
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  10.00 น. 

 
เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้เวลา 
    การประชุมสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุม   

   แล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ   
   รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ เรียน ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านต่อไป กระผม 
 ขอด าเนินการประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
                                                                -  ไม่มี    -    
 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ 
                                             เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 
ประธานสภา ฯ                      ขอเชิญท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
               ต าบลคลองปราบสมัยสามัญ การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๕7 ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ว่ามีข้อความตอนใดควร
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 
นายสิทธิชัย มีศรี สท.เขต 2    เรียนประธานสภาที่เคารพ  กระผมขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม 
                                             ดังนี้ 

- หน้าที่  20  ย่อหน้าที่ 3 บรรทัด ที่ 3 แก้ไขจาก ส่วนเรื่องหิน
ที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบันยังพอมีเหลืออยู่ประมาณ 5 คิว เป็นยังพอ
มีเหลืออยู่ ประมาณ 85 คิว 
 

ประธานสภาฯ      เชิญคุณทวีศักดิ์ ชูหนู  
 
นายทวีศักดิ์ ชูหนู สท.เขต 1    กระผมขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม  ดังนี้ 

- หน้าที่  14  ย่อหน้าที่ 5 บรรทดั ที่ 3 แก้ไขจาก เห็นชอบให้ 
นายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 เป็นนายสิทธิชัย มีศรี สมาชิก
สภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ที่ 7  
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ประธานสภา ฯ                 ขอเชิญท่านสมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมใน 
                               สาระส าคัญ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
                                              ถ้าไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ                         เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 
     จ านวน  ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 
ประธานสภา ฯ       ผมจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้มีการ 

                                                    แก้ไข” รายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม                             มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ       12         เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ             -          เสียง 
                     งดออกเสียง            -          เสียง 
 
ประธานสภา ฯ                 เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้“เห็นชอบให้มีการแก้ไข”รายงาน 
       การประชุม ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ   12    เสียง ไม่เห็นชอบ       
          -   เสียง งดออกเสียง    -    เสียง  

 
ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่อง กระทู้ถาม   
                   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องท่ีคณะกรรมการ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
การพิจารณาร่ าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓  
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ในการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม  255๗ ได้มีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และได้ก าหนดเวลาในการเสนอค าแปรญัตติไว้ โดยให้ผู้เสนอ 
สามารถเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติฯ จนถึงเวลา  ๑๕.๐๐ น. ของวันที่  ๒๘  สิงหาคม  255๗  นั้น  
ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
ชี้แจงระเบียบเก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  ข้อ 51  ก าหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง 
ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
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แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก ซึ่ง สภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ได้มอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ 255๘  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือน าไปแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖  สิงหาคม  255๗ ครับ 

 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรม 
 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๘  ให้ผมแล้วตั้งแต่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้ส่งรายงาน
ดังกล่าวให้สมาชิกฯตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วต่อไปผมขอเชิญ คณะกรรมการแปร
ญัตติ จ านวน ๗ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย  

                                                                    นายบุญรับ      แท้นทอง     ประธานกรรมการแปรญัตติ 
                                                                    นายทวีศักดิ์     ชูหนู 
                                                                    นายวันชัย       สวัสดิโกมล 
                                                                    นายบัญชา      คงศิริ 
                                                                    นางวารุณี       แก้วจันทร์ 
                                                                    นางจินตนา     นุ้ยล าพูน 
                                                                    นายสิทธิชัย     มีศรี            กรรมการ / เลขานุการ 
  
                                             รายงานผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญครับ 

 
นายบุญรับ  แท้นทอง       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญรับ แท้นทอง  
ประธานคณะกรรมการฯ       ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งแรก วันที่ ๒๖  สิงหาคม  255๗ ได้ก าหนดเวลาในการเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ โดยให้สมาชิกสภาเทศบาล หรือ นายกเทศมนตรี สามารถ
เสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ 
งบประมาณรายจ่าย จนถึงเวลา  ๑๕.๐๐ ของวันที่ ๒๘ สิงหาคม  255๗  
และคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม  
255๗ ได้นัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติในวันที่ .๒๘.
สิงหาคม  255๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.  นั้น เมื่อถึงเวลาปิดรับค าเสนอค าแปร
ญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ เสนอค าแปรญัตติแต่ประการใดแต่ในส่วนของ
กรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  ๒๕๕๘ แล้ว  มีความเห็นร่ วมกันในการประชุมให้แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง จ านวน ๒ รายการ   รายละเอียดขออนุญาตให้เลขา
คณะกรรมการได้แจ้งรายละเอียดครับ 

นายสิทธิชัย  มีศรี        เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนายสิทธิชัย  มีศรี 
เลขานุการคณะกรรมการฯ       สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  



4 
 

ขอรายงานสรุปผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง    จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

     1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ซอย
บ้านนายเขื่อง หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ยาว ๒๗๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐เมตร หนา 
๐.๐๓ เมตร ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๕๓๐,๐๐๐บาท ที่ประชุม มีความเห็นให้ 
ปรับลดลงอีก โดยขอให้ตั้งไว้เพียง  ๕๐๐,๐๐๐บาท 

                                               ๒.โครงการก่อสร้างก าแพงเทศบาล  ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๓๕  เมตรซึ่งตั้ง 
                                               งบประมาณไว้ ๙๖,๐๐๐บาท ที่ประชุม มีความเห็นให้ ปรับลดลงอีก โดย 
                                               ขอให้ตั้งไว้เพียง  ๙๐,๐๐๐บาท  
                                               ขอบคุณครับ 
 
ประธานสภาฯ                             ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายกเทศมนตรี                           ครับท่านประธานที่เคารพ  ตามท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลส์ติกคอ
นกรีต สายทาง ซอยบ้านนายเขื่อง หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ยาว ๒๗๐ เมตร 
กว้าง ๔.๐๐เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๕๓๐,๐๐๐บาทให ้
ปรับลดลงอีก โดยขอให้ตั้งไว้เพียง  ๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้น  กระผมขอชี้แจงว่า  
ทางเทศบาลต าบลคลองปราบโดยผู้บริหาร  และกองช่างเทศบาล  ได้ไป
ส ารวจพื้นที่  และประมาณการก่อสร้างดังกล่าว  พบว่าถ้าหากปรับลด
งบประมาณด าเนินการ ลงไป  30,000  บาทแล้วนั้น  น่าจะไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ ด้วยเหตุที่ว่าราคากลางเดิมที่ตั้งไว้  530,000 ได้
ผ่านการไต่ตรอง  และมีความเหมาะสมกับปริมาณงานอยู่แล้ว 

                                 
ประธานสภาฯ             ครับ จากที่ไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ แต่คณะกรรมการแปรญัตติได้มี 
 ความเห็นให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง และมติที่ประชุมกรรมการเห็นด้วยให้มีการ

แก้ไข เปลี่ยนแปลง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ
สอบถามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติหรือสอบถามผู้บริหาร
หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม / ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ                  เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน ๑๒ 
       ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 
ประธานสภาฯ                   ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติเดิมที่ผู้บริหารเสนอใน

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง ซอยบ้านนายเขื่อง หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ยาว ๒๗๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐
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เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๕๓๐,๐๐๐บาท โปรดยกมือ
ครับ 

 

มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ      11       เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ          -          เสียง 

           งดออกเสียง            1       เสียง 
                            (คุณวันชัย สวัสดิโกมล) 

 

ประธานสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติเดิมที่ผู้บริหาร   เสนอใน
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง ซอยบ้านนายเขื่อง หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ยาว ๒๗๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๕๓๐,๐๐๐บาท ด้วยมติ
เห็นชอบ     11     เสียง ไม่เห็นชอบ -   เสียง งดออกเสียง   1   
เสียง   

 
ประธานสภาฯ                         ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายกเทศมนตรี                     ครับท่านประธานที่เคารพ        ทางคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการก่อสร้างก าแพงเทศบาล  ขนาดสูง ๒ 
เมตร ยาว ๓๕  เมตรซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๙๖,๐๐๐บาท ให้ปรับลดลงอีก 
โดยขอให้ตั้งไว้เพียง  ๙๐,๐๐๐ บาท กระผมขอชี้แจงว่า  การก่อสร้าง
ก าแพงเทศบาลต าบลคลองปราบนั้น  ทางผู้บริหารประสงค์ที่จะก่อสร้าง
ก าแพงให้มีคุณภาพ  มีความแข็งแรงทนทาน  และเหมาะสมที่จะเป็นขอบ
อาณาเขตของเทศบาล  มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพต่อการดูแล
ความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเราก็ต้องก่อสร้างโรง
จอดรถควบคู่กันด้วย  ซึ่งถ้าทุกท่านดูจากปริมาณงาน  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตาม
แบบแปลนที่แนบมาด้วยก็จะเห็นว่า ในราคาประมาณการ ๙๖,๐๐๐ บาท
ดังกล่าวน่าจะมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

 
ประธานสภาฯ                              สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่

ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติเดิมที่ผู้บริหารเสนอใน
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างก าแพงเทศบาล  ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๓๕  
เมตรซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๙๖,๐๐๐  บาท โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ      10           เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ             -           เสียง 

           งดออกเสียง            2           เสียง 
                            (คุณประเทพ ทองศิริ และ คุณวันชัย สวัสดิโกมล) 

 

ประธานสภาฯ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติเดิมที่ผู้บริหารเสนอในโครงการ
ที่ 2 โครงการก่อสร้างก าแพงเทศบาล  ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๓๕  เมตรซึ่ง
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ตั้งงบประมาณไว้ ๙๖,๐๐๐  บาท ด้วยมติเห็นชอบ     10     เสียง ไม่
เห็นชอบ -   เสียง งดออกเสียง   2   เสียง 

 
ต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่ ๓ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบ
เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 52 ก าหนดว่าการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม ่

 
ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการลงมต ิ
 ในวาระที่ ๓ ซึ่งเป็นการลงมติโดยไม่มีการอภิปราย ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะ 

มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี / ขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบ
องค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน 
       12 ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 
ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลต าบล
คลองปราบ หรือไม ่สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ        12         เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ        -         เสียง 
                     งดออกเสียง       -         เสียง 
 
ประธานสภาฯ       ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตรา เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ด้วยมติเห็นชอบ ....12..... เสียง ไม่เห็นชอบ....-........ เสียง งดออกเสียง 
...-...... เสียง  ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบเก่ียวข้องครับ 

 
เลขานุการสภาฯ             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 

มาตรา 62    บัญญัติว่า ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาล ได้มีมติ
เห็นชอบไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีเทศบาล
เมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้
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เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
เทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศ
บัญญัตินั้น  

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาใหม่ ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตาม
ร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่
มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนาม
ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  

 
ประธานสภาฯ                 เป็นอันว่าการพิจารณาร่าง เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลต าบลคลองปราบ ก็

เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกระผมจะขอส่งร่างเทศบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบแก่
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

                                               ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายกเทศมนตรี              เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่ 
 ผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่ง

ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยความ
รอบคอบ และได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในด้านต่างๆ 
ซึ่งขอเรียนว่า ความห่วงใยของท่าน ก็คือความห่วงใยของผมเช่นเดียวกัน ซึ่ง
ขอให้ท่านสบายใจได้ส่วนหนึ่งว่า เรามีเป้าหมายเดียวกัน ในการแก้ปัญหา
เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของประชาชนชาวต าบลคลองปราบ  

 
ประธานสภาฯ         ต่อไปเป็นการพิจารณาใน 
           ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องด่วน  

                              -ไม่มี- 
                                                ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖ กระผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที ครับ 
 

                     -เวลา 11.15 น.- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖          เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๖.๑ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน 3 โครงการ 
     - โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบ จ านวน 60,000.- บาท 
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ประธานสภาฯ                  ขอเชิญผู้บริหารแถลงหลักการเหตุผลความจ าเป็นก่อนสภาพิจารณาอนุมัติ 
                                                ครับ 
 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยห้องประชุมสภา เทศบาลต าบลคลองปราบ 

เป็นห้องประชุมสภาที่ก่อสร้างมาตั้งแต่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มี
ความเสื่อมโทรมไปตามสภาพ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีพ้ืนที่ใช้งานกว้าง
ขึ้น มีความสะดวกและสภาพดีขึ้น  จะมีการปรับปรุงตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลต าบลคลองปราบก าหนด  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประชุมสภาเทศบาล  และการประชุมอ่ืนๆ รายละเอียดตามแบบแปลนแนบ 

 
ประธานสภาฯ                              ท่านใดจะมีการอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
                                                ขอเชิญคุณบุญรับ แท้นทอง  
 
นายบัญรับ แท้นทอง สท.เขต1 ตามที่เสนอปรับปรุงห้องประชุมสภาทางผู้บริหารจะท าผมก็ไม่ว่าแต่ผม

อยากทราบว่า แบบแปลนเป็นแบบใด อยากให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้พูด
สั้น ๆ ถึงรายละเอียดที่ส าคัญ ของโครงการปรับปรุงดังกล่าว 

  
ประธานนสภาฯ         ขอเชิญคุณบัญชา คงศิริ 
 
นายบัญชา คงศิริ สท.เขต1 อยากทราบว่า การปรับปรุงห้องประชุมสภาครั้งนี้ มีเครื่องอ านวยความ

สะดวก เช่น ล าโพง ไมโครโฟน ครบหรือไม่ครับ 
 
นายกเทศมนตรี         กระผมขออนุญาตประธานสภา ให้รองพิญญา คงศิริ เป็นผู้ชี้แจง 
  
ประธานสภาฯ         ขอเชิญรองพิญญา คงศิริ 
 
รองพิญญา คงศิร ิ ตามที่ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ผ่านการใช้งานจากการ

เลือกตั้ง สี่ถึงห้าสมัยแล้ว มีขนาดเล็กบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้น้อย ขาด
เครื่องอ านวยความสะดวก มีความแออัด ไม่เป็นเอกเทศ ซึ่งต่อไปในส่วน
ของประธานสภารองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา จะมี
ห้องท างานที่สามารถประชุม พูดคุย นอกรอบกันก่อนได้แต่ในส่วนของการ
จัดเครื่องอ านวยความสะดวก เช่นโต๊ะประชุมสภา แท่นส าหรับประธานสภา 
ไมโครโฟน เครื่องเสียง ล าโพง จะไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้ จะเป็นของที่จะ
จัดในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งนี้ จะเกี่ยวข้องกับ
การขยายห้อง กระจก อลูมิเนียม จะท าให้ห้องกว้างขึ้น เป็นประมาณ 17 
เมตร มีห้องกิจการสภา มีการกั้นกระจก เป็นส่วนตัว ของประธานสภา รอง
ประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา การเข้ามายังห้องประชุมสภา 
ก็ไม่จ าเป็นต้องเข้าทางประตูเดิม เพราะจะมีการท าประตูเพ่ิม ด้านหลังอีก 
นอกจากนี้จะมีการทาสี 
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ประธานสภาฯ          ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ชูหนู 
 
นายทวีศักดิ์ ชูหนู สท.เขต1               กระผมไม่เข้าใจแบบแปลน โดยเฉพาะเรื่องทางเข้าประตูด้านหลัง อยู่

ตรงไหน 
 
ประธานสภาฯ          ขอเชิญรองพิญญา คงศิริครับ 
 
รองพิญญา คงศิริ  ในเรื่องของประตูทางเข้าด้านหลัง เราจะเปลี่ยนแปลงจากหน้าต่างมา เป็น

ประตู เพ่ือความสะดวกของการใช้ห้องกิจการสภา ในความเป็นจริงกระผม
อยากให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านได้ช่วยกันดู ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า
เราจะด าเนินการซ่อมแซมอย่างไร ส่วนในเรื่องเครื่องอ านวยความสะดวก 
ไมโครโฟน เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีการจัดให้ในปีงบประมาณ 
2558 ต่อไป 

     
ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
      ถ้าไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ                             เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน 12 ท่าน 

ครบองค์ประชุม ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
ประธานสภาฯ                    ผมจะขอมติจากที่ประชุม  
 ญัตติการอนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา

เทศบาลต าบลคลองปราบ เป็นเงิน 60,000.- บาท  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ  

 
มติที่ประชุม        มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ      12       เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ      -       เสียง 
                     งดออกเสียง     -       เสียง 
 
ประธานสภาฯ                                ต่อไปเป็นการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการที่2  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคลองปราบจ านวน 70,000.- บาท ขอเชิญผู้บริหารแถลง
หลักการเหตุผล ความจ าเป็น ก่อนสภา  พิจารณาอนุมัติเป็นรายโครงการ
ครับ 

 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลคลองปราบหากต้องการแก้ไขปรับปรุงให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก มีความปลอดภัย มีความสะดวกและจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพราะจากการประเมิน  ของคณะกรรมการตรวจศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในคร้ังล่าสุด ผลการประเมินจากจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 23 แห่ง 
คะแนนมาเป็นล าดับที่ 5 คะแนนมาตกในส่วนของสถานที่ ซึ่งมีความบกพร่อง
อยู่หลายอย่าง เช่น อ่างล้างมือ ซึ่งมีความสูงเกินไป ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก 
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ห้องน้ า ก็ไม่มีความสะดวกปลอดภัย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่สามารถดูแลเด็ก
ให้อยู่ในสายตาได้ เพราะห้องน้ าเป็นห้องน้ าที่เหมาะกับการใช้ของผู้ใหญ่ 
รายละเอียดตามแบบแปลนแนบ 

 
ประธานสภาฯ           ท่านใดจะอธิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณวันชัย สวัสดิโกมล 
 
นายวันชัย สวัสดิโกมล สท.เขต2 กระผมอยากถามว่า จากการที่ผู้บริหารเคยปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาแล้ว

ใช้งบประมาณไป 43,000.- บาทแล้ว จะมาขอโอนเพิ่มอีก 70,000.- บาท 
ท าไมไม่ด าเนินโครงการให้เสร็จไปในครั้งเดียว เพราะว่าสองงบประมาณรวมกัน 
ก็เป็นแสนกว่าบาทแล้วและผมอยากทราบว่าที่ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ขณะนี้ใช้งบประมาณจากไหน ท าอะไรไปแล้วบ้าง  

 
นายกเทศมนตรี            ขออนุญาต ให้รองพิญญา เป็นผู้ตอบ 
 
ประธานสภาฯ           อนุญาตครับ 
 
รองพิญญา คงศิริ  การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในขณะนี้เป็นงบประมาณของปี 2557 ได้

ปรับปรุงไปเฉพาะในส่วนของที่รับประทานอาหาร ของเด็กเล็ก และเสาธง
งบประมาณทั้ งสิ้ น  43 ,000. - บาท แต่คราวนี่  จากการตรวจของ
คณะกรรมการ สพฐ.ได้ท้วงติงในส่วนของอ่างล้างหน้าอ่างล้างจาน ห้องน้ า ว่า
ไม่ได้มาตรฐาน มีลักษณะสูง เด็กไม่สามารถใช้งานได้ ประตูห้องน้ า มีลักษณะ
ปิดตาย เด็กเล็กใช้ห้องน้ าเกิดอันตราย โถส้วมมีความสูงมากไม่เหมาะกับเด็ก 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะดูแลเด็กได้ไม่ทันต่อไปเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่
เหมาะกับเด็กเล็กอย่างเดียวไม่ใช้ร่วมกับผู้ใหญ่ด้วยผู้ปกครองหลายท่านก็ได้
สะท้อนถึงปัญหานี้ จึงได้ขอโอนงบประมาณครั้งนี้ โดยเร่งด่วน และไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2558  

 
ประธานสภาฯ            ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ ชูหนู 
 
นายทวีศักดิ์ ชูหนู สท.เขต1 กระผมคิดว่า ทางผู้บริหารควรจะซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เสร็จสิ้นไป

เลย ในครั้งเดียว ครั้งหลังไม่จ าเป็นต้องท าเพิ่มเติมอึก ควรมีการส ารวจ
ประมาณการให้เสร็จสิ้นก่อนด าเนินงาน มีอะไรที่จ าเป็นต้องแก้ไข ก็ด าเนินการ
ไปในครั้งเดียวให้เสร็จ  

 
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
      ถ้าไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน 12 ท่าน 

ครบองค์ประชุม ตามที่กฎหมายก าหนด 
      
ประธานสภาฯ                        ผมจะขอมติจากท่ีประชุม  
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ประธานสภาฯ ญัตติการอนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคลองปราบจ านวนเงิน 70,000.- บาท  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ  

 
มติที่ประชุม        มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ       12      เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ       -      เสียง 
     งดออกเสียง      -      เสียง 
 
ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 3  โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถ
เกษตร) 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 650,000 บาท ขอเชิญผู้บริหารแถลงหลักการเหตุผล ความ
จ าเป็น ก่อนสภาพิจารณาอนุมัตคิรับ 

 
นายกเทศมนตรี                              เนื่องด้วยต าบลคลองปราบประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่  47.10 

ตารางกิโลเมตร  มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  เมื่อมีการขัดข้องของ
ไฟฟ้าสาธารณะ  ก็ต้องมีการใช้รถกระเช้าไฟฟ้าในการเข้าไปซ่อมแซม 
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ  ปัญหาการไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณ
ไล่ทาง  ต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้  ลดการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน ซึ่งงานนี้ก็ต้องใช้รถกระเช้าเช่นกัน  ก่อนหน้านี้ทางเทศบาล
ต าบลคลองปราบต้องไปขอยืมหน่วยงานใกล้เคียง อย่างเทศบาลเมืองนา
สาร  เทศบาลต าบลพรุพี  ยืมได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะหน่วยงานเขาก็ต้องใช้
งานเหมือนกัน ท าให้งานของเราเกิดความล่าช้า ประชาชนเดือดร้อน  
จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถ
เกษตร) 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 650,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตาเอกสารแนบ 

 
ประธานสภาฯ                               เชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี 
 
นายสิทธิชัย  มีศรี  สท. เขต 2           กระผมเห็นว่าการจะจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ถ้าใช้งานถูกวิธี ก็จะเป็น

นวัตกรรมใหม่  เพราะฉะนั้นการรับพนักงานขับรถเข้าท างาน ช่วย
พิจารณาการใช้งานรถด้วย ให้รู้วิธีใช้รถจนเกิดความช านาญ  จะได้ไม่เกิด
ความเสียหายในภายหลังแบบรถขยะอีก 

 
ประธานสภาฯ                               เชิญคุณบุญรับ  แท้นทอง 
 
นายบุญรับ  แท้นทอง  สท. เขต 1      อยากให้ทางผู้บริหารช่วยดูองค์ประกอบของรถด้วย  อย่างรถบรรทุกขยะ  

ที่เกิดความเสียหาย  ไม่ทราบว่าเป็นเพราะรถไม่ดีหรือคนขับไม่เก่ง  ให้
ผู้บริหารช่วยดูเนื้องานด้วยว่าเป็นของแท้ของปลอมอย่างไร   
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ประธานสภาฯ                               ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี                              ก่อนอ่ืนกระผมต้องขอขอบคุณท่านสิทธิชัย  มีศรีที่เห็นด้วยกับการจัดซื้อ

รถกระเช้าไฟฟ้าครั้งนี้  ส่วนที่ท่านเป็นห่วงเรื่องการใช้งานของรถ  เรื่องนี้
กระผมยินดีน้อมรับไว้พิจารณา  และในเรื่องของรถบรรทุกขยะที่ทาง
เทศบาลต าบลคลองปราบได้จัดซื้อมานั้น  กระผมคิดว่าปัญหาน่าจะเกิด
ขึ้นมาจากขั้นตอนการตรวจรับรถ กระผมรับปากว่าการด าเนินงานครั้ง
ต่อไปกระผมจะก าชับผู้ตรวจรับของในทุกๆชิ้น  เพราะอาจจะเกิดเรื่อง
ความเสียหายได้    

    
ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
      ถ้าไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน 12 ท่าน 

ครบองค์ประชุม ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
ประธานสภาฯ                    ผมจะขอมติจากท่ีประชุม  
 ญัตติการอนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้า (รถเกษตร) 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 650,000 บาทสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยก
มือครับ  

 
มติที่ประชุม        มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ     12       เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ     -       เสียง 
                     งดออกเสียง    -       เสียง 
 
ประธานสภาฯ                               ต่อไป ระเบียบวาระที่ 6 ข้อ ๖.๒ ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกันเงิน

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ วรรคแรก  

                                                    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ ผู้เสนอญัตติครับ 
 
นายกเทศมนตรี                    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสุกิจจา สถิตเสถียร 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  

ขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ดังนี้ 
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- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลอง
ปราบให้ได้มาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคลอง
ปราบก าหนด   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้       60,000    
บาท 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคลองปราบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคลองปราบให้ได้มาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลคลองปราบก าหนด  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้       
70,000    บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน   หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จัดซื้อรถกระเช้างาน
ไฟฟ้า (รถเกษตร) 4 ล้อ ติดชุดเครนกระเช้า รุ่น 834 พร้อมเครื่องยนต์
ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า จ านวน 1 คัน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
กระเช้างานไฟฟ้า (รถเกษตร) 4 ล้อ ติดชุดเครนกระเช้า  พร้อม
เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้  650,000    บาท 

                                                    โดยขออนุมัติกันเงินรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  780,000  บาท  ซึ่งโอนมา 
มาจาก 

                                                            - แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   งบด าเนินการ  
หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือใช้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี    โอนทั้งสิ้น   190,000   บาท 

                                                            - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและ
นันทนาการ   งบด าเนินการ   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา
ระหว่าง อบต. และหรือกีฬาอ่ืนๆที่ อบต. ต้องเข้าร่วมแข่งขันหรือการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆภายในต าบล  โอนทั้งสิ้น   210,145    บาท 

 - แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง   งบงบกลาง   หมวดงบกลาง 
ประเภทส ารองจ่าย ประมาณการไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย
และสาธารณภัยต่างๆ    โอนทั้งสิ้น   379,855   บาท 

 
ประธานสภาฯ                      มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ 
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  ถ้าไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯตรวจสอบองค์ประชุม 
 

 
เลขานุการสภาฯ               เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน ๑๒ 
  ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด ครับ 
 
ประธานสภาฯ                                  ผมจะขอมติจากที่ประชุม การเห็นชอบให้ กันเงินใน งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓ โครงการ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

  
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ      12      เสียง 
                      ไม่เห็นชอบ      -      เสียง 
                     งดออกเสียง     -      เสียง 
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้กันเงินตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ วรรคแรก ด้วยมติเห็นชอบ ๑2 เสียง ไม่เห็นชอบ   -  
เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ                      การประชุมได้มาถึงระเบียบวาระสุดท้ายแล้ว ท่านสมาชิกสภา 
              หรือผู้บริหารท่านใดมีเรื่องจะน าเสนอต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 
                                                    ขอเชิญท่านรองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล 

 
รองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล                          

 รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ  กระผมขอหารือต่อที่ประชุมเรื่อง
การจัดงานวันสารทไทย (เดือนสิบ)  ประจ าปี พ.ศ. 2557  ซึ่ง
ระยะเวลาใกล้จะถึงแล้ว  ประมาณ วันที่ 23  กันยายนนี้  ทางเทศบาล
ต าบลคลองปราบมีงบประมาณด าเนินการส่วนนี้อยู่  30,000 บาท เรา
มีหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน งบประมาณตกหมู่บ้านละ  6,000 บาท  
กระผมคิดว่าทางเทศบาลต าบลคลองปราบจะนัดประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  ร่วมกันปรึกษาแนวทางการด าเนินงานอีกที
หนึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

 
ประธานสภาฯ                      ขอเชิญคุณทวีศักดิ์   ชูหนู 
 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สท.เขต 1             กระผมขอพูดถึงเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย  กระผมได้รับเรื่องการ

ร้องเรียนจากประชาชนมาว่า  หลังคาเรือนท่ีไม่มีถังขยะเลย  แต่มีรายชื่อ
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การจัดเก็บขยะ  และหลังคาเรือนที่มีถังขยะอยู่หน้าบ้านกลับไม่มีรายชื่อ
ในการใช้ถังขยะ 

  
ประธานสภาฯ                      ขอเชิญคุณสิทธิชัย   มีศรี 
 
นายสิทธิชัย  มีศรี  สท.เขต 2              ครับกระผมมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  คือ  เรื่องเก่ียวข้องกับการกู้ชีพ  

และการลดอุบัติเหตุทางถนน  ในพ้ืนที่  หมู่ที่ 1  ประชาชนบริเวณ
ดังกล่าวอยากให้กระผมเสนอเรื่องนี้ในสภาเทศบาลเพื่อหาทางป้องกัน
แก้ไข โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุช่วงฤดูฝนนี้ 

 
ประธานสภาฯ                      ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายกเทศมนตรี                               ในเรื่องของการจัดเก็บขยะ  ก่อนหน้านี้กระผมได้ให้ทางท่านสมาชิกสภา

เทศบาลในแต่ละเขตช่วยส ารวจครัวเรือนที่มีความต้องการถังขยะ และ
เมื่อทางเทศบาลจัดซื้อถังขยะมาแล้ว  ก็ได้ขอความช่วยเหลือจากท่าน
สมาชิกไปช่วยวางจุดถังขยะแต่ละหมู่บ้าน  แต่ก็ยังมีปัญหาดังกล่าว 
เพราะฉะนั้นกระผมเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทางเทศบาล
ต าบลคลองปราบจะจัดซื้อถังขยะเพ่ิมเติมอีกจ านวน  100 ถัง ส่วนใน
เรื่องการจัดจุดวางถังขยะ  กระผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาล
ด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ  ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่หมู่ที่ 1  กระผมมีแนวคิดว่าจะมีการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนติดไว้บริเวณดังกล่าว  แต่
ก็ต้องมีการประสานงานกับส านักงานทางหลวง  อีกอย่างทางเทศบาล
ต าบลคลองปราบจะขอความร่วมมือทางรถบรรทุกแร่ยิปซั่มในพ้ืนที่ให้
ลดการใช้ความเร็ว  โดยเฉพาะช่วงฝนตกถนนลื่น  กระผมขอรับในการ
ประงานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป     

 
ประธานสภาฯ กระผมขอหารือนะครับ  ประชาชนที่ยังไม่ได้ถังขยะ  เขาก็ไม่พอใจ  ด้วย

เหตุที่จ านวนถังขยะมีน้อย  ทางท่านผู้บริหารจะต้องเข้าไปชี้แจงในพ้ืนที่
ด้วย  ขอเชิญท่านรองวรรณไชย  เลี้ยงสกุลครับ 

 
รองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล ท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมจะขอเรียนว่า  เรื่องถังขยะในบาง

หมู่บ้าน  ขนาดว่าบ้านเรือนอยู่ติดกัน  แต่เขาไม่ถูกกัน  เข้ากันไม่ได้  เขา
ก็จะไม่ใส่ขยะในถังเดียวกัน  เขาไม่ยอมกันเลย  กระผมคิดว่าเดี๋ยวมีการ
จัดซื้อถังขยะใหม่แล้ว  ก็จะน าไปให้ให้เพียงพอ 

  
ประธานสภาฯ                      ขอเชิญท่านรองพิญญา  คงศิริครับ 
 
รองพิญญา  คงศิริ                           กระผมขอเรียนว่า  ในตอนที่เข้าไปส ารวจจ านวนและจุดวางถังขยะแต่ละ

หมู่บ้าน  การส ารวจรายชื่อได้มาจากทางท่านสมาชิกสภาแต่ละเขตพ้ืนที่
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ก็จริง   แต่ตอนที่ทางเทศบาลต าบลคลองปราบน าถังขยะไปส่งสมาชิก
สภาเทศบาลบางท่านไม่ได้เข้าไปด้วย  หรือประชาชนบางครัวเรือนมีการ
ขยับเคลื่อนที่ถังขยะไปทีหลัง  กระผมเข้าใจว่าทุกท่านต้องการจะเอาถัง
ขยะ  แต่พอถังขยะไม่อยู่หน้าบ้านตนเองก็ถือว่าไม่ได้ใช้ถังขยะเสียแล้ว  
ฉะนั้นถังขยะใหม่ที่จะจัดซื้อมาอีก  100 ใบ  จะต้องมีการลงพ้ืนที่จริง
ก่อนเพ่ือส ารวจสภาพปัญหา  จะได้ไม่เกิดกรณีแย่งถังขยะกัน 

  
ประธานสภาฯ                      ขอเชิญท่านรองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล 
 
รองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล กระผมขอเสนอความคิดเห็น  ว่าเรื่องถังขยะในเขตพ้ืนที่ของวัด  เรา

น่าจะไม่เก็บค่าบริการจัดเก็บขยะได้ไหม  ทั้งในส่วนของวัดถ้ าขรมวนา
ราม  และวัดคลองปราบกัลยาราม  เพ่ือเป็นการท าบุญ  และขอเสนอว่า
ในส่วนของถังขยะที่จะจัดซื้อมาใหม่  100  ใบ  เราน่าจะสั่งซื้อให้สี
แตกต่างไปสัก  20  ใบ ในการที่จะรองรับกิจกรรมต่างๆของประชาชน 
เช่น  งานศพ 

 
ประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้  เวลาที่ประชาชนจะน าถังขยะไปใช้ก็ให้

ท าเป็นหนังสือยืมให้เรียบร้อย  และถังขยะก็ต้องแยกกันระหว่างถังขยะ
เปียก  และถังขยะแห้งด้วย  เพราะในการจัดกิจกรรมงานต่างๆมักจะมี
ปริมาณขยะเปียกมาก  ขอเชิญคุณบุญรับ  แท้นทองครับ 

 
นายบุญรับ  แท้นทอง สท. เขต 1          เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน  กระผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้

ไปประสานงานกับทางเทศบาลเมืองนาสาร  เราอาจจะท าเป็นรั้ วถนน  
และรั้วสะพานร่วมกันได้  เพราะว่าเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
เป็นเรื่องส าคัญ   ส่วนในเรื่องถังขยะกระผมทราบว่ามีปัญหามาก  
เนื่องจากถังขยะมีไม่พอ  กระผมว่าถ้ายังมีไม่พออีกก็ให้เทศบาลสั่งซื้อมา
อีก  จัดซื้อจนให้พอ 

 
ประธานสภาฯ กระผมมีความเห็นว่าตรงทางโค้งบริเวณหมู่ที่ 1 ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

น่าจะเป็นเขตของทางหลวง  ที่เราจะไม่สามารถเข้าไปด าเนินการใดๆได้ 
เราอาจจะท าได้แค่ป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุเท่านั้นครับ ขอเชิญ
คุณบุญรับ  แท้นทองครับ 

 
นายบุญรับ  แท้นทอง สท. เขต 1          กระผมอยากให้ทางผู้บริหารได้ไปคุยกับทางหลวงเลยได้ไหมครับ  เรา

อาจจะท าเป็นป้ายหลัก  หรือป้ายสีแดงไว้ก็ได้ 
 
ประธานสภาฯ                      ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายกเทศมนตรี                                ถ้าเป็นแค่ป้ายรณรงค์       ทางเทศบาลต าบลคลองปราบก็พอจะ

ด าเนินการได้  แต่ถ้าเป็นเรื่องการจัดท ารั้วบริเวณไหล่ทางจะต้องมีการ
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ขออนุญาตแขวงการทาง  ซึ่งอาจจะเป็นการก่อสร้างรั้วสะท้อนแสงก็ได้  
กระผมขอรับไปประสานด าเนินการให้ครับ 

ประธานสภาฯ                      ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
 
เลขานุการสภาฯ                              ท่านประธานสภาที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  กระผม 
                                                    นายประเทพ  ทองศิริ  เลขานุการสภาฯ  กระผมมีเรื่องสอบถามไปยัง  

ท่านผู้บริหาร  เรื่อง  การก่อสร้างสะพานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  มีการช ารุด  คอสะพานทรุดตัว  พอมีการซ่อมแซมอีกจุด
หนึ่ง   อีกจุดก็ยังช ารุดอีก  กระผมเกรงว่าเดี๋ยวจะหมดสัญญาไปเสียก่อน 
อยากให้ทางผู้บริหารประสานให้โดยด่วนด้วยครับ 

 
ประธานสภาฯ                      ขอเชิญท่านรองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล 
 
รองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล กระผมได้ไปประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ได้ท าเป็น

หนังสือไปเรียบร้อยแล้ว  อีกทั้งยังได้เข้าพบกับท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่านก็รับปากจะดูแลให้  แต่ขณะนี้ก็ยัง
ไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด 

 
ประธานสภาฯ ทางเทศบาลต าบลคลองปราบน่าจะต้องท าหนังสือย้ าไปอีกที ขอเชิญ

ท่านรองพิญญา  คงศิริ 
 
รองพิญญา  คงศิริ                             ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมขอเรียนว่า

ทางนายช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มาส ารวจ  
ถ่ายรูปไปแล้ว  เขาบอกว่าจะมีการซ่อมแซมพร้อมกับถนน  อีกอย่าง
หนึ่งกระผมอยากให้ทางเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ด้วย  เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาสอบถามว่าท าไมเทศบาลไม่
ด าเนินการซ่อมแซม  ก็ต้องแจ้งกับประชาชนว่าสะพานตรงส่วนนี้ไม่ได้
เป็นงบประมาณก่อสร้างของเทศบาล  ยังติดอยู่ในเรื่องของสัญญา  
เทศบาลต าบลคลองปราบยังไม่สามารถไปด าเนินการให้ได้  ให้ทาง
สมาชิกเทศบาลช่วยบอกประชาชนให้หน่อย  ประชาชนจะได้เกิดความ
เข้าใจ 

 
ประธานสภาฯ กระผมว่าทางคณะผู้บริหารก็ต้องท าใจ  เพราะท่านอาสาเข้ามารับใช้

ประชาชนในจุดนี้ ขอเชิญคุณวิมล  สื่อมโนธรรมครับ 
 
นายวิมล  สื่อมโนธรรม สท. เขต 1        ท่านประธานที่เคารพ  กระผมขอเรียนผ่านไปยังคณะผู้บริหารครับ  

เนื่องด้วยขณะนี้เป็นฤดูฝน  พอฝนตก  คูระบายน้ าในพ้ืนที่หมู่ที่ 3  จะ
อุดตันระบายน้ าไม่ได้  ที่ท่านผู้บริหารจะด าเนินการเรื่องคูระบายน้ า
ให้กับประชาชนนั้นต้องรีบด าเนินการสานต่อโดยเร็ว  เพราะว่าจากการที่
ฝนตกน้ าไหลไม่ทัน เกิดน้ าท่วมขังบนถนน  ประชาชนเดือดร้อน 
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ประธานสภาฯ                      ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายกเทศมนตรี                                ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกสภาท่านวิมล  สื่อ

มโนธรรม  เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องคูน้ า หมู่ที่ 3 กระผมขอเรียนว่า
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการส ารวจ  และออกแบบประมาณการของกอง
ช่างเทศบาลอยู่ครับ    ตัวกระผมเองก็ได้เข้าไปดูพ้ืนที่ด้วยนะครับ
ร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ท่านโกมล ชุมศรี  กระผมคิดว่าเราอาจจะ
ต้องเสริมท่อระบายน้ าตัดถนน ขอเรียนว่าตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่  
และจะต้องแก้ไขคูระบายน้ าทั้งสองฝั่ง  แต่ถ้าจะมีการเปิดฝาท่อระบาย
น้ าซึ่งเป็นฝาท่อปูนซีเมนต์หล่อทับด้วยการยกด้วยรถแบ็คโฮ  ฝาท่อ
อาจจะแตกได้  กระผมว่าต่อไปจะต้องมีการท าฝาท่อระบายน้ าแบบ
ตะแกรงเหล็กไว้เป็นบางช่วง  ซึ่งจะเป็นการง่ายในการขุดลอกท่อระบาย
น้ า  และขุดลอกอย่างให้ไปตกอยู่เป็นแอ่งอย่างบริเวณบ้านนายสาโรจน์  

  
ประธานสภาฯ กระผมขอหารือนะครับ    กระผมว่าบริเวณตรงนั้นถ้าจะแก้ปัญหาให้

ถาวร  ควรมีการรื้อฝาท่อที่เป็นปูนซีเมนต์เดิมออกให้หมด  แล้วท าฝาท่อ
ตะแกรงเหล็กใหม่ให้หมดไปเลยจะดีกว่านะครับขอเชิญท่านรองพิญญา  
คงศิริ 

 
รองพิญญา  คงศิริ                           ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมขอเสนอนะ

ครับว่าเราน่าจะท าเป็นฟุตบาทบางส่วนด้วย  โดยเจาะเป็นรูบนฟุตบาท 
เพ่ือให้น้ าด้านบนระบายลงคูระบายน้ าได้ด้วยโดยไม่ไหลบ่า  และท าเป็น
ตะแกรงเหล็กบางส่วนประกอบกัน โดยไม่ต้องเจาะท่อระบายน้ าตัดผ่าน
ถนน  กระผมว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาแล้วก็น่าจะแก้ไขให้จบไปในครั้ง
เดียว  นอกจากระบายน้ าได้แล้วยังสามารถท าเป็นคันกั้นน้ าได้ด้วย  
กระผมจะให้ทางนายช่างโยธา  ไปส ารวจดูอีกครั้งว่าประมาณราคาเท่าไร
ได้ 

 
 ประธานสภาฯ กระผมว่าการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด  เช่น คูระบายน้ าหมู่ที่ 3 ถ้าท าไปแบบ

แก้ปัญหาไปวันต่อวัน  ก็แก้ปัญหาไม่ได้  ทางผู้บริหารส ารวจแล้วทั้งหมด
ใช้งบประมาณเท่าใดก็ต้องยอมท า  อาจจะท าเป็นพนังกั้นด้วยก็ได้  เป็น
ทางเท้าด้วย  เป็นตะแกรงเหล็กด้วยก็ได้  ต่อไปถ้าทางสมาชิกสภา  
ผู้บริหาร  ไม่มีอะไรเพ่ิมเติมแล้ว  กระผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่
ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ทุกท่านก็คงเข้าใจว่าเรา
ทุกคนย่อมมีหน้าที่  ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตน  แต่ถ้าจะให้งานทุกเรื่อง
ส าเร็จลงได้  มีอะไรเราก็ควรพูดคุยกันก่อน  ท าความเข้าใจร่วมกันก่อน
นอกรอบก็ได้    กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2557  วันที่  29  
สิงหาคม  พ.ศ. 2557  ครับ 
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ปิดประชุมเวลา   12.15  น. 
 

               ลงชื่อ   นายประเทพ   ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาล 
                         (นายประเทพ   ทองศิริ) 
 
 


