
                              รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
                                สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  29  เดือน มถิุนายน  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 นายธนภัทร   ตรีทัศน์ ปลัดเทศบาล ธนภัทร     ตรีทัศน ์  

8 นายสุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาต ิ ผอ.กองช่าง สุธีรวัฒน์    รังสิมันตุชาต ิ  

9 นางสาวพัชรี   รุ่มโรย นิติกร พัชรี        รุ่มโรย  

10 นายหิรัญกฤษฎ์  เล็กข า ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 หิรัญกฤษฎ์  เล็กข า  

11 นายโกมล    ชุมศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 โกมล        ชุมศรี  

12 นายจิรพัฒน์  มีพัฒน์ ก านันต.คลองปราบ จิรพัฒน์     มีพัฒน์  

     
     

 
 
 



 ๒ 
เม่ือถึงเวลา 10.00 น. นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  ได้ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ  
 

นายประเทพ  ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาล  
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เพ่ือนสมาชิก และคณะผู้บริหารทุก

ท่าน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมท่านผู้ใหญ่โกมล ชุมศรี  ผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 ครับ วันนี้เป็นการ 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 
2561 เวลา 10.00 น. บัดนีผู้้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  ขอเชิญท่านประธานสภา
ด าเนินการประชุมครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับท่านเลขาครับ สวัสดีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน คณะ

ผู้บริหาร และผู้ใหญ่โกมล ชุมศรี  ที่ให้ความร่วมมือมาตลอดครับ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามท่ีเทศบาล
ต าบลคลองปราบได้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้นทางสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ขอเชิญท่านเข้า
ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครับ มีทั้งหมด 6 วาระนะครับ ผมขอ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564) ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเมษายน 2561  
ครับ  เอกสารก็ได้แจกเพ่ือนสมาชิกแล้วนะครับ  

                                         1.2 รายงานผลการปฏบิัติงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตรูปตัวยู    
                                พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ต าบลคลองปราบ ท่านก็มีเอกสารแล้วนะครับ ว่าเหตุผลอะไรถึงได้มี   
              หนังสือมาท่ีสภา ผลการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต     

   1.3 ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจ าปี 2561 เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ต าบล
ล าพูน ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับ 
        1.4 ขอแนะน าข้าราชการใหม่ให้ทุกท่านได้รู้จักครับ ขอเชิญนิติกร แนะน าตัวครับ 

นางสาวพัชรี  รุ่มโรย  นิติกร   
 สวัสดีคะ ชื่อนางสาวพัชรี  รุ่มโรย  บรรจุในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ขอท าความรู้
จักทุกคนและขอฝากด้วยคะ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญอีกท่านครับ ท่านปลัด ขอให้ท่านแนะน าพบปะกับ
สมาชิกครับ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
นายธนภัทร  ตรีทัศน ์ ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ 

  เรียนท่านประธานสภา สมาชิก คณะผู้บริหาร ผมธนภัทร  ตรีทัศน์ ปลัดเทศบาล
ต าบลคลองปราบ มารับต าแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ครับ รู้สึกเป็นเกียรติ
และบรรยากาศคลองปราบเป็นพ้ืนที่น่าท างานเป็นอย่างยิ่งนะครับ หากมีข้อขัดข้อง สงสัย 
ก็ให้สมาชิก ผู้บริหาร และเพ่ือนที่ร่วมท างานทั้งหมด และพ่ีน้องประชาชนต าบลคลอง 
ปราบ กฝ็ากถึงด้วยยินดีรับใช้ร่วมท างานพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มท่ีนะครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับ ขอบคุณมากครับ ต่อไปวาระท่ี 2 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 

        2.1 รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เอกสารได้แจกให้
เพ่ือนสมาชิกทุกท่านแล้วครับ ขอให้เพ่ือนสมาชิกเปิดดูเอกสารครับ ถ้ามีอะไร
เปลี่ยนแปลง ขอเชิญครับ ท่านใดมีข้อแก้ไขขอเชิญครับ  ขอเชิญคุณบัญชา  ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ผมบัญชา  คงศิริ ขอแก้ไข หน้าที่ 7 ครับ บรรทัดที่ 31 ข้อความเดิม  “นาย
บัญชา  สวัสดิโกมล ” แก้ไขเป็น นายบัญชา  คงศิริ  ครับ  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
ประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  ขอยกมือครับ 

 

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

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม  มีท่านใดมีข้อซักถามคณะผู้บริหาร 
ไหมครับ ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ผมวันชัย  สวสัดิโกมล  สมาชิกสภาเขต 2 หมู่ 5 ผมอยากทราบเรื่อง 1.2  เรื่อง
รางระบายน้ าช่วงปลายมันไม่ตลอดแล้วน้ ามันจะกลับไปทางไหนครับ ตอนส ารวจส ารวจ
ตลอดจากทิศเหนือไปทิศใต้ไปลงน้ าสายโน้น แต่พอมาท าไปไมต่ลอดผมอยากทราบว่า
น้ ามันจะไปทางไหนครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกสืบเนื่องจากรางระบายน้ าหมู่ที่ 2 นะ
ครับ เมื่อก่อนการส ารวจได้ส ารวจไปจดสามแยกสายคลองปราบบ้านทางข้าม แต่
เนื่องจากประสบปัญหาที่ไปเชื่อมต่อแต่ระดับของรางเก่ารางใหม่ความสูงมันไม่เท่ากันมัน
ก็ ของเก่าเตี้ยกว่า ถ้ากว่าน้ าจะไหลได้ต้องใช้ระดับสูงถึงจะไหลไปได้ แต่ผลปรากฎวา่



 ๔ 
ปัญหาน้ าไปส ารวจอีกครั้งหนึ่งมันมีบ่อตามท่ีเอกสารที่เพ่ือนสมาชิกมี  เสาไฟฟ้าถ้าเรา
ย้ายไปมันก็ไปติดพ้ืนที่ชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมครับ  เข้าไปดูที่เสาไฟฟ้าแรงสูงเพราะติดพ้ืนที่
ใกล้ถนนถ้าขยับไปก็ติดบ้าน เลยไปคุยกับเขาว่าถ้าเขาเกิดสร้างบ้านที่หลัง ก็ไม่สามารถ
อนุญาตให้ได้ครับ และอีกอย่างหนึ่งรางระบายน้ าที่น้ าจะไหลผ่านปลายรางจะไปติดบ้าน
น้าปานพอดีครับ มาลงที่ท่อรางหน้าเทศบาลนะครับเชื่อมต่อสองสายมาลงตรงนั้นหมด
ครับ จะได้แบ่งน้ าถ้ามาฝั่งโน้นน้ าจะล้นเอ่อแต่ถ้าระดับน้ าช่วงจากบ้านน้าปานฝั่งนี้มาลง
ล าคลองผมว่าจะระบายน้ าได้ดีกว่า เลยแยกกันครับจากคูเก่ากับคูใหม่นะครับ ผมว่าเพ่ือน
สมาชิกเข้าไปดูหน้างานได้นะครับว่าระดับความแตกต่างขนาดไหนครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ  ท่านรองนายกครับท่านอ่ืนมีไหมครับ มีจะซักถามไหมครับ 
ผมขอถามความรู้สึกของผมนะครับ ว่าตอนที่ส ารวจท าไมไม่ส ารวจให้ดีก่อนประมาณการ 
ท าไมคุณไม่ไปดูพื้นที่ว่าท าตรงไหน ตรงนี้ท าได้หรือไม่  ท าไมไม่ส ารวจให้ตลอดแนวครับ 
พอประมาณการโครงการนะครับ ผมว่าประมาณการที่โต๊ะหรือเปล่าครับไม่ได้ลงพ้ืนที่  
ผมขอถามท่านหน่อยว่าโครงการนี้เป็นโครงการของเงินสะสมประมาณการไว้โอเคผมไม่ว่า 
แต่ว่าท าไมไม่เข้าสภาแก้ไขละครับ  เพราะท าให้คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมว่า
ทิศตะวันตกความยาวสมมติว่า 200 เมตร แต่มาท า 180 เมตร แบบแปลนที่เสนอใน
สภามันต้องแก้ด้วยนะครับ แล้วท าไมไม่แก้ในสภาละครับ ผมถามปลัดว่าระเบียบข้อไหน
ครับที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องผ่านสภานะครับ  เพราะมันท าให้คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง รู้ว่าเป็น
พ้ืนที่เดียวกันแต่แบบแปลนอนุมัติความยาวไม่เท่ากัน  ขอบคุณครับ ผู้บริหารมีอะไรชี้แจง
ที่ผมซักถามครับ  ผมขอถามปลัดว่าได้หรือไม่ได้ครับโดยไม่ผ่านสภา  เอาระเบียบข้อไหน 
ผมได้เป็นบรรทัดฐานครับ ขอเชิญครับ 
 

นายธนภัทร  ตรีทัศน ์ ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา จริงๆแล้วตามข้ันตอนประธานสภาจะต้องขออนุญาต
ผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตให้ข้าราชการตอบ เพราะบทบาทในการพูดคุยในสภาต้องเป็นไป
ตามข้ันตอนของระเบียบ เพราฉะนั้นอยากให้ถูกต้องท่านประธานสภาต้องถามผ่าน
ผู้บริหาร แต่ไม่เป็นไร ผมขออนุญาตตอบเลยในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างตามระเบียบ
มาตรา 97 ในขณะที่สัญญาเกิดข้ึนแล้ว ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่ใน
กรณีท่ีอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติแก้ไข กรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลง เพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อกรณีในข้อสัญญาหรือวงเงินเดิมเพ่ิมขึ้นแล้วมีผลให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป หมายถึงว่าถ้าโครงการที่สภาอนุมัติแล้วไม่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในวงเงินเดิม มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เสนอสภาเพ่ือที่จะเพ่ิมวงเงินใน
การท าโครงการ ในกรณีที่แก้ไขในการลดวงเงินหรือว่าวงเงินเดิมอยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างที่
โครงการด าเนินการไปแล้ว เป็นอ านาจของผู้บริหารสามารถท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง คือผู้
ที่มีอ านาจลงนามในสัญญา อันนี้เป็นอ านาจของผู้บริหาร เรื่องนี้ผมได้ประสานทางจังหวัด
เพ่ือที่จะสอบถามความชัดเจนในอ านาจการเปลี่ยนแปลง และก็ในลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จากถนนอีกสายหนึ่ง ไปอีกสายหรือว่าต าแหน่ง 
เพียงแต่ว่าเปลี่ยนในโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เปลี่ยนจากอีกฝั่งมาอีกฝั่ง จริง ๆ แล้ว
โครงการนี้ ถ้ามองตามสภาพความเป็นจริงถ้าท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอ โดยสภาพ
ควรเป็นโครงการที่ท าครั้งเดียวให้จบ ทั้งสองฝั่งถนนตั้งแต่ทางโค้งหน้าโรงเรียน       
คลองปราบ แต่ว่าโดยความจ ากัดของงบประมาณไม่วาจะเป็นท้องถิ่นที่ไหนโดยมากจะ
แบ่งงบประมาณ ท าไปที่ละท่อน ๆ ที่ละท่อนครับ เพราะฉะนั้นการที่ย้ายมาจากฝั่งที่มี



 ๕ 
ปัญหา มีผลกระทบตั้งแต่ไฟฟ้า สถานที่บ้านชาวบ้านต่าง ๆ เพ่ือกลับมาไว้อีกฝั่งหนึ่ง 
พิจารณาดูแล้วตั้งแต่ช่างเสนอผ่านผม เสนอผู้บริหารมีอ านาจอนุมัติเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
เหตุผลที่ฟังได้ว่ารัฐไม่เสียประโยชน์และอยู่ในโครงการ แต่ในส่วนที่มีข้อติติงจากท่าน
ประธานผมเห็นด้วยบางครั้งเวลาประมาณการโครงการใดๆ ก็ตามส่วนใหญ่แล้วเวลา
ค่อนข้างจ ากัด และไม่ได้ลงหน้างานที่ละเอียดไปเห็นถึงบ่อน้ าอะไรต่ออะไรที่เป็นอยู่ใน
โครงการนี้ เพราะฉะนั้นมองภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอ านาจที่ผู้บริหารมีอ านาจ
ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง ถ้ามีข้อสงสัยมากกว่าที่ผมชี้แจงก็อาจจะท าหนังสือหารือว่า 
ขออนุญาตชี้แจงแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ท่านปลัดที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบนะครับ เพ่ือนสมาชิก
รับทราบนะครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับในเรื่องกระทู้ถามครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอไป
วาระอ่ืนนะครับต่อไปเป็น  
 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องท่ีคณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มีนะครับ    
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.1  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยโก้ฉ้วน –  หนองประปา  หมู่ที่ 5 ต าบล
คลองปราบกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร  ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร งบประมาณ 720,000 บาท ขอเชิญผู้บริหารน าเสนอครับ ขอ
เชิญครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา ผู้ใหญ่โกมลชุมศรี และผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 ครับ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ท่านสมาชิกคณะผู้บริหาร ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายซอยโก้ฉ้วน – หนองประปา หมู่ที่ 5 ต าบลคลองปราบกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
งบประมาณ 720,000 บาท ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นสายเส้นทางหลักสัญจร  ในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร  ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนในต าบลคลองปราบ
หลายหมู่บ้าน ก็มีการใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจ า ก็ถือว่ามีความส าคัญและมีความจ าเป็น
ที่จะต้องด าเนินการ กระผมเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็เห็นถึงความส าคัญในโครงการนี้ 
จึงน าเสนอโครงการดังกล่าว ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบพิจารณา
โครงการดังกล่าวด้วยนะครับ เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซอย
โกฉ้วน หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตรนะครับ หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร
งบประมาณ 720,000 บาท ซึ่งแบบแปลนและรายละเอียด ปร.4 ปร.5 ก็อยู่ในมือของ
ท่านสมาชิกทุกท่านอยู่แล้วนะครับ ก็ให้ทางสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบกับโครงการ
ดังกล่าวด้วยครับ  

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับ    ท่านใดมีขอ้ซักถามหรืออภิปรายใน

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ 1 บ้างครับ ขอเชิญครับ ขอเชิญครับคุณทวีศักดิ์  
ชูหนูครับ 



 ๖ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  อยากจะถามจากท่ี

เคยได้ไปดูหลายโครงการเรื่องการท าพ้ืนถนนนะครับ ความหนาแน่นของพ้ืนทรายตัวนี้
ได้มีความหนาแน่นนะครับ  แล้วผมก็อยากจะให้ท าด้วยความหนาแน่นที่แท้จริงครับ 
เวลาได้ก่อสร้างนะครับ อยากให้เหมือนตัวอ่ืน ๆ ครับ ขอให้ได้ท าไปตามแบบแปลนนะ
ครับ และอีกเรื่องหนึ่งครับ  ผมอยากทราบว่าเหล็กที่ใส่ในพื้นได้ใช้เหล็กอะไรครับใช ้ 
ไวร์เมชหรือใช้เหล็กเส้นครับ  เพราะในแบบแปลนผมก็ดูไม่ค่อยชัดนะครับ ทางมาตรฐาน
ของเค้าตัวเล็กผมก็ดูไม่ค่อยถูก มันไม่เหมือนก่อนๆ ครับ  

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ท่าน สท.ครับ ขอเชิญท่านบริหารชี้แจงครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
โครงการที่ได้น าเสนอก็มีท่านสมาชิกซักถามเดี่ยวผมให้ทางกองช่างอธิบายนะครับ

ที่ทางสมาชิก มีข้อเสนอมาในประเด็นต่าง ๆ  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผอ.กองช่างครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ ผู้อ านวยการกองช่าง 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกผู้ทรงเกียรติแห่งนี้   ผมนาย      

สุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาต ิผู้อ านวยการกองช่าง  คณะผู้บริหารให้ชี้แจงแบบแปลนโครงการ
ถนนสายโกฉ้วน ซึ่งในกรณีแบบตัวนี้เราจะใช้แบบมาตรฐาน เป็นคู่มือการปฎิบัติงานตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับโครงสร้างมาตรฐาน
ส าหรับแบบงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับในแบบมาตรฐานตัวนี้เราจะ
ใช้ในแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ- 2-201  และ ทถ-2-202 ซึ่งประกอบด้วยกัน 2 แผน่  
แผ่นแรกจะบอกในส่วนของโครงสร้างของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในตัวของโครงสร้าง
ตัวนี้ซึ่งมันประกอบด้วยตารางอยู่ด้านข้าง ในกรณีที่เราเลือกใช้ผิวทางคอนกรีตเรา
เลือกใช้อยู่ที่ 0.15 เมตร ในส่วนของดินเดิม ดินคันทางจะเลือกใช้ที่เราขีดเอาไว้ จะไม่
ไปมองดินเดิม และคันทางและวัสดุคัดเลือกและวัสดุรองพ้ืนทางครับ ซึ่งถ้าเข้าไปดูใน
แบบตามมาตรฐานมันก็มีปลีกย่อยลงมาอีกเยอะ ในส่วนที่ไม่เก่ียวข้องในส่วนของรูปตัด
ผมก็ได้ท าการลบออกไปให้เหลือแค่ชั้นทราย อัดแน่น หนา 0.01 เมตร ครับนี่ก็คือของ
ชั้นทรายที่รองอยู่ใต้คอนกรีต และในส่วนของเหล็กเสริมที่ใช้เราก็ดูในแบบของอีกแผ่น 
คือ ทถ-2-2-202 นะครับ ซึ่งในแบบตัวนี้เราก็ดูในตารางที่ 1 นะครับ ในตารางที่ 1 
เราใช้ความหนาอยู่ที 15 เซนติเมตร นะครับ ดังนั้นเหล็กท่ีใช้ก็จะมีเหล็กเส้นกลม SR 
24 ขนาดอยู่ที่ 9 มิลลิเมตร ระยะห่างอยู่ที่ 18 เซนติเมตร นี่คือเป็นเหล็กเสริมของตัว
ถนนคอนกรีต แล้วถ้าหากว่าไม่มีการใช้เหล็ก 9 มิลลิเมตร ก็ยังมีตารางเปรียบเทียบของ
เหล็กสแกนไวร์เมช ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันตามขนาดที่น้อยกว่า 2.5 เมตร ใช้เหล็กตะแกรงไวร์
เมช 6 มิลลิเมตร ระยะห่าง 25 ที่ 3 เมตรใช้ 6 มิลลิเมตร ระยะห่าง 20 เซนติเมตร 
เหล็ก 3.50 ใช้ 6 มิลลิเมตร ระยะห่าง 18 เซนติเมตร ซึ่งตัวนี้ก็ถนนของเรากว้างอยู่ที่ 
5 เมตรนะครับ ถ้าจะเทียบใช้เป็นไวร์เมช ถ้าไม่ใช้เหล็ก 9 มิลลิเมตร ในการขุดก็ใช้ตัว
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ระยะห่าง 25 เซนติเมตร ครับ ถ้าในการก่อสร้างถ้า
ไม่ใช้เหล็ก 9 มิลลิเมตรผูก ถ้าอยากใช้เป็นไวร์เมชก็ต้องใช้ขนาด 6 มิลลิเมตร ระยะห่าง 



 ๗ 
25 เซนติเมตร ตามตารางเปรียบเทียบของที่เขาแนบมาให้ของแบบมาตรฐาน ครับ
ขอบคุณมากครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผอ.กองช่างครับ  ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานที่เคารพ ครับท่าน ผอ.กองช่างก็อธิบายแล้วครับ แต่ผมอยาก

ให้ระบุเลยครับว่าถนนสายนี้ใช้ไวร์เมชหรือใช้เหล็กเส้นมาผูกครับ เพราะผมว่าราคา
น่าจะไม่เทา่กันนะครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ   ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ขอเชิญครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสิทธิชัย  มีศรี สท. เขต 2 ก็ ผมขอหารือใน

เรื่องงานทราย หลายครั้งในการท าถนนคอนกรีตก็เกิดปัญหาหลายครั้งในเรื่องทรายรอง 
ผมเองอยากจะให้ระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นทรายชนิดใด  แบบใด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการ
โต้เถียงกับผู้รับเหมาต่อไปครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับ  ซึ่งในรายละเอียดผมจะให้ทางกอง ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรูปแบบ

ของทรายหรือรูปแบบการใช้เหล็ก ไวร์เมชหรือเป็นเหล็กท่ีทางสมาชิกสภาซักถามเมื่อกี้
นะครับ 

 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผอ.กองช่างครับ 
 
 

นายสุธีรวัฒน์  รังสมิันตุชาต ิ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกผู้ทรงเกียรติแห่งนี้   ผมนาย      

สุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาต ิผู้อ านวยการกองช่าง  จริง ๆ ถ้าในกรณีของงานทราย ถ้าเราใช้
เป็นงานทรายรองใต้คอนกรีต งานทรายจริง ๆ ก็ควรจะเป็นงานทรายหยาบ ในกรณีถ้า
เป็นงานทรายหยาบเราก็ใช้เป็น ถ้าสภาให้เน้นหนักคือเราใช้งานทรายหยาบครับ ส่วนใน
ของเหล็กเสริม ถ้าจะใช้เป็นเหล็กเส้นหรือเหล็กตะแกรงไวร์เมช ผมต้องขออนุญาตทาง
ประธานสภาก่อนครับว่าถ้าเราจะต้องการให้การด าเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว หรือขึ้นอยู่กับทางผู้รับจ้างในแต่ละโครงการ เราสามารถท่ีจะระบุในสภาแห่งนี้ไว้
เลยครับ ผมขอน าเรียนเสนอว่าถ้าจะให้รวดเร็วควรใช้เป็นตะเกรงไวร์เมช มันจะไม่
ยุ่งยาก แต่ถ้าเราไม่ระบุไว้ในสภาแห่งนี้ ก็ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเลือกว่าใช้เหล็กหรือไวร์เมช 
ขอน าเรียนท่านประธานว่าเราได้สรุปเดียวกันว่าจะให้ใช้ลักษณะไหน   ในส่วนของแบบ
มาตรฐานจะมีให้เลือกครับ ขอบคุณครับ 
 
 



 ๘ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนูครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ สมมติผมเป็นผู้รับเหมาผมก็จะใช้ไวร์เมชครับ 

เพราะราคามันถูกกว่าและรวดเร็วกว่า แต่ว่าความทนทาน ผมว่าน่าจะใช้เหล็กเส้นดีกว่า
ครับ ระบุไปเลยครับ คือจะได้จบทีเดียว  ไม่ต้องหลายเรื่องครับ  ขอบคุณครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ เป็นอันว่าใช้เหล็กเส้นใช่ไหมครับ ไม่ใช่ใช้ไวร์เมชใช่ไหม

ครับผอ.กองช่างตามที่เพ่ือนสมาชิกซักถาม ขอเป็นเหล็กเส้นนะครับเป็นมาตรฐาน
เดียวกันครับ ครับขอบคุณมากครับ ครับท่านอื่นมีไหมครับที่อธิบายหัวข้อนี้นะครับ ตก
ลงเป็นทรายหยาบใช่ไหมครับ ผอ.กองช่าง ท่านสท.สิทธิชัย ติดใจใช่ไมครับที่ว่าเป็น
ทรายหยาบครับ ขอเชิญครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา ผมสิทธิชัย มีศรี สท.เขต 2 ครับ ในเรื่องทรายหยาบหรือ

ว่าทรายถมผมไม่ได้ติดใจอะไร แต่การควบคุมงานผมอยากให้กองช่างเวลาผู้รับเหมาเข้า
ไป ให้ทางกองช่างได้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ คุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม

โครงการนี้ครับ  ขอเชิญคุณวันชัย  สวัสดโิกมล  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
นายวันชัย  สวสัดิโกมล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมู่ 5   ผมยังไม่ชัดเจนที่

คุณทวีศักดิ์  ถามครับ ว่าจะใช้เหล็กเส้นหรือไวร์เมชครับ ไม่ชัดเจนที ในใบประมาณการ
เป็นประมาณการเหล็กเส้นหรือไวร์เมช  ครับ ให้ช่างชี้แจงให้ชัดเจนเลยว่าได้ใช้แบบไหน
ครับ เราเข้าตรวจสอบเราได้รู้ว่าได้ใช้แบบไหนครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญ ผอ.กองช่างครับ 

 

นายสุธีรวัฒน์  รังสมิันตุชาต ิ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ ผมนายสุธีรวัฒน์  

รังสิมันตุชาติ ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับในตัวประมาณการ ส าหรับแบบมาตรฐานจะมี  
ให้เลือก 2  ลักษณะคือเป็นเหล็กเส้น และเหล็กตะแกรงไวร์เมช ถ้าในการปฏิบัติงานจริง 
ๆ ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นถนน ทางหลวง หรือเป็นถนนที่รับผิดชอบหน่วยงานอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับ อปท.ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเหล็กตะแกรงไวร์เมช ซึ่งในส่วนของค่างานตัวนี้ 
ผมคิดในราคาของเหล็กตะแกรงไวร์เมชไว้ แต่ถ้าทางสภาจะยึดใช้ใน 2 ส่วนของเหล็กเส้น
หรือเหล็กตะแกรงไวร์เมชก็ได้ เพราะราคาตรงนี้ไม่ต่างกันเยอะ  เพราะในตัวของแบบ
มาตรฐานตัวนี้ ซึ่งมีผู้ออกแบบมีสถาปนิกรับรอง เรียบร้อย เขาก็คิดค านวณมาแล้วว่าถ้า
เป็นเหล็กเส้นขนาดนี้มาเทียบใช้ไวร์เมชตัวนี้ ก็สามารถไปกันได้ซึ่งราคาก็คงไม่ต่างกัน
เยอะครับ เพราะในตัวของงานถนนคอนกรีตตัวนี้ ในสูตรของการค านวณตัวนี้มันเป็นสูตร



 ๙ 
ของเหล็กตะแกรงไวร์เมชนะครับ แต่ถ้าทางสภามีมติให้ใช้เหล็กเส้นเราก็ไประบุได้ใน
ส่วนของผู้รับจ้าง ถ้าทางสภาบอกว่าให้เป็นเหล็กไวร์เมชตามที่ประมาณการไว้ก็เอาตามนี้ 
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านประธานสภา ขอบคุณมากครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญ  ผอ.กองช่างครับ สรุปว่าเหล็กนะครับ   ระบุไปว่า

เป็นเหล็กเส้นนะครับ ขอบคุณครับ  จบครับสรุปว่าเอาเหล็กครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ  ถ้า
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
งบประมาณพ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยโก้ฉ้วน 
– หนองประปา หมู่ที่  5   ต าบลคลองปราบ  กว้าง  5.00 เมตร  หนา  0.15    เมตร 
ระยะทาง 220.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร งบประมาณ 720,000 
บาท ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

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

ครับเอกฉันท์ครับ ต่อไป 5.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสระน้ านบปราบ หมู่ที่ 
1 ต าบลคลองปราบ กว้าง 5.00  เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร 
งบประมาณ 351,000 บาท  ขอเชิญท่านนายกน าเสนอ ครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับ ระเบียบวาระที่ 5.2  ครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสระน้ านบปราบ หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ กว้าง 5.00  
เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร งบประมาณ 351,000 บาท  ซ่ึง
โครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว เป็นการก่อสร้างเพ่ือเชื่อมโยงสระน้ านบปราบ ซึ่งเป็น
เส้นทางท่ีประชาชนใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และเป็นถนนเชื่อมพ้ืนที่ที่จะ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล
คลองปราบอีกที่หนึ่ง ซึ่งมีต้นยางพาราที่มีล าต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตอนนี้ผมเองก็
ได้มีการออกแบบพื้นที่เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับสวนสละอาทิตย์ และผา
ผึ้งขุนทองหลางฮิลล์ ก็มีหลายที่นะครับ ซึ่งการก่อสร้างถนนสายนี้ก็มีความจ าเป็นที่จะ
เชื่อมต่อสู่แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งรูปแบบแปลนก็ได้ส่งให้สมาชิกช่วยพิจารณาใน
รูปแบบ ปร.4 ปร. 5 นะครับ อยู่ในมือท่านสมาชิก จึงขอให้ท่านสมาชิกพิจารณา
โครงการดังกล่าวด้วยซึ่งส าคัญและจ าเป็นในการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายสระน้ านบปราบ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00  เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 90.00 
เมตร งบประมาณ 351,000 บาท ด้วยครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับ นายกได้เสนอญัตติโครงการก่อสร้างถนนสาย

สระน้ านบปราบ  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม  หรืออภิปรายในประเด็นนี้บ้างครับ 
ขอเชิญครับ  ขอเชิญครับท่านเลขา 

 
 
 
 



 ๑๐ 
นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอความกรุณาผอ.กองช่าง 
แบบตัวหนังสือ ดูไม่ได้เลยครับ ดูไม่เห็นเลยครับ ช่วยด้วยครับ  เมื่อก่อนตัวใหญ่ดีครับ
แบบก่อน ๆ หรือว่าประหยัดหมึกครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ   ท่านอ่ืนมีไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายสระน้ านบปราบ หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ กว้าง 5.00  เมตร หนา 0.05 
เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร งบประมาณ 351,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ 

 

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

   ต่อไป 5.3  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. (รูปตัวยู) ฝาปิด  หมู่ที่ 2  ต าบลคลองปราบ  ระยะทาง 
134.00 เมตร กว้าง 0.66 เมตร ลึก 0.45 – 0.60 เมตร งบประมาณ 325,000 
บาท ขอเชิญท่านนายกน าเสนอครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับ 5.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ า (รูปตัวยู) ฝาปิด  หมู่ที่ 2  ต าบลคลองปราบ  ระยะทาง 134.00 
เมตร กว้าง 0.66 เมตร ลึก 0.45 – 0.60 เมตร งบประมาณ 325,000 บาท ซ่ึง
โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อกับโครงการที่ก าลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งบริเวณดังกล่าว   
เวลาฝนตกหนักจะเกิดน้ าเอ่อล้นถนนท าให้เกิดการสัญจรล าบาก ส่วนหนึ่งก็จะรับน้ า
ระบายจากส านักงานเทศบาลด้วย ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นนะครับ ซึ่งการก่อสร้างและ
รูปแบบแปลน ปร.4 ปร. 5 ขอให้สมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาให้ทางสมาชิกสภาพิจารณา
โครงการดังกล่าวด้วยนะครับ เป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดระยะทาง 134.00 เมตร กว้าง 0.66 เมตร ลึก 0.45 – 0.60 เมตร งบประมาณ 
325,000 บาท ให้ทางสภาชว่ยพิจารณาโครงการดังกล่าวด้วยครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ   ท่านนายกครับ ในข้อ 5.3  โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า ค.ส.ล. (รูปตัวยู) ฝาปิด หมู่ที่ 2  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรืออภิปราย มี
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า (รูปตัวยู) ฝาปิด  หมู่ที่ 2  ต าบลคลองปราบ  ระยะทาง 134.00 เมตร กว้าง 
0.66 เมตร ลึก 0.45 – 0.60 เมตร งบประมาณ 325,000 บาท ได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

 

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

 

ครบัเอกฉันท์ครับ ก่อนเข้าวาระอ่ืน ๆ ผมขอพัก 5 นาทีครับ 
- พัก  5  นาที  ครับ 



 ๑๑ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
   ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอเชิญคุณวันชัย  สวัสดิโกมล  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมนายวันชัย  สวัสดโิกมล  สมาชิกสภา เขต 2 หมู่ 5 ครับเอาเรื่องที่เสนอก่อน

ครับเมื่อตอนหน้าแล้งที่ อบจ.เอารถมาเกลี่ยถนนครับ บังเอิญผมว่าให้เขาข้ึนไปท าข้างบน
ให้ด้วย ว่าเขาจะเอารถเทรคเตอร์มาให้แต่ว่าลงผลสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ท าครับ ผมอยากให้
คณะผู้บริหารตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อมเองครับ ถนนสายควนเหรียงนี้มันยาว 12 กิโล ท า
ไปแล้ว 500 เมตร ยัง 10 กิโลกว่า ๆ   ผมอยากให้ผู้บริหารตั้งงบเพ่ือซ่อมเองครับ 
เพราะว่าตั้งแต่ฝนตกปีที่แล้วมา น้ ากระชากจนรถขึ้นไปท าสวนไม่ได้ ครับขึ้นยากครับ 
อยากให้ผู้บริหารตั้งงบเพ่ือซ่อมเองครับ เรื่องที่ 2 ซอยควนเหรียงครับถนนสายคอนกรีต
ซอยควนเหรียงครับ อยากถามนายกว่าถึงไหนแล้วตอนนี้ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนรายละเอียดของ

การขอใช้พื้นที่นะครับ ผมก็ได้ท าหนังสือผมจะชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุม ด้วยเทศบาลต าบลคลองปราบมีความประสงค์จะด าเนินโครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายควนเหรียง หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ต าบลคลองปราบ ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร หน้า 0.10 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ซึ่งการ
ด าเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน มีเกษตรกรจ านวน 3 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์และได้รับอนุญาตให้เช่าท าประโยชน์ และสละสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือให้
เทศบาลต าบลคลองปราบก่อสร้าง เป็นถนนสาธารณะพร้อมกับได้แจ้งขออนุญาตใช้พื้นที่
ไปยังส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และ
ส านักงานปฏิรูปที่ดินได้ส่งนายช่างมาส ารวจด าเนินงานรังวัด ชี้แนวเขตเรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการน าเรื่องพิจารณาคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากข้อจ ากัดของเรื่องระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาที่ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พร้อม
กับความจ าเป็น เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการคมนาคม
อย่างเร่งด่วน ผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานกับส านักงานที่ดินปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีตลอด และประสบปัญหาการน าเรื่องเข้าสู่วาระการพิจารณาของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับค าตอบว่าการประชุมของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแต่ละปีไม่ได้มีการก าหนดแผนงานเป็นที่
แน่นอนว่าจะประชุมช่วงใด และในปีงบประมาณใดของ พ.ศ. 2561 การประชุมครั้ง
ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ส่วนการประชุมครั้งต่อไปนั้นไม่มีการก าหนด 
ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวาระเร่งด่วน  หรือนโยบายการปฏิรูปที่ดิน การขัดข้อง
ติดขัดของขั้นตอนด าเนินการต่าง ๆ เทศบาลต าบลคลองปราบจึงเรียนมาในฐานะประธาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือท่านผู้ว่า เพ่ือพิจารณาด าเนินการสั่งการ ในส่วนของ



 ๑๒ 
การขออนุญาต สปก.ในส่วนตรงนี้ และรายละเอียดผมเองได้มอบให้ท่านปลัดธนภัทร  
ตรีทัศน์ ไปประสานกับหน่วยงาน สปก.ตรงนี้ เดี่ยวให้ท่านปลัดน าเสนอดูนะครับ ในการ
พูดคุยกับส านักงานสปก. ที่ไปประสานงานนะครับตรงนี้พ้ืนที่ควนเหรียงที่จะด าเนินการ
ครับ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกข้อหนึ่งครับที่ท่านวันชัย สอบถามเรื่องการตั้งงบประมาณนะ
ครับ ผมเองก็ได้ประสาน อบจ.ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ รถแทรกเตอร์นะครับ ก็ได้รับ
การตอบจากนายช่าง อบจ.นะครับ ตอนนี้รถเสียอยู่ครับด าลังซ่อมอยู่ เดี่ยวอย่างไรท า
สองแนวทางนะครับคือถ้าได้ อบจ.นะครับ  แต่เราตั้งงบประมาณไว้ก่อนนะครับของ
เทศบาลที่จะซ่อมเองตามที่ สท.วันชัย เสนอ ส่วนหนึ่งก็ด าเนินการคุยกับนายช่างของ 
อบจ. แล้วนะครับ ตอนนี้รถเสียอยู่นะครับ ซ่อมอยู่ ผมจะชี้แจงไปยังสมาชิกทราบอีกครั้ง
หนึ่งนะครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
ผมวันชัย  สวสัดิโกมล เขต 2 หมู่ 5 ผมอยากจะเสนอที่ประชุมสภาแห่งนี้ ถ้าเรา

ท าให้จบสิ้นกระบวนการเลยได้ไหมครับระหว่าง สปก.หรือป่าไม้ครับ  เราท าหนังสือครั้ง
เดียวให้เขามารังวัดให้หมดเลย ทุกสายของถนนหมู่ที่ 5 ได้ไหมครับ ถ้าได้ท าให้เสร็จ
ทีเดียวทีหลังเราไม่ต้องคอยให้เขามาประชุม เราท าให้เสร็จทีเดียวเลยครับ ท าหนังสือส่ง
ให้เขา แล้วให้เขามารังวัดให้เสร็จไปเลย ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ  ที่เห็นมาก็ล่าช้า  ในส่วนของควนเจริญตอนนี้ก็ยัง

ขาดเอกสารของเจ้าของที่ดินครับ ถ้าเป็นลักษณะที่ท่าน สท.วันชัยน าเสนอ ก็อยากให้หมู่
ที่ 5 รวบรวมถนนที่เราจะด าเนินการถนนที่ติดในพ้ืนที่ที่มีราษฎรครอบครองในพ้ืนที่ 
สปก.อยู่ น าเสนอแอกสารที่ผมเคยให้สมาชิกน ามาเม่ือก่อนนะครับ ท าให้แล้วเสร็จในครั้ง
เดียวกัน เพราะเมื่อก่อนก็มีช่างของ สปก. ก็มีคนเดียวนะครับ ช่างอนุกูล แกก็บอกว่า 
สปก.มีภาระมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องเขตแดน เรื่องพ้ืนที่ สปก. ก็มีปัญหาอยู่ ถ้า
เป็นไปได้ผมก็อยากจะเรียนฝากสมาชิกที่หมู่ที่ 5 ถนนในหมู่ที ่5 ที่เราจะด าเนินการที่ติด
อยู่ในพื้นที่ สปก. ก็อยากจะให้น าเอกสาร สปก.ที่ราษฎรครอบครองอยู่ที่มีถนนที่จะตัด
ผ่านนะครับ มาส่งให้ทางเทศบาล เพ่ือจะด าเนินการท าในครั้งเดียวนะครับ ให้ช่างลงมา
ครั้งเดียว วัดครั้งเดียวให้จบนะครับของพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ที่ผ่านมาก็มีการล่าช้าที่ช่างนุกูลมา
รังวัด ของ 3 ราย ที่ผมชี้แจงเรื่องควนเหรียงนะครับ ตอนนี้ก็รอเอกสารของควนเจริญอยู่ 
ก็มีการล่าช้านะครับ ถ้าเป็นไปได้หลังการประชุมสภาก็อยากให้เอกสารของผู้ที่มีที่ดินอยู่
ในพ้ืนที่ที่จะจัดท าถนน ก็อยากให้มาพร้อมเพรียงกันแล้วน าเสนอทีเดียวครับ ซึ่งตอนนี้ผม
เองก็ได้ท าหนังถือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งท่านเองก็เป็นประธานในส่วนตรงนี้อยู่ ให้
เร่งรัดถ้าได้เร็ว ผมก็ได้เข้าทีเดียว ตอนนี้กว่าจะได้ช่าง สปก.มารังวัดแยกพ้ืนที่เป็นถนน
สาธารณะของต าบลต้องใช้เวลานะครับ เพราะมีช่างอยู่คนเดียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นะครับ ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอ ผมก็อยากให้เป็นรูปแบบ
ที่ทา่นน าเสนอ ในส่วนตรงนั้นก็ยินดีนะครับ 

 



 ๑๓ 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านปลัดช่วยชี้แจงหน่อยครับ 
 

นายธนภัทร   ตรีทัศน์ ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล    และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล

คลองปราบ จากที่ท่านนากยกได้อ่านหนังสือประสานผู้ว่า ก่อนหน้านั้นผมมารับต าแหน่ง
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมครับ ได้รับการพูดคุยจากท่านรองพิญญา  ซึ่งรับผิดชอบงาน
ก่อสร้างว่ามีปัญหาอุปสรรคเรื่องการประสาน ส านักงาน สปก. เพ่ือขออนุญาตใช้พื้นที่ 
และท่านเองก็ได้ประสานเป็นการส่วนตัวกับบุคคลที่อยู่ภายในไปก่อนหน้านั้นแล้ว 
หลังจากนั้นท่านนายกก็ได้มอบหมายผมไปประสาน ผมได้ไปประสานแล้วก็ทราบว่าช่าง
ได้ลงมาส ารวจ พร้อมที่จะเสนอเพ่ือให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาได้ แต่เหมือนที่ท่าน
นายกได้อ่านหนังสือที่เราได้ทักท้วง ผมได้พูดคุยหลังจากที่ผมไปแล้วผมก็มอบให้หัวหน้า
ส านักน้องวุฒิไปอีกครั้งหนึ่ง ได้พูดคุยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พูดคุยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ ก็
สายตรงมาหาผม ผมก็รายงานตัวผมปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ ติดตามเรื่องนั้น เขาก็
พูดในลักษณะว่างานเขายุ่งมาก คนเขาน้อยเขาต้องรอค าสั่งผู้ว่า อะไรต่าง ๆ  มากมาย 
แล้วพูดในท านองว่าเขารับต าแหน่งก่อนผมประมาณนั้น ผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
เท่าไหร่  เลยปรึกษาท่านนายกว่าเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชน แล้วก็ท่าน
ประธานเองซึ่งเป็นพื้นที่ของท่าน สท.ที่อยู่ในความรับผิดชอบชาวบ้านต้องสอบถามตลอด 
ผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เจ้าหน้าที่ก็พร้อมแต่ว่าไปติดขัดโดยที่เค้าตอบว่าต้องรอนโยบาย
ด่วน ๆ ตอนนี้ท าเรื่องโน่นเรื่องนี้อยู่ แล้วก็พูดไปทางโทรศัพท์เลยครับว่าท่านเห็นว่า
นโยบายของผู้ว่าส าคัญว่า เรื่องของ สปก.ที่ท่านรอให้หัวหน้าสปก.เสนอ แต่ส่วนที่ของผม
ไปค้างอยู่ปีหนึ่งท่านตอบไม่ได้ว่าจะเข้าประชุมวันไหน ผมถามว่าประชุมเดือนไหน วันไหน 
ไม่มีก าหนดการแน่นอน รอนโยบายอย่างเดียวเลยต้องท าหนังสือนี้เป็นหลักฐานแจ้งให้
ท่านประธานทราบที่จะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบตอบประชาชนได้ว่าติดค้าง 
ขัดข้องอย่างไร ครับก็เลยมีหนังสือฉบับที่ท่านนายกพูด ผมขออนุญาตชี้แจง จะไม่ปล่อย
ให้เป็นอุปสรรคจะตามไปเรื่อย ๆ ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณครับท่านปลัดครับ ผมว่าน่าอัดคลิปให้ท่านประยุทธ  ฟังนะครับ ท่าน

ประยุทธไม่รู้ว่าข้าราชการข้างล่างท างานแบบไหน เช้าชามเย็นชามท้ังนั้นนะครับ 
แก้ปัญหาไม่ถูก ชาวบ้านเดือดร้อนไม่รู้ ท่านเลขาบันทึกไว้ด้วยนะครับที่ท่านผู้บริหาร
ชี้แจง ปลัดชี้แจง เวลาชาวบา้นถามผมได้เอาวาระการประชุมให้ชาวบ้านดูนะครับ ครับ
ท่านอ่ืนมีเรื่องอ่ืนไหมครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย มีศรี  ขอเชิญครับ 

 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับท่านประธานสภา  ผมสิทธิชัย  มีศรี สท.เขต 2 ผมเองอยากน าเรียนผ่านท่าน

ประธานไปยังคณะบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการร้องเรียนมีชาวบ้านหมู่ที่ 1 มี
การ้องเรียนผ่านผมมา ในเรื่องของถนนก็มีอยู่ 2 สาย สายแรกที่ทางเทศบาลด าเนินการ
ไปแล้ว ไม่ทราบว่าแล้วเสร็จหรือยัง เสร็จไปแล้วผมก็ไม่รู้ถนนซอยนางเหื้อง ขณะนี้ฝนตก
หนักถนนที่ท าไปแล้ว ก็ไม่ทราบว่าแล้วเสร็จหรือผ่านหรือยังครับ มีบางส่วนเกิดช ารุด
เสียหาย ผิวหินคลุกท่ีท าไปแล้วบดอัดไปแล้วน้ าชะล้างไปหมดแล้วครับ ครับอีกซอยหนึ่ง
ซอยนบปราบ หลังจากฝนตกหนักน้ าได้ชะล้าง  พ้ืนผิวก็เป็นร่อง  บางแห่งก็เป็นหลุม บาง 



 ๑๔ 
แห่งก็เป็นโคลน ชาวบ้านที่สัญจรไปมาก็สัญจรไม่ได้สะดวก  ผมเองอยากจะ

น าเสนออย่างนี้ ว่าให้ทางกองช่างลงไปส ารวจเพ่ือน ามาเสนอเป็นงบประมาณต่อไปครับ 
ในส่วนตรงนี้ผมเองอยากจะขออนุญาต ท่านประธานในเรื่องของถนน 2 สายนี้ เจ้าของ
พ้ืนที่หรือผู้ใหญ่ ก็น าเสนอในส่วนรายละเอียดนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านบริหารชี้แจงก่อนครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับเดี่ยวให้ทางผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 ครบั ได้ตอบทีเดียวเลยครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายหิรัญกฤษิฎ์ เล็กข า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
ครับเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ผมนายหิรัญกฤษิฎ์ เล็กข า ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1 คลองปราบ ผมขอฝาก ผอ.กองช่างครับเรื่องถนนบ้านนางเหื้อง วงนรา ครับ 
เพราะตอนนี้ได้เกิดความเสียหายครับ ช่วงระยะทางปากทางเข้าไปถึง 200 เมตร จนถึง 
300 เมตร เพราะถนนหินคลุกมีการชะล้างของน้ าช่วงฝนตกหนัก ตอนนี้ได้เกิดความ
เสียหาย เพราะชาวบ้านหรือชาวสวนที่สัญจรไปมาไม่สะดวกในการสัญจรไปมาครับ ตรงนี้
ผมก็ขอฝากด้วยนะครับ เพราะระยะทางช่วงแรกตรงนี้ก็ได้ขนาด 3 เมตร แต่พอไปช่วง
ประมาณช่วงหลัง ๆ 300 เมตรเป็นต้นไป บางครั้งความกว้างก็ไม่ได้ถึง 3 เมตร เพราะ
ผมก็ได้ไปลงส ารวจเอง วัดเอง ผมเอาตลับเมตรไปวัดเอง ครับผมก็ขอฝากทางผอ.ช่างด้วย
ครับ และเรื่องต่อไปเรื่องถนนงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปี 2561   ที่หนองน้ านบ
ปราบนะครับ ตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายรถวิ่งมีหินคลุก ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหน้าดิน
หมดแล้ว ครับตรงนี้ก็ผมก็ขอฝากด้วยชาวบ้านก็บอกว่าถ้ารถต่ าๆ วิ่งได้รับอันตราย และ
ช่วงแรกความกว้าง 4 เมตร พอไปช่วงหลัง ๆ ก่อนที่จะถึงหนองน้ านบปราบ ผมก็ได้ไปวัด
มาดูแล้ว ตรงนี้ผมก็ขอฝากทางผอ.ช่างด้วย ว่าได้ขนาดตามที่ว่า 5 เมตร เสมอกันไหม
ครับ ผมขอขอบคุณประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตรงนี้ผมก็
ขอน าเสนอไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตามท่ีผู้ใหญ่บ้านได้ถามในประเด็นนบปราบ 

ไม่ทราบว่าผู้บริหารได้เข้าไปวัดความกว้างถูกต้องไหมครับ อย่านั่งเทียนครับ อย่ามาแก้
แบบอย่ามาตกลงบันทึกอะไรต่าง ๆ ครับ ที่ท่านผู้ใหญ่บ้านว่าความกว้างข้างหน้าได้  5 
เมตร ข้างหลังแคบอย่าท านะครับ ช่างต้องไปวัดให้ได้ระดับนะครับไม่ใช่มาแก้ในสภา มัน
มั่วนะครับขอให้ชัดเจนเลยดีกว่าครับ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับ ผมให้รองพิญญานะครับ  เพราะรองพิญญากับผู้อ านวยการกองช่างลงไปวัด

เองครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับ  ขอเชิญครับท่านรอง 

 



 ๑๕ 
นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

กราบเรียนท่านประธานสภา  ผู้ใหญ่โกมล  ก านันจิรพันธ์  มีพัฒน์  และผู้ใหญ่
หิรัญฤกษิฎ์  ครับ เนื่องจากถนนสายนบปราบที่ว่าจะท าถนนลาดยางนะครับ ประมาณ 
90 เมตร วันนั้นผมก็ลงไปวัดเองกับกองข่างนะครับ เพราะว่าถนนจริง ๆ กว้างประมาณ  
80 เมตรนะครับ ผมไปวัดให้ได้ 5 เมตร ข้างหน้าและข้างหลังวัดตลอดนะครับ เพราะ
เป็นพื้นที่ท่ีรั้วสองข้างถึงรั้วของชาวบ้านครับ  เพราะมันมีรั้วก ากับอยู่แล้วครับ    มีเสาไฟ  
ผมก็ไปวัดกับกองช่าง เพราะมันมีไหล่ ยังท าไหล่ได้อีกกว้างประมาณ 6 เมตร พูดจริง ๆ 
6 เมตรท าได้แต่ว่ามาตรฐาน 5 เมตร  ผมไม่ได้นั่งเทียน เพราะผมไปวัดเอง ผมคิดว่าคงไม่
ผิดพลาดตัวนี้ แต่เรื่องที่ว่าถนนลูกรัง ที่น้ ากระชากผิวลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ เดี่ยว
ผมจะให้รถเทศบาลไปปรับให้ แต่ว่าเรื่องเอาหินมาถมคงถมไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่มีหินอยู่ 
แต่อีกไม่นานจ่ายขาดเงินสะสมเราก็จะลาดยางครับ  ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับ ขอบคุณมากครับท่านรอง ที่ว่าหินคลุกได้หลุดออกจากพ้ืนผิวนะครับ เราจะ

ไปท าอะไรไม่ได้นะครับ เพราะอยู่ในประกันสัญญาของผู้รับจ้าง เมื่อครบจ านวนกี่ปีก็ค่อย
ซ่อมแซมนะครับ ครับเข้าใจด้วยนะครับ  ถ้ารถเทศบาลไปช่วยก็ให้ชาวบ้านผ่านไปได้หรือ
ว่าซ่อมแซมเอาหินไปลงมันไม่ได้นะครับ เพราะมันผิดระเบียบนะครับ ขอเชิญท่านนายก
ครับ 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับในส่วนถนนสายบ้านนางเหื้องนะครับ หลังจากประธานตรวจงานจ้างลงดูพ้ืนที่ 

หลังจากนั้นก็มีเหตุสุดวิสัยนะครับ  ก็มีฝนตกหนักและช่วงนั้นเป็นช่วงมรสุมนะครับ และ
อีกอย่างหนึ่งสายนี้เดิมพ้ืนที่เกษตรกรพื้นที่สูงกว่าถนน จะมีพวกหญ้า วัชพืช อยู่ในสวน
ยาง และหลังจากนั้นก็มีการขุดคูจากส่วนที่สูงลงมาท่ีต่ า เมื่อก่อนจะมีพวกวัชพืชจะช่วย
ยึดดินไว้และช่วยซับน้ าไว้ ตอนนี้สวนก็ไม่มีวัชพืชนะครับทั้งแปลง และอีกอย่างคูระบาย
น้ าที่ขุดกลางสวนมาลงที่ถนนนะครับ ก็เป็นปัญหาที่สุดวิสัย ผมเองก็จะเข้าไปคุยกับ
ราษฎรที่มีสวนยางพาราอยู่ใกล้กับถนนนะครับ  น่าจะมีการแก้ไขนะครับในส่วนตรงนั้น 
แต่ที่หลังจากมีการตรวจงานจ้างผ่านแล้ว ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่ว่าท าให้ถนนเสียหายนะครับ 
ซึ่งที่ท่านประธานพูดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประกันอยู่  ผมเองก็ไม่อยากให้เสียหาย ก็
อยากให้วิ่งได้นะครับ แต่ก็จะเข้าไปดูแลนะครับ ตรงนี้ก็มีการพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะ
ครับ และก็ผู้รับเหมาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญเลขาครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบ
เนื่องมาจากการ ประชุมสภาสมัยแรกนะครับ ถามนายกเรื่องฝายนะครับ ฝายบ้านป้านวล
ครับ ตอนนี้ที่นายกบอกว่าปภ.จะมาท านะครับเรื่องได้ไปถึงไหนแล้วครับ บ้านป้านวลนะ
ครับ ขอบคุณมากครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 
 
 

 



 ๑๖ 
 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ฝาย

ป้านวลเมื่อก่อนมีงบของ ปภ.นะครับสองล้านบาท ช่วงนั้นคืองบประมาณในการขุดลอก 
ในการประสานผมจะให้ทางกองช่างซึ่งได้ประสาน ในส่วนของ ปภ.นะครับ ตัวนี้ขั้นตอน
ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากขุดลอกปรับเปลี่ยนมาเป็นฝายกั้นน้ าของ ปภ.นะครับ
เดี่ยวให้น้องช่างเพ่ิมเติมรายละเอียดที่มีการประสานนะครับ ในส่วนของกรมส่งเสริมนะ
ครับ ที่จะปรับเปลี่ยนจากการขุดลอกมาเป็นฝายในส่วนตรงนี้ ก็ให้ทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจง
นะครับ ส่วนในการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมเองก็จะให้ช่างไปส ารวจ ตอนนี้หน้าฝนมาถ้า
งบประมาณช้าจะท าให้พ้ืนที่ของราษฎรที่อยู่ใกล้ ๆ  เสียหายนะครับ มีสวนเงาะจะ
เสียหายนะครับ ผมก็ให้กองช่างและรองพิญญาลงไปส ารวจพื้นที่ เพ่ือหาหินใหญ่ใส่เพื่อ
ป้องกันแนวตลิ่งไว้ก่อนนะครับ  ตรงนี้ก็ทางกองช่างประมาณราคาครับ และทางเทศบาล
จะเป็นผู้ด าเนินการนะครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ท่านนายกครับ ขอเชิญคุณบัญชา  คงศิริ ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิก ก านันจิรพันธ์  มีพัฒน์  ผู้ใหญ่
โกมล  ชุมศรี และผู้ใหญ่หิรัญกฤษิฎ์   เล็กข า และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านครับ 
กระผมบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเขต 1 ครับ สืบเนื่องมาจากโครงการของหมู่ที่ 4 
ก่อสร้างคูระบายน้ านะครับ หน้าบ้านนายลอยหนองเภานะครับ ผู้รับเหมาได้ขุดกองดิน
ขึ้นมากองบนถนนนะครับ ตอนนี้เป็นฤดูฝนท าให้มีการชะล้างดินลงมา ท าให้การล าเลียง
พืชผลทางการเกษตรล าบากครับ ผมอยากให้คณะผู้บริหารฝากไปยังกองช่างช่วยดูแลตรง
นี้ด้วยนะครับเพื่อจะให้แนวดินที่อยู่ในบริเวณที่สามารถล าเลียงการขนส่งพืชผลการเกษตร
ได้สะดวกนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ 

 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ผมมีอยู่เรื่องเดียวกับท่ีคุณ
บัญชาครับ  ผมได้ท าหนังสือเข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับ เรื่องถนนที่ก่อสร้างคูระบายน้ า
ครับ ผมดูแล้วผู้รับเหมากับผู้บริหารไม่ทราบว่าใครใหญ่กว่ากันครับ ผมไปบอกก่ีครั้งก็ไม่
เคยจะท า   ผู้บริหารก็ไม่ทราบว่าได้เข้าไปประสานกันหรือเปล่าวันนั้นรองพิญญาก็ไปคุย 
ผมก็อยู่นะครับ แต่ผู้รับเหมาก็ไม่ท านะครับ  ผมว่าน่าจะเอาให้เด็ดขาดทีนะครับตรงนั้น 
มันเลอะเทอะอย่างแรงครับ รถก็วิ่งไม่ได้  เมื่อวานจอดเฉยๆ ผมจะผ่านไม่ยอมหลบครับ 
เพราะจอดไม่ใช่ท าอะไรจอดเฉย ๆ ครับ ขวางทางครับ บนถนนเลอะเทอะขับข่ีไม่ค่อยจะ
ได้ครับ ผมอยากให้จริงจังกับผู้รับเหมาที่ดื้อครับ ดื้อไม่รู้ครับว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่างไร
ครับ หลายคนบอกว่าอยากจะให้เสร็จๆสักทีท าอะไร ตอนนี้ผมเห็นท าเปลี่ยนผู้ท าไปหลาย
คนแล้วนะครับ หลายชุดแล้วไม่ทราบเพราะอะไร 

 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ ผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีการล้มเจ็บเทศบาลรับผิดชอบนะ
ครับ กองดินนั้นนะครับ เพราะที่นาสารมีมาแล้วครับฝาท่อไม่ปิดมิด กองดินตั้งชาวบ้าน
ขับรถออกไปชนตาย เทศบาลรับผิดชอบนะครับ ทางเทศบาลต้องประสานกับผู้รับจ้างให้
แก้ไขโดยด่วนอย่าให้เกิดอุบัติเหตุก่อน ถ้าเกิดเสียหาย ล้มตายใครรับผิดชอบ ท่านคิดดู
ครับชีวิตคนเรา ครับขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับท่านประธานสภาเดี่ยวผมให้รองพิญญา ซึ่งเป็นผู้ประสานผู้รับเหมาในหมู่ที่ 4 

เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดนะครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอเชิญรองพิญญา  ครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับ ผมก็เข้าใจว่า

ทุกโครงการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ผมเข้าใจว่า 1 การซื้อซอง ทางผู้บริหาร
เทศบาลจะไม่รู้ว่าจะได้ใครครับ ได้มาแล้วท่านดูปัญหาผมว่าโครงการต่อไปหลายปัญหา
น่าจะมีปัญหาแบบนี้ เพราะผู้รับเหมาบางท่านดื้อนะครับ เคยไปพูดไปคุยด่ากันก็มี นี่คือ
เรื่องจริงนะครับที่ผ่านมา แต่สภาพที่หนองเภาผมก็เห็นด้วยนะครับ เพราะสภาพจริง ๆ 
ผมไปคุยหลายครั้งเหมือนกันครับ เพราะทุกครั้งชาวบ้านเขาร้องเรียนมา แล้วกม็ีหนังสือ
ผมก็ไปพูดมาตลอดว่า 1. ถ้าท่านท าแล้วถนนใช้การไม่ได้เลอะอย่างไร ท่านต้องปรับแต่ง
ให้ถนนใช้การได้เพราะผู้รับเหมากองดินไว้สองข้างทางครับนี่คือปัญหาหลักผมดูแล้วพอ
น้ ากระชากลงมาก็เลยตกมาลงกลางถนน ผมก็คุยตลอดว่าให้ท าอย่างไรให้ชาวบ้านได้วิ่ง
โดยสะดวกและปลอดภัย ผมก็พูดปากเปล่าไปหลายครั้ง ทุกครั้งที่ผมไปผมคุยทุกครั้ง 
ร้านค้าก็แจ้งผมมาว่าตอนนี้ก็ปิดทางเข้าบ้านเขา เข้าทางเดียวก็ล าบาก ที่เขาให้กองดิน
เมื่อก่อนเขาคิดว่าท าไมห่ลายวัน เขาบอกอย่างนั้น เขาบอกว่าใกล้หมดสัญญายัง ผมว่าสิ้น
เดือนนี้ก็น่าจะหมด งานไม่แล้วเสร็จเขาก็ต้องท าต่อให้แล้วเสร็จ แต่ว่าเรื่องพูดคุยผมก็
พูดคุย ผมขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เป็นห่วง ผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน ผมไปคุยกับ
ผู้รับเหมาหลาย ๆ ครั้งครับเขาก็ไม่ท า ผมจะเอารถเทศบาลไปกรีดให้ก็ไม่ได้ครับ แต่ถ้ามี
ปัญหามันก็มีรถชาวบ้านก็จ้างได้ แบคโฮเขาก็มี แต่เขาไม่ด าเนินการ นี่ผมรับปากท่ีประชุม
เดี่ยวผมจะท าเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับ เพ่ือจะให้ผู้รับเหมาเขาด าเนินการ ถ้ายังไม่
ด าเนินการอีก เกิดอันตรายเหมือนท่านประธานบอกว่าถ้าเกิดคนล้มเทศบาลต้อง
รับผิดชอบ เพราะชาวบ้านรู้ว่าเราท า แต่ที่ว่ามีกระแสว่า ผมไม่ท าเนื่องจากเป็นคนของ
เทศบาลคือไม่ใช่ครับ รู้จักกันผมก็ไม่เคยรู้จักกันส่วนตัวนะครับนั่นคือไม่ไม่ใช่ ผมบอกว่า
การซื้อซองเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และ e-bigdind เราไม่สามารถรู้จักผู้รับเหมาหรือ
อะไรได้ครับ แต่ถ้าพูดคุยกันได้ผมว่าดี ผู้รับเหมาบางคนก็ดีนะครับ แต่บางคนได้แล้วเขาก็
ไม่สนใจ  ขอบคุณมากครับ ผมจะท าเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่งครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ท่านรองพิญญา  คงศิริ ผมหารือหน่อยครับว่าให้ท่านรองท า

หนังสืออีกครั้งหนึ่ง  ถ้าเขาไม่ท าผมให้เทศบาลท านะครับ เรารู้ว่าผิดระเบียบแต่ชาวบ้านขี่
ไม่ได้ ต้องแก้ให้เขานะครับ มันผ่านไม่ไหวจริง ๆ ครับ ขอให้ท่านรองท าหนังสืออีกครั้ง 

 



 ๑๘ 
 
หนึ่งถ้าเขาไม่ท าเอารถไปท า ไปปาดก่อนก็ได้นะครับให้ชาวบ้านได้ใช้ก่อน ขอบคุณ

มากครับ ครับขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมนายสิทธิชัย   มีศรี  เขต 2 ผมอยากจะหารือและปรึกษากับคณะบริหาร พ้ืนที่

หมู่ที่ 5 พ้ืนที่การดูแลของผมเองครับแถวบ้านนางม้วย  แซ่ฮือ เป็นถนนส่วนบุคคล แต่ว่า
มีล าห้วยเป็นล าห้วยสาธารณะที่ตัดผ่านตอนนี้ฝนตกหนักน้ าได้ชะล้างแทงตลิ่ง ตอนนี้เกิด
ความเสียหาย ที่ผมต้องการหารือในเรื่องตรงนี้ เพราะตอนนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมาหา
ผมวันไม่รู้กี่ครั้งว่าทางเทศบาลสามารถช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้ได้หรือไม่ แก้ปัญหาให้เขา
ได้หรือไม่  เพราะมันเกิดก าลังที่เขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าว่าเป็นไปได้ทางเทศบาลมี
ก าลังงบประมาณที่ว่าช่วยเหลือตรงนี้ได้ ผมไม่ทราบว่าได้หรือไม่แต่ถ้าได้ก็อยากให้กอง
ช่างไปช่วยดูแลด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับในส่วนประเด็นที่ท่านสมาชิกได้คุยมานะครับ  ก็ไม่ทราบว่าถนนสายนี้มี

ประชาชนใช้สัญจรไปมาหลายท่านนะครับ หรือเป็นส่วนตัวคนเดียวหรือลักษณะแบบไหน
นะครับถ้าไม่ติดกับข้อระเบียบหรืออย่างไร ผมจะให้ทางกองช่างไปส ารวจก่อน เผื่อจะ
หาทางแก้ไขให้ราษฎรที่มีความเดือดร้อนนะครับ  แต่ก็ให้เข้าตามรูปแบบตามหลักเกณฑ์
ที่สามารถน าเงินเข้าไปช่วยเหลือทุกคนได้  จะมอบให้ทางกองช่างไปส ารวจจะประสาน
สมาชิกท่ีได้น าเสนอเมื่อกี้นะครับ ท่านสิทธิชัย  มีศรี นะครับ จะส่งมอบให้ทางกองช่างไป
ส ารวจนะครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ท่านนายกครับ  ขอเชิญท่านรองพิญญา  ครับ 

 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับผมเข้าไปส ารวจสองครั้งนะครับ ตอนที่เอาลูกรังไปถมเมื่อก่อนนะครับ ก็เข้าไป

ดูให้แล้ว เนื่องจากเป็นถนนส่วนตัว แล้วก็ตรงนั้นมีท่อหลายท่อนะครับถูกน้ าแทงผ่าน ผม
แนะน าให้ว่า คือ 1.ให้เขาด าเนินการเอง ใช้ท่อหงายขึ้นแล้วเอาทรายใส่แล้วก็ใช้ฟาดเสา
ไฟฟ้าก็ได้ แต่ว่าเป็นของส่วนตัวนะครับเพราะไม่สามารถด าเนินการได้ผมเข้าไปดูแล้วนะ
ครับ เพราะทางมันก็เป็นทางผ่านสวนไปด้วย ก็มีภาพโทรศัพท์ผมถ่ายเรียบร้อยแล้ว แกว่า
มีวิธีไหนบ้างผมก็บอกแกแล้วนะครับ เพราะแกมาเทศบาล 2 – 3 ครั้ง ผมก็ไปดูให้ไม่ใช่
นิ่งนอนใจครับ ไปดูให้เรียบร้อยแล้ว แนะน าวิธีให้เรียบร้อยแล้ว แต่แกก็ว่าช่วยวิธีไหนบ้าง
ก็มาปรึกษา เมื่อก่อนมาคุยกับปลัดทวีศักดิ์   ครับ      ก็เป็นถนนทางเข้าส่วนตัวเราก็
งบประมาณไม่ได้ครับ  แต่ถ้าใช้ส่วนรวมเราก็สามารถด าเนินการได้นะครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
 
 
 
 



 ๑๙ 
นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

  ผมสิทธิชัย  มีศรี ที่ทางรองพิญญาพูดมันคนละเส้นครับ คนละสายครับ สายนี้อยู่
ที่ทางบ้านนางม้วย เลยครับไม่ได้วางท่อครับ เขามีการวางท่อบล็อกอยู่แล้ว  แต่ว่าน้ ามัน
ไหลแรง ที่ว่าท่านนายกพูดว่ามีประชาชนชาวบ้านใช้หลายรายหรือไม่ ผมคิดว่าก็มีหลาย
รายที่ใช้ในตรงนี้ และท่านบริหารท่านนายกบอกว่าให้กองช่างเข้าไปดูแล เข้าไปส ารวจผม
ว่าถ้าเป็นไปได้ต้องเร่งครับ ต้องไปดูเลยครับ จะได้ให้ค าตอบเขาว่าได้หรือไม่ ถ้าปล่อยไว้
นานความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ท่านสิทธิชัย  มีศร ีครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ผมก็แจ้งมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 11 /2561 ครับ ส านักงานธิการมหาเถร   

 สมาคม มติที่ 271/2561 เรื่องวัดคลองปราบกัลยาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอกัน
เขตจัดประโยชน์ ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 11 /2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือที่ สฎ 
0034/21868 ลงวันที่ พฤศจิกายน 2560 แจ้งว่า วัดคลองปราบกัลยาราม ต าบล
คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์ขอกันเขตจัด
ประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3105 เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 81 
ตารางวา โดยขอกันเขตจัดประโยชน์บางส่วน เนื้อท่ีประมาณ 1 งาน 50 ตารางวา (กว้าง 
20 เมตร  ยาว 30 เมตร ) เพ่ือให้เทศบาลต าบลคลองปราบเช่าเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม  
ฌาปนสถาน และขอเช่าที่ดินคราวละ 3 ปี  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนสถาน ได้ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครอง
สงฆ์ตามล าดับชั้น และฝ่ายบ้านเมืองแล้วจึงมอบหมายให้นางฉวีวรรณ  แซ่อ้ึง  นายช่าง
โยธาช านาญงาน และนายมงคล  ราชภิรมย์ นายช่างโยธาช านาญงาน ไปตรวจสอบ
สถานที่ที่ขออนุญาตร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลคลองปราบ ไวยาวัจกร และเจ้าอาวาสวัดคลองปราบกัลยาราม 
จากการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตพบว่า เทศบาลต าบลคลองปราบขอเช่าเพ่ือ
ปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถานอยู่ด้านทิศเหนือ และจากการลงพ้ืนที่ปรากฏว่าบริเวณด้าน
ทิศใต้ของวัด ติดทางสาธารณะได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 และอาคาร
ประกอบอีกหลายหลังในบริเวณนี้จึงขอกันเขตจัดประโยชน์ในคราวเดียวกัน เนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่ 18 ตารางวา จึงมีความเห็นประกอบการขอกันเขตจัดประโยชน์ ดังนี้ 
 1. วัดคลองปราบกัลยาราม ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานีมีที่ดินที่ตั้งวัดตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 3105 เนื้อท่ีประมาณ 12 ไร่ 3งาน 81 ตาราง
วา  
 2. วัดมีความประสงค์ให้เทศบาลต าบลคลองปราบเช่าเป็นบางส่วนเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมฌาปนสถาน เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 50 ตารางวา และอาคารอเนกประสงค์ 
เนื้อท่ีประมาณ 1 ไร่ 18 ตารางวา  
 3. รวมเนื้อที่ที่ขอกันเขตจัดประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา
และวัดจะเหลือเนื้อท่ีตั้งวัดประมาณ 11 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา  
 4. เห็นควรให้กันเขตจัดประโยชน์ได้ เพราะบริเวณดังกล่าวไม่บดบังทัศนียภาพ
ของวัด และเป็นประโยชน์กับประชาชนรอบวัด  



 ๒๐ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า (พศป.) เพ่ือพิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้วัดคลองปราบกัลยาราม ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กันเขตจัดประโยชน์โฉนดที่ดินเลขที่ 3105 (บางส่วน) เนื้อท่ี
ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา เพื่อให้เทศบาลต าบลคลองปราบ เช่าเพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมฌาปนสถาน และสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามที่เสนอ และให้ด าเนินการสร้าง
รั้วล้อมรอบแนวเขตที่ดินขอกันเขตจัดประโยชน์ให้เรียบร้อยทุกด้าน 
 2. ให้วัดคลองปราบกัลยาราม แจ้งผลการท าสัญญาเช่าต่อส านักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติ เพื่อรายงานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ า 
(พศป.) ทราบ 
 3. ให้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสน
สมบัติกลางประจ า (พศป.) เสนอและให้ด าเนินการได้ทันที โยไม่ต้องรอรับรองรายงาน
การประชุม   ลงชื่อ พันต ารวจโท พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม  
 ผมเองขอแจ้งให้ทางสภารับทราบในส่วนขอใช้พื้นที่วัดคลองปราบ ผมเองมี
รายละเอียดที่เสนอแค่นี้ ก็ขอเชิญก านันจิรพันธ์  มีพัฒน์  ผู้ใหญ่โกมล  ชุมศรี ผู้ใหญ่
หิรัญฤกษิฎ์ เล็กข า มีเรื่องน าเสนอครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับท่านนายก  ขอเชิญท่านผู้ใหญ่โกมล  ชุมศรีก่อนครับ 
 

นายโกมล  ชุมศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ครับ กระผมนายโกมล ชุมศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  ผมนั่งฟังเมื่อกี้สมาชิกได้เคารพถึงเหตุอัน
จะเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน หรือเหตุจากสาเหตุอ่ืนอันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทาง
ฝ่ายเทศบาล ต าบลคลองปราบ ก็น าเรียนด้วยความเคารพว่าเป็นห่วงเป็นใยด้วยกับท่าน
คนหนึ่ง ฉะนั้นเมื่อเรารู้ถึงสภาพว่าน่าจะเกิดเหตุ สิ่งหนึ่งที่เราพอจะท าได้ก็คือมาตรการ
ป้องกัน เมื่อเหตุนั้นเกิดขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของ
ลูกหลานเราในท้องที่ต าบลคลองปราบ ขออนุญาตน าเรียนว่าเราน่าจะมีมาตรการป้องกัน 
ในกรณีที่ท่านยกเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอันมีพ้ืนถนนเป็นอุปสรรค เนื่องจากการ
ก่อสร้างนั้นผมคิดว่าเราไปคุยกับผู้ประกอบการแล้วได้รับการปฏิเสธหรือว่าบิดเบือน
เจตนารมย์ของเขานั้น ให้เป็นหน้าที่ของเขาแต่เราน่าจะต้องท าตรงนี้ให้กระจ่างชัดนะครับ 
คือมีนิติกรอยู่ในขณะนี้ น่าจะใช้นิติกรของเราให้เกิดประโยชน์ในช่องทางของกฎหมายว่า
มีข้อหนึ่งวรรคใดที่พอจะให้ผู้ประกอบการได้รับผิดชอบในตรงนี้ น่าจะเป็นป้ายบอกใน
พ้ืนที่อันตรายโดยมีแสงไฟหรือมีสัญลักษณ์ นะครับบอกกล่าวตรงนั้น ก็ขออนุญาตว่าเรา
จะต้องด าเนินการตรงนั้นให้ชัดเจนนะครับ ถ้าเหตุเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มีการกระท า
ดังกล่าว หรือว่ามีสัญลักษณ์บอกให้รับรู้รับทราบถึงพ้ืนที่อันตรายเราจะมีความผิดนะครับ 
ฉะนั้น ปัจจุบันนี้การร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์อะไรต่าง ๆ นั้นมันรวดเร็วนะครับ ฉะนั้น
เราป้องกันก็ถือว่าถูกต้องแล้วครับ ขออนุญาตเสนอในประเด็นนี้ 
ในประเด็นที่ 2 ที่ท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับส านักงาน สปก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ครับ คือเส้นทาง เทศบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือพ่ี



 ๒๑ 
น้องราษฎร์ตรงนั้นถือว่าส าคัญ และจ าเป็นจริง ๆ นะครับ เพาะว่าเส้นทางนั้นเป็น
เส้นทางสายหลักท่ีพ่ีน้องเกษตรกร จากหลาย ๆ ท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคีรีราษฎร์
เอง หรือหมู่บ้านใกล้เคียง หรือจากต่างต าบลได้มาประกอบอาชีพกรีดยางใช้เส้นทางตรง
นั้น ฉะนั้นผมคิดว่า สปก.ก็ก าลังจะยื้อเวลา ลักษณะที่ว่าธุระไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้น ผม
เห็นใจท่านปลัดครับที่ได้ไปติดต่อและได้รับการเชิงปฏิเสธมา ผมขออนุญาตน าเสนอเพ่ือ
พิจารณาครับว่าเราในฐานะองค์กรที่พอจะท าได้เพ่ือสิทธิประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 
ขอน าเรียนว่าท่านประธานต้องบันทึกในวาระการประชุม  แล้วฝากให้ท่านประธานได้
ศึกษารายละเอียดกับน้องนิติกร และเสนอต่อศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด ผมคิดว่าถ้าเรา
ไปในเส้นทางนี้ สปก.ก็อยู่นิ่งไม่ได้ครับ ฉะนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นภาพที่เราจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับขออนุญาตน าเรียนไว้เพ่ือพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับท่านท่านผู้ใหญ่โกมล  ชุมศรี  ที่ให้ข้อคิดนะครับ ผมว่าแบบนี้

ครับล่ารายชื่อแล้วก็ให้เทศบาลส่งเอกสารไปที่ศูนย์ด ารงธรรมว่า สปก.  ไม่ด าเนินการ
ชาวบ้านเดือดร้อน ท่านก็รู้ว่าหน่วยงานของรัฐถ้าไม่ติดตามจริงๆ ไม่ท าหรอกครับ ขอเชิญ
คุณวันชัย  ครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมอยากทราบว่าตอนนี้เรื่องของเยาวชนไปถึงไหนแล้วครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
 

นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  
เรียนท่านประธานสภา สมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้านครับ เรื่องเยาวชนตอนนี้ก็ได้

ด าเนินการ วันนั้นที่อบรมก็ได้ส่งไปอบรมแล้ว ต้องรออีกช่วงหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันยัง
ติดขัดบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะว่า ไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่เขาไม่ให้ไปทุกปีแล้ว
ครับ ไม่ให้ไปทุกปีเหมือนปีที่แล้ว มีหนังสือจะไปทุกปีไม่ได้แล้วครับ ท ากิจกรรมในต าบล
ได้ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับผมคิดว่าส าหรับเยาวชนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ บางทีเด็กๆ ถ้าเราไม่พา

มันก็ไปไม่ได้  ถ้าเราพามันก็ได้มีประสบการณ์ ผมยกตัวอย่าง สท.สดครับ สท.สดไปกับ
เราตั้งแต่เป็นเยาวชน กลับมาได้เป็น สท. นี้มันก็ดีไปอย่าง บางทีอาจจะเห็นว่าคนใหญ่ ๆ 
ให้ความสนใจ ผมว่าบางทียึดระเบียบนะครับ แต่ว่าเรื่องถูกใจต้องมีบ้างครับอย่ายึดแต่
ระเบียบอย่างเดียว ผมจะพูดตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าผมเห็นเยาวชนอยู่มากเหมือนกับเราชี้น า 
ผมว่าถ้าเราไปยึดระเบียบ ต่อไปเยาวชนไม่มีคลองปราบ ผมว่านะผมสังเกตองค์กรอ่ืนครับ  
ที่ว่าของเราเคยเป็นหนึ่งมาตลอดครับ พอเรามายึดระเบียบสูนหายหมดครับ ถึงต่อไปผม
ว่ามันจะเกิดกับเยาวชนอีก ถ้าว่าเรายึดแต่ระเบียบไม่มีการถูกใจเข้ามาบ้างนะครับ ผมว่า
บริหารน่าจะต้องพิจารณาดูครับ 

 



 ๒๒ 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้บริหาร ขอเชิญครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับในส่วนประเด็นนี้นะครับ ผมได้ประสานหัวหน้าส านักปลัด เพ่ือมาคุยให้ความ

กระจ่างในส่วนของกิจกรรมของเยาวชน รอสักครู่นะครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้บริหารครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ มีเรื่อง

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ คือเรื่องการแข่งขันกีฬา อปท.ครับ เมื่อก่อน
ทุ่งเตาใหม่จะเป็นผู้ด าเนินการแต่เนื่องจากงบประมาณเราไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แต่ทาง
เทศบาลท่าชีและหลาย ๆ หน่วยงานเห็นว่ายังมีความส าคัญ เพราะกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ระหว่างเทศบาลกับอบต. เมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลท่าชี ได้เชิญเทศบาลและ
อบต.และอ าเภอเข้าร่วมประชุม เพ่ือหาแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 
อปท.คัพ อีกครั้งหนึ่งครับ ผมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 1.ระเบียบจะยึดแบบเดิมแล้วก็
ต่อไปในการแข่งขัน คือ อสม. อปพร. และครู จะไม่เข้าร่วมเอาแต่คณะบริหาร ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน และผู้ช่วย สารวัตร และแพทย์ครับ ถ้าในการแข่งขัน แต่เนื่องจากการติด
งบประมาณ เขาว่างบประมาณในครั้งนี้คือให้เทศบาลอุดหนุนเทศบาลละ 5,000 บาท 
ครับ ค่าประกันทีม 1,000 บาท ชุดหาเอง ของรางวัลถ้วยเขาจะจัดหาให้ เพ่ือให้เป็น
กีฬาสามัคคีจริง ๆ ไม่หวังผลประโยชน์ ไม่หวังผลก าไร ผมเลยหารือกับเพ่ือนสมาชิกทุก
ท่าน และข้าราชการทุกท่าน เพราะทุกคนผมดูถ้าลดจ านวน อสม.อปพร.ออกมันก็เหลือ
น้อย เพราะว่าทุกคนน่าจะต้องเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา อปท.คัพนะครับ ท่าชีจะเป็น
เจ้าภาพให้ก่อนนะครับ ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อระเบียบแล้วเสร็จ
เมือ่ไหร่ วันไหนก าหนดการแข่งขัน เราได้นัดมาซ้อมกันครับ ก าหนดอายุ 35 ปีขึ้นถ้าเป็น
ผู้มาจากการแต่งตั้ง ผู้มาจากกการเลือกตั้งไม่ก าหนดอายุนะครับ ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่ง
ที่ว่าเราจะต้องมีการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ  ผมคิดว่าเพ่ือนสมาชิกทุกคนคงให้ความ
ร่วมมือครับ จะได้ออกก าลังกายกันอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ขอเชิญครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับผมสิทธิชัย  มีศรี สท. เขต 2 ก่อนที่ส านักงานปลัด จะมาตอบในเรื่องของสภา

เด็กและเยาวชน ผมเองอยากน าเรียนผ่านท่านประธานและผู้บริหารให้ทบทวนและให้คิด 
ว่าท่านเอากฎระเบียบมาเป็นตัวท าลายจิตใจเด็กอย่างรุนแรงครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 
 
 
 



 ๒๓ 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

ครับในส่วนประเด็นที่ท่านสมาชิกก็มีแนวคิดกันหลาย ๆ มุมนะครับ หลังจาก
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนต าบลคลองปราบ ทางผู้บริหารก็มอบนโยบายให้กับส านักงาน
ปลัดในการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็ก ของต าบลคลองปราบ คือท าอย่างไรให้ถูกใจและ
ถูกต้อง ผมเองก็พยายามหาแนวคิดและมอบนโยบายให้กับผู้ที่ท าโครงการ ในส่วนตรงนี้ก็
ถือว่าทุกท่านก็ได้ผ่านความเป็นเยาวชน ผ่านความเป็นเด็กมาก่อนนะครับ ผมเองก็หา
แนวทางนะครับตอนนี้  ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องท าไม่ได้นะครับ ท าได้แต่ต้องให้ถูกใจและถูกต้อง
ครับ หัวหน้าส านักงานปลัดเป็นผู้รับผิดชอบสภาเด็กและเยาวชนต าบลคลองปราบ ได้เข้า
มาในที่ประชุมแห่งนี้แล้วนะครับ   ผมขออนุญาตประธานให้หัวหน้าส านักงานปลัด   
คุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา  ไดช้ี้แจงกิจกรรมหลังจากวันที่เราประชุมสภาเด็กและเยาวชนต าบล
คลองปราบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ    ของกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบล
คลองปราบครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน  คณะผู้บริหาร ในส่วนของการ

ด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลคลองปราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ
เรียนตามล าดับขั้นตอนดังนี้ครับ อันดับแรกการจัดศึกษาดูงานส าหรับเด็กและเยาวชนที่
เราจัดมาทุกปีปกติผมก็จัดได้โดยปกติอยู่แล้ว แต่เรามีข้อจ ากัดอยู่สองส่วนส่วนแรก จาก
การเข้าตรวจของ สตง. ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันเขายังไม่ส่งเอกสาร
มาทักท้วงเรื่องใดบ้าง แต่จากวันตรวจเขาทักท้วงในส่วนงานส านักปลัดอยู่ 3  เรื่อง เรื่อง
แรกคือในส่วนของชมรมผู้สูงอายุ ส่วนที่ 2 ในส่วนของ อปพร.  ส่วนที่ 3 ในส่วนของ
เยาวชน 3 ส่วนนี้เราได้น าประชาชนทั้ง 3 กลุ่มไปศึกษาดูงานมาหลายปีติดครับ แต่ไม่มี
การด าเนินงานในพื้นที่เลย  เราไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมว่าเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ในต าบลคลองปราบมีผลงานอะไรบ้างครับ  ผู้สูงอายุไปดูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงถึงภาคเหนือภาคอีสาน เรามีงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพ้ืนที่บ้างครบั อปพร.ที่เราไปฝึกท่ีจันทบุรีครับเราได้อะไรในพ้ืนที่บ้าง เรามีครูฝึก
เพ่ิมข้ึนบ้างหรือไม่  มีงานที่วัดเป็นผลได้หรือไม่ เขาก็เลยมองว่าเกี่ยวกับความคุ้มทุน 
ความเหมาะสมความถูกต้องครับ  ในงบประมาณท่ีเทศบาลต าบลคลองปราบตั้งไว้ เขา
เป็นแนวทางให้ว่าเราสามารถด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ เช่น เยาวชนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการในพื้นที่ได้ครับ ถามว่าการไปดู
งานศึกษาดูงานผิดไหม ไม่ผิดครับเขาบอกแบบนี้ไม่ผิด แต่เราดูมา 4 ปีติดเราเอาอะไรมา
ท าในพื้นที่บ้าง อันนี้คือข้อทักท้วงของ สตง. นะครับ  ข้อ 2 ส าหรับปีงบประมาณ 2561 
เราอยู่ในข้ันตอนของกระบวนการอยู่นะครับตอนนี้  อันแรกเทศบาลต าบลคลองปราบได้
งบประมาณมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ านวน 20,000 บาท  เพ่ือจัดอบรม
คณะกรรมการสภาเด็กของต าบลให้เป็นเยาวชนที่สามารถคิดเป็น ท างานเป็น ซึ่งตอนนี้
เราก็ได้งบมาแล้ว อยู่ในขั้นตอนจะด าเนินการจัดอบรมสภาเด็กและเยาวชน ในส่วนของ
คณะกรรมการก่อน  หลังจากนั้นเขาจะสามารถคิดแผนงานที่จะด าเนินการด้วยตัวเองได้ 
พอเขามีแผนงานของตัวเอง งบประมาณที่เทศบาลต าบลคลองปราบตั้งไว้ 120,000 
บาท เขาก็จะสามารถคิดเองได้ว่าจะท าอะไร  ไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าจะน าเขาไปเที่ยวที่ไหน
เหมือนทุกปีครับ ขอบคุณมากครับ 



 ๒๔ 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ขอบคุณมากครับ   ท่านสมาชิกมีอะไรซักถามในประเด็นนี้ไหมครับ  ถ้ามีขอเชิญ
ครับ  ผู้บริหารมีอะไรจะตอบไหมครับ ขอเชิญครับ เพ่ือนสมาชิกมีอะไรซักถามในวาระอ่ืน
ขอเชิญครับ ขอเชิญรองพิญญา ขอเชิญครับ 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ขออนุญาตครับ  ผมขอแจ้งเพ่ือทราบเนื่องจากในเทศบัญญัติเราตั้งอุปกรณ์กีฬาไว้ 

50,000 บาท ปีก่อนให้ท าส่งคืน อุปกรณ์กีฬาก็ส าคัญนะครับ ให้ท่านคิดว่าเยาวชน
หมู่บ้านต้องการอะไรแล้วก็น าเสนอมา เพ่ือท าการจัดซื้อของปีงบประมาณ 2561 ครับ 
ตอนนี้ให้ไปดูและท าส่งรายงานของเก่าก่อนครับ รายงานมายังเทศบาลที่ช ารุดและท่ีเหลือ
อะไร ก็รายงานส่วนที่เหลือมา ท ารายการมาต้องการอะไรบ้างให้ท าซื้อใหม่ครับ อุปกรณ์
กีฬาไปส ารวจของเยาวชนว่าเล่นกีฬาประเภทไหนบ้าง ให้ท าเสนอมาใหม่เพ่ือจะได้จัดซื้อ 
ให้นักกีฬาที่ต้องการยังขาดอุปกรณ์กีฬาอยู่ครับ ฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับท่านรองพิญญา ท่านอ่ืนมีไหมครับ มีไหมครับวาระอ่ืน ๆ ครับ ถ้า

ไม่มีครับผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก คณะผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ผู้เข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ที่มาประชุมและร่วมซักถาม การประชุมในวันนี้เป็นการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 และเราจะมีการประชุมต่อในครั้งหน้า
ประมาณเดือนสิงหาคม นะครับ ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกและคณะผู้บริหารได้ท าการบ้าน 
ก่อนจะเข้าประชุมสภา ระเบียบว่าการท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต้องเสร็จก่อน 
15 สิงหาคม ครับอย่าให้ติดขัดอีกครับ งบประมาณตั้งได้ไม่ได้เราได้มาดูอีกครั้ง ผมขอ
ฝากครับคณะผู้บริหารและหัวหน้ากองต่าง ๆ  วันนี้ก็ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ ผมขอปิด
การประชุมสภาครับ 

 

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 



 ๒๕ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


