
                              รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
                         สมยัสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที ่2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันอังคารที่  28  เดือน สิงหาคม  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            -  

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     ตรีทัศน ์ ปลัดเทศบาล  ธนภัทร     ตรีทัศน์             

7 นายวุฒิชัย     แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วุฒิชัย      แผ่นศิลา  
     
     

     

     

     

     

 



 ๒ 

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  ได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเชิญ
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ  เริ่มการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  

 

นายประเทพ  ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาล  
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เพ่ือนสมาชิก และคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 11 ท่าน  ขอประธานสภาด าเนินการประชุมครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
สวัสดีคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภา

เทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ต่อไปจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ส าหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบไม่มีนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 

    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันจันทร์ที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
รายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วยังไมแ่ล้วเสร็จ ทางฝ่ายเลขานุการ ขอเลื่อนไปรับรอง
ในการประชุมครั้งหน้าครับ ค่อยรับรองรายงานการประชุมสภาพร้อมกันทั้งสองครั้งนะ
ครับ 

  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
                                       -ไม่มี-   
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณา 
 เสร็จแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  วาระท่ี 2  แปรญัตติ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                                        ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง 
                                 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                                         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 



 ๓ 

                                       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
                                 2547   ข้อ  51  ก าหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี    2   ให้ปรึกษาเรียง 
                                 ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ 
                                 ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค า 
                                 แปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ 
                                 เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ให้กระผมแล้วตั้งแต่วันที่ 24 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561   ซึ่งได้ส่งรายงานดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร 

                                 ทราบแล้วตั้งแต่ วันที่ 24  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561 เป็นไปตาม ข้อ 50 แห่งระเบียบ 
                                 กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
                                          ต่อไปผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  7  ท่าน  ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายวันชัย          สวัสดิโกมล           ประธานกรรมการ 
2. นายบุญรับ         แท้นทอง  กรรมการ 
3. นายทวีศักดิ์        ชูหนู                      กรรมการ 
4. นายประเทพ       ทองศิริ  กรรมการ 
5. นายบัญชา          คงศิริ  กรรมการ            
6. นางวารุณี           แก้วจันทร์               กรรมการ 
7. นายสิทธิชัย         มีศรี                      เลขานุการ 

         ได้ด าเนินการรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
ประชุมรับทราบ  ขอเชิญครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
                                ทกุท่าน  กระผมนายวันชัย  สวสัดิโกมล  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
                                เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ    ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  20  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62   
และได้มีการก าหนดให้มีการรับค าเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2561   เวลา ๐๘.๐๐น.- ๑๘.๐๐น.    วันที่  ๒2 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕61  เวลา 
๐๘.๐๐น.- ๑๘.๐๐น.  และวันที่ ๒3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  เวลา ๐๘.๐๐น.- 
๑๘.๐๐ น.  ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  และได้ก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ ๒4 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  เวลา ๐9.0๐น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
นั้น ตามระยะเวลาที่เปิดให้มีการรับเสนอค าแปรญัตติ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี และกรรมการแปรญัตติ  เสนอค าแปรญัตติ  รายละเอียดตามรายงาน
สรุปการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติที่น าเสนอแก่ทุกท่าน   ต่อไป



 ๔ 

กระผมจะขอมอบให้นายสิทธิชัย  มีศรี เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

 

นายสิทธิชัย มีศรี  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
                                ท่าน  กระผมนายสิทธิชัย มีศรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

         จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ 
เมื่อวันที่ ๒4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  เวลา ๐9.0๐น.   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบนั้น  และตามระยะเวลาที่เปิดให้มีการรับเสนอค าแปรญัตติดังกล่าว 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี และกรรมการแปรญัตติ  เสนอค า
แปรญัตติ  จ านวน  2  เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้พิจารณาแล้ว   
พร้อมมีมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ    รายละเอียดตามรายงาน
สรุปการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   จึงเรียนต่อสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  ในวันนี้  ดังต่อไปนี้ 
 

    1.ค าแปรญัตติที่ 1  นายสุกิจจา สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ขอแปรญัตติเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณข้างถนนสายทางเข้าวัดถ้ าขรม หมู่ที่ 1 
ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณท้ังสิ้น 
1,830,000 บาท  เพ่ือประหยัดงบประมาณและความคุ้มค่าต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และเพ่ือความถูกต้อง ของประมาณการโครงการ เนื่องจากการพิมพ์ในโปรแกรม 
Excel ท าให้ประมาณการราคาเกิดความคลาดเคลื่อน ของตัวเลขและจุดทศนิยม 
รายละเอียดคือ  

1. ปรับลดปริมาณเหล็ก RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จากปริมาณเดิม 
23.23 ตัน  เป็น 2.32 ตัน และจากราคาเหล็กเดิม (ค่าวัสดุ + ค่าแรง ) 616,962.92   
บาท เป็นราคาเหล็กใหม่ (ค่าวัสดุ + ค่าแรง ) เป็นเงิน 61,693.07 บาท งบประมาณตัด
ลดลง ของทั้งโครงการจาก 1,830,000 บาท เหลือ  1,080,000 บาท (รวมค่าเฟค
เตอร์เอฟ)  

   2. มีส่วนต่างของงบประมาณ จ านวน 750,000 บาท ให้น าไปเพ่ิมในส่วนของ
แผนงานงบกลาง  ประเภทงบส ารองจ่าย  เพ่ือน าไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
ต่างๆ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จากเดิมตั้งไว้ 300,000 บาท 
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,050,000 บาท  

          มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มีมติเอกฉันท์  เห็นชอบจ านวน   5    ท่าน (ขาดประชุม 2 
ท่าน คุณทวีศักดิ์  ชูหนู  และคุณบัญชา  คงศิริ) 
 

             2.ค าแปรญัตติที่ 2  นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
          ขอแปรญัตติเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบ   
สนามฟุตบอลหน้าส านักงานเทศบาลต าบลคลองปราบ งบประมาณทั้งสิ้น 621,000 บาท 



 ๕ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคลองปราบก าหนด  มีรายละเอียดและเหตุผล 
ดังนี้ 

        1. เปลี่ยนแปลงแบบแปลนทางเท้ารอบสนามฟุตบอล จากหักมุมประมาณ   90 
องศา ให้เป็นโค้งมน ตามสภาพความเหมาะสม และแผนผั งโครงการปรับปรุงทางเท้า
บริเวณรอบสนามสนามฟุตบอลหน้าส านักงานเทศบาลต าบลคลองปราบ   ที่เทศบาลต าบล 

                               คลองปราบ ก าหนดใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัยในการเป็นสถานที่ออก 
                               ก าลังกายของประชาชน 

2. ให้งบประมาณคงเดิมและแบบแปลนส่วนอื่นคงเดิม  
           มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มีมติเอกฉันท์  เห็นชอบจ านวน   5    ท่าน (ขาดประชุม 2 
ท่าน คุณทวีศักดิ์  ชูหนู  และคุณบัญชา  คงศิริ)  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
             ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เป็นอันว่าการด าเนินการในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติก็เป็นที่ 
                               เรียบร้อย 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
    ขอพักการประชุม 10 นาทีครับ ขณะนี้เวลา 10.45 น. ครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับด าเนินการประชุมต่อครับ ต่อไปจะเป็นขั้นการลงมติในวาระที่  3  ของการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตาม
ระเบียบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ  

 

นายประเทพ  ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ 
                                ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ  52 ก าหนดว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ใน 
                                วาระท่ี 3  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี 
                                เหตุอันสมควร  
                                         ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ 
                                บญัญัติหรือไม่  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                                         ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการลงมติในวาระท่ี 3 ซ่ึง 
                                 เป็นการลงมติโดยไม่มีการอภิปราย   
                                            ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตรวจสอบองค์ประชุม   
 

นายประเทพ  ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                                          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน  11 ท่าน 
                                (ขาดนายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์) ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนดครับ 
 
 



 ๖ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลคลองปราบ  หรือไม่ 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบ      โปรดยกมือขึ้น 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล          เห็นชอบ.........11...........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ........-............เสียง 
                                                          งดออกเสียง.......-............เสียง 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                                       เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง 
                                 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                               ด้วยมติเห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง งดออกเสียง   -   เสียง ขอเชิญ 
                               เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาช ิกผู ้ทรงเก ียรต ิท ุกท่าน  ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
มาตรา  62  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติ
ใดในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ
เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  ให้
ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ
ด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาล
พิจารณาใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติ
ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้
ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม
ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ให้ร่างเทศ
บัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณพ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลคลองปราบ ก็เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกระผมขอ 
 ส่งร่างเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแก่นายอ าเภอบ้านนาสารเพ่ือ  



 ๗ 

 ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
         ต่อไป เป็นระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 ข้อ 5.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน   1  รายการ  ดังนี้ 

   ข้อ 5.1.1  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่     แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบ
ดับเบิลแค็บ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ  

      (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  แบบ ผ.08  หน้า  144 
                                 ราคา  957,000  บาท   
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
    ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประกอบ
กับยานพาหนะเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติราชการในหน่วยงานรัฐ ต่อการบริการ
ประชาชน โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลต าบลคลองปราบ ปัจจุบันมีใช้งานอยู่
จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้งานราชการทุกส่วนร่วมกัน มีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า 10 
ปี และได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละปีงบประมาณ ระยะหลังรวมกันค่อนข้างสูง 
ประกอบกับโครงสร้างของรถเป็นแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ไม่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่
การท างาน ที่มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบบางส่วน เป็นที่ลาดชันเชิงเขา นอกจากนี้คณะ
ผู้บริหารและกองช่างของเทศบาล มีภารกิจในการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
งานบุกเบิกถนน เพ่ือให้การพัฒนาเข้าถึง ครอบคลุมทั่วถึงประชาชน แก้ไขความเดือดร้อน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก 
กองช่างเทศบาลจึงจ าเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนกลางที่มีศักยภาพ  เข้าถึงพ้ืนที่ที่มีความสูงชัน 
เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ไว้ใช้งานประจ าของกองช่างเทศบาลต าบล
คลองปราบ  ซ่ึงตามแผนพัฒนา 4 ปี ของเทศบาลต าบลคลองปราบ (2561 – 2564 ) 



 ๘ 

ได้มีแผนงานที่จะจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ประจ ากอง
ช่างเอาไว้ แต่ด้วยความจ ากัดของงบประมาณ ประจ าปี และและงบประมาณโดยรวมของ
เทศบาลต าบลคลองปราบ ต้องใช้ในการพัฒนาหลายด้าน จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ไว้ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการโอน
งบประมาณเหลือจ่าย จากรายการอ่ืนที่ไม่ต้องเบิกจ่ายแล้ว ในเทศบัญญัติมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามรายละเอียดรายการที่น าเสนอเป็นเอกสารให้แก่ทุกท่านแล้ว เป็นการ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่     แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนดิ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ  

      (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แบบ ผ.08  หน้า  144  
ราคา 957,000 บาท   
  ซึ่งคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2561 ของส านัก
งบประมาณ ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. 2561   
 ขอให้สภาเทศบาลโปรดพิจารณาด้วยครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
        ครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดข้อคิดเห็น ข้อซักถาม  ข้ออภิปรายเชิญครับ ขอ
เชิญคุณสุธารักษ์  สุขอ่อน ครับ 
 

นายสุธารักษ์  สุขอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสธุารักษ์  สุขอ่อน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เรื่องการซื้อรถของกองช่างเทศบาล ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะตาม
สภาพพ้ืนที่ ต าบลคลองปราบมีที่ลาดชันสูงมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ของหมู่ที่ 5 เวลานาย
ช่างขึ้นไปดูงานก็มีความยากล าบาก ถ้ารถเป็นแบบเดิมขับเคลื่อน 2 ล้อ นอกจาก
ล าบากแล้วก็อันตรายด้วย ท่านประธานสภาก็รู้สภาพอยู่นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์    ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ขอขอบคุณท่านสุธารักษ์  สุขอ่อน ครับ ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ ส าหรับการซื้อรถนี้
ตัวกระผมเองก็เห็นด้วยนะครับ แต่ถ้าได้รถมาแล้วก็ขออย่างเดียวว่าให้ทางกองช่างได้
ท างานอย่างเต็มความสามารถ ขอเชิญคุณประเทพ  ทองศิริ  ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประเทพ  ทองศิริ  ผมอยากทราบว่าในการ
ซื้อรถครั้งนี้ได้ซื้อโดยระบุยี่ห้ออะไรครับ 



 ๙ 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับ ขอเชิญผู้บริหารครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของการจะระบุว่ารถยี่ห้อ
อะไรนั้น   ต้องเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี พ.ศ.2561  ของส านักงบประมาณ 
ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. 2561 ราคา 957,000 บาท          ซึ่งมีคุณลักษณะ
รายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อสภา   บริษัทรถบริษัทใดนั้นจะชนะการประกวดราคาก็
แล้วแต่ไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ผมแจ้งต่อ
สภา 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับ ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
2 ก่อนที่สภาจะมีการลงมติในการจัดซื้อรถของเทศบาลในครั้งนี้ ตอนนี้ยังไม่ทราบผลว่า
ผ่านการพิจารณาหรือไม่ แต่ผมอยากจะถามคณะผู้บริหารว่าในเรื่องของรายจ่ายที่ต้องมี
ในอนาคตถ้าสภาผ่านการอนุมัติให้ซื้อรถได้ว่ามีความเพียงพอหรือไม่  เช่น     ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  ค่าจัดซ่อม  และอีกอย่างหนึ่งการซื้อรถครั้งนี้มีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนที่
จะต้องซื้อ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับ ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ซึ่งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่
ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงนั้น ได้มีอยู่ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีทั้งในส่วน
ของค่าจัดซื้อน้ ามันและรายจ่ายอ่ืน ๆและเทศบาลมีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อรถยนต์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ด้วยเหตุว่าภารกิจหน้าที่ปัจจุบันของเทศบาล ที่จะต้อง
พัฒนาในพ้ืนที่เข้าถึงได้ยาก เราจะใช้เพียงรถรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ เดิมที่ใช้งานมา
เป็น 10 ปีแล้ว ก็คงจะล าบาก ภารกิจเราก็มากขึ้นเรามีแค่รถส่วนกลางคันเดียว ขนาด
ที่เวลาเดียวกันเราต้องปฏิบัติภารกิจหลาย ๆ ภารกิจพร้อมๆกัน ท าให้เกิดความไม่
สะดวกต่อการบริการประชาชน และปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงานของกองช่างก็ต้อง
ใช้รถเข้าพ้ืนที่ บางครั้งก็ไม่มีรถบางครั้งก็ต้องรอรถส่วนกลาง บางครั้งก็ต้องใช้รถกู้ชีพ
แทน หรือรถ 6 ล้อ เพราะเราต้องติดต่อส่วนราชการจากอ าเภอ ธนาคารพร้อม ๆ กับ
การท างานของกองช่าง จนช่างต้องเอารถส่วนตัวใช้งานแทน และรถที่ขับเคลื่อน  2 
ล้อ ก็ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงพ้ืนที่ ทางคณะผู้บริหารจึงต้องเสนอให้ทางท่านสมาชิก
สภาได้ช่วยพิจารณา ให้เห็นซึ่งความจ าเป็นที่เรามีรถแค่คันเดียวต้องใช้งานสารพัด ขอ
สภาช่วยพิจารณา ประกอบกับภารกิจของเทศบาลที่เพ่ิมขึ้นด้วยครับ  

   
 



 ๑๐ 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
 ขอบคุณท่านนายกมากครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีความคิดเห็นหรือข้อ
ซักถามไหมครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่     แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนดิ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ  

      (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  แบบ ผ.08  หน้า  144 
ราคา 957,000  บาท    โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ...............6......เสียง 
                                        (คุณวันชัย , คุณสิทธิชัย , คุณวารุณี , คุณจินตนา , คุณสุธารักษ์ , คุณบัญชา) 
  ไม่เห็นชอบ............-.......เสียง 
                                        งดออกเสียง..........5.......เสียง  
                                        (คุณวิมล , คุณประเทพ , คุณบุญรับ , คุณบรรยงค ์, คุณทวีศักดิ์) 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลคลองปราบมีมติเรื่องการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่     
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิลแค็บ  

      (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  แบบ ผ.08  หน้า  144 
ราคา  957,000  บาท 

         โดยเห็นชอบ  6  เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง และงดออกเสียง   5  เสียง 
 
 



 ๑๑ 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
                                     ต่อไป เป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

 โครงการที่ได้โอนงบประมาณที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน   1  โครงการ  ดังนี้  
 ข้อ 5.2.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบ
ดับเบิลแค็บ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ  

  (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
        (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
         (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.08 หน้า 144 
 ราคา 957,000  บาท 
                                         ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 5 

 ข้อ 5.2  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการที่ได้โอนงบประมาณท่ีตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ จ านวน   1  โครงการ  ซึ่งเป็นกรณียังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 
59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกนัเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ตาม ข้อ 5.2.1 ขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก 
(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ  

  (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
       (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
         (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.08 หน้า 144 



 ๑๒ 

ราคา 957,000  บาท    ซึ่งคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ. 
2561 ของส านักงบประมาณ ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. 2561 

                                         ขอทางสภาเทศบาลโปรดพิจารณาด้วยครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีความคิดเห็นหรือข้อซักถามไหมครับ/ เมื่อไม่มีผม
จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิล
แค็บ  

  (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
        (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
         (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.08 หน้า 144 
 ราคา 957,000  บาท 

   โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ...............6......เสียง 
                                        (คุณวันชัย , คุณสิทธิชัย , คุณวารุณี , คุณจินตนา , คุณสุธารักษ์ , คุณบัญชา) 
  ไม่เห็นชอบ............-.......เสียง 
                                        งดออกเสียง..........5.......เสียง  
                                        (คุณวิมล , คุณประเทพ , คุณบุญรับ , คุณบรรยงค ์, คุณทวีศักดิ์) 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
     เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลคลองปราบมีมติที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการกันเงิน
งบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก 
(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ  

  (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
        (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
         (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต  



 ๑๓ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.08 หน้า 144 
 ราคา 957,000  บาท 
                                       ด้วยมติเห็นชอบ  6  เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง และงดออกเสียง   5  เสียง 
 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ต่อไปวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ขอเชิญท่านรองพิญญา  คงศิริ ครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งที่  
ประชุมอยู่ 2 เรื่อง  เรื่องแรกคือครั้งก่อนผมได้แจกหนังสือให้สมาชิกสภา ขอให้เพื่อน
สมาชิกน ามาส่งด้วยนะครับ และเรื่องที่ 2 ครับเรื่องโครงการฝึกทักษะการแล่นกีฬาให้กับ
ความรู้แก้เด็กด้านการเล่นฟุตบอลครับ ตอนนี้ก็ได้งบประมาณ จาก สปสช มาจะได้
ด าเนินการฝึกซ้อมเด็ก ตอนนี้ก็ได้เด็กมาแล้วนะครับ จาการประชุมสภาเด็กและเยาวชนที่
ผ่านมาครับ ก็ได้เด็กมาแล้วประมาณ 30 กว่าคน แต่ยังขาดอยู่เป้าหมาย คือ 50 หรอื 
60 คน ก็ได้ อยากให้สมาชิกทุกท่านที่มีบุตรหลานอายุไม่เกิน 14 ปี อยากให้สมาชิกน า
บุตรหลานของท่านมาฝึกทักษะ เพ่ือ 1 จะได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลที่ถูกต้อง เรื่องกฎ 
กติกา ระเบียบ ความสามัคคี และเด็กจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา
และห่างไกลยาเสพติด โครงการนี้จะเริ่มประมาณ 1 กันยายน 2561 ครับ ฝากเพ่ือน
สมาชิกช่วยหาเด็กให้ด้วยนะครับ มีเด็กตั้งใจจะฝึกซ้อมฟุตบอล เพราะของเราทุกปีก็มีการ
แข่งขันอยู่แล้ว ถ้าเด็กมีพื้นฐานที่ดีผมคิดว่าเด็กน่าจะมีอนาคต มีจิตใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัยครับ ฝากเพ่ือนสมาชิกด้วยนะครับ ตอนนี้หาเด็กอยู่ครับ พร้อมเม่ือไหร่ก็เริ่มได้
เลยครับ ในการฝึกซ้อมจะฝึกวันธรรมดาหลังเด็กเลิกเรียน ประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมง 
และวันเสาร์ อาทิตย์ อาจจะเพ่ิมเวลา มากขึ้นครับ เพราะก าหนดเวลาไว้ 50 ชัว่โมง สว่น
วิทยากรก็มีเด็กในชุมชนเขามีประสบความส าเร็จในเรื่องชุมชน ก็อาจารย์ต้น และน้อง
บอย น้องอ็อด เด็กท่ีมีประสบการณ์ ฟุตบอลลีกมาแล้วนะครับ มาสอนทักษะก่อนถ้าเอา
ทักษะความรู้ของเด็กในบ้านเรามาเสริมให้ก่อน ถ้าเด็กมีการพัฒนาเราก็จัดหาโค้ชให้ครับ 
เพราะของเราที่ส่งไปก็ได้แชม์ปหลาย  ๆพ้ืนที่นะครับ ขอบคุณมากครับ  
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ 
 

นายทวีศักดิ์   ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
 ผมมีเรื่องจะฝากถึงประธานตรวจงานจ้างหมู่ที่ 4 ครับ ขอให้ตรวจงานตามความ
เป็นจริงนะครับตามแบบแปลนที่ ได้เสนอกับผู้รับเหมาไปนะครับ ตอนนี้ท างานใกล้จะ
เสร็จแล้วนะครับ ที่ผิดพลาดอยู่จากที่ผมไปดู ช่างไปดูไม่ทราบเหมือนกันหรือเปล่านะครับ 
จากหลักฐานคือภาพถ่ายกับแบบแปลน คือเหล็ก และท่อก็ยังไม่ได้ตามในแบบแปลนนะ
ครับ และอีกอย่างเรื่องปูนสแต้งค์ ไม่เคยเห็นเขาได้เก็บลูกปูนไว้ทดสอบนะครับ 3 – 4 
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อย่างขอให้ฝากไปถึงท่านประธานตรวจงานจ้างครับ ให้ตรวจไปตามแบบแปลนนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอบคุณมากครับ  ท่านอ่ืนมีไหมครับ  ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
 ครับท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมสิทธิชัย  มีศรี  หลังจากท่ีสภารับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีของปี 61 ผมเองอยากฝากงบประมาณในเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณในเรื่องของความจ าเป็นต่าง ๆ เมื่อสภาอนุมัติไปแล้วขอให้คณะ
บริหารช่วยเร่งรัดในเรื่องที่เกิดความจ าเป็นก่อน –หลัง โดยเฉพาะของหมู่ที่ 1 ในเรื่องของ
โครงการคูระบายน้ า ผมเองในนามสมาชิกเขต 2 และพ้ืนที่ของหมู่ที่ 1 ในความ
รับผิดชอบของหมู่ที่ 1 ถ้าท่านบริหาร เพ่ือนสมาชิกผ่านไปผ่านมาในช่วงวัดถ้ าขรม ก็เห็น
แล้วว่ามีการขุดคูไว้แล้ว และอีกอย่างหมู่ที่ 1 มีเรื่องของการท่องเที่ยว ผมเองผ่านไปผ่าน
มาดูแล้วความสวยงามไม่มี และอีกอย่างอาจจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมวันชัย  สวัสดิโกมล เขต 2 หมู่ 5 ยังอีกเรื่อง
หนึ่งครับ ถนนสายสี่แยกคลองปราบออกไปสวนครูอาทิตย์ มีหลุมใหญ่อยู่ 2 จุดนะครับ ผม
ว่าถ้ามียางมะตอยพร้อมผมว่าน่าจะเอาไปใส่ได้นะครับ ผมว่าอย่าให้มันขยายวงกว้างขึ้น
เรื่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอบคุณมากครับ ของหมู่ 3 ด้วยนะครับหลุ่มใหญ่ที่บ้านน้าวีครับ หลุมหลบ
ไม่ได้อันตรายครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ   
  ครับ ผมจะให้รองพิญญาชี้แจงครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอเชิญรองพิญญา ครับ  
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิก เมื่อก่อนก็มีแอสฟัลท์ติก     
คอนกรีตส าเร็จรูปนะครับประมาณ 20 ถุง  ผมก็ได้พาพนักงานไปซ่อมแต่ว่าไม่พอครับ 
เพราะของหมด ผมว่าถ้ามีโอกาสผมอยากส ารวจให้ครอบคลุมทั้งต าบล และจัดซื้อใหม่
เพ่ือจะซ่อมใหม่ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ไปซ่อม เราจ้างเหมา เรามีพนักงานอยู่แล้ว เราน่าจะ
จัดซื้อ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วก็ให้กองช่างออกส ารวจพ้ืนที่ ที่ต้องการจะซ่อมหลุมบ่อ
หือมีหลุมบ่อ จุดไหนนะครับ ถ้าเพ่ือนสมาชิกเห็น ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ถ้าเกิดการสัญจร
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ไปมากชาวบ้านเกิดล้มเกิดอุบัติเหตุ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเงาะ ยางพารา ผมก็
ขอรับปากจะให้กองช่างไปส ารวจ และจะจัดซื้อแอสฟัสท์ติกคอนกรีตไปซ่อมครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอบคุณมากครับท่านรองพิญญา ครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ ในวาระที่ 6 ขอ
เชิญท่านนายกครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ   
  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในประเด็นที่ท่านสมาชิกฝากมาในการเร่งรัด
ในการตรวจงานของประธานกรรมการตรวจงานจ้างต้องอยู่ในกฏเกณฑ์นะครับ ผมเองก็
ก าชับประธานตรวจงานจ้างทุกโครงการ เพราะมันไม่คุ้มกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับใน
ส่วนของการตรวจงานที่ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนดครับ ผมเองก็เห็นด้วย
ในส่วนตรงนั้น อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของคูระบายน้ าหมู่ที่ 1 ตรงนี้ก็ต้องรีบด าเนินการนะ
ครับ ตอนนี้ก็ถือว่าต าบลคลองปราบหมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี    ซึ่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เลือกทั้งหมดอ าเภอบ้านนาสาร 3 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านหนองปลิง 
หมู่บ้านสระบัว หมู่บ้านผู้ใหญ่ภิรมย์  รักเพชร ซึ่งวันนี้ประธานการท่องเที่ยวหมู่ที่ 1 
มาพรีเซ็นต์งานแนะน าแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 1 อยู่ ที่โรงแรมในสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีโอกาสที่
จะได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านของการท่อเที่ยว ซึ่งหมู่ที่ 1 ก็เป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ก็มีประวัติการก่อตั้ง ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ก็ประมาณ 1,300 ปี ซึ่งดู
จากพระพุทธรูปและสิ่งต่าง ๆ ที่กรมศิลปากร ได้ตรวจพบและเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ 
ไชยา กรุงเทพมหานคร พระนคร และนครศรีธรรมราช ถือว่าต าบลคลองปราบก็เป็น
ต าบลหนึ่งครับตอนนี้ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ  ตอนนี้ก็มีนักข่าวจะลงมาท าข่าวเรื่อง
การท่องเที่ยวหมู่บ้านหนองปลิง ซึ่งเราก็มีจุดเด่นอยู่หลายที่ที่ท่านสมาชิกได้เร่งรัดเรื่องคู
ระบายน้ าต้องเร่ง  เพราะในส่วนตรงนี้เป็นเส้นทางของการท่องเที่ยว ซึ่งต่อไปสละอาทิตย์
คือจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวซึ่งมีเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นรูปตัวยู ของหมู่ที่ 1    
บ้านหนองปลิง มีต้นยางต้นใหญ่ มีวัดถ้ าขรมซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1,300 ปี มี
ประวัติความเป็นมา ถ้ าผาผึ้งเป็นผาผึ้งที่มีผึ้งมาท ารังมาก และอยู่ ใกล้ถนน และมีวัดถ้ า
พระ และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ค้นพบ ที่ทางกรมศิลป์ ได้เขียนไว้เป็นสมัยทราวดี วัดถ้ า
ขรมเป็นต้นก าเนิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ าเภอขรม ในส่วนตรงนี้ผมก าลังเร่งรัด
เรื่องคูระบายน้ าและพัฒนาหมู่ที่ 1 ซึ่งประโยชน์จะได้กับชาวบ้านทั้ง 5 หมู่ที่บ้าน ต่อไป
จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่5 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ก็เป็นการ
ท่องเที่ยวระดับต าบล ซึ่งเราก็มีการด าเนินการอยู่ 3 ประเด็นนะครับตอนนี้ ที่ท า
งบประมาณขอไปยังจังหวัด     สุราษฎร์ธานีส่วนหนึ่งงบประมาณ 150,000 บาท นะ
ครับ ได้พัฒนาปลูกต้นทองอุไรรอบหนองน้ านบปราบ ซึ่งตรงนั้นก็มีต้นยางพาราต้นใหญ่ 
แล้วก็มีการออกแบบตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็มีเที่ยวนะครับ มาถ่ายรูป ส่วนที่ 2 
คือวัดถ้ าขรมที่ผมได้เรียนบอกไปตอนนี้ก็มีการปรับภูมิทัศน์ส่วนหนึ่งโดยที่รักษาความเป็น
ธรรมชาติไว้ในส่วนตรงนั้น และหมู่บ้านอ่ืนก็จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ส่วนที่ 2  ก็ซุ้ม
ประตูทางเข้าที่ว่าท าคูระบายน้ าตอนนี้ได้งบประมาณมา 200,000 บาท ส่วนนี้ก็เป็น
ทางเข้าที่ออกแบบเพ่ือเป็นถนนในการท่องเที่ยว อีกโครงการหนึ่งก็คือ 250,000 บาท 
เป็นโครงการตลาดประชารัฐ หรือตลาดต้องชม เป็นลักษณะเหมือนกับตลาดใต้เคี่ยมที่
หลาย ๆ ที่ก าลังเป็นที่ชื่นชอบครับ ซึ่งตรงนี้ แบบแปลนก็น าเสนอไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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แล้ว ซึ่งตอนนี้ก็เป็นการพรีเซ็นต์หมู่บ้านการท่องเที่ยวบ้านหนองปลิง ซึ่งต่อไปหมู่ที่ 5 ก็
สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ครับ ก็ตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่ทั้ง 3 ส่วนก็ต้อง
ด าเนินการหลายๆ อย่างต้องรองรับอนาคตข้างหน้าของการท่องเที่ยว ซึ่งหมู่ที่ 5 ก็เป็น
หมู่บ้านการท่องเที่ยวต่อไปการเปิดเป็นตลาดประชารัฐก็ต้องมีสินค้าย้อนยุค หมู่ที่ 5 ก็มี
ขนมโบราณหลายๆอย่างนะครับที่ได้มีการพูดคุยกับผู้น าในหมู่บ้าน ก็สามารถเชื่อมโยงได้
หมด ก็เป็นการสร้างรายได้ส่วนหนึ่งให้กับคนในชุมชนนะครับ ซึ่งผมเองก็ได้ด าเนินการอยู่
ในตอนนี้ ฝากสมาชิกครับว่าช่วยประชาสัมพันธ์ เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ ส าหรับการ
เปิดตัวตลาดประชารัฐ ของหมู่บ้านหนองปลิงนะครับ เพราะต้องเป็นสินค้าในต าบลคลอง
ปราบที่ไปจ าหน่าย เหมือนตลาดที่เขามีอยู่ตอนนี้ ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความ
พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP สินค้าที่เราจะน ามาขายในตลาดประชา
รัฐ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็อยู่ที่ความร่วมมือของทุกๆ ท่าน ในส่วนที่ 3 ก็ในส่วนที่รองพิญญาได้
พูดครับเรื่องของการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ผมจะมอบให้ทางกองช่างลงด าเนินการ
ตรวจสอบ ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผู้ช่วยช่างเข้ามาช่วยอยู่ 1 คน ก็ขอเรียนฝากกับสมาชิกไว้
เพียงแค่นี้ครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอบคุณมากครับท่านนายก ท่านอ่ืนมีอะไรจะซักถามไหมครับ       ขอเชิญ
คุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 

 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสิทธิชัย  มีศรี สมาชิก เขต 2 จากหลายครั้งที่
ลงพื้นที่ของหมู่ที่ 1 โดยเฉพาะบริเวณชุมชนแถวคลองช้างมีชาวบ้านได้ร้องเรียนฝากมาถึง
ผม ในนามตัวแทนของพ่ีน้องหมู่ที่ 1 ชาวบ้านหลายท่านวิตกกังวลเป็นอย่างมากในวัน
ข้างหน้าน้ าจะท่วมคลองช้างอีกหรือไม่ ก็มีชาวบ้านหลายท่านให้ความคิดเห็นว่าเป็นไปได้
หรือไม่ที่ทางเทศบาลจะจัดสรรงบประมาณบางส่วน  ไปในเรื่องการขุดลอกล าห้วย
สาธารณะจากสะพานบริเวณนบปราบไปจนถึงที่ปากถ้ า เพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวก ขอบคุณ
ครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอบคุณมาก ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ   
  ครับท่านประธาน และสมาชิก ในส่วนประเด็นที่ท่านสมาชิกได้พูดคุย ผมเองก็ให้
ทางหมู่บ้านทางผู้ช่วยก็รับปากในส่วนตรงนี้ผมก็พร้อมจะด าเนินการให้นะครับ  แต่ติด
ปัญหาเรื่องบริเวณริมคลองนะครับ ตอนนี้ก็เห็นทางผู้ใหญ่บ้านยังเงียบอยู่ ผมเองก็ให้ทาง
หมู่บ้านลงไปสอบถามเพราะว่าโครงการนี้จะเกิดมานาน ตอนนี้มีอุปสรรคอยู่ชาวบ้านบ้าน
รายด้วยความเกรงใจ ผมเองก็พร้อมนะครับที่จะด าเนินการขุดลอกให้เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม 
แต่ตอนนี้ทางหมู่บ้านเขาก็รับปากผมไว้ว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ ผมก็คอยอยู่นะครับ 
หลาย ๆ เดือนก็รออยู่ในการประสานงานของทางหมู่บ้าน ขอเรียนฝากทางเทศบาลก็พร้อม
จะด าเนินการให้อยู่ ส่วนหนึ่งก็ได้มีการเปิดปากถ้ าส่วนหนึ่ง อนาคตข้างหน้าเป็นการคาด
เดายาก แต่อย่างน้อยก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้ว ส่วนที่จะเกิดหรือไม่ก็เป็นเรื่อง
ของอนาคตแต่ว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และสามารถจะเตรียมความ



 ๑๗ 

พร้อมไว้เพ่ือข้างหน้า เพ่ือเหตุการณ์ที่ไม่ต้องเกิดขึ้น และชาวบ้านก็ประสบปัญหาซ้ าซาก
หลายปี ขอขอบคุณนะครับและจะด าเนินการสอบถามไปยังหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ในการ
ประสานในแนวคลองขรมนะครับ จากสะพานมาถึงบริเวณที่มีการขุดลอกก็ยินดีนะครับใน
ส่วนตรงนี้ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอบคุณมาก ท่านนายกครับ ผมถามหน่อยครับว่าโครงการต่าง ๆ ที่ช่าง
ประมาณการส่งมาให้นายก ปลัด เซ็นต์แบบโครงการขอให้ดูละเอียดให้ดีกว่านี้นะครับ ดู
สักหน่อยนะครับ อย่าให้ผิดพลาด ผมขอให้ดูละเอียดให้ดีกว่านี้นะครับ อย่าให้ผิดพลาดให้
บ่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ ท่านอื่นมีไหมครับ ขอเชิญคุณบุญรับ  แท้นทองครับ 
 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิก เมื่อกี้นายกพูดเรื่องการท่องเที่ยวและเชิง
อนุรักษ์ ผมขอฝากเรื่องหนองเภาท าไมเราไม่ท าจุดขายให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าหนองเภาก็มี
ประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่งที่จะพานักท่องเที่ยวมาดูมาชม ขอฝากท่านนายกและคณะ
บริหารว่า เราจะท าอย่างไรให้เป็นจุดขาย ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน ขอฝากด้วยครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอบคุณมาก ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ   
  ครับท่านประธาน สมาชิกคุณบุญรับ  แท้นทองนะครับ ของหมู่ที่ 4 ตรงนี้ผมไม่ได้
พูดถึงตอนนี้ก็มีการออกแบบศาลาที่อยู่ต้นไทรครับ เป็นเรือส าเภาครับ ในส่วนของที่มีอยู่
น้ าดื่มก็ให้เขาออกแบบเป็นรูปปลานะครับ เพราะหนองเภาจุดขายสัญลักษณ์คือค าว่า
หนองเภา และมีการตกปลา ขายบัตรในการตกปลาทุกอาทิตย์ ผมเองก็ให้น้องเขามา
ออกแบบ ตอนนี้ที่เร่งรีบตอนี้ก็ของหมู่ที่ 1 และของหมู่ที่ 4 ศาลาที่ยื่นออกไปตรงนั้น
แก้ไขใหม่ไปเพ่ิมด้านหน้านะครับ เป็นหัวเรือกับหางเรือ ด้านบนก็ท าเป็นสไบห้องน้ าก็ใช้
เป็นรูปแบบของงานปั้นเป็นรูปปลา ประตูคือท้องปลา ตัวนี้เสร็จจะให้ทางสภาได้ชมว่า
รูปแบบที่ได้ออกแบบไว้เป็นสัญลักษณ์ให้แก่หมู่บ้านหนองเภา เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับหมู่ที่ 1 ตอนนี้ท าแบบอยู่นะครับ จะเอามาแจกให้กับสมาชิกได้ดูรูปแบบที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ตอนนี้นะครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
  ครับขอบคุณมาก ท่านอ่ืนมีไหมครับ ผมขอเสริมนะครับ เพ่ือนสมาชิกที่จะเข้า
อบรมวันที่ 30 สิงหาคม ขอให้ท่านไปลงทะเบียนด้วยนะครับที่โรงแรมร้อยเกาะ เพ่ือน
สมาชิกมีอะไรซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ในวันนี้นะครับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ก็เป็นอัน
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ และจะด าเนินการส่งนายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติต่อไปนะครับ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอปิดการประชุมสภาครับ 

 
 
 



 ๑๘ 

 
ปิดประชุม เวลา 12.00 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 
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