
                                รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2564  

                             วันจันทร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

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

 
 

ผูม้าประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายอนันต์        ทวีสุภรพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ อนันต์   ทวีสุภรพัฒนา  

๒ นายเฉลิมวุฒิ     สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ เฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์  

๓ นายประเทพ     ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ ประเทพ    ทองศิริ  

๔ นายวิมล          สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ วิมล       สื่อมโนธรรม  

๕ นายบัญชา        คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ บัญชา      คงศิริ  

๖ นายทวีศักดิ์       ชูหน ู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ ทวีศักดิ์     ชูหนู  

๗ นายบรรยงค ์     บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ บรรยงค์     บุญอินทร์  

๘ นางสาวกาญจนา  เพชรขน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ กาญจนา    เพชรขน  

๙ นายสิทธิชัย        มีศร ี    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ สิทธิชัย      มีศรี      

๑๐ นายกมล           บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ กมล         บุญเนือง  

๑๑ นายสิทธี           สิทธิเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ สิทธี       สิทธิเชนทร ์  

๑๒ นางวารุณี          แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ วารุณี     แก้วจันทร์  

 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

13 นายสมหมาย       หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ สมหมาย    หนูศรีแก้ว  

14 นายอำนวย         ศรชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ อำนวย      ศรชนะ  

15 นายไพโรจน์        เหรียญวิทยากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ ไพโรจน์ เหรียญวิทยากลุ  

16 นายสมพงศ์         ทองศิริ เลขานุการยกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ สมพงศ์       ทองศิริ  

17 นางรัชนี             อำนวย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ รัชนี           อำนวย  

18 นายธนภัทร        ตรีทัศน์  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ธนภัทร์       ตรีทัศน ์  

19 นายวุฒิชัย           แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดฯ วุฒิชัย        แผ่นศิลา  

 



 ๒ 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

20 นายประพจน์        พงศ์พลิศร นกัวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง ประพจน์   พงศ์พลิศร 
 
 
 
 

21 นางสาวพัชรี         รุ่มโรย  นิติกรปฏิบัติการ พัชรี         รุ่มโรย 
 
 
 
 
 

22 นางสาวเลิศลักษณ์     สมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลิศลักษณ์  สมแก้ว 
 
 
 
 
 

23 นางสาวธิดารัตน์        เกลื่อนเมือง พนักงานจ้าง ธิดารัตน์  เกลื่อนเมือง 
 
 
 
 
 

24 ร.ต.เกษม                ไขแสง ข้าราชการบำนาญ เกษม         ไขแสง 
 
 
 
 
 

25 นางเนตรทราย          สวัสดอุิล อสม.ม.2 เนตรทราย  สวัสดิอุล 
 
 
 
 
 

26 นางเพียงตา              รอดสกลุ อสม.ม.2 เพียงตา     รอดสกลุ 
 
 
 
 
 

27 นายวิจิตร                อินทรักษ์ ประกันสังคม วิจิตร       อินทรักษ์ 
 
 
 
 
 

28 นายบุญโชติ              จงกลศรี อสม.หมู่ 3 บุญโชติ     จงกลศร ี
 
 
 
 
 

29 นายปิยะ                  สุขอ่อน ประชาคม ม.1 ปิยะ           สุขอ่อน 
 
 
 
 
 

30 นายประพันธ์             ทองศิริ ผู้ใหญ่บ้าน  ประพันธ์     ทองศิริ 
 
 
 
 
 

31 นางสมศรี                 ชุมศรี กลุม่สตรี ม.3 สมศรี          ชุมศรี 
 
 
 
 
 

32 นางครื้น                   นาไร  ผู้สูงอายุ ม.3 ครื้น            นาไร 
 
 
 
 
 

33 นางละอองศรี            ศรเพ็ชร์ ประธานสตรี  ม.2 ละอองศรี    ศรเพ็ชร์ 
 
 
 
 
 

34 นางสาวจรรยา           หวายเครือ อสม.หมู่ 5 จรรยา     หวายเครือ 
 
 
 
 
 

35 นายประกอบ             สรกุล อปพร. ประกอบ       สรกุล 
 
 
 
 
 

36 นายยุทธพงศ์             มติธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์  ยุทธพงศ์      มติธรรม 
 
 
 
 
 

37 นายจรูญ                 เครอือินต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.3 จรูญ        เครอือินต๊ะ 
 
 
 
 
 

38 นายเกรียงศักดิ์       หนูจันทร์แก้ว ประธาน อสม.ม.4 เกรียงศักดิ์ หนูจันทร์แก้ว 
 
 
 
 
 

39 นายถาวร                ทองศิริ ม.2 ถาวร          ทองศิริ 
 
 
 
 
 

40 นายไตรรัตน์            ไทยปาน  ม.2 ไตรรัตน์     ไทยปาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ             

 ขณะนี้ เวลา 10.00 น. ได้เวลาเริ่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลอง
ปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ขอกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทกุ
ท่านครับ ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   ได้กำหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลตำบลคลองปราบ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เริ่มตั้งแต่วันที่  7 พฤษภาคม  – 
5  มิถุนายน 2564  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  จึง
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  สมัยสามัญ  สมัย
แรก  ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม  2564  เวลา  10.00 
น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งวันนี้มี
ระเบียบวาระการประชุมสภา สำคัญคือ นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล   คลองปราบ และการคัดเลือกคณะกรรมการใน
สัดส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลของคณะกรรมการในแต่ละชุด ต่อไปผมจะขอ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            ไม่มีครับ                            . 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
               ไม่มีครับ                                                           . 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องด่วน 
                               3.1 เรื่องนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
  ตำบลคลองปราบ  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 
 

นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ             
  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  

 สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ทุกท่าน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑4) มาตรา ๔๘ ทศ 
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ 
ทัง้นี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
 มาตรา ๔๘ ทศ 

 
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล

เรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดย
ไม่มี การลงมติทั้ งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่ วันประกาศผลการเลื อกตั้ ง
นายกเทศมนตรี  
 



 ๔ 
 
 
 กรณีที่ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบ ตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็น
เร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร
นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือก
ประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เลือกประธานสภาเทศบาล  
 การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนที่มาประชุมด้วย  

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้  ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวันโดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว  

ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกป ี 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)   การแถลงนโยบาย  

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป                          

 ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน
และคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 

๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อ
คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือ
คัดค้านทีละคนเป็นลำดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากท่ีได้กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นำ
ความในหมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
  เมื่อท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการแถลงนโยบาย 

ของนายกเทศมนตรี ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ได้เลยครับ  ขอ
เชิญครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบที่เคารพ      และสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมหมาย  หนูศรีแก้ว 
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ดังนี้  

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ โดยตรงจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าผมได้รับ
การเลือกตั้ งจากประชาชนที่ ได้ ให้ โอกาสทำหน้ าที่ และดำรงตำแหน่ งเป็น
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ  และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งผล
ประกาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 
2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการบริหารงาน  ราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เทศบัญญัติและนโยบายที่ได้ทำไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลคลองปราบ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
เสียสละตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพร้อมที่รับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่าย เพ่ือจะนำมาเป็นแนวทางในการทำงานด้านต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงานเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จตาม
เป้าหมาย สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป  โดยจะ
ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของนักพัฒนา ร่วมใจกันพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่อาศัย  
สุขภาพอนามัยถ้วนทั่ว  ครอบครัวปลอดภัย  ฝักไฝ่การศึกษามีอาชีพก้าวหน้า พาสู่
คุณธรรม นำไปสู่อนาคตที่ดี มีความสุข  

บัดนี้ผมพร้อมทำหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคลองปราบก่อน
เข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 โดยมีนโยบายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ ได้ตั้ งเป้ าหมายไว้   เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ท้องถิ่นมีค วาม
เจริญก้าวหน้า มุ่งความสำเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถิน่  จึงขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ ดังนี้คือ 

  1. นโยบายด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานขององค์กร 
 1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข   
1.2 การบริหารงานของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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     1.3 เน้นการทำงานตามหน้าที่อย่างมีคุณภาพ 
    1.4 ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการประชาชน 
 
 
    2. นโยบายด้านแหล่งน้ำ 
    1.2 น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

 - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาให้มีน้ำใช้ในครัวเรือนที่สะอาดเพียงพอ
และทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทั้งในช่วงปกติและเกิดภัยแล้งและประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา 

   2.2 แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
 - ขุดลอกปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่และจัดหาเพ่ิมแหล่งน้ำใหม่ 
เพ่ือรองรับการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  ประเภทพืชผลไม้ที่เพ่ิมพ้ืนที่
การทำสวนผลไม้ เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอต่อการใช้น้ำเพ่ือ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นน้ำท่วม น้ำแล้ง
ด้วย  

     3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3.1 ประเภทการคมนาคมขนส่งดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
ให้มีสภาพที่ใช้สัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่
และเชื่อมโยงกับทางหลวงและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ดีและทำเป็นถนนปลอดฝุ่นต่อไป 
 3.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบการระบายน้ำในขตชุมชนไหลผ่านได้สะดวกและ
ป้องกันน้ำเสียที่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  
 3.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชนให้เพียงพอและทั่วถึง เน้น
บริเวณริมถนนที่เป็นจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัย  
 3.4 การก่อสร้างอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้เพียงพอเพ่ือรองรับความเจริญในอนาคต  
    “น้ำไหล  ไฟสว่าง  ทางสะดวก ” 

   4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้นอกภาคการเกษตร ให้มีความรู้
เพ่ิมทักษะรองรับการมีงานทำ 
 4.2 จัดตั้งและฟ้ืนฟูต่อยอดกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยและส่งเสริม
การลงทุน อุตสาหกรรมการเกษตรและอาชีพอ่ืน ๆ  
 4.3 ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร  การผลิตที่มีคุณภาพ การแปรรูปเพ่ิม
มูลค่า การตลาด จัดทำตลาดกลางเพือ่จำหน่ายรวมกันริมทางหลวง  
 4.4  จัดหาปัจจัยการผลิต  ลดต้นทุน  รวมกลุ่ มทำเกษตรแปลงใหญ่   
ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

   4.5  สร้างงานส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้เพ่ิม 
   5. นโยบายด้านสังคม 
   5.1 สร้างความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน 
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   5.2 ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน 
   5.3 จัดสวัสดิการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
   5.4 สร้างความเข้มแข็งชุมชนแบบพ่ึงพาตวัเอง 

 5.5 ลดความขัดแย้งของสังคม จัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยใช้หลัก
คุณธรรมและปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ท้องถิ่นและสังคมภายนอก โดยใช้หลักเข้าใจเข้าถึง พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม 
นำไปสู่อยู่ร่วมกันสันติสุข  

    6. นโยบายด้านสาธารณสุข 
   6.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 
   6.2 สนับสนุนกองทุน สปสช. 
   6.3 ป้องกันและระงับโรคติดต่อทันท่วงที 
   6.4 ส่งเสิรมให้มีการตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงประจำปี  
    6.5 จัดตั้งกองทุนสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 
   6.6 จัดให้มีสถานทีพ่ร้อมเครื่องออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
    6.7 จัดหน่วยอาสาเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ คนชราที่บ้าน 
    6.8 รณรงค์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือบริโภค 

    7. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ  
    7.1 ด้านการศึกษา 
   - ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
   - สร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล 
   - สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เพ่ือสุขภาพ  
   7.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี  

 - จัดให้มีการบำรุงรักษาศาสนสถาน เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนาพุทธ เป็นสิ่งมีคุณค่าในการดำเนินชีวิต 

   - จดักิจกรรมเก่ียวกับสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  
   - สนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบล 
   - ส่งเสริมยกย่องคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง แบบบวร 
   7.3 ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
   - จัดกิจกรรมแข่งขนักีฬาประเพณีและกฬีาพ้ืนบ้าน เพ่ือความสามัคคี  
   - สร้างศูนย์กีเยาวชน พรอ้มส่งเสริมการกีฬา  

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ให้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจและออก 
    กำลงักาย  

   8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1 บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขาขรมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เชิงอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 8.2 ร่วมกับสถานประกอบการเหมืองแร่ ดูแลสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน
ใกล้เหมืองแร่ให้ปลอดมลภาวะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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 8.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้สะอาด น่าอยู่อาศัย โดยให้ประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
ท้องถิน่น่าอยู่อาศัย ร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม  

     9. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 9.1 จัดหาอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 9.2 จัดอบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน ให้ออกปฏิบัติงานได้ทันทีเมือ่ทราบเหตุที่เกิดข้ึน 
 9.3 จัดทำแผนป้องกันภัยฟ้ืนฟู ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าสู่ภาวะปกติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 9.4 จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือสมาชิก อปพร. เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจใน
การอาสามาช่วยงาน ฯ  

   10. นโยบายพัฒนาบุคลากร  
   10.1 การพัฒนาบุคลากรฝ่ายประจำ 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เพ่ิมความรู้  และศักยภาพในการทำงาน 
    - บริหารจัดการบุคลากรแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องเหมาะสมตามภารกิจ   

 - พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร ให้มีความสำนึก และรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และผู้รับผิดชอบ  

   10.2 การพัฒนาบุคลากรฝ่ายการเมือง 
 - พัฒนาความรู้ความสามารถ ของผู้บริหารให้อยู่ในระดับมาตรฐานสามารถ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ได้อย่างถูกต้อง  
 - ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเป็นผู้นำ มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

   11. นโยบายพัฒนารายได้  
   11.1 เน้นรายได้ภาคอุตสาหกรรม  
   11.2 ด้านพาณิชย์ 
   11.3 จัดหาแหล่งงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก  
     12. นโยบายด้านอ่ืน ๆ  

 12.1 ดำเนินงานตามนโยบายของทางราชการและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  

   12.2 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง 
   12.3 เพ่ิมภารกิจตามสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

 ตามนโยบายที่ผมได้แถลงต่อที่ประชุมสภา ฯ ดังกล่าวนั้น การที่จะทำให้
นโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายอย่างีประสิทธิภาพและ
สำเร็จผลได้นั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ร่วมด้วย
ช่วยกัน สนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน
ให้บังเกดิผล 



 ๙ 
 
เป็นรูปธรรม ในการทำงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลคลองปราบต่อไป  ขอขอบคุณครับ  
  

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบครับ ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล แสดงความคิดเห็น ข้อซักถาม และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลงไปแล้ว ขอเชิญครับ ขอเชิญนายบรรยงค์  
บุญอินทร์ ครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายบรรยงค์  บุญอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาไว้ 
ทั้ง 12 ด้าน ก็ได้ครอบคลุมทุกด้านนะครับ แต่ผมมาถูกใจนโยบายด้านแหล่งน้ำ
ครับ เพราะตำบลคลองปราบเป็นพ้ืนที่สูง ประชาชนจะเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค 
บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร นโยบายนี้อยากให้ทำเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สุขของพี่
น้องประชาชนตำบลคลองปราบ ก็มีนโยบายด้านที่ 6 ด้านสาธารณสุข ตอนนี้ตำบล
คลองปราบก็มีผู้ติดเชื้อ(โควิด -19 ) ผมก็อยากให้ทำนโยบายนี้ให้เป็นการเร่งด่วน
โดยใช้เงินสนับสนุนกองทุน สปสช. เพ่ือให้ประชาชนในตำบลของเรามีความเชื่อมั่น
ต่อคณะการทำงานของนายก เพ่ือให้ เมื่อท่านนายกแถลงนโยบายในวันนี้ก็สามารถ
ดำเนินการได้ทันทีนะครับ  ข้ออ่ืนก็ไม่มีอะไรนะครับ ผมหวังว่าเพ่ือนสมาชิกสภา 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ ท่ านช่ วยกัน ในการ
พัฒนาครั้งนี้ ให้เดินข้างหน้าอย่าให้ถอยหลังครับ ผมคิดว่าคลองปราบของเราเป็น
ตำบลที่น่าอยู่ และมีธรรมชาติที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาครับ ผมขออภิปรายแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

  

 นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
    ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณประเทพ  ทองศิริ  ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ กระผมายประเทพ  ทองศิริ สมาชิสภาเทศบาล เขต 1 ผมอยากให้คณะ
บริหารช่วยพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน เป็นงานที่เร่งด่วนมากนะครับ เพราะผิว
จราจรส่วนมากจะชำรุดมากครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณบัญชา  คงศิริ  ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบัญชา  คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
มีความเป็นห่วงด้านสาธารณสุข เหมือนกับคุณบรรยงค์  บุญอินทร์  ครับ อยาก
ทราบว่าทางคณะผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดตอนนี้



 ๑๐ 
อย่างไรบ้าง และมีมาตรการรองรับช่วยเหลือ ผู้ที่มีผลกระทบอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้  อย่างน้อยก็ถือว่าเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก และก็มีศักยภาพเข้าถึง
ประชาชน กระผมมีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ดังกล่าว และอยากทราบคณะ
ผู้บริหารมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้
เทศบาลจัดให้มีการพ่นเชื้อตามบ้านเรือน หรือตามชุมชนนะครับ เพื่อลดความเสี่ยง
ในการสัมผัสโรค ขอบคณุมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี  ครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเพ่ือสมาชิกสภา
เทศบาล ผมสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตัวแทนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่
ที่ 3 บางส่วน ก่อนอ่ืนผมต้องขอแสดงความดีใจกับคณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิก
ทุกท่านที่มีโอกาสได้รับเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ หลังจากวันนี้ที่ท่านนายก
ได้แถลงนโยบายไปแล้ว ผมคิดว่าภารกิจและหน้าที่ของคณะบริหารสามาถทำได้
ทันที ผมเองคิดว่าอยู่คนละข้างกัน คนละฝ่ายกัน ตอนนี้การเลือกตั้งผ่านไปแล้ว 
ผมสมาชิกสภาเทศบาล ยินดีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะบริหารในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขให้กับพ่ีน้องชาวคลองปราบ ให้สามารถ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณสิทธี  สิทธิเชนทร์  ครับ 
นายสิทธี  สิทธิเชนทร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ข้อ 
2.2 แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และข้อ 5.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และข้อ 6.6 จัดให้มีสถานที่พร้อมเครื่องออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ สิ่งเหล่านี้เรามี
แหล่งน้ำ สระน้ำ สามารถปรับปรุงให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายได้ด้วยในเวลา
เดียวกัน ต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยกตัวอย่างสระน้ำนบปราบ  มี
พ้ืนที่รอบสระเราสามารถวิ่งออกกำลังกาย และตั้งเครื่องออกกำลังกายได้ แต่ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ผมขอเสนอเป็นแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์ อาจจะลดค่าใช้จ่าย พื้นที่กว้างตรงนั้นสามารถปรับปรุงได้ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และจัดให้มีอุปกรณ์เราสามารถไปตั้งริมสระได้ ไม่เฉพาะเขต
ที่ 2 อาจจะเป็นเขตที่ 1ยกตัวอย่างหนองทิว พ้ืนที่เราสามารถปรับปรุงได้เยอะ 
และพัฒนาให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายในขณะเดียวกันได้ อาจจะไปดูดน้ำ สูบน้ำ
เพ่ือการเกษตร มีโอกาสได้ออกกำลังกายไปด้วย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องมีการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ และด้าน
สุขภาพผมจะมองไปถึงปัญหาฝุ่นหน้าเหมือง ตรงนี้ผมอยากจะแนะแนวทางให้ไป
ขออนุญาตจากทางหลวง เพ่ือปรับปรุงขอบถนนให้ต่ำกว่าถนน เพ่ือฝุ่นจะได้หมด
ไป ฉีดน้ำลงไปสู่ที่ต่ำ ลักษณะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ขอบถนนจะสูงกว่าถนน เราใส่น้ำลง
ไปขี้ฝุ่นหมด พอน้ำแห้งฝุ่นก็ขึ้น ลักษณะเหมือนกับนาเกลือ ตอนน้ำไม่แห้งก็ไม่เห็น



 ๑๑ 
เกลือคล้ายๆ กัน อาจจะเป็นถนนสายหลักไม่ใช่ของหมู่บ้าน การดำเนินการ
อาจจะต้องขออนุญาตจากทางหลวง  ครับผมมีข้อเสนอแนะแค่นี้ครับ  ขอบคุณ
ครับ  

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณกมล  บุญเนือง ครับ 
 

นายกมล  บุญเนือง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ผมนายกมล  บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่ผมได้อ่านนโยบาย
ของคณะผู้บริหารทั้ง 12 ด้าน ผมมีข้อเสนอแนะบางประการที่จะให้คณะผู้บริหาร
เน้นในเรื่องความสุข ความยั่งยืนของประชาชนในตำบล อันดับแรก ข้อ 2.2 เรื่อง
แหล่งน้ำ เรื่องน้ำท่วม ซึ่งในเขตของผมคือคลองวังช้าง และซอยเกิดแป้น มีประจำ
ทุกปีน้ำท่วม โดยเฉพาะหลังบ้านเลขานะครับ ความเดือดร้อนแถวนั้นพอน้ำท่วม
แล้วจะมีกิ่งเงาะ บริเวณลำธาร ที่ชาวบ้านตกแต่งและเอาไปไว้ริมตลิ่ง พอน้ำท่วม
ขึ้น น้ำไหลผ่านภูเขาขรมล่าช้า จึงทำให้เกิดน้ำท่วม ขอฝากท่านบริหารว่าท่านมี
หนทางหรือแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหาตรงนี้  จากน้ำท่วม 2 ชั่วโมงเหลือให้
เหลือ  1 ชั่วโมง ระบายหมดไป จึงขอฝากตรงนี้ครับ ให้ช่วยดำเนินการแก้ไขครับ 
และอีกอย่างหนึ่งซอยเกิดแป้น น้ำจะท่วมเป็นประจำทุกปี และปัจจุบันนี้เราก็เข้าใจ
ธุรกิจของภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทางระบายน้ำ ตอนนี้รู้สึกว่าจะถม
ทางเดินของน้ำไปแล้วจึงทำให้ช่วงน้ำไหลชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอน ผมจึงขอฝาก
คณะผู้บริหารช่วยดำเนินการแก้ไข ในการระบายน้ำถึงแม้ว่ามันจะท่วม 2 ชั่วโมง 
ให้เหลือ 1 ชั่วโมง หรือครึ่งชั่วโมง ให้ระบายออกให้หมดเร็ว อีกเรื่องหนึ่งในเรื่อง
ของแหล่งฟ้ืนฟูปรับภูมิทัศน์แบบธรรมชาติ ผมอยากให้นโยบายตรงนี้ไปเน้นในเรื่อง
การท่องเที่ยว เพราะพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในแต่ละะหมู่บ้านสามารถจะสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนได้ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว สัมผัสมาจากท่ีผมได้ร่วมงาน 
ขอเอ่ยนามท่านครับท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้คืออาจารย์อาทิตย์  มติธรรม  
และคุณยุทธพงศ์  มติธรรม ก็นั่งอยู่ตรงนี้ ซึ่งเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่
จำเป็น และรัฐบาลก็เน้นในเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งผมอยากให้มีการพัฒนาในเรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือปรับภูมิทัศน์บริเวณภูเขาขรมให้เป็นที่น่าเที่ยว น่า
ชม และประการที่สองก็จะให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  คำว่าเชิง
ประวัติศาสตร์หมายความว่าภูเขาขรมลูกนี้ซ่ึงขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี 
2479 เพ่ือให้ชาวบ้านได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ นิสิต นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพิม  ในเรื่องรอย
พระพุทธบาท ในเรื่องพระโบราณที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้ว
เขาก็ติดอกติดใจ และอีกประการหนึ่งคือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เราสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนเงาะ สวนทุเรียน สวนมังคุด ลองกอง 
เมื่อถึงฤดูแล้วสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างดี เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าชม
สวนแล้วสามารถสร้างรายได้เพราะเขาจะคิดเป็นรายหัว และการเข้าไปเที่ยวในสวน
เงาะไม่ใช่เที่ยวทั้งแปลง เขาจะกำหนดให้เที่ยวประมาณ 5 ต้น เมื่อนักท่องเที่ยวติด
อกติดใจเราสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายให้ตามราคาท้องตลาด นี่คือสิ่งทีผมเห็น
แล้วว่าทางคณะผู้บริหารน่าจะเน้นเป็นข้อ ๆ เพ่ือที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ 



 ๑๒ 
ในการที่จะเปิดการท่องเที่ยวของตำบลของเรา และขยายไปสู่ตำบลอ่ืนที่เรา
เห็นว่าแหล่งสถานที่ต่าง ๆ น่าจะเท่ียวชม ผมก็ขอฝากแนวคิดและข้อเสนอแนะผ่าน
ท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารเพ่ือที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมต่อไป
ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณสิทธี  สิทธิเชนทร์  ครับ 
 

นายสิทธี  สทิธิเชนทร ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภา  ผมขอเสริมเรื่องสนามกีฬาบ้านหนองปลิง เราไปต่อ
ยอดได้จะเพ่ิมอะไรก็ว่ากันไป ส่วนน้ำประปาหลังอู่ของผม พ่ีน้องหมู่ 4 ก็ฝากมาว่า
ให้ช่วยถามผู้บริหารให้ด้วยว่าตรงนั้นมีอยู่หลายหลังคาเรือนไม่มีน้ำประปา และ
เรื่องสระน้ำหนองเภาอยากให้ปรับปรุงพัฒนา ให้เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างให้ด้วย  และ
น้ำประปาทีข่้ามทางรถไฟด้วยครับ ขอบคุณครบั  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกตอบขอ้ซักถามของสมาชิกเป็นข้อ ๆ ไป
ครบั  

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว    นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมต้องขอบคุณท่าน
สมาชิกที่มีแนวทางให้ข้อคิด    เพ่ือให้นโยบายได้ขับเคลื่อนไปตามนโยบายที่ได้
แถลงเอาไว้ ตลอดถึงเป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนในอนาคตข้างหน้าต่อไป   
ตามท่ีให้ข้อคิด ผมขอนำเรียนดังนี้ครับ    
 ด้านแหล่งน้ำ แหล่งน้ำการเกษตร มีอยู่ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 แหล่งน้ำที่
มีอยู่ตามธรรมชาติ คือห้วย หนอง คลองบึง เราก็ได้ดำเนินการปรับปรุงขุดลอกมา
ตลอด แต่อาจจะยังไม่ครบถ้วนทุกแห่งทุกพ้ืนที่   ผมก็พยายามที่จะดู   นับจาก
วันนี้ผมก็มีหน้าที่เข้ามาเซ็นงาน ดูแลภารกิจได้ตามกฎหมาย แต่ก่อนหน้านี้ก็มีพ่ี
น้องประชาชนเข้ามาถามตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ว่าท่านนายกจะได้เข้ามาทำงานได้
วันไหน ผมก็บอกว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้
เข้ามาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ 100 % ระเบียบต้องแถลงนโยบายก่อน แต่ในเชิง
ปฏิบัตินั้นได้ลงพ้ืนที่ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ด้านแหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติ 
ก็ขุดลอก ปรับปรุง บำรุงรักษาตามนโยบายเพ่ือเป็นแหล่งน้ำการเกษตรให้พ่ีน้องได้
เพียงพอทั่วถึง แต่ดูแล้ว ส่วนใหญ่แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น บางส่วนเราได้
ดำเนินการมาแล้ว ส่วนมากก็เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก พ้ืนที่สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่  และ
คำว่าหาแหล่งน้ำใหม่เพ่ิม แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น คือขุมเหมือง ที่เลิกกิจการไป
แล้ว ผมก็ขออนุญาตเอ่ยนามว่ามีผู้ประกอบกิจการท่านหนึ่ง ผมได้ขอสนับสนุนขอ
ความร่วมมือ ท่านก็ตอบรับ บัดนี้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นก็คือ อบจ. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะกรมทรัพยากร 
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เข้ามาดูแลสถานประกอบการในพ้ืนที่ตำบล
คลองปราบนั้น  ได้เข้ามาปักป้ายในการเสียสละของผู้ประกอบการให้น้ำใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งอย่างครบวงจรและยั่งยืนตามนโยบายจิตอาสาช่วยภัยแล้ง



 ๑๓ 
จากน้ำขุมเหมือง โดยนายแพทย์ผมไม่ขอเอ่ยนามเป็นผู้ให้ ซึ่งมีแหล่งน้ำที่มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ไร่ ความลึกไม่ต่ำกว่า 40 เมตร บรจุน้ำได้ผมว่าไม่รู้กี่ล้าน
ลิตร หลักล้านคิวก็แล้วแต่ ประกอบด้วยพ้ืนที่จริงมี 3 พ้ืนที่สถานประกอบการ
เหมืองแร่มารวมกัน สถานประกอบการที่ 1 ประมาณ 20 ไร่ สถานประกอบการที่ 
2   ประมาณ  80 กว่าไร่  สถานประกอบการแหล่งที่ 3 ประมาณ 10  
กว่าไร่ ตอนนี้ขั้นตอนการดำเนินการเราได้รับความอนุเคราะห์จาก อบจ.สุราษฎร์
ธานี ได้ส่งช่าง และท่านรองนายกอบจ. ได้เดินทางมาสำรวจด้วยตนเองเมื่อวันที่ 2 
เมษายน ที่ผ่านมา หลังจากนั้นก็ได้มอบหมายให้วิศวกรเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ
แหล่งสูบน้ำไปสู่แหล่งสูบน้ำของหมู่ที่  1 ร่วมกับฝ่ายปกครองในทีมงานของ
ผู้ใหญ่บ้าน ก็มาร่วมช่วยประสานงานด้วย ท้องถิ่น ท้องที่ เราต้องทำงานร่วมกัน 
บัดนี้รอถ้าท่านบอกว่าถ้าอนุมัติงบประมาณในปี 2564 ได้ทันก็จะทำให้ในปี 
2564 แต่ถ้าปี 2564 ไม่ทัน ก็ไม่น่าจะเกินปีงบประมาณ 2565 คือการพูดคุย
ปรึกษากับรองนายกอบจ.จังหวัด      สุราษฎร์ธานี เพราะต้องใช้เงินอย่างน้อยไม่
น้อยกว่า 10 ล้าน โดยใช้ท่อพีอีระบบส่งน้ำ ต้องใช้ระบบท่อส่งเพราะพ้ืนที่มันเป็น
เนิน ไม่เรียบ ผมได้พาท่านรองไปสำรวจพ้ืนที่ไปพ้ืนที่คลองวังช้าง ชาวบ้านทำสวน
ผลไม้ สวนเงาะ สวนทุเรียน  ต่อไปเราจะดำเนินการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวได้ 
ท่านบอกว่าถ้าดำเนินการเรื่องแหล่งน้ำสำเร็จ จะได้ดำเนินการเรื่องแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรต่อ   ต่อไปเราจะได้เข้าพ้ืนที่ไปสำรวจเลือกแปลง นาย ก นาย ข ยินดีที่
จะเข้าโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตต่อไป ส่วนฝั่งหมู่ที่ 2 ก็ได้ไปสำรวจ
แล้ว ที่ต่อเขตหมู่ที่  3 ตำบลพรุ พี แต่ช่วงนั้นผมขอสนับสนุนงบประมาณไป
หน่วยงานหนึ่งเขาให้ส่งโครงการภายในวันที่ 25 เมษายน แต่ของเราติดขัดเรื่องผอ.
ช่างย้าย เราไม่มีช่างที่จะทำแบบแปลน ต้องไว้ในโอกาสต่อไป ช่างใกล้พ้ืนที่เขาก็มี
ภารกิจ ซึ่งเขากำหนดให้ส่งภายในวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมาแต่เราไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากแบบแปลนไม่สำเร็จ ต่อไปเรื่องแหล่งน้ำอ่ืน ๆ ไม่ว่า  สระ
หนองเภาหรือแหล่งน้ำอ่ืน ๆ จะได้ทำควบคู่ทั้งแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่ว่าแหล่งน้ำหนองเภา หนองทิว นบปราบ ซึ่งจริง ๆ แล้ว
แผนงานนั้นผมได้ทำรองรับไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว  และจะได้หยิบยกขึ้นมาใหม่ ที่
จะทำการปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้เป็นเพ่ือการเกษตร และเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของพ่ีน้องประชาชนในอนาคตข้างหน้าต่อไป ผมตั้งใจจะทำทุก
อย่างเรื่องคน เรื่องงบประมาณ เราก็เอาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อนจะบริหารจัดการให้ดี
ที่สุด แต่เราทำทีเดียวพร้อมกันมันจะติดขัดเรื่องงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอของ
ท้องถิ่นเราต้องขอส่วนกลางขึ้นไป ขั้นตอนมันต้องมีพอสมควร  
 ส่วนแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค ต้องมีการรีบทำโดยเร่งด่วน ระบบ
ประปาเดิมที่มีอยู่แล้ว ตอนนี้ต้องมีการปรับปรุงบำรุงรักษาพอสมควร แต่พ่ีน้อง
ประชาชนมีบ้านเรือนเพิ่มขึน้ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อก่อนประปาแห่ง
นี้มสีามารถบริการพี่น้องประชาชนได้เพียง 120 ครัวเรือน แต่ครัวเรือนเพ่ิมจาก 7 
- 8 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเพ่ิมจาก 120  เป็น 130 /140/150 ครัวเรือน เรา
ต้องมีการขยาย ระบบประปาเพ่ิม ผมดูแล้วสิ่งที่ต้องขยายเพ่ิมหมู่ที่ 3 นั้นใช้ประปา
ภูมิภาค แต่อาจไม่เพียงพอในบางจุดเพราะ คงจะไปทำซ้ำซ้อนไม่ได้ เพราะสมัยนั้น
ผมของบจากกรมมาสามล้านขอขยายประปาภูมิภาค ส่วนฝั่งเขต 2 ระหว่างหมู่ที่ 5 
กับหมู่ที่ 1 บ้าน     ขุนทองหลางนั้น  ผมถามสมาชิกและนายกท่านก่อนได้ทำเทศ



 ๑๔ 
บัญญัติไว้แล้วที่จะก่อสร้างระบบประปาแห่งใหม่ ผมจะต่อยอดให้ที่ เกิด
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ระหว่างหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 1 จะรับหน้าที่ดำเนินการให้ 
จะไปดูสถานที่และจะไปดูรายละเอียดของโครงการจะต่อยอดให้ทัน อาจจะให้ทัน
ในช่วงงบประมาณปี 2564 นี้ และฝั่งหมู่ที่ 2 จะติดตั้งระบบประปาอีกที่หนึ่งที่
บริเวณสาธารณะประโยชน์ที่หนองทิว เพ่ือใช้จากสะพานแคมาชุมชนหลังสถานี ฝั่ง
โน้นก็ใช้ข้างบน เป็นธรมดาของน้ำถ้าเราอยู่ที่สูงพอเปิดจากที่สูง น้ำย่อมต้องไหลไป
ที่ต่ำก่อน ถ้าที่ต่ำไม่ปิดก๊อกท่ีสูงไม่ได้ใช้   ผมก็ดูรู้สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น และเครื่อง
อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย จะรีบดำเนินให้ไปดูแล้วอุปกรณ์บางอย่างชำรุดเสียหาย 
เนื่องจากสภาพการใช้งาน ก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มีน้ำที่สะอาด และ
เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน จะทำวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จก็คง
เป็นไปไมไ่ด้ ใช้เวลาดำเนินการจะเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได ้
 ส่วนการพัฒนาธรรมชาติภูเขาขรม จริง ๆ แล้วเราได้ขออนุมัติผู้ว่าไว้ ตั้งแตป่ี
พ.ศ. 2546 ที่จะพัฒนาภูเขาขรมที่จะพัฒนาให้เป็นธรรมชาติ ตามคำขวัญที่ว่า         
“ ดินอุดม ถ้ำขรมงาม น้ำผึ้งแท้ แหล่งแร่ดี  มีเงาะหวาน สมานสามัคคี  มีคุณธรรม 
” และผมเคยทำสโลแกนไว้ว่า  “  เที่ยวถ้ำขรม  ชมถ้ำผึ้ง  น่าทึ่งถ้ำพระ  สวนสละ
อาทิตย์  ดอยสถิตสมุนไพร ” ก็คิดก็เริ่มทำไปบ้างแล้ว แต่พยายามต่อยอด หลังจาก
นั้นทางราชการได้เอางบพัฒนาท่องเที่ยงเชิงนวัตวิถีมาทำก็พัฒนาไปได้ระดับหนึ่ง 
แต่การเข้าไปต่อยอดเราต้องดูว่าของเก่าทำไว้แค่ไหนก่อน เพราะไม่ใช่อยู่ๆ ไปทำ
เดี่ ย ว เกิ ดก ารซ้ ำซ้ อน  และก็ อี กส่ วนห นึ่ ง เมื่ อ ก่ อน ภู เข าขรมนั้ น ขึ้ น กั บ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในเขตรัศมี 40 เมตร ไว้ตั้งแต่สมัยจอมพล ป.
พิบูลย์สงคราม สาเหตุที่ผมรู้เนื่องจากปี 2542 ผมไปพัฒนา ผมโดนฟ้องตกเป็น
จำเลยไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเลยแต่ตอนนี้บางหน่วยงานอยากจะมาเป็น
เจ้าภาพ เป็นเจ้าของ ผมจะได้ไปศึกษาดูว่า ทำไมเมื่อมีปัญหาไม่มาเป็นเจ้าของ แต่
พอเรามาต่อสู้คดีได้กลับมาเป็นของหลวงแล้วแล้วคนโน้นคนนี้จะทำต้องขอใช้จาก
เขา แต่ถ้ากระะทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าของนั้นเราขอใช้ได้เลย  ผมจะต้องไปดู
ระเบียบอีกครั้งหนึ่ง เพราะตอนนี้มีคนอ้างว่าบางหน่วยงานขยายพ้ืนที่ เข้ามา
ครอบครองภูเขาขรมไปแล้วแต่ผมก็ไม่มั่นใจ เมื่อมีหน้าที่สมบูรณ์แล้วผมจะไปดู แต่
ว่าตั้งใจผมให้ช่างไปสำรวจแล้วที่จะพัฒนา ต่อยอดภูเขาขรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของพ่ีน้องประชาชนตำบลคลองปราบในตำบล
ใกล้เคียงในโอกาสต่อไป   ก็เหมือนกับแหล่งน้ำหมู่ที่ 2 แบบแปลนทำไม่ทันเพราะ
เขากำหนดด่วนที่สุดว่าให้ส่งวันที่ 21  เมษายนที่ผ่านมาก็เลยแบบแปลนไม่ทัน
เช่นเดียวกัน รอโอกาสข้างหน้านะครับ  
 ต่อไปเรื่องฝุ่นละอองหน้าเหมืองนั้น วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมาผมมาเซ็น
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ผมปรึกษากับรักษาการนายกเทศมนตรี วันนั้นผมขออาสา
ไปกับท่านรองอำนวย ไปติดต่อแขวงการทางเรียบร้อยแล้วเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองหน้าเหมืองเพราะเราเห็นสภาพมีมานานแล้ว ท่านก็ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว 
ยังรอการประสานงานที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนอีกครั้ง  ส่วน
แนวทางผมไปดูแล้วเศษดินมาสะสมอยู่นานเป็นขอบไปแล้ว ต้องเอารถกรีดมาเอา
เศษดินนั้นออกและใช้น้ำราดจึงจะไหล มิฉะนั้นพอราดน้ำทำให้ถนนลื่น เพราะมัน
เหมือนคันนาแล้วพอน้ำแห้งกลายเป็นฝุ่นละออง ราดไปแล้วไม่มีผลที่จะเอาออกไป



 ๑๕ 
ได้เลย เพราะมันเป็นขอบต้องเอารถกรีดมาทำให้มีความลาดเอียง จากผิว
จราจรลงไปสู่คูถนนก่อน ด้วยอำนาจหน้าที่แล้วผมไม่ได้ปฏิเสธในความรับผิดชอบ 
จริง ๆ แล้วในพ้ืนที่เรารับผิดชอบของเราจริง แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบคือทาง
หลวง แต่ผมก็หาทางออกได้ ให้ทางหลวงทำหนังสือขอความร่วมมือมายังท้องถิ่น 
เรามีรถน้ำ มีรถดับเพลิงเรายินดีจะไปฉีดน้ำให้ นี่คือการปฏิบัติงานในเบื้องต้น ส่วน
คำตอบจะมาทำเมื่อไหร่ผมกับท่านรองจะไปประสานอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นปัญหา
ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและในอนาคตข้างหน้าระยะยาว ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ เหตุเกิดจากที่ไหนเราต้องขอความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการจากที่นั้น ฝุ่นละอองเกิดขึ้นมาจากรถในเหมืองแร่ ไม่ว่าบรรทุกดิน
บรรทุกแร่เราต้องประสานกันเพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนบางเหมือง
ออกรถ บางเหมืองออกค่าน้ำมัน บางเหมืองออกค่าคนขับ ราดน้ำใช้รถสิบล้อ ไม่ใช้
รถกระบะเหมือนปัจจุบันนี้ เราพยายามประสานหาแนวทางแก้ไขปัญหาพ่ีน้อง
ประชาชนโดยสันติวิธี 
 ส่วนเรื่องการดำเนินการด้านอ่ืน ๆ วันนี้ยังไม่ได้ทำงานเลยพึงจะได้แถลง
นโยบาย ยังไม่มีอำนาจผมขอโอกาสได้ทำงานสักระยะหนึ่งครับ เพราะรายละเอียด
เนื้อหาในเทศบัญญัติผมก็ดูได้ไม่กี่หน้า  เพราะผมพึงได้ ต้องไปศึกษารายละเอียด
งานที่ทำไว้เก่า ๆก่อน ก็จะได้มาให้คำตอบในโอกาสต่อไป ผมขอตอบแค่นี้ขอบคุณ
ครับ 
  

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                  
       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
  4.1 เรื่องคดัเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนที่สภาท้องถิ่น

คัดเลือกกันเองจำนวน  3  คน 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                  
  เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน ๓ ท่าน  

เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกสภาแห่งนี้ได้
รบัทราบ  เชิญครับ 
 

นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนประธานสภา  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๘ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาทอ้งถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 2. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา 
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบขา่ยและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑9(๒) 



 ๑๖ 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แต่งตัง้ทีป่รึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน  ขอเชิญครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ          
 ผมนายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอเสนอ นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 เป็นกรรมการคนที่ 1 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

  ขอผู้รับรอง 2 คนครบั   ผู้รับรอง   1. นายประเทพ  ทองศิริ   2.  นายวิมล  
                               สื่อมโนธรรม    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
 
นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ          

 ผมนายบัญชา  คงศิริ   ขอเสนอนายสิทธี  สิทธิเชนทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2  เป็นกรรมการคนที่ 2 

 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ  ผู้รับรอง 1.นายกมล บุญเนือง  2.นางวารุณี แก้ว
จันทร์ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ  

 

นายวิมล  สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ          
 ผมนายวิมล  สื่อมโนธรรม  ขอเสนอนายประเทพ  ทองศิริ  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 1    เป็นกรรมการคนที่  3 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

 ขอผู้รับรอง 2 คนครับ  ผู้รับรอง  1. นายบรรยงค์  บุญอินทร์ 2. นาย
ทวีศักดิ์  ชหูน ู

                สรุปคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองปราบ ประกอบด้วย 
                               1. นายทวีศักดิ์     ชูหนู           สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
                                2. .นายสิทธี        สิทธิเชนทร์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2                             
 3. นายประเทพ    ทองศิริ        สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1     

                               ต่อไป ข้อ  4.2 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจำนวน 3 คน ขอเชิญ
เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ  

 

นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 



 ๑๗ 
พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว
ละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา 
(1) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้
เสนอ 

 ชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                               จำนวน ๓ ท่าน  เชิญครับ 
 

นายทวีศักดิ์   ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ          
 ผมนายทวีศักดิ์ ชูหนู  ขอเสนอนายวิมล  สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1  เป็นกรรมการคนที่ 1  ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

ขอผู้รับรอง 2 คนครบั  ผู้รับรอง  1. นายบรรยงค์  บุญอินทร์  2. นาย
อนนต์  ทวีสุภรพัฒนา  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ  

 

นายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ     
 ผมนายประเทพ  ทองศิริ  ขอเสนอ นายอนันต์  ทวีสุภรพัฒนา สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 1   เป็นกรรมการคนที่ 2  ครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

ขอผู้รับรอง  2  คนครบั ผู้รับรอง  1. นายทวีศักดิ์  ชูหนู   2. นายบรรยงค์   
บุญอินทร์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

 
นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ     

 ผมนายสิทธิชัย  มีศรี  ขอเสนอนางวารุณี  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2  เป็นกรรมการคนที่ 3 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

  ขอผู้รับรอง  2  คนครับ  ผู้รับรอง  1. นายบรรยงค์  บุญอินทร์  2.นาย
บัญชา  คงศิริ 

สรุป  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  



 ๑๘ 
                               เทศบาลตำบลคลองปราบ ประกอบด้วย 
                               1. นายวิมล     สื่อมโนธรรม    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   
                              2. นายอนันต์   ทวีสุภรพัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
                                3. .นางวารุณี    แก้วจันทร์      สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
 

                                 ต่อไป ข้อ 4.3 เรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน  2 คน  ขอ
เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดครับ  

 

นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ  
 ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ข้อ ๑๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดว้ย (3) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน 
และตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองปราบ 
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(2) รบัผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงิน
หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกำหนด 
(3) ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรอืหนว่ยบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
(4) จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย
และหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(5) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ความจำเป็น 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำบลคลองปราบ จำนวน ๒ ท่าน  เชิญครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ผมนายประเทพ  ทองศิริ  ขอเสนอ นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เป็นกรรมการคนที่ 1 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 



 ๑๙ 
 ขอผู้รับรอง 2 คนครับ  ผู้รับรอง 1. นายอนันต์  ทวีสุภรพัฒนา 2. นาย
ทวีศักดิ์  ชูหนู   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ผมนายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอเสนอนางสาวกาญจนา  เพชรขน สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 2 เป็นกรรมการคนที่ 2  ครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ ผู้รับรอง 1. นายประเทพ  ทองศิริ 2. นายทวีศักดิ ์  
 ชูหนู   

             สรุป  สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบจำนวน  2  คน ประกอบด้วย 

                                 1. นายบรรยงค์       บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
                                2. นางสาวกาญจนา  เพชรขน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

                                ต่อไป ข้อ 4.4 เรื่องเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลจำนวน 3 คน  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ  เชิญครับ 

  

นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. 

๒๕๖๒  มาตรา 32 บัญญัติว่า “สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้ง
เป็นคณะกรรมการ สามัญของสภาเทศบาล และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล   เพ่ือกระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้ว
รายงานต่อสภาเทศบาล ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ม ี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไมน่้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน ไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ข้อ ๑๐๕ สภาทอ้งถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภา  
 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 (๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

 เมื่อสมาชิกสภาได้รับทราบระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  จำนวน 3 ท่าน  ขอเชิญครับ 



 ๒๐ 
 
นายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 ผมนายประเทพ  ทองศิริ  ขอเสนอนายบัญชา  คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1  เป็นกรรมการคนที่ 1 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ ผู้รับรอง 1.นายบรรยงค์  บุญอินทร์  2.นายทวีศักดิ์   
 ชูหน ู   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
         

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ    
 ผมนายบรรยงค์  บุญอินทร์  ขอเสนอนายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2  เป็นกรรมการคนที่ 2 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ขอผู้รับรอง  2  คนครับ  ผู้รับรอง   1. นายประเทพ  ทองศิริ   2. นายวิมล         
สื่อมโนธรรม   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ผมนายสิทธิชัย  มีศรี ขอเสนอนายกมล  บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
2 เป็นกรรมการคนที่ 3 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ขอผู้รับรอง  2 คนครับ  ผู้รับรอง  1. นายบรรยงค์  บุญอินทร์   2. นาย
สิทธี  สิทธิเชนทร์      

               สรุป  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลจำนวน 3 คน 
                                ของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประกอบด้วย 
                                1. นายบัญชา      คงศิริ      สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
                                2. นายสิทธิชัย     มีศรี        สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   

3. นายกมล        บุญเนือง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
 ครับ ผมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ ขณะนี้เวลา 11.50 น. 
    - พักการประชุม 10 นาที – 
    

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
  ครับ ขณะนี้เวลา 12.00 น. ผมขอดำเนินการประชุมต่อครับ  
ระเบียบวาระท่ี  5         เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่าน
นายกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ   
 ครับวาระประชุมในเรื่องการแถลงนโยบายก็สำเร็จไปได้ด้วยดี และการ
แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ในการทำงานวันนี้เป็นเพียงการ
เริ่มต้นเท่านั้น ส่วนภาระหน้าที่อีกสี่ปีข้างหน้าทั้งฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่
ทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคประชาชน ที่ได้คัดเลือกมาแต่งตั้ง ผมเองก็มีหน้าที่สาน



 ๒๑ 
ต่อจากสภา ตามระเบียบทั้งในส่วนคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาใน
ระเบียบกำหนดไว้ว่าให้นายกเป็นประธานโดยตำแหน่ง และมีการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า 3 คนภาคประชาคม ประชาสังคม ไม่ต่ำกว่า 3 คน ไม่เกิน 
6 คน ภาคส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส่วนท้องถิ่น ซึ่งผมก็ได้ดูในคำสั่งแต่งตั้งที่
มีมาก่อนเมื่อปี 2563 บางคนก็ได้โยกย้าย บางคนก็ยังอยู่ในพ้ืนที่   แต่การทำงาน
ต่อไปต้องมีการทบทวนแต่งตั้งใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือจะได้เริ่มต้นการทำงานให้
สอดคล้องกับที่ผมกล่าวไว้ตามนโยบายภาครัฐ จังหวัด อำ เภอ ตลอดถึงตาม
นโยบายในท้องถิ่นของเราเอง ทำอย่างไรให้นโยบายไปสู่ความสำเร็จสอดคล้องตรง
กับความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ เป็นการแก้ไข
ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนได้ทันท่วงที การพัฒนานั้นให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดั งที่ ได้ แถลงนโยบายไปแล้ วผมก็น ำนโยบายไปสู่ การปฏิบั ติ ให้ ได้ จนสุด
ความสามารถที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จครบถ้วนต้องมีองค์ประกอบอยู่
หลายๆส่วนตามที่ผมกล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น การทำงานเราไม่สามารถทำคนเดียว
ได้  ผมจึงต้องมีผู้ช่วยตั้งแต่ รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก และ
คณะทำงานที่เป็นภาคประชาสังคมไม่ว่าผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมในตำแหน่ง
ต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นต้องประสานงานผู้ที่มีจิตอาสาร่วมทำหน้าที่ 
ผมขอแนะนำ     รองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่าน ท่านแรกรองอำนวย  ศรชนะ  
ขอเชิญท่านแนะนำตัวครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญรองอำนวย  ศรชนะ ครับ 
 

นายอำนวย  ศรชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ครับ ผมนายอำนวย  ศรชนะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ รับผิดชอบ
หน้าที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานงานโยธาต่าง ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ    
 ครับรองนายกท่านที่สอง รองไพโรจน์  เหรียญวิทยากุล  รอง
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ ผมจะให้ดูแลงานด้าน เศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริม
อาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชน  ขอเชิญท่านรองได้แนะนำตัวครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
  ครับขอเชิญรองไพโรจน์  ครับ 

 

นายไพโรจน์ เหรียญวิทยากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกเทศบาล    
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายรองไพโรจน์  เหรียญวิทยากุล  ตามท่ีท่าน
นายกได้แต่งตั้งให้ผมเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ  ผมจะปฏิบัติงาน
ตามท่ีท่านได้มอบหมาย  และจะประสานกับหน่วยงานราชการและประชนใน
ท้องถิ่น     เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์มากที่สุด และจะทำงาน
ประสานงานให้ดีทีสุ่ดครับ ขอบคุณครับ 
 



 ๒๒ 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

ครับขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ   
ครับต่อไปคือเลขานุการนายกเทศมนตรี  ซึ่งผมจะได้มอบหมายให้ทำหน้าที่

ดูแลงาน อปพร.งานที่เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง  ๆ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พ่ีน้องประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ 
ไม่ว่าภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ น้ำท่วม ลมพัด ก็แล้วแต่  ภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์
เป็นต้นว่าเรื่องการเกิดอุบัติ เหตุ  เพราะชีวิตคนมีค่าเราต้องช่วยเหลื อให้ถึง
โรงพยาบาลเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ คือนายสมพงศ์ ทองศิริ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ขอให้ท่านได้แนะนำตัวครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
ครับขอเชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

 

นายสมพงศ์   ทองศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร  สมาชิกเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมนายสมพงศ์  ทองศิริ   เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ  กระผมจะทำตามที่ท่านนายกได้มอบหมาย
หน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถครับ  ขอบคุณมากครับ  

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
ครับขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ   
 ครบัต่อไปท่านที่ปรึกษา คือคุณรัชนี  อำนวย ผมจะมอบหมายให้ดูแลเรื่อง
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการต่าง ๆ รวมถึง อสม.ด้วย ท่านก็เคยเป็นประธานสตรีมาแล้ว   
และทำหน้าที่เป็นรองประธานกิ่งกาชาดอำเภอ ผมก็เคยมีความเชื่อมั่นว่าความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทีท่่านเคยทำงานกับผมตั้งแต่เป็นสภาตำบล  
ขอให้ท่านได้แนะนำตัวครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
ครับขอเชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ  

 

 นางรัชนี  อำนวย  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร  สมาชิกเทศบาล  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ดิฉันนางรัชนี  อำนวย  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลคลองปราบ จะขอทำหน้าที่ตามท่ีท่านนายกมอบหมายให้อย่างเต็ม
ความสามารถ  ขอบคุณมากค่ะ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญท่านนายกครับ  
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ   



 ๒๓ 
 ครับในวันนี้นั้นทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลายท่านที่มารับฟังการ
แถลงนโยบาย มานั่งรับฟังการประชุมสภาในวันนี้นั้น อดีตท่านเคยมีบทบาทที่จะ
เข้ามาเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามผล  หลาย
ท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ท่านเคยมีตำแหน่งร่วมกับท้องถิ่น ผมหวังว่าในอนาคตข้างหน้า
จะตั้งใจที่จะมาร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยส่วนรวมให้นำไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งใจ
เอาไว้ ผมก็ใช้คำว่าขอขอบคุณล่วงหน้า ผมจะดูแลในเรื่องการดำเนินการต่าง ๆ 
ตามที่กล่าวมาแล้ว และจะได้มีการเชิญท่านมาดำเนินการในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลคลองปราบเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป ผมหวังว่า
คณะกรรมการทุกฝ่ายคงจะได้รับความร่วมมือได้รับความสนับสนุนในการทำงาน
จากทุกท่านในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณมากครับ  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอขอบคุณมากครับท่านนายก  ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ ขอเชิญคุณบัญชา  
คงศิริ  ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมผมขอฝากเรื่องขยะครับ ตอนนี้คนขับคนเดิมก็ไม่อยู่แล้ว  มีขยะใส่ถุงไว้หน้า
บ้านก็ไม่ไดเ้ก็บ บางทีน้องเขาไม่เข้าใจตรงนั้น ขอฝากให้เก็บในถุงด้วยครับ ขอบคุณ
มากครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอขอบคุณมากครบั ท่านใดมขี้อซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่าน
นายกตอบครับ  

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ   
เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่อง

การดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลความ
สะอาดบนถนนในเขตชุมชนต่าง ๆ นั้น ผมก็ได้มอบนโยบายให้กับฝ่ายบริหารไปบ้าง
แล้วว่าจะทำงานแบบเชิงรุกและให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในท้องถิ่น ทำ
อย่างไรให้ท้องถิ่นน่าอยู่อาศัยนั้น จะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่า
คนในชุมชนท้องถิ่นเอง เพราะขยะเกิดขึ้นได้ 2 ประการ ประการที่ 1. เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติแต่ค่อนข้างจะมีน้อยในบ้านเรา  2.เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ดังนั้นการ
ที่จะดำเนินการให้ท้องถิ่นเราเป็นท้องถิ่นน่าอยู่อาศัย โดยเฉพาะในเขตชุมชนนั้น 
ยกตัวอย่างชุมชนหมู่ที่ 3 เป็นหน้าตาของคลองปราบ เนื่องจากมีถนนทางหลวง
ผ่านไปสู่ตลาดนาสาร สู่ตลาดเวียงสระ ตลอดถึงหมู่ที่1ด้วย ผมอยากให้คนในท้อง
ที่มาดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในชุมชนของแต่ละชุมชนด้วยชุมชนเอง โดย
ทางท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจ้าง ค่าแรงงานของคนที่มาช่วยทำงาน
ให้กับท้องถิ่นของเรา เป็นเวลา ช่วงเช้า สาย บ่าย เย็น ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่าน ทำ
อย่างไรให้ท้องถิ่นของเราดูดีน่าอยู่ ให้มีความสะอาดปราศจากมลภาวะต่าง ๆ ผม
คุยกับปลัดแล้วถ้าไม่ผิดระเบียบเรื่องนี้ผมจะสานต่อ จะให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพ่ิม
มากขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณ การดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นให้ท้องถิ่น ชุมชนได้มามี



 ๒๔ 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้น เพ่ือชุมชนของเราเอง ส่วนที่คุณบัญชา  
คงศิริ ได้ซักถามว่าเอาขยะมูลฝอยลงถังแล้วหรือเก็บที่ใส่ถุงไปด้วยนั้น ผมจะได้
มอบหมายภารกิจผู้มีหน้าที่ แต่ขณะนี้คนที่ทำอยู่เดิมนั้นเขาบอกว่าเขาหยุดพักก่อน 
แต่ผมจะเร่งปรึกษาเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด เท่าที่สามารถทำได้ แต่จริงๆ ผมตั้งใจว่า
หลังจากแถลงนโยบายผมบอกว่าผมทำงานทันที แต่วันนี้ตรงวันหยุด ต้องคุยในวัน
ราชการ ความพร้อมรถขยะพร้อมไหม คนขับคนเก็บพร้อมไหม ถ้าไม่พร้อมก็ต้อง
จัดหามาให้เร็วที่สุด เพราะมันเป็นปัญหาที่ต้องดูแลทุกวัน ตอนนี้รู้ว่ารถอาจจะไม่
ค่อยพร้อม กำลังคนไม่ค่อยพร้อม แต่ผมยังไม่มีอำนาจที่จะบริหารจัดการ แต่นับ
จากวันนี้เป็นต้นไปผมจะพยายามทำหน้าที่ให้บุคลากรเตรียมความพร้อม ในการ
แก้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยให้ลดน้อยถอยลงไป โดยวิธีการท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วม
ให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลให้ท้องถิ่นน่าอยู่ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ใน
อนาคตข้างหน้าต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
ครับขอขอบคุณมากครับ ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีวันนี้ผมขอขอบคุณ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการใน
วันนี้ และขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ขอบคุณมาก
ครับ   

                                                      

ปิดประชุม เวลา  12.20 น. 
 

 
(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

                  (นางสาวกาญจนา  เพชรขน) 
                                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 
 
 

(ลงชื่อ)                      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายบัญชา   คงศิริ ) 

                                               
   
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสิทธิชัย    มีศรี ) 

                                              
 (ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นายกมล   บุญเนือง ) 
                                                
 

 (ลงชื่อ)                               ผู้รับรองรายงานการประชุม                   
                                                  ( นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์ )  
                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
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