
                                รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 สมัยสามัญ  สมัยที ่2 ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2564  

                             วันอาทิตย์ที่  15 เดือนสิงหาคม  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  

8 นายสิทธิชัย        มีศร ี    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ สิทธิชัย      มีศรี      

9. นายกมล           บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ กมล         บุญเนือง  

๑0 นายสิทธี           สิทธิเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ สิทธี       สิทธิเชนทร ์  

๑1 นางวารุณี          แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ วารุณี     แก้วจันทร์  

12 นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภา   

 
 
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           -  

 



 ๒ 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

19 นายวุฒิชัย               แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดฯ วุฒิชัย         แผ่นศิลา  

20 นายประพจน์           พงศ์พลิศร นกัวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง ประพจน์      พงศ์พลิศร 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง         ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

21 นางสาวเลิศลักษณ์     สมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลิศลักษณ์     สมแก้ว 
 
 
 
 
 

22 นางสาวธิดารัตน์        เกลื่อนเมือง พนักงานจ้าง ธิดารัตน์     เกลื่อนเมือง 
 
 
 
 
 

23 นางสุมาลี                ฉลาด พนักงานจ้าง สุมาลี         ฉลาด 
 
 
 
 
 

24 นายณรงศักดิ์           วงษ์คุ้ม พนักงานจ้าง ณรงศักดิ์     วงษ์คุ้ม 
 
 
 
 
 

25 นางสนธยา              ชัยเมือง พนักงานจ้าง สนธยา        ชัยเมือง 
 

26 นายชัยวัฒน์            บุญช่วย พนักงานจ้าง ชัยวัฒน์       บุญช่วย 
 

27 สิบเอกวีรยุทธ          ลิ้นเนี่ยว เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ วีรยุทธ          ลิ้นเนี่ยว 
 
 
 
 
 

28 นางสาวโสพิศ          ช่วยเจรญิ นักวิเคราะห์ ฯ โสพิศ         ช่วยเจริญ 
 
 
 
 
 

29 นายพิชัย               แซ่ลิ่ง นกัจัดการงานทั่วไป พิชัย               แซ่ลิ่ง 
 
 
 
 
 

30 นายวิจัย                อินทรักษ์ พนักงานจ้าง วิจัย            อินทรักษ์ 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
 
นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ             

 ขณะนี้  เวลา 10.00 น.  ได้เวลาเริ่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลอง
ปราบ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564    บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม
ครบองค์ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม จำนวน......12......ท่าน ขอ
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และดำเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระค่ะ  

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ขอกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทกุ
ท่านครับ ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  ไดเ้รียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
คลองปราบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  มีกำหนดไม่เกิน 30 วนั 
สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
ตำบลคลองปราบ  สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันอาทิตย ์
15 สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลอง
ปราบ โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมสภาทั้งหมด 6 วาระ  
ต่อไปผมจะขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 ครั้งที่  6/2564 ตามที่ เทศบาลตำบลคลองปราบได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่  6 ประจำปี พ.ศ. 
2564 ตามข้ันตอนแห่งระเบียบ ก ระท รว งม ห าด ไท ย ว่ า ด้ ว ย ก าร จั ด ท ำ
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แ ก้ ไข เ พ่ิ ม เติ ม ถึ ง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 โดยผ่านการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม
จากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองปราบ  
และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
คลองปราบ ประชาคมระดับตำบลคลองปราบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพฒันาทีอ่นุมัติแล้ว และนำไป ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนรับทราบโดย ทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เทศบาลตำบล
คลองปราบจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
รายละเอียดตามเอกสารประกาศท่ีแนบไปกับวาระประชุมครับ 
 
 



 ๔ 
 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภา 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบสมัยสามัญ 
สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันจันทร์ที่  10 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 
2564 สำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้ส่งให้
ทุกท่าน เชิญทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดจุด
ไหนขอเชิญครับ มีอะไรแก้ไขเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลคลองปราบสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันจันทร์ที่  10 
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.......10...........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.............เสียง 
                                                          งดออกเสียง.......1...........เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม.....1......เสียง (นายสิทธิชัย  มีศรี) 
 

   ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม  
          ไม่มีครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

   ไม่มีครับ 

       

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

 ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 6 
รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,489,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ขอเชิญท่าน
นายกนำเสนอครับ  

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ สืบเนื่องจากเทศบาล
ตำบลคลองปราบมีความจำเป็นยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจาสภา
เทศบาลมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นทางสภาเทศบาลได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งที่  



 ๕ 
 
4/2563 ปรากฏว่าตามห้วงเวลาที่จะดำเนินการไม่มีการดำเนินงานประการใด
ตามเวลาที่กำหนดดังที่ได้มีการขออนุมัติ สภาเทศบาลไว้ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 บัดนี้ก็ถือว่าได้ล่วงเลยเวลาที ่ กำหนดแล้วจำเป็นต้องยกเลิก
โครงการประกอบกับโครงการเหล่านี้เป็นโครงการประเภท ขุ ด ล อ ก แ ห ล่ งน้ ำ 
ประกอบด้วย โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขรม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ 1  บ้าน
หนองปลิง โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 
โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำนบปราบ หมู่ที่ 1  บ้านหนองปลิง โครงการขุด
ลอกหน้า ฝายห้วยน้ำขุ่นหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง รอยต่อ หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ 
และโครงการขุด สระพรุน้ำควนวัง หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ งบประมาณทั้งสิ้น 
1,999,000 บาท อันนี้ก็ถือว่าได้ครบกำหนดเวลาตามที่ระเบียบระบุไว้ แต่กระผม
ก็นำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมทั้ง 5 โครงการ 
และในส่วนที่สองของปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 นั้นทางสภาเทศบาลได้อนุมัติ
จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1/2564 มีการขออนุมัติสภาเทศบาลไว้ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบล
คลองปราบ  หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง งบประมาณ 490,000 บาท รวมทั้งสอง
ส่วนจะขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
2,489,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียด
ตามลำดับดังนี้ 
 5.1.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าทีด่ินและ  สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขรม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง  
งบประมาณ  327,000  บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563  วันที่  16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามท่ีกระผม
ได้เรียนไว้แล้วว่าเวลาดำเนินการก็ใกล้จะครบกำหนดแล้ว 
 5.1.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
โครงการขุด ลอกปรับปรุงสระน้ ำหนองปลิ ง หมู่ที่  1  บ้ านหนองปลิ ง  
งบประมาณ  73,000 บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  
2 ประจำปี พ.ศ. 2563  วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ในคราวเดียวกัน 
 5.1.3 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำนบปราบ หมู่ที่ 1  บ้านหนองปลิง งบประมาณ  
465,000  บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 
พ.ศ. 2563  วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  ในคราวเดียวกัน 
 5.1.4 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำขุ่นหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง รอยต่อ หมู่ที่ 5 บ้าน
คีรีราษฎร์ งบประมาณ  1,020,000  บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่  16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2563  ในคราวเดียวกัน 
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 5.1.5 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขุด
สระพรุน้ำควนวัง หมู่ที่  5 บ้านคีรีราษฎร์  งบประมาณ 114 ,000 บาท 
อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ  สมัยที่   2  ประจำปี  พ .ศ. 
2563  วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 อันนี้กระผมขออธิบายว่าจากการ
ที่ได้ตรวจดูรายละเอียดแบบแปลนแต่ละโครงการแล้วพบว่าแต่ละโครงการมีแบบ
แปลนไม่ถูกต้องครบถ้วน บางโครงการส่วนของความกว้าง ความยาว ความลาด
เอียง ปริมาตรดินขุดก็ไม่ชัดเจน ซึ่งประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนการขุดลอก
แหล่งน้ำในช่วงฤดูฝนนั้นจะกระทำได้ค่อนข้างยากลำบาก โดยเฉพาะการชุดลอก
แหล่งน้ำคูคลองที่น้ำขังนั้นจะไม่สามารถทำทางเบี่ยงได้เลย การขุดดินรวมกับน้ำ
ขังจะขุดลำบาก รวมถึงไม่สามารถจัดการปริมาณดินที่รวมกับน้ำได้ ดินท้องน้ำไม่
ว่า สระหรอืคลองก็ตามแต่ กระผมจึงขอยกเลิกเพ่ือไปทำโครงการที่มีความจำเป็น
สำคัญก่อน แต่กระผมก็ขออธิบาย นิดหนึ่งว่าคำว่าการยกเลิกของทางราชการนั้น 
กับคำว่ายกเลิกในความรู้สึกของแต่ละคน นั้นแตกต่างกัน คำว่าการยกเลิกของ
ทางราชการนั้น ถ้าได้รับการพิจารณายกเลิกจ่ายเงิน สะสมครั้งนี้แล้ว แต่จะยังคง
โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังที่ทางท่านประธานสภาเทศบาลได้แจ้ง
สภาเทศบาลทราบถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจะยังคงโครงการเหล่านี้ไว้
ในแผนต่อไป ถ้ามีแหล่งงบประมาณเข้ามาเพ่ิมเติมเราก็สามารถหยิบยกโครงการ
มาทำได้ต่อ ยังสามารถมาเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลดำเนินงานได้ คราวต่อไป
อย่างแน่นอน แต่ต้องยกเลิกเพราะมีโครงการอ่ืนสำคัญจำเป็นก่อน มาทำก่อน 
จากงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ตั้งรับไว้ ยี่สิบเก้าล้านบาทเศษ แต่
งบประมาณที่เข้ามาตอนนี้จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มอบให้ผมเงินเข้ารายรับอยู่ที่
เพียง ยี่สิบห้าล้านบาทเศษ ยังขาดอยู่อีกเกือบห้าล้านบาท ซึ่งมีปัญหาเกือบทุกที่ 
ผมตรวจสอบกับ พ้ืนที่ ใกล้เคียงอย่างเทศบาลตำบลควนศรีก็ประสบปัญ หา
เช่นเดียวกัน เทศบาลตำบลคลองปราบเรางบประมาณรายรับยังขาด ไม่ได้รับ
เพียงพอตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เราต้องปรับเกลี่ยงบประมาณที่พอมีอยู่โดย
ยกเลิกโครงการตามความจำเป็น เพ่ือจะได้ตั้งเป็นรายการใหม่ อีกส่วนหนึ่งคือ 
การจ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติ ไว้แล้วนั้น  
จะอธิบายแยกให้ทุกท่านเข้าใจ จริงๆแล้วการจ่ายเงินสะสมปี 2564 ครั้งที่ 1 นั้น 
ได้รับการอนุมัติมาทั้งสิ้นสี่โครงการ จากการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 
พ.ศ. 2563 วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะหมดกำหนดเวลาใน
ปลายปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่นเดียวกัน แต่จากได้รับอนุมัติสี่โครงการนั้น 
จะมีทั้งเสร็จสิ้น โครงการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว คือ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
ศูนย์กีฬาตำบลคลองปราบ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 438,000 บาท มีการจัดซื้อจัดจ้างและ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินไว้ตั้งแต่ก่อนผม เข้ามารับหน้าที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็ให้เป็นไป
ตามท่ีดำเนินการแล้ว อีกโครงการคือ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 7 คน 
ที่เทศบาลตำบลคลองปราบตั้งงบประมาณไว้ 1,100,000 บาทอันนี้ก็ไม่สามารถ
ยกเลิกได้ เพราะมีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วรายละเอียดนั้นตอนนี้ยังประสบปัญหา 
จนผมต้องสั่งหยุดงานไว้ เนื่องจากมีการนำแบบแปลนของ 
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สนามหญ้าเทียมมาใช้กับสนามหญ้าจริง ผิดวัตถุประสงค์ อีกทั้งไม่มีการระบุให้มี
หน้าดินใช้ในการปลูกหญ้าจริง เพราะหญ้าจริงนั้นไม่เหมือนหญ้าเทียม หญ้าจริง
ต้องการธาตุอาหารจากดิน แต่จากการตรวจสอบประมาณการไม่พบว่ามีการใช้
หน้าดินแม้แต่นิดเดียว มีแต่หินกับทรายแล้วก็ปลูกหญ้าเลย ซึ่งเป็นไปไม่ได้คำว่า
หญ้าย่อมต้องการธาตุอาหาร ถ้าจะ ปลูกบนทรายคงจะไม่เจริญงอกงาม ถ้าปล่อย
ไปคงเสียหายแน่นอน ผมเลยสั่งหยุดงานเพื่อ จะได้แก้ ไข ช่วงนี้ อยู่ ระหว่างการ
แก้ไข อีกส่วนโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องแต่งตัวศูนย์กีฬาตำบลคลองปราบ ตั้ง
ไว้ 500,000 บาท อันนี้ก็ไปคัดลอกแบบแปลนของที่อ่ืนมา  ปรากฏว่าผู้รับจาก
ทำงานจากผนังอาคารเดิมปรับปรุงอาคารเดิมที่เป็นโรงอาหารของ โ ร ง เรี ย น
บ้านหนองปลิงนั้นผนังอาคารของทิศตะวันตกและของห้องแรกทางทิศตะวันตกนั้น
ถ้าไปดูแบบแปลนที่ขออนุมัติไว้ต้องทุบทิ้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้ทุบ
ทิ้ง ทุบ ทิ้งเฉพาะตามกรอบหน้าต่างแล้วก็ก่ออิฐเฉพาะในช่องนั้นเอง แค่กรอบ
หน้าต่างซึ่งผิดตามรายละเอียดแบบแปลนสัญญาที่มีไว้ และการก่ออิฐในช่อง
หน้าต่างนั้นก็ทำโดยไม่มีทับหลัง เสริมความแข็งแรงไว้ มีผู้หวังดีถ่ายรูปส่งให้ผมไว้ 
ไม่มีทับหลังแม้แต่อันเดียวความมั่นคงแข็งแรงก็คงจะน้อย ส่วนของหลังคาเมทัล
ชีสตามแบบแปลนจะต้องมีแผ่นฟรอยด์มุง รองรับกันความร้อน แต่จากการไป
ตรวจดูของคณะกรรมการผมไปด้วยปรากฏว่าไม่มี จากการตรวจรับงานจ้าง
เบื้องต้นก็ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการตรวจงาน จ้ า ง  แ จ้ ง
ให้ผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกตอ้งเป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนสัญญา 

  และสุดท้ายโครงการที่ต้องยกเลิกนั้นคือ ข้อ 5.1.6 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ  หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง 
งบประมาณ 490,000 บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจำปี  พ.ศ. 2563 วันที่  30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  ผมดู ใน
รายละเอียดแบบแปลนแล้วนะครับที่จริงการปรับปรุงภูมิทัศน์กับการปรับปรุง
สนามฟุตบอลนั้นน่าจะเป็นโครงการอันเดียวกันแต่มาทำในลักษณะแบ่งซื้อแบ่ง
จ้าง เพราะผมพิจารณาดูแล้วมีโครงการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โ ด ย ใ ช้
งบประมาณของผู้ประกอบการเหมืองแร่ แล้วมาสร้างสนามฟุตบอลหญ้าจริง 7 
คนอีก แล้วทำไมไม่ทำสนามหญ้าจริงให้ขนาดใหญ่ไปเลยเพราะเนื้อที่กย็ังเหลืออยู่
อีก เป็นการแบ่งมาทำสนามฟุตบอลงบประมาณก้อนหนึ่ง แล้วปรับปรุงภูมิทัศน์
จากงบประมาณอีกก้อนหนึ่ง บอกรายละเอียดมาแค่ปลูกต้นไม้กี่ร้อยต้นก็แล้วแต่ 
ส่วนแบบแปลนอย่างอ่ืนไม่ ระบุเลยทำมาแค่แบบแปลนกระดาษแผ่นเดียว ซึ่งจะดู
รายละเอียดอะไรไม่ได้เลยครับ  ความกว้างความยาวก็ ไม่มี  จึ งไม่ รู้ ว่ าจะ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามนี้พ้ืนที่เท่าไหร่อย่างไร ขาดรายละเอียด ถ้าเวลาตรวจงาน
มันต้องมีรายละเอียดพื้นที่ กำหนดความกว้างความยาว 
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 ของพ้ืนที่กี่เมตร เนื้อที่กี่ไร่กี่ตารางวา อันนี้ไม่มีเลย ไม่สามารถหาค่าของ
พ้ืนที่กระผมถือว่าถ้าขืนจัดซื้อจัดจ้างคงผิดตามหลักวิชาการช่างอย่างแน่นอน 
เพราะไม่มีการกำหนดพื้นที ่ การดำเนินงาน แค่บอกจำนวนต้นไม้ แต่ไม่รู้ว่า
จะก่ออิฐอย่างไรกี่ก้อน จะก่อขอบอิฐอย่างไร จะก่ออิฐตัวหนอนอย่างไร ไม่มีข้อมูล
ในแบบแปลนเลยท่านดูครับ แล้วเราจะตรวจงานจ้างอย่างไร ใช้อิฐตรงไหนของ
สนาม ปลูกหญ้าตรงไหน ปลูกต้นไม้ตรงไหน ทั้ง โค ร งก า ร นี้ ง บ ป ร ะ ม า ณ 
490,000 บาท ไม่มีที่มาของการคิดงบประมาณเลย มีกระดาษแค่แผ่นเดียวนี้ที่
แนบมาให้กระผม ผมเลยคิดว่าหนึ่งเหตุผลมีความจำเป็นอ่ืนมากกว่า สอง ถ้ า
ดันทำไปอย่างนี้เวลา สตง. ตรวจโดนแน่ๆ จึงขอยกเลิกไปก่อนเพราะรายละเอียด
แบบแปลนเดิมที่ทำไว้ไม่ชัดเจน มีลายเซ็นช่างมากันหมดแล้ว จึงขอยกเลิกจากการ
เคยขอ  อนุมัติจ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. 2564 เพียงโครงการเดียว ที่เหลือนั้นก่อนที่
ผมจะเข้ารับ หน้าที่ตำแหน่งก็มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วครับ ยกเลิกไม่ได้แล้ว 
ที่จริงการปรับภูมิทัศน์กับ ทำสนามฟุตบอล 7 คนนั้น จะขยายโครงการได้ไหม ให้
เป็นสนามฟุตบอล 9 คน 11 คน เพราะพ้ืนที่สนามยังมีเพียงพอ แต่เขาทำกันมา
อย่างนี้ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วผมก็ไม่สามารถไปยกเลิกโครงการได้ ถ้ายกเลิกได้
ผมจะยุบรวมทั้งการปรับภูมิทัศน์กับจัดทำสนาม ฟุตบอลให้รวมกันเลยจะให้
เป็นสนามฟุตบอล 9 คน 11 คนไปเลย เพราะพ้ืนที่พอ แต่ช่วง นี้ โครงการ
ทำสนามฟุตบอล 7 คนได้จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว เพยงแต่สั่งให้หยุดงานชั่วคราว
 เพ่ือแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและหลักเกณฑ์
การก่อสร้างสนามหญ้าจริงเท่านั้น กระผมไม่ได้พูดลอยๆผมมีหลักฐานประกอบ
เรียบร้อย เรื่องราวมัน เป็นอย่างนี้ จริงๆ ดั งนั้ นทั้ งที่ เคยตั้ งจ่ายเงินสะสม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจ่ายเงิน สะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
รวม 6 โครงการยกเลิกก่อน แล้วไปทำการตั้งจ่ายเงิน สะสมรายการใหม่นะครับ อยู่
ในวาระที่ 5.2 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 7 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น1,739,388 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าเดิมครับ 
คือเดิมยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้ งสิ้ น 
2,489,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เสนอใหม่ 7 
รายการ รวม งบประมาณทั้งสิ้น1,739,388 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสาม
หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เหลือเงินสะสม 749,612 บาท  ช่วง
นี้กระผมจะขอให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วย ชี้แจงต่อสภาเทศบาลครับ  หลั งจากมีการ
พิจารณายกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมเดิมแล้ว 

 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กระผมจะเปิด
โอกาสให้เป็นรายโครงการครับ พิจารณากันเป็นทีละโครงการ จากการขออนุมัติ
ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,489,000 
บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถว้น) เริ่มจาก  
 



 ๙ 
 
 5.1.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและ  สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขรม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่  1 บ้านหนองปลิง 
งบประมาณ  327,000 บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  
2 ประจำปี พ.ศ. 2563  วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เชิญเลยครับ เชิญท่านบรรยงค์ 
บุญอินทร์ครับ 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 
 ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผมคิดว่าการยกเลิกการ
จ่ายเงินสะสมนั้นอยากให้ประธานสภาเทศบาลได้พิจารณาดำเนินการรวดเดียวให้
ความเห็นและลง มติทีเดียวทุกโครงการพร้อมกันไดไ้หมครับ พิจารณาทีเดียวใน
การยกเลิกทั้ง 6 โครงการ เลยได้ไหมครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีนำเสนอมาจะ
ไดไ้ม่เกิดความล้าช้า แล้วทางสมาชิกสภาทุกท่านได้อภิปรายเป็นภาพรวมได้นะ
ครับ ในการยกเลิกการจ่ายเงินสะสมครั้งนี้ครับได้ไหมครับท่านประธานสภาครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ไม่ได้นะครับท่านบรรยงค์ กระผมจะเปิดโอกาสให้เป็นรายโครงการครับ 
พิจารณากันเป็นทีละโครงการ แล้วลงมติทีละโครงการครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดสงสัยซัก ถามตรงไหนอีกไหมครับถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมตามวาระประชุม
ข้อ 5.1.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขรม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ 1  บ้านหนองปลิ ง  
งบประมาณ  327,000 บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ
ขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ...…………6………เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........4………เสียง              
                                                               งดออกเสียง..........1………เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม....1……..เสียง (นายสิทธิชัย  มีศรี)  
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปวาระข้อ 5.1.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง   โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 1บ้านหนองปลิง 
งบประมาณ  73,000 บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  
2 ประจำปี พ.ศ. 2563  วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลสอบถามหรือแสดงความ คิดเห็นครับ  เชิญท่านบรรยงค์ บุญอินทร์ครับ 
 



 ๑๐ 
 
 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 
 ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ สำหรับข้อ 5.1.2 โครงการ
ขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 1บ้านหนองปลิง เรื่องยกเลิกผมก็เห็นชอบ
ครับแต่ว่าอยากให้นายกเทศมนตรีนำโครงการนี้บรรจุให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้
ต่อไป เพ่ือมีงบประมาณคราวหน้าจะนำกลับมาดำเนินการ ช่วงเดือนมีนาคม-เดือน
เมษายนอาจจะเกิดภัยแล้ง เกิดสาธารณภัยได้ อยากให้นายกเทศมนตรีเตรียม
โครงการเตรียมงบประมาณไว้ด้วยครับ ต้องมีงบประมาณจัดการน้ำครับ เพราะ
เรื่องแหล่งน้ำก็จำเป็นสำหรับประชาชนตำบลคลองปราบโดยเฉพาะด้านการเกษตร 
แต่ผมก็เห็นชอบนะครับที่จะให้มีการยกเลิก โครงการเดิมก่อน ตั้งโครงการใหม่ แต่
ฝากนายกเทศมนตรีได้หางบประมาณท่ีจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในภายภาคหน้าครับที่
อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งภัยแล้งครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านบัญชา  คงศิริครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 1 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา กระผมบัญชา 
คงศิริสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 1 กระผมก็เห็นด้วยกับการยกเลิก
การจ่ายเงินสะสมครั้งนี้  แต่กระผมหารือว่าอยากให้นายกเทศมนตรี  มีการขอ
จ่ายเงินสะสมครัง้ตอ่ไป  เหมือนที่ท่านนายกเทศมนตรีพูดเมื่อตะกี้    ว่าจะหยิบ
ยกโครงการมาพิจารณาขออนุมัติ จ่ายเงินสะสมครั้ งใหม่  ผมคิดว่าโครงการ
ประเภทนี้สมควรที่จะต้องนำกลับมาดำเนินการอีก เพราะเป็นโครงการที่สามารถ
แก้ไขปัญหาประชาชนได้ดีในระยะต่อไป 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านทวีศักดิ์  ชูหนูครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 1 
 ประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา กระผมนายทวีศักดิ์    
ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 1 ในการยกเลิกโครงการใน
ลักษณะโครงการสาธารณูปการทั้งหมดนี้ ที่เป็นโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสถานที่
ต่างๆ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา คนทำงานหรือผู้รับจ้างเขาจะรู้ว่าช่วงไหนฤดูไหนเหมาะที่
จะขุดแหล่งน้ำตรงไหน ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นกรณีของการขุดลอกสระหนองเภา 
หมู่ที่ 4 ไปดำเนินการในฤดูฝนมีน้ำ หลาก โครงการก็ไม่สำเร็จ อยู่ที่คนทำงานว่าจะ
พิจารณาหรือทำเป็นทำไม่เป็นครับ ผมว่าทุกคนก็ทราบว่าความสำคัญของการขุด
ลอกแหล่งน้ำเราต้องกระทำช่วงไหนครับ กระผม เห็นว่าให้ยกเลิกไปก่อนครับ
โครงการขุดลอกช่วงนี้แล้วค่อยนำกลับเข้ามาพิจารณาในสภา เทศบาลใหม่ต่อไป
ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  สมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผม
 ขอเชิญท่านายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เชิญครับ 



 ๑๑ 
 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับก่อนที่จะมีการลงมติการ
ยกเลิกการจ่ายเงินสะสมทั้ง 6 รายการ ผมอยากให้ท่านดูข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องเชิง
หลักการที่การขอ ยกเลิกจ่ายเงินสะสมจะอยู่วาระหนึ่ง และจะเสนอตั้งจ่ายเงิน
สะสมใหม่ก็จะอยู่อีกวาระหนึ่ง  ถ้าท่านได้ดูลำดับถัดไปแม้เราจะขอยกเลิก
โครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำแต่ผมก็เขา้ใจว่าเรื่อง การจัดการแหล่งน้ำนั้นก็มี
ความจำเป็นในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเกษตรกรแต่ผมก็เน้นว่าเรื่อง
น้ำต้องเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาต่อไป ถ้าท่านได้ดูโครงการที่ขออนุมัติใหม่
ในวาระถัดไปนั้นท่านก็จะได้ทราบว่าผมขอยกเลิกโครงการเก่ียวกับแหล่งน้ำแล้ว จ ะ
นำเงินไปใช้อะไรถ้าท่านดูในรายการถัดไปจะทราบว่าเอางบประมาณไปขออนุมัติตั้ง
จ่าย เป็นรายการอะไรบ้างเป็นต้นว่าขอยกเลิกโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬา
ตำบลคลองปราบหมู่ที่ 1 เอางบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมบริเวณถ้ำพระหมู่ที่ 1 เพ่ือป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองวังช้างหมู่ที่ 1 ผม
อยากให้ท่านเปรียบเทียบระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาตำบลคลองปราบหมู่ที่ 
1 กับก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถ้ำพระหมู่ที่  1 เป็นการทำท่อลอด
เหลี่ยมเพ่ิมเติมอีกช่องหนึ่งเพ่ือป้องกันน้ำท่วม คลองวังช้างแล้วโครงการไหน
จะสำคัญมากกว่ากันผมยกตัวอย่างเป็นบางข้อ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนผมได้
ทราบข้อมูลจากพ่ีน้องประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่ หลังจากมีการ
สร้างท่อลอดเหลี่ยมเพียงช่องเดียวขนาด 3.6 เมตร x 3.6 เมตร x 7 เมตร น้ำ
ท่วมใหญ่เพียงปีละหนึ่งครั้ง ฝนตกเยอะน้ำไหลไม่ทันกลายเป็นน้ำท่วมบริเวณคลอง
วัง ช้างซ้ำซาก ถึงเราไม่มีงบประมาณอ่ืนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นประโยชน์เบื้องต้นก่อนผมเห็นว่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาตำบล
คลองปราบหมู่ที่ 1 รอได้แต่ถ้าน้ำท่วมความเดือดร้อนต้องแก้ไขด่วน ข้าวของ
ครัวเรือนต้องขนหนีน้ำ พอขนไม่ทันเครื่องใช้จะเสียหาย ท่าน สท. กมลคงรู้ดีว่า
บริเวณคลองวังช้างสมัยก่อนกับเดียวนี้น้ำท่วมจากท่วมปีละหนึ่งครั้งช่วงฤดูน้ำ
หลากแต่เดียวนี้มีท่อลอดเหลี่ยมช่องเดียวแต่คลองขนาด กว้างตั้ง 7-8 เมตร แต่ทำ
ท่อไว้แค่ขนาด 3.6 เมตร x 3.6 เมตรช่องเดียวแล้วสร้างตื้นกว่าท้องคลองอีก สูง
กว่าท้องคลองประมาณเกือบ 1 เมตร น้ำจะไหลไม่ทันเพราะน้ำจะเบี่ยงเป็นคอขวด 
นำไหลแรงมาก ต้องมีท่อลอดเหลี่ยมอีกช่องหนึ่ง ไม่ใช่ยกเลิกไปไหน  ยกเลิกจาก
ของเดิมก็มีความจำเป็นระดับหนึ่ งน้อยกว่าไปทำโครงการที่มีความจำเป็น
 มากกว่า จากความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าท่านได้ดูรายการถัดไป ท่าน
จะเห็นว่ายกเลิกโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำการเกษตรไปตั้งงบประมาณใหม่เกี่ยวกับ
แก้ไขเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคไม่เอาไปไหนนะครับเหมือนระบบประปาหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 
5 ก็ต้องสร้าง ระบบ ประปาหมู่ที่ 2 ก็ต้องสร้าง บ่อบาดาลก็ต้องเจาะเพ่ิม 
ระบบถังกรองประปาที่มีมาเป็นสิบปี ก็ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม ให้มีน้ำอุปโภค
บริโภคเพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ไม่เอาไปทำอ่ืนเลย ผมต้อง
ขอให้อนุมัติยกเลิกการจ่ายเงินสะสมจำนวน 2,489,000 บาท (สองล้านสี่แสน
แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)มาตั้งรายการใหม่เพียง1,739,388 บาท (หนึ่งล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง



 ๑๒ 
ต่อครับ ว่างบประมาณที่ยกเลิกและส่วนที่เหลือนั้นไม่เอาไปไหน เรื่องน้ำ
การเกษตรผมให้ความสำคัญและจะหยิบยกมาดำเนินการต่อ ไปอีกแน่นอน        
เพ่ือเกษตรกรอีกท้ังผมยัง ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนอกทั้ง อบจ. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเพ่ิมเติมอีกครับ ผมไม่มีงบดำเนินงานจริงๆ และ
ได้ชี้แจงไปแล้วว่างบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังมี
ระยะเวลาบริหารงบประมาณอีกเพียงเดือนเดียวก็ตก งบประมาณเทศบัญญัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็เข้ามาเพียงยี่สิบสี่ล้านเองยังขาดอยู่เกือบห้าล้านบาท 
ผมเลยจำเป็นต้องปรับเกลี่ยจากงบประมาณที่ยังพอมีก่อนเน้นโยกย้ายงบประมาณ
ตามความจำเป็นจากน้อยกว่าไปมากกว่า ชาวบ้านรอพ่ึงพาการพัฒนาของเทศบาล
ตำบลคลองปราบทุกท่านต้องเข้าใจทางคณะผู้บริหารด้วย ผมก็ต้องตัดสินใจตาม
ความสำคัญ ความจำเป็น และความเร่งด่วน เพราะเงินเรามีน้อยมีจำกัด ที่มีอยู่ก็
ต้องทำตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง 
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   เชิญครับ 
 

นายวุฒิชัย    แผ่นศิลา   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาที่เคารพ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ  ความจำเป็น ที่
เน้นความสำคัญ เร่งด่วน โดยเนื้อหาทั้งหมดในวาระส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการ
จ่ายเงินสะสม การตั้งจ่าย รายการใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบ
แปลนประมาณการส่วนที่ติดขัด ซึ่ง เป็นงานที่จำเป็นเร่งด่วน โดยทางคณะผู้บริหาร
ได้ให้ความสำคัญจุดนี้ก่อให้เกิดการประชุม ในวันนี้ ทีนี้สำหรับวาระการประชุมที่
เกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมทั้งในส่วนของการยกเลิกจ่ายเงินสะสมรายการเดิมและ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมรายการใหม่ อันเป็นอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงินสะสมของ
สภาเทศบาล เพราะฉะนั้นการยกเลิกก็เช่นกันก็ต้องอาศัย อำนาจอนุ มัติ ของ
สภาเทศบาลด้วย และการอนุมัติจ่ายเงินสะสมเดิมมีทั้งของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และ พ.ศ. 2564 รวม 6 รายการที่จะยกเลิก มาขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ครั้งใหม่นี้รวม 7 รายการ ตามความจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณที่ขอยกเลิกเงิน
สะสมวาระ 5.1 ทั้งสิ้น 6 รายการ อยู่ที่2,489,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปด
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)มาตั้งรายการใหม่วาระ 5.2 ทั้งสิ้น 7 รายการ เพียง 
1,739,388 บาท (หนึ่ง ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาท
ถ้วน) ก็จะมีงบประมาณเหลืออยู่ที่ เจ็ดแสนกว่าในส่วนนี้ถามว่าไปไหน จะเรียนว่า 
งบประมาณที่ยกเลิกไปก็จะตกเป็นเงินสะสม ที่จะสามารถขออนุมัติใช้ได้ในการ
จ่ายเงินสะสมครั้งต่อไปได้ เมื่อไปรวมกับงบประ  มาณที่จะเหลือจ่ายจากเทศ
บัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะคดิกนัช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ . 2564 นี้ เมื่ อ
รวมกับเจ็ดแสนบาทที่มีอยู่เดิม ต่อไปสภาเทศบาลก็จะสามารถอนุมัติ จ่ า ย เ งิ น
สะสมได้สำหรับโครงการเร่งด่วนประมาณช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 อันจะ
เป็นสมัยประชุมสมัยที่สี่ของปี พ.ศ. 2564 ก็จะมียอดงบประมาณตั้งไว้แน่นอน
แล้วเจ็ด แสนกว่าบาทเมื่อรวมกับเงินเหลือจ่าย ณ เดือนตุลาคม 2564 แล้วก็จะมี



 ๑๓ 
ยอดงบประมาณ เงินสะสมจำนวนหนึ่งที่จะสามารถขออนุมัติจ่ายเงินสะสมได้
อีกครั้งหนึ่งครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยซักถามตรงไหนอีกไหมครับถ้าไม่มีกระผม
จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติยกเลิกการใช้
จ่ายเงินสะสม ตามวาระประชุมข้อ 5.1.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองปลิง 
หมู่ที่ 1บ้านหนองปลิง งบประมาณ  73,000 บาท อนุมัติในการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563  วันที่  16  เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2563 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............10…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-.......เสียง              
                                                               งดออกเสียง..........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชมุ....1…..เสียง (นายสิทธิชัย  มีศรี) 
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 5.1.3 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำนบปราบ หมู่ที่ 1  บ้านหนองปลิง งบประมาณ  
465,000  บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 
พ.ศ. 2563  วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมตามวาระประชุมข้อ
5.1.3 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำนบปราบ หมู่ที่ 1  บ้านหนองปลิง งบประมาณ  
465,000  บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 
พ.ศ. 2563  วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............10…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-.......เสียง              
                                                               งดออกเสียง..........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม....1…..เสียง (นายสิทธิชัย  มีศรี) 
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 5.1.4 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำขุ่นหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง รอยต่อ หมู่ที่ 5 บ้าน
คีรีราษฎร์ งบประมาณ 1,020,000  บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลสมัย



 ๑๔ 
สามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที ่
ประชุมครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงิน
สะสมตามวาระประชุมข้อ5.1.4แผนงาน การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยน้ำขุ่นหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 
รอยต่อ หมู่ที ่5 บ้านคีรีราษฎร์ งบประมาณ  1,020,000  บาท อนุมัติใน
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี  พ.ศ. 2563 วันที่ 16  
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2563 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............10…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-.......เสียง              
                                                               งดออกเสียง..........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม....1…..เสียง (นายสิทธิชัย  มีศร)ี 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 5.1.5 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขุดสระพรุ
น้ำควนวัง หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์  งบประมาณ 114,000 บาท อนุมัติในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563  วันที่  16  
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
ให้อนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมตามวาระประชุมข้อ 5 .1.5  แผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขุดสระพรุน้ำควนวัง หมู่ที่ 5 บ้าน
คีรีราษฎร์  งบประมาณ 114,000 บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563  วันที่ 16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............10…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-.......เสียง              
                                                               งดออกเสียง..........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม....1…..เสียง (นายสิทธิชัย  มีศรี) 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 5.1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบล
คลองปราบ  หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง งบประมาณ 490,000 บาท อนุมัติในการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 30 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ครบั เชิญท่านกมล บุญเนืองครับ 



 ๑๕ 
 

นายกมล   บุญเนือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 
 ประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา กระผมนายกมล   บุญ
เนืองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 เมื่อกี้ท่านนายกเทศมนตรีได้พูด
ถึงการยกเลิกเงินจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบล
คลองปราบ  หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง ตัวกระผมเองมีแนวคิดที่อยากจะให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาสถานที่ตรงนี้ได้รับการหยิบยกขึ้นมา
เพ่ือพัฒนาหลายๆด้านแต่ก็ถูกระงับไปนะครับ แต่พอมาถึงสมัยหนึ่งมีความคิดว่า
สถานที่การศึกษาที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจะนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชนประชาชนหมู่ที่ 1 ในอดีตที่ผ่านมาผมไม่ขอกล่าวถึงว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
เพราะตัวกระผมเองก็พ่ึงเข้ามาเป็นสมาชิกสภา เทศบาลสมัยแรก แต่ผมคิดว่าตรงนี้
นั้นถ้าภาคประชาชนได้รับประโยชน์ในอนาคตนั้นหมายถึงพัฒนาเป็นสถานที่ที่
ส่งเสริมด้านการกีฬาเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนชาวหมู่ที่ 1 หรือทุกพ้ืนที่ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและส่งเสริมด้านนันทนาการออกกำลังกายและ
จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านก็หมายถึงว่าสถานที่ตรงนี้เมื่อเราเปิดโอกาสให้พัฒนา
แล้วเต็มรูปแบบชาวบ้านก็สามารถมีรายได้เพ่ิมขึ้นได้ เช่น ในการค้าขาย เมื่อ
ประชาชนออกกำลังกายหรือจัดให้มีการแข่งขันกีฬาตามห้วงเวลาต่างๆ ชาวบ้านได้
มีรายได้เสริมในทางค้าขาย ประกอบอาชีพ ยกระดับการดำรงชีพให้ดีขึ้นกับตนเอง
ครอบครัว ผมคิดว่าตรงนี้ เราควรที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์กับชาวบ้านนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

เชิญท่านบัญชา  คงศิริครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 1 
 ประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา กระผมนายบัญชา  
คงศิริสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 1 กระผมอยากให้ท่ าน
นายกเทศมนตรีขยายความอีกนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ กระผมยังไม่ได้รายละเอียดที่
ชัดเจนว่าเมื่อยกเลิกการจ่ายเงินสะสมตรงนี่ไปแล้วจะนำไปตั้งจ่ายเงินสะสมรายการ
ใหม่เป็นภาพรวมอย่างไร  นายกเทศมนตรีช่วยขยายความอีกทีครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านนายกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมขอนำเรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่า
การขอยกเลิกเงินสะสมเดิมเนื่องด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก กระผมต้อง
ขอยืนยันเลยว่ารายละเอียดแบบแปลนของโครงการเป็นเอกสารแค่แผ่นเดียว ซึ่งไม่
สามารถนำไปอนมุัต ิ จัดซื้อจัดจ้างได้เลย เพราะอำนาจการแก้ไขแบบแปลนก็
ไม่อยู่ที่นายกเทศมนตรี ที่จริงการ ทำงานต้องมีการวางแผน การเขียนแบบแปลน
เพ่ือใช้ในการควบคุมการดำเนินงานถ้าทำไปเพียงให้พ้นผ่าน ก็ไม่ใช่การพัฒนาใช่ 



 ๑๖ 
 
หรือไม่ เหมือนท่านสร้างบ้านแหละครับ จะสร้างบ้าน 1 หลัง แต่ไม่ได้บอกขนาด
กว้างยาวสูง ใช้อิฐจำนวนเท่าไหร่ ท่านจะคุมก่อสร้างได้ไหมครับ จ้างผู้รับจ้างมา
บอกแค่ว่าจะสร้างบ้านหนึ่งหลัง เขาสร้างเสร็จสมมติท่านต้องการให้สร้างกว้างสิบ
เมตรยาวยี่สิบเมตร แต่ช่างบอกว่าผมสร้างให้กว้างแค่แปดเมตรยาวสิบห้าเมตร เป็น
เพราะเราไม่มีแบบแปลนควบคุม แบบแปลนนี้ก็เช่นกันไม่มีเลยขนาดความกว้าง
ความยาวพ้ืนที่กี่ตารางเมตรไม่มีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาผมเอาภาพให้ดูเลยสร้างที่
สนาม หนองปลิงเช่นเดียวกันมีพ่ีน้องหวังดีถ่ายคลิปและรูปมาให้ผมเป็นการปรับ
จากศูนย์อาหาร โรงเรียนบ้านหนองปลิงเป็นห้องน้ำห้องแต่งตัวนักกีฬาปรากฏว่า
ผนังอาคารเดิมในแบบแปลนโครงการไปลอกของคนอ่ืนมา ต้องทุบทิ้งหมดนะครับ 
และที่ก่ออิฐบล็อคทับหลังก็ไม่มี นอกจากนี้ก่ออิฐแบบหงายด้วย ทั้งยังไม่กรอก
ปูนซีเมนต์ในอิฐอีก แค่เอาฆ้อนไปทุบก็พัง เรียบร้อยแล้วครับ ผมโชคดีนิดหนึ่งที่
พ่ีน้องผู้หวังดีถ่ายรูปมาให้ผมที่จริงผมไม่รู้เพราะตอน ผมเข้ามาทำงานเขาทำเสร็จ
ไปแล้วครับเพราะรายละเอียดแบบแปลนไม่ชัดเจนทำให้ ราชการเสียหายนะ
ครบั ผมมีหลักฐานพร้อมครับ ตอนนี้ผมให้คณะกรรมการไปตรวจสอบ ใหม่อยู่ครับ
ผมกำลังรอรับรายงานอยู่ครับถ้าจะเบิกเงินตามนี้ผิดแน่ๆโดนสอบความผิดทั้ง
ผู้บริหาร ข้าราชการ แม้ผมจะเข้ามารับงานทีหลัง แต่ก็เป็นผู้รับช่วงงานที่เซ็นต์
อนุมัติให้ เบิกเงินได้ผมก็ผิดด้วย สภาเทศบาลไม่ได้ผิด แต่ผู้บริหารที่ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างม ี ความผิดนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟัง ดีที่ประชาชนถ่ายรูปมาให้ผมดู
ตั้งแต่ข้ันตอนรื้อถอนเลย  แล้วหลังคาไม่มีการมุงฟลอยด์กันความร้อนเลย แบบ
แปลนกำหนดไว้มุงแผ่นเมทัลชีสหนา 1.2 มิลลิเมตร พอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ  หมู่ที่   1 ถ้าขืนทำต่อไปก็ไม่ รู้จะนับหนึ่ ง
ตรงไหน เพราะขาดความชัดเจนรายละเอียดแบบแปลน เป็นต้นว่า ประมาณ
การแบบ ปร.4 มาราคา 490,000 บาท กำหนดแค่ราคาต้นไม้และ วั ส ดุ  ระบุ
ต้นไม้ไทรเกาหลีแท่งพีระมิด 10 ต้น ต้นละ 600 บาทไม่ทราบว่าเอาไปปลูกกัน
ตรงไหน ไทรเกาหลี 100 ต้น ต้นละ 65 บาท เป็นเงิน 6,500 บาทก็ไม่รู้ว่าปลูก
ตรงส่วนไหน ในแบบแปลนไม่มีเลย ต้นทรงบาดาล ต้นจิกน้ำ ต้นหลิวม่วง ต้นเข็ม 
ต้นพิกุล ต้นแคนา ต้นพุทธศุภโชค หญ้านวลน้อย กำหนดไว้ว่า 1,100 ตารางเมตร 
แต่ไม่ระบุว่าพ้ืนที่งานจริงว่ากี่ตารางเมตร วัสดุอ่ืนๆดินปลูก 200 ถุง บล็อคที่นั่ง 
20 ชุดก็ไม่รู้ว่าจะวางตรงไหน เพราะไม่มี มีแบบแปลนแผ่นเดียวจริงๆครับ ผม
ไม่ได้ดึงออกเลยครับ ไม ่ รู้จะจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างไร ส่วนรายการต่อไปอิฐบล็อค
ตัวหนอนไม่รู้จะปูตรงไหน เหมือน สนามหญ้าหน้าเทศบาลผมกำหนดไว้ชัดว่าปู
รอบสนาม ทำคูรอบสนาม ผมอยากให้ท่าน เห็นสิ่งที่ผมเคยทำ สนามเสร็จทำคู
รอบสนาม พอเสร็จก็ปูอิฐตัวหนอนรอบสนาม บอกได้ ชัด เจน  อันนี้ ไม่ รู้ จะทำไว้
ตรงไหน แบบแปลนไม่ระบุให้ชัดเจน จะทำขอบคอนกรีต 200 ก้อนก็ไม่รู้จะทำ
ตรงไหน ใช้ทรายปรับพ้ืนที่  5 คิว ค่าแรงงาน 25,000 บาท รวมงบลงทุน
376,135 บาท บวกกับค่า factor-f รวมแล้วเป็น 490,000 บาท อย่างนี้ถึงท่าน
จะไม ่ ยกเลิกผมก็จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้แน่นอนผมกล้าพูดอย่างนี้ ถ้าทำไปก็ผิดจะต้อง
แก้ไขแบบแปลนนับหนึ่งใหม่หมดเลย ผมเลยเรียนว่าให้ยกเลิกไปก่อน ถ้ามีความ
จำเป็นเรื่องกีฬาเราก็ต้องส่งเสริม เหมือนที่เคยทำหน้าโรงเรียนคลองปราบ หน้า
เทศบาล และในแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตรงนั้นก็เคยเป็นสนามกีฬาผมทราบผมเองก็



 ๑๗ 
เรียนจบจากโรงเรียนหนองปลิง ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองปลิงผมก็รู้ว่าจะต้อง
ปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาให้ลูกหลานพี่น้องประชาชน ได้ ไป เล่ น กี ฬ าได้ พั ก ผ่ อน
หย่อนใจ ผมก็เข้าใจผมไม่ห้าม แต่ลักษณะโครงการแบบนี้จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้แน่นอน 
ถ้าท่านจะจ้างก็ถือว่าเป็นการเอ้ือให้กับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะไดเ้ปรียบ ผู้ว่าจ้าง ถ้า
ไม่มีแบบแปลนถ้าไปคุมงานก็จะเถียงกันเปล่าๆ ผู้รับจ้างจะบอกว่าไม่มีในแบบ
แปลนทำให้ไม่ได้เลย ของทางราชการมันไม่ใช่นะครับ ต้องชัดเจนก่อนจัดซื้อจัดจ้าง 
ผม ไม่ได้กล่าวทำคนทำมาก่อน แต่ดูแล้วต้องแก้ไขหลายเรื่อง ที่ผ่านมาบางเรื่องก็
อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ถ้าท่านไม่เชื่อมอียู่4-5โครงการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแต่ต้อง
แก้ไขมันเกินอำนาจนายกเทศมนตรี ถ้าผมคล้อยตามผมก็ผิดด้วย อย่างทำสนาม
ฟุตบอลนี้ครับผมสั่งพักงานมาเป็นเดือนแล้วครับ ยังไม่ได้ทำต่อเนื่องจากยังไม่ได้
แก้ไข ได้เชิญผู้รับจ้างมาพูดคุยด้วยแล้วครั้งหนึ่ง ผมก็มอบให้กองช่างผมก็ทำ
หนังสือทวงแล้วให้ทางช่างชี้แจง ว่าจะแก้ไข อย่างไรบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ ผมมี
อะไรผมพูดตรงๆ ผมต้องกลับมาแก้ไขงานเดิมตั้งหลายโครงการครับ เพราะถ้า
กระผมเซ็นต์อนุมัติให้ดำเนินการต่อไปกระผมก็ผิดด้วย เพราะรายละเอียดแบบ
แปลนไม่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คนเอาแบบแปลน
สนามหญ้าเทียมมาใช้กับสนามหญ้าจริง มันคนละเรื่อง สนามหญ้าเทียมไม่ต้อง
อาศัยการใช้น้ำเลี้ยง แต่สนามหญ้าจริงหน้าแล้งต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงหญ้าเพ่ือให้
เกิดความเจริญงอกงาม ต้องมีดินที่มีธาตุอาหารหญ้าจึงจะสมบูรณ์ ท่านก็รู้ท่านก็
เป็นลูก เกษตรกรหญ้าปลูกบนทรายจะสมบูรณ์ไหมครับ และประมาณการมีแต่
ทรายถมจริงๆไม่มีดินเลยสักก้อนเดียว แล้วก็ทำท่อระบายน้ำเป็นท่อปรุฝังดินฝังถี่
ยิบเลย ทำไว้เพราะต้องการให้มีการระบายน้ำ  แต่สนามหญ้าเทียมไม่ต้องการใช้น้ำ  
กำลังแก้ไขเพราะจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วเพราะผมก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆ พูด
จริงๆ จะยกเลิกก็ไม่ได้นอกจากเป็น ความบกพร่องของผู้รับจ้างอย่างโครงการขุด
ลอกสระน้ำหนองเภาหมู่ที่ 4 เขาหยุดงานไป 7 เดือนกว่าผมก็ยกเลิก แต่นี้จะอ้าง
ว่าผู้รับจ้างบกพร่องก็หาเหตุไม่ได้เพราะทางเราบกพร่องเอง ถึงยกเลิกโครงการ
ไม่ไดถ้้ายกเลิกได้กระผมจะยกเลิกโครงการปรับปรุง สนามกีฬาฟุตบอล 7 คนกับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเป็นขยายโครงการสนามกีฬาให้กว้างไปเลยทีเดียวจะได้
จบเพราะพ้ืนที่ยังเหลือเยอะ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้อง ขยายสนาม
ฟุตบอลให้เต็มพ้ืนที่ไปเลยถ้าเป็นไปได ้แต่ตอนนี้กระผมไม่สามารถกระทำอย่าง นั้น
ได้ โครงการนี้ผมรู้ว่าประชาชนยังพอมีความต้องการหรือพอมีความจำเป็นแต่ว่า
 หนึ่งไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  สองโครงการอ่ืนยังมีความจำเป็น
มากกว่าแล้วค่อยแก้ไขปรับปรุงรูปแบบให้ดีขึ้นของเดิมอย่างไรก็ต้องยกเลิกอยู่แล้ว
ครับแล้วค่อยเสนอเข้าสภามาใหม่ก็แล้วกัน และในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เสนอ
พิจารณามาแล้วนั้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นอกจากไม่ยกเลิกของเก่าแล้วยัง
เพ่ิมงานใหม่ไปอีกตามที่ประธานสภาได้แจ้งประกาศให้ทราบเมื่อกี้ในวาระประชุมที่ 
1 เพ่ิมโครงการไปอีก 22 โครงการเพ่ือรองรับงบประมาณต่อไป มีแต่เพ่ิมให้อย่าง
เดียวไม่มีที่ว่าจะตัดทิ้ง ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนี่เพ่ิมขึ้น 22 โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 มีแต่เพ่ิมเพ่ือจะรองรับงบประมาณเพราะว่า
บางอย่างเกินศักยภาพของเทศบาลผมของบประมาณ หน่วยงานต่างๆ ตอนนี้ยี่สิบ
กว่าล้านแล้ว พยายามทำทุกขั้นตอนทุกวิธีการ และไม่ได้พูดเกินเลยไป ระยะเวลา
สามเดือนเต็มๆที่ผ่านมาผมไดพั้กผ่อนอยู่บ้านจริงๆแค่สามวันเอง  นอกนั้นไม่มี 



 ๑๘ 
 
คำว่าหยุดวันเสาร์อาทิตย์ถามเจ้าหน้าที่ดูได้ เลยทั้งออกพ้ืนที่ทั้งเข้าที่ทำงาน
 สำนักงานได้พักไม่เกินสามวันสามเดือนที่ผ่านมาไม่ใช่บ่นให้ฟังแค่พูดความ
จริงให้ฟัง ทาง สภาเทศบาลประชุมวันนี้แค่วันเดียวแต่ผมทำงานมาสามเดือน
เตม็แล้ว ผมกล้าพูดอย่างนี้ เลยครับ ถามที่ศูนย์กู้ชีพได้เลยว่าผมมาทำงานทุกวัน 
ไม่ใช่พูดนอกเรื่องครับ ผมขอชี้แจง แค่นี้ครับ ให้เป็นดุลพินิจของสภาเทศบาลก็แล้ว
กันครับ 
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เชิญท่านสิทธี  สิทธิเชนทร์ครับ 
 

นายสิทธี    สิทธิเชนทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 
 ประธานสภาที่ เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา กระผมนายสิทธี     
สิทธิเชนทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 ผมต้องขอบพระคุณ
ท่านประธานสภา และท่านนายกเทศมนตรี ผมแค่อยากจะทราบว่าในส่วนของ
งบประมาณเงินสะสมท่ีจะยกเลิก ของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้าน
หนองปลิง งบประมาณตัวนี้จะเอาไปสร้างตรงจดุไหนแทนให้กับพ้ืนที่ไหนครับ อันนี้
ถามท่านนายกเพราะเราจะได้ชี้แจงชาวบ้านได้ว่าเขา ตัดงบประมาณแล้วไปทำตรง
ส่วนไหน แต่ถ้าเอาไปทำจัดการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคก็ไม่เป็นไรครับ และต่อไปจะ
ทำอย่างไรกับโครงการที่ถูกยกเลิกสำหรับแผนดำเนินงาน  ขอบคุณท่านนายก
ครับ 
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  เชิญท่านนายกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามหลักการนั้นการ
ยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมและไปตั้งเงินสะสมใหม่จะไประบุว่ายกเลิกโครงการ
ใดแล้วไปตั้งใหม่เป็นโครงการใดคงจะเป็นไปได้ยาก  เพราะอนุมัติ เป็นยอด
งบประมาณรวมครับ แต ่ ในทางปฏิบัติสำหรับความตั้งใจที่จะยกเลิกโครงการ
จ่ายเงินสะสมนั้นที่ยกเลิกโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์   ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบล
คลองปราบ  หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง งบประมาณเพ่ือไปทำโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมบริเวณถ้ำพระ  หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง  เชื่อมต่อ  เทศบาลเมืองนา
สาร ด้วยหลักการคือเรายกเลิก 6 โครงการ แล้วเสนอเข้ามาใหม่ 7 โครงการครับ 
ชี้แจงว่ายกเลิกที่เดิมเพ่ือเติมเต็มที่ใหม่ครับ นี่คืออธิบายในทางปฏิบัติแต่หลักการ
จริงๆต้องยกเลิกให้เสร็จก่อนถึงจะเสนอใหม่เข้ามาครับ แต่ถ้าถามมาผมก็ตอบตรงๆ
ว่าไม่ได้เอาไปไหนครับงบประมาณ นอกจากจะทำท่อลอดเหลี่ยม บ ริ เวณ ถ้ ำ
พระ  หมู่ที่  1 ยังจะทำเกี่ยวกับน้ำประปา มีเร่งด่วนก็ซ่อมสร้างถนนลาดยางซอย
สละอาทิตย์ก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ ประชาชนก็เรียกหา กระผมก็ไม่รู้จะไปเอา
งบประมาณอ่ืนมาจากที่ไหนต้องอาศัยการปรับเกลี่ยยกเลิกจากโครงการเดิมตรงนี้ 
และวาระต่อไปกระผมจะชี้แจงว่าถ้าสภาอนุมัติยกเลิกแล้วผมจะขออนุมัติตั้ง
งบประมาณจ่ายเงินสะสมเป็นตัวใหม่โครงการอะไรบ้างเพราะอะไร  จะนำเสนอให้



 ๑๙ 
ท่านได้รู้ แต่ข้อมูลก็อยู่ในมือท่านแล้ว ยกเลิกเงินเท่านี้แล้วนำไปตั้งใหม่ตาม
รายการ ท่านก็เห็น มีงบประมาณ ที่เหลือบางส่วนเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงให้รับทราบ
แล้ว ไม่ได้นำไปไหนเลย ไม่ได้เข้ากระเป๋าใคร จะเก็บไว้ก็ไม่ได้จะต้องตกเป็นเงิน
สะสม เมื่อมีความจำเป็นโอกาสต่อไปก็เสนอเข้าสภามาพิจารณาใหม่ได้มี
แผนพัฒนารองรับเรียบร้อยไม่ได้ตัดทอนออกเลย ไม่ท้ิงแม้แต่สักโครงการเดียว แล้ว
ยังเพ่ิมไปอีก 22 โครงการในแผนพัฒนา ตามวาระที1่ทีคุยกันแล้ว ผม ท ร า บ ถึ ง
เจตนารมณ์ของทุกท่านที่ต้องการจะพัฒนาท้องถิ่นเหมือนกัน ให้เจริญรุ่งเรือง แต่
โครงการต้องจัดลำดับตามความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน ลดจากจำเป็นน้อยกว่าไป
ทำจำเป็นมากกว่า ที่ประชาชนต้องการอยู่ในปัจจุบันนี้ จะหาเงินจากส่วนอ่ืนมาก็
หาสนับสนุนอุดหนุนยากสมัยนี้ งบประมาณเราก็เข้ามาน้อยไม่ใช่ที่คลองปราบที่
เดียวที่อ่ืนก็เช่นกัน งบประมาณก็ตามที่ผมชี้แจงว่ารายรับเทศบาลไม่ได้ตามเป้า
จริงๆ เจ้าหน้าที่ ก็เช็คยอดมาให้ผม งบประมาณทุกอย่าง ไม่ว่างบประมาณที่
เทศบาลจัดเก็บรายได้เอง ภาษีบำรุงท้องที่ จากตั้ งเป้าไว้เข้ามาเพียง 25,000 
บาท ไม่พอเงินเดือนพนักงานเดือนเดียวแล้ว เงินค่าภาคหลวงแร่จากเดิมมีสถาน
ประกอบการเหมืองแร่ 3 เหมืองตอนนี้เหลือ 2 เหมืองแล้วลดไปเหมืองหนึ่งผม
ชี้แจงให้ท่านเห็นชัด เงินภาษีมูลค่าเพ่ิมอะไรรัฐบาลก็จัดสรรมาให้น้อย เพราะ
งบประมาณต่างๆนั้นก็น้อย การท่องเที่ยวก็สะดุดท่านก็รู้  มีปัญหาทุกที่ เงิน
งบประมาณ เข้ า ไม่ เพี ยงพอต่ อรายจ่ าย  ของเราปี  2564 เราตั้ งรับ ไว้ที่  
29,687,900 บ า ท  แ ต่ รั บ จ ริ ง  25,378,684.13 บ า ท  ยั ง ข า ด อ ยู่  
4,309,215.87 บาท ท่าดซูิครับ แล้วเราจะเอาเงินจากไหนต้องปรับเกลี่ยจาก
เงินที่มีก่อนเอาไปทำที่จำเป็นก่อน 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

เชิญท่านสิทธิชัย  มีศรคีรับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 

 ประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา กระผมนายสิทธิชัย    
มีศรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 ต้องขอโทษที่ประชุมก่อนครับที่
ไม่อยู่ในทีประชุม เลยไม่ได้ฟังที่ท่านนายกชี้แจงแต่พอได้ทราบอยู่บ้างเคยได้พูดคุย
กับท่านนายก  โครงการนี้เป็นของทางคณะผู้บริหารชุดเก่าแล้วคณะผู้บริหารชุด
นี้เข้ามารับช่วงต่อด้วย ม ี ความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยความไม่ละเอียดของแบบ
แปลนเนื้อหาโครงการข้างต้น ผมเองก็ เห็นใจแต่ว่าโครงการเหล่านี้ โดยเฉพาะ
โครงการเกี่ยวกับสนามกีฬามีเยาวชนและผู้มีหัวใจ รักในการกีฬาปรารถนาและ
หวังว่าโครงการจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ทางคณะผู้บริหารโดยเฉพาะ ท่านนายกก็ต้องการ
จะยกเลิกโครงการนี้เพื่อจะไปใช้สอยในเรื่องอ่ืนผมเองก็ไม่ว่าอะไรแต่ ว่าหวังและ
ปรารถนาแทนผู้มีหัวใจรักด้านการกีฬาโดยเฉพาะเยาวชนของตำบลคลองปราบหวัง
และมั่นใจในตัวคณะผู้บริหารโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายกสมหมาย 
หนูศรีแก้ว ว่าจะนำโครงการเหล่านี้กลับมาทำให้กับพ่ีน้องและเด็กเยาวชนของชาว
ตำบลคลองปราบอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

 
 



 ๒๐ 
 
นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านนายกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
  ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมก็ขออนุญาต
เพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่งว่า ด้วยความจริงเรื่องการกีฬาและเยาวชน ท่านก็เห็นแล้วว่าผม
เป็น คนเริ่มก่อตั้งศูนย์กีฬาตำบลคลองปราบ ทั้งเป็นคนคิดริเริ่มให้มีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประจำปี ผมทำมาทุกอย่าง เรื่องกีฬาก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อเด็กเยาวชน 
ทั้งยังเคยทำศูนย ์ กีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการระดับต่างๆ ท่าน สท.
อนันต์ ก็เคยเป็นนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ แต่ตอนนี้จำเป็นจริงต้องยกเลิกไปก่อน 
หาแหล่งงบประมาณอ่ืนไม่ได้จริงๆ แต่ว่างานของพ่ีน้องประชาชนก็ต้องแก้ไขพัฒนา 
โดยเร่งด่วน ยิ่งเฉพาะเรื่องน้ำท่วม บ้านเรือน การขาดน้ำอุปโภคบริโภค การแก้ไข
เรื่องน้ำท่ีรองรับการพัฒนาอนาคต ต้องทำ ปีนี้  หรือไม่ก็ปีหน้า เพ่ือสร้างความ
มั่นใจของประชาชน ให้เข้าใจว่าเรายกเลิกไปในช่วงนี้ เราก็ไม่ได้เอางบไปไหน 
โครงการนี้ถึงแม้ว่าสภาเทศบาลจะไม่อนุมัติผมก็จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เพราะแบบแปลน
ไม่มีความชัดเจนตามที่ผมได้ชี้แจงไปแล้ว จะต้องแก้ไขซึ่งเกินอำนาจผม ผมก็ต้อง
ขอยกเลิกเพ่ือนำโครงการกลับมาเข้าใหม่ครั้งหนึ่ง แม้วันนี้ท่านบอกว่าท่านไม่อนุมัติ 
ผมจัดซ้ือจัดจ้างไม่ได้ ผมก็ต้องแขวนโครงการไว้อย่างนี้แหละ พูดตรงๆแบบนี้เพราะ
จัดจ้างไม่ได้ กระผมก็ไม่ใช่ว่าจะใช้อารมณ์อะไรนะครับ แค่จะบอกความจริงให้ท่าน
ทราบว่าแบบแปลนแผ่นเดียวไม่มีรายละเอียดอะไรเลย ต้นไม้จะปลูกตรงไหน หญ้า
จะลง ตรงไหน อิฐบล็อคจะก่อตรงไหนไม่รู้เลย แต่โครงการที่ขออนุมัติใหม่นี้ผม
อุตส่าห์ไปจ้างช่าง เฉพาะสำรวจออกแบบประมาณการราคาเกือบสองแสนบาท มีผู้
เซ็นต์รับรองแบบแปลน เรียบร้อย งานที่ เสนอใหม่นี้ผมมีเอกสารแบบแปลน
ถูกต้องเรียบร้อย ท่านรู้ไหมว่าทำแบบแปลนนี้ใช้ เวลากี่วัน แก้ของเก่ามาเป็น
ของใหม่ ที่มีวิศวกรรับรองถูกต้อง เซ็นต์รับ เรียบร้อย ได้มาตรฐานสากล แล้วแต่
ท่านจะพิจารณาผมก็ทำได้สุดความสามารถแล้วเพื่อ ดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณอีกครั้งครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

ถ้าไม่มีกระผมขอพักการประชุมครับ เวลา 11.50 น. 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ขณะนี้เวลา 12.40 น. เมื่อสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจะ
ดำเนินการประชุมต่อครับวาระข้อ 5.1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่   1  บ้านหนองปลิง งบประมาณ 
490,000 บาท อนุมัติในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 
พ.ศ. 2563 วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม



 ๒๑ 
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม
ตามวาระประชุมข้อ 5.1.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา
และ นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบล
คลองปราบ หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง งบประมาณ 490,000 บาท อนุมัติในการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่4ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 30 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............9…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง              
                                                               งดออกเสียง.........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม...2…..เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 

 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระข้อ5.2ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่2ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,739,388 บาท (หนึ่ง
ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561 ข้อ 89  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเสนอเพ่ือ
สภาพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 
รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,739,388 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมืน่เก้า
พันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ดังนี้ 
 5.2.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการขุดลอกหนองทิวนอก(บริเวณศาลาหมู่บ้าน)หมู่ที่ 2บ้านทางข้าม ตำบล
คลองปราบ อำเภอบ้าน นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด งบประมาณ 569,755บาทซึ่งแบบ
แปลนเจ้าหน้าที่ได้แนบให้แล้วในเล่มเอกสารครับ 
 5.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถ้ำพระ  หมู่ที่   1  บ้านหนองปลิง  เชื่อมต่อ  
เทศบาล เมืองนาสาร ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด งบประมาณ  
544,633 บาท ขนาด 3.6 เมตร x 3.6 เมตร x 7 เมตร เพ่ือจะได้ระบายน้ำอีก
หนึ่งช่อง ระบายสะดวกยิ่งขึ้น ปัญหาที่รับทราบมาคือบริเวณคลองวังช้าง พอฤดูฝน
น้ำก็ท่วมหมู่บ้าน ทำให้ที่อยู่อาศัย  และพืชผลการเกษตรเสียหาย 

   



 ๒๒ 
 

 5.2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
เจาะ บ่อบาดาล (บริเวณหนองทิว) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม  เจาะบ่อบาดาลแบบกรุ
ด้วยท่อ  ชนิด NATURAL GRAVEL PACK ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า6.50 ลบ.ม./ชั่วโมง 
งบประมาณ  200,000 บาท ใช้แบบแปลนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 
ความลึกต่ำกว่า 60 เมตร ตามแบบแปลนที่แนบไว้ครับ 
 5.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
เจาะบ่อบาดาลหมูท่ี่1บ้านหนองปลิงเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อชนิด NATURAL 
GRAVEL PACK ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 6.50 ลบ.ม./ชั่วโมง งบประมาณ  200,000 
บาท แบบแปลนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เช่นเดียวกัน เมื่อก่อนจะมี
โครงการสร้างระบบประปาในหมู่ที ่5 บริเวณพรุควนวัง ผมไปสำรวจดูแล้วเป็นพ้ืนที่
ลุ่มหากจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เมื่อใบไม้หล่นลงไปจะทำให้น้ำเสีย จึงจะย้ายมา 
ก่อสร้างในหมู่ที่ 1 แต่ว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็เป็นของหมู่ที่ 1 ในขุนทองหลาง และ
หมู่ที่ 5 ได้ที่ก่อสร้างแล้วเป็นของนายประกอบ ภูษิตรัตนะอุทิศให้ ส่วนหมู่ที่ 2 
ประปาสร้างที่หนองทิว ที่สาธารณประโยชน์เชื่อมต่อกับประปาเดิม ผมดูแล้ว
งบประมาณปี พ.ศ. 2564 มีการกำหนดสร้างหอถังประปาไว้ 2 จุด ที่หมู่ที่ 5 และ
หนองเตยหอมหมู่ที่ 2 ผมพิจารณาดูแล้วหนองเตยหอมมีพ้ืนที่น้อยและดินชั้นล่าง
เป็นดินเหนียว ตาน้ำไม่มี มีแต่น้ำซึมอย่างเดียว  แต่บริเวณหนองทิวสามารถจะเจาะ
บ่อบาดาลได้  ใช้งบประมาณที่มีอยู่เดิมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของประชาชนซึ่ง
เกิดข้ึนทุกป ีและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณผมจะกล่าวต่อใน
อีกวาระต่อไป แต่จะเรียนไว้ว่ามีการตั้งงบประมาณก่อสร้างหอถังประปาไว้แล้วแต่
ยังไม่มีบ่อบาดาล จำเป็นต้องเพ่ิมขุดบ่อบาดาล ระบบประปา จ ำ เป็ น ต้ อ ง มี บ่ อ
บาดาลเป็นของคู่กันกับระบบหอถังประปา ซึ่งระบบหอถังประปามี งบประมาณ
อยู่แล้วในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 และต้องก่อสร้างบ่อบาดาลจาก
งบประมาณเงินสะสม เพ่ือจะให้ได้มีแหล่งน้ำก่อนที่จะสร้างหอถังประปาลำดับต่อไป 
 5.2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง เปลี่ยน
ระบบถังกรองน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ  
75,000 บาท เนื่องจากระบบถังกรองประปาของหมู่ที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้าน
หนองปลิงนั้นมีอายุการ ใช้งานมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี แล้ว ระบบวาล์วก็เสีย
หมดแล้ว น้ำไม่เข้าผ่านระบบถังกรอง ต้องเปลี่ยนถังกรองเพ่ิมใหม่อีกลูกหนึ่งเป็นถัง
กรองแบบเหล็กตามแบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  
 5.2.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่2บ้านทางข้ามเปลี่ยนระบบ
ถังกรองน้ำ(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)งบประมาณ 75,000 บาท
รายละเอียดอยู่ในเล่มเอกสารแล้ว เมื่อก่อนจุดนี้ของหมู่ที่ 2 เป็นระบบถังกรอง 



 ๒๓ 
คสล. ใช้ งานมานาน จำเป็นต้องเพ่ิมถังกรอง เพราะบริเวณดังกล่าวน้ำมี
หินปูนปนอยู่เยอะ ต้องม ี ถังกรอกเหล็กอีกลูกหนึ่งในการกรองน้ำให้สะอาดยิ่งขึ้น 
 5.2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง เปลี่ยน
ระบบถังกรองน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ  
75,000 บาท  โครงการนี้ก็เช่นกันถ้าท่านผ่านไปเห็นบริเวณนั้นจะพบว่าระบบ
กรองน้ำเดิมมีการจับตัวกันของหินปูนจนจะกลายเป็นปะการังแล้ว ระบบประปาเอง
ก็ใช้วิธีต่อตรงไม่ผ่านระบบ ถังกรองเลย ถังกรองเสียหายหมดแล้ว ทั้งเสื่อมสภาพ
บาง ผมเคยนำเครื่องสกัดหินปูนไป สกัดปรากฏว่าหลุดเสียหายใช้การไม่ได้เลย จะ
เห็นว่าระบบประปาทั้งสามจุดนี้สูบน้ำดิบ ใช้เลยไม่มีการผ่านระบบถังกรองเลย 
จะมีเหลืออยู่แค่ตัวเดียวที่ผ่านถังกรองคือประปาจุดหลังบ้านนายสิทธี สิทธิเชนทร์
ครับ เพราะสร้างมาใหม่ แต่ต้องมีการดูแลรักษาบ่อยๆไม่ให้ตันเสียหาย เพราะ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน น้ำอุปโภคบริโภคมีความจำ เป็ น ม า ก  จึ ง เป็ น
สาเหตุให้ทางผู้บริหารจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการเงินสะสมจำนวน 6 โครงการ 
เพ่ือมาขอตั้งจ่ายเงินสะสมใหม่จำนวน 7 โครงการ ดังได้กล่าวมาแล้ว ท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์      ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กระผมจะเปิด
  โอกาสให้เป็นรายโครงการครับ พิจารณากันเป็นทีละโครงการ เริ่มจาก  

 5.2.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการขุดลอกหนองทิวนอก(บริเวณศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบล
คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตำบล คลองปราบกำหนด งบประมาณ  569,755  บาท เชิญสมาชิก
สภาเทศบาลสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็นครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โครงการขุดลอกหนองทิวนอก (บริเวณศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านทาง
ข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โปรดยกมือครับ 

 

มติทีป่ระชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............9…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง              
                                                               งดออกเสียง.........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม...2…..เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์      ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  5.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถ้ำพระ  หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง  เชื่อมต่อ  
เทศบาลเมืองนาสาร ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด งบประมาณ  



 ๒๔ 
544,633 บาท เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
บริเวณถ้ำพระ  หมู่ที่  1  บ้านหนองปลิง  เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองนาสาร ตำบล
คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............9…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง              
                                                               งดออกเสียง.........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม...2…..เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 
นายเฉลิมวุฒ ิ  สอนเพ็ชร์      ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 5.2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
เจาะบ่อบาดาล (บริเวณหนองทิว) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม  เจาะบ่อบาดาลแบบกรุ
ด้วยท่อ ชนิด NATURAL GRAVEL PACK ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า6.50 ลบ.ม./ชั่วโมง 
งบประมาณ  200,000 บาท เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นครับ เชิญท่านบัญชา  คงศิริ ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 1 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมอยากจะเรียนถามถึงท่านนายกเทศมนตรี
ว่าการเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองทิวนั้น ถ้ามีการดำเนินโครงการเจาะแล้วจะได้
ปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ เพราะกระผมทราบว่าบริเวณนั้นถ้าเจาะบ่อบาดาลแล้ว
ไม่ค่อยจะเจอน้ำ อยากให้ท่านนายกชี้แจงด้วยครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
  ครับท่านประธาน   จากท่ีผ่านมา กระผมยอมรับว่าบางจุดของหมู่ที่ 2 นั้น

ค่อนข้าง  จะเจาะหาน้ำยาก ตัวอย่างเช่น บริเวณหลังสถานีรถไฟคลองปราบ
กระผมเคยทำโครงการ ขุดเจาะบาดาล ลึก90เมตร แล้ว แต่ไม่มีน้ำ แต่ผมดูจาก
ระวางแผ่นที่น้ำบาดาลซึ่งขอจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ  ถ้าเป็นบริเวณจากเนินสูง
ฝั่งคลองปราบบริเวณสถานีอนามัยไป  ทางฝั่งด้านโน้นถึงสะพานแคและจาก
สะพานแคมาถงึทุ่งนานั้น   กระผมดูแล้วจากระวาง  แผนที่ของกรมทรัพยากรน้ำ
แล้ว  ปริมาณน้ำใต้ดินก็น่าจะมีเพียงพอ  ไม่น่าเสี่ยงกับการเจาะแล้วไม่มีน้ำบาดาล   
เพราะเป็นพ้ืนที่สายน้ำใต้ดินคล้ายกับหมู่ที่  4 บริเวณทุ่งนาทั้งสองข้างของคลอง
ขรมนั้น  ที่ผ่านมาเจาะบ่อบาดาลแล้วมักจะได้น้ำเพียงพอ    แต่ถ้าเจาะบริเวณแถว
สถานีอนามัยคลองปราบแถวบ้านกระผมนั้น เจาะไปลึก 90 เมตรก็ไม่มีน้ำ แต่พอ
เป็นบริเวณเนินถัดจากสถานีอนามัยไปทางสะพานแค ลานเอียงลงไป จากระวาง
แผนที่ของกรมทรัพยากรน้ำ  เจาะแล้วคงน่าจะมีน้ำ    แต่กระผมจะรับรองร้อย
เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะเราไม่รู้แน่นอนสิ่งที่อยู่ใต้ดิน เพียงแต่บอกได้ว่าเป็นไปได้ที่จะ
เจาะแล้วได้น้ำเพียงพอส่วนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 ผมก็รับปากไม่ได้ว่าจะมีน้ำ แต่บริเวณ
หมู่ที่  1 ขุนทองหลางนั้น ก็มีเกษตรกรเจาะบ่อบาดาลรดน้ำสวนทุเรียนได้    มีน้ำ
เพียงพอ จึงมีโอกาสสูงทีจ่ะเป็นไปได ้ เช่นกัน สรุปว่าอาจจะยืนยันไม่ได้ แต่มี



 ๒๕ 
โอกาสเป็นไปได้สูง แต่ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งมีสีน้ำเงินเข้มเจาะไปก็มี
โอกาสเจอน้ำ สีอ่อนน้ำจะน้อย สีส้มสีน้ำตาลไม่ต้องเจาะเลยครับ จะ ไม่มีน้ำเลย 
ท่านสามารถไปขอดูได้เลยที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ ศาลากลางจังหวัด อาคาร
ด้านหลัง ผมไปขอข้อมูลบ่อย ท่านจะรู้พิกัดน้ำ และจะรู้ว่าตรงไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงครับ 
อันนี้ผมก็ใช้ข้อมูลตามทีม่ีอยู่ครับ ใครมีอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้ครับ  

 

นายเฉลมิวุฒ ิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปเชิญท่านบรรยงค์  บุญอินทร์ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขต 2 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาทุกท่าน  ในเรื่องการขุดเจาะบ่อ
บาดาลกระผมก็เห็นด้วย   แต่กระผมอยากฝากท่านนายกว่าให้รีบดำเนินการ   เมื่อ
สภาเทศบาล อนุมัติแล้วให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับ ดำเนินการเจาะบ่อ
บาดาลด้วยความเร่วด่วน เพราะอยากให้คิดถึงหลักความเป็นจริงถ้าเราไปเจาะช่วง
ฤดูแล้ง ชาวสวนก็ต้องการเจาะ เราจะหาผู้รับจ้างได้ยากนะครับ ที่ผ่านมาประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างเจาะบ่อบาดาล 2 จุด แต่ไม่มีผู้ประกอบการเข้ามาทำงานเลย  เพราะ
ติดงานของเอกชนมาเกินไปครับ  ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน เกษตรกรประชาชนก็จะ
ไม่ได้หาผู้รับจ้างเจาะบ่อบาดาลกัน ท่านนายกจึงควรเร่งดำเนินการเร่งด่วนครับ 
แล้วจะได้สร้างหอถังประปาต่ออีก ประชาชนจะได้ทันใช้เมษายนที่จะถึงนี้ครับ 
 

นายเฉลมิวุฒิ   สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   
เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โครงการเจาะ
บ่อบาดาล  (บริเวณหนองทิว) หมู่ที่  2  บ้านทางข้าม   เจาะบ่อบาดาลแบบกรดุ้วย
ท่อชนิด  NATURAL  GRAVEL  PACK ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 6.50ลบ.ม./ชั่วโมง
งบประมาณ200,000บาทโปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............9…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง              
                                                               งดออกเสียง.........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม...2…..เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไป 5.2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่1 บ้านหนองปลิงเจาะบ่อบาดาลแบบ
กรดุ้วยท่อชนิด NATURALGRAVEL PACK ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 6.50 ลบ.ม./
ชั่วโมง งบประมาณ  200,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งที่2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการเจาะบอ่บาดาลหมู่ที่1บ้านหนองปลิงเจาะบ่อบาดาลแบบกรดุ้วยท่อชนิด 
 



 ๒๖ 
 
NATURALGRAVEL PACK ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 6.50 ลบ.ม./ชั่วโมง งบประมาณ 
200,000 บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............9…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง              
                                                               งดออกเสียง.........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชมุ...2…..เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 5.2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 
เปลี่ยนระบบถังกรองน้ำ   (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) 
งบประมาณ  75,000  บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีผมจะขอมติที ่ประชุมครับ   สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายเงินสะสม  ครั้งที่   2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านหนองปลิง   เปลี่ยนระบบถัง
กรองน้ำ   (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   งบประมาณ   75,000 
บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............9…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง              
                                                               งดออกเสียง.........1……เสียง 
                                                               ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2…..เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 5.2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่2บ้านทางข้ามเปลี่ยนระบบ
ถังกรองน้ ำ  (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)  งบประมาณ    
75,000   บาทสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้
อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านหมู่ที2่บ้านทางข้ามเปลี่ยนระบบถัง กรองน้ำ  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด)  งบประมาณ    75,000   บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............9…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง              
                                                               งดออกเสียง.........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชมุ...2…..เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 

 



 ๒๗ 
นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 5.2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง เปลี่ยน
ระบบ ถังกรองน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ  
75,000 บาทสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง เปลี่ยนระบบถังกรองน้ำ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ  75,000 บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ.............9…..เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ...........-......เสียง              
                                                               งดออกเสียง.........1……เสียง 
                                                               ไม่อยู่ในที่ประชุม...2…..เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 

 ครับต่อไป ข้อ 5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 แผนงานเคหะ  และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 29 จำนวน  2  รายการ ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้นำชี้แจงในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ขอเชิญคณุวุฒิชัย  แผ่นศิลา  ครับ 

นายวุฒิชัย  แผ่นศลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
ในข้อ 5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ซึ่ง
เป็นงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
มี 2 โครงการ ข้อ 5.3.1 คำชี้แจงงบประมาณเดิม โครงการก่อสร้างระบบประปา
หอถังเหล็กทรงแชมเปญ  (บริเวณพรุควนวัง)   หมู่ที่  5 บ้านคีรีราษฎร์ ตำบล
คลองปราบ  อำเภอบ้ านนาสาร จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี    เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า
ดำเนินการ   โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรง แชมเปญ(บริเวณพรุ
ควนวัง) หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดขนาดความจุของหอถังแชมเปญ 20.00 ลูกบาศก์
เมตร ความสูง  20.00 เมตร ประกอบด้วย งานฐานรากก่อสร้างหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ งานถังกรอง ระบบไฟฟ้า ปั้มสูบน้ำขนาด2แรงค่าพิกัดโครงการ8–45 -
13.60 N, 99 – 23 - 20.20 E พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบล ค ล อ งป ร า บ ก ำ ห น ด  เป็ น ไป ต าม แ ผ น พั ฒ น า



 ๒๘ 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง ที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 
งบประมาณ   756,000 บาท การขออนุมัติต่อสภาครั้งนี้ เป็นการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็น  บริเวณหมู่ที่ 1บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ  
อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานที่ รายละเอียด
แบบแปลน และงบประมาณคงเดิมครับ  
 ส่วนข้อ 5.3.2 คำชี้แจงงบประมาณเดิม โครงการก่อสร้างระบบประปาหอ
ถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณหนองเตยหอม) หมู่ที่2 บ้านทางข้าม ตำบลคลอง
ปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า
ดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรง แชมเปญ  (บริ เวณ
หนองเตยหอม ) หมู่ ที่  2 บ้ านทางข้ าม  ตำบลคลองปราบ   อำเภอบ้ าน              
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ขนาดความจุของหอถังแชมเปญ
20.00  ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร ประกอบด้วย งานฐานรากก่อสร้าง
หอถัง เหล็กทรงแชมเปญ งานถังกรอง ระบบไฟฟ้า ปั้มสูบน้ำขนาด 2 แรงค่าพิกัด
โครงการ 8 – 44  - 57.09  N,99  – 21  - 7.39  E พร้อมป้ายมาตรฐาน
โครงการ รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด เป็นไป
ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  (พ .ศ .  2 5 6 1 -2 5 6 5 )  เ พ่ิ ม เ ติ ม  ค รั้ ง
ที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 งบประมาณ  756,000 บาท เปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างเป็น บริเวณหนองทิว หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม   ตำบลคลองปราบ 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดแบบแปลน และงบประมาณคง
เดิมครับ จึงเรียนให้สภาเทศบาลพิจารณาด้วยครับ  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ขอขอบคุณมากครับ ข้อ 5.3.1 มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2564  ในงบลงทุน  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ (บริเวณพรุควนวัง)   หมู่ที่  5 บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการ   โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังเหล็กทรง แชมเปญ (บริเวณพรุควนวัง) หมู่ที่ 5 บ้านคีรี
ราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด       สุราษฎร์ธานี โดยมี
รายละเอียดขนาดความจุของหอถังแชมเปญ 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูง  
20.00 เมตร ประกอบด้วย งานฐานรากก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ งานถัง
กรอง ระบบไฟฟ้า ปั้มสูบน้ำขนาด2แรงค่าพิกัดโครงการ8–45 -13.60 N, 99 –
 23 - 20.20 E พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบล คลองปราบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 งบประมาณ  756,000 
บาท เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็น  บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ตำบลคลอง
ปราบ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานที่  
รายละเอียดแบบแปลน และงบประมาณคงเดิม ได้โปรดยกมือครับ   
 
 
 



 ๒๙ 
มติที่ประชุม  มีสมาชกิสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.......1.......เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม....2...เสียง (นายสิทธิชัย ,นายทวีศักดิ์ ) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับต่อไปผมจะขอมติข้อ 5.3.2 มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีก
ไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2564  ในงบลงทุน  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ (บริเวณหนองเตยหอม) หมู่ที่2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังเหล็กทรง แชมเปญ (บริเวณหนองเตยหอม) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม 
ต ำบ ล ค ล อ งป ราบ   อ ำ เภ อ บ้ าน น าส าร  จั งห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ านี  โด ย มี
รายละเอียด ขนาดความจุของหอถังแชมเปญ20.00  ลูกบาศก์เมตร ความ
สูง 20.00 เมตร ประกอบด้วย งานฐานรากก่อสร้างหอถัง เ ห ล็ ก ท ร ง แ ช ม
เปญ งานถังกรอง ระบบไฟฟ้า ปั้มสูบน้ำขนาด 2 แรงค่าพิกัดโครงการ 8 – 44 -
57.09 N,99 – 21 - 7.39 E พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ รายละเอียดตาม
แบบ แปลน เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด  เป็ น ไปตามแผน พัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 
งบประมาณ  756,000 บาท เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็น บริเวณหนองทิว 
หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม  ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รายละเอียดแบบแปลน และงบประมาณคงเดมิ ได้โปรดยกมือครับ 
 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชกิสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.......1.......เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม....2...เสียง(นายสิทธิชัย ,นายทวีศักดิ์ ) 
 

 ต่อไปข้อ 5.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563 ข้อ 29 ขอเชิญท่านนายก
นำเสนอครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับข้อ 5.4  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนประมาณ 
การ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายนํ้าสายคลองวังช้าง - นบปราบ หมู่ที่ 
1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการ โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ำสายคลองช้าง - นบปราบ หมู่ที ่1 
บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้าน นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมี



 ๓๐ 
รายละเอียดงานขุดลอกคูระบายน้ำความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว170.00
เมตร ความลึก4.00เมตรค่าพิกัดเริ่มต้นโครงการ8– 46–34.70 N,  99–22–
51.30Eค่าพิกัดสิ้นสุดโครงการ8– 46 - 39.6 N ,99– 22 - 54.00 E พร้อม
ป้ายมาตรฐานโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองปราบ
กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)เพ่ิมเติมครั้งที่ 
4/2563หน้าที่  5 ลำดับที่ 3 งบประมาณ 36,000 บาท เนื่องจากรายละเอียด
แบบแปลนประมาณการเดิมระบุความลึกอยู่ที่   3  เมตร   จำเป็นต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนประมาณการเป็นความลึกอยู่ที่ 4 เมตร ให้
ถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   ซึ่งระบุความลึกไว้ที ่4 เมตร  งบประมาณคงเดมิ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการขออนุมัติจัดจ้างแล้ว ตามเทศบัญญัติความลึก 4 
เมตร แต่พอดูรายละเอียดแบบแปลนเดิม ความลึกแค่ 3 เมตร ผมก็ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ว่าต้องยึดเอาตามเทศบัญญัติ แบบแปลนมีความลึกทัง้ของเดิมทั้งขุดใหม่
แค่ 3 เมตร แต่เทศบัญญัติกำหนดไว้ขุดลอกทั้งของเก่าของใหม่ 4 เมตร สระน้ำ
นบปราบความลึกไม่ตำกว่า 16 เมตร ถ้าเราขุดตื้นน้ำก็ไหลเข้าน้อยจะอาศัยน้ำฝน
อย่างเดียวน้ำก็ไม่สามารถกักเก็บได้ ผมก็ดูแล้วน้ำในสระยังครึ่งนึงได้ แต่ถ้าเราได้
ขุดลอกคูตรงนั้นจะปริมาณกักเก็บน้ำจำนวนเยอะเพ่ือรองรับการใช้ทางการเกษตร
ให้ดียิ่งขึ้น จำเป็นต้องแก้ไขในรายละเอียดแบบแปลน ให้ถูกต้องตรงตามเทศ
บัญญัติและจะได้ดำเนินการจัดจ้างมาดำเนินการขุดลอกตามที่ทางสภาได้อนุมัติให้
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนประมาณการ ที่นำเสนอตาม
เอกสารความลึกอยู่ที่   3  เมตร   จำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
แบบแปลนประมาณการเป็นความลึกอยู่ที่ 4 เมตร งบประมาณคงเดิมครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ขอบคุณมากครับ ข้อ 5.4.1 มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกไหม
ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัตใิห้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนประมาณการ งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายนํ้าสายคลองวังช้าง - นบปราบ หมู่ที่ 1 ตำบล
คลองปราบ  อำเภอบ้ านน าสาร จั งห วัดสุ ราษฎ ร์ธานี  เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า
ดำเนินการ โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ำสายคลองช้าง - นบปราบ หมู่ที่ 1 
บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้าน นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมี
รายละเอียดงานขุดลอกคูระบายน้ำความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว170.00
เมตร ความลึก4.00เมตรค่าพิกัดเริ่มต้นโครงการ8– 46–34.70 N,  99–22–
51.30Eค่าพิกัดสิ้นสุดโครงการ8– 46 - 39.6 N ,99– 22 - 54.00 E พร้อม
ป้ายมาตรฐานโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองปราบ
กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)เพ่ิมเติมครั้งที่  
4/2563หน้าที่  5 ลำดับที่ 3 งบประมาณ 36,000 บาท เนื่องจากรายละเอียด
แบบแปลนประมาณการเดิมระบุความลึกอยู่ที่   3  เมตร   จำเป็นต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนประมาณการเป็นความลึกอยู่ที่ 4 เมตร ให้



 ๓๑ 
ถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งระบุความลึกไว้ที่ 4 เมตร งบประมาณคงเดิม ได้โปรด
ยกมือครบั 

 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-..........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.......1.......เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักด์ิ) 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับต่อไปข้อ 5.4 ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
(โอนลดจากงบประมาณเหลือจ่าย) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2564 จำนวน 22  รายการ  รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,512,248 บาท(สาม
ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27  ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับตามที่เจ้าหน้าที่ได้นำเรียนไว้เบื้องต้นแล้วเราต้องมคีวามจำเป็นที่จะต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบลงทุน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 22 รายการ เนื่องจากงบปกติที่ตั้งไว้ยังไม่เข้าแต่
บางโครงการเราจำเป็นต้องทำในช่วงนี้ จึงจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณบางส่วน
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ผมขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล 
 เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามระเบียบ
วาระข้อ 5.5 การโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 22 รายการ เป็นการโอนลด 
เพ่ือให้มีงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามวาระข้อ 5.6 มีรายละเอียดดังนี้
ครับ 
 ข้อ 5.5.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกปรับปรุงหนองเตยหอม หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบล
คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณก่อนโอน 
569,000 บาท  โอนลดทั้งสิ้น  569,000 บาท 
  ข้อ 5.5.2 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกปรับปรุงหน้าฝายคลองขรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณก่อน
โอน 333,000 บาท  โอนลดทั้งสิ้น 333,000บาท 
 ข้อ 5.5.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด   



 ๓๒ 
สุราษฎร์ธานี งบประมาณก่อนโอน 440,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น 440,000 
บาท 
 ข้อ 5.5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาล  สังกัดกองช่าง 
งบประมาณก่อนโอน 498,550 บาท โอนลดทั้งสิ้น 340,000 บาท 
 ข้อ 5.5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่าย เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง 
งบประมาณก่อนโอน 312,920บาท โอน ลดทั้งสิ้น  200,000 บาท 

 ข้อ 5.5.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล   จำนวน 1 อัตรา 
 ได้แก่ เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณก่อน  
โอน  168,980  บาท  โอนลดทั้งสิ้น 120,000 บาท 

 ข้อ 5.5.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง  งบประมาณก่อนโอน 549,261 บาท โอนลด
ทั้งสิ้น 400,000 บาท 
 ข้อ 5.5.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  สำนักปลัด  งบประมาณก่อนโอน 264,982 บาท โอนลดทั้งสิ้น 
200,000 บาท 
 ข้อ 5.5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ โยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณก่อนโอน 80,000 บาท  โอนลด
ทั้งสิ้น 80,000 บาท 

 ข้อ 5.5.10 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ป ระ โยชน์ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น  เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าตอบ แท น 
ให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งจาก
เทศบาลตำบลคลองปราบ ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง งบประมาณก่อนโอน120,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น 
120,000 บาท 
 ข้อ 5.5.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ การโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสังกัด
กองช่าง งบประมาณก่อนโอน 21,300 บาท  โอนลดทั้งสิ้น 18,000 บาท 



 ๓๓ 
 ข้อ 5.5.12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรมและ การโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพ่ือจ่าย เป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน
เทศบาลสังกัด  กองช่าง งบประมาณก่อนโอน 42,000 บาท  โอนลดทั้งสิ้น 
40,000 บาท 

 ข้อ 5.5.13 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณ
ก่อนโอน 274,309 บาท โอนลดทั้งสิ้น 150,000 บาท 

 ข้อ 5.5.14 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตร ี งบประมาณก่อนโอน 83,870 บาท โอนลดทั้งสิ้น 
50,000 บาท 

 ข้อ 5.5.15  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 
195,601 บาท โอนลดทัง้สิ้น 100,000 บาท 

 ข้อ 5.5.16 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้า
ลักษณ ะรายจ่ ายงบรายจ่ าย อ่ืน  ค่ าใช้จ่ าย ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร งบประมาณก่อนโอน 116,706 บาท โอนลดทั้งสิ้น 60,000 
บาท 

 ข้อ 5.5.17 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณก่อนโอน 87,215 
บาท โอนลดทั้งสิ้น 50,000 บาท 

 ข้อ 5.5.18 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่า สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณก่อนโอน 134,041.07 
บาท โอนลดทั้งสิ้น 50,000 บาท 

 ข้อ 5.5.19 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน 
หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอ่ืน งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท โอน
ลดทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 ข้อ 5.5.20 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 
142,960 บาท โอนลดทั้งสิ้น 100,000 บาท 

 ข้อ 5.5.21 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564งบประมาณก่อนโอน60,000
บาท โอนลดทั้งสิ้น 60,000 บาท 



 ๓๔ 
 ข้อ 5.5.22 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กร
ตำบลคลองปราบ งบประมาณก่อนโอน 42,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น 2,248 
บาท   ยอดรวมทั้งหมดที่โอนลดได้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,512,248 บาท      
( สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน ) เรียนไว้เพ่ือสภา
เทศบาลพิจารณาโอนลดเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่วาระถัดไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
  ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับผมก็ขอเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ ผมดูตามเทศบัญญัติแบบแปลนครับ
ของเดิมความยาวเดิม 71.05 เมตร ความกว้างเดิม  23.69  เมตร ความลึกเดิม
ปากสระ ท้องสระ 14 เมตร  และความยาวใหม่เพ่ิม 81.35 เมตร ความยาวเพ่ิม 
10.30 เมตร ความกว้างใหม่ 32.72 เมตร กว้างเพ่ิม 9.03 เมตร ความลึกใหม่ 
8 เมตร ความลึกเพ่ิม 4 เมตร รายละเอียดงานขุดขนย้ายไปทิ้งระยะทาง 3.4
กิโลเมตร แต่ไม่ได้บอกเอาไปทิ้งตรงไหน  ใช้งบประมาณ 569,000 บาท ที่
จำเป็นต้องเลิกคือ 1 สภาพพ้ืนที่ที่ความเป็นจริงใช้งบหน่วยงานอ่ืน ปรากกฎว่า
ความเป็นจริงที่ได้กำหนดไว้ ผมดูในป้ายแล้ว ในป้ายโครงการไม่ได้บอกความกว้าง 
ความยาว ความลึก เพียงแต่บอกปริมาณดินที่ขุดขึ้นไปเท่านั้นเอง และผมดูความ
เป็นจริงแล้วถ้าความลึกที่กำหนดไว้ 4 เมตร จะต้องวัดจากคัน ไม่ใช่วัดจากดินที่
ขุดลอกใหม่ คำว่างานขุดลอกนั้นหมายถึงงานที่ขุดเพ่ิมครับ คือสภาพเดิมมีอยู่
อย่างไรและขุดเพ่ิมลงไปเท่าไหร่ ไม่ใช่วัดจากดินที่มาถมทำคันเป็นความลึก คือ
ไม่ใช่ แต่ที่ผมคำนวณไว้สภาพเดิมลึกไม่เกิน 2 เมตร ที่ขุดจริง ๆ ผมไม่ได้ใส่ร้าย
หน่วยงานไหน แต่ที่ขุดจริง ๆ ถ้าดูตามสภาพเดิมที่มันมีอยู่ ความลึกจริงคงจะไม่ได้ 
4 เมตร น่าจะไม่เกิน 2 เมตร และทำเป็นขุดลอกใหม่ถ้าเทศบาลทำเอารถไปลงขุด
ลอกใหม่ ถึงของเดิมผมบอกมีอยู่แล้วความลึก 4 เมตร ขุดลอกเพ่ิมอีก 4 เมตร 
ต้องไม้น้อยกว่า 8 เมตร ถ้า 8 เมตรก็ลึกพอสมควร ผมดูแล้วงบประมาณที่คิด
คำนวณไว้ เป็นการประหยัดรายจ่ายท่านดูนะครับที่ขุดลอกหนองทิวเมื่อตะกี้ งาน
ขุดดินด้วยรถขุดลูกบาศก์ เมตรละ หรือคิวละ 28 บาท แต่นี้ตั้งไว้ 43.55  บาท 
ต่อลูกบากศ์เมตร ซึ่งราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ คือตั้งราคาสูงกว่าราคา
กลางที่ทางราชการกำหนดไว้ หรือในช่วงนั้นอาจมีราคากลางสูง แต่ผมคิดว่าจากปี 
2554 น่าจะคงแตกต่างกันไม่เยอะ ถ้ามีการปรับราคาหรือน้ำมัน อะไรปรับลด 
คงไม่แตกต่างไปจากนั้น งานขนย้ายดินคิดไว้ 7,411 คิว งานขนย้ายย้ายไปไม่ถึง
ครึ่ง ย้ายไป 4,000 กว่าคิว  ระยะทาง 21.40 หรือที่คิดใหม่ พ้ืนที่ใหม่หนองทิว
ใช้เงินเยอะงบประมาณห้าแสนกว่าบาท อันนี้ก็ใช้เงินห้าแสนหกหมื่นบาท ผมดู
แล้ว 1. แบบแปลนไม่ชัดเจนในการขุดลอก  2. ราคากลางที่กำหนดไว้เดิม
ค่อนข้างสูง สูงกว่าราคากลางกลางที่ทางราชการกำหนด ผมดูแล้วถ้าราคาที่ทาง
ราชการกำหนดการขุดลอกใช้งบประมาณไม่เกิน 350,000 บาท และเป็นการไป
แก้ไขงานของหน่วยงานอ่ืนด้วย เท่ากับเราไปขุดดินไปแก้งานเพ่ือนท่านนึกออก



 ๓๕ 
ไหมครับ แต่งานที่เราทำจริง ๆ เราต้องขุดดินที่เขาขุดมากองไว้ออกให้หมด
ก่อนจึงจะเริ่มต้นของเราเอง ผมคิดว่าคงจะไม่ได้ความลึกตามที่กำหนดนี้ไว้แน่นอน
ถ้าขุดตามแบบแปลนแผนผังนี้ เพราะแผนผังนี้ทำไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ความเป็นจริงเดิมไม่ถึง 2 เมตร แต่ไม่ใช่ยกเลิกท้ิง ถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่สามารถจัดซื้อ
จัดจ้างได้เช่นเดียวกัน เลยขออนุญาตยกเลิกไปก่อน ค่อยมีงบค่อยว่ากันใหม่แต่
ไม่ใช่ยกเลิกพ้นแผนงานยังอยู่ คืองบหนองทิวเอาเงินสะสมไปใช้แทน และอันนรี้
เงินงบปกติยกเลิกเพ่ือไปทำโครงการใหม่เพ่ือจะได้ จะอธิบายเพ่ิมเติมในลำดับ
ต่อไป ส่วนนี้ที่ชี้แจงว่าต้องทำแบบยกเลิกก่อน และไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่มี
ความจำเป็นตามหมู่บ้านต่าง ๆ จะได้นำเสนอในลำดับถัดไป ส่วนงานขุดลอก
แหล่งน้ำ ของหมู่ที่ 4 พึงขุดลอกไปหมาด ๆ ไม่เกินสองปีที่แล้ว ที่ผ่านมา ขุดลอก
หน้าฝายหน้านบไม่เกินสองปีที่แล้ว แต่ถ้าจำเป็นก็ไม่ว่าแต่ช่วงนี้มันก็เบี่ยงน้ำไม่ได้
น้ำเต็มหมดแล้ว ถ้ามาขุดหน้าฝนช่วงนี้ก็ลำบากเหมือนกับโครงการอื่น ๆ ที่ผ่านมา
เช่นเดียวกัน แต่ถ้ามีความจำเป็นค่อยว่ากันใหม่ แต่ตอนนี้ไม่สามารถทำได้เพราะ
เข้าฤดูฝนแล้ว แล้วแบบแปลนผมดูแล้วเหมือนหนองเตยหอมครับ ถ้าเอาตามแบบ
แปลนนะครับ เหลือพ้ืนที่ที่เก็บน้ำก้นสระไม่ถึง 1 ไร่ ด้วยซ้ำ และเก็บน้ำได้น้อย 
ท่านดูครับเหมือนกับปากกว้างเยอะแต่ท้องมันขาดหมดเลย เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่
ตรงนี้เป็นกรวยเลย มันคงเก็บน้ำได้น้อยค่อยว่ากันใหม่ผมดูในแบบแปลน มัน
ผิดเพ้ียนจากหลักวิชา ท้องยังเหลือไม่ถึงครึ่งไร่ด้วยซ้ำ ผมขออนุญาตต่อสภาว่า
ยกเลิกไปก่อนค่อยว่ากันใหม่ แหล่งน้ำของหมู่ที่ 4 ก็เช่นเดียวกันถ้ามีความจำเป็น
ก็ค่อยนำเสนอเข้ามาใหม่ ส่วนนี้ที่ยอดสามล้านกว่าที่เจ้าหน้าที่ จัดทำงบประมาณ
ได้ชี้แจงลดทุกภาค ส่วนไม่ว่าเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนฝ่ายบริหาร เงินเดือน
ฝ่ายสภา เพราะเราเว้นวรรคไปช่วงหนึ่ง เพ่ือเอามาช่วยสร้างงานใหม่ให้กับ
ประชาชนที่จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเป็นลำดับต่อไป ช่วงนี้ผมก็ขออนุญาต
ชี้แจงโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดจำนวน 22 รายการ เจ้าหน้าที่ได้นำ
เรียนชี้แจงแล้วว่า  เพราะเราเงินมันเข้าน้อยเพ่ือจำเป็นต้องปรับลดทุกส่วน เพ่ือ
เอาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่มีความจำเป็น ที่จะต้องใช้เป็นต้นว่าอุปกรณ์
บางอย่าง ตอนนี้ผมพูดกับท่านตรงไปตรงมาเลย เครื่องไม้เครื่องมืออปพร. กู้ชีพ
เกลี้ยง ผมใช้คำอย่างนี้นะครับ แม้แต่พร้าสักเล่มไม่มี เครื่องเลื่อยต้องยืมของ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เวลาชาวบ้านเกิดไม้ล้มต้องยืมเพ่ือนทั้งนั้น มีความจำเป็นต้อง
ซื้อเวลาเกิดเหตุอะไร คนมีแล้วเครื่องไม้เครื่องมือต้องพร้อมในการออกปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย ซึ่งจะได้นำเรียนนำเสนอท่านในลำดับถัดไป ตอนนี้ก็ขอลดตาม 22 
รายการก่อน  ผมขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่งบประมาณเพียงแค่นี้
ครับ  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ขอบคุณมากครับ ข้อ 5.5.1 สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกปรับปรุงหนองเตยหอม หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบล



 ๓๖ 
คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณก่อนโอน 
569,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น  569,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับต่อไป ข้อ 5.5.2  ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ ขอเชิญ
คุณบรรยงค์  บุญอินทร์  ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมว่าตามที่ท่านนายกได้โอนงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ผมว่าเป็นเรื่องดีครับ งบประมาณตัว
นี้ถ้าเราไม่โอนไปตั้งตกเป็นเงินสะสมครับ งบประมาณบางโครงการเราใช้ไม่ได้ครับ
ต้องตัดทิ้ง ถ้าโอนไปตั้งรายการใหม่เราใช้ได้ 100 % เต็มครับ เช่นไปซื้ออุปกรณ์
ต่าง ๆ เราสามารถทำได้ถ้าตกเป็นเงินสะสมเราไม่สามารถไปใช้จ่ายได้ครับ  ผม
อยากให้เพือ่นสมาชิกทราบครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับต่อไป ข้อ 5.5.2  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้า
ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงินแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอก ปรับปรุง
หน้าฝายคลองขรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณก่อนโอน  333,000 บาท โอนลดทั้ งสิ้ น 
333,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับต่อไป ข้อ 5.5.3  ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ ขอเชิญ 

 คุณวิมล  สื่อมโนธรรม  ครับ 

 

นายวิมล  สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  
ผมคุณวิมล  สื่อมโนธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมอยากถามว่ารายละเอียด
ข้อ 5.5.3 โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองปราบ และความ
จำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้ เพ่ือที่กระผมจะได้รายงานให้กับผู้นำ
หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพ่ีน้องประชาชนชาวคลองปราบได้ทราบต่อไป
ครับ   



 ๓๗ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอเชิญท่านนายกครับ  

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรตีำบลคลองปราบ 
 ครับโครงการนี้ที่รู้ข้อมูลมาเจ้าหน้าที่ช่วงรักษาการ จะจัดซื้อจัดจ้างไปครั้ง
หนึ่งแล้ว แต่รายละเอียดแบบแปลนน่าจะต้องถูกแก้ไข เพราะงบประมาณน้อยรู้สึก
ว่าจะไม่มีผู้รับจ้าง เคยจัดซื้อจัดจ้างก่อนผมเข้ามารับหน้าที่เพราะรายละเอียดแบบ
แปลนกับเงินงบประมาณไม่สอดคล้องกับงานที่ได้ตั้งไว้ และจากที่ผมไปดูอาคารที่
จะปรับปรุงนั้น เดิมนั้นเป็นของหน่วยงานอ่ืน ถ้าจำไม่ผิด เราต้องสำรวจโครงสร้าง
ถ้ารับช่วงต่อจากหน่วยงานอ่ืนนั้น เราต้องไปดูรายละเอียดแบบแปลนของ
โครงสร้างเดิมว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน รายละเอียดแบบแปลนที่
สร้างมาเดิมแล้วนั้น ซึ่งผมดูจากประสบการณ์แล้วนั้นความมั่นคงแข็งแรงน่าจะไม่
เต็ม 100 แต่ไม่ใช่จะยกเลิกพ้นนะครับจะได้ไปดูรายละเอียดแล้วก็แก้ไขครับ อีก
ครั้งหนึ่งถ้าจะดำเนินการต่อเติมก็ค่อยว่ากันใหม่ ต้องสำรวจของเดิมที่มีความมั่นคง
แข็งแรงเหมาะสมที่จะปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือความั่นคงแข็งแรงต่อไปหรือไม่ อย่างไร
ก่อนและรายละเอียดแบบแปลนนั้น ยังไม่ได้มีการแก้ไขเพราะเนื่องจากว่า ผมขอให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดที่ไม่ได้ดำเนินการครับ  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา  ครับ  

 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ในส่วนการโอนลด 
รายการข้อ 5.5.3 โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่  3 บ้านคลองปราบ 
โครงการนี้ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติปี  พ.ศ. 2564 มาเรียบร้อยแล้ว แต่
ติดขัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับรายละเอียดแบบแปลนประมาณการ 
ราคาจึงมีผลไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ซ่ึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี
การแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนประมาณการใหม่ การแก้ไขรายละเอียดแบบ 
แปลนและประมาณการ สำหรับปีงบประมาณ 2564 จะสิ้นสุดการดำเนินการใน 
30 กันยายน 2564 ในการดำเนินการทางคณะผู้บริหารเห็นว่าถ้าจะมีการ
ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
แก้ไขอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเลยเสนอต่อสภาเพ่ือโอนลดเพ่ือไปดำเนินการโครงการ
ที่มีแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว และมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า ในรายการนี้ต้องมีการ
สำรวจออกแบบและประมาณการแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือจะได้ไม่ติดขัดในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบต่อไปอีกครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้า
ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงินแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลอง



 ๓๘ 
ปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
ก่อนโอน 440,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น 440,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ 

 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.4 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง งบประมาณก่อนโอน 498,550 บาท 
โอนลด ทั้งสิ้น 340,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชกิสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  ต่อไปข้อ 5.5.5 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงินแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง งบประมาณก่อนโอน 312,920
บาท โอนลดทั้งสิ้น  200,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ 
 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.6 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เงินเดือนเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณก่อนโอน 168,980บาท โอนลด
ทั้งสิ้น  120,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ 

 

 



 ๓๙ 
 

มติทีป่ระชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.7 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง  งบประมาณก่อนโอน 549,261 บาท  โอนลดทั้งสิ้น 400,000 บาท     
ได้โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 ต่อไปข้อ 5.5.8 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสำนักปลัด  
 งบประมาณก่อนโอน  264,982 บาท  โอนลดทั้งสิ้น 200,000 บาท  ได้โปรด
ยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.9 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน    แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
งบประมาณก่อน โอน 80,000บาท โอนลดทั้งสิ้น 80,000 บาท ได้โปรดยกมือ
ครับ 

 

 



 ๔๐ 
 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.10 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ 
ขอเชิญคุณบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานที่เคารพ ข้อ 5.5.10 แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลตำบลคลองปราบ เป็น
โครงการงบตัวไหนครับ  โครงการนนี้เป็นมาอย่างไรครับ ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
  ครับ  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

เรียกว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ต้องผ่านหลักสูตรการอบรม ของเทศบาลตำบล
คลองปราบได้แต่งตั้งไว้ 2 คน  ให้ไปดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ติดเตียง เรียกว่าผู้
บริบาล คือเมื่อก่อนเทศบาลได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติเพ่ือเป็นค่าจ้างเดือนละ 5,000 
บาทต่อคน  ตั้งไว้คนละ 60,000 บาท ครับ สองคนคือ 120,000 บาท ที่ตั้งไว้
คือของหมู่ที่ 2 มี 1 คน หมู่ที่ 4 มี 1 คน และเขาได้สรุปรายงานส่งเจ้าหน้าที่ทุก
เดือนว่าเขาได้ไปดูแล ประมาณ 10 กว่าคน แต่ที่ผมดูทุกครั้งใช้งบประมาณของ
ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้โอนเงินและเบิกจ่ายจากทางโน้นเลย เพียงแต่เรานำเสนอทางนี้
เป็นคนตรวจสอบในการทำงาน และส่งเบิกไปยังท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จ่าย 
งบประมาณของเราที่ตั้งไว้ไม่ต้องจ่าย จริง ๆ แล้วผมให้สำรวจใหม่ตอนนี้มีผู้พักผิง
เพ่ิมขึ้นครับ เป็นต้นว่าผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุที่เกิน 10 ปี บางคนน่าเห็นใจครับ 
ภรรยาป่วย สามีต้องหยุดประกอบอาชีพเพ่ือดูแลภรรยา ผมว่าอนาคตข้างหน้า
น่าจะเพ่ิมสองคนคงไม่พอหรอกครับ ถ้าต้องเพ่ิมอาจจะขอใช้เงินในการดูแลของ
เหมืองแร่ที่จะอนุมัติให้กับเหมืองละ 700,000 บาท ดูแลเรื่องสุขภาพ 200,000 
บาท ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม 500,000 บาท เมื่อก่อนผมเคยจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน เมื่อก่อนคัดเลือกเอา อสม.ที่มีความเสียสละ โดยเพ่ิมเงินให้เขา  เพราะบางคน
เหมือนหมู่ที่ 1 นอนติดเตียงอยู่คนเดียว ตอนเช้าญาติส่งข้าวส่งน้ำให้และญาติก็ไม่
สามารถเฝ้าได้ตลอดเวลา กลับมาตอนเที่ยงก็มาดูแล เพราะเขาต้องไปทำงาน แต่
ถ้าเรามีผู้บริบาลไปช่วยเสริมเติมเต็มให้เขา ต่อไปผมก็ขอเปิดตำแหน่งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขแล้ว จังหวัดอนุมัติแล้วถ้ามีงบประมาณ ปี 2564 ก็สามารถใช้ได้เลย 
แต่ถ้างบประมาณ 2564 ไม่พอก็จะเปิดกรอบมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ



 ๔๑ 
สิ่งแวดล้อม มาประจำไม่ได้ทำงานแข่งขันกับรพ.สต. แต่เราทำงานควบคู่กันไป 
เพราะปัญหาสุขภาพอนามัยของชาวบ้านเราก็ต้องใส่ใจเขา ยังมีอีกเยอะที่เรายัง
สำรวจไม่ทั่วถึง ปี 65 ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพ่ิมขึ้นครับ ผมขออธิบายแค่นี้ครับ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคณุมากครับ ขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ผมขอเรียนสั้น ๆ 
ครับการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าอาสาสมัครบริบาล ที่ได้รับการอบรมของคลอง
ปราบมีอยู่ 2 คน ตามที่ท่านนายกได้กล่าวไปแล้วครับ ที่เราได้ตั้งในเทศบัญญัติปี 
2564 เพราะมีหนังสือสั่งการเป็นแนวทางให้ตั้ง แต่เมื่อเราตั้งไว้ 120,000 บาท
แล้ว เมื่อเขาทำงานเราต้องส่งงานและขอเบิกจ่ายจากจังหวัดแทน งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติปี 2564 ก็เลยเหลือ เราสามารถโอนมาจ่ายในงบลงทุนได้ ในปี
2565 ยังจำเป็นต้องตั้งในเทศบัญญัติครับ เราต้องตั้งตามหนังสือสั่งการ เราก็ไม่
ทราบว่าจะให้จังหวัดจ่ายหรือเราจ่าย แต่ผมรู้คร่าว ๆ มาว่าในปีหน้าเขาจะให้เรา
จ่ายเองทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้นปี 2564 เราตั้งไว้ไม่ได้จ่าย ปี 2565 เราก็ยังตั้ง
ไว้และอาจจะต้องจ่ายเองครับ ขอเรียนแค่นี้ครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.10 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน  แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่
ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลตำบลคลองปราบ  ตาม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง งบประมาณ
ก่อนโอน 120,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น 120,000 บาท ไดโ้ปรดยกมอืครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.11 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ การ โย ธ า 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง งบประมาณก่อน
โอน 21,300 บาท  โอนลดทั้งสิ้น 18,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ   

 



 ๔๒ 
 

 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 ต่อไปข้อ 5.5.12 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ ก า ร โ ย ธ า 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็น
เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างงบประมาณก่อนโอน 
42,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น 40,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.13 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณก่อนโอน 274,309 บาท โอนลด
ทั้งสิ้น 150,000 บาท   ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 ต่อไปข้อ 5.5.14 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี งบประมาณ
ก่อนโอน 83,870 บาท โอนลดทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 



 ๔๓ 
 
 
 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.15 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน  195,601 บาท โอนลดทั้งสิ้น 
100,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 

 นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.16 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งบประมาณก่อนโอน 116,706 บาท 
โอนลดทั้งสิ้น 60,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.17 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณก่อนโอน 87,215 บาท โอนลดทั้งสิ้น 50,000 
บาท  ได้โปรดยกมือครับ   
 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.18 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่า  ส า ธ า ร ณู ป โภ ค 



 ๔๔ 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณก่อนโอน 134,041.07 บาท โอนลดทั้งสิ้น 
50,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.19 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน  หมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภท
รายจ่ายอื่น งบประมาณก่อนโอน 30,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น 30,000 บาท 
ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.20 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 142,960 บาท โอนลด
ทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
           ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปข้อ 5.5.21 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ขอ
เชิญคุณบรรยงค์  บุญอินทร์  ครับ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา ตามข้อ 5.5.21 แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอ่ืนโครงการ
ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข   เป็นอย่างไรครับขอให้ชี้แจง
หน่อยครับ  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ ขอเชิญคุณวุฒิชัย  ครับ 



 ๔๕ 
 
 

 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 ท่านประธานสภาที่ เคารพ ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน  ข้อ 5.5.21 
โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข   เราตั้งไว้ในหมวด
ค่าใช้สอย ซึ่งต้องดำเนินการเองให้กับหมู่บ้าน จริงส่วนนี้จะดำเนินการได้สองแบบ 
แบบแรกคืออุดหนุนให้กับหมู่บ้าน ๆละ 20,000 บาท โดยที่หมู่บ้านต้องเขียน
โครงการมาก่อน แบบทีส่องตั้งไว้โดยเทศบาลดำเนินการเอง ในการตั้งงบตัวนี้มันจะ
มีข้อจำกัดอยู่ว่าจะมีโครงการที่เข้าลักษณะประเภทนี้อยู่ 12 ประการครับ ตาม
หนังสือ เช่นโครงการที่เก่ียข้องกับมะเร็งปากมดลูก เป็นโครงการที่โดยปกติ รพ.สต.
เขาดำเนินการอยู่แล้ว ถ้าเป็นโครงการที่อุดหนุนให้กับหมู่บ้านในการดำเนินการ
ด้านสาธารณสุขที่เป็นแนวนี้คงจะเป็นการยากที่จะดำเนินการในระยะเวลาที่
เหลืออยู่เดือนกว่า ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ เลยโอนงบส่วนนี้มาดำเนินการในงบ
ลงทุนครับ แต่ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ได้มีหมู่บ้านประสงค์มาแล้ว และ
ส่งโครงการมาแล้วคือมในส่วนของหมู่ที่ 3 โดยกรรมการหมู่บ้านส่งโครงการมาเพ่ือ
ของบประมาณ 20,000 บาท ส่วนหมู่บ้านอ่ืนต้องเข้าใจว่างบตัวนี้มันมีข้อจำกัด 
และต้องส่งโครงการล่วงหน้า และใช้ได้เฉพาะสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 12 เรื่อง ซึ่ง
ผมยกตัวอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูก ซ่ึงหมู่บ้านจะดำเนินการเองคงยาก ถ้าจะทำก็
ต้องทำร่วมกับ รพ.สต. ซึ่งในแผนของหมู่ 3 เขาก็ดำเนินการร่วมกับ รพ.สต. แต่จะ
ทำในปี 2565 เพราะฉะนั้นปี 2564 ตรงนี้ที่ตั้งไว้ 60,000 บาท ก็สามารถจะไป
ดำเนินการในงบลงทุนอื่นได้ ขอเรียนไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ขอบคุณมากครับ ในข้อ 5.5.21 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวด ค่ า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
 รายจ่ายอ่ืนโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณก่อนโอน 60,000 บาท โอนลด
ทัง้สิ้น 60,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
           ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 

 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 ต่อไปข้อ 5.5.22 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงิน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย  ป ร ะ เภ ท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 



 ๔๖ 
พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรตำบลคลองปราบ งบประมาณ
ก่อนโอน 42,000 บาท โอนลดทั้งสิ้น 2,248 บาท ได้โปรดยกมือครับ   

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

 ครับต่อไปข้อ 5.6 ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 จำนวน 6 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,512,248 บาท(สามล้านห้า
แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบ แปดบาทถ้ วน )และเป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27  ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเสนอเพ่ือ
สภาพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเทศบาลตำบลคลองปราบมีความประสงค์จะทำการ
พัฒนาใน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจากการที่ได้โอนลด
งบประมาณ จำนวน 22 รายการตามที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้อนุมัติไป
แล้ว จึงขออนุมัติตั้งจ่ายตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของงบลงทุนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564 จำนวน 6 รายการ งบประมาณเท่ากับ
งบประมาณที่โอนลดมาทั้งสิ้น 3,512,248 บาท(สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้ครับ 
 5.6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละอาทิตย์ หมู่ที่ 1 
บ้านหนองปลิง ลักษณะโครงการเป็นการเสริมผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีตบนผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตรยาว 945 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 5,670.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 จุดทำ
การติดตั้งป้ายเตือนขณะก่อสร้าง และติดตั้งป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบ
มาตรฐานป้ายโครงการเทศบาลกำหนด งบประมาณ  1,958,948 บาท ซ่ึง
รายละเอียดแบบแปลนประมาณการผมก็ให้ทางช่าง ดำเนินการ และให้ทาง
เจ้าหน้าที่เข้าเล่มเอกสารนำเสนอทุกท่านแล้วแบบแปลนเป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวงชนบทเรียบร้อยแล้ว กระผมจะขอเล่าความเดิมถนนซอยสละ
อาทิตย์นั้นเหมืองแร่ สามพรไมนิ่ง เป็นผู้ก่อสร้างและให้ อบต.คลองปราบเดิม เข้า
ไปร่วมคุมงาน ตรวจสอบงานจ้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เมื่อสร้างเสร็จ
แล้วทางผู้ประกอบการเหมืองแร่ก็มอบให้ทาง อบต.คลองปราบขณะนั้นดูแล 
เพราะฉะนั้นเมื่อ อบต.คลองปราบยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ถนนสายนั้นก็
เป็นของเทศบาล ตำบลคลองปราบด้วย ก่อนนี้จะมีระยะทางอยู่ที่ 900 เมตร แต่
ตอนนี้เพิ่มข้ึนมา บางส่วนก็ตามที่ท่านทราบว่าถนนสายดังกล่าว ท่านสมาชิกสภา
หมู่ที่ 1 ก็คงทราบดีว่า สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดไหน ท่านยังเคยบอก



 ๔๗ 
กล่าวกับกระผมให้ดำเนินการอุด หลุมบ่อของถนนไปก่อน กระผมก็ยังไม่ได้
เคยตอบกลับท่านว่ากระผมได้ดำเนินการตั้งงบ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตครั้งนี้ไว้แล้ว วันนี้สภาเทศบาลอนุมัติก็จะทำได้เลยในปี พ.ศ.
2564 นี้เลยไม่ต้องรองบประมาณปีหน้า แก้ไขหลุมบ่อ และประชาชน ได้สัญจร
ไดส้ะดวกต่อไป เหตุผลนี้ผมเลยต้องขอโอนลดงบประมาณส่วนโน้นส่วนนี้ไม่ได้
 นำไปไหนนำมาตั้งใหม่โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชน
เท่านั้น ภายใตว้งเงินโครงการ ตามวาระข้อ 5.6.1  
 5.6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยควนเหรียง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์  
ลักษณะโครงการ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร  ชนิด 2 
ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50  เมตร ความยาวรวม 525 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,100 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นรางชั้น 
3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 1  จุ ด  ใช้ ท่ อ  6 ท่ อ น  พ ร้ อ ม ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานป้ายโครงการเทศบาลกำหนดจำนวน 2 
จุด งบประมาณ  1,398,300 บาท แบบแปลนตามเอกสารในเล่มครับ ถนนสาย
นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าได้มีการบุกเบิกกันไว้นานแล้ว และมีการสัญจรขนส่งพืชผล
การเกษตรจำนวนมากขึ้น ระยะทางประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงหรือเลยสามแยก
ไปหน่อยหนึ่งจะขึ้นเนินเลี้ยวซ้าย จะไปเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 คลองปราบ ออกสู่ถนน
ใหญ่ด้านนี้ได้ ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปบรรจบหมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี สินค้าทางการเกษตร
ของพ่ี น้องประชาชนก็ขนส่งเยอะ ถ้าได้รับการอนุมัติ ช่วงหน้าแล้งนี้ก็สามารถ
ดำเนินการได้เลย  นี่เป็นโครงการของหมู่ที่ 5 
 5.6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทนุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
จัดซื้อครุภัณฑ์ มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า3 แรงม้าจำนวน2ตัว
งบประมาณ30,000 บาท เนื่องจากตอนนี้ ระบบประปาหมู่ที่  2 และหมู่ที่  4 
เมื่อก่อนระบบจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าจุดละ  2 ตั ว ใช้สลับกัน  แต่ตอนนี้ ระบบ
ประปาทั้งสองจุดมมีอเตอร์ไฟฟ้าทำงานจุดเพียงตัวเดียว เท่านั้น ตอนนี้ถ้าเสีย
ขึ้นมาก็จบเลย ชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ำประปาแน่นอน จึงจำเป็นจะต้องซื้อไว้ใช้ทดแทน 
เป็นครุภัณฑ์ก็ไปตรวจสอบแล้วว่าราคาอยู่ที่ตัวละ 15,000 บาท เป็นมอเตอร์
ไฟฟ้ากำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า3 แรงม้าจำนวน2ตัวงบประมาณ30,000 บาท สูบ
น้ำประปาขึ้นหอถังประปา ต้องมีมอเตอร์ไฟฟ้าสำรองไว้เพราะตัวเก่าก็อายุการใช้
งานมานานแล้ว 
 5.6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า 
จำนวน 2 ตัว  งบประมาณ  50,000  บาท ก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้ระบบ
ประปาก็ใช้มาเกือบสิบปีแล้วครับ บ่อบาดาลประปา หมู่ที่ 2 บริเวณข้างบ้านนาย
จรินทร์จากเดิมกำลังผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 6 คิว ตอนนี้อาจเป็น
เพราะตัวใบพัดของปั๊มน้ำเสื่อมสภาพตอนนี้สูบน้ำได้ชั่วโมงหนึ่งไม่ถึง  4 คิ วแล้ ว 
ซัมเมอร์สมันทำงานแต่ตัวซัมเมอร์สมันจะมีใบพัดแบบพลาสติก คือกำลังมันลด



 ๔๘ 
น้อยถอยลง กำลังผลิตน้ำประปามันก็น้อย ทำให้ช่วงหน้าแล้งประชาชน
ต้องการใช้น้ำมากแทนที่จะผลิตน้ำตามความต้องการประมาณ 20 คิว ก็กลับผลิต
ได้แค่ 10 คิว ของหมู่ที่ 4 ก็เช่นเดียวกันก็ใช้กันมาสิบกว่าปีแล้ว และก็สูบน้ำอย่าง
ต่อเนื่องจำเป็นต้องซื้อซัมเมอร์สที่พร้อมจะเปลี่ยนเมื่อเสียหรือช่วยทำให้กำลังผลิต
น้ำประปามันเพ่ิมข้ึน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 5.6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อ
ครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ ยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า1.5แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่น้อยกว่า8
นิ้ว จำนวน1เครื่อง งบประมาณ  15,000 บาท กระผมจะเรียนว่าตอนนี้ทาง
เทศบาลตำบลคลองปราบจะต้องยืมเลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และของพี่
น้องหมู่ที่ 4 มาใช้งานก่อนเวลามีเหตุสาธารณภัย มีพายุพัดต้นไม้ล้มต้องยืมของ
ชาวบ้านมาใช้ก่อน ของเดิมได้ข่าวว่าเป็น เลื่อยโซ่ยนต์ที่ ผลิตในจีนเสียแล้ ว
ซ่อมแซมไม่ได้แล้ว ก็เลยต้องซื้อใหม่ ประกอบกับเกินอำนาจนายกเทศมนตรี เป็น
ครุภัณฑ์ที่ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ถ้าเป็นอำนาจนายกเทศมนตรีกระผมจะ
ซื้อตั้งนานแล้ว ถ้าเป็นวัสดุคงจัดซื้อนานแล้ว แต่ครุภัณฑ์ก็ต้อง ร อ อ ำ น า จ ส ภ า
พิจารณาครับ ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะงานตกแต่งกิ่ง
ไม้สองข้างทางต่อไปกระผมเห็นว่ามีความสำคัญมาก กิ่งไม้จะโน้มลงมาสู่ถนนเกิด
ความยากลำบากในการสัญจรของรถขนาดใหญ่ แม้แต่รถบรรทุกขยะของเทศบาล
เอง ก็เกิดความเสียหายได้ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ของเราเองก็เข้าสู่ที่เป้าหมาย
ยากรถเกิดการชำรุดจากสิ่งรบกวนกิ่งไม้สองข้างทาง กิ่งไม้สองข้างทางเราจะ
ดำเนินการตัดแต่งให้สูงขึ้นไปไม่น้อยกว่า 4 เมตรหรือไม่ให้รบกวนการเดินรถได้ 
แตต่อนนี้เราต้องให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้เก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรให้เสร็จสิ้น
ก่อน จึงจะดำเนินการตัด แต่ง และถนนบางสายเป็นต้นว่าถนนสายซอยถ้ำขรม 
ถ้ำพระ ตอนนี้รถทัวร์จะเข้าก็เข้า ไม่ได้ ท่านสมาชิกคงทราบดี ต่อไปเราส่งเสริม
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก็ต้องตัดแต่งต้นไม ้ ให้โล่งจนรถทัวร์สามารถเข้าได้ด้วย 
ถ้าเข้ามาแล้วติดกับกิ่งไม้เขาก็ไม่เข้านะครับบางที่รถทัวร์ใหม่เขาเสียหาย ซึ่งเรื่อง
อุปกรณ์เราก็จำเป็นต้องมีให้พร้อมใช้งานได้ ต่อไปตัดแต่งกิ่งไม้ก็จะต้องมีเพ่ิมขึ้น
หลังมีการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรเสร็จแล้ว และตอนนี้ชาวบ้านก็แจ้งขอความ
ช่วยเหลือมาเกือบทุกวันให้ไปตัดแต่งกิ่งไม้ตรงนั้นตรงนี้ ตอนนี้ก็ต้องใช้ เ ค รื่ อ ง
เลื่อยที่ยืมก่อน ถ้าสภาเทศบาลอนุมัติวันนี้ก็สามารถจัดซื้อได้เลย เพราะแหล่งเงิน
โอนท่านสมาชิกสภาก็อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้  
 5.6.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับ อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อ
เครื่องรับ ส่ง - วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ 
เครื่องละ 12,000 บาท  ประกอบด้วย  -ตัวเครื่อง  -แท่นชาร์ตแบตเตอรี่ 1 
ก้อน –เสายางเหล็กพับ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.63)  งบประมาณ  60,000 
บาท เป็นเครื่องที่ขออนุญาตเรียบร้อยครับ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีโทรศัพท์มือถือ
ติดต่องานกนัแล้ว  แต่วิทยุ สื่อสารก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการทำงานของพ่ีน้อง
อาสาสมัครทั้งในส่วนของ อปพร. และกู้ชีพกู้ภัย ได้มาร่วมทำงานกับเทศบาล
ตำบลคลองปราบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจุดสกัดหรือศูนย์กักกันการแพร่ระบาดโรค
จากเชื้อโควิด-19 ที่ต้องผลัดเปลี่ยนคนเข้าเวรกันไป  ส่วนของอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร



 ๔๙ 
ทราบว่าตอนนี้ของที่มีอยู่เดิมก็ชำรุดเสียหายไปเกินครึ่งแล้ว เสื่อมสภาพไปตาม
อายุการใช้งาน จำเป็นที่ต้องจัดซื้อมาทดแทนเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารให้
อาสาสมัครได้ใช้งาน อีกทั้งไม่ต้องไปมีค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือในการ
ติดต่อกันเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เป็นการใช้วิทยุสื่อสารกันในระบบราชการแทน
การใช้โทรศัพท์ส่วนตัว เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานก็ต้องจัดอุปกรณ์ให้พร้อม
ไม่ใช่การ ซื้อให้ทุกคนนะครับ แต่จะซื้อให้กับคนที่ใช้ในการมาปฏิบัติหน้าที่ ก็เลย
ขออนุมัติไว้แค่ 60,000 บาท เบื้องต้นเพ่ือเรียนให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
การโอนงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ทั้งการโอนลด 22 รายการ และตั้งจ่าย
รายการใหม่ 6 รายการ นำเรียนเบื้องต้นแค่นี้ก่อนท่านใดจะซักถามเชิญครับ ผม
จะได้ตอบต่อไปขอบคุณครับ 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กระผมจะเปิด
  โอกาสให้เป็นรายโครงการครับ พิจารณากันเปน็ทีละโครงการ เริ่มจาก  

 5.6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ซ่อม สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
ปลิง  ลักษณะโครงการเป็นการเสริมผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบน
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตรยาว 945 เมตรหรือ พ้ืนที่ ไม่น้ อยกว่า 
5,670.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 จุดทำการ
ติดตั้งป้ายเตือนขณะก่อสร้างและติดตั้งป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบมาตรฐาน
ป้ายโครงการเทศบาลกำหนด งบประมาณ  1,958,948 บาท เชิญสมาชิก
สภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ.2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละอาทิตย์ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ลักษณะโครงการเป็นการเสริมผิวทาง (Overlay) ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตรยาว 945 เมตรหรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 5,670.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 2 
จุดทำการติดตัง้ป้ายเตือนขณะก่อสร้างและติดตั้งป้ายดำเนินการแล้ว เส ร็ จ  ต าม
แบบมาตรฐานป้ายโครงการเทศบาลกำหนดงบประมาณ  1,958,948 บาทโปรด
ยกมือครับ 
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 5.6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยควนเหรียง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์  ลักษณะ
โครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ชนิด 2 ช่องจราจร  



 ๕๐ 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50  เมตร ความยาวรวม 525 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อย
กว่า  2,100 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นรางชั้น  3 ขนาด 
0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบมาตรฐานป้ายโครงการเทศบาลกำหนดจำนวน 2 จุดงบประมาณ 
1,398,300 บาท เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นครับ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอน
เงนิงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน (โอนไปตั้งจ่าย เป็ น รายการ ให ม่ ) ใน เท ศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ควนเหรียง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์  ลักษณะโครงการเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ชนิด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50  
เมตร ความยาวรวม 525 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,100 ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 1 จุด ใช้
ท่อ 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานป้ายโครงการ
เทศบาลกำหนดจำนวน 2 จุด งบประมาณ  1,398,300 บาท  โปรดยกมือครับ 
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 5.6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
จัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า3  แรงม้าจำนวน2ตัว
งบประมาณ 30,000 บาท เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นครับ ถา้ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ครับ สมาชิ กสภ าเท ศบ าลท่ าน ใด
เห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564  จัดซื้อ
ครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า3 แรงม้าจำนวน2ตัวงบประมาณ 
30,000 บาท  โปรดยกมือครับ 

 
มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 5.6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว  
งบประมาณ  50,000 บาท  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
ให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในเทศ



 ๕๑ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564  จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล 
(ซัมเมอร์ส) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว  งบประมาณ  50,000 บาท  
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                           ไม่เห็นชอบ.......-...........เสียง 
                                                           งดออกเสียง.........1.......เสียง 
           ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2.....เสยีง (นายสทิธี, นายทวีศักดิ์) 
นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 5.6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่
ยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า1.5แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่น้อยกว่า8นิ้ว จำนวน1เครื่อง 
งบประมาณ  15,000 บาท  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564  จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดไม่ต่ำ กว่า 
1.5 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่น้อยกว่า8นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง งบประมาณ  15,000 
บาท  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                           ไม่เห็นชอบ.......-...........เสียง 
                                                           งดออกเสียง.........1.......เสียง 
           ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2......เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 5.6.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเคร่ืองรับส่ง - 
วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ เครื่องละ 12,000 
บาท  ประกอบด้วย  -ตัวเครื่อง  -แท่นชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ก้อน –เสายางเหล็กพับ (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.63)  งบประมาณ  60,000 บาท  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
สอบถามหรือแสดงความ คิดเห็นครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิก สภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน (โอนไปตั้ง จ่าย
เป็นรายการใหม่) ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564  จัดซื้อ
เครื่องรับส่ง - วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ เครื่องละ 
12,000 บาท ประกอบด้วย  -ตัวเครื่อง  -แท่นชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ก้อน –เสายางเหล็ก
พับ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.63)  งบประมาณ  60,000 บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                           ไม่เห็นชอบ.......-...........เสียง 
                                                           งดออกเสียง.........1......เสียง 
           ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2.....เสยีง (นายสทิธี, นายทวีศักดิ์) 

 ต่อไปข้อ 5.7 ขออนุมัติการกันเงินในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง , แก้ไข
เปลี่ยนแปลงราย ละเอียดแบบแปลนประมาณการ , โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
จำนวน 9 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,060,248 บาท (ห้าล้านหกหมื่นสอง



 ๕๒ 
ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับ ผมตอ้งขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่อนุมัติให้ตามที่ได้นำเสนอต่อสภา 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,060,248 บาท (ห้าล้านหกหมื่นสองร้อยสี่สิบแปดบาท
ถ้วน) ผมคิดว่าบางโครงการคงจะทำไม่ทันในช่วงนี้ จึงขออนุมัติการกันเงินต่อสภา
เทศบาล ครับ ช่วงนี้ผมขอให้เจ้าหน้าทีไ่ดช้ี้แจงครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับ ขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 เรียนท่านประธานสภา   คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาทุกท่านครับ    ข้อ 
5.7 ขออนุมัติการกันเงินในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ในกรณีโครงการ
ตามที่สภาได้อนุมัติมาแล้วข้างต้น ทั้งโครงการที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 2 
โครงการ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนประมาณการ 1 โครงการ   
และโครงการที่ตั้ งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ 6 โครงการ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ   
งบประมาณทั้ งสิ้น 5,060,248 บาท คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
ระยะเวลาที่เหลืออีก 1 เดือนกว่าครับ จะสิ้นงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน 
2564 ครับ เพราะฉะนั้นการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการให้ได้มาซึ่งผู้
รบัจ้างในการก่อหนี้ผูกพันอาจจะไม่ทันตามระยะเวลา เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่
จะต้องกันเงินไว้เพ่ือยื่นระยะเวลา และสามารถจัดซื้อจัดจ้างอีก 1  ปีงบประมาณ 
คือจะไปเสร็จสิ้นในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 9 รายการตามที่สภา
ได้ผ่านการอนุมัติมาทั้งสิ้นแล้วนะครับ มีดังนี้ครับ     
 ข้อ 5.7.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี งบประมาณ  756,000 บาท   

 ข้อ 5.7.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ บริเวณหนองทิว  หมู่ที่    2  บ้านทางข้าม   
ตำบลคลองปราบ  อำเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ง บ ป ร ะ ม า ณ  
756,000 บาท  

  ข้อ 5.7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ำสายคลองวัง



 ๕๓ 
ช้าง-นบปราบ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี งบประมาณ  36,000 บาท   

 ข้อ 5.7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานงบลงทุ น  หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้างประเภทค่ าก่อสร้ างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละ
อาทิตย์  หมู่ที ่1 บ้านหนองปลิง ลักษณะโครงการเป็นการเสริมผิวทาง (Overlay) 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ย า ว  945 เม ต ร
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,670.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 2 จุด  ทำการติดตั้งป้ายเตือนขณะก่อสร้างและติดตั้งป้ายดำเนินการแล้ว
เสร็จตามแบบมาตรฐานป้ายโครงการเทศบาลกำหนด งบประมาณ  1,958,948 
บาท 

 ข้อ 5.7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุนหมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยควนเหรียง  (ตอนที่ 2)  หมู่ที่ 5  
บ้านคีรีราษฎร์  ลักษณะโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวถนนกว้าง 4.00 
เมตร ชนิด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาวรวม 525 
เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปาก
ลิ้นรางชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 6 ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานป้ายโครงการเทศบาลกำหนดจำนวน 2  
จุด งบประมาณ  1,398,300 บาท 

 ข้อ 5.7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทนุ   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
จำนวน 2 ตัว งบประมาณ  30,000 บาท 

 ข้อ 5.7.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า 
จำนวน 2 ตัว  งบประมาณ  50,000 บาท 

 

 ข้อ 5.7.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคภีัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อ
ครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า1.5 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่น้อยกว่า8
นิ้ว จำนวน1เครื่อง งบประมาณ  15,000 บาท 

        ข้อ 5.7.9 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคี  ภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซื้อเครือ่งรับส่ง - วิทยุ  ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ ง 5 วัตต์  จำนวน 5 
เครื่อง ๆ เครื่องละ 12,000 บาท  ป ระก อบ ด้ ว ย  - ตั ว เค รื่ อ ง  - แท่ น ช าร์ ต



 ๕๔ 
แบตเตอรี่ 1 ก้อน – เสายางเหล็กพับ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.63)  
งบประมาณ  60,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ครับคือกันเงินเผื่อไว้ครับ บางทีเราอาจจะยังไม่ได้ผู้รับจ้าง หรือดำเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ เพราะฉะนั้นเป็นการยืดระยะเวลาเพ่ือให้การดำเนินการไม่ตก
หล่นครับ เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ 2564 ด้วยจำกัดของระยะเวลาที่เหลือ
เดอืนกว่า จึงขอให้ทางสภาได้พิจารณาอนุมัติให้กันเงินทัง้ 9 รายการด้วยครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.1 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ  756,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.2 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ บริเวณหนองทิว  หมู่ที่   2  บ้านทางข้าม   ตำบลคลองปราบ  อำเภอ
บ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ  756,000 บาท ได้โปรดยกมือ
ครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.3 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ำสายคลองวังช้าง-นบปราบ หมู่ที่ 1 
ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ  36,000 
บาท ได้โปรดยกมือครับ 

 



 ๕๕ 
มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

 นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.4 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละอาทิตย์  หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 
ลักษณะโครงการเป็นการเสริมผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 945 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,670.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 จุด  ทำการติดตั้งป้าย
เตือนขณะก่อสร้างและติดตั้งป้ายดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบมาตรฐานป้าย
โครงการเทศบาลกำหนด งบประมาณ  1,958,948  บาท  ได้โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.5 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุนหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยควนเหรียง  (ตอนที่  2)  หมู่ที่  5  บ้านคีรีราษฎร์  ลักษณะ
โครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง
จราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาวรวม 525 เมตร หรือ พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด 
0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการตามแบบมาตรฐานป้ายโครงการเทศบาลกำหนดจำนวน 2  จุด 
งบประมาณ  1,398,300 บาท ได้โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.6 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน 



 ๕๖ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบลงทนุ  หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์
มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้าจำนวน 2 ตัว งบประมาณ  
30,000 บาท ได้โปรดยกมือครบั 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.7 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัตใิห้กันเงนิ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องปั๊ม
น้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว  งบประมาณ  
50,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 
             ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี, นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.8 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ 
ขนาดไม่ต่ำกว่า1.5 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ  15,000 บาท  ได้โปรดยกมือครับ 

 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 

          ไม่อยูใ่นที่ประชุม...2....เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ข้อ 5.7.9 มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติทีป่ระชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้กันเงิน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคี ภัย 
งบลงทนุ หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   จัดซื้อเครื่องรับส่ง - 
วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ เครื่องละ 
12,000 บาท  ประกอบด้วย - ตัวเครื่อง - แท่นชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ก้อน – เสา
ยางเหล็กพับ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.63)  งบประมาณ  60,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 ๕๗ 
ได้โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ..........9.........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......-.........เสียง 
                                                          งดออกเสียง.........1.....เสียง 

          ไม่อยูใ่นทีป่ระชุม...2....เสียง (นายสิทธี,นายทวีศักดิ์) 
 

 ครับต่อไประเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับมสีมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ  ขอเชิญคุณวารุณี ครับ 
 

นางวารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  
 เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านโครงการทุก
โครงการก็เห็นด้วยนะค่ะ จะถามโครงการซอยจรัญตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหน
แล้วคะ่ และฝากมาจากชาวบ้านอีกเรื่องคือเรื่องขยะ เพราะตอนนี้ขยะเต็มบ้านเต็ม
เมืองหมดแล้ว ถา้เราได้รถใหมม่าเราจะแก้ไขขยะอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  ครบัขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับถนนท่อเหลี่ยมซอยจรัญ ผมยอมรับว่าเกลี่ยแล้วงบไม่พอจริง ๆ ครับ แต่
ว่าไม่ทิ้งนะครับ คือโครงการที่ยังเหลือที่เข้าแผนไว้ส่วนหนึ่งก็จะหยิบยกไปปี 
2565 ที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าถ้าสิ้นเดือนกันยายนนี้ ถ้ามีเงินเหลือจ่ายจะได้เข้าขอ
จ่ายขาดเงินสะสมอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้คืองบประมาณเกลี่ยแล้วไม่พอจริง ๆ และ
เรื่องขยะมูลฝอยผมต้องขอให้พ่ีน้องประชาชนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย รถขยะที่มี
อยู่เดิมระบบไฮดรอลิค โครงสร้างที่เก็บขยะพัง  ซ่อมมาแล้วสามสี่รอบ  ปะพุตรงนี้ 
ตรงโน้นก็ชำรุดอีก คือตอนนี้เอาไปซ่อมยกเค้าเลยครับ ค่าใช้จ่ายเก้าหมื่นกว่าบาท
ไปซ่อมร้านที่ทุ่งเตา ระบบโครงสร้าง ที่อัดขยะทำใหม่หมดเลยใช้เวลาเร่งด่วนไม่
เกินสามอาทิตย์ ตอนนี้ผมพูดตรง ๆ ว่าผมอนุโลมให้ยืมรถของลูกชายมาใช้แทน แต่
ไม่ได้คิดค่าอะไรครับ ให้มาใช้ฟรี ๆ ครับ ไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว เพ่ือ
แก้ปัญหาพ่ีน้องประชาชน รถนี้สูงรถขยะเตี้ยจะอัดเก็บเข้าเต็มกว่า ต้องเพ่ิมคนอยู่
ท้ายรถจากสองคนเป็นสามคนแล้ว เพราะบางที่ถัง 200 ลิตร ปรากฎว่าบางทีมี
เศษอิฐ เศษหินยกสองคนยังไม่ได้เลยต้องเพ่ิมพนักงานคนขับ 1 คนแพนักงานท้าย
รถจาก 2 คน เป็น 3 คน เก็บได้วันหนึ่งประมาณ 1 เที่ยวประมาณ 2 ตันกว่า 
ขนส่งขึ้นรถลำบากกว่ารถขยะที่มีพร้อมเทอัดท้าย ต้องยอมรับว่าช่วงนี้การ
แก้ปัญหาขยะอาจทำให้ตกค้าง  พยายามเร่งชุดทำงานว่าวันหนึ่งขอสัก 2 เที่ยว ไม่
ไหวจริง ๆ เพราะต้องใช้แรงงานเยอะ ถ้าวันหนึ่งสองเที่ยวไม่ไหวจริง ๆ ผมก็บอกว่า
ขอวันสองเที่ยวได้ไหม เขาบอกว่าเขาจะพยายามให้ ตอนนี้ก็เพ่ิมกำลังคนเพราะ
ความพร้อมรถมันสูง ช่วยบอกกับพ่ีน้องประชาชนว่าเราพยายามเร่ง ช่วงนี้ผมก็
พยายามหาผู้รับจ้างที่เป็นเอกชนมาช่วยขนให้ ตอนนี้ยังหาไม่ได้เลย ถ้าใครหาได้
ช่วยกระซิบด้วย เพราะเราอยากจะแก้ปัญหา เมื่อก่อนผมเคยจ้างของโชควิเชียรเดิม



 ๕๘ 
ที่น้ำพุ ตอนนี้เขาก็เลิกกิจการ มีของนาสารที่รับจ้างอยู่รายหนึ่งแต่เขาก็เก็บ
ของเทศบาลเมืองนาสาร ของเรายังหาผู้รับจ้างไม่ได้ แต่ถ้าเป็นรถขยะของเราไม่คุ้ม
เพราะขนส่งไกล อย่างน้อยต้องเป็นสี่ล้อใหญ่ที่มีรั้วสูง ถ้าท่านเห็นว่าใครจะรับจ้างก็
บอกด้วยนะครับ ด้วยความยินดี จ้างควบคู่กันไปด้วย ตอนนี้หารถรับจ้างที่จะมาขน
ขยะของคลองปราบไม่ได้เลย โดยใช้รถของลูกชายมาแก้ปัญหาโดยการให้ยืมไม่
คิดเงินอะไร ช่วยแก้ปัญหาไว้ก่อน ถ้าใครมีพรรคพวกจะแก้ปัญหามารับจ้างขนส่ง 
มาคิดเป็นตัน วันหนึ่งขนได้กี่ตันก็มาคุยกับทางเทศบาลได้ ส่วนโครงการอ่ืน ๆ นั้น 
ไปสำรวจแล้วทำไมไม่เข้าก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับว่า โครงการที่เหลือเป็นต้นว่าโดม
หมู่ที่ 3 โดมหมู่ที่ 4 ที่บริเวณหนองเภา และโครงการอื่น ๆ ซึ่งจะเข้าเทศบัญญัติปี 
2565 อีกครั้งหนึ่ง ผมทราบข่าวว่าได้ประสานกับประธานสภาจะเข้าประชุมใน
วาระแรก ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ตอนนี้
เจ้าหน้าที่งบประมาณก็นำเสนอประธานสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนวันที่ 19 
ซึ่งเราได้ทำไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ผมขอแจ้งให้ทราบว่าบางโครงการนั้นเกิน
ความสามารถของเทศบาล เราก็ต้องขอไปยังหน่วยงานอ่ืนตอนนี้ผมต้องขอนำเรียน
ว่าผมได้ไปติดตาม ที่ได้นำเสนอที่เป็นโครงการใหญ่ที่เข้าเกณฑ์ของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ลำดับที่ 1 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งไปกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน ตอนนี้ผมได้ส่งไลน์ไปให้ทีมงานที่กรุงเทพมหานครให้ช่วย
ประสานงานให้ งบประมาณที่ส่งแปคือการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ิมเติมเพ่ือนำไปใช้จ่ายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ของคลองปราบ ตอนนี้จังหวัดได้เสนอไปกรมฯเรียบร้อย
แล้ว ลำดับที่ 293 คือโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่  
2 บางทางข้าม  ตำบลคลองปราบ  เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม   อ.บ้าน      
นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลพรุพี ขนาดกว้าง 6 ยาว 1,184 เมตร หนา 0.05 
เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,104 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอ
บ้านนาสาร ของบประมาณไป 4,360,000 บาท  ตอนนี้จังหวัดเห็นชอบ 
แล้วยังเสนอขออนุมัติจากกรมฯ และโครงการที่ 2 ลำดับที่ 294 โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองปราบเชื่อม
หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี   กว้าง 6 เมตร ยาว 3,974 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 23,844 ตารางเมตร ขอไปเยอะ
ครับ 10 ล้าน  ลำดับที่ 295 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายหมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร เชื่อมหมู่ที่  3 
ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร  หนา    
0.0 5 เมตร มีพ้ีนที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ขอไป 3,760,000 บาท 
ต่อไปลำดับที่ 296 ของจังหวัด โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
สายหมู่ที่  1 หมู่ที่  4 ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อกาญจนา อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัด    สุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 5 เซนติเมตร 
ขอไป 4,770,000 บาท สองหมู่บ้านหมู่ 1 หมู่ 4 และก็มาเชื่อมถนนกาญจนา 
ของเทศบาลเมืองนาสาร  และต่อไปงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ลำดับที่ 109 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนายแผน เชื่อมต่อถนน 
4009 (ถ้ำพระ) ตอนที่ 1 กว้าง 56 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
ตอนที่ 2กว้าง 5 เมตร ยาว 515เมตร หนา0.05เมตร งบประมาณ 3,438,200 



 ๕๙ 
บาท งบปี 2565  และก็งบเงินกู้  ลำดับที่ 11 โครงการผาผึ้งงบสามแสนกว่า
บาท   ฝั่งโน้นของหมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนบกุย – 
ควนทัง เชื่อมต่อหมู่ 3หมู่ 1 หมู่ 5 บ้านนาสาร ลำดับที่ 130 ของจังหวัดนะครับ 
งบประมาณสี่ล้านบาทเศษถ้าจำไม่ผิด ก็ได้พิจารณาในเบื้องต้นไปแล้วงบเงินกู้ 
นอกจากนั้นเรื่องแหล่งน้ำหมู่ที่ 2 ต่อหมู่ที่ 3 พรุพีผมก็ได้ทำหนังสือถึงชลประทาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะมาสำรวจแบบแปลน เพ่ือจะได้ของบประมาณในลำดับ
ต่อไปอันนั้นก็เข้าหลักเกณฑ์ ส่วนงบประมาณเร่องแหล่งน้ำของหมู่ที่ 1 คือ อบจ. 
งบประมาณที่ตั้งไว้ตอนนี้ยี่สิบล้าน ผมทราบข่าวจากรองนายก อบจ เข้าสภาเข้า
แผนรองรับไว้ยังขาดแต่สถานประกอบการเซ็นอนุญาตให้ก่อสร้างในที่เหมืองได้ วัน
นั้นก็รองอำนวยก็มีโอกาสเจอท่านนายกอบจ.ด้วยตนเองท่านบอกว่า 20 ล้านขงอ
คลิงปราบ แต่ต้องไปเชื่อมกับเมืองนาสารด้วยเรื่องน้ำ เรื่องน้ำเรื่องภัยแล้ง ถ้าได้ที่
ก่อสร้างชัดเจนสร้างแน่นอน ท่านก็รับปากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกเรื่องหนึ่งครับ 
ต่อไปโครงการที่เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนในตำบลคลองปราบให้ดำเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรปี 2564 ตอนนี้ผมเอาสั้นๆ นะครับว่าทางภาครัฐโดยกระทรวง
พานิชย์ ได้อนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรเรื่องผลไม้ และก็เรื่อง
นากุ้งด้วย ตอนนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือในวงเงินในนาสาร ในวงเงินสามล้านให้เพ่ิม
กิโลกรัมละ 3 บาท คือแม่ค้าซื้อ 10 บาม เขาก็บวก 3 บาท ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 
22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีจำนวนจำกัด ตอนแรกผมคิดว่าถ้า
เทศบาลได้ทำซื้อจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่ีน้อง แต่ว่าระเบียบเยอะกว่าเมื่อก่อน 
คุณสมบัติผู้จะเข้าร่วมโครงการได้ 1. ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์วิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งรับซื้อผลผลิตเงาะ มีแผนการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งพ้ืนที่เราก็หา
ตลาดไม่ได้ ข้อ 1. เราก็ติดแล้ว  ข้อ 2.เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ   
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาหลักฐานการจัดตั้ง หนังสือมอบอำนาจ รายงานการประชุม 
สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร แผนรวบรวมรับซื้อผลผลิตและแผนการกระจายผลผลิต
ออกนอกพ้ืนที่  ต้องระบุ ว่าต้องออกนอกพ้ืนที่ ได้ด้ วย ผมดูแล้ ว เราก็ เกิน
ความสามารถ แต่ตอนนี้ที่ประชาสัมพันธ์ได้ที่ช่วยพ่ีน้องอยู่ ได้คือมีสหกรณ์
การเกษตรอำเภอบ้านนาสาร และก็สหกรณ์ สปท.ของธกส. ถามๆ   แล้วไปจองกัน
วันๆล้น เพราะผลผลิตเยอะ ถ้าท่านสนใจเราก็เป็นลูกค้าของ ธกส. ก็สามารถไป
ติดต่อได้ ธกสรับซื้อตามโครงการนี้อยู่ และสหกรณ์ของนาสาร รู้สึกเอกชนเขาไม่ให้
แต่เดี่ยวนนี้เขาให้เป็นหน่วยงาน เป็นรัฐวิสาหกิจ  เป็นหน่วยงานของกลุ่มองค์กร
อย่างเดียว ก็ช่วยประชาสัมพันธ์พ่ีน้องด้วยอยากจะขายเงาะเพ่ิมอีก 3 บาท ก็ไป
ติดต่อที่ ธกส. หรือสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร เพ่ิมเติมอีกนิดตอนนี้การทำงานก็
มีปัญหาอยู่เล็กน้อย ผมก็พยายามแก้ไขอยู่เรื่อย แต่อำนาจหน้าที่นายกไม่สามารถ
แก้ไขได้ก็ต้องอาศัยคณะกรรมการทุกท่าน ได้มาช่วยกันดำเนินการแก้ไข และตอนนี้
ผมกำลังแก้ไขอยู่ มีอยู่ 4 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรม หมู่ที่ 1 ช่วง
นี้ได้สร้างไปเสร็จแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามารับหน้าที่  แต่ปรากฏว่าผมดูรายละเอียด
แบบแปลน ในสัญญานั้นใช้เฉพาะงบของเทศบาลเท่านั้นหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่น
เก้าพันบาท งานเสร็จสิ้นพร้อมใช้งาน ไม่ต้องมีเงินสมทบจากที่อ่ืนแม้แต่บาทเดียว 
ถ้าดูตามสัญญา และก็การทำปล่องควัน ความสูงปล่องควัน ในแบบแปลนระบุไว้ 
18.46  เมตร แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำเรื่องขอเงินประกันสัญญา ซึ่งผมจะต้อง
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เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้ซึ่งผมต้องเซ็นอนุมัติ ที่จัดจ้างผมไม่เกี่ยว แต่เวลาถอน
ตังผมต้องอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ว่าที่เขาสร้างมาแล้วถูกต้องครบถ้วน มี
รอยร้าว รอยแตกอะไรบ้างไหม มีการชำรุดเสียบ้างไหม กรรมการก็ไปด้วยผมก็ถือ
โอกาสไปด้วย  ผมเอาแบบแปลนไปด้วย ผมดูแล้วตอนนี้เมรุนั้นร้าวหลายจุดที่จริง
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี แต่ทำอย่างไรผมก็ไม่รู้ และก็ปล่องควันวันนั้นผม
เอารถกระเช้าไปเช็คให้เรียบร้อย ในโครงการความสูงจนถึงปลายนั้น 18.46 เมตร
วันได้วันนั้นแค่เพียงสองตอน ตอนแรก 8 เมตร 10 เซน ช่วงที่สองอีก 7 เมตร 10 
เซน รวมแล้ว 15 เมตร 20 เซน ท่านเอาไปลบดูยังขาดอยู่เท่าไหร่ นี่คือเรื่องความ
เป็นจริง ผมเอารถกระเช้าขึ้นไปเช็คเลย ไม่ใช่สงสัยใคร แต่ขึ้นไปเช็คให้รู้ความเป็น
จริง 15 เมตรบ้าง 16 เมตร บ้าง ผมก็เลยเอารถกระเช้าขึ้นไปเช็คให้ชัดเจนไปเลย
ปรากฏว่ายังขาดอยู่ 2 เมตรกว่า ไม่ทราบผู้รับเหมาจะแก้ไขอย่างไร ผมยังหนักใจ
อยู่ นี่พูดเรื่องจริงให้ฟัง และโครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน 
สนามโรงเรียนบ้านหนองปลิง หมู่ที่  1 ผมลงหนังสือตั้งแต่วันที่ 3 นี้ไม่ใช่เอา
เจ้าหน้าที่มาขายนะ มีอะไรผมพูดตรง ๆ ผมให้เจ้าหน้าที่ลงไปเช็คหน้างาน และก็
ติดตาม จนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้รับรายงาจะแก้ไขไปในแนวทางใด เพราะมันผิดจริง ๆ 
ก็พยายามทำงานแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น หาทางออกแบบไม่ผิดระเบียบ ผู้รับ
หมาเขาลงมือทำไปแล้วให้เขาได้ตางด้วย แต่เราเซ็นให้เพ่ือแล้วเราต้องนอนหลับ
ด้วย ตอนนี้ในเบื้องต้นผู้รับเหมายอมรับการแก้ไขของเทศบาลไปแล้ว แต่ตอนนี้ฝ่าย
ช่างยังไม่ได้นำเสนอผมว่าจะแก้ไขอย่างไร ผมก็ให้แนวทางไปแล้ว เปลี่ยนจากทราย
มาเป็นดิน ดินถมไม่น้อยกว่า 30 เซน เพราะตรงนั้นมันเป็นที่ลุ่มแล้วเพราะทำถนน
ก่อน สนามมันต้องสูงกว่าถนน ส่วนจะปรับแก้ก็ว่ากันไปตามแบบแปลนตามวิชา
ช่าง ตอนนี้จากวันที่ 3 ตอนนี้วันที่ 15 แล้ว ผมก็ยังไม่ได้รับรายงานเลย ผมก็รอ
คอยอยู่ และโครงการที่ 3.โครงการรปับปรุงห้องน้ำ ห้องแต่งตัวศูนย์กีฬาตำบล
คลองปราบ ก็ที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นแล้วว่า แบบแปลนการทำก็ผิดรูปแบบไป
จากแบบแปลน ยังไม่เบิกตางทีเพียงแต่ส่งงาน ต้องให้ผู้รับจ้างแก้ไข ให้ถูกต้องตาม
แบบแปลนในลำดับต่อไป เราก็เห็นใจว่าคนทำแล้วอยากจะได้เงินค่าตอบแทน เมื่อ
ท่านทำผิดพลาดไม่ถูกต้องท่านต้องแก้ไข เพราะเราเซ็นงานให้ท่านแล้ว เราต้อง
นอนหลับด้วยให้ถูกต้องด้วย และโครงการที่ 4 เขาจะเบิกตางเช่นเดียวกันเบิกตาง
ค่าประกัน โครงการขุดลอกขุมหมืองหมู่ที่ 5 ไม่มีความกว้างความยาว ความลึก
แม้แต่นิดเดียว เพียงแต่บอกว่าบรรทุกออกใช้ 6ล้อเที่ยวละ 6 คิวประมาณ 400 
กว่าเที่ยว ได้ 400 กว่าเที่ยวจริงไหมผมก็ไม่รู้ แต่ไม่ได้บอกเลยขุดลอกเป็นทราย
ออกไปพ้ืนที่เท่าไหร่  แหล่งน้ำกว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ สโลปความลาดเอียง 1 
ต่อ 2 อะไรไม่มีเลย แค่ระบุว่าขุดลอกดินไปแค่นี้ ปริมาณกี่พันคิวแล้ว ถ้าคิดเป็นรถ 
6 ล้อ แล้วก็เอาไปถมระยะทาง 7 กิโล บอกแค่นั้น เราก็ตามเรื่องไม่ได้ ไม่มี
หลักเกณฑ์อะไรมาอ้างอิงอะไรได้เลย ผมบอกตรง ๆ ผมไม่กล้าเซ็นนะครับ 
นอกจากต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วน ผมจะเซ็นให้ แต่ถ้าเสนอมาลอย ๆ ขุดดิน
ออกตรงนี้ ขนไปทิ้งระยะทาง 7 กิโลไม่รู้ตรงไหน คือมาลักษณะอย่างนี้จริง ๆ ครับ 
ผมก็หนักใจเรื่องเก่าเยอะ แต่ไม่ได้ไปรื้อฟ้ืนของใครครับ โดยมารับหน้าที่จะปฏิเสธ
ก็ไม่ได้ เขาเสนอมาต้องรับช่วง ผมก็ต้องรู้ว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไร ก่อนจะ
เซ็นผมพูดเรื่องจริงทั้งนั้น ผมพยายามแก้บัวไม่ใช้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น ผมไม่ตั้งใจจะเอา
ผิดใครแต่ว่าโดยภาระหน้าที่ที่รับงาน เราปฏิเสธไม่ได้ ว่าเป็นของคนเก่าเราไม่รับรู้ก็
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ไม่ได้ มารับช่วงเราต้องรับทั้งหมดทั้งหน้าที่การงานอะไร     ต่าง ๆ แต่เราก็ต้อง
ดูว่าความเป็นมาดำเนินการมาอย่างไร ผมขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบบางเรื่องผม
ก็หนักใจพอสมควรในการทำงาน มารับช่วงงานที่มีปัญหา ผมก็พยายามแก้ปัญหา
แต่บางทีมันแก้แล้ว แก้คนเดียวไม่ได้ก็พยายามเชิญผู้เกี่ยวข้องมา ทุกภาคส่วนทุก
ฝ่ายมาช่วยแก้ปัญหา ทุกปัญหาเราก็พยายามแก้ก่อน ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็แก้เป็น
หมู่คณะ ถ้าแก้หมู่คณะไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบกติกา หลักการทำงาน ที่ผม
พบ 4 โครงการนี้ผมสรุปงานไม่ได้เลย เพราะเนื่องจากรายละเอียดไม่มีเลย ส่วน
โครงการอ่ืน ๆ ก็ยังไม่ได้เจอปัญหา ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชนก็
ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยผมก็พยายามปรับ พนักงานส่วนโยธาผมก็ปรับเพ่ิมให้แล้ว 
เพราะบางทีเราไม่มีคนทำงาน ตอนนี้ผมหาเพ่ิมประมาณ 3 - 4 คนแล้ว ถ้าพ่ีน้องมี
ปัญหาในเรื่องการตัดต้นไม้ ไม้ล้ม ก็ยินดี และก็ในส่วนของกู้ชีพ กู้ภัย พยายามจัด
เวรกลางคืน ก็ให้ครบทั้ง 3 คน ทั้งกลางวัน กลางคืน รถก็ซ่อมพร้อมใช้งาน
หมดแล้ว ที่จะบริการประชาชนก็ถือว่าชีวิตร่างกายประชาชนนั้นเป็นเรื่องจำเป็น 
สำคัญที่เราจะต้องช่วยเหลือ ผมก็บอกชุดอาสาสมัครแล้วว่าเรามีจิตอาสา เราตั้งใจ
มาทำงาน ผมยินดีต้อนรับทุกคน ที่มาช่วยกันทำงานจิตอาสาก็มีความตั้งใจ ที่ผ่าน
มาทั้งเวรกลางวัน กลางคืนก็มาอยู่กันครบถ้วน ถ้าใครจำเป็นก็แทนกันได้ ส่วน
ค่าตอบแทนนั้นเราก็มีไม่มาก แต่ว่าด้วยทุกคนตั้งใจมาทำงานเราก็อุ่นใจ เป็นขวัญ
กำลังใจให้กับทุกคนในภาคจิตอาสา ช่วงนี้ผมกน็ำเรียนในวาระอ่ืน ๆ แค่นี้ก่อนครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณกมล  บุญเนือง 
 

นายกมล  บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และเพ่ือนสมาชิก เมื่อกี้ที่ท่านนายกได้
พูดคุยถึงโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมานะครับ ในเรื่องของวัดถ้ำขรม ใสเรื่องของเมรุที่
ได้ก่อสร้างมา ตามที่ผมได้รับทราบในช่วงแรก เขาก็ได้ผู้รับเหมามา ในการก่อสร้าง 
และหลังจากนั้นการปฏิบัติงานก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แล้วเขาก็ได้มีการ
เปลี่ยนช่างใหม่ ส่วนในเรื่องงบประมาณในการเบิกจ่ายมันอาจจะขาดเหลือไปบ้างก็
อยู่ในข้อตกลงที่ทางคณะกรรมการของวัด และเจ้าอาวาสเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่
เขาก็ต้องทำให้ภาคประชาชนได้รับใช้ ได้มาตรฐาน การเบิกจ่ายส่วนที่ขาดเหลือ
อย่างไร ตรงนี้ผมไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่เจ้าอาวาสก็บอกว่าในส่วนที่เกินนั้นเขา
ไม่ติดใจ เพราะชาวบ้านต้องการให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และอีกอย่างหนึ่ง
จะฝากท่านนายกในเรื่องสิ่งที่เราได้อนุมัติในสภาไปแล้วและในบางส่วน ที่ผมเห็นว่า
น่าจะส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเป็นประโยชน์หมู่บ้าน เพราะในหมู่ที่1 นั้นท่าน
นายกก็ได้เห็นแล้วว่า สิ่งที่คาดหวังของประชาชนในหมู่ที่ 1 ในเรื่องการท่องเที่ยว 
เพราะที่ผ่านมาถามว่าคนได้รู้จักบ้านหนองปลิง คนได้รู้จักตำบลคลองปราบขึ้น
มานะครับ ก็เกิดขึ้นมาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพราะในปัจจุบันนี้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือภาคเอกชน เขาก็ให้การคาดหวังว่าเมื่อไหร่การท่องเที่ยว
บ้านหนองปลิงจะมีการพัฒนา มีการรองรับให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นที่น่าชื่นชม
นะครับ ผมก็ได้พูดคุยกับเลขามาตลอดนะครับ คือเลขาสมพงศ์   ทองศิริ ว่าใน
อนาคตข้างหน้าเมื่อถึงฤดูกาลจับผึ้ง เราก็จะได้เชิญนักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่าง ๆ  
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มาดูวิธีการจับมาดูวิธีการบีบน้ำผึ้งลงมาจากหน้าผานะครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่าง ๆ 
เขาก็ให้ความคาดหวังว่าถ้าเหตุการณ์ปกติจากโควิดนี้ ในอนาคตข้างหน้าถ้าเราเปิด
ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับ ติดอกติดใจและมาเที่ยวชมในวิธีการจับผึ้ง ตีผึ้ง สิ่ง
เหล่านี้ถามว่าถ้าเราไม่ช่วยกันรณรงค์ ถ้าเราไม่ช่วยกันพัฒนา การท่องเที่ยวของ
บ้านหนองปลิงก็ตามที่ชาวบ้านว่ามันจะจบนะครับ นี่คือแนวความคิดของผมว่าเรา
คิดอย่างไร ที่จะช่วยกันพัฒนาที่จะช่วยกันรื้อฟ้ืน หลังจากโควิดหายไปเพ่ือที่จะให้
เกิดการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับ นี่คือข้อคิดเห็นที่ผมเองมีความ
คาดหวัง และมีความตั้งใจว่าสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับบ้านหนองปลิง 
และจะเกิดข้ึนกับชาวตำบลคลองปราบ ขอบคุณมากครับ 
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 ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 
 

นายสมหมาย  หนูศรแีก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับผมก็เข้าใจนะครับ ขอบคุณที่ท่านได้นำเสนอครับ เรื่องการท่องเที่ยว
บริเวณภูเขาขรม บ้านหนองปลิง เดิมนั้นเป็นของพัฒนาชุมชน คือการท่องเที่ยว
เชิงนวัตวิถี และการต่อยอดในโอกาสต่อไปกระผมได้เข้าแผนไว้แล้ว ในหมู่ที่ 1 นั้น
ซึ่งเรามีทรพัยากรธรรมชาติที่ให้ไว้ เราจะสร้างขึ้นมาทดแทนก็คงไม่ได้ทั้งมี ภูเขา ถ้ำ 
หน้าผาอะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงาม แล้วเป็นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน ที่ถ้ำ
ขรมนั้นเราก็มีหินน้ำค้าง ซึ่งบางทีไม่มี และก็พระพิมต่างๆ ที่ผมดูประวัติศาสตร์ ซึ่ง
ผมก้เขียนกลอนไว้ในการทวงทีดิ่นถ้ำพระปี 2542 ผมต่อสู้มา จนกระทั้งได้กลับคืน
มาเป็นที่สาธารณประโยชน์เรียบร้อย แต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่าผมก็พูดตรง ๆ ตอนนี้
ผม ให้ สำนั กงานปลั ดสรุป เราบอกว่ าของเรา นั้ น เรายึดถื อตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี 2499 ว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์บริเวณภูเขาขรมใน
เขตรัศมี 40 เมตร ซึ่งผมได้ขอพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อปี 2564 ท่านผู้ว่าก็เห็นด้วยท่านเป็นผู้
กำกับดูแลท้องถิ่น แต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ทำมาตามลำดับ แม้แต่ต้นไม้ประชาชนก็
ช่วยกันปลูกหลายท่าน ไม่มีหน่วยงานอ่ืนใดที่เคยเข้ามาช่วยเหลือเลย แม่แต่ของป่า
ไม้ ตอนนั้นผมถูกเรื่องถูกฟ้องป่าไม้อำเภอก็มี ป่าไม้บอกว่าไม่ใช่ของเขา เป็นเรื่อง
ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตอนนั้นผมสวมหมวก 2 ใบเป็นประธานสภาโดยตำแหน่ง 
และก็เป็นทั้งกำนัน แล้วตอนนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยป่า
ไม้อำเภอเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมนายอำเภอแต่งตั้ง ที่ผมทำไปพัฒนา ผม
พัฒนาวันแม่ครับ ตอนนั้นทั้ งปลัดอำเภอ ทั้ งปลัดอาวุโส ทั้ งสัสดี  ทั้ งพ่ีน้อง
ประชาชนมาร่วมกันเกอืบ 100 คนมาปลูกต้นไม้เขาก็มาถอนทิ้ง ผมก็ไม่เอ่ยนามว่า
เขาเป็นใคร แต่ช่วงนี้ที่เล่าขานกันมา ตลอดเวลาว่าถ้าใครจะพัฒนาถ้ำขรมนั้นต้อง
ขออนุญาต เพราะช่วงนี้ที่แหล่งนั้นเป็นของป่าไม้ไปแล้ว ผมก็พูดตรงนี้เลยว่าที่ตรงนี้ 
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เป็นของป่าไม้ เป็นป่าชุมชนเทศบาลไม่แตะต้องได้เลย ถึงแม้พ้ืนที่จะอยู่ในเขตคลอง
ปราบ หมู่ที่ 1 ถ้าหน่วยงานอ่ืนดูแลรักษาเทศบาลตั้งงบประมาณไปดูแลไม่ได้ นี่คือ
ปัญหา พอดีผมได้รับหนังสือที่เสนอว่าให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าที่บริเวณภูเขาขรมนั้น 
ป่าไม่เป็นเจ้าภาพตามระเบียบ พ.ศ. 2484 หรือระเบียบ พ.ศ. 2484 บริเวณนั้น
ถูกยกเลิกไปแล้ว คงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี 2499 หรือไม่ ตอนนี้ผมก็ยัง
ตอบไม่ได้ว่าเราจะยึดหลักปี 2499 หรือจะยึดหลักตามที่ป่าไม้อ้าง ปี 2484 ซึ่ง
ผมยั งไม่ ได้ เกิด  ตอนนี้ ยั งห าข้อสรุป ไม่ ได้  ว่ าที่ ตรงนี้ ยึ ดถือตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย หรือยึดถือตามระเบียบของกรมป่าไม้ ปี 2484 แต่จากการ
สอบถามหลายท่านที่เกี่ยวข้องบอกว่าระเบียบของ 2484 นั้น บริเวณแถวนั้นถูก
ยกเลิกไปแล้ว แต่บางคนบอกว่ายังคงอยู่ ตอนนี้ผมได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด
ทำหนังสือถามไป แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ แต่เมื่อได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าที่นี้เป็นของ
ป่าไม้ หรือว่าเป็นของกระทรวงมหาดไทย ถ้าสรุปว่าเป็นของกระทรวงมหาดไทย 
ผมของบประมาณมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทันที ผมพูดอย่างนี้เพราะตั้งใจมา
นานแล้ว ภูเขาขรม กับผู้ใหญ่เกรียงไกร  ตั้งแต่ปี 2548 ถนนบุกเบิก 2 คนลงทุน
หุ้นกันเอง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ เพราะดีใจว่าขอพ่ีน้องประชาชน
กลับคืนมาได้ และตั้งใจว่าเรามีหนึ่งเดียวที่มีธรรมชาติที่สวยงามแหล่งที่ 1 และก็
แหล่งที่ 2 คือจะทำบริเวณที่สาธารณะหมู่ที่ 1 ระหว่างเหมืองก็จะเอา ผมได้ให้ช่าง
มาวัดเรียบร้อยแล้ว ได้เนื้อที่ครบถ้วน 39 ไร่ ไม่ขาดไม่เกิน และก็ได้ของบเหมือง
มาส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ตางที มาพัฒนาปรับแนวเขตอะไร ลำขึ้นไปบนเนินโน้น 
ท่านว่าง ๆ ขอขึ้นไปดูได้ รถขึน้ได้ถ้าโฟร์วิล รถตอนเดียวอาจจะลื่นบ้างเอายิบซัมมา
ถมไม่ได้เยอะ ต่อไปตรงนั้นก็จะเป็นแลนด์มาร์ก แหล่งที่สองของคลองปราบ จะ
พัฒนาต่อไปคือความตั้งใจทั้งเขาขรม ทั้งบริเวณหน้าเหมืองพอเหมืองเลิก เหมืองมี
น้ำมหาศาลเป็นที่เที่ยวชม คนภาคกลางก็บอกผมว่าเขาไม่เคยเห็นแร่ยิบซัม ถ้าทำ
ได้ตรงนั้นเขาจะมาชมเหมืองแร่ มาเที่ยวถ้ำขรม สวนสละอาทิตย์ ไปดอยสถิต แล้ว
ก็ถ้ำพระ และตอนนี้ก็เหมืองยิบซัมด้วย เมื่อก่อนก็มีสโลแกน เที่ยวถ้าขรม ชมถ้ำผึ้ง 
น่าทึ่งถ้ำพระ สละอาทิตย์ ดอยสถิตสมุนไพร ถ้าผมจำไม่ผิดกลอนสมัยก่อน แต่
ตอนนี้จะเพ่ิมบริเวณเหมืองแร่ด้วยเพราะเรามรสโลแกนว่า” ดินอุดม ถ้ำขรมงาม 
น้ำผึ้งแท้  แหล่งแร่ดี  มีเงาะหวาน สมานสามัคคี  มีคุณธรรม ” เราอยู่ใกล้ชุมชน 
ถ้าเหมืองเลิกกิจการเทศบาลพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขายินดี ที่จะสละที่ดินให้
หลังจากที่เขาเลิกกิจการไปแล้ว ก็จะพยายามดูแล สรุปว่าที่หน้าเหมือง 39 ไร่ได้
คืนมาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังที่ภูเขาขรมยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นของป่าไม้หรือของ
กระทรวงมหาดไทย ผมกำลังรอคำตอบอยู่ ผมก็นำเรียนที่รู้มาเพียงแค่นี้ก่อนครับ 
ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
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มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบพระคุณ
ท่านนายก คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้  และขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2564 ขอบคุณมากครับ   

                                                      

ปิดประชุม เวลา  15.00 น. 
 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางสาวกาญจนา  เพชรขน) 

                                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
   (นายบัญชา   คงศิริ ) 

                                               
   
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสิทธิชัย    มีศรี ) 

                                                
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายกมล   บุญเนือง ) 
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                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
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