกลงว่ามาวันนี้นะครับรถ
แบ็คโฮนะครับ ส่วนหนึ่งก็มาตักหินที่ผมได้ขอความอนุเคราะห์มาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็
จะเอารถ อบจ.ขึ้นไปท าในส่วนตรงนั้น ก็ได้ประสานไปแล้วแต่บังเอิญรถแบ็คโฮติดภารกิจ 
ก็ส่งรถกรีด รถบดมาก่อน ก็จะเอารถแบ็คโฮของอบจ.ขึ้นไปครับ พูดคุยกันแล้วนะครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณวันชัยครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับท่านยังไม่ได้ชี้แจงงบอุทกภัย ตอนน้ าท่วมทีครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอเชิญครับท่านนายก 
 

นายสุกิจจา   สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  
 รายละเอียด พอดีผมไม่ได้เอามาครับ เดี๋ยวผมค่อยชี้แจงรอบหน้าได้ไหมครับหรือ
นอกรอบก็ได้นะครับ พอดีผมไม่ได้เอาเอกสารมา จริงๆ ผมก็อยากให้สมาชิกเสนอเป็น
กระทู้มานะครับ ถ้าอย่างไรต่อไปเข้าในวาระได้เลยนะครับ ผมอยากให้เป็นแบบนั้นแล้ว
ผมชี้แจงสมาชิกได้ตรงประเด็นครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัยครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมนายสิทธิชัย  มีศรี เขต 2 ผมอยากจะหารือเพ่ือนสมาชิก โดยเฉพาะผลกระทบ
ต่าง ๆ ในด้านการท าเหมืองแร่ยิบซั่ม หลายครั้งที่ชาวบ้านพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมา
ร้องเรียนผ่านสมาชิก ร้องเรียนผ่านผู้ปกครองท้องที่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ หลายครั้งตลอด
ระยะเวลาสามปีกว่าเกือบสี่ปีแล้ว เพ่ือนสมาชิกและคณะบริหารก็ไม่ได้มีการเข้าไป
ตรวจสอบดูแลในเรื่องตรงนี้เลย ผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าตั้งเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้
หรือไม่ เหมือนกับเทศบาลต าบลพรุพีก็มีสมาชิกทางเทศบาลเข้าไปตรวจผู้ประกอบการ
เดือนละครั้งครับ ขอบคุณครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณครับ  ผมเห็นด้วยนะครับเพ่ือตรวจสอบว่าท าไปตามแนวทางปฏิบัติ
ตามท่ีขอสัมปทานหรือไม่ ท าประชามติหรือไม่ แต่ผมว่าเหมืองทุกเหมืองไม่ท าครับ ผม
อยากให้ตั้งนะครับ ถึงเวลาอาจจะไม่เยอะเราเหลือวาระไม่ก่ีเดือน แต่ว่าผมรักษาการต่อ 
ท่านนายกควรจะตั้งนะครับ ตั้งทั้งสภาก็ได้ ไปดูตรวจเหมืองบ้างครับ ติติงเหมืองได้อย่าให้
ชาวบ้านเป็นภาระเยอะเกินไปนะครับ เหมืองผลประโยชน์เค้าเงินเข้ากระเป๋าเค้า แต่ว่าฝุ่น
ละอองเข้าชาวบ้านไม่ใช่นะครับ ครับท่านอื่นมีไหมครับ 



 ๓๔ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครบั ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณวันชัยครับ 
 
นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ผมวันชัย สวัสดโิกมล มีเรื่องเดียวแล้ว พอดีชาวบ้านหมู่ที่ 1 ฝากถามมาอีกเรื่อง
เมรคุรับไม่ใช่เรื่องอ่ืน ผมก็บอกเขาแล้วถ้าเป็นเทศบาลไม่ต้องวิ่งส านักพระพุทธแล้วครับ 
ท าด าเนินการได้เลย แต่เขาว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ช่วยแจ้งให้เขาทราบด้วย 
 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอเชิญครับท่านนายกชี้แจงด้วยครับ 
 
นายสุกิจจา   สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  

 ครับในส่วนประเด็นก่อสร้างเมรุหมู่ที่ 1 ตอนนี้ผมก็เรียบร้อยหมดแล้วครับ 
เอกสารตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ไปอบรมท าระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบ e –  bidding ผมก็ท า
เสร็จประมาณอาทิตย์แล้วนะครับสัญญาเช่าเอกสารต่าง ๆ     ที่ต้องประกอบเรียบร้อย 
ตอนนี้ก็รอในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับ บันทึกข้อมูลลงระบบแล้วก็สามารถด าเนินการได้
เลย ตอนนี้เอกสารเรียบร้อยหมดแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ครับ 
 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะพูดถึงเรื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่าน
มา ท่านนายกบอกว่าปีใหม่แล้วเราจะปรับปรุงใหม่ คือเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานแต่ละวัน
นะครับ ผมว่าให้มาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาหน่อยครับ ตอนนี้ 10 โมง 10.30 ครับ ผมว่า
ให้นายกกลับไปดูใหม่นะครับ ที่เคยบอกว่าจะให้มาให้เร็วกว่าเดิม ครับและอีกเรื่องหนึ่ง
ครับผมว่าท่านนายกก็คงไม่ตอบเพราะเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อองค์กร ผมก็เอ็นดูนะครับ
นายช่างเพ่ือนว่าในเฟส น่ากลัวนะครับ มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่ามันประจานถึง
เทศบาลของเรานะครับ มันเสียหายนะครับ น่าจะมีการว่ากล่าวกันบ้างครับ ถ้ามีเรื่อง
อะไรเรียกมาคุยกันก็ได้นะครับ ผมว่านายช่างแกก็คงจะร่วมคุยนะครับคนที่ว่านะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอบคุณมากครับ ที่หวังดีต่อท้องถิ่นของเราผมเห็นผมไม่สบายใจนะครับ มันออก  
 ทั่วโลกนะครับ ผมเห็นไม่น่าเลย ครับต่างคนต่างคิดนะครับ เชิญท่านรองพิญญาครับ 
 

นายพิญญา   คงศิริ นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ผมฝากเนื่องจากเราจะแข่งขันกีฬาครั้งที่ 16 ที่จะถึงนี้ภายใน 15 มีนาคม จะเปิด
สนามวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 เมษายน ครับ ตอนนี้ก็มีอยู่ 3 ประเภทนะครับ มีฟุตบอล 
ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ครับ ก็ได้ประชุมไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่วันที่23 ที่ผ่านมาอยากให้
สมาชิกส่งรายชื่อเกี่ยวกับหลักฐานนักกีฬา แต่ก็ไม่เห็น ผมก็ฝากให้ท่านผมจะได้รู้ว่ามีทีม
ไหนบ้าง จะได้ท าโปรแกรม และตอนนี้ส านักปลัดฝากในเรื่องเสื้อมาด้วยครับ ท่านรับไป
ท่านก็เขียนไซด์เสื้อให้ผมด้วยครับ ตอนนี้ระเบียบมันต้องเข้าระบบ e-bidding ต้องท าให้



 ๓๕ 
เสร็จก่อนจะท าย้อนหลังไม่ได้แล้วครับ เขาจะได้รู้ว่ามีนักกีฬากี่คน ซื้อเสื้อจ านวน
เท่าไหร่ ตอนนี้ต้องเข้าระบบ ฝากเพ่ือนสมาชิกทุกท่านรับแบบฟอร์มด้วยครับ ของแต่ละ
หมู่บ้านครับ หมู่ 1,2,3,4 และ5 ถ้าท่านไม่ได้ส่งทีฝากให้ท่านไปเช็คนักกีฬาที่เล่นได้ และ
ก็เสื้อไซด์ไหน เพราะเราต้องด าเนินการสั่งก่อน ไม่เหมือนก่อนเราสามารถท าย้อนหลังได้ 
นี้ท าไม่ได้แล้วครับ เลยต้องเข้าระบบ ถ้าถึงวันเกินไปเราท าไม่ทันเกิดปัญหากับนักกีฬา
และเพ่ือนสมาชิกก็ท้วงติงว่าท าไมท าไม่ทัน เลยฝากหน่อยครับว่าท่านช่วยหน่อยหนึ่งใน
เรื่องของกีฬาแล้วก็ให้ทุกหมู่บ้านแจ้งด้วยนะครับว่าท่านส่งประเภทไหนบ้าง เพราะเรา
ต้องท าโปรแกรมถ้าท่านไม่ส่งไม่แจ้งเราท าโปรแกรมออกไม่ได้ ฝากด้วยนะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับใครมีประเด็นซักถามขอเชิญครับ ขอเชิญคุณบุญรับ ครับ 
 
นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ครับบังเอิญสมาชิกคุณบัญชา ให้หนังสือผมไปเรื่องกีฬา พอดีผมติดธุระไปโคราช 
5 วัน พึงกลับมาวันนี้ก็มาประชุมเลยฝากหนังสือให้กับท่านรอง ท่านรองก็บอกว่าไม่รู้จะ
หาได้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจรุ่นนั้น เด็กมันน้อยเด็กหมู่ 4 ยังอยู่ 4- 5 คน จะได้หรือไม่ได้
ผมก็ไม่มั่นใจครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ผมก็ขอฝากเรื่องน้ าที่สระหนองเภาด้วยครับและสายคลองขรม มันขึ้นเปลือกแล้ว 
 ครับไม่ทราบมาจากอะไรผมว่ามันเน่ามาจากข้างบนครับ ไม่ทราบมาจากตรงไหนให้ 
บริหารติดตามไปดูต้นทางให้หน่อยครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญครับท่านนายก 
 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

 ตรงนี้ผมก็ลงมาส ารวจนะครับเกิดจากน้ าอ าพลฟาร์มไก่ ตอนนี้มีการพูดคุยแล้วคุย
ด้วยวาจาว่าให้แกหาแนวทางแก้ไขนะครับ  เพราะน้ าจะลงไปสระหนองเภาจะมีปัญหาถึง
ตรงนี้ก็มีการพูดคุยด้วยวาจาแล้วครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ สรุปนะครับ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภา 
 ผู้ทรงเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ผู้ร่วมเข้าประชุมด้วยครับ วันนี้เป็นการประชุมสมัย
แรกของปี 2561 เรายังไม่กี่วันก็จะหมดวาระแล้วครับ ไม่รู้ว่า คสช.ต่อให้หรือเปล่าหรือจะ
มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับ แต่เราจะท างานถึงนาทีสุดท้ายนะครับตามที่เราได้ประกาศกับ
ชาวบ้านนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมสภาครับ  
 
 



 ๓๖ 
  

ปิดประชุมเวลา      เวลา    13.00   น. 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายประเทพ  ทองศิร)ิ 

                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 
 

(ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายบัญชา   คงศิริ  )  

 

 
           (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                 (นางจินตนา  นุ้ยล าพูน) 
 
 

 
(ลงชื่อ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายบุญรับ  แท้นทอง  ) 
   
 

(ลงชื่อ)         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายบรรยงค์ บุญอินทร์) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


