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ผูม้าประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายอนันต์        ทวีสุภรพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑            - ลาป่วย 

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      คงศิร ิ  

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             - ลาป่วย 

๑1 นางวารุณี          แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ วารุณี      แก้วจันทร์  

12 นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภา กาญจนา  เพชรขน  
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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              -  

19 นายวุฒิชัย          แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดฯ วุฒิชัย         แผ่นศิลา  

20 นายประพจน์       พงศ์พลิศร นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง ประพจน์   พงศ์พลิศร  

21 นางสาวเลิศลักษณ์     สมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลิศลักษณ์    สมแก้ว  

22 นางสาวธิดารัตน์    เกลื่อนเมือง พนักงานจา้ง ธิดารัตน์   เกลื่อนเมือง  

23 นายณรงศักดิ์        วงศ์คุ้ม พนักงาน้จาง ณรงศักดิ์       วงศ์คุ้ม  

  24 นางสุมาลี            ฉลาด พนักงานจ้าง สุมาลี           ฉลาด  



 ๒ 
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  ได้ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาล และ

คณะผู้บริหารทุกท่าน ขณะนี้เวลา 10.00 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมจำนวน........10.............ท่าน ขอลาป่วย 2 
ท่าน คุณสิทธี  สิทธิเชนทร์  และคุณอนันต์  ทวีสุภรพัฒนา เชิญท่านประธานสภา
เทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตามท่ีประชุม
สภาเทศบาลตำบลคลองปราบได้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  วันที่ 1 - 30 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึง่สภาเทศบาลตำบลคลองปราบได้กำหนดประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 
2564 มีระเบียบวาระประชุมทั้งหมด 6 วาระ กระผมขอดำเนินการประชุมสภา
ตามลำดับระเบียบวาระครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เทศบาล
ตำบลคลองปราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561 ) ข้อ 24  

ด้วย เทศบาลตำบลคลองปราบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบันสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณา
การแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุตามวัตถุ
ประสงคทีโ่ครงการกำหนดฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 ข้อ 24 และ ข้อ 25 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 เทศบาลตำบลคลองปราบ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนีจ้ึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ 

 



 ๓ 
 

นายวุฒิชัย    แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  

กระผมนายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ขอ
ชี้แจงเพ่ิมเติมใน วาระที่ 1 ข้อ 1.1 ประธานสภาได้ชี้แจงไปแล้ว สำหรับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  อันนี้คือเป็นการแจ้งให้สภาของเราได้ทราบว่าตอนนี้ทางผู้บริหารได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 แล้ว และขอเรียน
เพ่ิมเติมว่าในส่วนของการปฏิบัติงานต่อไปที่จะต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้
ประกอบถ้าสมาชิกสภาท่านใด ต้องการรายละเอียดของเล่มโครงการแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ขอให้ท่านได้ติดต่อและรับได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในส่วนของ
เล่มแผนที่ประกอบไปด้วยโครงการครับ ขอเรียนไว้แค่นี้ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 1.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนประมาณการแนบท้ายสัญญา
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ บ้าน
หนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 97 และมาตรา 98 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 161 และ ข้อ 165  
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและ
ผู้ เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน สืบเนื่องหลังจากที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ เป็น
นายกเทศมนตรีคนใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และผมก็ต้อง
ทำหน้าที่ในการรับช่วงงานที่ยังไม่แล้วเสร็จในการสานต่องานเดิม ให้แล้วเสร็จ
โครงการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งสนามกีฬาฟุตบอล 7 คนนั้น ก็อยู่
ในช่วงที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งผมก็ได้ออกไปติดตามดูงานในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงาน ปรากฎว่าจากการไปดูสภาพพ้ืนที่
จริงนั้นกับเอกสารหลักฐานที่ได้ทำสัญญาจ้างและก็ใบประมาณการ และสัญญา
จ้างปรากฎว่า รายละเอียดในรูปแบบในส่วนของสัญญาจ้าง ในประมาณการ
กำหนดราคากลางวัสดุที่ใช้ รายละเอียดแบบแปลนและพ้ืนที่ก่อสร้าง ซึ่งดูแล้วมี
ความแตกต่าง ประมาณการก็ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากแบบแปลนที่กำหนดไว้ 
สภาพพ้ืนที่ที่ดำเนินการจากไปดูทำถนนก่อนทำสนาม กลายเป็นสนามนั้นมีถนนที่
สูงกว่าล้อมรอบพ้ืนที่ เวลาฝนตกน้ำก็คึงขัง ซึ่งมีผลที่เราต้องแก้ไขสนามได้ต้องมี



 ๔ 
ระบบระบายน้ำที่ดี และพ้ืนที่นั้นเห็นควรปรับถมเพ่ิมสูงขึ้นและก็การปลูกหญ้า
จริงนั้น ผมดูแล้วในประมาณการนั้นมีแต่ถมทรายไม่มีหน้าดินถมทราย หนา 10 
เซนติเมตร โดยหลักการหลักวิชาทางด้านช่างนั้นการปลูกหญ้าจริงนั้น ซึ่งหญ้าจะ
เจริญงอกงามได้ดีนั้นจะต้องปลูกบนดิน ไม่ใช่ปลูกบนทราย ซึ่งทรายที่ผู้รับจ้างเอา
มากองไว้นั้น เป็นทรายเหมืองที่ไม่มีหน้าดินเลย ซ่ึงจะมีผลโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
เมื่อไม่มีน้ำความชื่นในดินผมมั่นใจว่าหญ้าตายหมด เพราะผมมีประสบการณ์ 
สนามฟุตบอลหน้าเทศบาล จากเมื่อก่อนที่ซ้ือที่มาเป็นเนินทราย เอาทรายที่สูงมา
ใส่ข้างหลังปรับเป็นสนาม ปรากฏว่าหน้าฝนมีหญ้าอยู่บ้าง พอหน้าแล้งหญ้าตาย
หมด จึงต้องแก้ไขเพ่ิมถมหน้าดินหนา 10 เซนติเมตร เหมือนที่ท่านเห็น ก่อนที่ผม
จะหมดวาระ เมื่อปี 2556 ก็ได้ทำงบประมาณปรับถมดินเพ่ิมขึ้น  และถ้าเป็นการ
ปลูกหญ้าต้องมีหน้าดิน   ถึงที่โรงเรียนหนองปลิงนั้นไม่มีหน้าดินและถนนที่ทำ
มาแล้วสูงกว่าพ้ืนสนามเดิม และความสูงก็ต่ำกว่าผิวจราจรที่ทำไว้แล้ว และก็ตรวจ
พบขอบกพร่องที่ต้องแก้ไขอยู่หลายประการ  ผมจะชี้แจงด้วยเหตุผลที่จะต้องแก้ 
การแก้นั้นแก้เพ่ือให้ดีขึ้น แก้เพ่ือให้ดีขึ้นแก้เพ่ือให้เป็นคุณแล้วก็ให้เกิดประโยชน์
กับทางราชการ และการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน ลงทุนไปล้านกว่าบาท 
ซึ่งหลักเกณฑ์ผมดูแล้วว่าตามวิธีการงบประมาณ ถ้าระเบียบเดิมอยู่ในข้อที่ 19 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการที่ทำให้ลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยน
สถานที่ก่อสร้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น อำนาจอยู่ที่สภาไม่ใช่
อยู่ที่นายก ประการที่สองโครงการนี้ได้มีการทำสัญญาจ้างไปแล้วก่อนผมเข้ามารับ
หน้าที่ ถ้าตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ปี 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมตามข้อ 129 โดยปกติแล้วถ้าได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การสั่งจ้างไปแล้วห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในวรรคต่อไป เห็นว่าถ้าให้ทำต่อ
ผลประโยชน์ไม่ได้รับเท่าที่ควรหรือผิดแบบจากวิชาช่างหรือทำให้ท้องถิ่น
เสียเปรียบ คือผมดูแล้วนะครับโครงการนี้ถ้าไม่แก้มีทั้งสองประการ 1. ผลสัมฤทธิ์
ของงานไม่ได้ผลเท่าที่ควร ประการที่ 2. ทำให้ท้องถิ่นเสียเปรียบอย่างแน่นอน 
รายละเอียดผมจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการนำเสนอขอแก้ไขในครั้งนี้ 
และตอนนี้ผู้รับเหมาเบื้องต้นผมได้สั่งหยุดงานนานพอสมควรแล้ว เขาก็โต้แย้งมา
ว่าทำไมมาพิจารณาล่าช้า  ผมก็บอกว่าอำนาจผู้บริหารถ้าแก้ เล็กๆน้อยๆ 
เปลี่ยนแปลงลดงานลดเงินเล็กๆน้อย ๆ เมื่อก่อนได้ แต่ตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นเขาห้าม
ทำในการลดงานลดเงิน ด้วยเหตุผลทั้งหลายผมก็นำเรียนชี้แจงด้วยเหตุผลเบื้องต้น 
และขอชี้แจงรายละเอียดว่าที่ต้องแก้ไขนั้นตรวจพบข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ซ่ึงผม
ก็ได้ทำสรุปแล้ว ผมสรุปไว้ให้เจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง ติดตาม
ผลการแก้ไขรายละเอียดวัสดุและแบบแปลนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล 7 คน หมู่ที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ผมก็ได้ทำหนังสือถึงปลัดในฐานะ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่างด้วย   จากการที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
เข้ามารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นั้น ได้ติดตามตรวจสอบ
การทำงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานโครงการที่ต้องรับช่วงทำงานตามอำนาจหน้าที่
ต่อไปนั้น  จากการตรวจดูสภาพพ้ืนที่และเอกสารหลักฐานโครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างสนามฟุตอลขนาด 7 คน หมู่ที่ 1 ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ โดย
ใช้จ่ายจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี    พ.ศ. 2564 ตามสัญญาจ้าง 
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ก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลคลองปราบ สัญญาเลขที่ 008/2564  เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2564 ระหว่างเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยนายธนภัทร  ตรีทัศน์ 
ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ ผู้ว่าจ้างกับ หจก.สุขเจริญคอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็น
จิเนียริ่ง ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ โดยนายชยพล  สุขเจริญ  ผู้รับจ้าง ในราคา
ค่าจ้างจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียด
ตามสัญญาจ้างและแบบรูปรายการตามที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด นั้น 
ซึ่งจากการตรวจสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างพ้ืนที่เดิมเป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนบ้าน
หนองปลิง เทศบาลตำบลคลองปราบ ได้เข้าไปดำเนินการทำถนนรอบพ้ืนที่สนาม
ทั้ง 4 ด้าน โดยถมหินคลุกยกระดับถนนสูงกว่าระดับพ้ืนสนามประมาณ0.20 
เมตร หรือ 20 เซนติเมตร โดยไม่ได้ฝั่งท่อระบายน้ำออกจากสนามเวลาฝนตกทำ
ให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากสนามฟุตบอลได้ แนวทางแก้ไขต้องถมดิน 
ยกระดับพ้ืนที่สนามให้สูงกว่าระดับถนนที่อยู่โดยรอบสนามและฝังท่อระบายน้ำ
ลอดถนนเพ่ือระบายน้ำออกจากสนามแต่ปรากฎว่าทางเทศบาลไม่ได้ดำเนินการ
กำหนดงานก่อสร้างถมดินยกระดับพ้ืนสนามและฝังท่อระบายน้ำออกจากสนามแต่
อย่างใด เกรงว่าเวลาช่วงฤดูฝนน้ำจะคึงขังในสนามไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก
การตรวจดูเอกสารหลักฐานประกอบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
ลักษณะงาน รายละเอียดแบบแปลน การประมาณราคารายการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการก่อสร้างนำเอารายการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาใช้กับสนาม
ฟุตบอลปลูกหญ้าจริงปรากฎว่า เอาแบบแปลนรายละเอียดสนามหญ้าจริงที่ใช้งบ
เหมืองไปทำแล้วก็เอาไปใช้กับสนามหญ้าจริง มันมีความแตกต่าง มาใช้กับสนาม
ฟุตบอลหญ้าจริงปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคจากการก่อสร้างสนาม
หญ้าจริง โดยสรุปได้ดังนี้ คือ 
 1. ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คน 
นั้น กำหนดลักษณงานขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 53 เมตร หรือพ้ืนที่  
1,749 ตารางเมตร  
 2. แบบแปลนตามเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนดประกอบสัญญา
จ้าง จำนวน 5 แผ่น  
 - กำหนดตามแบบแปลนลักษณะงาน ไม่ตรงกันแล้ว ตามสัญญากว้าง 33 
เมตร ยาว 53 เมตร ตามแบบแปลนกำหนดไว้สนามกว้าง 41 เมตร ยาว 61 
เมตร หรือพ้ืนที่ 2,501 ตารางเมตร ปลูกหญ้าจริงตามพ้ืนที่ถูกต้อง ผมก็ได้เรียก
ช่างมาถามว่าทำกำหนดสนามไว้ กว้าง 33 เมตร ยาว 53 เมตร แต่ทำไมเวลาทำ
ปลูกหญ้าอ้างว่าปลูกในสนามทำความกว้างไว้ 41 เมตร ช่างบอกว่าพร้อมบริเวณ 
ต้องกำหนดว่าพร้อมบริเวณ แต่ไม่ได้กำหนดว่าพร้อมบริเวณ ผมยกตัวอย่างพร้อม
ไหล่ทาง เป็นต้นว่าเราประกาศกำหนดจริง 6 เมตร ทำบดอัด 8 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1 เมตร อันนี้ก็ต้องบอกเพราะบริเวณรอบสนามข้างละกี่เมตร ต้องระบุให้
ชัดเจน นี้ไม่ได้ระบุเพียงแต่ชี้แจงว่าที่ผมทำปลูกหญ้ามากกว่าตัวสนามนั้น พร้อม
บริเวณ แต่ในนี้ไม่ได้กำหนดไว้ คือรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
 - ฝั งท่อระบายน้ำแบบท่อ perforate pipe dia 6 นิ้ ว เป็นประเภท
ใกล้เคียงไม่ใช่ PE ot เป็นท่อใยแก้วที่มีลักษณะเจาะปรุ คำว่าเจาะปรุให้น้ำมันซึม
ลงไปได้  ซึ่งใช้กับสนามหญ้าเทียมนั้นเพ่ือต้องการระบายน้ำใต้พ้ืนสนามหญ้าเทียม 
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แต่สนามหญ้าจริงไม่จำเป็นเพียงแต่ เราทำสโลบเหมือนสนามหน้าโรงเรียนคลอง
ปราบ ก็ไม่ต้องฝังท่อสนามหน้าเทศบาลเพราะเราปลูกหญ้าจริง  เพราะหน้าแล้ง
เราไปรดน้ำเราต้องการความชุ่มชื้น ให้ดินมันอุ้มน้ำ แต่ถ้าเราใส่ท่อเจาะปรุอีกน้ำ
จะซึมไปในท่อนั้นหมด มันไม่สามารถซึมให้หญ้าไปดูดน้ำไปเลี้ยงในฤดูแล้งได้ 
เพราะท่อเจาะปรุนั้นไม่จำเป็นต้องใช้กับสนามหญ้าเทียม แต่สนามหญ้าเทียมที่
ปลูกกลางแจ้งนั้นเราต้องใช้เพราะเราปลูกหญ้าเทียมนั้นเราไม่ต้องให้มีน้ำคึงขัง แต่
ต้องใส่ท่อเจาะปรุ เพ่ือให้ระบายน้ำได้สนามหญ้าเทียมออกให้หมด   เพราะสนาม
หญ้าเทียมไม่ต้องการน้ำ มันก็เลยแตกต่างกัน และปริมาณ ในปร.4 กับแบบแปลน 
ซ่ึงผมถ้าท่านอยากจะรู้เหตุผลก็มีแบบแปลนเรียบร้อย  ซึ่งก็สรุปมาตามนี้ เพราะ
ฝั่งท่อระบายน้ำแบบท่อเจาะปรุ  เป็นท่อที่มีใยเหล็กม้วน เพราะยุบข้างในเหล็ก
ม้วนเป็นเกลียว เหมือนท่อดูดน้ำที่เป็นเกลียวแต่มันเจาะปรุให้น้ำซึมเข้าท่อได้หมด 
ทำแบบแปลนไว้ฝังท่อ 6 นิ้ว ด้านข้างสนาม 72 เมตร  ตามความเพียง 61 เมตร
ผมว่าไม่เป็นไร 72 เผื่อไว้ได้เผื่อออกพ้ืนสนาม และทำฝังท่อ 4 นิ้ว ท่อเจาะปรุ
เช่นเดียวกันข้างใน ฝังท่อ 4 นิ้วมาเชื่อม 4 นิ้วในสนาม มาเชื่อมท่อ 6 นิ้ว ข้าง
สนาม นี้คือลักษณะรายละเอียดแบบแปลน และก็ฝังท่อ 6 นิ้ว 72 เมตร ผมก็ไม่
ว่า เผื่อออกไปนอกสนามด้วย แต่ฝังท่อขนาด 4 นิ้ว ตามความกว้างของสนามนั้น 
ถ้าดูจำนวน 3 แผนในแบบแปลน  กึ่งกลางสนาม 1 แถว ห่างจากจุดกึ่งกลาง
ด้านข้างละๆ 12 เมตร ข้างละ 1 แถว เชื่อมต่อกับท่อ 6 นิ้ว ด้านข้างความยาว
แถวละ ถ้าผมดูแล้วถ้าขวางตามแนวความกว้าง  ก็กว้างเพียงแค่ 33 เมตร เอา 
33 เมตร  ไปคูณ 3 แถวนะครับ ตามความกว้างของสนาม ประมาณ 41 เมตร 
ให้ตามความยาวเลย แต่จริง ๆ ทำท่อไว้ขวางตามความกว้าง แต่ผมให้ขวางตาม
แนวยาว คือให้ 41 เมตรไปเลย  รวม 3 แถวเท่ากับ 123 เมตร ผมจะอธิบายว่า
เขาทำเกินอย่างไร นี้คือในแบบแปลน ไปดูใน ปร.4 ทรายถมสนามกว้าง 41 เมตร 
ยาว 61 เมตร หรือพ้ืนที่ 2,501 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ถ้าหนา 10 
เซนติเมตร พ้ืนที่ประมาณ 2,501 ลบ.ม. ใช้ทรายจริงกว้าง x ยาว x หนา เพียง
แค่ 250.1 ลบ.ม. เท่านั้น แต่ใน ปร.4 เกิน เดี่ยวผมจะอธิบายช่วงหลัง และงาน
ขอบคันหินเขียนไว้ว่า แท่งหินผมก็แย้งช่างว่าคำว่าก้อนหินกับแท่งปูนคอนกรีตมัน
ไม่เหมือนกัน คอนกรีตมันจะหนา 15 เซนติเมตร แต่มันยาว 1 เมตร แต่ก้อนหิน
มันเป็นก้อน ๆ  เขียนไว้ในแบบแปลนว่าฝังเป็นก้อนหิน แต่ทำจริง ๆ นั้นคือแท่ง
คอนกรีต มันคนละเรื่องกัน  งานขอบคันหิน ผมก็วงเล็บใหว้่าเป็นแท่งปูนคอนกรีต
วางขอบสนามไม่มีกำหนดในแบบแปลน มีแต่ ปร.4 ในแปลนไม่มี ผมดูละเอียดถี่
ถ้วน เรากำหนดผู้รับเหมาไม่ได้ผู้รับเหมาบอกว่าไม่มีในแบบแปลน มีใน ปร.4 
ประมาณการเท่านั้น ข้อ 3.รายการงบประมาณราคากลางค่อก่อสร้ างของ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน งบประมาณการสนามฟุตบอล
หญ้าจริง (ขนาด 53x 33 เมตร ) สนาม 7 คน หรือพ้ืนที่ 1,749 ตารางเมตร 
ตามรายการช่างประมาณการดังนี้  

  1. งานระบบปรับสนามและระบบระบายน้ำ 
 - งานปรับบดอัดพ้ืนดินเดิม เอา 61 x 41 ก็ได้แค่ 2,051 ตารางเมตร แต่
ช่างบอกว่ายังมีบริเวณขยายออกไปอีก อ้างว่าเป็นบริเวณต้องขยายปรับพ้ืนที่
ออกไปอีก โดยที่แจ้งไม่ได้ว่าขยายไปช่วงไหน หรือพ้ืนที่ที่กำหนดอยู่เหมือนหนอง
เตยหอม พ้ืนที่จริง 2 ไร่ ทำประมาณการไว้ 3 ไร่  อันนี้ก็เช่นเดียวกันไปเพิ่มงาน 
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ปรับพ้ืนที่  จาก 2,501 ตารางเมตร เป็น 2,801 ตารางเมตร  มันมาจากไหน
จำนวน เกินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 1,052 ตารางเมตร ถ้าผมบวกเลขผิดขอ
อภัยด้วย ราคาต่อตารางเมตรมันก็เกิน กลายเป็นงบประมาณตารางเมตระ 10.43 
บาท ละ 10.43 บาท เท่ากับเกินไป 10,690.75 บาท พ้ืนที่ก็เกินประมาณการ
ไว้ก็เกิน ผมดูรายละเอียดหมด  2.งานทรายถมหนา 10 เซนติเมตร ถมแค่พ้ืนที่
สนามกว้าง 33 x 53 เท่านั้น  แค่ถมเต็มทั้งพ้ืนที่ 2,000 กว่าตารางเมตร หนา 
10 เซนติเมตร ถ้าคิดใช้ทรายเพียงแค่ 250.1 ลบ.ม.เท่านั้น  แต่คำนวณประมาณ
การทรายถมไว้ 375 ลบ.ม. ช่างอ้างว่าเผื่อทรุดตัว ต้องคำนวณให้ชัดเจนว่าคิว
แน่นหรือหลวม  ถ้าทำค่าทรายไว้ 600 กว่าบาท มันต้องเป็นคิวแน่น ถ้าหลวมไป
ซื้อนาสารไม่เกิน 400 ราคา 600 นี้มันคิวแน่นไม่ตอ้งทำเผื่อ ถ้าคิดแบบนี้เกินกว่า
กำหนดในแบบแปลน เท่ากับ 375 - 250.1 เกินเท่ากับ 124.9 ลบ.ม. คิดเป็น
เงิน ราคาค่าวัสดุคิดไว้คิวละหรือ ลบ.ม.ละ  560.75 บาท ค่าแรงลบออก เท่ากับ
ทรายที่เกิน 124.9x 659.75 เท่ากับเดินไป 82,402.75 บาท ผู้รับเหมาไม่
ต้องทำงานแต่ได้เงินเพ่ิม ทำให้เทศบาลเสียประโยชน์ ผมเคยแนะนำประธานสภา
ครั้งก่อนที่ทำเหล็กคูระบายน้ำเกินไป 800 กว่าเส้น ผมคิดมาเป็นตันและมาถอด
เป็นเส้น ทางสภาขอปรับลดเงินก่อนอนุมัติ นี้อนุมัติไปแล้วผมไม่ได้โทษใคร แต่ผม
คิดทำความเป็นจริง ค่าทรายเกินไปแปดหมื่นกว่า ค่าปรับพ้ืนที่พ้ืนที่เกินไปหมื่น
กว่าบาท เก้าหมื่นแล้ว พวกโน้นไม่ต้องทำงานได้เงิน และงานปรับด้วยหิน หินไม่
จำเป็น หินที่จะไปถมท่อเจาะปรุนั้น ไปกันใหญ่จะเจาะปรุบนหินด้วยซ้ำถมทราย
เสร็จวางท่อ เอาหินมาถมปิดท่อนั้นเท่ากับเอาหญ้าไปปลูกบนหินครับ ผิเหลัก
เกณฑ์นะครับ แต่หญ้าเทียมไม่เป็นไรวางทับหินได้ แต่หญ้าจริงไปปลูกบนหินที่ถม 
ถมปิดพอฝังท่อเสร็จเอาหินไปถมบนแล้วก็ปลูกหญ้าเลย มันเป็นไปไม่ได้ผิดหลัก
วิชาช่างเลย ปลูกหญ้าจริง ถ้างานปรับพ้ืนที่ด้วยหิน หิน3/8 ที่เอามากองนั้น ปิด
แนวท่อ 89 ลบ.ม.ๆละ ค่าวัสดุ 580 บาท ค่าแรง 99 บาท เท่ากับได้หินที่เอาไป
ใส่ 60,000 กว่าบาทอีก ไม่จำเป็นต้องใช้ในสนามหญ้า เนื่องจากปลูกหญ้าจริง 
นั้นต้องรองด้วยดิน และงานวางท่อเจาะปรุ ขนาด 6 นิ้ว ผมให้เลยจำนวน 72 
เมตรๆละ ราคาแตกต่างด้วยนะครับ ราคาท่านพิจารณาครับ 6 นิ้ว 72 เมตร  
เมตรละ 310 บาท เป็นเงิน 22,320 บาท งานวางท่อระบายน้ำเจาะปรุ  4 นิ้ว 
จำนวน เมื่อกี้ผมคูณ 123 เมตร ครึ่งกิโลกว่า เอามาจากไหน จำนวน 594 เมตร 
เอาไปวางตรงไหน ในแบบแปลนเขียนไว้ 3 จุด แต่คำนวณท่อไว้เหมือนเหล็กหมู่ 1 
เลย 594 เมตร ครึ่งกิโลกว่า เกินกำหนดในแบบแปลน  คำนวณได้จำนวน 3    
แถว ๆ ละ 41 เมตร เพียงแค่ 123 เมตร ประมาณการเกินเท่ากับ (594-123) 
เกินไป 471 เมตร ๆละ 370 บาท ค่าท่อปรุ 4 นิ้ว สูงกว่าราคาท่อปรุ 6 นิ้ว ท่อ
เจาะปรุ 6 นิ้ว 310 บาท แต่ท่อเจาะปรุ 4 นิ้ว 370 บาท มีที่ไหนละครับ เกินคิด
เป็นเงิน 174,270 บาท เป็นแสนนะครับ และงานปูแผ่น แผ่นยางทับอีกทีหนึ่ง 
เอาแผ่นยางไปทับหินและเอาหญ้าปลูกบนแผ่นยาง แผ่นยางทับท่อระบายน้ำ 209 
ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 95 บาท เป็นเงิน 19,855 บาท ไม่จำเป็นต้อง
ใช้เลยปลูกหญ้าจริงไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าหญ้าเทียมโอเคนะ ผมเห็นแล้วเอาแผ่นยาง
ไปปูทับหญ้าเทียมโอเค เอาสนามหญ้าเทียมมาใช้ล้วน ๆ เลยซ่ึงมันแตกต่างกัน 
และงานขอบคันหิน ที่เขียนหินเป็นก้อน แต่ไปดูเอามาเรียงจริงท่านไปดูเรียงไว้บ้าง
แล้วเป็นแท่งคอนกรีต 204 ก้อน  แท้ท่ีจริงเป็นแท่งคอนกรีตไม่ใช่หิน ลักษณะเป็น
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คานฟุตบาต จำนวน 204 ท่อนๆละ 270 บาท เป็นเงิน 55,080 บาท ไม่มีใน
แบบแปลน มีแต่ ปร.4 แบบแปลนไม่มี ว่าหินนั้นเรียงตรงไหน  เห็นนำมาวางไว้
ขอบสนามด้านทิศเหนือและทิศใต้ คือวางไว้บ้างแล้ว ผมเอาของจริงมาพูดเลย  
2. งานติดตั้งงานสนามหญ้า  งานปลูกหญ้าพลาสพาลัม โอเคปลูกหญ้า คำนวณไว้ 
จำนวน 2,501 ตารางเมตรๆละ ทั้งค่าปลูกค่าหญ้า 65 บาท โอเคถือว่าราคาพอ
ไปได้  เป็นเงิน 162,565 บาท อันนี้โอเค รายการนี้ต้องใช้และตรงกับแบบแปลน
สนามฟุตบอล ขนาด 61x 41 เมตร หรือพ้ืนที่ 2501  ตารางเมตร ที่ตรงผมก็ว่า
ตรง อันนี้โอเค และงานเสาประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย จำนวนเสาประตูฟุตบอล
พร้อมตาข่าย 1 คู่  จำนวน 2 ชุด ๆละ  7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 
โอเคตรง ระบุแล้วว่าต้องใช้ สนามต้องมีประตูฟุตบอล และรวมทั้งสิ้นถ้าคิดตามนี้
นะครับไม่ใช่ใช้เงินเป็นล้าน ต้นทุนการดำเนินงานไม่เกิน 830,000 กว่าบาท หัก
ที่ทำเกินออกไปแล้ว ถ้าสนามเพียงแค่นี้ใช้เพียงไม่เกิน 830,000 บาท แต่ตั้งไว้ 
1,000,000 กว่าบาท เทศบาลเสียประโยชน์ไป 200,000 กว่าบาท โดยรับจ้าง
ไม่ต้องทำอะไรเลย ซึ่งปริมาณงานของวัสดุอุปกรณ์ที่ประมารการเกินงานตามแบบ
แปลน จำนวน 6 รายการ ที่ผมชี้แจงไปแล้วเมื่อกี้ ประมาณการเกินไป 6 รายการ 
คิดเป็นเงินก็หลายบาท ผมก็เลยต้องสั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขเพราะสัญญาที่ทำไว้แล้ว
ผมไม่ใช่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างคือปลัด แต่ผมมารับช่วงผมก็ไม่สามารถยกเลิกโครงการได้ 
จำเป็นต้องสานต่อ แต่ต้องแก้ไขให้มันถูกต้องทั้งสัญญารายละเอียดแบบแปลน   
ปร.4 และก็ให้มันถูกต้องกับสนามหญ้าจริง อย่าเอาแบบแปลนสนามหญ้าเทียมมา
ใช้ มันสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เลย ผมก็ได้แนะแนวทางแก้ไขว่าพ้ืนที่เรายังมี
เหลือ ผมแนะนำว่า 1. แก้ไขโดยการเพิ่มพ้ืนที่ 2.งดปริมาณวัสดุที่ไม่จำเป็นออกไป 
ถ้าเอาทรายมาเป็นดิน ถ้ามาพอก็เอาวัสดุที่เรายกเลิก ท่อเจาะปรุนั้นเอามาเป็นค่า
ดินในการปรับถมเพ่ิม แล้วผมให้เพ่ิมคูระบายน้ำรอบสนามเหมือนสนามตรงนี้ของ
โรงเรียนพึงทำแต่ทำเลียบถนนให้มาเป็นคูระบายน้ำรอบสนามแทน ยกเลิกลดท่อ
เจาะปรุออกแล้วเอาค่านั้นมาเป็นค่าถมดินเพ่ิม มาเป็นค่าทำคูรอบสนามแล้วก็ฝัง
ท่อรอบถนนที่ทำไว้แล้ว เพ่ือระบายน้ำออกจากสนามให้ได้ ผมก็แนะนำอย่างนี้ซึ่ง
วันนั้นเชิญผู้รับเหมามาแล้ว ผู้รับเหมาก็ยอมรับว่าให้เราแก้เดี๋ยวเขาจะมาดูอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือถมดินแล้วจะต้องใส่ปุ๋ยดินตารางเมตรละอย่างน้อย 2 ถุง เพ่ือรองรับ
สนามหญ้า ซึ่งปกติผมไปดูตัวอย่างที่อ่ืนแล้วทำเช่นนี้นะครับ คือถมดินเสร็จโดยปุ๋ย
ดินแล้วจึงจะปลูกหญ้า แล้วก็ต้องปรับทำสโลปในสนามทั้ง 4 ด้าน จุดกึ่งกลางข้าง
ต้องต่ำกว่าซึ่งเขาก็ทำอย่างนั้นกันทุกที่ โดยไม่ต้องฝั่งท่อเจาะปรุระบายน้ำ ทำ
เป็นสโลปน้ำพอฝนตกมันก็จะไหลไปขอบสนามลงคู และไหลไปที่เราทำคูรองรับ
เอาไว้ให้ ซึ่งรายละเอียดในการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจากของเดิมเป็นของใหม่ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ได้ถ่ายเอกสารให้ทุกท่านไปดูรายละเอียดหมดแล้ว ก็ให้ท่านได้ดูผมไม่
ต้องชี้แจงว่าสาเหตุที่ต้องแก้ไขเพราะมันเป็นอย่างนี้จริง ๆ แต่จะแก้ไขของเดิมไป
เป็นของใหม่อย่างไรนั้นก็รายละเอียดอยู่ในมือของทุกท่านแล้ว งานที่แก้ไขผมบอก
ว่าให้เปลี่ยนจากถมทรายเป็นถมดิน และทรายอนุโลมทรายปนดิน ก่อนปลูกให้ถม
หนาได้ไม่เกิน 0.05 เมตร แต่ต้องทรายปนดิน แก้ไขปรับใหม่ค่อยมาทำสัญญากัน
ใหม่ ก็ว่ากันไป ถ้าทำตามที่ขอแก้ไขนี้จะได้พ้ืนที่สนามเพ่ิมขึ้น จาก 1,700 กว่า
ตารางเมตร หรือสองไร่นะครับ เพราะพ้ืนที่มีเพียงพอ ของเดิม 1,759 ตาราง
เมตร ถ้าปรับแก้ตามนี้เงินเพียงพอเงินเท่าเดิม ก็ยกเอาค่าโน้นที่ไม่จำเป็นมาตัด
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ออกและมาทำเพ่ิม จะได้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นนะครับจาก 1,700 กว่าตารางเมตร 
กลายเป็น 3,200 ตารางเมตร จากไร่กว่าจะได้พ้ืนที่เพ่ิมเป็นสองไร่ ได้งานเพ่ิมนะ
ครับ และก็ดินก็ถมแล้ว แล้วก็จะได้งานคูระบายน้ำรอบสนามด้วย อย่างน้อยก็ได้
สามด้านกำหนดไว้ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 240 เมตร พร้อมฝาปิดรอบสนาม
เหมือนของโรงเรียนบ้านคลองปราบ มีบ่อพักและมีท่อลอดถนนจะไปทิ้งที่รถไฟที่
ลุ่มก็แล้วแต่ คือต้องการระบายน้ำออกจากสนามให้ได้ ผมก็ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา 
จึงแจ้งมาเพ่ือทราบเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่
ทางราชการกำหนดต่อไป ขัดข้องประการใดแจ้งให้ทราบด้วย เพราะพ้ืนที่จริงไป
วัดแล้วนะครับทิศเหนือท่ีเหลือนอกจากถมสนาม ได้ 68 เมตร ทิศใต้ได้ 52 เมตร 
ทิศตะวันออก 61 เมตร  เอาพ้ืนที่จริงผมไม่ได้ยกเมฆ ทิศตะวันตก 67 เมตร 
สามารถขยายพ้ืนที่ได้เพ่ิมขึ้นแน่นอน ส่วนรายละเอียดถ้าท่านใดสงสัย ผมก็
ขออนุญาตแก้เมื่อแก้เสร็จก็ได้ไปว่ากับผู้รับจ้างอีกน้องวุฒินะ น้องวุฒิมีอะไร
จะเสริมในเรื่องระเบียบบ้าง ผมก็ขออนุญาตนำเรียนขอแก้ไขสนามฟุตบอล
ด้วยเหตุผลความจำเป็นเพียงแค่นี้ก่อนครับ  ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา  ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ในส่วนของ
ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.2 เป็นวาระแจ้งทราบ เพ่ือที่ประชุมสภาทราบในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนประมาณการแนบท้ายสัญญานะครับโครงการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ 1 ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 97 และ 98 ซึ่งการแก้ไขในส่วนแนบทา้ยสัญญา ปกติมันจะแก้ไขไม่ได้นะ
ครับ แต่ตามมาตรา 97 กรณีที่จะแก้ไขได้ต้องเป็นการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
การแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และการแก้ไขนั้นก็เพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ และประโยชน์สาธารณะ เมื่อการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
นะครับ ทางหน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยทราบนะครับ วันนี้ก็เลยแจ้ง
ในส่วนของสภาทราบ ในการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดแบบแปลนประมาณการ 
ของโครงการที่เกี่ยวข้องครับโครงการนี้ ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือในส่วนของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 161 การลงนามในสัญญาการแก้ไขสัญญา ตามระเบียบนี้เป็น
อำนาจของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ และในส่วนของข้อ 165 ในการแก้ไขสัญญาและ
ข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา และหน่วยงาน
ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพวัสดุ รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของวัสดุ
ของงานตามสัญญา ข้อตกลงกับวัสดุที่ได้ทำการแก้ไขนั้นก่อนสัญญาแก้ไขหรือ
ข้อตกลง คือการเปรียบเทียบ เมื่อมีการแก้ไข มีการอนุมัติแก้ไขสัญญาแล้วให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาที่แก้ไขนั้น วันนี้นะครับ ในส่วนของ
ขั้นตอนวันนี้ก็ถือว่าทางเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น เรา
ก็ได้มีการแก้ไขในส่วนของแบบแปลน และประมาณการของโครงการดังกล่าว และ
มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบก่อนที่จะไปดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องของ



 ๑๐ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก็คือคณะกรรมการตรวจงานจ้างและจะต้องพูดคุยกับทาง
ผู้รับจ้าง และหลังจากนั้นจะต้องดำเนินการในส่วนของงานพัสดุในการทำส่วนแนบ
ท้ายสัญญาต่อไป ซึ่งจะต้องมีการลงนามระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างในส่วนของส่วน
แนบท้ายสัญญาที่เปลี่ยนแปลง สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการแจ้งที่ประชุมสภา
ทราบ ว่าเราได้มีการเลี่ยนแปลงโครงการตามรายละเอียดที่ท่านนายกนำเสนอ 
และเอกสารที่ท่านนายกได้เสนอไว้ต่อสภานะครับ เพ่ือว่าทางสภาจะได้ทราบว่า
หลังจากนี้จะมีการดำเนินโครงการก่อสร้างก็จะเป็นไปตามแบบแปลนใหม่นะครับ 
ที่ทางเทศบาลตำบลคลองปราบได้แก้ไข เพื่อเป็นการตรวจสอบติดตามอีกทางหนึ่ง
ด้วย ครับขอเรียนไว้แค่นีค้รบั 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับมีสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ  เชิญท่านบรรยงค์     
บุญอินทร์  ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิก ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ กระผมนายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเขต 2  โครงการนี้
ผมเห็นด้วยครับ มีประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนตำบลคลองปราบครับ ผม
ขอขอบคุณท่านนายกครับที่ได้ตรวจสอบโครงการ ผมเชื่อว่าท่านนายกสมหมาย 
ไม่ใช่นายกตรายางครับ ท่านตรวจสอบโครงการต่าง  ๆรายละเอียดผมมั่นใจว่า
ท่านนายกได้ถอดแบบแปลนได้ ท่านดูครับครั้งนี้ที่ผ่านมาครับถ้าท่านไม่ทำแบบนี้
ครับงบประมาณ 200,000 กว่าบาทครับ ผู้รับเหมาได้สบายเลยครับ ได้ทั้ง     
เฟคเตอร์ได้ทั้งผลกำไรงานที่ออกมาครับ ทั้งๆ ที่ว่าไม่จำเป็นไม่มีในแบบครับ มีใน 
ปร.4 ครับท่านคิดดูครับ ผมอยากให้ท่านนายกให้ทำงานให้แล้วเสร็จครับ ผมว่า
โครงการนี้นะครับผู้รับเหมาจะเห็นด้วย เห็นด้วยอยู่ที่ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง ผมมี
ข้อสังเกตว่าแบบเปลนตัวนี้ครับ ครั้งก่อนสัญญาณของผมเองนะครับช่างเทศบาล
ไม่ได้เขียนเองครับ อาจจะเป็นช่างผู้รับเหมาเป็นคนเขียนให ้แต่ให้ช่างของเราเป็นผู้
เซ็นรับรอง ความคิดของผมครับ ขอบคุณมากครับท่าน 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ  ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
 

นายสิทธิชยั  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกยีรติ
ทุกท่าน ผมสิทธิชัย  มีศรี  เขต 2 หมู่ 1 หมู่ 5 ผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านนายก
ที่เห็นความสำคัญของสนามฟุตบอล ของพ่ีน้องหมู่ที่ 1 โดยเฉพาะเยาวชนในพ้ืนที่
หมู่ที่ 1 ก็เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่ในการเล่น มีพ้ืนที่ในการฝึกซ้อมฟุตบอล ที่ผ่านมาสนาม
ไปสมดุลสักเท่าไหร่ แต่ผมเองมี 1 คำถาม 1 เรื่อง ที่อยากจะถามจากโครงการที่
ผ่านมากับโครงการนี้ผมดูในเรื่องของเฟคเตอร์ F ซึ่งที่ผ่านมาทุกโครงการค่า     
เฟคเตอร์ F อยู่ที่ 1.2 กว่า แต่ ทำไมโครงการนี้อยู่ 1.3 กว่าครับ ครับเรียนเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 



 ๑๑ 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 ครับท่านนายกมีอะไรจะอธิบายขอเชิญครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับผมก็ทักท้วงเจ้าหน้าที่แล้วครับว่าผมให้ทำเฟคเตอร์ F ประมาณ 1.27 
กว่า เจ้าหน้าที่มานำเรียนว่าตามกรมบัญชีกลางนั้นได้ตั้งค่าแฟคเตอร์ F ตามที่
เสนอนั้นนะครับ ผมก็ได้ท้วงติงแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเอาค่าเฟคเตอร์ F ตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนดครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอไปวาระอ่ืนครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ สมัยสามัญ 
สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่19 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2564  ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
ให้แก้ไขตรงไหนบ้างครบั ขอเชิญท่านวารุณี  แก้วจันทร์  ครับ 
 

นางวารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 หน้าที่ 36   บรรทัดที่ 8 ข้อความเดิม “บุญนาค ” ขอแก้ไขเป็น ข้อความ
ใหม่ “ แก้วจันทร์ ”  
 หน้า 36 บรรทัดที่  10 ข้อความเดิม “ไม่ได้นะครับ ” ขอแก้ไขเป็น 
ข้อความใหม ่ “ไมไ่ด้นะคะ” 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
เมือ่วันพฤหัสบดีที ่19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ้น ครบั 
 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ..............10....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .......................เสียง  
                                                           งดออกเสียง .......................เสียง 
                                                            ไม่อยูใ่นที่ประชุม ................เสียง 

 
นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 ต่อไป 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ สมัย
สามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2564  ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ สมัย
สามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ้น 
 



 ๑๒ 
มติที่ประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ..............10....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .......................เสียง  
                                                           งดออกเสียง .......................เสียง 
                                                            ไม่อยูใ่นที่ประชุม ................เสียง 
 
 

ระเบียบวาระที ่ 3  เรื่องกระทู้ถาม   
   ไม่มีครับ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
   ไม่มีครับ 
   

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ผมขอพักการประชุม  10 นาทีครับ (ขณะนี้เวลา 11.30 น.) 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
    ขณะนี้เวลา 11.40 น. ผมขอดำเนินการประชุมต่อครับ 
   ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 5.1 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ ในกิจการด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่  

    - การป้องกันแก้ไขปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมทุกด้าน 
- การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และท่ี
สาธารณประโยชน์  
- มีส่วนร่วมในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ตำบลคลองปราบ 
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ตำบลคลองปราบ  
- อ่ืน ๆ ตามอำนาจหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลคลองปราบ 
ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ 
 

นายสมหมาย   หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับผมขอพูดรวมสองหน้าที่เลยครับ คือ 1 เรื่องการเสนอให้สภาพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบใหม่ซึ่งผมก็เปิดพบระเบียบเก่า ถ้า
ระเบียบเก่านั้นการดูแลสิ่งแวดล้อมคือบริเวณเหมืองนะครับตั้งแต่ ปี 2547 
ขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ ซึ่งอันนี้ก็
แต่งตั้งโดยคำสั่งของส่วนกลาง คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามคำสั่ง
เดิมนั้นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมคำสั่งของกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งผู้ดำรง
ตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 1. นายกเทศมนตรี 2. ปลัดเทศบาล   
3. ผู้อำนวยการสำนักงานหรือกองการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ข้อ 3 นั้นเราไม่มี
เจ้าหน้ าที่  สมัยผมเป็นนายกอบต. ก็มี  1 . นายกอบต.   2 . ปลัด อบต .                
3. ผู้อำนวยการหัวหน้าสาธารณสุข ตอนนั้นเราไม่มีก็เป็นโดยตำแหน่งมีผมกับปลัด 
ตอนนี้ผมสานต่อว่ามาเป็นนายกเทศมนตรี ก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมโดยตำแหน่งก็คือ
มีผมกับปลัด และก็มีผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่เราเปิด



 ๑๓ 
กรอบแล้วแต่เรายังไม่มี ถ้าอ้างระเบียบเดิมนะครับ และก็ส่วนที่ 2. ตอนนี้คุย
กับน้องวุฒิว่าระเบียบใหม่ให้มีฝ่ายสภาด้วยใช่ไหมครับดูแลไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่
เกิน 7 คน และส่วนที่ 2 กองทุนเหมืองแร่ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุน
เหมืองแร่นั้นถ้าตามระเบียบที่กำหนดไว้เป็นรายได้เป็นเงินบำรุงที่ทางอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้วางระเบียบ แบบเสนอระเบียบกองทุนพัฒนาเหมือง
แร่แบ่งเป็น 2 ยอด ยอดที่ 1 ให้ดูแลด้านสุขภาพอนามัยแห่งละ 200,000 บาท
ต่อปี และกองทุนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม แห่งละ 500,000 บาทต่อปี รวมแล้วทั้ง
สองยอดนั้นก็ในวงเงินงบประมาณสถานประกอบการละ 700,000 บาท ต่อปี ที่
จะมาดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบพ้ืนที่และดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยพ่ีน้อง
ประชาชนเป็นต้นว่าจะไปตรวจสุขภาพประจำปี อะไรก็ตามแต่นะครับ อันนั้นก็อยู่
กับเราจะเขียนโครงการ ขอสนับสนุนเงินเหมืองแร่ได้ และระเบียบนั้นผมก็ขอ
อนุญาตว่าผมก็ไปขอมาแล้ว และประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานการเหมืองแร่ 
เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่  
พ.ศ. 2559 ก็มีหลายข้อผมจะไม่ขออ่านนะครับ แล้วก็ภาคส่วนที่สามารถเป็น
คณะกรรมการทั้งโดยตำแหน่ง และโดยการเสนอเพ่ือจะได้แต่งตั้ ง กองทุน
ประกอบด้วย มีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เขาใช้ว่า
พัฒนาหมู่บ้าน แต่ของเราพื้นที่รอบเหมืองแร่ พื้นที่รอบจริง ๆ เรามีหมู่ 1 เป็นหลัก 
และก็มีหมู่ 3 ส่วนหมู่ 4 หมู่ 2 หมู่ 5 ก็มีอยู่ข้างทางรถไฟ และว่าศึกษาแล้วของ
เราให้ครอบคลุมทั้ง 5 หมู่ คือคำว่าสิ่งแวดล้อมคือให้มีสิทธิใช้ได้ทั้ง 5 หมู่ คือคุย
กันแล้วเบื้ องต้น ซึ่ งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยตัวแทนที่ จะไปเป็น
คณะกรรมการดูแลนี้นะครับ คือตามระเบียบโครงสร้างคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์เหมืองแร่ประกอบด้วย 1.ผู้ที่เป็นคณะกรรมการมีผู้ถือประทานบัตรหรือผู้
ที่รับช่วงได้รับมอบหมายทำการเหมืองแร่หรือผู้แทนเหมืองแร่ 2. ผู้แทนส่วน
ราชการท้องถิ่นคือของเราประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิก แล้วก็ปลัด แล้วก็ผู้แทน
ภาคประชาชน หมายถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย และเป็นที่ปรึกษาร่วมก็มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข พัฒนากรประจำท้องถิ่น ผู้แทนวัด ผู้แทนสถานศึกษา เรามีหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องก็มีสาธารณสุข พัฒนากรเราไม่มี  ผู้แทนวัด และก็สถานศึกษา
คือ ผอ. ตอนนี้ผมดูแล้วถ้าตามที่ผมให้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันที่ปรับปรุงแล้ว ผมดู
สัดส่วนแล้วนะครับ เหมืองใช้สิทธิเป็นผู้แต่งตั้งเอง ท้องถิ่นเป็นเพียงคณะกรรมการ
เท่านั้น โดยอาศัยว่า โดยเฉพาะบริษัทปูนซีเมนต์ ตัวแทนเหมืองหาดใหญ่ ไม่มี
ปัญหาเพราะผู้จัดการเข้าใจ ก็มีหนึ่งเดียวอนาคตเหมืองเจียรตอนนี้ทราบว่า
ประทานบัตรอนุญ าตแล้ว จะให้ ผู้ จั ดการคนใหม่หรือ พ่ีสมรักษ์  มาเป็ น
คณะกรรมการร่วมดูแลกองทุนนี้ผมก็ไม่ทราบ ปูนซีเมนต์ตอนนี้ทั้งผู้จัดการรอง
ผู้จัดการเต็มไปหมด โดยสัดส่วนตอนนี้ทางเหมืองเยอะกว่าท้องถิ่น ผมดูแล้วเขาก็
เอาเปรียบ เพราะจริง ไม่ใช่เงินเขาแล้ว มันเป็นเงินกองทุนแล้ว ตามจริงต้องไปหา
คณะกรรมการสี่ห้าฝ่ายดังที่ผมกล่าวนี้ ต้องมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ตอนนี้
สัดส่วนของท้องถิ่นน้อยกว่าเพ่ือนเลย ผมก็โต้แย้งแล้ววันนั้นในที่ประชุมเลยแต่ผม
โต้แย้งอยู่คนเดียว ส่วนใหญ่ลงมติของท้องถิ่นเอาแค่นั้นพอ มากเรื่องมากความเขา
บอกว่า ผมจะหาระเบียบมาผมเสนอใหม่ผมก็ขอเปลี่ยนแปลง ที่จริงสิ่งแวดล้อมนี้
เวลามีปัญหาให้ท้องถิ่นอยู่หัว แต่เวลาเงินเข้าให้ท้องถิ่นอยู่หางแถว ผมเสียงเดียวสู่
เพ่ือนไม่ได้เลย แต่เราก็เอาตามกฎระเบียบ ที่เรามีอยู่ ไม่ใช่เอาตามอำเภอใจ 



 ๑๔ 
กฎระเบียบต้องมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ผมเลนขอเสนอว่าวันนี้ฝ่ายสภาก็ต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมเพราะฝ่ายสภาก็เป็นตัวแทนประชาชน เวลามีปัญหาบางที
ชาวบ้านเรียกหาเรา เราปฏิเสธว่าไม่ไปร่วมไม่ไปทำเราก็มีหน้าที่ ผมอยากจะให้ทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเหมือนโครงการนี้ เราต้องปรึกษา ฝ่ายบริหารทำได้แค่นี้ 
อำนาจสภาเราก็ต้องเสนอสภาตามข้ันตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน ผมหัวเดยีวกระเทียมลีบ
ผมสู้ไม่ได้แล้ว ไม่ใช่เอาสภาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เข้าใจนะ แต่ต้องหากำลังเพ่ิมตาม
สัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือจะได้ไปร่วมเพ่ือพิจารณาร่วมกัน ในฐานะเป็น
ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนต้องรู้ปัญหา เราเป็นฝ่ายต้องแก้ปัญหาประชาชนใน
เบื้องต้น บางทีส่วนกลางเขาก็ปล่อยปละละเลยหลายเรื่อง ถึงเอาคนที่เขาไม่ได้รู้
ปัญหาชาวบ้านมาแก้มันก็ยากนะ เป็นต้นว่าอยู่ท้ายสุด ระเบิดมีฝุ่นละอองเขาก็
ไม่ได้เห็น แต่เราอยู่นี้ชาวบ้านโทรมาส่งไลน์มา นายกไปดูให้หน่อยวันนี้ฝุ่นละออง
เยอะผมก็ไปอีก นี้ไลน์ชาวบ้านส่งมาเรื่อยปัญหาเหมืองหลายครั้งแล้ว ช่วงนี้ผมก็
ไม่ได้คุยนอกรอบคือคุยว่าที่ เราประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เสร็จแล้วพอใช้
เงินกองทุนที่ยังค้างจะลอกห้วย ผมก็กำหนดไม่ได้ถ้าผ่านเหมืองไหน เทศบาลไม่
สามารถตั้งงบได้ ก็ต้องอาศัยเงินอุดหนุนเหมืองแก้ไข เขาว่าเงินไว้ทำอ่ืนก่อน ผม
เสนอแล้วชาวบ้านเดือดร้อนข้างบนโน้นเดือดร้อนจะลอกห้วยเป็นปัจจุบันก็ยังไม่ได้
ลอก ที่ขัดอยู่ระหว่างเหมือง วิวิ กับเหมืองปูนซีเมนต์ เหมืองหาดใหญ่ผู้จัดการลอก
ให้แล้วโดยใช้งบของเหมืองเอง จากรอยต่อซอยเกิดแป้นใต้ท่อเหลี่ยมนั้นแต่มี
ปัญหาเขาสร้างบ้านผิดก็เลยลอกได้เฉพาะเขตเหมือง แต่ฝั่งนี้พอติดเหมืองหาดใหญ่ 
เหมืองวิวิเดิมเขาอ้างว่าเขาไม่สามารถช่วยได้เพราะประทานบัตรเลิกประกอบการ
ไปแล้ว ปูนซีเมนต์ก็อ้างว่าเขาอาณาเขตไม่จรดห้วย นี่ก็เป็นปัญหา ทำให้ห้วยตื้น
เขิน เพราะในอดีตสมัยที่ผมเคยให้แนวทางก่อนเข้าสภากำหนดว่าฝุ่นละอองเหมือง
ต้องแก้ก่อน เรื่องหว้ยหนอง คลองบึงตื่นเขินเป็นหน้าที่ของเหมือง ที่จะต้องขุดลอก
ให้ใหม่โดยไม่น้อยจากสภาพเดิม เรากำหนดมาเช่นนั้นเมื่อก่อนก็ขออาศัย      
เหมืองเจียรบ้าง ลอกมาถึงสะพาน 5 ไม่มีปัญหา วันนั้นช่วย 5,000 บาท ลอกนิด
เดียวได้เฉพาะช่วงท่อ ผมเล่าว่าที่เราไม่สามารถทำงานได้สำเร็จเพราะติดขัดอยู่
อย่างนี้ เราก็ดับในชุดของเราให้ครบถ้วยเพ่ือจะได้ไปร่วมดูแลด้วย ครับเขาจะว่า
อย่างไรค่อยว่ากันอีกที ช่วงนี้ผมก็นำเรียนข้อขัดข้องในการทำงานเกี่ยวกับดูแล
สิ่งแวดล้อม และเรื่องเงินอุดหนุนเหมืองที่เทศบาลจะขอใช้มาแก้ปัญหาชาวบ้านแต่
ไม่ประสบความสำเร็จบางเรือง เลยทำให้งานล่าช้าปัญหาไม่ได้แก้ ก็เจอปัญหา
อย่างนี้ช่วงนี้ผมขออนุญาตนำเสนอแค่ก่อน ก่อนจะพิจารณาว่าฝ่ายสภาจะประสงค์
ผมก็คงไม่ก้าวล่วง แต่เราก็พิจารณามาทำงานร่วมกัน ผมก็นำเสนอเพียงแค่นี้ครับ 
ถ้าเจ้าหน้าที่จะชี้แจงระเบียบเพ่ิมเติม ขออนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ชี้แจ
ระเบียบเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 

    

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา  ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ในส่วน
ของระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ในข้อ 5.1 ในการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาเทศบาลในกิจการด้าน



 ๑๕ 
สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ตามเอกสารระเบียบวาระที่อยู่ในมือท่าน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่แล้ว ขั้นตอนของการคัดเลือกมันจะมี ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง คือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนานไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 107 ในการ
คั ด เลื อก  ให้ มี สมาชิ กสภาท้ องถิ่ น รับ รองไม่ น้ อ ยกว่ าสองคน  และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
มาตรา 32 สภาท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระทำกิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาในเรื่องใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภา
เทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล นี้คือระเบียบคร่าว ๆ เบื้องต้น ในส่วนของ
ขั้นตอนในการคัดเลือกตามวาระนี้ ก็จะมีอยู่สามขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือให้สภา
พิจารณาจำนวนสามถึงเจ็ดคน ให้สภาลงมติว่าจะเอากี่คน ขั้นตอนที่สองการเสนอ
ชื่อของสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการวิสามัญ ด้านสิ่งแวดล้อมจนครบตามจำนวน 
เรียงไปตั้งแต่คนที่หนึ่ง คนที่สองจนครบตามจำนวน ขั้นที่สามจากคณะกรรมการที่
ได้ตามจำนวนเมื่อกี้ให้คัดเลือกคณะกรรมการในส่วนนั้นออกมาสองคน เพ่ือมีส่วน
ร่วมในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพรอบพ้ืนที่เหมืองแร่อีกสองคน ส่วนแรกที่สภาต้องดำเนินการก็คือการ   
พิจารณาจำนวนคณะกรรมการวิสามัญด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเป็นลำดับแรกครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอจำนวนคณะกรรมการครับ ขอเชิญคุณ
บรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอ 7 ท่านครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับมีท่านใดจะเสนอ ขอเชิญท่านบัญชา  คงศิริ ครบั 
 

นายบัญชา  คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิก ผมขอ
เสนอ 5 ท่านครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีสมาชิ กท่ าน ใดจะเสนอ อีกไหมครับ  ถ้ าไม่ มี ผมจะขอมติ จำนวน
คณะกรรมการวิสามญั ต่อที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับท่านบรรยงค์  
บุญอินทร์ ให้มีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ.......5....ท่าน 
 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับท่านบัญชา  คงศิริ  ให้มีคณะกรรมการจำนวน 5
ท่าน โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ.......4....ท่าน 
   งดออกเสียง  1  ท่าน  



 ๑๖ 
    สรุปที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการวิสามัญทั้งหมด 7 ท่านครับ  
                      

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา  ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับลำดับต่อไปนะครับ จากจำนวนที่สมาชิกสภาเห็นชอบให้มีจำนวน 7 
ท่าน ทางสมาชิกสภาจะได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะเหมาะเป็นคณะกรรมการวิสามัญด้าน
สิ่งแวดล้อมเรียงลำดับไปตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งจนถึงคนทีเ่จ็ดครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับเชิญท่านสมาชิกเสนอ  ขอเชิญคุณบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ผมนายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเขตที่ 2 ผมขอเสนอนายทวีศักดิ์    
ชูหนู เป็นคณะกรรมการวิสามัญ ครับ  
 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรอง  1.นายวิมล  สื่อมโนธรรม 2. นายประเทพ  
ทองศิร ิ ต่อไปคณะกรรมการท่านที่ 2 ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี เสนอครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
    ผมสิทธิชัย  มีศรี เสนอนายกมล  บุญเนือง ครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ขอผู้รับรองครับ 2 ท่าน ครับ  ผู้รับรอง 1.นายบรรยงค์  บุญอินทร์     
2.นายบัญชา  คงศิริ   คณะกรรมการท่านที่ 3 สมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญท่าน
ประเทพ ทองศิริ  ครับ  
 

นายประเทพ  ทองศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน 
กระผมขอเสนอนายบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ขอผู้รับรองครับ 2 ท่าน ผู้รับรอง 1. นายวิมล  สื่อมโนธรรม 2.นาย
ทวีศักดิ์  ชูหนู  คณะกรรมการท่านที่ 4 ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านทวีศักดิ์ ชูหนู 
ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายทวีศักดิ์ ชูหนู ขอเสนอนายประเทพ  
ทองศิริ ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ขอผู้รับรองครับ 2 ท่าน ผู้รับรอง 1.นายวิมล  สื่อมโนธรรม 2. นาย
บรรยงค์  บุญอินทร์  คณะกรรมการท่านที่ 5 ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านวิมล     
สื่อมโนธรรม ครับ 



 ๑๗ 
 
นายวิมล   สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่าน ผมวิมล  สื่อ
มโนธรรม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอนางสาวกาญจนา  เพชรขน  ครับ 
  

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ขอผู้รับรองครับ 2 ท่าน ผู้รับรอง  1. ทวีศักดิ์  ชูหนู  2.นายบรรยงค์  
บุญอินทร์  ลำดับต่อไปเชิญเสนอคณะกรรมการท่านที่ 6  ขอเชิญท่านบัญชา  
คงศิริ ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอคุณสิทธิชัย  มีศรี  ครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ขอผู้รับรองครับ 2 ท่าน ผู้รับรอง  1. นายบรรยงค์  บุญอินทร์         
2.นายกมล  บุญเนือง  ขอเชิญเสนอคณะกรรมการท่านที่ 7  ครับ ขอเชิญท่าน
ประเทพ  ทองศิริ ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประเทพ  ทองศิริ ขอเสนอ
นายวิมล  สื่อมโนธรรม ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ ขอผู้รับรองครับ 2 ท่าน ผู้รับรอง  1.ทวีศักดิ์  ชูหนู  2. นายบรรยงค์  
บุญอินทร์  ได้เลือกคณะกรรมการครบทั้ง 7 ท่านขอเชิญท่านเลขาอ่านชื่อครับ 
 

นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน มีดังนี้  

1. นายทวีศักดิ์       ชูหนู 
   2. นายกมล           บุญเนือง 
   3. นายบรรยงค์       บุญอินทร์ 
   4. นายประเทพ       ทองศิร ิ
   5. นางสาวกาญจนา  เพชรขน 
   6. นายสิทธิชัย         มีศรี 
   7. นายวิมล            สื่อมโนธรรม 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจำสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ อีกครั้งหนึ่งครับ            

1. นายทวีศักดิ์       ชูหนู 
   2. นายกมล           บุญเนือง 
   3. นายบรรยงค์       บุญอินทร์ 



 ๑๘ 
   4. นายประเทพ       ทองศิร ิ
   5. นางสาวกาญจนา  เพชรขน 
   6. นายสิทธิชัย         มีศรี 
   7. นายวิมล            สื่อมโนธรรม 

ลำดับต่อไปจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ของสภาเทศบาลตำบลคลองปราบทั้ง 
7 ท่าน ผมจะให้ทางสภาเลือก 2 ท่าน จากคณะกรรมการ เพื่อเป็นคณะกรรมการ
กองทุนพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพ้ืนที่ เหมืองแร่ 
จำนวน 2 ท่าน ครับ ขอให้ทางสภาได้โปรดพิจารณาด้วยครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ครับขอเชิญท่านนายก ครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ขออนุญาตเพ่ิมนิดหนึ่งครับ คำว่ากรรมการสิ่งแวดล้อม ผมดูแล้วของเราได้
มี เฉพาะสถานประกอบการ ซึ่ งตอนนี้อำพลฟาร์ม ไก่  เขาก็ร้องเรียนมายัง
ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น และไปสิ่งแวดล้อมจังหวัด คณะกรรมการ 7 คนนี้ไม่เฉพาะ
ดูแลเหมืองอย่างเดียวโรงงานอุตสาหกรรม โรงเลื่อย ไม้ยาง อะไรดูแลได้หมด นี้
คณะกรรมการชุดที่ 1 ที่ 7 คนนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะเหมือง ต่อไปฟาร์ม  
อำพลมีปัญหา ผมก็ไม่ต้องไปคนเดียวแล้ว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ดข้าง
ฟาร์มอำพลเป็นร้อย เหม็นเข้าบ้านเขาผมก็ไปดับให้ตามสภาพ พอดีติดที่รถไป 
ต่อไปสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมลภาวะต่าง ๆ ชุดนี้ต้องดูแลร่วมกับบริหารนะครับ 
ไม่ใช่ดูแลเหมืองอย่างเดียว สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น 
แต่ส่วนคณะกรรมการชุดที่ 2 ที่เป็นตัวแทนไปบริหารจัดการเรื่องเงินสิ่งแวดล้อม
เหมืองแร่นั้น มีอยู่ 2 คนใช่ไหมครับน้องวุฒิ อันนี้ไปบริหารเงินอุดหนุนเหมือง
ทั้งหมด ต่อไปเหมืองละเจ็ดแสน 3 เหมืองก็สองล้านกว่าบาท ต่อไปให้ท่านมีส่วน
ร่วมจะได้บอกชาวบ้านว่าเงินนี้ใช้จ่ายอะไรบ้าง ตรงกับความต้องการของพ่ีน้อง
ปัญหาความเดือดร้อนสอดคล้องกับภารกิจหรือไม่อันนี้เราต้องช่วยกันดูแล ต่อไป
ผมก็ไม่หว้าเหว่แล้วเช่นเดียวกัน การพิจารณาก็แล้วแต่ท่านครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ครับเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ตามอำนาจหน้าที่ผมก็ได้แจ้งไว้ในระเบียบ
วาระการประชุม อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิสามัญด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้ง
ไว้ว่า  ด้านแรกการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมทุกด้าน   อันที่ 2  คือ
การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และที่
สาธารณประโยชน์  อันที่ 3 มีส่วนร่วมในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพ้ืนที่รอบ
เหมืองแร่ตำบลคลองปราบ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ตำบล
คลองปราบ อันที่ 4 คลุมไว้กว้าง ๆ ครับการดำเนินการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ด้าน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลคลองปราบ ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจง คือหมายความ
ว่ามลพิษ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทุกด้าน โดยที่เป็นอำนาจ
หน้าที่ของท้องถิน่ และสภาเทศบาลเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับ ลำดับต่อไปครับ  



 ๑๙ 
 
จะเป็นการพิจารณาของสภาในส่วนของคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกกันให้สภาคัดเลือกจาก 7 ท่าน เพ่ือให้เหลือ 2 ท่านที่จะเข้าร่วมใน
กองทุนพัฒนาพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพ้ืนที่เหมืองแร่
ครับ เพื่อให้สภาได้โปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญคณะกรรมการเสนอครับ ขอเชิญคุณประเทพ  ทองศิริ ครับ 

 

นายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายประเทพ  ทองศิริ ขอเสนอ
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ครับ    
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ครับขอเชิญท่านสิทธิชัย  มีศรี  เสนอครับ 
 

นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภา ผมนายสิทธิชัย  มีศรี  ขอเสนอ นายกมล  บุญเนือง 
ครับ 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  ขอเชิญ   
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ผมนายบรรยงค์  บุญอินทร์ ขอเสนอนายทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีการเสนอ 3 ท่าน ต้องมาเลือกเอา 1 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดจะเสนอ
กรรมการคนที่ 1 อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะให้มีการลงคะแนนโดยวิธีลับโดยเขียน
ชื่อในสลากครับ  ครับตอนนี้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย ขอเชิญเลขาสรุปคะแนน
การเลือกกรรมการคนที่ 1 ครับ  

    
 

นางสาวกาญจน  เพชรขน  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 นายบรรยงค์  บุญอินทร์ 5 คะแนน   นายกมล  บุญเนือง 1 คะแนน    
นายทวีศักดิ์  ชูหน ู 1  คะแนน  
 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 สรุปคณะกรรมการคนที่ 1 ได้ท่านบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ ลำดับต่อไป
เป็นคณะกรรมการทา่นที่ 2 มีท่านใดจะเสนอ ขอเชิญท่านบรรยงค ์ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ครบัผมขอเสนอนายทวีศักดิ์  ชูหนู เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 มีท่านใดจะเสนอ ถ้าไม่มี สรุปคณะกรรมการท่านที่ 2 นายทวีศักดิ์  ชูหนู 
ครับ  

 

 นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ต่อไปผมขอแจ้งวาระด่วนให้ที่ประชุมพิจารณา ครับ เป็นวาระที่ 5.2 ขอ
อนุมัติยกเลิกรายการซัมเมอร์ส และตู้ควบคุมไฟฟ้าในแบบแปลนของโครงการ
เจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองทิว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ด้วยเหตุมี
การระบุให้มีซัมเมอร์ส และตู้ควบคุมไฟฟ้าไว้ทั้ง2 โครงการ  แต่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ประมาณการ ใน ปร.4 และ ปร.5 สมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้ก่อนลงมติ 
ครับ ขอเชิญคุณบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับผมขอให้สมาชิกสอบถามเรื่องซัมเมอร์ส ก่อนนะครับ ความเป็นมาเป็น
อย่างไร ขอเชิญครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกไหมครับ ขอเชิญคณุประเทพ  ทองศิริ ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ผมอยากทราบว่าซัมเมอร์ส 
ยี่ห้ออะไร ขนาดเท่าไหร่ ครับผม 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับโครงการเจาะบ่อบาดาลนั้นไม่ได้เป็นโครงการใหม่ เป็นโครงการเก่า ที่
ได้เสนอและได้ผ่านสภามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งก่อน ครั้งที่ผ่านมาผมก็ขอ
อนุญาตเฉพาะเปลี่ยนแปลงสถานที่ ตอนแรกเป็นหมู่ 5 และมาเปลี่ยนเป็นหมู่ 1 
และหมู่ 2 จากหนองเตยหอมเป็นที่หนองทิว แต่ผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นผมก็เซ็นใน
การรับรองแบบไปแล้วผมก็ยอมรับ แต่ผมไม่ได้ดูว่า ปร.4 ประมาณการกับแบบ
แปลนนั้นไม่ตรงกัน คือในแบบแปลนมีซัมเมอร์สเจาะเสร็จพร้อมใช้งาน คอืทั้งเจาะ
บ่อเสร็จก็มีซัมเมอร์ส มีท่อ มีตู้ควบคุมไฟเรียบร้อย แต่ใน ปร. 4 นั้นประมาณการ
ไว้  ซัมเมอร์สไม่มี ตู้ควบคุมไฟไม่มี คือเจาะปล่อยเลย เบื้องต้นก็จะประกาศสอบ
ราคาแล้ว แต่ว่ามีผู้สนใจที่จะมาทำงานรับจ้างแต่พาไปดูสถานที่แล้ว พอดู
รายละเอียดใน ปร.4 ปรากฏว่าซัมเมอร์สไม่มี ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่จะใช้กับซัมเมอร์ส
ไม่มี โดยหลักการแล้วมอเตอร์แต่เป็นซัมเมอร์ส ถ้าเจาะแต่บ่อไม่มีเครื่องสูบน้ำใช้
ไม่ได้ ถึงไปดูโครงการสร้างหอถังไปแขวนไว้ที่สร้างหอถังมีซัมเมอร์ส ตู้ควบคุมไฟ
เรียบร้อย แต่ปัญหามีอยู่ว่า จะให้น้องวุฒิชี้แจง โครงการเขาะบ่อบาดาล แห่งละ 
200,000 บาท กับโครงการก่อสร้างหอถังพร้อมขยายท่อประปา งบคนละตัวกัน
ครับ โยกมาใส่กันไม่ได้ ถึงแนวทางแก้ไขช่วงนี้ ผมคุยกับน้องวุฒิแล้วตามระเบียบ
เราไม่ต้องให้ยุ่งยากไม่ต้องยกเลิกของเก่าเสนอใหม่เพราะว่ามันจะยุ่งยาก เพราะ
จ่ายขาดเงินสะสม ถึงดูแล้วเงินสะสมจะโอนงบที่ไม่จำเป็นต้องใช้คือค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการบรรจุ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ยี่ห้อนั้น
ราชการไม่ได้กำหนด แต่ที่เราเคยใช้ อายุการใช้งานนานคือแฟรงกิ้น แต่ระบบ



 ๒๑ 
ราชการเขาไม่ให้กำหนดสเปค ยี่ห้อ แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการได้แฟรงกิ้น ซึ่ง
มีอายุการใช้งานเป็นของนอกของเยอรมัน แต่ละยี่ห้อคุณภาพอายุการใช้งานไม่
เท่ากนั  แต่เรากำหนดสเปคยี่ห้อไม่ได้ ราชการเขากำหนดว่าห้ามล็อกสเปค ถึงผม
ว่าแนวทางออก ผมให้น้องวุฒิ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง ส่วนบ่อบาดาลนั้น 
ถ้าเราแก้ให้ปร.4 กับแบบแปลนตรงกัน ถ้ายึดตามปร.4 ถ้าเพ่ิมปร.4 มันก็เพ่ิม
ไม่ได้แล้ว เพราะเงินงบประมาณเต็มแล้วสองแสนนั้นมีรายการครบถ้วนแล้ว ก็เลย
ให้ลดแบบนะน้องวุฒิ ตัดซัมเมอร์ส กับตู้ไฟฟ้าออก และไปตั้งงบรายจ่ายใหม่ แต่
ละโครงการยกไปอยู่ซัมเมอร์สกับตู้ไฟฟ้าไปไว้โครงการ  เมื่อเจาะบ่อบาดาลแล้ว
เสร็จเราก็ประกาศพร้อมกัน ถ้าเอาซัมเมอร์สมาลงมันจะง่ายกว่า ส่วนรายละเอียด
นั้นขออนุญาตท่านประธานว่าให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงในเรื่องรายละเอียด 
เพ่ิมเติมว่าถ้าเราเป็นการว่าวันนี้ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณอันที่มี
ความจำเป็นน้อยกว่ามาใส่ที่มีความจำเป็นมากกว่า ซึ่งงบประมาณ 2565 นั้น
นายอำเภอได้อนุมัติผมก็ได้ลงนามประกาศใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ที่
ผ่านมา สามารถปรับแก้ไขได้เรียบร้อย รายละเอียดนั้นขออนุญาตท่านประธานว่า
ให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ขออนุญาต ขอบคุณ
ครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ครับขอเชิญคุณวุฒิชัย  แผ่นศิลา  ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  ครับท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก คณะผู้บริหาร ในส่วนของวาระที่
พูดคุยเมื่อกี้ อย่างแรกตามขั้นตอนเรามีวาระที่จะต้องเพ่ิมขึ้นคือ 2 วาระ ในข้อ 
5.2 และ 5.3  ข้อ 5.2 เกิดจากการประสบปัญหาในการจะดำเนินโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่  2  หนองทิ ว และของหมู่ ที่  1  บ้ านหนองปลิ ง 
งบประมาณเราตั้งไว้ 200,000 บาท โดยที่ประมาณการเราไม่ได้ระบุ เป็น
ค่าใช้จ่ายในด้านซัมเมอร์สและตู้ควบคุมนะครับ แต่ในแบบแปลนดันไปมีตู้ควบคุม
และซัมเมอร์สไว้ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะอนุมัติให้มีการจัดซื้อซัมเมอร์สและ
ตู้ควบคุมใหม่นะครับ เราต้องลบซัมเมอร์สและตู้ควบคุมเดิมในแบบแปลนออก
เสียก่อน เพราะฉะนั้นเราไม่ลบมันจะมีปัญหาตอนตรวจงาน เพราะสิ่งที่ค้างเก่า
เวลากรรมการตรวจมันต้องมี เพราะฉะนั้นก่อนที่จะขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เราต้องลบของเก่าออกจากแบบแปลนก่อน จึงขอเป็นสองวาระ วาระแรกคือ เอา
ซัมเมอร์สและตู้ควบคุมจากแบบแปลนเดิมออก เพราะใหนๆ มันก็ไม่ได้มีอยู่ใน
ประมาณการอยู่แล้ว อย่างที่สองมาขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ
ซัมเมอร์สและตู้ควบคุมนั้นครับ สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทั้งสองตัว เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นผมก็อยากจะให้สภาได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย คือในส่วนนี้ทั้งสองวาระมันเป็นวาระเร่งด่วน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่มันไม่อยู่ในวาระตั้งแต่ต้น ก็อยากจะ
ให้ประธานสภาและสมาชิกสภาได้โปรดพิจารณาเอาสองวาระนี้บรรจุเข้าในวาระ
เร่งด่วนก่อน ก่อนที่จะถึงขั้นตอนการพิจารณาท้ังสองวาระครับ 
 
 
 



 ๒๒ 
นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 ครับขอมติที่ประชุม การนำวาระเข้าที่ประชุม ข้อ 5.2 กับข้อ 5.3 ครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้นำวาระข้อ 5.2 ขออนุมัติยกเลิกรายการซัมเมอร์ส 
และตู้ควบคุมไฟฟ้าในแบบแปลนของโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองทิว หมู่
ที่ 2 และหมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง และวาระข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่จัดซื้อซัมเมอร์สขนาด 2 แรง และตู้ควบคุมไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด เพ่ือใช้สำหรับ
ขุดเจาะบ่อบาดาลหนองทิวหมู่ที่ 2 และบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 1 ชุดละ 52,100 
บาท รวมเป็นเงิน 104,200 บาท.  เข้าบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน  โปรดยกมือขึ้น
ครับ 
  

มติที่ประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ..............10......เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .........................เสียง  
                                                           งดออกเสียง ..............-..........เสียง 
                                                            ไม่อยูใ่นที่ประชุม ..................เสียง 
 

   ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภาที่เคารพ เมื่อมีการบรรจุวาระเร่งด่วนเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทางเทศบาลจะได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำอุปโภค บริโภค แก่พ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ ลำดับต่อไปก็จะเกี่ยวข้องในวาระ 5.2 ครับการขออนุมัติยกเลิกรายการ
ซัมเมอร์สขนาด 2 แรง และตู้ควบคุมที่ระบุไว้ในแบบแปลน ของโครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลหนองทิว หมู่ที่ 2 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
ปลิงออกจากแบบแปลนที่เคยระบุไว้ เพ่ือโปรดให้ทางสภาพิจารณาด้วยครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับท่านสมาชิกมีอะไรจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบข้อ 5.2 ขออนุมัติยกเลิกรายการซัมเมอร์สขนาด 2 แรง 
และตู้ควบคุมที่ระบุไว้ในแบบแปลน ของโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหนองทิว หมู่
ที่ 2 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ออกจากแบบแปลน
ที่เคยระบุไว้ แตไ่ม่ได้ระบุไว้ในประมาณ ปร.4 และปร.5  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ...............10..........เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............................เสียง  
                                                           งดออกเสียง .................-...........เสียง 
                                                            ไม่อยูใ่นที่ประชุม ......................เสียง  
 

 ข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซื้อซัมเมอร์สขนาด 2 แรง 
และตู้ควบคุมไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด เพ่ือใช้สำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลหนองทิวหมู่ที่ 
2 และบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 1 ชุดละ 52,100 บาท รวมเป็นเงิน 104,200 บาท 
ขอเชิญท่านนายกครับ 
 
 
 



 ๒๓ 
นายสมหมาย หนูศรีแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

 ครับรายละเอียดนั้นผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม เพราะแก้ไขโดย
เร่งด่วนครับ ค่าใช้จ่ายผมให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ ค่าซัมเมอร์สเท่าไหร่
ตู้ควบคุมไฟฟ้าเท่าไหร่  ขออนุญาตท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง ขอบคุณครับ  

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
 

นายวุฒชิัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร สำหรับ
ระเบียบวาระข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส
ขนาด 2 แรง และตูค้วบคุมไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้ 
 1. ขออนุมัติโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนพนักงานหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา 
งบประมาณตั้งไว้ 1,438,140 บาท  งบประมาณก่อนโอน 1,380,750 บาท 
งบประมาณ ที่ โอนครั้ งนี้  76 ,200  บาท งบประมาณ คงเหลือหลั งโอน 
1,304,550 บาท 
 2. ขออนุมัติโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องปั๊มบาดาล
(ซัมเมอร์ส) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรง ขนาดกำลังส่งท่อไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว จำนวน 2 
ตัว เพ่ือใช้ประกอบในการจัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหนองทิว หมู่ที่ 
2 และบริเวณบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียด
ไว้ในประมาณการ ราคาตัวละ 38,100 บาท  รวมเป็นเงิน 76,200 บาท จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 
2563 งบประมาณก่อนโอน 0 บาท งบประมาณที่โอนครั้งนี้ 76,200 บาท 
งบประมาณหลังโอน 76,200 บาท  
 3. ขออนุมัติโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา 
งบประมาณตั้งไว้ 1,438,140 บาท งบประมาณก่อนโอน 1,304,550 บาท 
งบประมาณ ที่ โอนครั้ งนี้  28 ,000  บาท งบประมาณ คงเหลือหลั งโอน 
1,276,550  บาท  
 4. ขออนุมัติโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับระบบประปาน้ำบาดาล (คุณลักษณะ
ตามที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด) จำนวน 2 ชุด เพ่ือไว้ประกอบในการ
ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหนองทิว หมู่ที่ 2 และบริเวณหนองปลิง 
หมูที่  1 โครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในประมาณการ ราคาชุดละ 
14,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่ปรากฎ



 ๒๔ 
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 งบประมาณก่อน
โอน 0 บาท งบประมาณที่โอนครั้งนี้ 28,000 บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอน 
28,000 บาท 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนเป็นการโอนเพ่ิม โอนลด หรือทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ หรือโอน
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพราะฉะนั้นลำดับ
ต่อไปครับก็ขอให้ทางสภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาอนุมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดอืดร้อน ของประชาชนตามวาระเร่งด่วนด้วยครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ผมขอเพ่ิมเติมเจ้าหน้าที่ครับ เพ่ือไม่ต้องมีการโต้เถียงเพราะคำว่าซัมเมอร์ส 
2 แรงนั้น มันมีตั้งแต่ 1 นิ้วครึ่ง 2 นิ้ว ผมว่าอย่างน้อยต้องกำหนดว่าซัมเมอร์ส ไม่
ต่ำกว่าสองแรงม้า ขนาดกำลังส่งท่อไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว ขอเพ่ิมครับ บางทีสองแรง
เดี่ยวเอามาเถียงกันอีก มี 1 นิ้วครึ่ง นิ้วเดียวคงไม่มี สองแรงนะครับ มี 1 นิ้วครึ่ง
กับ 2 นิ้ว  2 นิ้วกำลังส่งท่อมันใหญ่กว่า ถึง 2 นิ้วมันมีได้ถึง 3 แรงเดี๋ยวมีปัญหา 
ผู้รับจ้างเอามาใส่ให้นิ้วครึ่ง กำหนดแต่กำลังแรงม้า ไม่ได้กำหนดว่าท่อส่งขนาด
เท่าไหร่ เพ่ือไม่ให้มีปัญหา ผมก็ขอโทษว่าส่วนที่ขาดตกบกพร่องต่อไปผมจะดูแลให้
ละเอียดกว่านี้ ถ้าไม่บกพร่องก็เห็นบ่อเป็นรูปเป็นร่างแล้ว อำนาจฝ่ายบริหารแก้ไข
ไม่ได้ก็ต้องรอประชุมสภา แต่ว่าจะรีบทำให้ทันแล้งนี้ ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีสมาชิกท่านใดสงสัยซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติสภาครับ ท่าน
ใดเห็นชอบในข้อ 5.3 อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซื้อซัมเมอร์สขนาด 2 แรง 
และตู้ควบคุมไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด เพ่ือใช้สำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลหนองทิวหมู่ที่ 
2 และบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 1 ชุดละ 52,100 บาท รวมเป็นเงิน 104,200 บาท
ไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ................10.........เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............................เสียง  
                                                           งดออกเสียง .............................เสียง 
                                                            ไม่อยูใ่นที่ประชุม ......................เสียง 

   
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน    
 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ ขอ
เชิญท่านกมล  บุญเนือง  ครับ 
 
 
 
 



 ๒๕ 
 
 
 
 
 

นายกมล  บญุเนือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพ 
กระผมนายกมล  บุญเนือง  สมาชิกสภาเขตที่ 2 หมู่ที่ 1 หมู่ 5 และหมู่ที่ 3 
บางส่วน กระผมเองก็ได้อยู่ร่วมกับพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านชาวบ้านได้ให้
แนวคิดฝากมาถึงนายกเทศมนตรีในเรื่องการพัฒนา เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้
บ้านเมืองได้มีการพัฒนาทางด้านวัตถุให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเร่งด่วนนะครับ 
ฉะนั้นผมมีความกังวลว่าในการพัฒนานี้ จะทำให้เกิดความกระทบต่อพ่ีน้อง
ประชาชนในหมู่ที่ 1 นะครับ คือผู้อยู่อาศัยในเขตของการรถไฟ จะถามไปถึงนายก
ว่าในเมื่อมีการพัฒนาถึงความเจริญด้านถนนหนทางเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ 
ประชาชนในหมู่ที่ 1 น่าจะมีส่วนและมีผลกระทบบางส่วนนะครับ ฉะนั้นอยากจะ
ถามว่าท่านนายกมีเอคชั่นแพลน (Action Plan ) ในการที่จะดำเนินการวางแผน
อย่างไรในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และในส่วนที่ 2 เขาก็มีการฝากมาถึงท่านนายกว่า 
ในเมื่อโครงการต่าง ๆ ของภาคประชาชนที่ได้นำเสนอในการพัฒนาทางด้านการ
พัฒนาในเรื่องการจัดตั้งกลุ่มนะครับ ให้กลุ่มสตรีหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับ ที่
เขาได้มีการประชุมและมีการทำประชาคมที่ผ่านมานะครับ เพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพ 
ให้กลุ่มสตรีที่ได้ทีการพัฒนาทางด้านฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นการทำผลผลิตหรือขนม
ผลไม้ ในการอบแห้งในการที่จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมีการพัฒนานะ
ครับ เขาก็ฝากมาถึงในการจัดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือเครื่องตู้อบ และก็อีกเรื่องหนึ่ง 
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและส่วนราชการเทศบาลตำบลคลองปราบ ในวันที่ 13 
พฤศจิกายน นี้ ก็จะมีการทอดกฐินที่วัดถ้ำขรม ขอเรียนเชิญไปร่วมบุญร่วมกุศล ใน
เวลา 09.00 – 11.00 น. จึงขอฝากบุญฝากกุศลมายังข้าราชการและสมาชิกทุก
คน ขอบคุณครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอรกไหมครับ  ขอเชิญท่านวารุณี  แก้วจันทร์ครับ 
 

นางวารุณี  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร รวมทั้งเพ่ือนสมาชิก ดิฉันนาง
วารุณี  แก้วจันทร์ สมาชิกเขตที่ 2 หมู่ที่ 5 ค่ะ ชาวบ้านฝากมานะค่ะ ถนนซอย
ข้างสละอาทิตย์ ข้างสวนอาทิตย์ตอนนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้เส้นทางในการ
บรรทุกผลิตผลทางการเกษตรยาก ชาวบ้านฝากบอกมาว่าให้ผู้บริหารช่วยปรับปรุง
และก็แก้ไขเร่งด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ครับ ขอเชิญท่านทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายทวีศักดิ์  ชูหนู ก็มีเรื่องของน้ำฟาร์ม
ไก่ครับ ตอนนี้มันเยอะแล้วครับ มันเยอะเกินครับ ตอนนี้ลงถึงหน้าคลองขรมแล้ว
นะครับ มันเหม็นจริงนะครับตอนนี้ ผมเห็นมีแต่การใช้แต่เอกสารมีแต่ทฤษฎีกัน



 ๒๖ 
ทั้งนั้นนะครับ ทั้งอำเภอ ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งหมู่บ้าน ทั้งเทศบาล ใช้แต่หนังสือครับ
มันไม่หายครับมันต้องมีการปฏิบัติด้วยมือครับ ไม่ใช่ว่าฝ่ายโน้นโยนที ฝ่ายนี้โยนที
ครับ พลัดกันโยนครับ โยนไปโยนมาก็ไม่ได้ทำอะไรเกิดขึ้นครับ ได้แต่กระดาษอย่าง
เดียวครับ แล้วก็อีกเรื่องใกล้จะถึงฤดูน้ำหลากแล้วนะครับ ผมบอกมาตั้งสองนายก
แล้วนะครับ ว่าจะให้ช่วยไปทำท่อระบายน้ำครับที่บ้านนายสานิตย์ครับ รับปากสูญ
ทั้งนั้นครับ ทั้ง 2 นะครับ และก็ยังอีกเรื่องผมจะถามดูเรื่อยๆ อยากดูว่ามันเป็น
ความรับผิดชอบของคนใหนได้ดำเนินการแล้วหรือยังคือเรื่องรถ ผมถามมาทุกรอบ 
ผมจะถามจนกว่าจะรู้นะครับ เพราะจะได้รู้ว่าเป็นการละลาย หรือละเว้นการปฏบิัติ
หน้าที่ของใครครับ ครับขอ 3 เรื่องนี้ครับ  
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ครับมีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
 

นายสิทธิชัย    มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสิทธิชัย  มีศรี  เขต 2 อยากจะสอบถาม
ผ่านท่านประธานไปยังท่านนายก จากโครงการที่ผ่านสภาไปที่ใช้เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งที่ผ่านมา ที่สภาอนุมัติไปคือคอนกรีตซอยควนเหรียง ตอนนี้ดำเนินการไป
ถึงไหนแล้วครับ เพราะตอนนี้ฤดูฝนการสัญจรมันก็ไม่สะดวก อยากจะให้ทางคณะ
บริหารช่วยเร่งรัดในตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
   ครับมีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ     
 ครับขอบคุณสมาชิกที่ได้มีข้อซักถาม ผมเองก็จริง ๆ แล้วอยากจะปรึกษา
ฝ่ายสภาอยู่หลายเรื่อง แต่ตอบข้อซักถามท่านก่อนนะครับ ข้อที่ 1 ท่านกมล      
บุญเนือง  สท.เขต 2 ครับ เรื่องที่อยู่อาศัย คนที่อาศัยอยู่ที่ริมรถไฟที่อาจมี
ผลกระทบในอนาคตข้างหน้าช่วงนี้เราก็ทราบแล้วว่าล้มต้นไม้ ตอนนี้ก็ล้มมาถึง
บริเวณพ้ืนที่ใกล้โรงเรียนหนองปลิงแล้ว เขาก็บอกว่าจากการติดต่อประสานงาน 
ผมก็ติดต่อประสานงานไปขอการรถไฟ เรื่องขอใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างถนนเลียบ
ทางรถไฟในที่ดินของการรถไฟ ไปเชื่อมกับเทศบาลพรุพีสายหนึ่ง และเชื่อมจาก
หน้าโรงเรียนคลองปราบไปเชื่อมกับเทศบาลเมืองนาสารที่ถนนกาญจนาภิเษก ส่วน
หนึ่งซึ่ งบัดนี้นั้นการรถไฟก็ได้อนุเคราะห์มาสำรวจ ตรวจสอบที่จะเสนอเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต ให้ใช้พ้ืนที่ ผมก็สอบถามก็เขียนไว้ว่ากับที่อยู่อาศัย ถ้าคนที่มีที่อยู่
อาศัยรัศมีทางเกิน 30 เมตร อาจจะอนุโลมได้แต่ส่วนที่สร้างไว้วัดจากทางรถไฟไม่
ถึง 30 เมตร เพราะเขตทางมันข้างละ 40 เมตร แต่ถ้าคนที่สร้างอยู่ในเขต 30 
เมตร ถูกแต่รื้อแน่นอนช่วงนี้เขาก็ไม่ได้แจ้งเรา เขาก็มาทำตามอำนาจหน้าที่เขา แต่
เขาบอกว่าต้นไม้นั้นจะจ้างผู้รับเหมารื้อเป็นช่วงๆ แต่ที่อยู่อาศัยนั้นให้เตรียมตัวหาที่
อยู่ใหม่มันมีสองประเภท ประเภทที่ขออนุญาตมาก่อน การรื้อถอนอาจจะมี
ค่าตอบแทนบ้าง แต่ประเภทที่ไม่ได้ขออนุญาตรื้อฟรีนะครับ คือประเภทที่การรถไฟ
เคยอนุญาตไว้ก็อาจจะมีค่าชดเชยให้บ้างผมก็ย้ำ ที่ไม่ขออนุญาตคือสร้างแบบใช้
ภาษาที่เรียกว่าบุกรุก  แต่เราอย่าพูดคำว่าบุกรุกนะอันนี้ต้องรื้ออย่างเดียว ถ้าเราไม่
รื้อเขารื้อเอง ค่าใช้จ่ายผู้จ่ายอยู่ที่เจ้าของบ้านนะครับ นี่คือข้อ 1. และก็อนาคต



 ๒๗ 
ข้างหน้าผมยกตัวอย่างเทศบาลเมืองนาสารก็เตรียมจัดหาที่เพ่ิมเติมสร้างแบบ
โครงการบ้านเอ้ืออาทร  หรือบ้านมั่งคงอะไรก็ตามแต่เขาใช้พ้ืนที่ป่าไม้ติดห้วยมุด 
50 ไร่ ซึ่งเข้าสภาผ่านเรียบร้อยแล้ว ผมก็รับฟัง แต่ของเรานั้นผมก็พยายามหาที่ 
ตอนนี้เรามีเพียงที่สาธารณะหมู่บ้านอยู่บางส่วน ที่สาธารณะบางส่วนนั้นส่วนใหญ่ก็
เป็นแหล่งน้ำ ที่สาธารณะหมู่บ้านที่เราจะให้พ่ีน้องอยู่อาศัยก็มี 39 ไร่บริเวณหมู่ที่ 
1 จุดหนึ่ง นอกนั้นส่วนมากของเราที่สาธารณะประโยชน์ ก็เป็นแหล่งน้ำ ที่โรงเรียน
หนองปลิงเราขอใช้เพ่ือสถานการณ์ แต่ถ้ามาขอใช้เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยผมก็ต้องดู
ระเบียบก่อนนะครับ นอกนั้นที่อ่ืน ๆ เหมือนของหมู่ที่ 2 มีอยู่ที่สาธารณะที่ยังว่าง
อยู่มีที่หัวไร่ปลายนาที่เว้นว่างอยู่ หมู่ที่ 2 สองจุด ประมาณ 2 งาน แต่ตอนนี้ท่าน
กำนันวีระศักดิ์จะเอาเป็นแหล่งทดสอบนำร่องของกระท่อม เห็นไปลงไม้ไผ่แล้ววัน
นั้นผมก็คุยบอกให้กำนันจัดการเลย และก็มีที่หลังบ้านน้องขุน แต่ก็ไม่เยอะนอกนั้น
เราไม่มีที่รองรับเลย ส่วนของเหมืองผมต้องคุยก่อน ไปพูดอาศัยที่เพ่ือน แต่ว่าการ
ขอใช้ที่สาธารณะตอนนี้ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ทำว่าห้องแถวที่มีอยู่เดิม ผมจะให้เหมือง
อยู่ก็ไม่ไล่ แต่ว่าคนที่ไม่มีทะเบียนบ้านวันนั้นผมนัดประชุมผู้อยู่อาศัยไปครั้งหนึ่ง
แล้วว่าเราจะจัดระบบใหม่ให้คนในพ้ืนที่ได้อยู่อาศัย ส่วนผู้ประกอบการที่ย้ายมาอยู่
นี้อยู่ในคลองปราบแล้ว จะอยู่อาศัยต่อก็ต้องทำหลักฐานนะน้องวุฒินะที่หลวง แต่
เป็นการอยู่อาศัยได้ชั่วคราวเท่านั้น แต่เพียงว่ามันมีข้อฏหมายว่ามีช่องว่างว่าไม่
กำหนดอายุว่าอยู่กี่ปี แต่ถ้าเช่านั้นไม่เกิน 3 ปี ต่ออายุครั้งหนึ่ง ถึงตอนนี้มีปัญหาอยู่
ว่าเรายังไปจัดไม่ได้ เนื่องจากผมก็ได้ตรวจสอบพ้ืนที่ไปลงหลักปักเขตเรียบร้อยแล้ว 
แต่เหมืองโต้แย้งว่ารุกล้ำที่เขา เมื่อวานผมก็เซ็นหนังสือตอบไปแล้วว่าเราไม่ได้รุกล้ำ
ยัง ถ้าเหมืองเห็นว่ารุกล้ำช่วงไหนเอาหลักฐานมายืนยัน เพราะผู้ประกอบการตอนนี้
ไม่ได้อยู่ที่คนเดิมแล้ว เขาโอนรับช่วงต่อๆกันมา ถึงคนที่รับช่วงใหม่เขาไม่รู้
รายละเอียด ผมก็ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้วว่าไม่ได้รุกล้ำ รังวัดไปทำของเดิมทุกอย่าง 
เขาบอกว่าของเดิมก็จริงอยู่แต่เขาไม่ได้ยินยอมตั้งแต่เบื้องต้น มันจบตั้งแต่ประกาศ
แล้วคุณไม่ค้านคุณต้องค้านค้านตั้งแต่มือแรก คุณมารับช่วงคุณต้องยอมรับว่ามือ
แรกเขาทำมาอย่างไร ผมก็ทำหนังสือแจ้งไปแล้วว่าเราได้ตรวจสอบถูกต้องตามเดิม
ทุกอย่างไม่รู้เขาโต้แย้งไหม พอเสร็จนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้ที่สาธารณะแต่ชั่วคราวนะ แต่
อำนาจไม่ได้อยู่ที่นายก การใช้พ้ืนที่สาธารณะอำนาจต้องอยู่ที่ผู้ว่าเป็นผู้พิจารณา 
ถ้าท่ีไม่เกิน 1,000 ไร่ ไม่ต้องเข้ากระทรวง แต่อำนาจอยู่ที่ผู้ว่า ถ้าผู้ว่าอนุญาตเราก็
สามารถทำแต่เป็นการชั่วคราว แต่จะจองว่าให้อยู่แล้วอยู่เลยเป็นถาวรไม่ได้จนกว่า
เขาจะหาสถานที่สร้างใหม่ได้แต่ของเทศบาลเมืองนาสารเขาทำโครงการบ้านมั่นคง 
คือผ่อนส่งเลย อยู่ถาวรได้เลยแต่ของเรามันไม่มีที่ประเภทนั้นคือหลังจากที่ป่าไม้  
อนุญาตแล้ว แต่ของเราเป็นที่สาธารณะ ถ้าจะให้อยู่ถาวรต้องขอยกเลิกน้องวุฒินะ 
เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันต้องขอยกเลิก จะมา
จัดสรรให้ถาวรไม่ใช่ไม่ได้ ต้องขอยกลิกอ้างเหตุผลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว
ประเภทร่วมกันขอยกเลิกเพ่ือมาจัดสรรให้พ่ีน้องประชาชนอยู่อาศัยเป็นการถาวร 
ตามโครงการเอ้ืออาทร ผมก็คิดอยู่ว่าชาวบ้านมีผลกระทบเราก็ต้องหาที่รองรับแต่
ตอนนี้ ผมเล็งๆเอาที่ 39 ไร่นั้น  แต่จะให้ชาวบ้านสร้างบ้านทั้งหมดเราก็ไม่ได้ เรา
ต้องกันไว้เป็นตลาดชุมชนริมถนน ปรับภูมิทัศน์ บนเนินโน้นทำเป็นที่ ท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ คือทำ 3 ประเภทส่วนที่โรงเรียนหนองปลิงนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้า
จะจัดให้ชาวบ้านอยู่อาศัยได้ไหม เขาให้ส่วนราชการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ เราไปสร้าง
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สนามกีฬา สร้างอาคาร สร้างโดมอะไรสร้างได้แต่ต้องเป็นส่วนราชการ แต่
อาจจะอนุโลมว่าเอกชนไปอยู่ชั่วคราว เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจจพอมี
แนวทางบ้าง แต่จะให้ครอบครองถาวรเลยอยู่ตลาดกาลคงไม่ได้นะครับ ส่วน
รายละเอียดนั้นเรื่องดูแลที่สาธารณะนั้นข้อ  1. เผื่อท่านจะได้กลับไปบอกชาวบ้าน
ถูก แต่ตามผมดูระเบียบมันก็ชั่วคราวได้ ถาวรไม่ได้ ต้องหมายเหตุว่าเป็นบ้านเลขที่
ชั่วคราว ซึ่งอำนาจการเซ็นบ้านเลขท่ีชั่วคราวก็มีนายก กับผู้ใหญ่บ้านท้องที่ ผมเคย
เซ็นให้กับอดีตผู้ใหญ่เกรียงไกร สุขอ่อนมาบ้างแล้ว แต่ก็ไม่เยอะแต่เป็นการชั่วคราว
นะครับ เขาจะวงเล็บว่าบ้านเลขที่นี้เป็นบ้านชั่วคราว ไม่ใช่บ้านถาวร นี่คือขั้นตอนที่
เราจะอนุโลมได้ ผมกำลังจะขออนุญาตใช้จากผู้ว่าอยู่ผมก็ดูระเบียบแล้วผ่านท่าน
นายอำเภอ 
 เรื่องที่ 2 การส่งเสริมอาชีพสตรีจะต่อยอดผมก็เข้าใจ ผมก็พยายามดับเป็น
หน้าที่ด้วยการส่งเสริมเยาวชน เด็ก สตรี ให้มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ ช่วงโควิดนี้ผมพูดตรงนี้เลยว่ามีสองส่วน ส่วนที่ 1 จะขอ 
งบกรมส่งเสริม เรื่องเลี้ยงผึ้ง ตอนนี้อนุมัติเงินมาแล้วนะน้องวุฒินะ ส่วนผู้รับเหมา
ถนนท่านช่วยไปเคลียร์ด้วยนะครับ หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5 ตอนนี้ผมได้ทำหนังสือเซ็น
หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้วเมื่อวาน ภานใน 7 วัน เพราะอนุมัติโอน
มาแล้ว ส่วนอาชีพเช่นเดียวกันนะคุณกมลนะ ไปเตรียมกลุ่มองค์กรไว้ได้เลยทำ
หนังสือขอดำเนินการมายังเทศบาลได้เลย เพราะตอนนี้ยอดเงินดำเนินการได้แล้ว
จากขอไปสามแสนห้าหมื่นบาท เหลือสามแสนสองหมื่นบาทเศษ กรมฯปรับลดนิด
หน่อยอนุมัติมาสามแสนสอง ส่วนเงินก้อนนั้นก็เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วน
ราชการ ไม่ใช่งบประมาณของท้องถิ่นเองแต่ท้องถิ่นเป็นผู้ขอไป ส่วนที่ 2 งบที่ตั้ง
รองรับไว้ การส่งเสริมอาชีพ สตรี เด็กเยาวชน ยังมีเหมือนเดิมนะน้องแก้วนะ ถึง   
อสม.ก็ด้วยถ้าจะทำโครงการดูแลประชาชน โครงการพระราชดำริตั้งไว้รอบที่แล้ว
ตั้งไว้ 100,000 บาท หมู่บ้านละ 200,000 บาท แต่เห็นว่า อสม.ไม่มาขอใช้ก็
ตกเป็นเงินสะสม ทำไม่ได้แล้วของปี 64 แต่ปี 65 เราตั้งรองรับไว้ ส่วนส่งเสริม
อาชีพนั้นผมจำไม่ได้ทุกตัวแต่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 40,000 หรือ 50,000 บาท ถ้าจะ
เป็นกลุ่มระดับตำบลก็ได้ระดับหมู่บ้านก็ได้ยินดีที่จะต่อยอดให้ แล้วกลุ่มเลี้ยงผึ้ง
เตรียมตัวไว้ได้ เลย เราจะให้ เทศบาลทำให้หรือกลุ่มไปดำเนินการเอง ส่วน
รายละเอียดนั้นให้มาปรึกษากับเจ้าหน้าที่การเงินนะคุณกมล บางทีผมก็จำทุกเรื่อง
ไม่ไดเ้ข้าใจนะ แต่โครงสร้างหลักผมรู้ผมเซ็นไปเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างก้เซ็นให้มาทำ
สัญญาได้เลยพร้อมทำงานภายใน 7 วันนับจากเหมือนวาน  
 ส่วนท่าน ส.ท.วารุณี  แก้วจันทร์ เขต 2 ถนนข้างสละอาทิตย์ตอนนี้ จริงๆ 
ผมจะเปิดงานแล้วเดี่ยวพอโควิดเบาบางไม่เกินพฤศจิกายนนี้ เปิดงานได้แน่นอน
เพราะงบก็มีพร้อมแล้ว สภาอนุมัติแล้วเดี๋ยวจะเปิดงานต้องทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะเงินมันเกินล้านที่สภาอนุมัติ แบบแปลนผมดูแล้วไม่ผิดเพ้ียนอะไรแล้ว แบบ
แปลน ปร.4 ตรงกันครับถ้วนหมด เพราะผมไปจ้างช่างมาประเมินให้จ้างช่างที่มี
ทะเบียนจบวิศวกร มีใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อย ค่าจ้างเขาคิด 3 % เราจำเป็น
เพราะเราไม่มีช่าง ช่างดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะเปิดงานแล้ว อย่างช้า
ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้จะเปิดงานแน่นอน ส่วนการซ่อมเล็กน้อยตอนนี้ผมก็คุย
กับผู้ประกอบการโรงไม้ยาง หลุมบ่อช่วยอุดให้ก่อน ผมเอางบมาลงทีเดียวเลยปูทับ
เลย ได้ 900 เมตร ไปถึงสามแยกโรงน้ำยางที่มีปัญหาหลุมบ่อนั้น และก็ตอนนี้ได้
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กันที่ไว้ข้างละ 6 เมตร วันนั้นของท่านสละอาทิตย์ได้ให้ไปรับรองแนวเขตกับ
ผู้ใหญ่ เราวัดจากก่ึงกลางถนนไปข้างละ 6 เมตร ท่านก็โอเคผมก็เซ็นยินยอมให้ท่าน
แล้วว่าถ้าท่านทำกันไว้ข้างละ 6 เมตร เราก็เซ็นรับรองแนวเขตให้เรายินยอมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วลงหลักปักเขตไว้แล้ว สามารถที่จะปรับปรุงได้ ผมดูแล้วทำได้เพราะ
ถึงแม้เราจะกันไว้ซีกเดียวที่เหลือหมอพงษ์ดิฐคงไม่มีปัญหา สามารถท่ีจะขยายให้ได้
ผิวจราจร ต้องผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพราะอนุมัติมาแค่นั้น ลดเหลือ 5 
เมตร 4 เมตร ทำไม่ได้ ต้อง 6 เมตรตลอดระยะทาง 
 ต่อไปครับท่านทวีศักดิ์  เขต1 ผมก็ยอมรับว่าเรื่องน้ำเสียฟาร์มไก่ผมก็พูด
ตรงๆว่ายากคือยาก หน้าที่คือหน้าที่ผมไม่ใช่ว่าไปดูผิวเผินนะครับ สำหรับในท้องถิ่น
นั้นผมก็ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 หมู่ 1 ไปสามสี่ครั้งแล้ว ผมให้ทำบันทึกแล้วและ
ผมให้ไปแก้ไขแล้วว่าบ่อที่ติดที่ทางรถไฟเปิดอย่างไรผมก็ไม่ทราบ ผมให้ทำกั้น
เรียบร้อยแล้ว และบ่อปูนนั้นผมบอกว่าอย่าปล่อยเด็ดขาดครับ แล้วก็ทำบันทึกให้
เขาเซ็นรับเรียบร้อยแล้วว่า ต่อไปนี้ห้ามปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มไก่ลงไปที่สาธารณะ
เด็ดขาดทำบันทึกเรียบร้อยแล้ว เอาหนังสือไปให้เขาเซ็นรับเรียบร้อยแล้ว ผมไม่ใช่
ว่าโยนใครผมไม่โยนใครสำหรับผม ญาติคือญาติหน้าที่คือหน้าที่ แต่เขาแอบปล่อย
บ้างช่วงนี้ผมก็ยอมรับผมก็ให้รองอำนวยไปดูบ้าง ให้เลขาสมพงศ์ไปดูบ้าง บางวันก็
น้ำไสดี บางวันก็ขุ่น ถ้าแอบน่าจะแอบตอนฝนตก และทางผู้ใหญ่หมู่ 4 รายงานไป
ยังสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมตีหนังสือกลับมาเทศบาลอีกเหมือนที่ท่านทวีศักดิ์ว่า
รายงานไปทางโน้น แต่ทางโน้นก็โยนไปท้องถิ่นอีก เขาบอกท้องถิ่นมีหน้าที่ วันนั้นก็
ให้เขาเอา EM ทั้งเป็นเม็ดและเป็นน้ำ ไปโรยที่หนองยางหักก่อนถึงหนองเภาแก้ไข
ไปได้ระดับหนึ่ง ผมมาดูที่หนองยางหักปลาสักตัวไม่มีแล้วเพราะมันอยู่ไม่ได้หอยโข่ง
ก็เหลือแต่เปลือกแล้ว แต่ว่านั้นเขาปล่อยน้ำมาก่อน ไม่ใช่ผมมาโยนความรับผิด ผม
เข้ามาเขาปล่อยเต็มหมดแล้ว ผมก็ได้ไปแก้ไขตามหน้าที่ในช่วงนั้น แต่ถ้าผมรู้ก่อน
หน้านั้นผมห้าม แต่จะลักแอบปล่อยหรือไม่เราก็ไม่ได้ไปดูแล แต่ผมทำบันทึกให้
ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเซ็นรับเรียบร้อย เมื่อวานผมก็เซ็นรายงาน บอกว่าอย่าโยนแต่
ท้องถิ่นตะ ท่านผู้อนุญาตมาดูบ้าง รายละเอียดนั้นให้ท่านมาสอบพ้ืนที่จริงด้วย อย่า
ฟังแต่รายงาน ผมแทงไปอย่างนั้นเลยอยากให้สิ่งแวดล้อมจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่มาดู
เอง เพราะอำนาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นทำก็ทำได้แค่นี้ เพราะท้องถิ่นจะไปสั่งปิดโรงงานก็
ไม่ได้ เพราะเราเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นแต่ไม่ได้เป็นผู้อนุญาต ผมก็
ไม่ได้โยน คือสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตให้เขาประกอบการฟาร์มไก่เพ่ือฆ่า
สัตว์ ถึงเจ้าภาพจริง ๆ คือสิ่งแวดล้อมจังหวัดเรานี้เป็นเพียงมอบหมายภารกิจถ่าย
โอนให้ดูแล แต่ผมก็ได้ทำหนังสือให้ท่านไปดูได้เลย แล้วค่อยคุยด้วยวาจาว่าต่อไป
ห้ามเด็ดขาด ให้เอารถมามาสูบไปทิ้งไหนก็แล้วแต่ เขาก็รับปากผมไปเรียบร้อย 
หนังสือให้เซ็นรับเรียบร้อย เมื่อวานผมก็เซ็นงานว่าให้สิ่งแวดล้อมจังหวัดมาดูบ้าง 
ไม่ใช่มอบแต่เรา ไม่รู้เขามาเมื่อไหร่เพราะเราไปสั่งผิดไม่ได้ เราเพียงแต่ว่ากล่าว
ตักเตือน และแนะนำทำบันทึกให้เขาไปปฏิบัติเบื้องต้นเท่านั้น ผมไม่ได้นิ่งนอนใน
เลยไม่ใช่ว่าพอของญาติแล้วปล่อยปละละเลย ผมไม่ใช่มาแก้ตัวไปดูได้เลยผมสั่งห้าม
เด็ดขาด ต่อไปบ่อพักท่อถ้ามีในแผนก็จะดูแลแต่ว่าไม่ใช่จ้างเหมานะ เพราะต้อง
เสนอทำเป็นจัดซื้อวัสดุให้เทศบาลไปทำเองได้ แต่ถ้าเป็นโครงการจ้างเหมาก็ต้อง
เข้าสภาเพราะเป็นท่อระบายน้ำ ผมขอโทษด้วยที่ท่านเสนอมาผมไม่ได้เอาเข้าสภา
ในวันนี้นะครับ แต่ทำแก้ไขได้ก็คือท้องถิ่นดำเนินการเอง ทำเป็นจัดซื้อวัสดุท้องถิ่น 
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ดำเนินการเอง ท้องถิ่นจะไปจ้างคนมาฝั่งท่อถนนช่วงนั้นเพราะเป็นสวนยางจะ
รับปากแล้วก็จะไปทำให้ช่วงหน้าฝนนี้นะครับ 
 ต่อไปเรื่องขายรถ ผมก็ยอมรับว่าตอนนี้ผมดูระเบียบแล้วขายเมื่อปี 57 ตอน
แรกเขาหาว่ารถคันนี้ยังเป็นของ อบต.แต่ตามระเบียบนั้นเมื่อการยกฐานะเกิดขึ้น
ทรัพย์สินนี้ที่แท้จริงจากวันขายมาเป็นของเทศบาลตามระเบียบประกาศ ของ
กระทรวงมหาดไทยไปแล้วแล้วก็ทุกส่วนทรัพย์สิน หนี้สิน จากยกฐานะแล้วพ้น
ภาระเป็นของ อบต.จะต้องไปเป็นเทศบาลที่ยกฐานะ ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่
เช่นเดียวกันทรัพย์สิน หนี้สิน ทุกประเภทเป็นของเทศบาลคือจริงๆ แล้วการขาย
ตอนนี้ขายรถเทศบาล ไม่ใช่ขายรถอบต.เดิมเป็นของอบต.แต่ปัจจุบันหลังวันที่ 6 
กันยายน 2556 แล้ว  ทรัพย์สิน เหล่านั้ น โอนไปเป็นของเทศบาลตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ถึงสอบไปสอบมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สรุปผมหาตัว
ผู้กระทำความผิดได้แล้วว่ารถสี่ประตูนาย ก เป็นคนขาย นอกระบบราชการจังหวัด
แทงมาเรียบร้อยว่าขายนอกระบบราชการ แต่ปัญหาถ้าเป็นข้าราชการให้ลงโทษ
ทางวินัย ถ้าเป็นฝ่ายการเมืองให้ไปแจ้งความดำเนินคดีเท่านั้นผมพูดตรง ๆ ส่วน
กรณีการขายรถหกล้อ ตอนนี้เขาเอารถมาคืนแล้วข้อหาลักทรัพย์พ้น ยังเหลือ
ยักยอก ตอนนี้ยักยอกพ้นอายุความไปแล้ว ผมไปคุยกับร้อยเวรแล้วข้อหายักยอก
พ้น คือพ้นตามอายุความ แต่ข้อหาลักขายรถ เจ้าหน้าที่ก็หาทางออกผมดูแล้ว
บันทึกว่ารถคันนี้ถูกขายไปวันหยุดราชการ คนที่ขายโดนเต็มๆ เจ้าหน้าที่พ้น เพราะ
เขาบอกว่าขายในวันหยุดราชการ ผมดูบันทึกการให้ถ้อยคำแล้ว แต่มีทางแก้โดย
อนุโลมหนักเป็นเบา ผมบอกแล้วให้ไปซื้อซากรถที่สภาพใกล้เคียงมาชดเชย หนัก
เป็นเบาเขาไม่ทำ เหมือนหกล้อสภาพไม่เหมือนเดิมแล้ว แต่เอาซากรถมาคืนเมื่อเขา
สำนึกผิดเขาได้เอารถมาคืนแล้ว มันคนละกรณีกัน และก็เราเอาไปฝากซ่อมให้ดูแล
เป็นการยักยอก คดียักยอกนี้ยอมความได้แต่คดีลักทรัพย์ถ้าแจ้งความแล้ว ยอม
ความไม่ได้ ผมก็ให้โอกาสทุกคน ผมก็ไม่อยากที่จะเอาใครตามระเบียบ ไปหาซื้อ
ซากรถที่สภาพใกล้เคียงกันแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทำการโดยอนุโลมว่าเขาได้สำนึกผิด 
เราก็ได้ทำบันทึกว่าขายไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มันมีทางออก แต่ถ้าว่าปล่อยไว้ถ้า
ว่าห้าหกเดือนจะพ้นอายุความก็ทำมึนให้ได้ แต่นี้ไปพ้นปี 67 ครับ ถ้าผมไม่ทำ
กลายเป็นผมโดน 157 ผมมอบให้นิติกรไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว แต่นิติกร
ผัดวันประกันพรุ่ง ผมบอกผมให้โอกาสช่วงผมกักโควิดไปเคลียร์ให้เรียบร้อย ผมทำ
ไม่รู้ไม่ชี้ นี้พูดในสภาผมก็เสี่ยงด้วย แต่ถ้าหลังโควิดแล้วผมก็ต้องทำตามหน้าที่ ฝ่าย
สภาถามอีกผมก็ต้องไปเร่งนิติกรอีก นิติกรก็ขอย้ายแล้ว ก่อนจะย้ายคุณทำเรื่องนี้
ก่อน เพราะถ้าผมไม่ทำผมละเว้นโดน 157 แต่ผมทำผมรู้ว่ามีคนไม่พอใจผม แต่ผม
หาทางออกให้แล้วเขาไม่ทำ นี้เพราะผมก็พูดได้แค่นี้ คือฝ่ายการเมืองต้องดำเนินคดี
เท่านั้น ฝ่ายเจ้าหน้าที่ลงโทษทางวินัยได้ เพราะมันมีกฎระเบียบอยู่  เพราะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาผู้กระทำความผิดได้แล้ว ชัดเจนเรียบร้อย แล้วก็ยืนยันด้วย
ระเบียบวาระการประชุมปี 58 เพราะคนขายบอกผมเป็นคนขายด้วยตนเอง ไม่
เกี่ยวกับคนอ่ืน นั้นคือคำรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว มันแก้อะไรไม่ได้
แล้ว ตามบันทกึประชุมสภาเมื่อปี 58 รับสารภาพเต็มๆ แล้วว่าขายแล้วไปซื้อเสื้อกู้ 
 
 



 ๓๑ 
 
ชีพ 8,000 มันผิดระเบียบตั้งนานแล้ว ก็บอกด้วยผมก็จำเป็นกลืนไม่เข้าคายไม่
ออกแล้วช่วงนี้ จะต้องเดนต่อด้วยระเบียบกฎหมาย ขอบคุณครับ เรื่องถนนตอนนี้ก็ 
แบบแปลนเสร็จแล้ว ยังดูแลเรื่องงบประมาณงบล้านกว่าบาท ถ้าทำนั้นถ้าหน้าฝน
ไม่ไหวนะท่าน ส.ท.นะ รถข้ึนลำบากเอาผลัดเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมบนควน มันลื่น เพราะ
ต้องเอารถกรีดอะไรไปทำใหม่ผมไปดูแล้ว ว่าถ้าทำถนนบนโน้นที่เจอปัญหาให้ถึง
หน้าแล้ง รถมันลื่นเพราะรถเท้งค์ปูนบรรทุกได้ไม่เต็มแน่นอนขึ้นควน ถ้าเต็มก็เสี่ยง
ครับ พร้อมทำงานให้วันนั้นพ่ีน้องก็ถามทีแล้ว ผมบอกเดี๋ยวให้ถึงฤดูแล้งทำให้
เรียบร้อย ส่วนข้างล่างผมก็ไปเสนอกับรองนวยแล้วที่ท่านว่ายังรก หล่นไปไม่ได้แผ้ว
ถางเดี๋ยวจะดับให้ใหม่ บางทีท่านช่วยให้ข้อมูลด้วยนะ เพราะผมไปดูแลเองทุก
เส้นทางยอมรับว่ามีตกหล่นบ้างนี้ก็พูดไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลย วันนั้นไปดูแล้วรก
จริง แต่รอบถางที่แล้วมันพ้นแล้วรอรอบใหม่ได้ไหม3-4 เดือนได้ไหม ไม่ใช่ต่อรอง
นะ เพราะไปพร้อมเพ่ือนอีกรองหนึ่งนะ ผมมีอะไรผมพูดตรง ๆ นะ รอหน่อยให้
เข้ารอบสองร่วมกับเพ่ือนก่อนนะ เพราะบางทีคนจ้างว่านิดเดียวนายกรอสายอ่ืน
ด้วยมันคุ้ม ไม่ใช่นิ่งนอนใจผมไปสำรวจกับรองอำนวยแล้ว ผมมีอะไรผมพูดตรง ๆ 
ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลย ท่านประธานปิดประชุมเสร็จตามวาระผมก็ขอคุยนอก
รอบหน่อยนะเรื่องงานคือเรามาช่วยกันทำงาน บางครั้งเราสภาฝ่ายบริหารทั้ง
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานร่วมกัน ผมก็อยากจะเพ่ิมเติมในการทำงานครับปัจจุบันไป
ข้างหน้านะ ปัจจุบันถึงอนาคตเราต้องทำงานร่วมกันตลอดทั้งสองฝ่าย แต่ฝ่าย
บริหารทำงานเยอะว่าท่านหน่อยหนึ่ง ฝ่ายสภาก็ต้องเข้ามาร่วม ไม่ใช่ยืนดูให้บริหาร
ทำด้วยตนเอง ผมมีอะไรผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะทำประสานกันอย่างไรก็จะปรึกษา 
ผมขอปรึกษาว่าถ้าฝ่ายสภามาร่วมแจมบริหารด้วยก็เป็นการดี แต่ผมไม่บังคับว่า
ฝ่ายสภาต้องมา ผมก็ไม่พูด ถ้าท่านอาสามีจิตใจท่านก็เป็นตัวแทนชาวบ้านมาร่วม
ผมยินดี ขอบคุณครับ 
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   ครับ ขอเชิญท่านทวีศักดิ์  ชูหนู ครับ 
 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับก็มีอยู่นิดหนึ่งครับ สายถนนเลียบคลองครับ ตอนนี้ที่ตรงข้ามบ้านป้า
แดงครับ น้ำแทงเข้าถนนดำแล้วนะครับ ผมว่าถ้าน้ำเยอะฤดูข้างหน้านี้มันจะแทงถึง
กลางถนนแน่ครับ ขอให้ไปช่วยดูหน่อยครับ แล้วก็เรื่องรถผมอยากทราบว่านิติกร
ตอนนี้ได้ดำเนินการอะไรบ้างหรือเปล่าครับ หรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลย 
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   ขอเชิญท่านประเทพ  ทองศิริ ครับ 
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นายประเทพ  ทองศิร ิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน 
กระผมนายประเทพ  ทองศิริ เขต 1 ครับ ตกหล่นไปนิดหนึ่งครับ ซอยถนน
คอนกรีตปากทางบ้านนายหมี มันทรุดอยู่ครับ พอดีผมอยากจะให้คณะผู้บริหาร 
ช่วยเข้าไปดูหน่อยครับ ขอบคุณครับ เห็นท่านรองว่าต้องทำเป็นเอกสารทุกอย่าง
ครับ ขอบคุณครับก็เน้นตรงนี้ให้ครับ 
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   ขอเชิญครับท่านนายก 
 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เอาอย่างนี้แล้วกันผมไม่ได้ปฏิเสธหน้าที่นะ เป็นต้นว่าที่ผ่านมาทำไมผมจึง
ยกเลิกหนองเตยหอม มีเหตุผล 1. หน่วยงานอ่ืนมาทำคาไว้ไม่รูพ้นประกันยัง เราไป
ทำซ้ำซ้อนไม่ได้ นี้ผมพูดตามหลัก ประการที่ 2.ถนนคอนกรีตนั้นตอนหลังนั้นใช้งบ
ของทางอำเภอไม่รู้พ้นประกันยังจะดู ถ้ายังไม่พ้นเราไปแตะต้องไม่ได้นะครับ ผมก็
เห็นแล้วว่าแหว่ง ถ้าหน่วยงานอ่ืนมาลงทำยังอยู่ในประกันยังไม่พ้นภาระผูกพันเราก็
ทำไม่ได้ ถึงแม้พ้ืนที่บ้านเรา ส่วนเรียงหินตรงนั้นก็เช่นเดียวกันผมไม่ทราบว่า
หลักประกันสัญญาพ้นแล้วยัง ถ้ายังไม่พ้นเป็นหน้าที่ผู้รับจ้างครับ เดี๋ยวจะไปดูว่า
หลักประกันสัญญาผู้รับจ้างนั้นพ้นแล้วยังถ้าไม่พ้นการทำบกพร่องหลังทำแล้วมี
หลักประกัน ไม่เกินหลักประกันสัญญาเป็นหน้าที่ผู้รับจ้าง แต่ถ้าพ้นแล้วเทศบาลก็
ไปทำให้ได้ ก็ตรงนั้นถ้าน้ำเซาะจริงไปถ่ายรูปทำเป็นงบฉุกเฉินได้ แต่ถ้าไม่พ้นสัญญา
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับ ผมก็ชี้แจงตรงไปตรงมาอย่างนี้ เพราะหลักประกัน
บางที 1 ปี 2 ปี ไม่รู้ พ้นแล้วยัง นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายถ้าไม่เกิน
กำหนดเวลานับไปอีกไมน่้อยกว่า 2 ปี ถ้าชำรดุเสียหายระหว่างนั้น เป็นหน้าที่ของผู้
รับจ้าง ยึดหลักประกันสัญญาไว้แล้วจะเป็นหนังสือค้ำประกัน หรือเงินสด หรืออะไร
ก็ตามแต่ ถ้านับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายที่ไม่เกินสัญญา ผมว่างวดสุดท้ายเกิน
กำหนดสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญา มันก็เอามาอ้างก็ได้ แต่ถ้าไม่เกินที่กำหนดไว้
ส่วนมากงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าอย่างอ่ืนระหว่างประกันสัญญาแจ้งให้
ผู้ประกอบการมาแก้ไขให้ เพราะเรียงหินนั้นดำเนินการไปแล้ว ผมรู้ข้อมูลรู้พ้ืนที่ แต่
ถ้าเลยประกันสัญญา ท่านทำหนังสือมาต้องมีหนังสือแจ้งให้ผม ก็ยอมรับการที่ผม
สั่งมือสิบนิ้วผมก็เสี่ยง กรุณาช่วยทำหนังสือมาหน่อยตะครับ ผมได้เอามาเป็น
หลักฐานว่านี้เป็นความเดือดร้อนปัญหาชาวบ้าน ก็ไม่ยากนิล่าลายเซ็นมาหน่อย ทำ
ให้มือสิบนิ้วอย่างเดียวเท่ากับทำได้ถ้าจำเป็นนะ แต่อยากจะให้ฝากสมาชิกท่านก็ได้
มีผลงานด้วย ได้ดูแลแทนชาวบ้านท่านทำหนังสือมาหน่อย ผมจะได้แทงให้ช่างไป
สำรวจให้ แต่ถ้าท่านมาพูดด้วยวาจานะ ผมก็ต้องไปดูว่าฝ่ายบริหารไปพบเองนะ ถ้า
มีขั้นตอนอย่างนั้นก็ดีที่สุดถ้าท่าน ผมไม่อยากอะไรกรุณาทำมาหน่อยครับเราไม่ได้
นิ่งนอนใจ ขอบคุณครับ 
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นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผม
ขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมสภาครับ ขอบคุณครับ 

                                                      
 

ปิดประชุม เวลา  14.00 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางสาวกาญจนา  เพชรขน) 

                                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
  (นายบัญชา    คงศิร)ิ 

                                               
   
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสิทธิชัย    มีศรี ) 

                                          

 
(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นายกมล     บุญเนือง) 
                                                
 
 
 

 (ลงชื่อ)                               ผู้รับรองรายงานการประชุม                   
                                                 ( นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร ์)  
                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


