
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 
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..................................................  
 
 
 
 

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 นายธนภัทร     ตรีทัศน์ ปลัดเทศบาล ธนภัทร      ตรีทัศน์  

7 นายวุฒิชัย     แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วุฒิชัย        แผ่นศิลา  

8. นายสุธีรวัฒน์  รังสมิันตุชาต ิ ผู้อ านวยการกองช่าง สุธีรวัฒน์     รังสิมันตุชาต ิ  

9. น.ส.โสพิศ     ช่วยเจริญ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โสพิศ        ช่วยเจริญ  

10. นายประพจน์  พงศ์พลิศร นักวิชาการเงินและบัญชี ประพจน์  พงศ์พลิศร  

     

     
     

     
     



 ๒ 
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  ได้ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ  
 

นายประเทพ  ทองศิริ   เลขานุการสภาเทศบาล  
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เพื่อนสมาชิก และคณะผูบ้รหิาร

และเจา้หน้าที่  รวมถงึผู้เขา้ร่วมประชุมทุกทา่น   วันนีเ้ป็นการเปิดประชุมสภาสมยั
สามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561   บัดนี้มีผู้เข้ารว่มประชมุครบองค์
ประชมุ  ขอประธานด าเนนิการประชมุครบั 

 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

สวัสดีคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่าน
ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส านักงานปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านหัวหน้าส่วนต่าง ๆ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ด้วยเทศบาลต าบลคลองปราบ  ได้ก าหนดประชุมสภาไว้มี
ทั้งหมด 4 สมัย ครับ แต่ครั้งนี้เป็นสมัยที่ 3 มีวาระอยู่หลายวาระนะครับ ที่จะให้
สภาพิจารณา และทบทวนดูรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือการท างานคล่องตัวของ
เทศบาล จะได้แสดงความคิดเห็นในรายจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 ครับตาม 
ผมจะขอด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ผมมีเรื่องจะแจ้งนะครับ ตามหนงัสือมหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา ท่ี ศธ 0559/
ว3136 ลงวันที ่ 6  มิถนุายน 2561  ขอเชิญเข้ารว่มโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
โดยเชญินายก อบจ. /นายกเทศมนตรี /นายก อบต. /ประธานสภา  สมาชิกสภา 
ปลัดเทศบาล เพื่อเข้าอบรมในโครงการเกาะตดิสถานการณ์ ทศิทางการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมคีุณภาพ เทคนิคการประชมุสภา
ท้องถิน่ การพัฒนาการบรกิารและการน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ส าหรับฝ่าย
บริหาร สมาชิกสภาและบคุลากรท้องถิ่น ในวนัที่ 30 สิงหาคม ถงึ 1 กนัยายน ณ 
โรงแรมร้อยเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวัดสรุาษฎรธ์าน ี ท่านใดมคีวามประสงค์จะเขา้
ร่วมอบรมขอเชิญแจ้งรายชือ่ด้วยนะครับ ผมจะได้สง่รายชื่อให้ทางเจา้หน้าที่ครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
              2.1 รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  สมัยสามัญ  

สมัย ท่ี 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 เมือ่วนัจันทร์ท่ี  29 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เลขา
ก็ได้ส าเนาร่างแจกให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ  เพื่อนสมาชิกจะแกไ้ข
เพิ่มเติมข้อความใด ขอเชญิครบั มีทัง้หมด 24 หน้านะครบั ทา่นกไ็ด้ทบทวน
บทความตา่ง ๆ แล้วนะครับ ขอเชญิท่านนายกครบั  

 
 
 



 ๓ 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร    นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  
    ผมขอแก้ไขหน้า 11 ข้อความที่นายกเทศมนตรีพูด บรรทัดที ่ 14 ข้อความ

เดิม “ เทศบาลผมเองกไ็ม่ได้นิ่งนอนใจ ”  แก้ไขเปน็ “ ผมเองกไ็มน่ิ่งนอนใจ ”  
 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
    ท่านอื่นมีอีกไหมครบั ถ้ามีขอเชิญครับ ไม่มีเพ่ิมแลว้นะครับ ถา้ไมม่ีจะขอมติ

ที่ประชมุนะครบั สมาชกิท่านใดเหน็ชอบรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันจนัทรท์ี่  
29  มิถนุายน  พ.ศ. 2561  โปรดยกมอืครบั  

 
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล           เห็นชอบ.........12..........เสียง 
                                     ไม่เห็นชอบ.......-............เสียง 
                                     งดออกเสียง......-… .........เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
  มีไม่ครับ ถ้าไม่มีผา่นนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาแลว้เสร็จ  
  ไม่มนีะครับ ตอ่ไปเป็นระเบยีบวาระที่ 5 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
  5.1 การพิจารณาร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ขอเชญิท่านนายกน าเสนอครับ  
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ครับท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชกิ และผู้เข้ารว่มประชุม
ทุกท่านครับ บดันี้ถงึเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลคลองปราบ จะได้เสนอรา่ง
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปตี่อสภาเทศบาลต าบลคลองปราบอกีครัง้ 
ฉะนั้นในการนี้คณะผูบ้รหิารเทศบาลต าบลคลองปราบ จึงขอชีแ้จงท่านประธานและ
สมาชิกได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
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 ๗ 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ขอบคุณมากครับท่านนายกครับ ครับส่วนที่เหลือนะครับที่ท่านนายกไม่ได้แถลงในข้อ
ต่อไปครับ ท่านสมาชิกก็ได้ดูรายละเอียดที่บ้านนะครับ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายจ่ายประจ า โครงสร้างพื้นฐาน งบพัฒนา สมาชิกก็ได้ดูที่
บ้านแล้ว นะครับ ว่ามีอะไรที่เพื่อนสมาชิกข้องใจ จะซักถามหรืออภิปรายในเล่มนี้นะครับ ขอ
เชิญครับ แต่ขอให้อธิบายเป็นข้อ ๆ นะครับ ถ้ามีขอเชิญครับอภิปรายครับ  ขอเชิญคุณวันชัย  
สวัสดิโกมล  ครับ  

นายวันชัย  สวัสดิโกมล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธาน ผมวนัชยั  สวัสดิโกมล  เขต 2 หมู่ 5   ผมขอถามรายละเอียด
ประกอบเทศบัญญัติ รายการเหล็กตัวข้างหลังมองไม่เห็นครับ เหล็ก RB ครับ หน้าของคูน้ าหมู่ที่ 
1 ครับ  ในแบบแปลนครับ  อยากให้ชี้แจงว่าเหล็กกี่มิลลิเมตร เพราะมองไมเห็นเลยครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายได้เลยครับ เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ครับ ขอเชิญท่านนายกครับ  

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ขออนุญาตท่านประธานสภา ในประเด็นที่ สท.วันชัย  ไดส้อบถามเม่ือก้ีครับ ผมเองขอ
มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจงในรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ครับ  

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ   ขอเชิญครับ ท่าน ผอ.กองช่างครบั 
นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ ผอ.กองช่าง 

  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในสภาแห่ง
นี้ ผมนายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตชุาต ิ  ผอ.กองช่าง จากการที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายก
ให้ชี้แจงในส่วนของเหล็กเสริมรางระบายน้ า คสล. ในหมู่ที่ 1 ตามในตารางของตัวประมาณการ
ในข้อ  1.3  เหล็กเสริมซึ่งจะมีอยู่ 3  ข้อย่อย   คือข้อ   1.3.1 เหล็ก RB เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 
มิลลิเมตร 1.3.1 เส้นผา่ศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร และ 1.3.1 เหล็ก RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 
มิลลิเมตร ซึ่งในกรณีนี้อาจจะมขี้อผิดพลาดในการถ่ายเอกสารเพราะบางครั้ง เครื่องถ่ายเอกสาร
ของเทศบาลถ้าถ่ายเปน็จ านวนมากหรือก่อนหน้านี้ที่ของทางทา่นประธานอาจจะมีเสน้เปน็     
สีด า ๆ อาจจะเปน็การบกพร่องในส่วนของการ    ก็อปปี้การถ่ายเอกสารให้กับทางสมาชิกครบั  
ขอบคุณครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ   ขอบคุณมากครับ ผอ.กองช่างครบั  ขอเชิญคุณสิทธิชยั  มีศรี ครับ  
นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 เรียนท่านประธานสภา ผมสทิธชิัย  มีศรี สมาชิกเขต 2 ครับ ผมอยากเสนอในส่วน ค า
แถลง ท่านคณะบริหารทา่นนายก ขอให้รอบเดียวจบได้ไหมครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา 
ขอบคุณครับ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ   ขอบคุณมากครับ แถลงรอบเดียวจบหรือว่าจะมีส่วนที่ 2 แถลงต่อ ผมว่าเหมือน
ที่ท่านนายกเสนอผมว่าเสนอเปน็ฝ่ายไปครับ เสนอไปเป็นขัน้ตอนครับ ครับขอเชิญครับ 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ   
 ครับท่านประธานสภา ทา่นปลดั ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นนะครับ ใน
ส่วนที่ 2 นะครับ เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
เทศบาลต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นะครับ 
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 ๑๓ 
 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 ครับ ขอบคุณมากครับท่านนายกครับ ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระข้อ 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญเพ่ือนสมาชิก
อภิปรายก่อนลงมติ ครับ  ขอพัก 10 นาที ครับ  

 - พัก  10 นาที  (พักเวลา  10.40  น.  เริ่มเข้าประชุมอีกครั้ง  10.50  น.) 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับ เข้าสู่การประชุมสภาต่อนะครับ วาระท่ี 5 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่านนายกก็ได้เสนอญัตติครบทุก
ด้านครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการครับ ขอเชิญ
ครับ ขอเชิญคุณประเทพ  ทองศิริ ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิก ผมขออภิปรายหน้า 
16/32 หมวดงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยครับ หน้า 16/33 และหน้า 
17/34 ในวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท ผมก็เห็นด้วยแต่ถ้าซื้อจริงคงไม่
พอ ในการซื้อผมอยากให้ซื้อของที่มีคุภาพ ใช้งานได้ครับและวัสดุที่ซื้อมาจะหายไม่มีการ
เก็บรักษาให้เป็นระเบ ียบครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับ ขอบคุณมากครับ ท่านอ่ืนมี ไหมครับ  จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี 2562 ครับ ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ผมนายวันชัย  สวัสดิโกมล  เขต 2 หมู่ 5  ที่นายกแถลงมา  ค าแถลงงบประมาณ
ผมพบสองอย่างไปตั้งตัวเดียวกัน    คือค่าไฟตั้งอยู่ 250,000 บาท และอีกตัวตั้งอยู่ 
150,000 บาท ผมอยากทราบว่า ในเทศบาลนี้เขาแบ่งใช้กันหรือว่าใช้รวมกันครับ หน้า 
7 กับหน้า 25 ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ  
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ครับ ท่านประธานสภา และท่านสมาชิกครับ ตามที่ท่านสมาชิกถามหน้า 7/34 
ค่าไฟฟ้าในส่วนส านักปลัดจะให้ฝ่ายงบประมาณ เป็นผู้ชี้แจง อีกส่วนหนึ่งในหน้า 
25/34 ค่าไฟฟ้า ส่วนหน้า 20/34 เป็นของกองช่างครับ ผมก็ให้ทางส านักปลัดเป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในส่วนใดบ้าง จะให้ทางงบประมาณเป็นผู้ชี้แจงครับ 

 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงก่อนครับ 
 
 



 ๑๔ 
นายธนภัทร  ตรีทัศน์ ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ  

 เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ
กระผมนายธนภัทร  ตรีทัศน์ ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ ขออนุญาตชี้แจงในประเด็น
ที่สมาชิกสภาสอบถามนะครับ ในหน้าที่ 7/34 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าไฟฟ้าส านักงานเทศบาลต าบลคลองปราบ หรืออาคารสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
จ านวน 250,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัด เป็น
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าส านักงานทั้งหมด ส่วนในหน้าที่ 25/34 ไปอยู่ในงานที่เป็นความ
รับผิดชอบของกองช่าง จะแยกเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ในกิจการ
ประปา และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าไฟฟ้าที่เกิน 10 % ไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นความ
รับผิดชอบของท้องถิ่น คือแยกกันบริหารยอดจะไม่สูงเกินไปในการจัดการ และเป็น
ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างด้วย เลยต้องแยกเป็น 2 ยอดนะครับ ขอ
อนุญาตชี้แจงแค่นี้ครับผม 

 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านปลัดครับ ท่านอื่นมีไหมครับ ในด้านอื่น ๆ มีไหมครับ  
 ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี  ครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภา ผมสิทธิชัย  มีศรี ผมอยากสอบถามในเรื่องของหมวดภาษี
จัดสรร ก็มีอยู่ 4 ตัว ในเรื่องของสรรพสามิตภาคหลวงแร่ ภาคหลวงปิโตรเลี่ยม ซึ่งปี 
2561 ในส่วนของสรรพสามิต ตั้งไว้ 1,700,000 บาท แต่พอปี 2562 ตั้งไว้ 
3,000,000 บาท ตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ และในส่วนของภาคหลวงแร่ ปี 
2561 ตั้งไว้ 4,500,000 บาท แต่พอปี 2560 เหลือ 3,000,000 บาท ผมยังไม่
เข้าใจในส่วนตรงนี้ ครับ ขอบคุณมากครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภา สมาชิก ครับในรายละเอียดผมขอให้ทางส านักปลัดชี้แจง
ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกได้ซักถามครับ ในการตั้งงบประมาณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ 
 

นายธนภัทร  ตรีทัศน์ ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับท่านประธานสภา ผมจะขออนุญาตให้รักษาการผอ.กองคลังเป็นผู้ชี้แจงครับ 

โดยหลักการ การตั้งงบประมาณรายรับ ให้ตั้งใกล้เคียงกับประมาณการของปีที่แล้ว บวก
กับรายรับจริงในระหว่างปี ตัวนี้เป็นตัวที่กองคลังจะเป็นคนเสนอให้เจ้าหน้าที่  เพ่ือ
เปรียบเทียบ เช่นปีนี้อาจจะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้นจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ตามฐาน
รายรับ ในด้านอ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นฐานรับจะรับใกล้เคียงกับ ของปีที่แล้ว
ตามที่รับจริง ถ้าเป็นลักษณะของภาณีจัดเก็บเอง จะให้บวกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจากฐาน
โรงเรือน ภาษีท่ีดิน   เพ่ือให้ท้องถิ่นปรับการรับได้มากขึ้นประมาณ 5 %  ครับจะให้กอง
คลังชี้แจงอีกครับ 
 



 ๑๕ 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญรักษาการ ผอ.กองคลัง ครับ 
 

นายประพจน์  พงศ์พลิศร นักวิชาการเงินและบัญชี 
 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกครับที่มาของภาษีสรรพสามิตที่เพ่ิมขึ้นคือภาษี
สุรา จะยกเลิกและจะไม่โอนเข้ามาแล้วครับ คือยกเลิกไปเลย รวมเป็นภาษีเดียวกันครับ
ภาษ ีภาคหลวงแร่ที่ลดลงคือประมาณจากปีนี้ที่รับอยู่คือลดลงครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ สมาชิกมีอะไรซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์         
    ชูหนู  ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 เรียนท่านประธนสภาที่เคารพ ผมนายทวีศักดิ์  ชูหนู ผมอยากจะถามเรื่องค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ในเทศบัญญัติมีมา 2 โครงการ ครับ แต่ในแบบแปลนนี้มี 5 โครงการ 
ผมไม่ค่อยเข้าใจครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภา สมาชิก ที่สมาชิกได้สอบถามในเล่มงบประมาณ มีอยู่
ทั้งหมด 5 โครงการ ครับ ก็อยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ก็มี
ด้วยกัน 2 โครงการ และมาอยู่ในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3 โครงการ ซึ่งหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็อยู่หน้า 26/34 นะครับ ในส่วนของแผนงาน 2 โครงการก็มี 
อยู่หน้า 29/34  มีโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลคลองปราบ 621,000 บาท  อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการปรับปรุงลาน
กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองปราบ จ านวน 500,000 บาท 2 โครงการในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ในส่วนของที่ดินสิ่งก่อสร้างก็มีโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วนหนองประปาหมู่ที่ 5 จ านวน 1,200,000 บาท 
ครับ อีกโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณ
ข้างถนนสายทางเข้าวัดถ้ าขรม หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน 1,830,000 บาท อีกโครงการหนึ่ง 
โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือฝายหน้านบคลองขรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง
ต าบลคลองปราบ จ านวน 381,000 บาท ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณบัญชา  คงศิริ  ครับ ขอเชิญครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กระผมนายบัญชา  คงศิริ 
สมาชิก เขต 1  ผมมีข้อสงสัยในแผนงานสาธารณสุข หน้า 21/34 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข ตั้งไว้ 131,000 บาท งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 71,000 บาท ค่า
ใช้สอยตั้งไว้  31,000 บาท มีรายละเอียด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาด าเนินการพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลายในพ้ืนที่หมู่ที่  1 –  หมู่ที่ 5 ต าบลคลองปราบ ผมไม่ทราบว่าตรง
นี้ตั้งไว้เป็นค่าวัสดุอย่างเดียวหรือเป็นค่าใช้จ่ายค่าแรงให้คนพ่นด้วยหรือเปล่าครับ เท่าที่



 ๑๖ 
ผมมาอยู่เวรต้องท าตรงนี้ไปด้วย แต่ผมไม่ได้ติดใจเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ แต่ถ้าเป็น
ชาวบ้านปกติถ้ามีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าแรงผมว่าก็น่าจะดีเหมือนกัน และยังมีส่วนของสุนัข
และแมวตัวละ 3 บาท ถ้าบ้านแต่ละหลังมีแมวหลาย ๆ ตัว เค้าจะจ่ายได้กี่ตัว ตรงนี้ผม
ยังสงสัย ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ สท.บัญชา  คงศิริ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา สมาชิก แผนงานสาธารณสุขที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม
เรื่องรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตรงนี้ผมมอบให้รองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล เป็นผู้ชี้แจง
ในส่วนประเด็นนี้ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญรองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  ครับ 
 

นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร และสมาชิก เรื่องที่สมาชิกถามเรื่องตัวละ 3 
บาท ค่าให้คนไปส ารวจ  เรื่องที่ 2 ค่าพ่นหมอกควัน ตอนนี้ก็ได้คุยกับ อสม.ได้พาคนของ
เราไปพ่นไม่ได้เบิกจ่ายครับ พาเจ้าหน้าที่ คนอยู่เวร หรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาล พ่ีจิตร   
พ่ีสมศักดิ์  หรือผมจะไปเองทุกครั้งไม่เคยท าเบิกนะครับ แต่ต้องตั้งไว้ เกิดมีปัญหาโรค
ระบาดอ่ืน ๆ ต้องตั้งไว้ครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ท่านรองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญ
คุณวันชัย  ครับ ขอเชิญครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับผมนายวันชัย  สวัสดิโกมล เขต 2 หมู่ 5 ผมข้องใจอยู่โครงการหนึ่งครับ จะ
โครงการรางระบายน้ าของหมู่ที่ 1 ผมว่ามันแค่ 234 เมตร แต่งบ 1,830,000 บาท 
จะให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้เข้าใจด้วยว่าไปแพงตรงไหนครับ เมื่อวานผมไปดูที่บานของผม  
331 เมตร แค่ 700,000 กว่าบาท ผมยังข้องใจอยู่ครับ ไปแพงส่วนไหน อยากให้
ชี้แจงด้วยครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญผู้บริหารครับ  
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  ทีถ่ามประเด็นนี้ผมจะมอบให้ทางกองช่าง 
เป็นผู้ชี้แจงครับ การท ารายละเอียด  ของคูระบายน้ านะครับ ว่าเพราะเหตุใดจึงมีราคา
เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกับคูระบายน้ าหมู่ที่ 5 ชี้แจงด้วยครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญผอ.กองช่างครับ 
 
 
 
 



 ๑๗ 
นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง   

 กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้
กระผมนายสุธีรวัฒน์   รังสิมนัตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง  จากที่ได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกให้ชี้แจงในส่วนของรางระบายน้ าของหมู่ที่ 1 สาเหตุค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณ  
1,830,000  บาททางกองช่างได้ส ารวจและได้น าแบบแปลนซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่ง
เป็นแบบมาตรฐานของงานทาง           ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ       ซ่ึง 
ผมก็ไปดึงมาใช้ในส่วนของรางระบายน้ าย่านชุมชนครับ ในแบบแปลนของมาตรฐานก็ให้
เราเลือกใช้ว่าเราจะใช้ตัวหน้าตักของรางระบายน้ าขนาดเท่าไหร่ ตัวนี้ใช้แบบแปลน
มาตรฐานรางระบายน้ าย่านชุมขน แบบเลขท่ี ตถ -5-301 ในแผ่นที่ 80ครับ ซึ่งตาราง
รายละเอียดของรางระบายน้ า คสล. ผมจะเลือกใช้ชนิดของ ง – 50 ความกว้างของราง
ระบายน้ าอยู่ที่ 50 เซนติเมตร ความสูงของรางระบายน้ า อยู่ที่ 100 เซนติเมตร และ
ความหนาของท้องรางระบายน้ าอยู่ท่ี 15 เซนติเมตร และความหนาของฝาปิดอยู่ที่ 15 
เซนติเมตร เหล็กเสริมที่ใช้ก็มีเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร  ตามแบบแปลนจะมี
เหล็ก A เหล็ก B เหล็ก C เหล็ก D เหล็ก A จะเป็นเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 
ระยะห่าง 10 เซนติเมตร  เหล็ก B จะเป็นเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 
ระยะห่าง 10 เซนติเมตร เหล็ก C จะเป็นเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร ระยะห่าง 
10 เซนติเมตร เหล็ก D มีนาด 9 มิลลิเมตร ระยะห่าง 10 เซนติเมตร  และในส่วนของ
ตารางแสดงเหล็กเสริมกันร้าว ในส่วนของฝาความหนาของคอนกรีตอยู่ที่ 15 เซนติเมตร  
ดังนั้นรายละเอียดของเหล็กเสริมต้องใช้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  มิลลิเมตร  ระยะห่าง 
15 เซนติเมตร ซึ่งตัวนี้เราต้องใช้แบบมาตรฐานเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงใน แต่ละท้องถิ่นก็มี
ปัญหาเรื่องแบบแปลน  ซึ่งเราไม่มีวิศวกรเป็นผู้รับรองแบบ แต่ถ้าเราในกรณีท่ีเราใช้แบบ
มาตรฐานที่เขามอบให้     แบบตัวนี้เป็นแบบในส่วนของการกระจายอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเราดึงแบบตัวนี้ออกมา ซึ่งจะเป็นแบบมาตรฐาน ซ่ึงจะเป็นค่าท่ี
ถ้ามองดูแล้วความหนา 15 เซนติเมตร แต่ถ้ามองจริง ๆ แล้วความหนา  15 เซนติเมตร 
ถ้าพูดจริง ๆ โอเวอร์เกินไป แต่เราจ าเป็นต้องเลือกใช้ เพราะเราไม่มีวิศวกรเป็นผู้รับรอง
แบบ ให้กับเราครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญผอ.กองช่างครับ ครับท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญ 
คุณบัญชา  ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 เรียนท่านประธานสภา ผมขอถามด้านการเกษตรหน้า 32/34 ครับ ตั้งไว้ 
40,000 บาท งบด าเนินงาน 40,000 บาท ค่าใช้สอย 20,000 บาท ถ้าดูแล้วใช้น้อย 
น่าจะมีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการเกษตรน่าจะมีจัดอบรม และมีงบเขามาลงเองผมคิดว่า
ผมไม่ทราบว่าถ้าปรับลดลงอีกสักเล็กน้อยน่าจะเหมาะสมครับ  ตรงนี้ผมถามความ
คิดเห็นท่านประธาน คณะบริหารคิดอย่างไรในส่วนตรงนี้ ขอบคุณครับ  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ  ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 

 
 
 



 ๑๘ 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 เรียนท่านประธาน ผมมีข้อสงสัยอยู่ในเรื ่องแบบของหมู่ที ่ 1  ปกติการเขียน 
แบบผมจะเห็นเป็นช่วงกว้างกี่เมตร  ยาวกี่เมตร ครับแบบแปลนนะครับ แล้วก็ผม
อยากทราบว่า คูระบายน้ านั้นมีท่อพักหรือเปล่าครับ  ที่เขาท ามีท่อพัก หรือเปล่าครับ 
บ่อพักครับ  แต่ในแบบแปลนมันมี  ตัวจริงไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่า 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้บริหารครับ  

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา  ที่สมาชิกซักถามผมเองให้ทางกองช่างซึ่งเป็นผู้ออกแบบ
และประมาณการคูระบายน้ าของหมู่ที่ 1  ให้ชี้แจงรายละเอียดที่ท่านสมาชิกได้มีการ
ซักถามนะครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญครับ ผอ.กองช่างครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง 

  กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ผม
นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผมขอน าเรียนท่านประธานสภาว่า
แบบที่ใช้คือแบบมาตรฐานนะครับ และในส่วนของตัวหน้าเป็นที่สังเกตในส่วนของ
รายละเอียดประกอบแบบผมก็ได้ใส่ไว้แล้วว่าใช้แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน โดยเลือกใช้ในส่วนเฉพาะ
ของงานราง คสล. พอในตัวของแบบแปลนหน้าถัดไปก็มีเครื่องหมายดอกจัน และขีด
เส้นไว้ ใช้รายละเอียดเหล็กเสริมราง คสล.แล้วใช้ตารางแสดงเหล็กเสริมรางระบายน้ า 
คสล. และตารางอีก 1 ตาราง คือตารางแสดงเหล็กเสริมกันร้าว ซึ่งตัวนี้ในส่วนของ
ด้านหน้าก็บอกแล้วว่าเลือกใช้เฉพาะงานราง ตัวที่บ่อพักนี้เราไม่เลือกใช้ เพราะได้ระบุ
ว่าเลือกใช้เฉพาะงานราง คสล. ไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าบวกบ่อพัก ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ  ผอ.กองช่างครับ  ท่านสมาชิกก็เห็นแบบแปลนแล้วครับ 
ท่านอ่ืนมีอะไรซักถามบ้างไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 

 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 เรียนท่านประธานที่เคารพ รางระบายน้ าสรุปว่าตัวนี้ไม่มีบ่อพักนะครับ แล้วก็มี
อยู่อีกโครงการหนึ่งนะครับโครงการของหมู่ที่ 5 ครับ ไม่ทราบว่าจะใช้เหล็กอะไรอีก
นะครับ เพราะในประมาณการก็ไม่ได้ระบุเหล็กอะไรครับเท่าแต่ใช้คอนกรีตอย่างเดียว
ครับ ที่เขียนว่าเหล็กผมอยากทราบรายละเอียดของเหล็กที ่ใช้จะเป็นไวร์แมตและ
เหล็กเส้นอีกครับ  

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
 
 
 



 ๑๙ 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

 เรียนท่านประธานสภา  ในส่วนประเด็นที่ท่านสมาชิกสอบถามครับผมจะให้
ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงระหว่างเหล็ก 2 ประเภท ครับที่ทางสมาชิกได้เรียนถามครับ 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 

 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง 

  กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ผม
นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง ผมขอเรียนท่านประธานว่า ใน
โครงการของปีงบประมาณ 2562 จะพยายามใช้แบบแปลนที่เป็นแบบมาตรฐาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าเราไม่มีวิศวกรเป็นผู้รับรองแบบ เราจึงต้องดึงแบบมาตรฐานซึ่ง
เขารับรองมา ที ่นี ้งานแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู ่ที ่ 5 เราก็ใช ้แบบแปลน
มาตรฐาน  เพราะฉะนั ้นในแบบแปลนมาตรฐาน    ขอน าเรียนท่านประธานดูใน    
แบบแปลนเลขที่ ตถ - 2 - 202 นะครับแผ่นที่ 13 ซึ่งตัวนี้เป็นในส่วนของการแสดง
เหล็กเสริมต่าง ๆ ตามตารางนะครับในตารางที่ 1 เป็นการแสดงเหล็กเสริมซึ่งในแบบ
ตัวนี้เราเลือกใช้ถนนความหนาอยู่ที่ 15 เซนติเมตร ดังนั้นเหล็กที่ใช้ในตารางก็บอกว่า
ให้ใช้เหล็กกลม SR 24 คือเป็นเหล็ก 9 มิลลิเมตร ระยะห่าง 0.28 เมตร ส าหรับใน
ส่วนของเหล็กขนาด 9 มิลลิเมตร ระยะห่าง 0.28 เมตร คือเป็นเหล็กตามแนวยาว
ของถนน  พอไปดูตัวตารางข้างหลังที่ความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.5 เมตร ให้ใช้
เหล็กกลม SR 24 6 มิลลิเมตร ระยะห่าง 25 เซนติเมตร นี่คือตัวขวาง เพราะถนนที่
เลือกใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของถนนนะครับ แสดงว่าเหล็กตัวนี้มีทั้งเหล็ก 9 
และเหล็ก 6 ส าหรับตัวแบบมาตรฐานที่เราดึงมาใช้  เราต้องยึดตามแบบมาตรฐานที่
ต้องใช้ เวลาเราประกาศเราก็อ้างถึงแบบมาตรฐานของงานทางให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ สรุปว่าไม่ใช่ใช้ไวร์แมต ใช้เหล็กนะครับ ท่านใดมีข้อ

อภิปราย ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอปิดการอภิปรายในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
                                         ขณะนี้  เวลา  12.30  น. ขอพักที่ประชุมรับประทานอาหารเที่ยง  และจะเริ่ม

ประชุมอีกครั้งเวลา  14.00 น. 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
                                          ขณะนี้  เวลา  14.00  น. ก่อนจะมีการลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอ

เชิญเลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุม  
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน ....12.... ท่าน  ครบ

องคป์ระชุมตามที่กฎหมายก าหนด  ครับ   
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ตามข้อ 47 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ว่าที่ประชุมจะ “รับหลักการ” แห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลคลองปราบ 
หรือไม่  

  สมาชิกท่านใดเห็นสมควร “รับหลักการ “ โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม  รับหลักการ........ 12............เสียง 
  ไม่รับหลักการ.... ...-.............เสียง 
  งดออกเสียง...... ....-..............เสียง 

 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลมีมติ “ รับหลักการ ” แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562  เป็นเอกฉันท์จ านวน ....12......เสียงไม่รับหลักการ...-.....
เสียง และงดออกเสียง.....-.....เสียง  ครับ 

  ขณะนี้เวลา.......14.10.......น. ต่อไปเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าคลองปราบขอเชิญ
เลขาสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ข้อ 103  (1) ระบุว่า   “ คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นมี จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  (2)  คณะกรรมการวิสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ” ครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอบคุณมากครับ ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการ

ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดจ านวนคณะกรรมการและตัวบุคคล       เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น ขอเชิญท่านสมาชิก
เสนอ จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลคลองปราบ  ขอเชิญคุณวันชัย  สวัสดิโกมลครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    กระผมนายวันชัย  สวัสดิโกมล     สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน  7  คน  ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ  (คุณสิทธิชัย มีศรี  และคุณวิมล สื่อมโนธรรม ผู้รับรอง) 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติอีกครับ  
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ/ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562   จ านวน........7.......คน   โปรดยกมือครับ 

 
 



 ๒๑ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ.......12........เสียง 
  ไม่เห็นชอบ.....-..........เสียง 
                                        งดออกเสียง...-..........เสียง   
   เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน ......7.... คน  ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
   ต่อไปเป็นการเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ครับ  

 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 107 “วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอโดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือก ตามข้อ 12 (วิธีการเลือกรองประธานสภา) มาใช้โดยอนุโลม” 

  วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ประธานสภาเทศบาลจัดให้มีการเลือก โดย
ให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้
สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิก
สภาเทศบาล ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว และชื่อสกุล ของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภา ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก 

  การเลือกให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติในล าดับถัดไป จนครบจ านวน  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ 1 ครับ ขอเชิญคุณวันชัย  สวัสดิโกมล ครับ 
 

นายวันชัย   สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2 กระผมขอเสนอคุณบุญรับ  แท้นทอง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 
1  ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          ขอผู้รับรอง 2 คนครับ(นายสุธารักษ์  สุขอ่อน ,นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์ ผู้รับรอง) 
                                          ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  อีกครับ 



 ๒๒ 
                                          ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่าคุณบุญรับ  แท้นทอง เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 1  ครับ 
                                          ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

ครับ ขอเชิญคุณบุญรับ  แท้นทอง ครับ 
 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1  กระผมขอเสนอชื่อคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  ครับ 
 

 นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          ขอผู้รับรอง 2 คนครับ (นายวิมล   สื่อมโนธรรม , นายประเทพ ทองศิริ ผู้รับรอง) 
                                          ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  อีกครับ 
                                          ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่าคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 2  ครับ 
                                          ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

ครับ ขอเชิญคุณจินตนา  นุ้ยล าพูน ครับ 
 

นางจินตนา  นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉันนางจินตนา  นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 ขอเสนอชื่อคุณบัญชา  คงศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ค่ะ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          ขอผู้รับรอง 2 คนครับ (นายวันชัย  สวัสดโิกมล , นางวารุณี  แก้วจันทร์ ผู้รับรอง) 
                                          ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  อีกครับ 

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า คุณบัญชา  คงศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 3  ครับ 

                                          ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
ครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 

 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 กระผมขอเสนอชื่อคุณประเทพ  ทองศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          ขอผู้รับรอง 2 คนครับ (นายวิมล   สื่อมโนธรรม,นายบุญรับ  แท้นทอง  ผู้รับรอง) 
                                          ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  อีกครับ 

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า  คุณประเทพ  ทองศิริ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 4  ครับ 

                                          ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 5 ครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 

 

นายสิทธิชยั  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

กระผมขอเสนอชื่อคุณวันชัย  สวัสดิโกมล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ครับ 



 ๒๓ 
 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          ขอผู้รับรอง 2 คนครับ(นางจินตนา นุ้ยล าพูน ,นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ผู้รับรอง) 
                                          ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  อีกครับ 

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า  คุณวันชัย  สวสัดิโกมล  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 5  ครับ 

                                          ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 6 ครับ ขอเชิญคุณสุธารักษ์  สุขอ่อน  ครับ 

 

นายสุธารักษ์  สุขอ่อน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสุธารักษ์    สุขอ่อน  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 2 กระผมขอเสนอชื่อคุณวารุณี  แก้วจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ 6 ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          ขอผู้รับรอง 2 คนครับ(นายบัญชา   คงศิริ , นายวันชัย  สวัสดโิกมล  ผู้รับรอง) 
                                          ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6  อีกครับ 

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า  คุณวารุณี  แก้วจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 6  ครับ 

                                          ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 7 ครับ ขอเชิญคุณวารุณี  แก้วจันทร์ ครับ 

 

นางวารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉัน นางวารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 ดิฉันขอเสนอชื่อคุณสิทธิชัย  มีศรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 ค่ะ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          ขอผู้รับรอง 2 คนครับ(นายสุธารักษ์  สุขอ่อน,นางจินตนา  นุ้ยล าพูน ผู้รับรอง) 
                                          ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7  อีกครับ 

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกเป็นอันว่า  สิทธิชัย  มีศรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ที่ 7  ครับ  ต่อไปกระผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลสรุปครับ 

 

นายประเทพ  คงศิริ        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้รับการเสนอรายชื่อ
ทั้ง ...7.... คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลต าบลคลองปราบ   ประกอบด้วย 

1. นายบุญรับ     แท้นทอง กรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 
2. นายทวีศักดิ์    ชูหน ู กรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
3. นายบัญชา     คงศิริ   กรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
4. นายประเทพ   ทองศิริ กรรมการแปรญัตติ  คนที่  4 
5. นางวันชัย       สวัสดโกมล   กรรมการแปรญัตติ  คนที่  5 
6. นางวารุณี       แก้วจันทร์  กรรมการแปรญัตติ  คนที่  6 
7. นายสิทธิชัย     มีศรี  กรรมการแปรญัตติ  คนที่  7 

 



 ๒๔ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ    

ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภา
เทศบาล  จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยและ
ความในข้อ 45 วรรคสามก าหนดว่า “ในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ”  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอเชิญที่ประชุมสภาเทศบาล ก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรม 

การแปรญัตติ ครับ เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอครับ 
 

นายทวีศักดิ์   ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์   ชูหนู  กระผมขอเสนอ

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้ผู้ที่จะขอแปรญัตติ
เสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2561 
เวลา 08.00 น. – 18.00 น. , วันที่  22  สิงหาคม  2561  เวลา 08.00 น. – 
18.00 น. และวันที่  23  สิงหาคม  2561  เวลา 08.00 น. – 18.00 น.    ณ   ห้อง
กิจการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ขอบคุณครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอผู้รับรอง 2  คนครับ (นายบุญรับ   แท้นทอง,นายวันชัย  สวัสดิโกมล ผู้รับรอง) 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ถือว่าที่ประชุม
สภาเทศบาลแห่งนี้ก าหนดให้ผู้ที่จะขอแปรญัตติ เสนอค าแปรญัตติต่อประธานคณะ 
กรรมการแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 18.00 น.  
วันที่  22  สิงหาคม  2561  เวลา 08.00 น. – 18.00 น. และวันที่  23  สิงหาคม  
2561 เวลา 08.00 น. – 18.00 น.   ณ   ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ต่อไปกระผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ข้อ 109 ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิด
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรม 
การสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ”  
 ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นไปด้วยความเรียบ 
ร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 
2547 ข้อ 104 จึงขออนุญาตท่านประธานสภา ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ



 ๒๕ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในช่วงพักการประชุม ณ ห้อง
กิจการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครับ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอพักการประชุมสภา  20  นาที  ครับ (เวลา 14.30 น.) 
หลังจากพักการประชุม 20 นาที  (เวลา 14.50 น.)  คณะกรรมการแปรญัตติ ได้
ด าเนินการประชุม เพื่อคัดเลือกประธาน และเลขานุการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอด าเนินการประชุมต่อครับ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ   

 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งแรก  ซึ่งที่
ประชุมมีมติเลือก  

1. นายวันชัย     สวัสดิโกมล         เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
2. นายสิทธิชัย   มีศรี                 เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
และขออนุญาตต่อท่านประธานสภาเพ่ือให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแจ้ง

ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  ครับ 
  

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

 

นายวันชัย   สวัสดิโกมล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวันชัย  สวัสดโิกมล ในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอ
แจ้งก าหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวันที่ 
24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบ จึงขอเชิญผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเสนอค าแปรญัตติเข้า
แสดงความคิดเห็นในชั้นแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ และขอเชิญผู้บริหารเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาลผู้เสนอค าแปรญัตติเข้าประชุมในวันเวลาดังกล่าวด้วย  

เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลต าบลคลองปราบ ในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น  เมื่อได้รับ
สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ   ตามข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แล้ว ผมจะส่งรายงาน
นั้นให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารต่อไป 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับต่อไปกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 ข้อ 5.2  เรื่องขออนุมัติ
กันเงินหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 กรณียังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  จ านวน 3 โครงการ กระผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีเสนอทีละโครงการ
ครับ ขอเชิญครับ   



 ๒๖ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาทุกท่าน ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2  เรื่องขอ
อนุมัติกันเงินหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2561  กรณียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จ านวน 3  โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงินข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

         5.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเจริญ หมู่ที่ 5 ต าบล
คลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ขนาดกว้าง  4.00   เมตร  
ระยะทาง  415.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 730,000  
บาท 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
   ครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับ มีเพ่ือนสมาชิกสภาท่านใดจะมีความคิดเห็น

หรือซักถามไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2561  
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเจริญ หมู่ที่ 
5 ต าบลคลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
ระยะทาง  415.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50  เมตร   หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 730,000  
บาท 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ.......11........เสียง (ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์) 
  ไม่เห็นชอบ.....-..........เสียง 
                                        งดออกเสียง...-...........เสียง   
 

  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเห็นชอบ ให้กันเงินหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2561   กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเจริญ หมู่ที่ 5   ต าบลคลองปราบ   อ าเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง  415.00 เมตร  หนา 0.10 
เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  งบประมาณ 730,000  บาท 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอโครงการต่อไปครับ ขอเชิญครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนประเด็นก่อสร้างสายควน
เจริญหมู่ที่ 5 ตอนนี้ก็ยังติดเรื่องของระยะเวลาทางส านักงานปฏิรูปที่ดิน ยังไม่ได้ประชุม
หรือ ประชุมแล้วก็ไม่ทราบนะครับ ก็ยังไม่ได้เอกสารนะครับแจ้งมาให้เทศบาลต าบล



 ๒๗ 
คลองปราบ ที่ยังติดขัดอยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเอกสารครับ ในประเด็นของควนเจริญ
ครับ  

ต่อไปผมขออนุมัติกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
5.2.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทิวทอง  หมู่ที่ 2  เชื่อมต่อเทศบาลต าบลพรุพี  
ต าบลคลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ขนาดกว้าง  6.00 เมตร 
ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 639,000 บาท  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ขอบคุณมากครับท่านนายก สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญครับ ขอเชิญ
ครับคุณวันชัย  ครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมวันชัย  สวสัดิโกมล สมาชกิสภา เขต 2 หมู่ 5  ข้อ 5.2.1 ผมรู้แล้วติด สปก.

ครับ แต่ข้อ  5.2.2 และ 5.2.3 อยู่ในที่สาธารณะ สามารถใช้การได้เลยแต่ท าไมถึง
ล่าช้าถึงไม่ได้สร้าง จึงมากันเงินครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ขอบคุณมากครับท่านวันชัย ขอเชิญท่านนายกครับ  
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทิวทองใช่ไหมครับ แล้วก็ 5.2.3 น่าจะ

เป็นโครงการถนนลาดยางสายรอบสระน้ าหนองเภา ตัวนี้ก็ติดอยู่ที่ทางผู้อ านวยการกอง
ช่างได้ชี้แจงครับว่า เกี่ยวกับการรับรองแบบนะครับ ซึ่งเทศบาลต าบลคลองปราบก็ไม่มี
วิศวกรสามัญ ในการรับรอง ก็มีรายละเอียดหนังสือของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับ ครั้งล่าสุดวันที่ 4 
มิถุนายน 2561 เกี่ยวกับซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายงานก่อสร้าง ตามหนังสือ
อ้างอิงคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารงานพัสดุภาครัฐ มี
หลายต าบลที่มีปัญหาตอนนี้ก็ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการดังกล่าวได้
ขาดวิศวกรรับรองแบบ ซึ่งหลังจากท่ีขอกันงบประมาณไว้แล้วครับ ซึ่งที่ผ่านมาทาง
เทศบาลต าบลคลองปราบก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างวิศวกรรับรองแบบ ครับ ใน
ความหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง หาก
ด าเนินการถ้ามีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้วิศวกรรับรอง ซึ่งที่ทางกองช่างได้ออกแบบแปลนบางโครงการใช้แบบ
แปลนมาตรฐาน เพ่ือป้องกันในส่วนตรงนี้นะครับ เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ทางกรมบัญชีกลาง
หรือในส่วนของคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ก าหนดไว้เป็นหนังสือนะครับ เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน ที่กค  (0405.2/ว259)   ครับในส่วนตรงนี้  ก็เป็นประเด็นอยู่ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ขอบคุณมากครับนายก ท่านอ่ืนมีไหมครับ  ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 
 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมวันชัย  สวสัดิโกมล สมาชกิสภา เขต 2 หมู่ 5 ที่นายกชี้แจงมา ผมว่ามันจะไป

ผูกพันไปถึงโครงการของควนเหรียงหมู่ 5 หรือครับ ถ้าผมดูแล้วเหมือนรางน้ าราคาเท่านี้
แต่ว่าท าไม่ได้เพราะวิศวกรรับรอง มันเพ่ิมข้ึนไปหลายหมื่นหลายแสน แต่พอมา 3 



 ๒๘ 
โครงการนี้ต้องรอวิศวกรรับรอง ต้องเพ่ิมเงินทุกโครงการนะครับ ผมว่ามันกระทบไป
หมดเลยผมว่า แต่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะมีแนวทางแก้ไขครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ขอบคุณมากครับนายก 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับในรายละเอียดผมจะให้ท่านปลัดชี้แจงในส่วนของรูปแบบหรือวิธีการเป็น

ทางออกหรือทางแก้ไข โครงการที่ได้ด าเนินการผ่านสภามาแล้วนะครับ ซึ่งอุปสรรคที่
ผ่านมา 1.เราติดขัดเรื่องวิศวกรรับรองแบบ ในส่วนแบบที่ได้มีการออกแบบไปแล้วนะ
ครับ เมื่อก่อนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นค่าผู้รับรองแบบ ในส่วนตรงนั้นผมจะ
ให้ท่านปลัดเพิ่มเติมให้หน่อยครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านปลัดครับ 
 

นายธนภัทร  ตรีทัศน ์  ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกกระผมนายธนภัทร  ตรีทัศน์ 

ปลัดเทศบาล    ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกมีข้อสงสัยในระเบียบใหม่ที่มีข้อ
ผูกพันซึ่งเราไม่สามารถด าเนินการได้ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้วว่า แบบ
แปลนหลังจากท่ีมีระเบียบพัสดุใหม่ออก โครงสร้างใหญ่จะตีความไปในลักษณะงาน
ก่อสร้าง จะต้องมีวิศวกรรับรองหรือว่ามีผู้ควบคุมงาน เพราะฉะนั้นโครงการต่าง ๆตอนนี้
ติดขัดหมดครับทุกท้องถิ่น อยู่ระหว่างที่ก าลังหารือเพ่ือหาทางออกเบื้องต้น แนวทางก็
คือ เราต้องส่งแบบที่แต่ละท้องถิ่นได้เขียนให้ผังเมืองโยธาจังหวัดเป็นผู้รับรองแบบให้ แต่
ว่าในทางปฏิบัติโยธาและผังเมือง ก็ไม่สามารถท่ีจะไปรับรองแบบซึ่งเราเขียนโดย
ภาพรวมที่ผมบอกพยายามอธิบายทุกท่านทราบหลายครั้งแล้วว่า จากผลการด าเนินงาน
ของท้องถิ่นมาช่วง 20 ปีในภาพรวมหน่วยตรวจสอบเขาสรุปผลว่าท้องถิ่นได้ท างานใน
ลักษณะงานก่อสร้าง ได้ขยายพื้นท่ีเป็นที่พอใจของประชาชน แต่ไม่เป็นไปตามแบบ
มาตรฐาน ที่มั่นคง แข็งแรง ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบสรุปในภาพรวมของประเทศว่า งาน
ก่อสร้างของท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิดความไม่คุ้มค่า นะครับนี่คือผลสรุป 
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันทั่วประเทศ จ าเป็นจะต้องให้หน่วยงานหลัก
ซึ่งได้รับมอบหมาย รับรองแบบ ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ยากวิศวกรจากโยธา
และผังเมืองจะมารับรองแบบที่นายช่างของเราได้เขียนไปให้ เขาก็ไม่รับรอง อันนี้เป็นที่
เข้าใจตรงกัน ที่นี้ถ้ามารับรองแล้วเราจะท าอย่างไรต่อ คือให้เขาแนะน าให้เขียนแบบให้
ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่เดิมว่า แบบมาตรฐานถนนเอาตัวไหน คูแบบไหน 
เราก็ต้องไปยึดแบบมาตรฐานที่น าเสนอในร่างเหมือนที่เราคุยกันภาคเช้าแล้วว่าราคา
อาจจะสูง ว่ามีมาตรฐานความหนา และส่งกลับไปส่วนต่างถ้าเกิดว่างบประมาณเดิม 
500,000 บาท เวลาเรากลับมาทบทวนถนน คู แบบใหม่อาจจะเป็น 1,500,000 
บาท เพราะฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้ต้องมาเข้าสภาใหม่ เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติ เพ่ิมงบ
ให้สามารถด าเนินการได้ นี้คือเป็นแบบนี้ทั่วประเทศนะครับ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาแห่งนี้
ทราบว่าแนวทางจะเป็นอย่างนี้ นอกจากว่าเราได้รับอนุญาตว่ามาตรฐาน อาจจะลด
มาตรฐานลงว่างานถนนทั่วไป ช่างท้องถิ่นสามารถออกแบบได้ ก็ต้องดูในผลที่
คณะกรรมการพิจารณา ที่ไปผูกพันกับระเบียบพัสดุใหม่ว่าเราสามารถท าได้มากน้อยแค่
ไหน แต่ว่าตอนนี้ทุกหน่วยต้องชะงัก และรอเสนอให้ผังเมืองจังหวัดอนุมัติ แล้วก็แนวทาง



 ๒๙ 
ก็เหมือนที่ว่า ถ้าได้รับอนุมัติเบื้องต้นได้รับอนุมัติแน่ และเขาแนะน าให้ใช้แบบ
มาตรฐาน ทีนี้พอเงินส่วนต่างตรงนั้นต้องมาเข้าสภาพิจารณาใช้งบเงินสะสมไปต่อยอด
เพ่ือให้โครงการเดินได้ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับ ขอบคุณมากครับ  ท่านปลัดที่ให้ความกระจ่างครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ เมื่อ

ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กันเงินในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทิวทอง  หมู่ที่ 
2  เชื่อมต่อเทศบาลต าบลพรุพี  ต าบลคลองปราบ  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี   ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 
639,000 บาท  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ.......11........เสียง (ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์) 
  ไม่เห็นชอบ.....-..........เสียง 
                                        งดออกเสียง...-...........เสียง   
 

เป็นอนัว่าสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเห็นชอบ เห็นชอบให้กันเงินหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายทิวทอง  หมู่ที่ 2  เชื่อมต่อเทศบาลต าบลพรุพี  ต าบลคลองปราบ  
อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ระยะทาง 250.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 639,000 บาท  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
   ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอโครงการข้อ 5.2.3 ต่อไปครับ ขอเชิญครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
    ท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาทุกท่าน  ต่อไปกระผมขออนุมัติกันเงิน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 กรณียังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ข้อ 5.2.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบ
สระน้ าหนองเภา หมู่ที่ 4 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  57.00  เมตร  หนา 0.05  เมตร  และ
ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  343.00  เมตร  หนา 0.05  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคลองปราบก าหนด  งบประมาณตั้งไว้  
812,000.00  บาท    

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามไหมครับ/ เมื่อไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กันเงินหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อ สร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 กรณียังไม่มี
การก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบสระน้ าหนองเภา หมู่ที่ 4 ต าบล
คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ระยะทาง  57.00  เมตร  หนา 0.05  เมตร  และช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
ระยะทาง  343.00  เมตร  หนา 0.05  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลคลองปราบก าหนด  งบประมาณตั้งไว้   812,000.00  บาท 

 โปรดยกมือครับ 
 



 ๓๐ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ.......11........เสียง (ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์) 
  ไม่เห็นชอบ.....-..........เสียง 
                                        งดออกเสียง...-...........เสียง   
  

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเห็นชอบให้กันเงินหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 กรณียังไม่มี
การก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบสระน้ าหนองเภา หมู่ที่ 4 ต าบล
คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ระยะทาง  57.00  เมตร  หนา 0.05  เมตร  และช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
ระยะทาง  343.00  เมตร  หนา 0.05  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลคลองปราบก าหนด  งบประมาณตั้งไว้  812,000.00  บาท ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
          ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 5 ข้อ 5.3 การขอพิจารณาอนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีก่อ
หนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โครงการก่อสร้างเมรุวัดถ้ าขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ  
อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคลอง
ปราบก าหนด  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 
5 การกันเงิน ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดย
สั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภา 
 ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

 ดังนั้นจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี แต่ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ โครงการก่อสร้างเมรุวัดถ้ าขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนา
สาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคลองปราบก าหนด 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,329,000  บาท ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินด้วยครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามไหมครับ/เมื่อไม่มีผม
จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
สิ้นปี  โครงการก่อสร้างเมรุวัดถ้ าขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ    อ าเภอบ้าน
นาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคลองปราบ
ก าหนดงบประมาณท้ังสิ้น 1,329,000  บาท  โปรดยกมือครับ 

 

 



 ๓๑ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ.......11....เสียง (ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่านนายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์) 
  ไม่เห็นชอบ.....-..........เสียง 
                                        งดออกเสียง...-...........เสียง   

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
สิ้นปี  โครงการก่อสร้างเมรุวัดถ้ าขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนา
สาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคลองปราบก าหนด 
งบประมาณท้ังสิ้น 1,329,000  บาท  ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกซักถาม ขอเชิญครับ ขอเชิญ

คุณประเทพ  ทองศิริ   ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  และสมาชิก  กระผมนายประเทพ  
ทองศิริ  ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานสภา ไปยังคณะผู้บริหาร ในขณะที่ได้ท าการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหมู่ที่ 4 ครับ  ได้เอาดินไปถมที่หนองโพหอมผมได้รับความเดือดร้อน
จากชาวบ้านมาหลายรายว่าท าไมจึงเอไปถมที่หนองโพหอม ผมก็บอกว่าผมไม่ทราบครับ 
ผมอยากจะให้คณะผู้บริหารช่วยตอบให้เป็นหลักการ ผมจะได้ไปบอกกับชาวบ้านได้ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในประเด็นที่มีการขุดลอกฝ่ายหน้านบคลอง
ขรมก็เป็นอุปสรรคว่า  ตอนจัดซื้อจัดจ้างมีการระบุว่าดินที่มีการขุด  ต้องขนไปบริเวณท่ี
สาธารณะ ไม่เกิน 1.5 กิโลเมตร นะครับ และอีกประเด็นหนึ่งก็ไม่มีพ้ืนที่จะไปไว้นะครับ 
ในการขนไป ดินโคลนในส่วนตรงนั้นผมเองก็มองว่าเมื่อก่อนผมเองก็เคยขอทางสภาขุด
ลอกในหนองน้ าโพหอมตรงนี้  ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะถมหนองโพหอม แต่จริง ๆ แล้วมันมี
ความอ่อน จริง ๆ ต้องการเสริมแนวบริเวณข้างถนน เกาะข้างถนน ถ้าไปดูหลายพื้นท่ี
หลักการก็ไม่สามารถเอาไปถมได้นะครับ ด้วยระยะทางที่ก าหนด ตรงนี้อนาคตผมก็ไปดู
แต่ว่าถ้าดูด้วยสายตาก็ไม่มีความสวยงาม เพราะเลนมันจะไหลลงไปกลางสระน้ าหนองโพ
หอม  ซ่ึงต่อไปครั้งหน้าดินโคลนแห้งก็จะมีการ จริง ๆ  ต้องการเสริมแนวรอบสระ แต่
ตอนนี้มีการลื่นไหลของดินโคลน อาจจะท าให้บริเวณดังกล่าวซึ่งก็มีบ่อน้ าอยู่ ผมก็ได้ลง
ไปดูกับรองพิญญา นะครับก็ได้ก าชับกับผู้คุมงานได้ ก็ได้เน้นว่าอย่าให้เกิดปัญหากับสระ
น้ าที่มีอยู่นะครับ ส่วนตรงนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะเอาไปไว้ที่ตรงอ่ืนได้ ที่เกินระยะทางที่
ก าหนดนะครับ ก็ได้มีการคุยกันนะครับว่าใกล้ที่สุดแล้วก็ดูบริบทแล้ว จริง ๆ ก็อยากจะ
เสริมตรงนี้ที่สระน้ าโพหอมนะครับตรงนี้ นี่คือประเด็นที่ว่าได้มีการขุดลอกไว้ตรงนี้นะ
ครับ 
 



 ๓๒ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  

 ครับขอบคุณมากครับท่านนายก ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ขอ
เชิญครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมก็มีเรื่องที่เคยพูดมาหลายครั้งแล้ว คือเรื่อง
คูระบายน้ าของหมู่ที่ 4 ตอนนี้ก็พังแล้วครับ  ความที่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูหน้างานที่เขาท า 
ช่างก็ไม่ได้เข้า บริหารผมว่าน่าจะน้อยเหมือนกัน ตอนนี้พังไปแล้วนะครับ ตอนนี้ผมได้
ถ่ายรูปไว้ตั้งแต่แบบแปลนแต่ละรูป ผลงานที่เขาท าครับแต่จะไว้ส่งพร้อมกับผู้รับเหมา
ครับ หรือว่าหลังก็ไม่แน่ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ  
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับในส่วนประเด็นตรงนี้ ผมจะให้รองพิญญา ผมเองก็ได้ไปสองครั้งนะครับแต่ว่า
ได้รับการรายงานจากผู้อ านวยการกองช่างอยู่ตลอดนะครับในประเด็นทีเกิดขึ้นนะครับ 
แล้วก็ประเด็นตรงนี้ผมเองก็ขอเรียนว่ามีท้ังท าเอกสารและมีการคุยด้วยวาจา ผมก็ต้อง
ท าหนังสือเป็นเอกสาร การคุยด้วยวาจาก็ไม่ได้เป็นหลักฐานแต่ผมมีหนังสือที่ท าไปถึงยัง
ผู้รับเหมาบริษัทที่รับจ้างในส่วนตรงนี้ รายละเอียดผมให้รองพิญญาเป็นคนชี้แจงครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอเชิญท่านรองพิญญาครับ  
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกท่ีเคารพทุกท่านนะครับ  เรื่องคู
ระบายน้ าสายหนองเภาลงคลองขรมก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานานนะครับ    ผมก็เข้าใจ
เนื่องจากผู้รับเหมา ได้ขุดคูเพ่ือจะสร้างคูเม่ือก่อนนะครับ และก็เอามูลดินกองไว้พ้ืนที่ข้าง
ถนนทั้งสองข้างนะครับ ผมก็คุยกับผู้รับเหมาแล้วว่าถ้าเกิดปัญหา ผู้รับเหมาเข้าระบบ   
e-bidding ปัญหาคือ 1 เราไม่สามารถคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมาท าโครงการของเราได้ 
ผู้รับเหมาบางท่านเขามีความพร้อมการท างานหลาย ๆ โครงการครับคือออกมาสภาพดี
มากและประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ผู้รับเหมาคนนี้ผมได้คุยโทรศัพท์ที่ว่า
ผู้บริหาร หรือช่างเข้าไปบ่อยนะครับ บางครั้งเข้าไปดูแล้วเขาไม่มาท างานเลยครับ ไม่เจอ
เพราะการท างานของเขาไม่ได้แจ้ง ถ้าแจ้งมาเราก็เข้าไปดู พอไปไม่ได้เจอผมผ่านไปบ่อย 
ไม่เจอผู้รับเหมาเนื่องจากผู้รับท าไม่ท างานตามระยะเวลาที่ก าหนด เพราะว่าช่วงนี้ผมคิด
ว่าตั้งแต่เดือน เนื่องจากได้ผู้รับเหมา วีวิว วิศวกรรมจ ากัด เทศบาลต าบลคลองปราบได้
ท าสัญญากับ วีวิว วิศวกรรมจ ากัด สัญญาที่ 12 /2561 ตั้งแต่วันที่13 เมษายน ครับ 
แล้วก็ต้องแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม  ผมพูดจริง ๆ ระยะเวลาล่วงเกินไปเกือบสองเดือน
แล้วครับที่ผู้รับเหมาถูกปรับที่ท างานล่าช้าถ้าท างานตามก าหนด ผมคิดว่าทางผู้บริหาร
และช่างออกไปส ารวจไปดูน่าจะใกล้เคียงทุกครั้ง ด้วยความล่าช้าท าให้เกิดปัญหามา
หลายประการ คือท าให้ชาวบ้านฤดูน้ าหลากดินที่กองบนถนนไหลมาท าให้เกิดปัญหา ผม
ก็ไปเตือนด้วยวาจา ท่านสท.ทวีศักดิ์ ก็ไปเตือน เพราะว่าชาวบ้านต้องใช้เส้นทางในการ
สัญจรขนผลผลิตทางการเกษตร น้ ายางพารา  ผู้รับเหมาดื้อครับผมก็ได้รับปากคุย คุย
เสร็จผมก็ท าหนังสือครับได้ท าไปให้ผู้รับเหมาครับให้เขาด าเนินการขนมูลดินออก จนใน



 ๓๓ 
ที่สุดเขายังไม่ได้ด าเนินการเอามูลดินออกแล้วต่อมาก็ได้เกิดปัญหาขึ้น  วันนั้นก็มีการ
ร้องเรียนผมก็ไม่ทราบ ผมคิดว่าคนที่ลงไลน์ ลงเฟสบาลครั้งน่าจะรู้ว่าท าให้เกิดผล
กระทบอย่างไรนะครับ คนเรานะครับถ้าจะให้ผลงานเกิดในพื้นที่น่าจะคุย ไม่น่าจะต้อง
ประจานนะครับ ผมก็อยากฝากเพ่ือนที่ว่าไปดูหน้างานแล้วบางครั้งผลกระทบไม่ใช่
กระทบคนเดียวนะครับ กระทบหลายๆ คน วันนั้นผมเองก็ได้พาสารวัตรไปดูพ้ืนที่ ลง
พ้ืนที่ น าป้ายมาป้ายเขียนอย่างไรผมคงไม่ต้องมาพูดในที่ประชุมนะครับ ก็เป็นสิ่งที่อยาก
ให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนทราบ เรื่องท่ีคูพัง ผมก็ไปดูปัญหาคูระบายน้ าพัง วันนั้นพอเกิด
ปัญหาผมก็ท าหนังสือและคุยกับผู้รับเหมาให้ปรับเกลี่ยดินเอาออกให้หมดในพ้ืนที่ เขาก็
ได้เกลี่ยเรียบร้อยครับ แต่ตอนเกลี่ยผมคิดว่าน่าจะไปเหยียบท่อประปาด้านล่าง ท าให้
แตก ปริมาณดินก็แน่นพอแล้วพอน้ าไปอัด มันก็ไม่มีช่องระบายระหว่างแผ่นซีเมนต์กับคู
ครับ น้ าก็มีแรงดันอยู่แล้วท าให้ผนังพังครับ ตัวนี้เพื่อนสมาชิกก็ไม่ต้องหนักใจเพราะ
ผู้รับเหมายังไม่ท างานแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ส่งงาน โอกาสในการแก้ไขก็ได้ให้คณะกรรมการ 
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจได้มาปรึกษาหารือ หาแนวทางให้ผู้รับเหมา
ด าเนินการแก้ไขใหม่ครับ ตรงนี้ ขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณท่านรองพิญญาครับ  ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับผมขอขอฝากผู้ตรวจรับงานจ้างขอให้ไปดูให้ถูกต้องตามแบบแปลน ถ้าสงสัย
ตรงไหนมาหาที่ผมได้ครับ แต่ว่าถ้าตรวจแบบไม่ถูกต้องครับ ผมจะส่งให้แน่นอนครับผม
จะไม่ไปร้องเรียน สตง.อะไรครับ ผมจะเอาแบบสื่อดีกว่าครับมันเร็วดีครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณบุญรับ  แท้นทองครับ 

นายบุญรับ  แท้นทอง       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ผมอยากฝากแบบของกองช่าง
ครับ ผมดูไม่ค่อยออกเหมือนดาวหาง สายตาไม่ค่อยดี ผมฝากคราวหน้า ชี้แจงให้ชัดเจน 
คูระบายน้ าหมู่ 1 อยู่ตรงนี้ชัดเจน ไม่ใช่ภาพแบบนี้ดูไม่ออก ผมฝากด้วยนะครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญท่านรองพิญญา  ครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ขออนุญาตท่านประธาน ผมมีเรื่องจะแจ้งให้สมาชิกทราบเรื่องอุปกรณ์กีฬาที่ท่าน
ยืมของเทศบาลไปแล้วผมก็ได้ให้หนังสือไปแล้วนะครับขอให้ท่านรายงานส่งคืนพร้อมรูป
ถ่ายไปยังเทศบาลครับ ที่ท่านใช้ไปเพื่อจะได้ด าเนินการจัดซื้อมาใหม่เพ่ือให้ท่านได้ยืมไป
ใช้เพราะว่าอุปกรณ์กีฬาให้ยืมไปแล้ว      แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแจ้งว่ามีปัญหาช ารุดกี่ชิ้น 
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการฝึกนักกีฬาฟุตบอลยุวชนนะครับอยากให้ท่านที่มีลูกหลานและ
ต้องการจะมีทักษะด้านกีฬาเพราะว่าเราท าการแข่งขันกีฬาทุก ๆ ปี ท่านก็เห็นว่ามาแข่ง
มากขึ้นขอให้ท่านส่งรายชื่อกับผมได้นะครับ เด็กท่ีจะมาฝึกซ้อมกีฬา ผมจะหาโค้ช หา
บุคคลมาซ้อมให้ ตั้งแต่วันนี้เลยครับ ฝากเพ่ือนสมาชิกทุกท่านเด็กท่ีมีอายุ 12 ปีครับ 
 
 



 ๓๔ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  

 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณวารุณี  แก้วจันทร์  ครับ 
 

นางวารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านคะ อยากฝากคณะ
ผู้บริหารคนเก็บขยะอย่าทิ้งช่วงให้นาน ขยะตอนนี้เต็มคะมีคนร้องเรียนมาเยอะคะ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
 

นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธาน ท่านคณะบริหาร และสมาชิกครับ เรื่องขยะครับก็เก็บแต่ช่วง
นี้คนรถมีงานศพอยู่ 2 วันครับ 2 คนเลยหาคนแทนผมก็หาไม่ได้ และก็ได้ให้นายวิเชียร 
ไปขับแทน หมู่ไหนมีปัญหาขอให้แจ้งมาด้วยครับ ผมจะได้ปรับปรุงที่รับผิดชอบอยู่ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณประเทพ  ทองศิริ ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับผมเรื่องขยะแล้ว ก็ต้องเรื่องวัชพืชริมทางผมมอยากให้คณะบริหารจัดการได้
แล้วครับ รกมากแล้วครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านรองครับ 
 

นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ครับอยากฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับ ในถังขยะตอนนี้ใส่ไปหมดครับ 
ตอนนี้วันละ 4 ตันว่า สิ่งของที่เป็นไม้ เป็นอิฐ ที่ไม่สมควรใส่ก็แจ้งด้วยครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ เรื่องวัชพืชขอเชิญท่านรองชี้แจงหน่อยครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ครบัเรื่องวัชพืชตอนนี้ ก็แน่นอนครับเมื่อได้น าวัชพืชก็ข้ึนเป็นธรรมดาครับ รกผิว
ทางจราจรการสัญจรไปมา ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ผมจะรับผิดชอบ ให้พนักงานได้ไป
แผ่วถางและด าเนินการต่อไป บางสายก็แผ้วถางแล้ว ความรกมันมากบางครั้งรถก็ออกไป
ไม่ถึง ถ้าเราท าได้น่าจะจ้างฉีดสักครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าท่านเพ่ือนสมาชิกเห็นด้วยไหมครับใช้
ยาฉีดให้มันสะอาดไปเลยดีกว่า แต่การตัดมันตัดยาก ถ้าฉีดยาได้มีงบประมาณช่วงไหนผม
จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ จะให้พนักงานด าเนินการอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ 

 
 
 
 



 ๓๕ 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  

  ผมว่าฉีดไมส่มควรครับ ผมว่าจ้างถางดีกว่าครับ จ้างชาวบ้านแต่ละหมู่ไปเลยครับ 
เหมือนเมื่อก่อน หมู่ 5 ก็ให้คนหมู่ 5 ช่วยกันท า หมู่ 1 ก็คนหมู่ 1 ท าครับ จ้างไปเลยครับ
ดีกว่านั่งฉีดอยู่บนรถ นั่งไขว้ห้างแบบนี้ผมว่าไม่ไหวครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  ครับขอบคุณมากครับ ก็หารืออีกครั้งหนึ่งครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ  ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน รวมถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับที่ร่วมประชุมสภาในวันนี้นะครับ โดยเหตุผลทั้งสองฝ่ายมาคุยกันครับแก้ไข
ปัญหาต่าง  ๆ เพ่ือให้เทศบาลด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีอุปสรรคครับ ผม
ขอปิดการประชุมสภา ขอบคุณครับ 

 
 

ปิดประชุมเวลา      เวลา    16.00   น. 
 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายประเทพ  ทองศิริ) 

                                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 
 
 

(ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายบัญชา   คงศิริ  )  

 

 
           (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                 (นางจินตนา  นุ้ยล าพูน) 
 
 

 
(ลงชื่อ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายบุญรับ  แท้นทอง  ) 
   
 

(ลงชื่อ)         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายบรรยงค์ บุญอินทร์) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


