
                                รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
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ผูม้าประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายอนันต์        ทวีสุภรพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ อนันต์   ทวีสุภรพัฒนา  

๒ นายเฉลิมวุฒิ     สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ เฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์  

๓ นายประเทพ     ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑              - ลาป่วย 

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 หมาย

เหตุ 

13 นายสมหมาย       หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ สมหมาย    หนูศรีแก้ว  

14 นายอำนวย         ศรชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ อำนวย      ศรชนะ  

15 นายไพโรจน์        เหรียญวิทยากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ ไพโรจน์ เหรียญวิทยากลุ  

16 นายสมพงศ์         ทองศิริ เลขานุการยกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ สมพงศ์       ทองศิริ  

17 นางรัชนี             อำนวย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ รัชนี           อำนวย  

18 นายธนภัทร        ตรีทัศน์  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ              -  

19 นายวุฒิชัย          แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดฯ วุฒิชัย         แผ่นศิลา  

20 นายประพจน์       พงศ์พลิศร นกัวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง ประพจน์   พงศ์พลิศร  

21 นางสาวเลิศลักษณ์     สมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลิศลักษณ์    สมแก้ว  

22 นายประพันธ์       ทองศิริ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ประพันธ์       ทองศิริ  



 ๒ 
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  ได้ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  เพ่ือนสมาชิกสภา และคณะ

ผู้บริหารทุกท่าน ขณะนี้เวลา10.00 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์
ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมจำนวน........10.............ท่าน ขอ
ลาป่วย 2 ท่าน คุณสิทธี  สิทธิเชนทร์  และคุณประเทพ  ทองศิริ เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตามท่ีประชุม
สภาเทศบาลตำบลคลองปราบได้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30วัน  วันที่ 1 - 30 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงสภาเทศบาลตำบลคลองปราบได้ประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 และสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 สำหรับวนันี้วันศุกร์ที่ 27 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2564 มีระเบียบวาระประชุมทั้งหมด 6 วาระ โดยมีวาระสำคัญคือ
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วาระท่ี 2 แปรญัตติ และ วาระท่ี 3 ลงมติ กระผมขอดำเนินการประชุมสภา
ตามลำดับระเบียบวาระครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มีครบั  

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบสมัยสามัญ 
สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2564  สำเนารายงานการประชุมเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้ส่ง
ให้ทุกท่าน เชิญทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดจุด
ไหนขอเชิญครับ มีอะไรแก้ไขเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลคลองปราบสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  
เมื่อวันอาทิตย์ที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564  โปรดยกมือขึ้น ครบั 

 

มติที่ประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ................9...........เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............................เสียง  
                                                           งดออกเสียง .................1.........เสียง 
                                                            ไม่อยู่ในที่ประชุม ......................เสียง 
 



 ๓ 
 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2564 รายละเอียดรายงานการประชุมทางฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลยัง
จัดทำไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเป็นในคราว
ถัดไป  

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม   
 3.1 การบุกรุกที่ดินสาธารณะบริเวณ  ซ. เกิดแป้น  เพ่ือให้ร่องน้ำผ่าน
สะดวกถ้าไม่แก้ไขจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทรัพย์สินของชาวบ้าน สภาเทศบาลตำบล
คลองปราบได ้ กำหนดให้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว  ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  
2  ครั้งที่  3 ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันนี้   โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
คลองปราบ เขตที่  2  นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ได้เสนอกระทู้ถามเอาไว้ ขอเชิญ       
ท่านบรรยงค์  บุญอินทร์ นำเสนอครับ 

            

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วม
ด้วยผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  เจ้าของพ้ืนที่ครับ ผมทำ
หนังสือถึงประธานสภาเพ่ือให้บรรจุวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถามครับ ในหัวข้อ
การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์บริเวณซอยเกิดแป้นครับ เพ่ือนสมาชิกก็ทราบอยู่
แล้วว่าที่ตรงนั้นมีปัญหาซ้ำซากครับ โดยแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับโดยเฉพาะหน้าฤดู
ฝนครับ ท่านนายกมันจะมีน้ำท่วมขังบริเวณซอยเกิดแป้น เพราะทางน้ำจากซอย
เกิดแป้นจะไหลสู่ใต้ท่อเหลี่ยมแล้วมาออกบริเวณเหมืองครับ แต่ว่าผมได้ไปดูใน
พ้ืนที่แล้วนะครับ มีชาวบ้านได้บุกรุกที่ดินโดยยกบ้านเข้าไปในบริเวณเขต
สาธารณะ แล้วก็ข้างหน้าเป็นที่สาธารณะด้วยนะครับ แต่ว่าเขามีการปลูกต้น
ทุเรียนพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวครับ ผมอยากให้ท่านนายกโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
นิติกรเทศบาลตำบลคลองปราบ มีหน้าที่ที่จะดูแลทรัพย์สินของเทศบาลให้
เรียบร้อยอย่าให้ใครบุกรุก หรือเอามาเป็นส่วนตัวนะครับ นี้ผมมีเรื่องกระทู้ถาม
ท่านนายกครับ แต่ว่าวันนี้ผมทำหนังสือถูกต้องครับ แต่ว่านิติกรก็ไม่เข้ามาครับ ผม
ว่าเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำงานผมก็ไม่รู้พูดอย่างไรครับ ผมทำหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วันเพ่ือเป็นตามระเบียบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ตามที่สภาแห่งนี้ได้เสนอ
ญัตตินะครับ แต่ว่าท่านก็ลานะครับ ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะเจตนาหรือจะไม่ตอบ
ข้อซักถาม อย่างไรผมก็ไม่ทราบครับ แต่อย่าลืมนะครับท่านกินภาษีชาวบ้านกิน
ภาษีประชาชน ทำงานให้คุ้มค่า ผมว่าสีกากีแห่งนี้ ครับเป็นสีแห่งเกียรติยศ
ข้าราชการ ข้าราชการคือขี้ข้าของประชาชนครับ ไม่ใช่มาเป็นนาย ผมอยากให้
ท่านนายกได้ดำเนินการจี้เจ้าหน้าที่ท่านนี้ว่าท่านทำเอกสารเตือนไปยังเจ้าบ้านหรือ
ยังที่การบุกรุกนี้ได้ดำเนินการถึงไหนแล้วนะครับ ช่วงประมาณเดือนหรือสองเดือน
จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะครับ โดยปัญหาน้ำท่วมขังนะครับ เพราะว่าน้ำไม่มี
ทางจะไปเลยนะครับ เพราะว่าเขาได้ถมดินและปลูกต้นทุเรียนไว้ที่หน้าบ้านครับ 



 ๔ 
ไม่ทราบว่าน้ำจะไปทางไหนดีครับ เกิดปัญหาแน่นอนครับ ขอให้ท่านนายกสั่ง
เจ้าหน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
  ครับขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบกระทู้ถามหรือมอบหมายผู้ที่

เกี่ยวข้องท่านใดตอบกระทู้ถามแทนเชิญครับ  
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
  ครับเรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ตลอดถึงผู้ใหญ่

หมู่ที่ 1  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ คือเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ลำ
หว้ยดอนซอ ซึ่งที่ผมได้เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ก็ได้รับ
การร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนซอยเกิดแป้นด้วยวาจา และก็ผมก็ได้ร่วมกับทาง
ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้ไปออกสำรวจพ้ืนที่และก็มีการพูดคุยเจรจาในเบื้องต้น
กับผู้ที่ถมลำห้วยสาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นปัญหาว่าเวลาฝนตก
ฤดูน้ำมาก เมื่อก่อนนั้นน้ำไหลไปตามสภาพลำห้วยเดิม แล้วก็ตรงนั้นมันเป็นที่ ซับ
น้ำ มันเป็นที่ลุ่ม ปรากฏว่าเขาก็ได้ปรับถมลุกล้ำเข้าไปในลำห้วยครับ รุกที่
สาธารณะประโยชน์ ซึ่งถ้าตามกฎหมายแล้วนั้น คือจะถมลำห้วยรางน้ำทางน้ำ
สาธารณะนั้นจะกระทำไม่ได้ ถ้าทำถือว่าผิดกฎหมาย แต่นั้นเขาได้ทำมาก่อนที่ผม
จะได้เข้ามารับหน้าที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ผลักภาระความรับผิดชอบเมื่อรับหน้าที่
แล้วก็ต้องสานต่อ หลังจากนั้นนะครับ เขาก็ได้ไปร้องเรียนที่อำเภอ หาว่าผมนั้นสั่ง
ให้ผู้ประกอบการขุดลอกลำห้วยทำให้เขาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเบื้องต้นทาง
อำเภอก็ให้ผมไปพบและก็สอบถามความเป็นจริงได้อธิบายให้ทางอำเภอศูนย์ดำรง
ธรรมได้เข้าใจแล้ว ต่อมาท่านนายกอำเภอได้มีหนังสือมาถึงเทศบาล ให้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผมก็ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ผู้ใหญ่ท้องที่ ท่านกำนันท้องที่ ปรากฏ
ว่า หลังจากนั้นผมก็ได้รับรายงานจากคณะกรรมการว่า เขาได้ถมที่บุกรุกในลำ
ห้วยสาธารณะเป็นความจริง จึงให้ดำเนินการ ผมก็ได้บันทึกรายงานไปยังท่าน
นายอำเภอ หลังจากนั้นท่านนายอำเภอบอกว่าให้ท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้บุกรุก หลังจากนั้นผมก็ได้แทงหนังสือไปมอบนิติกรเป็นผู้ดำเนินการ ไป
ดำเนินการตามกฎหมาย ช่วงหลังทราบข่าวว่าจากการรายงานของนิติกรว่าได้ไป
แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สภ.บ้านนาสารแล้ว แต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่สามารถเอาหลักฐาน
มาแสดงให้ท่านต่อที่ประชุมสภาได้ เพราะว่าการที่ผมเซ็นหลักฐานทุกอย่างใน
เรื่องที่สาธารณะห้วยน้ำขุ่น ไม่ใช่ว่าไม่เห็นความจำเป็นความสำคัญ แต่ผมก็ได้เซ็น
เสร็จผมก็ได้ส่งกลับคืนไปให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้เก็บรักษาไว้ในการทำหนังสือทุกครั้ง
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติ และก็รายงานนายกมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็นเจ้า
พนักงานที่ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ตอนนี้หลักฐานผมยอมรับเมื่อเช้าผมก็ยังไม่ได้ขอคิดว่า
เจ้าหน้าที่คงจะมาร่วมตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้รู้สึกว่าผมก็มองไปนิติกรก็
ไม่ได้เข้าที่ประชุม ไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรที่บอกว่าลา ไม่ทราบลากับใคร เพรา
ไม่ได้ส่งใบลามาให้ผมรับทราบแต่อย่างใดนะครับ อยู่ๆ หายไปเฉย ๆ ไม่ได้มีการ
ลา ปกติถ้าไม่เป็นการจำเป็นเร่งด่วน จะต้องเขียนใบลาไว้ล่วงหน้า และต้องรู้ว่า
ผู้บังคับบัญชาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก่อนถึงจะลาได้ ยกเว้นเป็นกรณีจำเป็น



 ๕ 
เร่งด่วนฉุกเฉิน เป็นต้นว่าเจ็บป่วยกะทันหันไปก่อน ก็แจ้งให้ทราบ แต่ถ้าปกตินั้น
ต้องยื่นใบลาก่อน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะลาได้ด้วยเหตุผล
ความจำเป็น ช่วงนี้ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้รวบรวม
หลักฐานที่จะนำเรียนชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานของเทศบาลหรือไม่ ถ้าไม่นั้นขอ
ความกรุณาให้ท่านไปเอามาให้ผมด้วย ผมจะได้นำเรียนชี้แจงต่อสภาว่าขั้นตอน
การดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการของเทศบาลนั้นเราก็ไม่ได้ละเว้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เราก็อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะให้พนักงานสอบสวน 
สภ.บ้านนาสาร ได้เชิญผู้ที่บุกรุกไปให้ถ้อยคำตามที่ได้แจ้งความไว้แล้ว ช่วงนี้ไม่
ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับ เพราะว่าหลักฐานผมไม่ได้เก็บไว้ 
ผมส่งกลับคืนหมดแล้ว ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญ ชี้แจงเพ่ิมเติมขออนุญาตท่านประธาน
ครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ครับ ขอเชิญคุณวุฒิชัย  ครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล 
  ครับท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ 

ก่อนอ่ืนผมขอเรียนถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ คือในส่วนของคณะกรรมการ
ไม่ว่ากระทู้ถามทั้งสองกระทู้ ก็จะมีคณะกรรมการที่นายกแต่งตั้งเพ่ือไปดำเนินการ
เรื่องนี้ทั้งสอง 2 ชุด แต่ตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องคือในส่วนของคณะกรรมการก็ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมนะครับ ในส่วนของท่านปลัดวันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนนะครับ ส่วนนิติกรได้ลา
ด้วยวาจาไว้กับผมแล้วครับ เนื่องด้วยเขาท้องหมอนัดเจาะน้ำคร่ำในวันนี้ผมก็ชี้แจง
ไว้ที่ประชุมไว้ส่วนนี้นะครับ ในส่วนของการตอบกระทู้ถามนะครับ ทางนิติกรก็มี
กระทู้ถามยื่นเป็นเอกสารไว้ที่ผม ผมจะอ่านให้หับที่ประชุมทราบ และเอกสารส่วน
นี้จะส่งมอบไว้กับทางนายกและประธานสภาต่อไป ผมขออ่านในส่วนของข้อตอบ
กระทู้ถาม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณซอยเกิดแป้น เนื้อหา
ทางนายกก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ แต่ในส่วนท้ายของหนังสือมีว่า เทศบาลตำบล
คลองปราบ มีหนังสือเชิญผู้รุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์ เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลคลองปราบ แต่ปรากฏว่าผู้ รุกล้ำไม่มาร่วมเจรจาไกล่ เกลี่ยตามนั ด  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ จึงมีความเห็นให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย    
และได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้บุกรุกแล้ว  คือข้อตอบที่เจ้าหน้าที่ส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้ตอบมาเป็นเอกสาร เพ่ือยื่นต่อประธานสภาแล้วก็ท่านนายกนะครับ 
ในส่วนของเอกสารแนบที่นายกถามถึงก็คือเอกสารการแจ้งความในส่วนนี้ต้อง
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนตัวกระผมก็ไม่สามารถไปก้าวล่วง
ในส่วนของการพิจารณาหรือข้อคิดเห็น หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของ
คณะกรรมการได้ ครับขอเรียนไว้แค่นี้ครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
  ครับขอบคุณมากครับ 3.2 การติดตามรถกระบะ 4 ประตู ว่าเจ้าหน้าที่ทำ

การเรื่องไปถึงไหนแล้วในการขายรถกระบะ 4 ประตู เพ่ือปกป้องทรัพย์สินของ
ราชการ สภาเทศบาลตำบลคลงอปราบ ได้กำหนดให้ตอบกระทู้ถามดังกล่าวใน



 ๖ 
สมัยประชุมสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันนี้ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
คลองปราบ เขตที่ 1 นายทวีศักดิ์  ชูหนู ได้เสนอกระทู้ถามเอาไว้  ขอเชิญท่าน
ทวีศักดิ์  ชูหน ูนำเสนอครับ  

 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารเพ่ือนสมาชิก เจ้าหน้าที่และ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ครับผมนายทวีศักดิ์  ชูหนู ขอติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับคดีรถที่
ผมเคยได้ให้นิติกรได้ติดตามเรื่องนี้มานะครบั ตอนนี้นิติกรก็เที่ยวหนี หลบหลีก หนี
ทุกโครงการ เพราะว่าเรื่องที่ผมได้เสนอเป็นกระทู้ถามนี้ผมก็ได้ทำไปก่อนล่วงหน้า 
เพราะว่าบางครั้งจะได้เข้ามาปรึกษาให้รู้กันว่ามันไปถึงไหนหรือว่าไม่ได้ดำเนินการ 
ปลัดอะไรก็ไม่อยู่ตอนนี้ไม่มีใครที่จะตอบได้ คนที่ตอบตอนนี้ผมดูแล้วคือจะยกให้
หัวหน้าสำนักปลัดตอบทุกอย่าง คนที่ทำโดยตรงจะหนีหลบ เพ่ือไม่อยากจะ
ดำเนินการในเรื่องนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ แต่ผมดูแล้วเจ้าหน้าที่คนที่รับผิดชอบ
โดยตรงจะพยายามหลบหลีก ไม่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้มันจะเข้าข่าย 157 
แน่นอนครับ ขอให้ดูให้ดีก่อนครับเดี่ยวผมจะค่อยถามอีกครั้งครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบกระทู้ถามหรือมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้อง

ท่านใดตอบกระทู้ถามแทน เชิญครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือ

ในเรื่องการที่สมาชิกได้ติดตามเก่ียวกับรถกระบะ4 ประตู ที่ใช้คำว่าสูญหายนั้น ซึ่ง
เบื้องต้นนั้นนะครับ ในฐานะที่ผมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ 
เป็นผู้ไปขอสนับสนุนรถนี้มาจาก ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ. 2547 
ผมก็เท้าความเป็นมาของรถดังกล่าวนี้ ซึ่งผมได้ไปประสานกับทาง ปภ. เรื่องการ
ก่อสร้างถนนหมู่ที่1 บ้านหนองปลิง ไปเชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี ปรากฏว่าผมก็ได้
ไปประสานกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีรถช่วงนั้นภารกิจถ่ายโอนหน่วยงานในเบื้องต้น ผม
ขออนุญาตท่านประทานว่าก่อนจะรู้ว่าหายไปอย่างไร เราต้องรู้ที่มาที่ไปรถคันนี้
ก่อน ซึ่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 นั้น ผมได้ทำหนังสือขอสนับสนุนรถยนต์
เพ่ือใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ จำนวน 2 คัน คือรถยนต์    
บรรทุกเล็กขนาด 2 ที่นั่ง หรือบ้านเราเรียกว่า 4 ประตู จำนวน 1 คัน และ
รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และต่อมาผมได้ไปประสานงานอีกครั้งหนึ่ง และ
ผมทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ายังมีรถที่อยู่ในสภาพดีเป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก 2 ที่นั่ง
ตามภาษาราชการแต่บ้านเราเรียกว่ารถ 4 ประตู ยังอยู่อีก 1 คัน ถ้ามีความสนใจ
ก็ให้ทำหนังสือขอไปผมก็ได้ยื่นขออีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547  
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ต่อมา ปภ.มอบมาเบื้องต้น 4 ประตูคัน
หมายเลข กค 3179 สุราษฎร์ธานี ที่สมาชิกซักถาม หมายเลขรหัส สฏ 02-06 
มอบมาให้เมื่อเดือนมีนาคม ต่อมาได้ทำหนังสือมอบหลักฐานให้ครบทั้ง 3 คัน แต่
ปรากฏว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบนั้นรับรถมาจริงแค่เพียง 2 คัน
เท่านั้น คือมีเพียงรถกระบะ 4 ประตู 1 คัน ซึ่งเอามาใช้ในศูนย์อปพร. ในช่างนั้น 
และรถ 6 ล้อ ขับเคลื่อนมาเองไมไ่ด้ทางศูนย์ก็ได้บรรทุกรถเทรนเลอร์มาให้ มาไว้ที่
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หลัง อบต.ในสมัยนั้น ซึ่งผู้ที่ เซ็นรับรถทั้ง 3 คันนั้น สมัยนั้นก็มี รองอำนวย         
ศรชนะ ปัจจุบันก็มาเป็นรองนายก และอดีตรองวิโรจน์  คันฉ่อง และหัวหน้าส่วน
โยธาคือนายสุทิน  เพชรเกลี้ยง  เป็นผู้เซ็นรับมอบแทนผมทั้ง 3 คัน และก็มีพยาน
ของเจ้าหน้าที่ปภ. ร่วมลงนามรับมาเมื่อเดือนมีนาคม และหลังจากนั้นผมได้
นำเสนอเข้าวาระที่ประชุมตามระเบียบว่าเรารับเป็นพัสดุนั้น ต้องนำเสนอเข้าที่
ประชุม ปรากฏว่าได้นำเสนอที่ประชุมซึ่งผมก็ได้ขอถ่ายสำเนาวาระการประชุมจาก
เทศบาลตำบลคลองปราบเรียบร้อยแล้ว ก็อยู่ในวาระการประชุมที่รับรถถูกต้อง 
วาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2547 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 11 มีนาคม 
2547 ณ ห้องประชุมแห่งนี้นะครับ เมื่อก่อนเป็นห้องประชุมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองปราบ และก็ในหน้าที่ 4 ของระเบียบวาระประชุมก็ปรากฏว่า 
ประธานสภาได้ถามมติที่ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบในการรับรถทั้ง 3 คัน ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คือครบทุกคน ให้รับรถจากศูนย์ป้องกันจำนวน 3 คัน 
ตามระเบียบวาระที่ 5 ครับนี่คือความเป็นมา แต่ว่าหลังจากนั้นรถอีกคันหนึ่งเราก็
ไม่ได้ไปรับเนื่องจากว่าขับเคลื่อนมาเองๆไม่ได้ชำรุดสึกหรอ ต้องนำมาซ่อม ก็
ปรากฏว่าผมก็ได้ไปตรวจดูแล้วว่า ผมก็บอกทางศูนย์ว่ารถอีกคันหนึ่ง 4 ประตูนั้น 
ขอสละสิทธิ์ แต่ช่วงนั้นผมบอกด้วยวาจา และต่อมาอดีตปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองปราบ ได้ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ซึ่งมี
คำกล่าวขานว่าผมได้แอบจำหน่ายรถคันที่ 3 ไป เป็นความจริงคือเป็นคำพูด 
สามารถยืนยันได้เลยว่า ต่อมาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ ได้ยื่น
หนังสือต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม และทาง 
ปภ.ก็ได้ลงรับเรียบร้อย ก็ปลัดอ้างว่าเนื่องจากสภาพรถคันดังกล่าวชำรุดมาก และ
เวลาล่วงเลยมานานแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบพิจารณาแล้ว เห็น
ว่าหากนำไปซ่อมก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายจึงขอสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์ที่จะรับ
โอนย้ายทรัพย์สินที่รับโอน คือรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่ง 2 ตอน 
หมายเลขรหัส ส-สฏ 0202 ให้ศูนย์ได้ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ ขอเอ่ยนามครับ
ว่าผู้ลงนามคือนายทวีศักดิ์  ศิลปพรหมมาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ  และต่อมารถคันนี้ผมก็ได้ไป
ตรวจค้นหลักฐานสรุปรายการครุภัณฑ์เครื่องจักรกลยานพาหนะที่ชำรุด หรือหมด
ความจำเป็นใช้งาน จำหน่ายบัญชีของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปรากฏว่ารถคันที่ อบต.คลองปราบสละสิทธิ์สมัยนั้น เขาบันทึกว่ายกเลิกตาม
ทะเบียนอบต.คลองปราบสละสิทธิ์ จากที่รับโอนจำหน่ายบัญชี 2547 ต่อมาผู้มี่
รับช่วงจากเราคือ อบต.ชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้หายไป
ไหนครับ ผมไม่ได้แอบขายตามที่เขากล่าวขาน ตามหลักฐานผมมีพร้อม ถ้าท่าน
ประธานสภาอยากจะได้ผมจะสำเนาให้ 1 ชุด ครับนี่คือความเป็นมา และก็ส่วน
การรับรถก็เช่นเดียวกัน ได้ผ่านวาระการประชุมสภา 2547 ถูกต้อง เรียบร้อย ซึ่ง
ทางจังหวัดเองก็ยืนยันในคำตอบข้อร้องเรียนของผมไปแล้วว่า รถคันนี้ได้เข้าที่
ประชุมเป็นทรัพย์สินของ อบต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามวาระประชุมถือว่าเป็น
ระเบียบครับ แต่ว่ายังขาดอยู่อย่างเดียวคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีคุม
เท่านั้น แต่ทรัพย์สินนั้นได้มีการส่งมอบกันเป็นที่เรียบร้อยและก็ได้ เข้าสภา เป็น
หน้าที่ของฝ่ายบริหารได้เข้าสภา สภาได้รับรถทั้ง 3 คันเรียบร้อยแล้ว แต่อีกคัน
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หนึ่งปลัดได้ทำสละสิทธิ์ ไปถูกต้อง และก็ อบต.ชะมายเป็นผู้รับไปรียบร้อยแล้ว 
ถือว่าอีกคันหนึ่งนั้นคลองปราบไม่ต้องรับผิดชอบแล้ว ไปอยู่ที่อ่ืนแล้ว เขาได้มอบ
การสละสิทธิ์จากเราไปให้ท้องถิ่นอ่ืน คือท้องถิ่น อบต.ชะมาย อ.ทุ่งสง ซึ่งมี
หลักฐานยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อย ส่วนต่อมานั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ปราบนั้น ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล ประกาศตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถ้าผมจำไม่ผิด 
2556 แต่มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งในขณะนั้นผมดำรง
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ ได้ครบวาระตามวาระ และก็
ได้ครบตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ยกฐานะองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลงอปราบ เป็นเทศบาลตำบลคลองปราบ  และได้ระบุ ไว้ว่าเมื่อผล
ประกาศใช้บังคับ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่านสมาชิกสภา ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามที่
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ แต่บรรดาข้าราชการ พนักงาน 
ทรัพย์สิน หนี้สิน ที่เคยเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบนั้น จะต้อง
ตกเป็นทรัพย์สิน หนี้สิน หรือบุคลากรของเทศบาล โดยผลบังคับใช้ของกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน เป็นต้นไป หมดวาระพ้นจากตำแหน่งเฉพาะฝ่ายบริหารกับ
สมาชิก ส่วนเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน หนี้สินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเดิม
นั้น ต้องตกไปเป็นของเทศบาลตำบลคลองปราบที่ได้ยกฐานะมีการประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในหนังสือยกฐานะนั้น พอดีผมไม่ได้เอาแนบมาถ้าต้องการ
ผมจะเอามาให้ว่าคือที่ผมอ้างอิงนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ได้มีประกาศชัดเจน มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ซึ่งผมเองนั้นพ้นหน้าที่ก่อน 1 วัน คือพ้นหน้าที่
วันที่ 5 กันยายน 2556 แล้วก็ได้มีการเลือกตั้งใหม่เมือ่วันที่ 2 มีนาคม 2547 ที่
ผ่านมา ซ่ึงผมก็ยืนยันเลยว่าในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งนายกอบต.นั้น รถทั้ง 2 คัน 
ทั้งรถกระบะ ก็จอดอยู่ในโรงรถ ต่อมาทราบว่าย้ายไปไว้ข้างหลังเนื่องจากที่โรงรถ
เดิมนั้นมาก่อสร้างเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนรถ 6 ล้อ นั้น ก็เอาไปรอเพ่ือจะได้
ดำเนินการซ่อมนะครับ แต่ผมขอยืนยันเลยว่า ก่อนผมพ้นตำแหน่งนั้น ผมก็ได้
ตรวจสอบทั้งในส่วนภายในสำนักงาน และก็ทรัพย์สินต่าง ๆ ยังอยู่ครบถ้วน ไม่มี
การศูนย์หาย หรือไม่มีการจำหน่ายไปแต่อย่างใด โดยเฉพาะรถท่ีท่านสมาชิกได้ตั้ง
กระทู้ถามนั้น พึงมาสูญหายหลังจากท่ีผมพ้นหน้าที่ไปแล้ว ผมขอยืนยันอย่างนี้ แต่
สูญหายในลักษณะไหนนั้น ซึ่งต่อมาผมก็ได้ดูหลักฐาน ผมก็พยายามดูหลักฐานว่า
เรามารับหน้าที่ใหม่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเรื่องเดิม
นั้น อดีตนายกพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งทางอำเภอบ้านนาสารให้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ้งก็เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอ
ความเป็นมาให้ผมทราบ ซึ่งอยู่ในเอกสารในแฟ้มนี้ ก็ปรากฏว่าทางอดีตท่านนายก 
ผมก็ไม่ขอเอ่ยนามท่าน ท่านก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่มีหนังสือ เพ่ือจะ
ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในการหายของรถ โดยเฉพาะรถ 4 ประตู ก็ปรากฏว่า
ได้มี การคำสั่ งเทศบาลตำบลคลองปราบที่  154/2563  เรื่องแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีขอให้ตรวจสอบรถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองปราบสูญหาย ผมก็วงเล็บว่าจริง ๆแล้ว ถ้าแต่งตั้งหลังจากท่ีได้ยกฐานะ
แล้วจริง ๆ ก็ต้องบอกว่ากรณีให้ตรวจสอบรถยนต์ของเทศบาลตำบลคลองปราบที่
สูญหาย และวงเล็บว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ เพราะเป็นผลบังคับ
ใช้ตามกฎหมาย ถ้าหลังจากวันที่ 6 กันยายน เป็นต้นมาแล้วทรัพย์สินเหล่านี้ทุก
เรื่องทุกอย่างเป็นของเทศบาล โดยผลของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อย
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แล้ว แต่ก็ยังใช้ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบอยู่ ก็ไม่เป็นไร และ
ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน 4 ท่าน โดยมี
เจ้าหน้าที่ภายนอก 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลคลองปราบ 2 ท่าน 
และก็แต่งตั้งสั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 และผมดูแล้วในข้อบกพร่องใน
การออกคำสั่งแต่งตั้งในครั้งนี้นั้นปรากฎว่าไม่ได้มีการระบุว่าให้มีการกำหนด ใน
การสอบข้อเท็จจริงผู้ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดกี่วัน แต่ผมดูระเบียบในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ในการสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าปกติต้องมีกำหนดเวลา ในการสอบ
ข้อเท็จจริงนั้นจะต้องกำหนดเวลาไว้ให้ชัดเจนในคำสั่งด้วย ซึ่งผมก็ขออนุญาตว่าใน
ข้อ 8.3 การสอบข้อเท็จจริงนั้นต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน
กำหนดระยะเวลาของคำสั่งนับแต่วันที่ประธานรับทราบคำสั่ง ผมก็ไม่ทราบว่า
คำสั่งออกวันที่  29 เมษายน 2563 ผมก็ไม่ทราบว่าเขาส่งไปให้ประธาน 
คณะกรรมการรับคำสั่งวันไหน แต่ในหนังสือระบุว่าหรือการกำหนดระยะเวลาใน
การสอบข้อเท็จจริงเป็นดุลพินิจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงว่า
เป็นอบต.ก็ได้เป็นเทศบาลก็ได้ ใช้คำว่าประมาณ 30 - 60 วัน 1 เดือนหรือไม่เกิน 
2 เดือน และหากไม่สามารถกระทำได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ขอ
ขยายระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริงต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมว่่าเป็น
นายกอบต.หรือนายกเทศบาล แต่ผมดูแล้วนะครับจากวันที่ 29 เมษายน จนถึง
ปัจจุบัน ท่านบวกลบคูณหารได้เลยครับว่า เกินที่กำหนดหรือไม่ และผมดูแล้วใน
การขอขยายเวลา ข้อขัดข้องในคณะกรรมการที่ได้กำหนดไว้ไม่มีแม้แต่แผ่นเดียว 
ซึ่งถ้าดูแล้วก็เกินกำหนดเวลาตามมาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดเอาไว้ต้ังนาน
แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมในฐานะที่รับหน้าที่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่เกี่ยวข้อง แต่ว่า
การที่เราจะรับช่วงประสานงานต่อนั้น ผมก็ต้องดูความเป็นมาว่าคณะกรรมการชุด
ที่อดีตนายกแต่งตั้งนั้น ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้ว ซึ่งในเนื้องต้นนั้นผมก็ได้
ขอเอกสารมาตรวจดูความเป็นไปเป็นมาที่มาที่ไป ผมดูแล้วโดยเฉพาะตอนนี้
ปรากฎว่ารู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว แต่การสอบนั้นไม่ระบุชัดจริงๆ แล้วถ้ารู้ตัว
แล้วคือ    1.สอบผู้กระทำความผิด 2.สอบพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ แต่นี้การสอบ
ตั้งกรรมการสอบเฉพาะพยาน ยังไม่ชี้ชัดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนี้คือ
ข้อบกพร่องข้อที่ 2 ข้อที่ 1.ไม่ได้กำหนดในหนังสือแต่งตั้งว่าให้แล้วเสร็จภายในกี่
วัน ข้อที่ 2 สอบเฉพาะพยาน ไม่ได้สอบผู้กระทำความผิดเลยทัง้ ๆ ที่เมื่อปี 2559 
นั้น อำเภอก็เคยเรียกสอบผมไปแล้ว ผมก็ได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องไปยืนยันทางอำเภอ
แล้วว่าใครเป็นผู้บ่งการให้ขาย ใครเป็นผู้ขาย แต่สภาแห่งนี้ไม่ได้ถามเรื่องรถ 6 ล้อ 
ผมก็ขอตอบเฉพาะรถ 4 ล้อ คือผมไม่ตอบนอกเหนือจากที่ท่านถาม ส่วนรถ 2 ที่
นั่งหรือรถ 4 ประตูที่เพ่ือนสมาชิกได้ซักถาม ผมก็ดูตามเอกสารหลักฐานแล้วครับ 
ในการประชุมเมื่อปี 2558 ปรากฏว่าได้มีสมาชิกในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เริ่มตั้งแต่
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ หน้าที่ 6 ได้มี
สมาชิกได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าตามวาระการประชุม 
สมาชิกก็ได้ซักถามต่อที่ประชุมสภาว่าท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
ผมอยากทราบว่ารถ 4 ประตู ยี่ห้อนิสสันหายไปไหน ต่อมาท่านอดีตรองนายกได้
ตอบว่าเรียนท่านประธานสภา สมาชิก เรื่องรถ 4 ประตูครับผมบอกว่าผมเป็น
คนขายเองครับ แต่ 6 ล้อ ผมไม่รู้ว่าใครขายครับ ผมขายได้ 8,000 ครับ จะเอา



 ๑๐ 
ไปซื้อเสื้อกู้ชีพครับ ผมอยากให้สมาชิกสืบว่าใครเอา 6 ล้อไปขาย ส่วน 4 ล้อผม
เป็นคนรับผิดชอบครับอันนี้เท่ากับรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้กระทำความผิด แล้วทำไม
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงไม่ดำเนินการ เท่ากับเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่ 
ต่อให้เวลาล่วงเลยผ่านพ้นมาตั้งแต่ปี 63 ตั้งแต่ปี 58 จริง ๆ รู้มาตั้งแต่ปี 58 
ไม่ใช่พึงรู้ เพราะถือว่าการตอบในที่ประชุมสภาบันทึกเรียบร้อยถือว่าเป็นเอกสารที่
ชัดแจ้งอยู่แล้วทำไมจึงไม่ดำเนินการ ผมก็แปลกใจมันไปเข้ามาตรา 157 ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อปล่อยมาจนถึงยุคผมผมก็คงไม่ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ แต่ว่าระหว่างนั้นที่ผ่านมาต้องตอบให้ได้ว่าทำไมที่ผ่านมาท่าน
รู้อยู่แล้ว ว่าใครเป็นคนขายโดยขายไม่ถูกต้อง เพราะหลักฐานนี้นะครับก็ยืนยัน
ชัดเจนดังที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้ผมทราบโดยครั้งก่อนโดยทราบใน
นามพลเมือง ไม่ได้ในนามของนายก ผมขออนุญาตนะครับแจ้งให้ผมทราบลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2563 เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียนนายสมหมาย 
หนูศรีแก้ว ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากท่าน
ขอให้ตรวจสอบรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบสูญหาย ต่อมาได้
มีการขายซากรถยนต์คันดังกล่าวโดยไม่ผ่านขั้นตอนของทางราชการ และเคย
ติดตามเรื่องที่อำเภอบ้านนาสารแต่เรื่องไม่คืบหน้าแต่อย่างใด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเรียนว่า ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากอำเภอบ้านนาสารว่ากรณี
รถยนต์กระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค 3179 สุราษฎร์ธานี ยี่ห้อนิสสัน 
และรถยนต์บรรทุก 6 ล้อหมายเลขทะเบียน ป 2485 สุราษฎร์ธานี ยี่ห้อฮีโน่ ได้
มีการขายซากรถยนต์คันดังกล่าวโดยไม่ผ่านขั้นตอนของทางราชการ กล่าวคือรถที่
สูญหายทั้งสองคันได้มีการรับมอบอย่างถูกต้องตามระเบียบ พร้อมผ่านความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบแล้ว แต่ไม่มีการลงบัญชี
หรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแต่อย่างใด เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อำเภอบ้านนาสารแจ้งให้ เทศบาลตำบลคลองปราบ ดำเนินากร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หากพบการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้ราชการ
เสียหาย หรือกระทำโดยไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานทางวินัยและการรักษาวินัยกับ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ผู้รับผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้อง ตามมูลเหตุฐาน
ความผิดกรณีไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพ่ือทราบหากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้
หากท่านมีข้อมูลอ่ืนใดเพ่ิมเติม และเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเรื่องดังกล่าวกรุณา
แจ้งให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณา ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด   
สุราษฎร์ธานี ผมได้รับแจ้งจากจังหวัดโดยตรง แต่ทำไมอำเภอก็แจ้งมาแล้วว่าให้
ดำเนินการถ้าเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการทางวินัย ถ้าเป็นฝ่ายการเมือง
ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย เพราะในระเบียบถ้าเป็นข้าราชการการเมืองนั้น ทาง
ท้องถิ่นไม่สามารถสอบวินัยได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผู้
กำกับคือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ แต่
ถ้าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นายกสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ตามหน้าที่
ได้ จนเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ยอมรับว่าที่ผ่านมา
ผมก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องมาติดตามเนื่องจากผมไม่มีหน้าที่อะไร แต่ช่วงนี้ที่ผมต้อง



 ๑๑ 
รับรู้รับทราบเนื่องจากผมมีตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องศึกษารู้ข้อมูล 
เพ่ือจะได้ดำเนินการต่อไปให้ถูกต้องตามขั้นตอน ตามระเบียบ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา
ไม่ได้ดำเนินการ อยากจะให้ชี้แจงว่าเวลาล่วงเลยมานานแล้วทำไมจึงไม่ดำเนินการ
ตามหน้าที่แม้แต่ทางจังหวัดทางอำเภอก็ได้สั่งการมาแล้ว ครับนี้คือข้อบกพร่องข้อ
ที่ 3 แล้วก็ต่อมาคณะกรรมการชุดนี้ ที่แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 นั้น ได้ทำหนังสือ
บันทึก ผมรับหน้าที่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ผมได้รับหนังสือจากส่วนราชการ
สำนักงานปลัดเทศบาล ที่สฎ 79001/245 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอให้ตรวจสอบรถยนต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองปราบสูญหาย เรียนนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ เรียนมาถึง
ผม ผมก็ดูแล้วในการสอบคณะกรรมการก็ลงนามมาครบถ้วน  แต่ปรากฎว่า
รายละเอียดการสอบนั้นเพียงระบุว่ากรณีรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค 
3179 สุราษฎร์ธานี ยี่ห้อนิสสัน นายวรรณไชย ขอเอ่ยนามตามหลักฐานเลยครับ 
เป็นผู้ขาย ซึ่งไม่ได้ดำเนินการให้ถกูต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 158 เกี่ยวกับการพัสดุของราชการ ส่วนรถ 
6 ล้อ ผมก็ไม่อ่านเพราะท่านก็ไม่ถาม ผมอ่านเฉพาะรถ 4 ประตู และกรรมการก็
ลงรายชื่อมาครบถ้วนทั้ง 4 คน ผมก็ดูแล้วในการสรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชาที่
จะพิจารณาตามระเบียบนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ด้านกฎหมายต้อง
เสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาด้วยว่าผู้บังคับบัญชาสมควรทำดำเนินการไปอย่างไร 
แต่นี้ ไม่ได้มีข้อเสนอแนะเพียงแต่เสนอมาเพ่ือพิจารณาอย่างเดียว ถ้าดูตาม
หลักฐานนี้ต้องมีการสรุปว่าเหตุเกิดที่ไหน เกิดอย่างไร เกิดเมื่อไหร่ ใครทำให้เกิด 
ต้องสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ 1 2 3 ตามระเบียบที่
อ้างอิงถึง มันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้น แต่นี้เสนอมาว่าเพ่ือพิจารณาอย่างเดียว ซึ่ง
ผมก็ได้แย้งว่าให้มีการทบทวนใหม่ก็ปรากฎว่า จนบัดนั้นบัดนี้การทบทวนเหล่านั้น
เพียงแต่บอกว่ายินดีจะทบทวนทำหนังสือแจ้งมาแต่ไม่ได้มีการคืบหน้าแต่อย่างใด 
ซึ่งทำให้เรื่องนี้มันตกค้างมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งผมดูในเบื้องต้นในการสอบ
ครั้งนี้โดยเฉพาะในการสอบตามชื่อเป็นผู้ขายรถ ผมขออนุญาตเอาเฉพาะ 4 ประตู
ก็แล้วกัน ได้มีการอ้างอิงซึ่งเกินความเป็นจริง นี่โชคดีที่ผมเข้ามารับหน้าที่ ผมรู้ผม
ได้เห็นหลักฐาน แต่ถ้าผมไม่ได้เข้ามาผมก็ไม่รู้เขาสอบกันอย่างไร ตอนแรกสอบผม
ก่อนเพ่ือน และก็หนังสือแจ้งผมว่ารถที่สูญหายในขณะที่ผมดำรงหน้าที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งผิดความจริงโดยสิ้นเชิงเลยนะครับที่แจ้งผมไปว่า จึง
ขอสอบท่านในขณะที่รถสูญหายนั้นท่านดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองปราบ ผมบอกแล้วว่ารถขายไปช่วงไหน คนรับผิดชอบก็รับสารภาพไป
แล้ว ว่าขายไปในช่วงไหน ช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งหรือคนอ่ืนดำรงตำแหน่ง ทำ
หนังสือมาอย่างนี้ถือว่าท่านให้หนังสือมาผิดพลาดผมก็ท้วงติงด้วยวาจาแล้ว ดีผม
ไม่แจ้งความ เพราะข้อมูลคณะกรรมการไม่ชัดเจนตั้งแต่ทำหนังสือแจ้งไปแล้วนะ
ครับ แต่ผมไม่อยากสืบสาวเอาเรื่องใครถือว่ายกผลประโยชน์ให้เขาไปก็แล้วกัน 
ส่วนการสอบคนที่ขายรถ 4 ประตู คำถามถามว่าท่านทราบข้อมูลที่มาของรถ 4 
ประตูหมายเลขทะเบียน กค 3179 สุราษฎร์ธานีอย่างไรบ้าง ตามที่ผมกล่าวไป
แล้วว่าที่มาผมก็แจ้งที่ประชุมไปแล้ว เขาตอบว่าอย่างไรรู้ไหมครับว่าเมื่อสมัย
ข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการรับรถมาจาก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 มาจำนวน 2 คัน โดยข้าพเจ้าไม่ทราบว่า



 ๑๒ 
มีขั้นตอนการรับรถมาถูกต้องหรือไม่ อย่างไร คำว่าสมัยที่รับรถมาคือปี 47 
ไม่ใช่ปี 58 ถึงผมถามว่าที่อ้างอย่างนี้ในการตอบข้อซักถามนั้นเป็นการตอบข้อ
ซักถามที่เป็นความเท็จจริงหรือไม่ ก็ผมดูแล้วในขณะนั้นผู้ที่เป็นสมาชิก อบต.ของ
ปี 58 ถึงปี 53 นั้นคือบุคคลสองคนนี้ บุคคลที่อ้างนี้ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิก 
อบต. แต่ท่านมาอ้างว่าท่านเป็นสมาชิกแล้ว ผมก็ดูว่าผู้ที่ลงสมัครเมื่อปี 48 ผมดู
แล้วสมาชิกที่อ้างอิงนั้นไม่ได้เข้ามาอยู่ในอบต.โดยเป็นสมาชิกแต่อย่างใด คนอ่ืน
เป็นผู้อยู่ที่ได้รับการเลือกตั้ง ไม่ใช่นาย ก นาย ข ที่อ้างอิงในนี้ มาอ้างอิงได้อย่างไร
เป็นการให้การเท็จต่อพนักงานครับ ท่านยังเป็นประชาชนเต็มขั้นไม่ได้มาเป็น
สมาชิกในอบต.ในสมัยนั้น แม้แต่คำให้การก็เท็จแล้ว และวงเล็บต่อไปผมไม่ขออ่าน
ทุกหน้า และก็โดยก่อนขายข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากปลัดว่ารถคันดังกล่าวไมไ่ด้
เข้าทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากเล่มทะเบียนได้มีการเจาะปรุ ถามว่าตอนมอบนั้น
โดยปกติท่านก็เคยมีการซื้อขายรถมือสองถ้าเราไปจดทะเบียนใหม่เจาะปรุรถไหม
ครับ นอกจากยกเลิกอย่างเดียวถ้าให้เราไปต่อมอบรถแล้วต้องมอบเล่มให้ด้วย 
แล้วเราไปต่อทะเบียนเขามีการเจาะปรุไหมครับ นอกจากเลิกใช้รถคันนี้ต้องมีการ
จำหน่ายทะเบียนจึงเจาะปรุ นั้นโดยหลักการ แต่เนื่องจากเล่มทะเบียนรถมีการ
เจาะปรุ ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบทรัพยสินของอบต.ได้ อีกทั้งข้าพเจ้าเห็นว่า
รถบรรทุก 6 ล้ออีกคันได้ถูกขายไปแล้วประกอบในส่วนรถบรรทุกมีเหตุการณ์ ทำ
ให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกมั่นใจว่าคงไม่ใช่ทรัพย์ของราชการเนื่องจากอดีตนายกคน
ก่อน คนขณะนั้นตำแหน่งรองนายกโดยผมเป็นนายก นายสมหมาย หนูศรีแก้ว ซึ่ง
เป็นนายก อบต.ขณะนั้นได้เคยบอกกล่าวด้วยวาจาเพ่ือยกรถบรรทุก 6 ล้อให้แก่
นายจุด จุด จุด ครั้งหนึ่งแล้ว ผมถามว่าผมมีอำนาจไปยกรถหลวงให้ใครละครับ ที่
เอามาอ้างอิง แต่นายจุดจุด ไม่รับเอาเมื่อมีการปรึกษาว่าต้องการจะหาเงินมาซื้อ
เสื้อกู้ชีพ อปพร.ข้าพเจ้าจึงได้ขายรถ 4 ประตูคันดังกล่าวไปในราคา 8,0000 
บาท และได้นำเงินทั้งหมดจำนวน 8,000 บาท ไปซื้อเสื้อมอบให้แก่ศูนย์ก็ชีพ
ตำบลคลองปราบ และข้าพเจ้าได้มอบเงินส่วนตัวในการซื้อเสื้อเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครบ
จำนวนค่าเสื้อ โดยในวันส่งมอบมีนายจุดจุดจุด ประธานกู้ชีพเป็นผู้ทราบและอยู่ใน
เหตุการณ์ ถามว่าโดยหลักการกู้ชีพ กู้ภัยนะครับทั้งเครื่องแบบชุดฝึก เวลา
ฝึกอบรมเสร็จแล้ว ชุดปฏิบัติหน้าที่สามารถซื้อได้ปีละไม่น้อยกว่า 2 ชุด แล้วมา
อ้างอย่างไร นอกจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้อย่างเดียวที่ต้องหาเงินอ่ืนจำเป็นมาซื้อ 
แต่โดยปกติแล้วเวลาอบรมกู้ชีพ กู้ภัยตามระเบียบของ ปภ.ชุดเครื่องแต่งกายทั้ง
ชุดฝึกมี อปพร. กู้ชีพ กู้ภัยขอเบิกจากเทศบาลได้ปีละไม่เกิน 2 ชุด ในขณะมา
ปฏิบัติหน้าที่สามารถซื้อได้ในระบบ ถ้าตั้งงบประมาณไว้เพราะถือว่าเป็นผู้มาช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้ออ้างเหล่านี้ผมเห็นว่ามันคงไม่มีเหตุผลอันควรซึ่งการขาย
รถนั้นขายได้เหมือนช่วงนี้ผมให้เจ้าหน้าที่เช็คทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 
เพ่ือจะได้จำหน่ายต้องให้เจ้าหน้าที่สำรวจประเมินราคาแล้วก็เสนอ ตอนนี้ผมเซ็น
อนุมัติไปแล้วว่าให้สามารถจำหน่ายได้ แล้วกำหนดราคากลางถ้าเกินวงเงินที่
กำหนดไว้ ประกาศเชิญชวนให้มีผู้มายื่นเสนอราคาในการประมูล เพ่ือเขาจะเอาไป
ใช้หรือเอาไป ถ้าเราเห็นว่าการซ่อมนั้นมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองตอนนี้โต๊ะ 
เก้าอ้ี โทรทัศน์อะไร ผมให้เจ้าหน้าที่เช็คมา 10 กว่ารายการ เพ่ือจะได้จำหน่าย
ตามระเบียบพัสดุดำเนินการต่อไป แต่เจ้าหน้าที่บางคนบอกว่ารถคันนี้ถูกขายไปใน 

 



 ๑๓ 
 

 วันหยุดราชการนะครับ เจ้าหน้าที่บางคนเลี่ยงพ้นนะครับ เขาบอกเขาไม่รู้ไม่ทราบ
เพราะเป็นการจำหน่ายในวันหยุดราชการ ซึ่งตอนนี้ผมก็สรุปเลยว่าหลักฐานผมมี
หลักฐานพร้อมว่าเขาให้การมาอย่างไร ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การมาอย่างไรแล้วต่อมา 
เมื่อได้รับมาแล้วผมก้ไม่ได้นิ่งนอนใจในฐานะที่รับหน้าที่ ผมก็แทงหนังสือไปว่าให้
คณะกรรมการดำเนินการทบทวนในการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้ขึ้นมาใหม่ แต่ใน
เบื้องต้นผมได้นำเรียนไปแล้วว่าผมไม่ได้นิ่งนอนใจ เรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมกรณีรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ แต่จริงๆ เป็นของ
เทศบาลไปแล้ว วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรียนปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบและ
ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง ผมก็ได้แทงหนังสือแล้วนะ
ครับว่าให้ดำเนินการทบทวนใหม่ ซึ่งหลังจากนั้นผมก็ส่งเรื่องไปให้ปลัด ปลัดรับ
เรื่องเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน มอบนิติกรแจ้งประธานทราบเพ่ือพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป ผมก็ให้ผู้รู้กฎหมายถ้านายกทำหมดคนอ่ืนไม่ต้องทำงาน แต่ตอนนี้ท่านไม่ได้
เข้าประชุมวันนี้รายละเอียดก็ผมไม่ใช่ว่ายกเรื่องให้ลูกน้อง แต่ผมต้องแบ่งงานว่า
ใครมีหน้าที่อะไรต้องทำงานเพราะนายกสั่งการไปแล้ว ถ้านายกทำทุกเรื่อง
เจ้าหน้าที่ไม่ต้องมี เพราะคนรู้แต่ละเครื่องไม่เหมือน คนรู้กฎหมายก็ทำเรื่อง
กฎหมายไป คนรู้เรื่องพัฒนาก็ทำเรื่องพัฒนาไป คนรู้เรื่องช่างก็ทำเรื่องช่างไป แต่
หน้าที่นี้คือให้นักกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการ ผมมอบไปตั้ง 7 มิถุนายน บางคนบอก
ว่านายกเอาเรื่องมาดองไว้ ไม่จริงครับผมมีหลักฐานพร้อม แต่ผลเป็นอย่างไรนั้น
บัดนี้ผมยังไม่ได้รับรายงาน เรียนท่านประธานผมก็รู้เพียงแค่นี้ ตอนนี้ผมมอบ
หน้าที่ไปแล้ว แต่ว่ารายงานผลที่จะเพ่ิมเติมผมยังไม่ได้รับเลย ขอนำเรียนชี้แจงใน
หน้าที่และเท้าความเป็นมาในเรื่องการขายรถ 4 ประตู ที่สูญหายเพียงแค่นี้ก่อน
ครับท่านประธานขอบคุณครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
ขอขอบคุณครับท่านนายก ก่อนจะถึงวาระต่อไปผมขอพักกลางวันก่อนครับ 

  

- ขณะนี้เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ขณะนี้เวลา 13.00 น. ขอดำเนินการประชุมระเบียบวาระต่อไปครับ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 วรรคแรก วาระท่ี 2  แปรญัตติ  

 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
       ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
 
 
 



 ๑๔ 
 

 

นางสาวกาญจนา เพชรขน    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
        เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 ข้อ 51  กำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่   2   ให้
ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
        คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กระผม
แล้ว ตั้งแต่วันที่  23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ส่งรายงานดังกล่าวให้
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารทราบแล้วตั้งแต่ วันที่ 23  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2564 เป็นไปตาม  ข้อ 50 แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
 ต่อไปผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  7  ท่าน  ซึ่งประกอบด้วย 
1. นายวิมล           สื่อมโนธรรม           ประธานกรรมการ 
2. นายบรรยงค์       บุญอินทร์  กรรมการ 
3. นายบัญชา          คงศิร ิ  กรรมการ           
4. นายทวีศักดิ์        ชหูนู                      กรรมการ 
5. นายอนันต์          ทวีสุภรพัฒนา  กรรมการ  
6. นางวารุณี           แก้วจันทร์                กรรมการ 
7.  นายสิทธิชัย         มีศรี                       เลขานุการ 

        ได้ดำเนินการรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
ทีป่ระชุมรับทราบ  ขอเชิญครับ 
 

นายวิมล     สื่อมโนธรรม  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา          
เทศบาลทุกท่าน  กระผมนายวิมล   สื่อมโนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่ 19  เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕64     ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65   และได้กำหนดให้มีการรับคำเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  
20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09.๐๐ น.- ๑7.๐๐ น.  , วันที่  ๒1 เดือน
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64  เวลา ๐9.๐๐ น.- ๑7.๐๐ น.  และวันที่   ๒2 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.   ๒๕64  เวลา ๐9.๐๐น.- ๑7.๐๐ น.  ณ ห้องกิจการสภาเทศบาล
ตำบลคลองปราบ  และได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 



 ๑๕ 
ร่างเทศบัญญัติเพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติ     ในวันที่ ๒3  เดือนสิงหาคม    
พ.ศ.๒๕64 เวลา ๐9.0๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ นั้น     
ตามระยะเวลาที่เปิดให้มีการรับเสนอคำแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาล  นายกเทศมนตรี  และกรรมการแปรญ ัตติ  เสนอคำแปรญ ัตติ  
รายละเอียดตามรายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติที่
นำเสนอแก่ทุกท่าน   ต่อไปกระผมจะขอมอบให้นายสิทธิชัย  มีศรี เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 
 

นายสิทธิชัย มีศรี เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
        เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน  กระผมนายสิทธิชัย  มีศรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเพ่ือพิจารณาคำแปร
ญัตติ เมื่อวันที่ ๒3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐9.0๐น.   ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลคลองปราบนั้น  และตามระยะเวลาที่เปิดให้มีการรับเสนอคำ
แปรญัตติดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี และ
กรรมการแปรญัตติ  เสนอคำแปรญัตติ  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติได้พิจารณาแล้ว   พร้อมมีมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติเห็นชอบเอกฉันท์ให้ยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ทางคณะผู้บริหารเสนอเดิม และผ่านการรับหลักการ
ของสภาเทศบาลแล้ว    รายละเอียดตามรายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติที่ เสนอ   จึงเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 วาระท่ี ๒  และวาระที่ ๓  ในวันนี้  ต่อไป  

 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
       ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65   เป็นอันว่าการดำเนินการในวาระที่ 2 ขั้น   
แปรญัตติก็เป็นที่เรียบร้อย 
 ขณะนี้เวลา 13.30 น. ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่ 3 ลงมติ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมข้อ 4.1 วรรค 2 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ  
 

นางสาวกาญจนา เพชรขน    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ  52 กำหนดว่าการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติ ในวาระท่ี 3  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
 ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติหรือไม ่ 
 



 ๑๖ 
 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
        ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการลงมติในวาระที่ 
3 ซึ่ง เป็นการลงมติโดยไม่มีการอภิปราย  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ตรวจสอบองค์ประชุม   

 

นางสาวกาญจนา เพชรขน    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
        เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  มีสมาช ิกสภาอยู ่ในที ่ประชุมจำนวน 
.......10.....ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปผมจะขอมติจากที ่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ของเทศบาลตำบล   
คลองปราบ  หรือไม่ 
 - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ      โปรดยกมือขึ้น 
 - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาล    เห็นชอบ.............9..........เสียง 
                                     ไม่เห็นชอบ...........-..........เสียง 
                                     งดออกเสียง..........1.........เสียง 
                                     ไม่อยู่ในที่ประชุม....-.........เสียง 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
                                        เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ   เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2565  ของเทศบาลตำบล
คลองปราบ ด้วยมติเห็นชอบ....9...เสียง  ไม่เห็นชอบ....-....เสียง    งดออกเสียง
....1..เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม...-....เสียง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

 

นางสาวกาญจนา เพชรขน    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
มาตรา  62  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่าง
เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติ
ไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและ
ส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
 
 
 



 ๑๗ 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 
ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาล และให้
สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา 
ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
คืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง
น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็น
อันตกไป 

 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์     ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณพ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคลองปราบ  ก็เป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง
กระผมขอส่งร่างเทศบัญญัติที ่สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแก่นายอำเภอ   
บ้านนาสารเพ่ือดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหม่  
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
          ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ไม่ทราบว่าทางสมาชิกสภาเทศบาล
หรือคณะผู้บริหารมีเรื่องอ่ืนใดนำเสนอ ซักถาม ปรึกษาในที่ประชุมบ้างครับ เชิญ
ท่านบรรยงค์ บุญอินทร์ครับ 
  

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 2 
  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน  กระผมนาย
บรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 2 กระผม
อยากสอบถามท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่ านนายกเทศมนตรีว่าตอนนี้ที่
รถบรรทุกขยะชำรุดต้องซ่อมแซมท่านได้ ด ำ เนิ น ก า ร ถึ ง ไห น แ ล้ ว ค รั บ  มี
ประชาชนสอบถามถึงบ่อยมากๆครับ ทั้งในส่วนของสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค ว่าทำไมถึง
ปล่อยให้มีขยะตกค้างที่จุดตั้งถังขยะเยอะ จะจัดเก็บไม่ทันหรืออย่างไร กระผมก็
ช่วยอธิบายให้บ้างแล้วว่า ตอนนี้ผมได้ข่าวว่ารถบรรทุกขยะจริงๆนั้นเสียต้องซ่อมไว้ 
แล้วที่ใช้เก็บขนขยะปัจจุบันนี้เป็นรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กที่นำมาใช้แก้ไขปัญหา
ชั่วคราวก่อนระหว่างรอซ่อมรถขยะจริงๆ แต่ก็บรรทุกได้คราวละไม่มาก อยากให้
ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุม ว่ารถบรรทุกขยะที่ส่งซ่อมแซมจะเสร็จ
วันที่เท่าไหร่ครับผมจะได้ไปบอกชี้แจงกับประชาชนต่อไป ขอบคุณมากครับ 
 



 ๑๘ 
 
นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องสอบถามอีกไหมครับ เป็นการนำเสนอ
ปัญหา  ซักถาม ปรึกษาเพ่ือร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา และจะให้ทางคณะผู้บริหาร
ได้ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงในคราวเดียวเลยครับ เชิญท่านสิทธิชัย  มีศรีครับ  

 

นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 2 
 ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 2 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 อยากจะสอบถามท่านนายกเทศมนตรีแทนคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ว่า
ตามท่ีท่าน นายกเทศมนตรีเคยอธิบายชี้แจงข้อติดขัดของโครงการพร้อมกับ
เคยมีหนังสือบันทึกข้อความถึงคณะกรรมการเหล่านั้นว่าให้เร่งดำเนินการส่วนที่
เกี่ยวข้อง อย่างหนังสือ บันทึกข้อความถึงช่างควบคุมงานจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง ลงวันที่ 27  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่องติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลคลอง ปราบ ปี พ.ศ. 2564 จะเห็นว่าใน
การประชุมสภาเทศบาลแต่ละครั้งก็จะไม่มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเข้ามา
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกองช่าง ส่วนของ ง า น พั ส ดุ  ก็ เ ล ย
อยากจะฝากถามถึงท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านนายกเทศมนตรีว่าตามข้อ
ติดขัดด้านการดำเนินงานโครงการที่มีอยู่ 4 โครงการนั้นประกอบด้วย โครงการ
แรกโครงการก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรมวนาราม หมู่ที่  1 โครงการที่สองโครงการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คน บ้านหนองปลิง หมู่ที่  1 โครงการที่สาม
โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องแต่งตัวศูนย์กีฬาตำบลคลองปราบ หมู่ที่ 1 โครงการที่
สี่โครงการขุดลอกสระ น้ำขุมเหมืองหมู่ที่  5 บ้านคีรีราษฎร์ รวมทั้งหมดสี่
โครงการ ก็มีอยู่สองโครงการในจำนวน นี้ที่เป็นโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบงานแล้วจะ
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใด ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ทำหนังสือบันทึก
ข้อความนั้นถึงเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ เหล่านี้ได้ฝากถามผ่านกระผม
มาว่า ในส่วนที่พวกเขาได้เข้าไปมีส่วนในการดำเนินงานแล้ว ท่านนายกเทศมนตรี
บอกว่างานติดขัดนั้น ท่านจะให้พวกเขาดำเนินการต่อไปอย่างไร ท่านจะมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไรตามที่ท่านมอบให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเร่งดำเนินการครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่านทวีศักดิ์    
ชูหนู ครับ 
 

นายทวีศักดิ์ ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 1 
 ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
กระผมนายทวีศักดิ์ ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 1 ครับ 
กระผมเองก็มี เรื่องสอบถามหนึ่งเรื่องครับว่า กรณีที่มีน้ำเสียที่ปล่อยลงสระน้ำ
หนองเภานั้นครับ ท่าน รองนายกเทศมนตรีก็ เข้าไปดูแลแล้วแต่ก็ ไม่มีการ
กระจายข่าวให้ทั่วถึง ไม่มีการแจ้งข่าวให้ ประชาชน ใน พ้ืนที่ หมู่ ที่  4 ทราบ 



 ๑๙ 
กระผมคิดว่าโอกาสต่อไปถ้ามีการประชุมหมู่บ้านหรือใน พ้ืนที่ก็อยากจะให้
ผู้แทนของคณะผู้บริหารได้เข้าไปร่วมประชุมชี้แจงให้ที่ประชุม ประชาชนในพ้ืนที่
ทราบด้วยครับ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเทศบาลตำบลคลองปราบไม่ได้นิ่งดูดาย 
มีวิธีแก้ไขอย่างไร และได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้างแล้วครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท่านบัญชา  
คงศิริ ครับ 
  

นายบัญชา  คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 1 
 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบัญชา  คงศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 1 ครับ เรื่องของผมก็น่าจะเป็นเรื่อง
เดียวกับของท่านทวีศักดิ์ครับ ไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่า เป็นเรื่องของการปล่อยทิ้งน้ำ
เน่าเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะของฟาร์มไก่อำพลครับ ทางท่านผู้ใหญ่บ้านของ
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ท่านก็ได้ฝากถามมาครับ แต่ผมเองก็ได้เห็นแล้วว่าทางท่าน
คณะผู้บริหารก็ได้ลงพื้นที่ไปแก้ไข ปัญหาจริงแล้ว จะเรียนว่าท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเองหลายท่านก็เคยลงพ้ืนที่ไปดูกันมาบ้างแล้ว เวลาที่มีปริมาณฝนตกใน
พ้ืนที่เยอะๆ ปัญหาก็จะเกิดขึ้นทวีคูณมาอีก ผมก็อยากสอบถามทางท่านคณะ
ผู้บริหารว่าท่านพอจะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวระยะยาว ถึงจะได้ไม่ถาวร 
แต่ควรจะบรรเทาเบาบางอย่าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน อย่าให้ เกิด
ผลกระทบกับประชาชนในระยะยาวนานหน่อย อยากให้ทางนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนกระผม
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้มีคำถามเกี่ยวกับการทำงานของเทศบาล 
กระผมเองก็ต้องพูดตรงๆว่าโครงการทั้ง 4 โครงการที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม
การทำงานนั้น กระผมเองก็ค่อนข้างจะหนักใจ เพราะโครงการเหล่านั้นได้
ดำเนินการมาก่อนที่กระผมจะเข้ามารับ ตำแหน่งหน้าที่ เมื่อมารับหน้าที่แล้วก็
ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติอนุญาตใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นกระผมก็ต้องดูที่มาที่ไป
ก่อนเนื่องจากว่าการอนุมัติอนุญาตนั้นในเรื่องที่ผ่าน มาแล้ว แสดงว่าเรารู้เห็นเป็น
ใจด้วย เมื่อผมได้ดูแต่ละงานแล้วผมก็นำเรียนชี้แจงว่าผมก็ อยากบอกว่าถึงท่าน
ไม่ถามเมื่อกี้ผมก็กะจะนำเรียนต่อที่ประชุมอยู่แล้วครับ ผมเองก็ได้ เรียกประชุม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปหลายรอบแล้วที่จะหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงการที่ผ่าน
มาทั้งการจ่ายเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งของการจ่ายเงินสะสม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผมจะนำเรียนที่ประชุมและอยากให้ทุกท่าน ได้
ช่วยกันคิดพิจารณาด้วยครับ ที่จริงผมเองก็หนักใจพอสมควรครับตั้งแต่เข้ามารับ
ตำแหน่งหน้าที่ต้องไปดูแลเคลียร์งานเก่าไปพอสมควรอย่างโครงการที่หนึ่งดังที่ท่าน
สมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับการสร้างเมรุวัดถ้ำขรมนั้นซึ่งกระผมเองก็ได้ประสานกับ



 ๒๐ 
ทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางคณะกรรมการอยู่เป็นประจำเป็นต้นว่า
ตั้งแต่กระผมเข้ามารับงาน ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผมเองก็ได้ทำ
หนังสือทวงงานถึงปลัดเทศบาลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน หมู่ที่ 
1 บ้านหนองปลิง ทีนี้ เมื่อตอนเดือนมิถุนายน 2564 กระผมก็ได้ทำหนังสือถึง
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลทวงถามการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
และวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมาผมเองก็มี หนั งสื อทวงถามงาน อีกเรียนช่ าง
ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และเม่ือวัน พุธที่ผ่านมาผมก็ได้
เชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือหาทางออกด้วยกันโดยที่ เราเทศบาล 
กับผู้รับจ้างที่บางงานก็เขาทำงานเสร็จไปแล้ว บางโครงการก็ยังไม่ได้ ดำเนินงาน 
บางโครงการก็อยู่ระหว่างทำงาน คือพยายามให้งานเดินไปข้างหน้าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ผมต้องอาศัยทุกฝ่ายเพราะนายกเทศมนตรีคนเดียวไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่อง บางเรื่อง
เขาก็ทำกันก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ ผมไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นตั้งแต่ที่
เตรียม เสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตั้งแต่แรกเริ่ม ดูเรื่องแบบแปลน  การจัดซื้อ
จัดจ้างบางโครงการนั้นผมเข้ามาทำงานทันในช่วงขั้นตอนที่ผู้รับจ้างเขาจะขอคืนเงิน
ประกันสัญญาแล้ว ผมก็ต้องไปดูรายละเอียดการจัดซื้ อจัดจ้ างที่ ผ่ านมา
ประกอบด้วยก่อนที่จะอนุมัติใดๆไปเพราะเมื่อลงนามอนุมัติสิ่งใดไปแล้วผู้รับจ้างเขา
รับผิดชอบตามห้วงระยะเวลาประกันแค่สองปี พอถอนเงินประกันสัญญาได้แล้วก็
จบ แต่เราและส่วนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต้อง รับผิดชอบต่อตามอายุความไม่ต่ำกว่า
สิบปี เมื่อก่อนอาจจะแค่ห้าปีเมื่อไม่มีใครร้องเรียนก็ หลุดพ้น เดียวนี้อายุความเป็น
สิบปีผมเลยบอกกับน้องๆเจ้าหน้าที่มีเรื่องติดตัว ที่ผ่านมากระผมทำงานมาร่วมยี่สิบ
เก้าปีท้ังเป็นนายก อบต. ทั้งเป็นกำนัน ผมเองก็มีเรื่องท่ีเคยถูก ร้องเรียนแต่ทุกเรื่อง
กระผมชี้แจงได้หมด กลับมาเรื่องโครงการตอนนี้เราก็ต้องย้อนหาสาเหตุให้ได้ว่าเหตุ
ใดโครงการเหล่านี้มันถึงยังคงคั่งค้างอยู่ ผมก็จะบอกเลยว่าเรื่องการสร้างเมรุวัดถ้ำ
ขรมนั้น ผมได้ขอดูสัญญาและรายละเอียดแบบแปลนเดิมจากเจ้าหน้าที่แล้ว ถึ ง
ตอนนี้โครงการมาถึงขั้นตอนการขอถอนเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างแล้วตั้งแต่
ดอน เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เดือนสิงหาคมแล้ว เรายังไม่สรุปงานแล้ว
แจ้งผู้รับจ้างทราบว่าสาเหตุอะไรที่เรายังไม่คืนเงินประกันสัญญาให้เขา เขาจะได้รู้
ว่าเขาทำผิดพลาด ประการใดที่จะต้องมาแก้ไขงานซึ่งในเบื้องต้น ผมก็ร่วมกับ
คณะกรรมการที่จะตรวจสอบงานว่าที่เขาทำไปแล้วถูกต้องหรือไม่ ในวันที่ 27 
พฤษภาคม ที่ผ่านมาผมได้ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยผมก็พบข้อบกพร่องหลาย
ประการ เป็นต้นว่าจากการดูสัญญาจากการดูแบบแปลนที่พบเห็นชัดเจนมีอยู่สามสี่
ประการคือหนึ่งบริเวณราวบันไดทางขึ้นเมรุมีการชำรุดเกิดรอยแตกร้าวมีร่องรอย
การมาซ่อมแซมบ้างบางส่วนแล้วประการที่สองเสาของเมรุเสาที่สองทางด้านทิศ
เหนือไม่ตั้งฉากท่านไปดูได้เลยประการที่สามคานรับปล่องควัน เสารัดครอบปล่อง
ควันไม่มีแต่ในแบบแปลนมี และจะเห็นว่าปล่องควันด้านบนแตกร้าวแล้ว ปกติอายุ
การใช้งานนั้นเมื่อเทียบกับเมรุของวัดคลองปราบซึ่งผมก็เคยเป็นคณะกรรมการร่วม
ก่อสร้าง ดูแลงานก่อสร้างถ้าสร้างถูกต้องตามแบบแปลนจริงๆอายุการ ใช้งานสิบปี
ไม่มีปัญหา แต่นี้ส่งมอบงานตามสัญญาเมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นการก่อสร้างเมรุแบบ
เตาเดี่ยวขนาดกว้าง4เมตรยาว8เมตร ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลตำบล     
คลองปราบกำหนดใช้งบประมาณเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผมก็
ตรวจดูและบอกกับคณะกรรมการแล้วว่าเรื่องนี้จะแก้ไขกันได้อย่างไร ผมก็ได้ออก
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หนังสือนัดตรวจสอบงานตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมแล้วแต่ปรากฏว่าจนถึง
บัดนี้แล้วยังไม่ได้รับรายงานเลยผมมีอะไรผมพูดตรงๆ ทางคณะกรรมการที่ติดตาม
ตรวจสอบงานก่อนที่จะมี การคืนหลักประกันสัญญาถ้าตรวจพบว่างานมีส่วน
บกพร่องต้องแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามา รับผิดชอบแก้ไขงาน และผมเองก็พบเพ่ิมเติม
อีกว่าจากการที่ดูแล้วพบว่าทำไมตัวปล่อง ค วั น มั น ถึ ง เตี้ ย  วั น นั้ น ผ ม ก็ ได้
ประสานงานเอารถกระเช้าไปวัดตามรูปแบบรายละเอียด แบบแปลนนั้นความ
สูงอยู่ที่ 18.46 เมตร แต่จากการไปวัดได้จริงเป็นสองช่วงวัดด้วยรถ กระเช้าเอา
ไปเทียบช่วงที่หนึ่งวัดได้จากฐานพื้นคอนกรีตขึ้นไปถึงช่วงประมาณก่ึงกลางวัด ได้  
8.10 เมตร และช่วงที่สองจากช่วงประมาณกึ่งกลางปล่องควันบริเวณจั่วหลังคาขึ้น
ไปหาเพดานใกล้กับปล่องควันวัดได้ 7.10 เมตรเมื่อรวมกันแล้วถ้าไม่รวมปล่องควัน
ด้านบน อยู่ที่ 15.20 เมตร ไม่ได้เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลน ถ้าได้ดูนะ
ครับจะต้องเป็นไป ตามแบบแปลนนี้ครับที่ทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง กรรมการเซ็นกันมา
หมดแล้ว ยังมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าคานรัดปล่องควันผมก็พยายามแกะดูเทียบกับ
แบบแปลนก็ต้องมีการหล่อและมีเพดานปล่องควันปรากฏว่าตามที่ต้องมีเหล็กเสริม
คอนกรีตความกว้าง 40 เซนติเมตร รัด ข้างละด้านข้าง 20 เซนติเมตร และมีการ
วางฐานเดือยออกมาไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แล้วก็ความสูงของคานรัดปล่อง
ควันต้องไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แต่ผมไปดูแล้วช่างทำแค่ปิดบัวด้านบนนี้เอาแค่
บัวสำเร็จรูปมาปิด ไม่ได้หล่อคานรัดปล่องควันตามรูปแบบรายละเอียดแบบแปลน
ที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างได้ลงนามต่อกันแล้ว ถือว่าทำไม่ ถูกต้อง ผมกล้าชี้ ได้ชัดเจน 
แล้วก็เสาของปล่องควันก็เอาแค่บัวเหมือนศาลพระภูมิมาตั้งครอบจริงๆ แล้วต้องมี
คานรัดปล่องควันนี้เทคอนกรีตความหนาอยู่ที่  8  เซนติเมตร และต้องมีเหล็กเสริม
เพราะส่วนนี้ต้องเป็นจุดรับความร้อนต้องหนาเป็น 10 เซนติเมตร ต้องมีเสา คสล. 
ขนาด 10 เซนติเมตร x  10 เซนติเมตร ไม่ใช่เอาเสาบัวมาตั้งต้องมีการหล่อ ต่ อ
จากคานรัดปล่องควัน นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ถูกต้อง ผมไม่ใช่วิศวกรแต่อาศัย
ประสบการณ์ สรุปแล้วเท่าที่ดูทั้งหมด มีหนึ่งปล่องควันเตี้ยกว่าในแบบแปลนที่
กำหนดไว้สองคานรัดปล่องควันก็ไม่มีอาจจะมีผลทำให้ปล่องควันแตกร้าวเพราะใน
แบบแปลนได้กำหนดไว้ชัดเจนประมาณหน้าที่ 25 ผมดูรายละเอียดแล้วคานรัด
ปล่องควันไม่มีไม่ตรงกับแบบแปลนแน่นอน ต้องเททับหลังเป็นช่วงๆ ซึ่งดูยาก
เพราะตอนนี้ฉาบปูนปิดหมด ผมไม่ทราบส่วนนี้ว่าเป็นตามแบบแปลนไหมใน
ระหว่างก่อสร้างนี่คือเหตุผลที่ยังสรุปไม่ได้ เพราะว่าถ้าผมเซ็นอนุมัติให้มีการเบิก
จ่ายเงินค่าประกันสัญญาแล้วจุดที่มีรอยร้าว ข้อบกพร่องเมื่ อผู้ รับจ้างได้ รับ เงิน
ประกันสัญญาแล้วเขาก็คงไม่มาซ่อมปรับปรุงให้เราใน สัญญาเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าทำ
ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดแบบแปลนหนึ่งช่างควบคุมงาน ต้องสั่งผู้รับจ้างแก้ไข
ได้สองคณะกรรมการตรวจงานจ้างจะต้องมีหน้าที่สั่งให้ผู้รับจ้างให้ ดำเนินการ
แก้ไขงานได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสั่งการแก้ไขงานไม่ได้ก็ต้องทำบันทึกข้อขัดข้องงานให้
ผู้รับจ้างทราบซึ่งขณะนั้นกระผมยังไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้าง เพ่ือจะให้ผู้ว่าจ้างจะได้มีข้อสั่ง
การว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร แม้ผมไม่ใช่ผู้ว่าจ้างแต่ผมก็ไม่ใช่จะปฏิเสธความ
รับผิดชอบ ในช่วงนั้นผมไม่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่สามารถจะสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อะไรได ้ เพราะผมยังไม่เข้ามารับหน้าที่แต่ถ้ามีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถทำงานให้
ออกมาเป็นไป ตามแบบแปลนได้ตามหลักวิธีการคือหนึ่งผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้ง
มายังประธานตรวจงาน จ้างผ่านช่างผู้ควบคุมงานรายงานอุปสรรคอันเป็นเหตุให้
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ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนได้แต่ผมไม่เห็นมีเอกสารอยู่ๆไปตัดสินใจ
กันเอง จริงๆถ้าผู้รับจ้างบอกว่าตามแบบ แปลนปล่องควันมันสูงเกินไปก่อสร้าง
ไม่ได้ ก็ต้องมีหน้าที่ทำหนังสือแจ้งช่างควบคุมงาน กับกรรมการตรวจงานจ้าง
เพ่ือจะได้แก้ไขด้วยเหตุด้วยผลอะไรก็ตามแต่ นี่ทำไม่ตรง แบบแปลนแต่ไม่มี
การแจ้งเหตุผลอย่างใดเลย ข้อสองเมื่อผู้รับจ้างแจ้งเสร็จให้ช่างผู้ควบคุมงานจ้าง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมข้อเสนอแนะแนว ท า งแ ก้ ไข
ปัญหาการก่อสร้างนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจงานจ้างไม่ใช่ส่งตรงถึงผู้ว่าจ้างได้
ทันที ขั้นที่หนึ่งคือช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ขั้นที่สองคือคณะกรรมการตรวจงานจ้างที่
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งที่จะต้องดูแลแทนนายก ขั้นที่สามจึงจะถึงผู้ว่าจ้างที่ได้รับ
การแจ้ง เพ่ือทราบพิจารณาสั่งการดำเนินการต่อไปนายกเทศมนตรีอยู่เป็นขั้นที่
สาม แต่ในขณะนั้นผมไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เลยมีปัญหาอุปสรรคที่จะ
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนได้ตามที่ผมกล่าวเรื่องจึงยัง
ค้างคาอยู่ ตอนนี้นั้นผมเองก็หนักใจ เพราะตอนนี้ก็ผ่านกระบวนการเหล่านั้นมา
หมดแล้ว มีการเซ็นผ่านงานมากัน หมดแล้ว วันนั้นผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ผมพูดได้
แบบนี้ ถ้าเซ็นงานไปแล้ว จะให้ผมช่วย หลับหูหลับตาเซ็นตามไปด้วยรับรอง
ว่าถูกต้องเวลามีความผิดผมก็ผิดด้วยเพราะอายุ ความรับผิดชอบอย่างน้อยสิบ
ปีที่รับผิดชอบครับ เซ็นไปวันนี้อาจจะไม่มีปัญญา ต่อไปวัน ข้างหน้าเกิดปัญหา
ผมก็ต้องรับผิดชอบด้วย ผมบอกแล้วว่าถ้าเซ็นงานให้ใครเราก็ต้อง นอนหลับด้วย 
ผมก็ได้เรียกประชุมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้ววันนั้นทางปลัดก็รับปากกับผมว่าขอ
ระยะเวลาสามวันจะให้คำตอบนายกเทศมนตรี ผมเองก็มิได้ นิ่งนอนใจ ทั้งสี่
โครงการ เลยนี่ผมก็รอคำตอบอยู่ ภายในสามวันก็น่าจะเริ่มนับหนึ่งได้ตั้งแต่เมื่อวาน
ครับ ก็จะได้แจ้ง กับผู้รับเหมาไม่ใช่เอาไปเก็บไว้นิ่งเฉย วันเวลามันเดินไปเรื่อย ทุก
เรื่องถ้าเราช่วยกันหาทางแก้ไขทุกอย่างก็มีทางออกเดินต่อไปได้ แต่ถ้าทุกฝ่ายโยน
กันไปโยนกันมา  ไม่มีคนรับผิดชอบสิบปีก็แก้ไขไม่ได้ ทุกคนร่วมมือกันมีทางแก้ทั้ง
ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการ ถ้าร่วมมือก้นแก้ไขก็สำเร็จได้ แต่ทุกคนต้อง
ยอมรับความ เป็ นจริง ยอมรับ วิธีแก้ ไข  ถ้ าทุ กฝ่ ายปฏิ เสธไม่ รั บผิ ดชอบ 
ผู้ประกอบการก็บอกว่าทางคณะกรรมการเซ็น ตรวจให้ตนถูกต้องแล้ว ไม่
เกี่ยวแล้ว กรรมการก็บอกว่าผมเซ็นตรวจไปจริงแต่ผมไม่รู้วิชา เทคนิคช่างมันเป็น
เรื่องของช่างควบคุมงาน ช่างก็บอกว่าผมไม่เกี่ยว ถ้าโยนไปมาแบบนี้ อย่ าว่ าแต่
เป็นเดือนสิบปีก็ไม่เสร็จ ถ้าเรารีบช่วยกันแก้ปัญหาก็จะหมดไปในเร็ววันนี้ หาทาง
ออกร่วมกันทุกฝ่าย ผมก็หาทางปรึกษาหาแนวทางไม่ใช่ว่าไปกลั่นแกล้งใคร ทุก
อย่างเราก็ต้องแก้เมื่อรู้ปัญหาและสาเหตุจุดบกพร่องแล้ว ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์โครงการแรกผมก็ขอชี้แจงเท่านี้ก่อน ส่วนโครงการที่สองโครงการ
ก่อสร้าง สนามฟุตบอลขนาด 7 คน โรงเรียนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตอนนี้ผมมี
เรื่องอยู่อย่างเดียว วันนี้ผมได้รับหนังสือเมื่อตะกี้นี้ครับ ผู้รับจ้างเขาโทรมาทวงส่ง
หนังสือมาถึงกระผมแล้ว ด้วยเรื่องขอติดตามทวงถามแบบการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลขนาด 7 คน โรงเรียนบ้าน หนองปลิง หมู่ที่ 1 ก็เรียนถึงผมตามหนังสือนี้ 
ตามที่ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริ่ง ผู้รับจ้างได้ตกลง
ทำสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คน ศูนย์กีฬาเทศบาล
ตำบลคลองปราบ นั้น โดยเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าจ้างคือเทศบาลตำบล
คลองปราบได้มีหนังสือเชิญผู้รับจ้างมาประชุมพูดคุยเพ่ือหาทางออก ผมไม่ได้กลั่น
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แกล้งใครผมก็เชิญเขามาหาทางออกร่วมกัน    เป็นการหาทางออกร่วมกันใน
ส่วนของรูปแบบแบบแปลนการก่อสร้าง ที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองปราบตรวจ
พบความบกพร่องของแบบแปลนและความไม่ถูกต้องตรงกันของแบบแปลนกับ
ประมาณการ รายละเอียดตามที่อ้างถึง ซึ่งผู้รับจ้างก็ยอมรับถึงข้อผิดพลาดไปแล้ว
ว่าสัญญากับแบบแปลนนั้นไม่ตรงกัน จึงเป็นการหาทางออกร่วมกัน จากการได้
ประชุมร่วม และมีความเห็นร่วมกันในทิศทางเดียวกันแล้วในการหาทางออกทางผู้
รับจ้างเลยมีหนังสือมาทวงแบบแปลนก่อสร้างใหม่เพ่ือเขาจะได้ดำเนินงานตาม
ขั้นตอนต่อไป แต่ปรากฏว่านับแต่วันประชุมจนถึงขณะนี้เป็นเวลาร่วมสี่สิบวันแล้ว 
ทางผู้ว่าจ้างยังไม่ได้รับแบบรูปการ ก่อสร้างใหม่เลย ยังไม่มีการส่งมอบรายละเอียด
ที่มีการปรับแก้ไขรายการให้กับทางผู้รับจ้างเลยแต่อย่างใด ทำให้ทางผู้รับจ้างไม่
สามารถก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนเสร็จสิ้นตามระยะสัญญาได้ ทางผู้รับจ้าง
จึงมีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าจ้างให้รีบเร่งดำเนินการส่งแบบ รูปรายการก่อสร้างด้วย ผู้รับ
จ้างต้องการให้ทางเทศบาลส่งรูปแบบรายการก่อสร้างใหม่ที่ จะแนบกับสัญญาจะ
ได้เริ่มลงมือทำงานตอ่อีกครั้ง เขาเรียนมาเพ่ือทราบ จากนายไชยพล  สุ ข เ จ ริ ญ 
เราก็คุยกันแล้วว่ามีทางออกที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะแบบแปลนเดิมนั้นไปนำเอา
แบบแปลนของสนามหญ้าเทียมมาใช้กับสนามหญ้าจริงซึ่งกระผมก็บอกว่าให้
กลับไปแก้ไข รายละเอียดแบบแปลนให้เรียบร้อย เอาท่อน้ำปรุฝังดินออกก็จะ
ประหยัดงบประมาณไป ได้กว่าสองแสนบาทเศษเพราะสนามหญ้ าจริงไม่
จำเป็นต้องใช้ปกติก็ใช้น้ำรดหญ้าอยู่ แล้วแต่ถ้าสนามหญ้าเทียมเราไม่ต้องการให้น้ำ
ขัง พอสนามหญ้าจริงเราต้องการให้สนาม ชุ่มชื่นในยามหน้าแล้ง แต่ถ้ายังขืนใส่
ท่อระบายน้ำใต้ดินลงไปอีกพอเราฉีดน้ำรดหญ้าพรม ลงไปน้ำก็ระบายออกหมดไม่
สามารถเป็นประโยชน์ต่อหญ้าจริงได้อันนี้คือความเป็นจริง ผมไม่ ได้จบช่างแต่
ผมก็รู้ ตอนนี้ผมก็มอบหมายให้ทางฝ่ายส่วนโยธา เพราะผู้รับจ้างเขาก็ มาคุยกันตก
ลงยอมรับข้อเสนอร่วมกันแล้วยินยอมที่จะแก้ไขงานให้แต่ให้ เราทำรูปแบบ
ประมาณการก่อสร้างให้ใหม่ ผมก็บอกอยู่ครับว่าให้แก้ไขโดยการลดปริมาณทราย
ท่อซึม ไม่ต้องใส่เพราะเมื่อก่อนสร้างสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลก็ไม่มีใน
โรงเรียนบ้านคลองปราบก็ไม่มีแล้วเอาเงินส่วนนั้นไปเพ่ิมปริมาณงานเป็นต้นว่าค่า
ทรายคิวละหกร้อยกว่าบาทเปลี่ยนไปซื้อดินเพราะหญ้าจริงมันต้องการธาตุอาหาร
ธาตุอาหารมาจากหน้าดิน ถ้าในทรายผมเอาตัวอย่างมาให้คณะกรรมการดูแล้วเป็น
ต้นว่าสนามหน้าเทศบาลนี้ครับ ผมมีภาพประกอบสมัยนั้นมีคนถ่ายไว้ให้ต้องมีหน้า
ดินไม่มีหน้าดินไม่ได้ซึ่งเป็นการก่อสร้างปรับปรุงสนามในปี พ.ศ. 2557 แต่ผมจำได้
ก่อนหน้านั้นปี พ.ศ. 2553 เกิดภัยแล้งสนามแห่งนี้มีแต่ทรายหญ้าสนามก็ไม่สวย
เพราะหญ้ากับทรายถ้าหน้าแล้งหญ้าจะอยู่ไม่ได้ หญ้าตายหมดผมคิดว่าควร
ยกเลิกเรื่องทรายเอาดินมาถมแทนและผู้รับจ้างก็ยอมรับว่ามัน เหมาะสมตามหลัก
วิชาช่างและไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้อีกท่ีหน้าแล้งหญ้าตายหมดพอ เรารู้แล้วว่า
ถมทรายแล้วไม่มีหน้าดินเลยแล้วไปปลูกหญ้าจริงนั้นโอเคหน้าแล้งมันไม่เหลือ นะ
ครับพอสนามหน้าเทศบาลนี้ก่อนผมหมดวาระผมให้ใส่หน้าดินไปด้วยตอนนี้
หน้าแล้ง สภาพหญ้าก็ยังอยู่ได้สำหรับสนามกีฬาของหมู่ที่1นี้ให้แก้ไขคือไปลดทราย
เพ่ิมหน้าดินแทนถึงผู้รับจ้างก็ยอมรับไปแล้วแต่ปรากฏว่าถึงบัดนี้ผมไม่ใช่โยนไปโยน
มานอกจากผู้รับจ้างได้ติดตามทวงถามผมมาแล้วก็เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาผม
ก็ได้ทำหนังสือติดตามทวงถามช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้างไป
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แล้วตามหนังสือนี้ทั้งช่างและกรรมการก็เซ็นรับ  แต่ปรากฏว่าตอนนี้แบบ
แปลนที่แก้ไขใหม่ผมนั้นยังไม่ได้รับ ปล่อยให้จนผู้รับจ้างทวงผมมา ผมเองก็เร่งรัด
ไปแล้ว ผมทำงานผมก็พูดตรงๆยอมรับว่า ฝ่ายกองช่างนั้นตอนนี้งานที่มีออกมา
ผมต้องไปจ้างช่างข้างนอกออกแบบทั้งนั้นเราขาดบุ คลากรทางด้านช่างและก็มี
ปัญหาการทำงานค่อนข้างเยอะแม้ตอนนี้จะได้จ้างผู้ช่วยช่าง เพ่ิ มมาอีกหนึ่ งคน
จ้างเหมามาเป็นผู้หญิงก็จะยังชั่วหน่อย  แต่จะเอางานหลักๆยังไม่ได้ต้องไปจ้าง
บุคคลภายนอกที่จบวิชาช่างที่มีใบประกอบวิชาชีพ กว. มาช่วยเขียนแบบแปลนให้
เรา ผมเข้าใจผู้รับจ้างผมบอกว่าเวลามันถูกทิ้งนานไปเรื่อย เขาก็กลัวว่าสัญญาจะ
หมดเขา จะถูกปรับแต่ผมบอกว่าไม่ได้เป็นความผิดของผู้รับจ้างเป็นความผิดจากฝั่ง
ทางเทศบาลเองที่ผมสั่งหยุดงานนั้นเป็นการสั่งเพ่ือแก้ไขไม่ได้สั่งหยุดงานเพ่ือเอา
เปรียบผู้รับจ้างเขาเอง ก็ยอมรับว่าเป็นการเอาแบบแปลนของสนามหญ้าเทียม
มาใช้กับสนามหญ้าจริงไม่ได้นั้นถูก แล้ว แล้วก็ตามแบบแปลนเดิมในสัญญามัน
ผิดเพี้ยนไปหมด ที่จริงในสัญญาเสียดายนะ ครับจริงๆก็ควรเพ่ิมบรรทัดข้อความไป
อีกหน่อย ข้อที่หนึ่งผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานโครงการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คน ศูนย์กีฬาเทศบาล ตำบลคลองปราบ โรงเรียน
บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 
53 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย แบบรูปรายละเอียด ร า ย ก า ร
ตามท่ีเทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา พอ ผม
ไปดูจริงๆแล้วสัญญา แบบแปลน ประมาณการ ใบ ปร.4 มันต้องตรงกันหมด แต่
ปรากฏว่า ผมไม่ใช่คนละเอียด แต่งานผมก็ต้องตรวจดูก่อนว่าครบถ้วนหรือไม่
มิฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบด้วย ผมไปดูแบบแปลนตามที่ผมกล่าวเมื่อกี้ว่าสัญญา
ขนาดกว้าง  33  เมตร ยาว 53 เมตร แต่ไม่ได้คิดพ้ืนที่ให้ ผมมาคูณเอาเองตาม
หลักค่าคณิตศาสตร์ได้พ้ืนที่ 1,749 ตารางเมตร แต่พอมาแบบแปลนเขียนไว้สอง
ลักษณะข้างในขนาด 33 เมตรคูณ  53 เมตร ข้างนอก 41 เมตรคูณ 41 เมตรไม่รู้
จะเอาอันไหนกันแน่นี่แบบแปลนก็เซ็นกันมาหมดแล้ว และบริเวณรอบข้างยังเว้นไว้
จะทำโครงการปรับภูมิทัศน์ผมว่าทำทีเดียว เลยได้ไหมให้เต็มพ้ืนที่เลยได้ไหมเอา
สองโครงการมาควบกันเลยทีเดียวได้ไหมเพราะปรับ ภูมิทัศน์ก็ปลูกหญ้าแล้วค่อย
มาโรยปูนขาวตีเส้นสนามขนาดเจ็ดคนเก้าคนก็ว่ากันไปมันจะ ดีกว่าไหม แล้วพอ 
ใบ ปร.4 ผมยอมรับว่าผมหนักใจนะครับนี่แบบแปลนในส่วนของท่อปรุ ระบุว่าใส่
สามจุดในแบบแปลนแต่ในระยะกำหนดไว้ในแบบแปลนไม่มีใส่ท่อระบายน้ำท่อปรุ
ช่วงกลางกับช่วงเกือบถึงข้างสนามทั้งสองข้างไว้สามช่วงผมดูแล้วถ้าช่วงละหกสิบ
เมตรสามช่วงนี้ก็หนึ่งร้อยแปดสิบเมตร แต่คำนวณไว้ท่อปรุห้าร้อยกว่าเมตร เอามา
จากไหนครับ เกินความเป็นจริงเหมือนผมเคยให้คณะกรรมการแปรญัตติโครงการ
ทำคูระบายน้ำหมู่ที่1  เหล็กเกินไปเขาคำนวณมาเป็นตันผมให้ช่างไปคำนวณมา
เป็นเส้น ช่างบอกว่าเหล็กตันหนึ่งมีกี่เส้นผิดแล้วเหล็กเกินไปแปดร้อยกว่าเส้นผมให้
คณะกรรมการแปรญัตติลดเงินเท่าไหร่จำไม่ได้คิดเกินความเป็นจริงเอาไว้เยอะ
เกินไปแปดร้อยกว่าเส้นไม่ใช่น้อยนะครับคูระบายน้ำหมู่หนึ่ งนั่นแหละ นี่ก็
เช่นเดียวกันมีการประมาณการของต้องใช้แค่นี้ประมาณการเกินไปถามว่าเอ้ือ
ผู้รับเหมาไหม ผู้รับเหมาเขายิ้มเลย เบิกเงินได้ห้าร้อยกว่า เมตร  ทำจริงร้อยกว่า
เมตรถามว่าใครเสียหายเทศบาลใช่ไหม นี่ผมก็ เอาเรื่องจริงมาพูดแล้ว ก็ใน          
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ใบปร.4  เขียนว่างานปรับบดอัดพ้ืนเดิม เอามาจากไหนละครับถ้า สนามกว้าง 
41 เมตร ยาว 61 เมตร ได้เนื้อที่แค่ 2,801 ตารางเมตร แต่ตามปริมาณงานบอก
คำนวณมาเกินแล้วก็ถมทรายหนา 10 เซนติเมตร ก็ถ้าเอาพ้ืนที่ก็ 1,790 ตาราง
เมตรคิดเป็น ร้อย เจ็ดสิบกว่าคิวนี่ครับ แต่ใส่มาตั้ งสามร้อยกว่าคิว ถ้าหนา 10 
เซนติเมตร ท่านคูณดูนะครับใช้ทรายเพียง 175 คิว นี่ทำมา 375 คิว เอาไปไหน 
ดูแค่นี้ผมก็รับไม่ได้แล้ว ถามตาม หลักคณิตศาสตร์พ้ืนที่ 1,790 ตารางเมตร ถม
หนา 10 เซนติเมตร ท่านลองคูกันดูนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นการถมคิวหลวมหรือคิว
แน่นเราก็เผื่อไว้แค่ 1.5 หรือ 1.3 แค่นั้นนี่ ครับ น่ากลัวครับ ถามว่าเทศบาล
เสียหายไหมผมดูแล้ว ถ้าจะใช้งบประมาณทำโครงการนี้จริงๆคงจะใช้ไม่เกินแปด
แสนบาทครับ ราคากลางจริงๆนะครับ สองแสนนั้นผู้รับเหมารับเปล่าๆไหม งานไม่
ต้องทำเบิกเงินฟรีใครได้ประโยชน์ นี่ผมพูดตามหลักฐานเลยใครจะท้วง ติงก็แล้วแต่
ผมมีหลักฐานพร้อมทั้งภาพถ่ายสภาพหน้างานการจะบอกมาว่านอกรอบถนน ใ น
สนามนั้นใครใช้ให้ทำก่อนผมไม่รับทราบผมไม่เกี่ยวผมเอาตามระบบ ภาพถ่ายดู
ครับทำ ถนนก่อนสนามกลายเป็นที่ลุ่มไปเลยเราก็ต้องปรับเสริมดินให้มันได้ระดับ 
แก้ที่มันต่ำกว่า ถนนที่ทำรอบ มิฉะนั้นถ้าฝนตกน้ำมันจะท่วมขัง นี่ผมไปถ่ายภาพ
มาเรียบร้อย ถึงค่าระดับผมก็ยอมรับว่าไม่ได้วัดหาค่าด้วยเครื่องมือกลไก แต่ผมดู
ด้วยตาแล้วมันก็ต่ำกว่า จริงๆแล้วยังไปดูช่วงฝนตกน้ำท่วมขัง คือต้องปรับพ้ืน
สนามให้สูงกว่าถนนหรือใกล้เคียง แล้วค่อยมาทำสนาม สรุปว่าช่วงนี้ผู้รับจ้างก็
ทวงแบบแปลนใหม่ผม ผมสั่งหยุดงานผมก็ ต้องตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพราะไม่ใช่นายกทำทั้งหมดถ้านายกเป็นช่างเอง ทั้งหมดนั้นพนักงานเทศบาลก็ไม่
ต้องจ้างไว้ครับ แล้วผมก็ไม่มีวิชาชีพด้านช่างด้วยบุคลากร นั้ นต้ อ งท ำงาน ให้
ท้องถิ่นไม่ใช่ทำงานให้ผม แบบแปลนกี่วันเสร็จก็ว่ากันไปนี่ผมถามหาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว 
จนผู้รับจ้างเขาต้องทวงมา อย่างนี่ที่ว่าคอยแล้วคอยเล่า งานมันไม่คืบหน้า ผมบอก
แล้วว่าถ้าให้ผมมานั่งเฝ้าโต๊ะผมไม่มานั่งหรอกครับ ถ้ามาเทศบาลสละงานบ้าน
มาแล้ว ต้องได้งาน แต่ไม่ใช่กำหนดไปว่าสองวันเสร็จผมก็ให้โอกาสจนนี่ผู้รับจ้าง
ทวงมาแล้วว่าล่วงเลยเวลากว่าสี่สิบวันแล้ว ขนาดตกลงกันแล้วว่าให้แก้ไขอย่างนั้น
อย่างนี้ ผมบอกเลยว่าสิ้นปีนี้ผู้ช่วยช่างผมประเมินงานแน่นอน เพราะทำให้เสียหาย
ทั้งหมู่คณะ ติดขัดคนเดียว ทำให้หมู่คณะเสียหายด้วย มีอะไรผมพูดตรงๆ ถึงตอนนี้
ผมจะยกเลิกโครงการก็ยกเลิกไม่ได้สัญญามันเดินไปแล้ว เมื่อวันก่อนได้คุยนอกรอบ
กับเจ้าหน้าที่ อันที่จริงผมก็ไม่เคย แก้ไขแบบนี้  ถ้าเป็นไปได้ก็แก้ไขเสีย เพราะ
โครงการที่ทำสัญญาไปแล้วถ้าจะแก้ไขก็ทำได้ เพียงเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมา เป็น
ส่วนประกอบเล็กน้อยผู้รับจ้างก็ยอมรับแก้ไขให้ แต่การแก้ไขในลักษณะที่ทำให้
โครงการงบลงทุนมีลักษณะ คุณภาพ เปลี่ยนแปลงไป เป็นไปตามระเบียบข้อ 29 
ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจของสภาเทศบาล ซึ่งถ้ามีการทำแบบแปลนใหม่ สภา
เทศบาลเห็นชอบด้วย มีการแก้ไขสัญญา ก็อยากจะทำก่อสร้างสนามฟุตบอลให้เต็ม
พ้ืนที่ จากงบประมาณเท่าเดิมขยายเต็มพ้ืนที่ได้เลยครับ จากการตัดราคาประมาณ
การส่วนของค่าท่อปรุระบายน้ำฝังดินที่ตัดออกมาเพ่ิมเป็นค่าถมดิน ค่าซื้อหญ้า ทำ
สนาม เพ่ิมเติมให้เต็มพ้ืนที่  ผมขออนุญาตในรายละเอียดการแก้ไขจะให้ทาง
เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงให้ครับหลังจากนี้ เพราะหลังจากการทำสัญญาแล้วมาแก้งานนี้
ผมก็ไม่เคยแก้ไขครับ ส่วนมากจะแก้ไขก่อนเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะทำได้
ไหมถ้าทำได้จะดีท่ีสุด เป็น การสร้างความคุ้มค่าสนามก็ได้ใหญ่ขึ้น 



 ๒๖ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญเจ้าหน้าที่ครับ  

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ สำหรับเรื่องความติดขัดในการดำเนิน
โครงการที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลคลองปราบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คน ศูนย์กีฬาเทศบาล
ตำบลคลองปราบ โรงเรียนบ้าน หนองปลิง หมู่ที่  1 ซึ่ งตอนนี้อยู่ ในขั้นตอน
จัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ในห้วงเวลา
บังคับของสัญญาแล้วระยะหนึ่ง ตามปกติแล้วตอนนี้ผู้รับจ้างต้องอยู่ในขั้นตอน
ระหว่างการดำเนินงานโครงการจนเกือบแล้วเสร็จหรือจะ ส่งงานจ้างแล้ว แต่
ตัวโครงการเรามีข้อติดขัดในส่วนของความบกพร่องของแบบแปลนประมาณการ 
จึงทำให้โครงการที่หลังจากได้มีผู้รับจ้างแล้วแต่ว่าโครงการไม่สามารถดำเนินการไป
ได้ ที่นี้เมื่อโครงการอยู่ในห้วงสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว การแก้ไขส่วนประกอบ
สัญญาหลังจากมีการลงนามในสัญญาแล้วจะกระทำมิได้ อาจมีข้อยกเว้นก็ เฉพาะ
กรณีที่จะทำให้ส่วนราชการเสียหาย ประชาชนได้รับผลกระทบร้ายแรง เพราะกรณี
นี้ไม่ใช่การแก้ไขความบกพร่องในการดำเนินงานเล็กน้อยระหว่างสัญญาอันเป็น
อุปสรรค ให้การทำงานไม่ลุล่วง กรณีนั้นแค่ช่างควบคุมงานบันทึกรายงานความจำ
เป็นมา กรรมการตรวจงานจ้างรับทราบ ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ แล้วฝ่ายพัสดุแจ้งผู้
รับจ้างลงนามแนบท้ายสัญญาก็จบ แต่กรณีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
วัตถุประสงค์โครงการเป็นเรื่องใหญ่ ถ้า จะกระทำต้องเริ่มจากการที่ทุกฝ่ายทั้ง
ฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างประชุมพูดคุยหาข้อยุติใน การจะแก้ไขความเสียหาย
ของส่วนราชการจากการดำเนินงานหรือผลกระทบร้อยแรงกับประชาชน ผู้มีอำนาจ
ว่าจ้างต้องพูดคุยกับช่างควบคุมงาน กรรมการตรวจงานจ้าง ฝ่ายพัสดุ รวมถึงผู้รับ
จ้างในการยินยอมทำตามข้อยุติ ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการอาจจะ
ต้องใช้เวลารอบคอบซักหน่อย ตามหนังสือที่ท่านนายกเทศมตรีแจ้งต่อ ที่ประชุมว่า
ผู้รับจ้างทวงถามมา ก็เห็นได้ชัดว่าทางผู้รับจ้างเองได้ทวงถามในส่วนของแบบแปลน
ตัวใหม่เพ่ือเขาจะได้เริ่มเข้าดำเนินงานหลังจากมีการสั่งหยุดงานไว้ นี่คือข้อติดขัด
ของเทศบาล ทั้งที่ผู้รับจ้างก็ยินดีทำตามที่ทางผู้บริหารเทศบาลเสนอในการประชุม
ร่วมกัน  เขาจึงได้ทวงถามเพ่ือจะเข้าทำงานตามห้วงระยะเวลาตามสัญญา เพราะ
แบบแปลนตัว ใหม่จะคู่กับประมาณการ ไม่มีประมาณการแบบแปลนเขาก็เริ่ม
เข้าทำงานใหม่ไม่ได้ จะ ติดขัดตามห้วงระยะเวลาสั่งหยุดงาน ถามว่าจะพอมีวิธี
ทำได้ไหมอย่างไร กระผมคิดว่าแล้ว ตอนนี้ ถ้าได้มีแบบแปลนตัวใหม่ที่ ทุ กฝ่ าย
ยินยอมเห็นด้วย ช่างควบคุมงานจะบันทึกข้อความบอกความจำเป็นเหตุผลถึง
คณะกรรมการตรวจงานจ้างเพ่ือรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น จากนั้นก็รายงานต่อ
ผู้บริหารเทศบาลในฐานะผู้ว่าจ้างเห็นชอบ และการ เปลี่ยนแปลงงานขนานใหญ่ที่
ผ่านการอนุมัติแบบแปลนเดิมมาจากสภาเทศบาล ผู้บริหาร จะต้องนำแจ้งสภา
เทศบาลเพ่ือทราบความเป็นไปด้วย เพราะสภาเทศบาลได้อนุมัติ โครงการไว้ใน
ลักษณะหนึ่งแต่ผู้บริหารมาทำอีกลักษณะหนึ่ง หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปทางฝ่าย
พัสดุจะต้องมาแก้ไขในส่วนสัญญาด้วย ก็คือในส่วนของแบบรูปแนบท้ายสัญญา 



 ๒๗ 
การแก้ไขสัญญานั้นถ้ามีข้อสงสัยว่าสัญญาจะทำให้ส่วนราชการเสียเปรียบหรือ
เสียหาย เสียผลประโยชน์หรือไม่ อาจจะต้องส่งให้หน่วยงานกลางคือสำนักงาน
อัยการเป็นผู้ตัดสินก็ได้ หลังจากนั้นแจ้งผู้รับจ้างลงนามร่วมรับทราบสัญญาตัวใหม่ 
ถึงจะเริ่มทำงานใหม่ได้ ผมจะเรียนว่าปกติเราจะใช้วิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานงบ
ลงทุนตามระเบยีบก็เฉพาะการ ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันโดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล แต่ถ้าเป็น แบบนี้ยุ่งยาก และจะต้องนำเรื่องราง
ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่งบประมาณฝ่ายพัสดุถึง วิธีการที่ถูกต้องต้องด้วย อันนี้
เป็นความคิดเห็นเบื้องต้นนะครับเมื่อทางสภาเทศบาลสอบถามมา พอจะบอก
ขั้นตอนคร่าวๆคือ เริ่มจากผู้ว่าจ้างพูดคุยกับช่างควบคุมงาน  กรรมการตรวจงาน
จ้าง ฝ่ายพัสดุ ผู้รับจ้าง จากนั้นกองช่างออกแบบประมาณการใหม่  แล้วกรรมการ
ตรวจงานจ้างรับทราบ เสนอผู้บริหารเทศบาลเห็นชอบ แจ้งสภาเทศบาลรับทราบ 
ฝ่ายพัสดุเปลี่ยนแปลงแบบรูปแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างลงนาม จึง
ดำเนินงานต่อได้ ส่วนข้อติดขัดที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทำแบบแปลนประมาณการ
ใหม่ที่ต้องอาศัยความเข้าใจในเทคนิคทางการช่าง ก็เลยอยากเสนอความเห็น
ส่วนตัวไว้ว่าเรา อาจจะใช้วิธีการในการให้ได้มาซึ่งแบบแปลนประมาณการคือ 1.
ให้ผู้ช่วยช่างโยธาของเรา เองออกแบบประมาณการเองแล้วไปหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
อย่างวิศวกรเซ็นรับรองให้    2.ทาง เทศบาลจะไปจ้างเอกชนมาสำรวจออกแบบ
ประมาณการใหม่ให ้3.ให้ผู้ประกอบการซ่ึง เขาได้เป็นผู้รับจ้างงานนี้อยู่แล้วช่วย
ดำเนินการเรื่องแบบแปลนประมาณการให้เพราะเขา มีวิศวกรบริษัทรับรองอยู่แล้ว 
และ 4.เทศบาลร่วมกับผู้รับจ้างงานดำเนินการออกแบบประมาณการใหม่ช่วยกัน
แก้ไขข้อติดขัดนี้ ผมให้ความเห็นไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   เชิญท่านบรรยงค์  บุญอินทร์ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 2 
 ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน กระผมนายบรรยงค์   บุญ
อินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  เขตที่ 2 กระผมรับฟังแล้วก็มี
ความเห็นว่า ประเด็นการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คน ศูนย์กีฬาเทศบาล
ตำบลคลองปราบเป็นปัญหาเรื้อรังมาพอสมควร ในเหตุแบบนี้ผมก็เคยเจอมาครั้ง
หนึ่งแล้ว  ผมก็ไปถามอาจารย์ว่าโครงการที่ได้ผ่านการอนุมัติของสภาเทศบาลแล้ว 
มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จะมาแก้แบบ แปลนไม่ได้สภาเทศบาลจะมาอนุมัติ
แก้ไขให้ไม่ได้ ถ้าจะมีการแก้ไขแบบแปลนจะต้องมี การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เพราะ
อาจจะเป็นการป้องกันการแก้ไขแบบแปลนที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา 
ผมก็ถามอาจารย์ว่ามีแนวทางแก้ไขหรือไม่ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ ให้ใช้วิธีเขียนแบบใหม่
แล้วเชิญผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างมานั่งตกลงกันโดยทางคณะกรรมการตรวจงานจ้างทำ
หนังสือแนบท้ายสัญญาจ้างมีทางเดียวครับ ถ้าจะให้สภาเทศบาลลงมติเห็นชอบ 
กระผมไม่เห็นด้วยครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   เชิญเจ้าหน้าที่ครับ  



 ๒๘ 
 
นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านครับ ถ้าเป็นการแก้ไขความบกพร่องของงานระหว่างสัญญา
จ้างแค ่เล็กน้อยเพ่ือลดอุปสรรคทำให้งานสำเร็จลุล่วงใกล้เคียงกับแบบแปลนเดิมนั้น 
ขั้นตอนก็คงเป็นตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลกล่าว คือ ช่างควบคุมงานรายงาน
เหตุเขียนแบบใหม่ แล้วผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างลงนามร่วมกัน  ต่อด้วยคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างทำหนังสือแนบท้ายสัญญาจ้าง แต่ความคิดเห็นของผมคือเราควรมี
การแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ ในฐานะเป็นผู้ เคยอนุมัติโครงการไว้  แล้วไป
ดำเนินงานแตกต่างจากเดิม เป็นการแจ้งเพ่ือ ทราบความเป็นไปนะครับ ไม่ใช่การขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อสภาเทศบาลใหม่หลังจัดซื้อจัดจ้างครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผมว่าก็ดีแล้วครับ
วันนี้ที่เราจะได้มาหารือร่วมกัน เป็นการร่วมกันสามฝ่ายทั้งฝ่ายผมนายกเทศมนตรี
ในฐานะ ผู้บริหารเทศบาล ฝ่ายของเจ้าหน้าที่ และฝ่ายของนิติบัญญัติคือสมาชิก
สภาเทศบาลทุก ท่าน ตามแนวทางที่เจ้าหน้าที่เสนอมาถ้าให้สภาเทศบาลได้ร่วม
หาทางออกด้วยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเพราะเมื่อสิ้นปีงบประมาณทาง
ฝ่ายผู้บริหารต้องสรุปรายงาน ประจำปีเสนอต่อสภาเทศบาล และประกาศให้
ประชาชนได้ทราบว่าเทศบาลได้ทำอะไรไปบ้าง สำเร็จลุล่วงถูกต้องหรือไม่ ตรงตาม
แบบแปลนที่สภาเทศบาลเคยอนุมัติไว้หรือไม่ หรือมีการแก้ไขสภาเทศบาลได้รับรู้
รับทราบหรือไม่ ก็เป็นสิ่งที่ดีร่วมกัน ได้ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมออกความเห็น ถ้าเรา
ช่วยกันแก้ไขมันก็มีทาง ถ้าเราเกี่ยงกันไปมาก็แก้ไขไม่ได้ ในทุกเรื่องเลยถ้าทุกฝ่าย
เข้าใจ ถ้าแก้ไขแล้วอย่าให้มีใครต้องรับภาระรับผิดชอบอยู่ เพียงผู้เดียว ผมคิดว่า
ช่องทางมันมีตามขั้นตอนหนึ่งสองสาม ถ้าทุกฝ่ายเห็นด้วยผมก็ พยายาม ให้ งานนี้
สามารถเดินหน้าไปได ้ผมเป็นผู้สั่งหยุดงานชั่วคราว แม้ไม่สั่งหยุดงาน ชั่วคราว ก็
จัดจ้างไม่ได้ ไม่ใช่การกลั่นแกล้งผู้รับจ้าง แค่อยากจะให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 
ทั้งแบบแปลน ทั้ง ปร.4 ทั้งสัญญา ต้องถูกต้องตรงกัน และมีการใช้งบประมาณ
คุ้มค่าถ้าเกินความจำเป็นเราก็ลดลง ตัดจากที่ ไม่จำเป็นต้องทำไปเพ่ิมสิ่งที่
จำเป็นต้องทำ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ ผมว่าถ้าปรับได้จากสนามฟุตบอล 7 
คนเป็นสนามฟุตบอล 9 คน อนาคตมันก็ดี แก้ให้เป็นคุณประโยชน์นั้นแก้ได้ อย่า
แก้ให้ทางหน่วยงานรัฐเสียเปรียบ เราไม่ใช่เอาเปรียบผู้รับจ้างแต่ดูที่มีคุณประโยชน์
เพ่ิมขึ้น ต้องมีเหตุผลอันควร แก้โดยสภาเทศบาล คณะกรรมการรับทราบ ร่วมกัน
แล้วก็ทำบันทึกแนบท้ายสัญญา  ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ผมต้องขอบคุณที่ท่าน
สมาชิกสภาได้ถามในสภาแห่งนี้ ผมตั้งใจจะ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคอยู่พอดี ถ้าทุก
ฝ่ายเห็นด้วยตามวิธีแก้ไขข้างต้น ตามที่ผมนำเสนอก็เป็นการดี ผู้รับจ้างเราได้เชิญ
มาแล้วรับหลักการยินยอมกับเราด้วยแล้ว เขายอมรับว่าแบบแปลนเดิมมันผิดเป็น
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เขาก็ถามว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เขาสั่งซื้อ มาแล้วจะทำอย่างไร 
ผมก็ไม่เอาเปรียบผู้รับจ้างเพราะทรายดินเราก็ปรับการใช้ขยายพ้ืนที่ สนามให้เต็ม



 ๒๙ 
พ้ืนที่ที่ยังเหลืออยู่ เราคุยด้วยความเข้าใจกัน รูปแบบในสนามนี้ต้องแก้ไขให้
ถูกต้องตรงกันทั้งหมด ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่าง
ใดบ้าง จะได้พูดคุยเรื่องอ่ืนอีกครับ ผมขอเสนอปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไชการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบไว้อย่างนี้ 
ไม่ใช่การสั่งยกเลิกงานแต่เป็นการสั่งหยุดงานชั่วคราวเพ่ือแก้ไขงาน สำหรับ
โครงการนี้ขอชี้แจงเท่านี้ก่อนครับ ท่านประธาน 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ไม่ทราบว่าทางสมาชิกสภาเทศบาลจะซักถาม ปรึกษาในที่ประชุมเพ่ิมเติม
อีกไหมครับ เชิญท่านบรรยงค์ บุญอินทร์ครับ 

  
นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 2 

 ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน กระผมนายบรรยงค์  บุญ
อินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 2 ในเรื่องนี้ถ้าจะให้มีการแก้ไข
แบบแปลนไม่ทราบว่าช่างคนไหนเขียนแบบครับ เราไม่มีบุคลากรในการเขียนแบบ
เลยครับ ที่ผ่านมา ท่านก็รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร ถ้าเราจะให้ช่างของ
เทศบาลเขียนแบบเองก็รออยู่แบบนี้ครับไม่ได้ทำ แต่ถ้าเราจะจ้างออกแบบเราจะ
เอาเงินที่ไหนมาจ้างออกแบบละครับ พอจะให้ช่างเทศบาลเขียนแบบให้สิบปีก็ไม่
เขียนเสร็จหรอกครับ 

 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ก็อย่างนี้นะครับถ้า
จำเป็นจะต้องแก้ไขจริงๆความคิดผมนะครับว่าหาคนกลางดีกว่าถ้าให้ผู้รับจ้างนำไป
เขียนแบบมาให้เอง ไปแก้ไขแบบแปลนเองเดียวหาว่าเรารู้ เห็นเป็นใจ จึงหา
หน่วยงานกลางดีกว่าตอนนี้มีแต่เราต้องจ้างเหมาเขาและเทศบาลเองมีงบประมาณ
ได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับจ้างออกแบบโครงการตามเทศบัญญัติ 2565 และ
จ่ายเงินสะสม 2564 เป็นเงิน 150,000 บาท และ 33,000 บาท จ่ายไปแล้ว
เกือบสองแสนบาทครับจากที่ตั้งงบประมาณไว้เดิม ไม่เกินสองแสนบาท ที่จริงเขา
ก็คิดราคาแบบกันเองแล้วครับเพราะว่า งบประมาณเรามี น้อยจ่ายไปแล้วแสน
แปดหมื่นกว่าบาทสำหรับสำรวจออกแบบประมาณการโครงการตามเทศบัญญัติ 
2565 และจ่ายเงินสะสม 2564 จำนวน 6 โครงการ ถ้าเรามัวเสียดายเงินงานเรา
ก็ไม่มีทางเกิด เขาก็คิดเป็นสัดส่วน เพราะผู้ที่มีคุณสมบัติจบมาทางวิศวกรรมโยธา
หรือสถาปัตยกรรมที่สามารถออกแบบประมาณการเซ็นต์รับรองได้มีน้อย เขา
ทำงานเป็นทีม ก็ต่อรองแล้วต่อรองอีกเพ่ือให้ได้งาน ที่จริงจำนวน 6 โครงการเขา
คิดราคาสองแสน กว่าแต่เราบอกเรามีงบประมาณแค่นี้ เขาเลยจะช่วยให้ ส่วน
โครงการต่อไปอาจจะพบกันที่ครึ่งทางทางเราช่วยด้วยอาจจะคุยผู้รับจ้างออก
งบประมาณครึ่งหนึ่งด้วยแล้วหาช่างคนกลางมาออกแบบประมาณการผมเกรงว่าถ้า
ผู้รับจ้างนำไปรับผิดชอบออกแบบประมาณ การเองก็จะเป็นกรณีการแก้ไขที่ทาง



 ๓๐ 
เทศบาลรู้เห็นเป็นใจกับผู้รับจ้างอีก ตามความคิดผม คิดว่าหาคนกลางดีกว่า
แต่ถ้าทุกฝ่ายเห็นด้วยก็บริหารจัดการได้ดำเนินการให้โครงการ มันเดินไปข้างหน้าให้
ได้ถ้าสภาเทศบาลให้แนวทางอย่างนี้ก็อาจจะหาช่างคนกลางมาออกแบบประมาณ
การแล้วผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างพบกันครึ่งทางเพราะเราจะเอางบประมาณจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีน้อยแล้วมาแก้ไขงานเดิม ผมก็ไม่เคยทำในการ
แก้ไขงานเดิม แต่จะพบกันครึ่งทาง 

 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

  
นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ 

  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ถ้าเราแก้ไขแบบแปลนประมาณการใหม่ ก็คือเป็น
การดำเนินการ ใหม่ซึ่งมีความแตกต่างไปจากแบบเดิมโดยสิ้นเชิง เป็นการแก้ไข 
ณ ตอนนี้ ถ้าเราจ้าง ออกแบบประมาณการใหม่ก็จะจ้าง ณ ตอนนี้  ใช้
งบประมาณตอนนี้ ช่างที่รับจ้างออกแบบ ป ระมาณ การ เข าก็ คิ ด ราคาตาม
ขั้นตอน ณ ตอนนี้เหมือนกับการออกแบบประมาณการโครงการอ่ืนๆ แต่เราน่าจะ
ติดขัดเรื่องงบประมาณที่คงเหลือที่จะนำมาใช้เรามีน้อยถ้าช่าง คิด ราคาตามยอด
ใหม่ทั้งหมด ยิ่งเป็นการก่อสร้างสนามฟุตบอลอีกมันมีลักษณะเฉพาะ ซั บ ซ้ อ น
พอควร ค่าจ้างสำรวจออกแบบประมาณการก็จะอยู่ที่อย่างน้อยๆก็ 3 - 4 
เปอร์เซ็นต์ของราคาค่าก่อสร้างรวมก็คิดว่าน่าจะสูงอยู่ครับ ก็ลองคิดดูถ้างาน
ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คนราคาก่อสร้างอยู่ที่หนึ่งล้านกว่าบาท 3-4 เปอร์เซ็นต์
ของราคาค่าก่อสร้างก็จะอยู่ที่เกือบสี่หมื่นบาท งบประมาณเราก็น้อยอยู่แล้วบางทีก็
ต้องคุยกันนอก รอบหาแนวทางร่วมกันระหว่างผู้ บ ริห าร ปลัด เทศบาล 
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ช่างควบคุมงาน ฝ่ายพัสดุ และผู้ประกอบการผู้รับจ้าง 
หรือในส่วนผู้แทนของสภาเทศบาลที่มีความเข้าใจในจุดนี้ร่วมด้วยก็ได้ จะเป็นการ
ให้ช่างเทศบาลดำเนินการเอง หรือเป็นคนกลางที่ดำเนินการ หรือความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลกับผู้รับจ้างก็ได้ แต่ที่ผมพูดแนวทาง ไปเมื่อกี้ก็แค่ให้ทุกท่านใช้เป็น
ตัวเลือกในการหาทางออกร่วมกันผู้บริหารกับสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดง
ความเห็นออกมา แนวคิดเป็นประมาณนี้ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ เราก็พอได้แนวทางแล้ว
ถ้าทุกท่านเห็นด้วยจากการปรึกษาหารือผมอยากให้งานมันเดินไปข้างหน้าได้  งาน
สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ผมจะพยายามดำเนินการโดยที่เราไม่ต้องมาเกี่ยงกัน 
และถ้าราคาค่า ออกแบบประมาณการใหม่อยู่ที่ สักสี่หมื่นบาท คือ 3 - 4 
เปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างนั้นเรา ต้องยอมรับว่าค่าทำงานมันต้องมีค่าใช้จ่าย 
ครับถ้าใครไม่เพ่ิมเติมอะไรแล้วผมจะได้พูดถึงโครงการอ่ืนต่อไปครับท่านประธาน  
คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องแต่งตัว  ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลอง



 ๓๑ 
ปราบ อันนี้กระผมก็ต้องพูดตรงๆ ผมไม่ใช่จะไปคอยจับผิด ใคร แต่ผมบอก
ว่าผมต้องรู้เรื่องด้วยในงานที่เทศบาลจะดำเนินการ ที่จะเข้ามารับช่วง ทำงาน ผม
ได้ดูแบบแปลนแล้วเห็นว่า เนื้องานความกว้างความยาวของอาคารเดิมนั้นผมก็ไม่ได้
คิดเอาเปรียบผู้รับจ้างเพราะมันเยอะกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลนเป็นต้นว่าแบบ
แปลน ระบุว่าห้องหนึ่งมีขนาดยาว 6.5 เมตร แต่หน้างานที่ส่งงานวัดเกิน ก็เป็นการ
ดีเกินก็ผมบอกว่าเกิน ซึ่งผู้รับจ้างบอกว่าเขายินดีทำให้ด้วยความเต็มใจงานเขาเกิน
ไม่เป็นไร แต่อย่า ให้ขาดผมไม่ใช่จะพูดเอาเปรียบผู้ รับจ้าง แต่ปัญหามีอยู่ว่า
รายละเอียดแบบแปลนที่ผมดูนะครับ น่าจะไปคัดลอกแบบแปลนของผู้อ่ืนมาครับ 
แล้วกผ็นังก็ต้องรื้อทุบออกทุกช่อง ไม่ใช่รื้อบ้างเว้นบ้างถ้าดูตามแบบแปลน และก็
หลังคาที่มุงแผ่นเหล็กเมทัลชีส ถ้าดูในแบบแปลนที่ได้อธิบายไว้จะใช้แผ่นเหล็ก
เมทัลชีสสีน้ำเงินแบบแปลนกำหนดสีไว้ด้วย พร้อมให้มีแผ่นฟรอยด์สะท้อนแสงใต้
หลังคา มีฟรอยด์กันความร้อนกับกระเบื้องด้วยถ้า ตามแบบแปลนโครงการนี้  
แผ่นเหล็กเมทัลชีสสีน้ำเงินก็ระบุไว้มีคนลงนามกันหมดแล้ว ไม่ได้ระบุแก้ไขอะไร
ไว้เลยมีวิศวกรเซ็นต์รับรองไว้เรียบร้อย แต่การทำงานเทียบกับที่กำหนดไว้ในแบบ
แปลนนั้นไม่ตรงกัน ผมบอกแล้วว่าผมดูละเอียดผมทำการบ้าน แล้วก็วงกบประตู
ภายในทำได้สองอย่างถ้าเป็นวงกบประตูภายในอะลูมิเนียมระบุขนาดประตูและ ใช้
ของตราช้างที่จริงเขาไม่ใช่ให้กำหนด แต่นี่มาตรฐานระบุต้องยี่ห้อตราช้างวงกบ
ประต ูภายนอกอะลูมิเนียมระบุขนาดประตู บานประตูปิดเปิดภายนอกของตราช้าง 
กระจกหนาสี่มิลลิเมตรทั้งหน้าต่างทั้งห้องน้ำอันนี้ผมก็ไม่ได้เช็คเพราะว่าเขาปิดล็อค
กุญแจประตูไว้  ส่วนงานอ่ืนๆ อ่างล้างหน้าเขาก็ระบุไว้เรียบร้อย สุขภัณฑ์ใช้   
ค๊อตโต้ อันนี้ล็อคสเปคไว้อย่างนี้นะ นี่คำอธิบายประกอบแบบก่อสร้างทั่วไปซึ่งอยู่
ในส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างถ้าออกแบบแบบแปลนแล้วทำไม่ได้ตามนี้ไปลอกแบบ
แปลนผู้อ่ืนมาต้องทำตามแบบแปลนให้ได้ ไม่ใช่เอามาเป็นพิธีเอามาแล้วต้องปฏิบัติ
ได้ด้วยเพราะทุกคนยอมรับผู้รับจ้างก็ยอมรับ ทุกคนยอมรับว่าใช้แบบแปลนนี้
เพราะลงนามกันไว้หมดแล้วผมบอกแล้วผม ทำงานผมละเอียดแต่ผมไม่ได้จับผิด
ใคร การทำงานของผู้รับจ้างผมไม่รู้ว่าญาติใครผมไม่ เกี่ยว ผมยึดความถูกต้องท่าน
ดูนะครับ ถ้าในแบบแลนผนังนี้ต้องทุบทิ้งหมดแล้วก่ออิฐใหม่นั้นต้องมีทับหลังก่อน
จะฉาบปูนเป็นช่วงๆ เห็นว่าไม่มีทับหลังแม้แต่นิดเดียวแล้วก่อ อิฐบล็อกด้านในก็
ไม่ได้กรอกปูนด้วย แต่ในแบบแปลนมีทับหลังชัดเจน ตรงนี้ท่านมาดูเลยครับแบบ
แปลนบอกว่าผนังเก่าต้องทุบทิ้งหมดครับ แต่ตอนนี้ที่ผู้รับจ้างทำนั้นทุบทิ้งเฉพาะ
บางส่วนนี้แล้วทาสีทับเป็นของเก่ามีผู้หวังดีถ่ายคลิปถ่ายรูปมาให้ผมไม่อย่างนั้นผม
ไม่อาจทราบได้เพราะเขาทำกันตั้งแต่ตอนก่อนผมเข้ามารับหน้าที่ถ้าถามผมผมก็
บอกว่า ไม่ได้กลั่นแกล้งใครรูปที่ถ่ายก็ถ่ายมาจากสถานที่ทำงานจริงๆไม่ใช่สถานที่
อ่ืนเลยเขาเอามาให้ผมทำงานด้วยเอกสารหลักฐานไม่ใช่ทำงานด้วยใจนึกเอาว่า
อย่างนั้นอย่างนี้ ผมโชคดี ที่ได้รับคลิปกับรูปนี้มาที่ผู้หวังดีเขาส่งมาให้ นี่ลักษณะ
ตอนรื้อถอน จะเจตนาอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็ยอมรับว่าผู้รับจ้างนั้นต้องการได้กำไร
เยอะแต่คณะกรรมการก็ต้องตรวจให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าสิบวันถึงจะเข้าไปดูสักครั้งหนึ่ง 
ถ้าช่างควบคุมงานปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างทำงานโดยไม่ควบคุมงานก็จะเป็นไป
อย่างนี้แหละพอเราทักท้วงก็ไม่สบายใจกัน แต ่ ก็ต้ อ งทั กท้ วงก็ เห็ นสภาพ
อย่างนี้แล้วผู้รับจ้างทำมาสภาพอย่างนี้ตามแบบแปลนนั้นต้อง ทุบทิ้งทุกอย่างเหลือ
แต่เสาผนังทุกด้านต้องทุบทิ้งหมด ข้างหน้าข้างในก็ต้องรื้อพ้ืนแต่ เท่าที่ดูด้านหน้า
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อาคารพ้ืนก็ไม่ได้รื้อออก หลังจากนี้ผมก็บอกกับกรรมการตรวจงานจ้าง แล้วว่า
ทางคณะกรรมการกล้าเสี่ยงตรวจรับงานจ้างหรือไม่ถ้าไม่กล้าท่านทำหนังสือมาถึง
ผมผมจะได้สั่งให้เขาแก้ไขหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับแต่ตอนนี้ทางคณะกรรมการยัง
ไม่มี หนังสือมาถึงกระผมเลยผมรออยู่เพ่ือจะได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเขาแก้ไขงานก่อนมี
การตรวจงานเบิกจ่ายเงินนี่ก็ติดขัดอยู่ที่ช่างควบคุมงานเบื้องต้นอีกนั่นแหละผู้
ควบคุม งานอยู่ด่านหน้าเลยทำงานกันอย่างนี้ก่อนถึงคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ต้องควบคุมก่อนเพ่ือนเลย นายกเทศมนตรีนั้นลำดับสามนี้ทางช่างควบคุมงาน
ลำดับหนึ่งยังไม่คิดขยับเลยกรรมการลำดับ สองเขารออยู่นี่ไม่ใช่โทษเท่าแต่ช่างแต่
ช่างต้องอยู่เบื้องต้นดีนะที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามทางผมมีหลักฐานพร้อมที่จริง
วันนี้ผมก็ไม่ใช่ได้รู้มาก่อนว่าท่านจะมีคำถามสด แต่ผมเตรียมว่าจะมาหารือท่านอยู่
แล้ว ผมจะบอกว่าสามเดือนกว่าที่ผ่านมาผมเข้ามาเคลียร์ เฉพาะงานเก่าอยู่เลย
ยังไม่ได้เริ่มงานใหม่กันเลย ท่านต้องเข้าใจด้วยถ้าได้งานมาลักษณะ อย่ า งนี้ ถ้ า
เป็นท่านท่านกล้าเซ็นไหมครับ แต่โครงการนี้ไม่ยุ่งยากมากเหมือนโครงการก่อน
หน้านี้เพราะ แค่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานเป็นรายการถ้าเสร็จจาก
แก้ไขงานก็จบ เนื้อที่ก่อสร้างกว้างยาวผมไปวัดแล้วมันก็ไม่ขาดแต่มาขาดลักษณะ
การทำงานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน สุขภัณฑ์ข้างในผมไม่รู้นะเขาปิดล็อคประตูไว้ อีก
เรื่องการมุงเมทัลชีส ถ้าไม่มีการทำฝ้าเพดานก็ต้องรองรับด้วยฟลอยด์กันความร้อน
ไว้ เมทัลชีสถ้าสีน้ำเงินไม่มีอาจจะเป็นสีขาวก็ได้  ถ้าคณะกรรมการเห็นชอบแต่ต้อง
ดูที่ความหนา ถ้าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็พอจะอนุโลมกันได้ ถ้าการระบุว่ามี
ความหนาหรือฟลอยด์กัน ความร้อนก็ต้องดูตรวจให้ดีกันว่าถูกต้องไหม แต่ผนังที่
ไม่ทุบทิ้ งให้หมดนั้นผิดแน่ๆ ผมก็พยายามบริหาร หลังจากนี้ก็ต้องไปกำชับ
เจ้าหน้าที่ต่ออีก ส่วนที่เกี่ยวข้อง ท่านปลัดบอกว่าขอเวลาอีกสามวันทุกเรื่องจะต้อง
เสร็จมีข้อสรุป ต้องรายงานนายกเทศมนตรีให้ได้ก่อน สามวันปลัดรับปากแล้ว จะ
ทำกลางคืนกลางวันก็แล้วแต่ผมรอสามวัน ถ้าไม่ได้สามวันผมก็ ทำหนั งสื อทวงอีก
ครั้ง ผมทวงถามหลายรอบแล้ว ผมบอกแล้วว่าผมทำงานผมต้องติดตาม ง า น เส ม อ 
ผมบอกหลายครั้งกับเจ้าหน้าที่ว่างานเก่าต้องเคลียร์งานใหม่ต้องเริ่มทำงานที่ต้อง
เปิดใหม่วันนี้ทางสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมแล้ว ก็ต้องเริ่มทำงานเป็น
ต้นว่าการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ต้องรีบเลยครับทั้งงาน
เจาะบ่อบาดาล งานเปลี่ยนถังกรองประปาต้องรีบดำเนินการเลย ชาวบ้าน
ประชาชนเขารออยู่ทั้ง งานสร้างหอถังประปาหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 2 ด้วย ต้องรีบ
เพราะงานบางเรื่องโดยเฉพาะ อย่างยิ่งงานเปลี่ยนถังกรองประปา เราเปลี่ยน
เฉพาะถังกรองแต่ระบบเดิมที่เราทำไว้แบบ ต่ อ ต ร งแ ล้ ว  เร า จ ำ เป็ น ต้ อ ง ใช้
งบประมาณปกติจาเทศบัญญัติ พ.ศ. 2564 ดำเนินการ แก้ไขส่วนของวัสดุ
อุปกรณ์ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ งบประมาณก็ตกเป็น
เงินสะสมแล้ว มันกันเงินไม่ได้ งานระบบประปาเราก็จะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผมกะ
ว่าหลังจากสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมของวันที่ 15 สิงหาคม แล้ววัน
พรุ่งนี้ก็สามารถเปิดงานโครงการใหม่ได้เลยหรือไม่ก็วันจันทร์เริ่มเสนอเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างได้เลยครับ  ผมพร้อมเซ็นแต่ให้แบบแปลนถูกต้องครบถ้วนเพราะบาง
เรื่อง   เราต้องใช้เงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการซ่อม
ปรับปรุงถ้าเป็นเงินที่เราจะใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์เรากันเงินไว้ข้ามปีงบประมาณไม่ได้ 
ภายในกันยายนนี้เงินจะตกสะสมเอาเงินที่ไหนมาทำละครับประชาชนเสียประโยชน์
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ทันทีได้แต่ถังกรองประปาระบบ  อ่ืนเหมือนเดิมก็งานเป็นปกติไม่ได้ มันต้อง
ครบวงจร ผมทำงานผมต้องคิด เป็นการบ้านว่า เราต้องเริ่มตรงไหนหลังจากนี้ 
ผู้บริหารต้องคิด ผมคิดตลอดเวลาแต่คิดแล้วทำคนเดียวไม่ได้ บางวันผมคิดแล้วใน
ห้องนี้ก็ไม่รู้ไปปรึกษาใครต่อ กลับไปทบทวนที่บ้าน จะหันไปปรึกษาช่างก็ไม่ได้ 
ผู้ช่วยช่างไม่อยู่ ไปทำงานที่บ้านช่องช้าง หรือไปดูโมเดลโคกหนองนาที่ตำบลควน
ศรี เรื่องจริงนะครับทำแต่งานเพ่ือน ผมก็ไม่อยากเสียเวลาขอชี้แจงทั้งสี่โครงการแค่
นี้ก่อนครับ ส่วนเรื่องรถขยะที่ซ่อมแซมผมมอบให้รองนายกเทศมนตรี รองอำนวย
เป็นผู้ประสาน ผมขออนุญาตท่านประธานให้รองอำนวยตอบแทนผมครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านรองอำนวย  ศรชนะครับ 
 

นายอำนวย  ศรชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านผมนายอำนวย ศรชนะ 
รองนายกเทศมนตรี ครับก็เรื่องรถขยะนั้นวันนี้รถขยะได้ส่งไปซ่อมแซมอยู่ประมาณ
สามอาทิตย์วันนี้เสร็จแล้วครับจะไปรับรถขยะแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะใช้งานเก็บขยะได้
ตามปกติ ส่วนเรื่องร้องเรียนว่าเกิดน้ำเสีย เมื่อท่านนายกเทศมนตรีได้เข้ามารับ
ตำแหน่ ง เดือนที่ แล้ วก็มี เรื่ องร้องเรียนมาว่าเกิดการปล่อยน้ ำเสีย   ท่ าน
นายกเทศมนตรีก็ได้ไปตรวจสอบสั่งการให้ผู้ประกอบการทำการขุดดินกั้นคันน้ำที่
บ่อบำบัดน้ำเสียไม่ให้น้ำเสียตรงบริเวณฟาร์มไก่ลงไปในคลองตอนนี้เขาก็ดำเนินการ
แล้วตรงนั้นแต่น้ำปลายทางยังมีเสียอยู่ไม่รู้เสียมากี ่ ปีแล้วประมาณสองสามปี
มาแล้วก่อนที่ท่านนายกจะเข้ามาดำรงตำแหน่งน้ำเสียได้ตกค้างเข้าไปอยู่บริเวณ   
คูลำคลองแหล่งน้ำเหล่านั้นแล้วแต่นายกท่านไปสั่งการเมื่อเดือนที่ แล้ว คือน้ำเสีย
ใหม่จะไม่ลงไปเพ่ิมแล้วตอนนี้ และในวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกได้สั่งการให้ผม
และทีมงาน อปพร. และกู้ชีพกู้ภัย ทางฟาร์มไก่เขาจัดน้ำอีเอ็มสี่ร้อยลิตรไว้ ให้กับ
ปูนขาวหนึ่งตัน นายกนำทีมงานไปเอาอีเอ็มกับปูนขาวไปใส่ในแหล่งน้ำเสียแล้ว แต่
ทางทีมงานนายกและผมก็ไม่ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบด้วย ที่ท่าน 
สท. ถามเมื่อกี้ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ที่ประชุม
หมู่บ้านเลย เมื่อวานผมกับท่านเลขานุการนายกก็ได้ไปดูต้นทางแหล่งน้ำเสียที่ทำ
การอำพลฟาร์มไก่จะใสอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าปรากฏว่าตอนนี้ไม่ได้ใสยังขุ่นอยู่
เหมือนกับทางอำพลฟาร์มไก่ลักทิ้งน้ำเสียตรงนั้นเพ่ิมเติมหรือไม่ ผมกำลังหาสาเหตุ
อยู่ตอนนี้ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต่อครับ 

 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ในส่วนของเรื่องนี้นั้น
ผมรับเรื่องมาจากพ่ีน้องประชาชนผมก็มิได้นิ่งนอนใจ ขอเสริมรองอำนวยนิดหนึ่ง
จากที่ผมได้ไป ตรวจสอบดูแล้ว หลังจากเมื่อก่อนผมเคยได้ร่วมกันไปตรวจดูกับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ครั้งหนึ่งแล้ว และไปร่วมสำรวจกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 อีกครั้ง
หนึ่ง ไม่ใช่แอบอ้างเป็นเรื่องจริง ผ ม ไป ด้ ว ย ต น เอ ง ต อ น นี้ ผ ม ให้ ส ถ า น
ผู้ประกอบการนั้นได้ทำเอกสารบันทึกในการจะปฏิบัติ เรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วว่า



 ๓๔ 
ต่อไปห้ามปล่อยน้ำเสียทิ้งลงไปในที่สาธารณะคูคลองอีกต่อไป อีกทั้งทางด้าน
ทิศตะวันตกให้ไปว่าจ้างแบ็คโฮมาขุดทำคันดินกั้นน้ำเสียอีกชั้นหนึ่ง แต่ส่วนนี้ทาง
ท่านรองอำนวยกับเลขาสมพงศ์ได้ไปติดตามงานแทนผมตามที่พ่ีน้องประชาชนแจ้ง
ว่าตอนนี้ทางสถานประกอบการนั้นแอบถ่ายน้ำเสียทิ้งลงไปในคูอีกเม่ือฝนตกผมก็ให้
รอง อำนวยกับเลขาสมพงศ์ไปดูแทนเมื่อวานผมติดประชุมเรื่องกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลในตอนบ่ายครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นช่องว่างหรือหลักฐานชัดเจนว่า
เขาได้แอบทิ้งน้ำเสียจริงหรือไม่ แต่น้ำที่เคยใสเมื่อเราไปดูในอาทิตย์ที่แล้วกลับขุ่น
มัวเล็กน้อย ผมไปดูแล้วน่าใจหายนะครับ หนองยางหักที่ผมเคยเอางบประมาณไป
ขุดลอกก่อนครบวาระได้เป็นแหล่ง เก็บกักน้ำใช้เป็นแหล่งน้ำการเกษตรและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตอนนี้ยอมรับว่าเป็นน้ำครำทั้งในคูตอนนี้น้ำเสียเริ่มไหลลงสู่
หนองเภาแล้ว วิธีแก้ไขผมก็บอกเขาแล้วว่าถ้าจะมีการสูบทิ้งก็ไม่มีใครให้ไปทิ้งที่เขา
แน่นอน ถ้าเปิดลงคลองปัญหายิ่งไปกันใหญ่ อีกวิธีแก้ก็คือเอาอีเอ็มไปกำจัดน้ำนั้น
จากน้ำเสียให้มันเสียน้อยลงถ้าให้กำจัดอย่างสิ้นเชิงผมดูแล้วถ้า ให้ลงทุนสัก
แสนก็คงไม่พอ เพราะหนองยางหักนั้นเคยขุดลอกไว้ลึกไม่น้อยกว่าสี่เมตรพ้ืนที่
ประมาณสองถึงสามไร่เมื่อวานผมโทรแนะนำผู้ประกอบการว่าให้ซื้ออีเอ็มก้อน
เพราะอีเอ็มน้ำจะได้เฉพาะบริเวณริมตลิ่ง ถ้าอีเอ็มก้อนเราก็จะได้เหวี่ยงไปที่ช่วงตรง
กลางแหล่งน้ำได้พอได้ช่วยลดน้ำเสียลดความเสียหายลงไปได้บ้าง จะให้แก้ปัญหา
ให้หมดทีเดียวคง ยากเพราะผมคิดว่าจะให้สูบน้ำเสียไปทิ้งข้างนอก ต่อให้บรรทุก
ไปวันหนึ่งเป็นร้อยคันสิบ ล้อก็คงไม่หมดเพราะน้ำมันจะมีตาน้ำช่วงฤดูฝนตอนนี้
น้ำดีไลน่้ำเสียน้ำดีจากตอนบนดัน น้ำเสียไปลงที่หนองเภาท่านนึกภาพออกไหม
ครับน้ำดีด้านบนจะไล่น้ำเสียไปลงหนองเภาก็จะมีปัญหาอีกถึงตอนนี้ผมเองก็จะไม่
ปฏิเสธ แม้ว่าคงไม่ใช่การที่จะสะสมน้ำเสียมาตอนหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
ที่ผมได้เข้ามารับตำแหน่งแน่นอน ผมว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วผมไม่ได้โทษนายกคนเก่า
นะครับ สันนิษฐานว่ามันจะมีการสะสมอยู่ก่อนแล้วแต่ตอนนี้กระผมก็พยายามว่า
ของเก่าก็ให้แก้ไขน้ำเสียใหม่ก็อย่าให้ลงไปแหล่งน้ำโดยเด็ดขาดผมบอกแล้วว่าญาติ
คือญาติหน้าที่คือหน้าที่มีอะไรผมพูดตรงๆ   ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรออีเอ็มก้อน     
อยู่ผู้ประกอบการเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อและผมประสานไว้ว่าให้นำกำลังคนไป
ช่วยกันที่จริงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ  ถ้าได้อีเอ็มก้อนมาวันไหนอย่าให้ช้าจน
เกินแก้ให้ผู้ประกอบการโทรบอกด้วยเราจะได้นำคนไปช่วย  และให้สถาน
ประกอบการช่วยด้วยทุกอย่างเราก็ต้องแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ ถ้ายังไม่เกิดเราก็ป้องกัน 
ถ้าเกิดแล้วเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข ยอมรับว่าพ่ีน้องประชาชนเขาเดือดร้อนทั้งกลิ่น
เหม็นทั้งพันธุ์สัตว์น้ำถูกทำลายกุ้งหอยปูปลา ผมเห็นแล้วในหนองยางหักไม่มีปลา
เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่ไม่รู้สะสมมาก่ีปีแล้ว กระผมก็ไม่ทราบผมก็เพ่ิงไปเห็นเมื่อเดือน
นี้ทุกครั้งจะไปดูเฉพาะโรงงานฟาร์ม  แต่ครั้งนี้ผมก็ได้เดินตรวจดูตลอดจากแหล่งน้ำ
หนองยางหักจนถึงหนองเภาเห็นสภาพความเป็นจริงตามที่ประชาชนเสนอ ช่วงนี้
ผมพยายามแก้ไขถ้าเราป้องปรามแล้วไม่เชื่อฟังผมจะรายงานสำนักงานสิ่งแวดล้อม
พูดตรงๆอย่างนี้เพราะหน้าที่คือหน้าที่ เพราะถ้าเราแยกแยะไม่ออกเราทำงานไม่ได้
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อน ช่วงนี้ผมก็ขอชี้แจงต่อท่าน
ประธานเรื่องปัญหาการทิ้งน้ำเสียจากอำพลฟาร์มไก่ไว้เพียงแค่นี้ก่อน ครับ 
 
 



 ๓๕ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ      เชิญท่าน
กมล บุญเนือง ครับ 

  
นายกมล บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตที่ 2 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายกมล บุญเนือง 
สมาชิก สภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เขตท่ี 2 ครับ ในวันนี้ที่จากการผมได้นั่งฟัง
การที่ผู้บริหาร จะแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆภายในเทศบาลตำบลคลองปราบกระผมก็
มีความภาคภูมิใจที่คณะผู้บริหารได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ทั้งห้าหมู่บ้านแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปรับฟังจากการนั่งพูดคุยปรึกษาหารือกับ
ประชาชนนะครับภายในเขตเลือกตั้งเทศบาลที่ผมสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลและประชาชนได้ให้ความไว้วางใจ มาครับ จะ เห็ น ว่ า เมื่ อทุ กครั้ งที่ มี
เอกสารจากสภาเทศบาลหรือประชาชนมีข้อข้องใจในบาง สิ่งบางอย่างผมก็จะ
นำเอกสารของสภาเทศบาลนี้นะครับไปให้บุคคลที่มีข้อสงสัยได้อ่านได้ทำความ
เข้าใจและเขาก็ให้กระผมเป็นตัวแทนได้มาถามในสภาแห่งนี้ในเรื่องเกี่ยวกับที่
สาธารณะผมก็เข้าใจว่าที่สาธารณะของหมู่บ้านหมู่ที่1นั้นนะครับมันมีอยู่ซึ่ง
ชาวบ้านถามว่าในอนาคตเราจะเอาที่สาธารณะนั้นมาทำที่สาธารณประโยชน์ให้
ประชาชนไดม้าใช้ ร่วมกันได้หรือไม่ตรงคำถามตรงนี้กระผมก็ไม่สามารถตัดสินใจเอง
ได้ผมเลยอยากเรียนถาม ท่านนายกเทศมนตรีว่าความเป็นมาของที่สาธารณะใน
หมู่ที่1นั้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าเหมืองนั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรและ
ตอนนี้ถ้าประชาชนอยากจะใช้ประโยชน์ ร่วมกันจะได้หรือไม่อย่ างไรนี่คือที่
สาธารณประโยชน์ทางเข้าเหมืองนั้นนะครับ ของเหมือง เอส ซี จี ต ร งนั้ น ถ้ า
ประชาชนถามว่าเราจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หรือไม่ความเป็นไปเป็นมาของสถานที่
นั้นมันอยู่อย่างไร ฉะนั้นผมขอเรียนถามท่านนายกเพ่ือที่ว่าจะได้ตอบกับบุคคลที่
ฝากถามกับผมมาครับขอบคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ในเรื่องนี้ถือว่าเป็น
คำถามที่มีสารประโยชน์นะครับ ผมก็จะขอตอบตามที่ ได้สัมผัสได้ทราบมาคือที่
สาธารณประโยชน์เนื้อที่จำนวน 39 ไร่เศษในบริเวณหน้าเหมืองแร่ยิบซั่มถนนสาย 
4009 หรือถนน สายนาสาร - บ้านส้องของหมู่ที่หนึ่งนั้นซึ่งได้จดทะเบียนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอยู่ในทะเบียนลำดับที่ 
สามสิบสาม ของตำบลพรุพีเดิมและต่อมาได้มีการออกหนังสือ นสล. เมื่อปี พ.ศ. 
2540 เรื่องต่อมาอีกได้มีคนเข้าไป อยู่ครอบครองด้วยการสร้างห้องแถวของเหมือง
แร่ซึ่งมีการสร้างมาก่อนที่จะออกหนังสือ นสล. เราก็ได้อนุโลมให้เขาเข้าไปอยู่อาศัย
เป็นการชั่วคราวตามที่ได้มีข้อตกลงกันไว้เดิมในกำหนดห้าปี ถ้าคุณไม่รื้อถอนที่ห้อง
แถวจะตกเป็นส่วนควบกับที่สาธารณะในปัจจุบันนี้นั้นผมก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่



 ๓๖ 
ที่ดินร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้ดำเนินการไป ตรวจสอบในพ้ืนที่ เหตุ
จากหลักแนวเขตเดิมนั้นเกิดการสูญหายไปเยอะแล้วแต่ ขณะเดียวกันนั้นที่
เราต้องอาศัยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแล้วเราก็ให้ช่างที่มีความชำนาญความรู้
ความสามารถมาตั้งกล้องส่องดาวเทียมหาพิกัดจุดเดิมถึงช่วงนี้นั้นเขาได้ ค ำ น ว ณ
ประมาณการแล้วว่าถ้าเอาตามหลักหมุดที่ส่องทางดาวเทียมนั้นปรากฏว่าที่ยังมี อยู่
ครบถ้วน และมุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้ประกอบการได้ขุดหลุมในพ้ืนที่
ของเขาแต่ว่าขุดลึกทำให้ดินในที่สาธารณะนั้นสไลด์ลงไปพังทลายลงไปเนื้อที่เป็นไร่
เขาได้ ขุดในพ้ืนที่ของเขาแต่ได้ขุดลึกมาก ที่จริงการขุดต้องขุดเป็นขั้นบันไดตาม 
พรบ.ขุดดินถมดินถ้าขุดเกินสามเมตรต้องทำเป็นขั้นบันไดแต่ที่ผ่านมาเขาขุดไม่ได้มี
ขั้นบันไดแม้แต่นิด เดียว ต้องไปเราต้องดูแลให้เป็นไปตาม พรบ.ขุดดินถมดิน คุณจะ
ทำในที่คุณคุณต้องเว้นไว้ และขุดเป็นขั้นบันได นั้นคือการป้องกันการพังทลายของ
ดินในพ้ืนที่สาธารณะ ประการที่สองที่เหมืองเคยทำเว้าๆแหว่งๆเข้ามาบางส่วนผมก็
ไม่ไปพูดรื้อฟ้ืนว่าเราจะเอาคืนคงจะ ยากแต่ เราควรต้องกัน เขตไว้ ให้ ครบถ้วน
ประการต่อไปที่สาธารณะแปลงนี้นั้นเราคำนวณเอาไว้อนาคตข้างหน้าจะทำให้เกิด
ประโยชน์ตามที่มีเจตนารมณ์การสงวนไว้ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันผมก็เลยตั้งเป้า
ไว้ว่าการจะทำให้ที่แห่งนี้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์กับ ประชาชนโดยเฉพาะพ่ีน้อง
ประชาชนหมู่ที่1ก่อนที่จะเป็นประชาชนหมู่บ้านอื่นเพราะท่ี สาธารณ ะป ระจำ
หมู่บ้านก็ต้องให้สิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกันของพ่ีน้องในหมู่บ้านหมู่ที่ 1  ก่ อ น เ ข า
เขียนไว้แล้วว่าที่สาธารณะประจำหมู่บ้านของหมู่ที่ 1 ส่วนหมู่อื่นเขาก็มีของเขา อยู่
บ้างแล้วแต่ถ้าคนหมู่ที่1เห็นว่าจะเปิดโอกาสให้คนหมู่บ้านอ่ืนเข้ามาใช้ประโยชน์
ด้วยกันผมเองก็ไม่ขัดข้อง แล้วก็นโยบายที่จะทำที่สาธารณประโยชน์นี้ให้เกิด
ประโยชน์มีอยู่สามประการคือประการที่1บริเวณที่เหมืองได้เคยปลูกสร้างสิ่งที่อยู่
อาศัยไว้ 32 ห้อง ตอนนี้ผมมอบหมายปลัดไปเพราะว่าการดูแลที่สาธารณะนั้นพวก
เราเหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงถ้าขั้นดูแลรักษาล้อมรั้วหลักปักเขตเป็นหน้าที่ของ
ท้องถิ่นกับท้องที่ร่วมกันทำได้เลยแต่ถ้าไปปรับปรุงแก้ไขให้สภาพเปลี่ยนไปเป็นต้น
ว่าจากทุ่งเลี้ยงสัตว์มาทำเป็นแปลง สาธิตหรือจากท่ีสาธารณะเดิมมาทำเป็นตลาดที่
อยู่อาศัยหรือปรับภูมิทัศน์สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มันมั่นคงถาวรอำนาจในการ
ดำเนินการนั้นท้องถิ่นไปหางบประมาณมาแล้วไปขอ อนุมัติถ้าเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งพัน
ไร่ขออนุมัติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ถ้าเกินหนึ่งพันไร่ก็ต้องเป็นระดับอธิบดี
ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีต่อไป ตอนนี้ผมให้ทางท่านปลัดได้ทำหนังสือหารือเรื่อง
ห้องแถวก่อนไปยังนายอำเภอบ้านนาสาร หารือเบื้องต้นไปยังอำเภอ ก่อนว่าห้อง
แถวนั้นเหมืองยังมีสิทธิอยู่หรือไม่หรือตกเป็นส่วนควบกับที่ดินสาธารณะแล้วตามที่
ได้มีข้อตกลงไว้ก่อนเพ่ือเป็นหลักประกันว่าเราทำงานจะไม่เสี่ยง ถ้านายอำเภอหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบข้อหารือมาว่าทำได้อย่างไรเราก็ได้ขับเคลื่อนต่อไปคิดว่า
ช่วงนั้น ห้องแถวที่มันชำรุดเสียหายเราจะทำเป็นตลาดชุมชนด้วยต่อไปใครมีสินค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางด้านการเกษตรปลอดสารพิษ เราก็ได้เปรียบจัดเป็น
ล็อคๆขายสินค้า ท้องถิ่นเทศบาลทำได้เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีสินค้าการเกษตร
หรือว่าเป็นจุดขายสินค้า อุปโภคบริโภคขายให้กับพ่ีน้องในท้องถิ่นตลอดจนคน
สัญจรผ่านไปมา นำสินค้าพ้ืนถิ่นของหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 5 หมู่ไหนมีอะไรบ้างก็นำมา
ซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน มีผลิตภัณฑ์ ประจำตำบลก็ได้ ส่วนที่สอง โครงการบ้านเอ้ือ
อาธรเมื่อวานประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเขาก็พูด แต่เราจะ



 ๓๗ 
รับปากอะไรยังไม่ได้ต้องรอขออนุมัติอาจจะมีการสร้างเป็นบ้านเอ้ืออาธรให้
ประชาชนที่เดือดร้อนได้เข้าอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวเหมือนที่ เทศบาลเมืองนาสาร
ทำท่ีห้วยมุดเพราะคนเราฐานะไม่เท่าเทียมกนับ้างคนอยู่บ้านหลังเป็น ล้านบางคน
ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองต้องมีค่าเช่าบ้านเขาก็เดือดร้อน แต่การ ดำเนินการ
นั้นผมว่าผมเองจะไม่พิจารณาว่าคนไหนจะได้ต้องเข้าติดนายกผมไม่เอาผมจะ ให้
ผ่านความเห็นเวทีประชาคมครับ ถ้าได้รับอนุญาตมาก็จะให้ประชาคมเป็นผู้
คัดเลือกว่าใครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวนะ
เป็นการถาวรไม่ได้เพราะเป็นที่สาธารณะจนกว่าเขาจะหาที่อยู่อาศัยหลักแหล่งได้
แต่ก็ไม่ได้ไประบุว่าจะอยู่ได้แค่หนึ่งปีสองปีสามปีแต่ช่องว่างกฎหมายใช้คำว่า
ชั่วคราวประการที่สามก็จะปรับปรุงภูมิ ทัศน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
หย่อนใจแหล่งที่สองของตำบลคลองปราบนอกจาก ภูเขาขรมแล้วเป็นแลนด์มาร์ค
เพราะวันนั้นผมให้โดรนถ่าย ผมไม่ได้ลงเฟสบุ๊คลงไลน์เอง ค รั บ มี ค น ล ง ใ ห้
ปรากฏว่ามีคนเทศบาลเมืองนาสารถามว่าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี้อยู่ ตรงไหนถ้า
ท่านดูวิวจะเห็นว่าสวยงามมีทั้งเป็นเนินมีทั้งแหล่งน้ำมีทั้งถนนอนาคตพอทางเหมือง
เลิกสัมปทานแล้วจะเป็นที่ท่องเที่ยวมีคุณค่ามหาศาล เราจะพัฒนาเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจและเป็นที่ท่องเที่ยวเพราะอยู่ติดถนนใหญ่อีกจุดหนึ่งของตำบลคลองปราบ
ผมได ้ คุยกับผู้ประกอบการเหมืองแร่บางแห่งแล้วเขาบอกว่าถ้าทางเหมืองเลิก
กิจการแล้วถ้าทาง ท้องถิ่นจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็ยินดีอนุญาตให้เราเข้า
ไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแลนด์มาร์คของตำบลคลองปราบ
อีกจุดหนึ่งในอนาคตนี่คือ ความคาดหวังที่คิดเอาไว้เบื้องต้นนี้เราก็ทำแนวเขตผม
มอบหมายให้รองอำนวยดำเนินการ พาทีมงานไปลงหลักปักเขตหมดแล้วปรากฏว่า
ไม่มีผู้ประกอบการรายใดคัดค้านเบื้องต้นมี แต่สงสัยผมก็ได้อธิบายไปหมดแล้ว
ก่อนหน้านั้นเขาก็มีคณะกรรมการที่ทำหลักฐานไว้แล้ว บางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วคน
มารับช่วงใหม่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงพอเขาได้เห็น หลักฐานเขาก็ไม่คัดค้านผม
ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าท่านนายกทำไปเลยแต่ ขอให้ทางเขาได้อยู่
ร่วมกับชุมชนด้วย ทางสัญจรผมก็ไม่ปิดให้เขาสามารถอยู่ได้เหมือนเดิม เ ร า ก็ ต้ อ ง
เห็นใจเขาเพราะที่ดินของเขาอยู่ด้านในช่วงนี้สรุปเบื้องต้นคือเรื่องแนวเขตนั้นได้ ล ง
หลักปักเขตหมดแล้วครับ สอบแนวเขตทำรังวัด ทำเอกสารตามงบประมาณที่ผม
เคยนำเสนอว่าเป็นงบประมาณจากผู้ประกอบการเหมืองแร่เป็นกองทุนเหมืองแร่
จำนวนห้าหมื่นบาทเศษ เป็นค่าตกแต่งปรับพ้ืนที่ 25 ชั่วโมง ทางเหมืองแร่ช่วยมา
อีก 4 ชั่วโมง แล้ว ก็ค่าสำรวจดาวเทียมน้องเขาคิดหมื่นสามพันกว่าบาทก็ใช้
งบประมาณกองทุนเหมืองแร่ เช่นเดียวกันรวมห้าหมื่นกว่าบาท ตอนนี้ก็นำเสนอไป
ยังท่านประธานท่านกำนันวีระศักดิ์  บัวแก้วไว้แล้วว่าขอใช้สิทธิมาปรับปรุงภูมิทัศน์
ที่สาธารณะบริเวณใกล้เหมืองแร่เป็นการ ป รั บ ป รุ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม มั น ก็ เข้ า
หลักเกณฑ์กองทุนท่านกำนันก็ได้รับเรื่องและให้ทาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย เอสซีจี
เป็นเจ้าภาพจะจ่ายเงินกองทุนการเฝ้าระวังรอบพ้ืนที่เหมืองแร่คิดว่าคงไม่กี่วันคงจะ
มีการอนุมัติจ่ายแล้ว เมื่อกี้ตอนพักเที่ยงผมก็ได้คุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1.        
ให้ท่านเสนอโครงการได้ข่าวว่าทางชาวบ้านอยากให้ตัดถนนตรงบริเวณนั้นพร้อมทั้ง
ขุดลอกคูตรงนั้นก็ให้ทางผู้ใหญ่ได้เสนอโครงการกับคณะกรรมการกองทุน ผู้ใหญ่ 
 
 



 ๓๘ 
บอกว่า เดี๋ยวจะไปร่วมกับทางคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะนำเสนอโครงการ
เพ่ือจะให้ขอความ อนุเคราะห์ทางกองทุนเหมืองแร่ ทางเทศบาลเองไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ ผมบอกว่าถ้าที่สาธารณะมีแหล่งน้ำตื้นเขินอย่างห้วย หนอง      
คลองบึง ถ้าอยู่ใกล้สถานประกอบการเหมืองแร่ใด ก็ให้สถานประกอบการเหมืองแร่
นั้นแก้ไข ซึ่งจุดนั้นเมื่อก่อนเป็นของเหมืองแร่วิวิไมนิ่ง เขาได้เลิกกิจการไปแล้วผม
ประสานไปเขาบอกให้นายกหางบประมาณดำเนินการเอาเองผมเลยติดต่อทาง
เหมืองแร่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นการขอความร่วมมือเขาบอกว่าให้ทำโครงการ
ส่งไปครับถ้าทางคณะกรรมการเห็นชอบเขาก็ยินดีดำเนินการให้  เป็นการขุดลอก
แหล่งน้ำป้องกันแหล่งน้ำในพ้ืนที่รอบเหมืองแร่นั้นตื้นเขิน  ผมก็ขออนุญาตเรียนไว้
สำหรับที่สาธารณะหมู่ที่ 1 ส่วนที่อ่ืนๆ บริเวณสระน้ำนบปราบก็จะพัฒนาที่อ่ืนก็ไม่
ทิ้ง จะพัฒนาเช่นเดียวกันหมู่บ้านอ่ืนด้วย แต่ขณะนี้เน้นตรงหมู่ 1 นี้ให้แล้วเสร็จ
เป็นเรื่องๆ ก่อนครับทำเป็นขั้นตอนซึ่งการดูแลแนวเขตที่สาธารณะหมู่ที่ 1 ก็เป็น
รูปเป็นร่างแล้ว ขอนำเรียนเพียงแค่นี้ขอขอบคุณท่านประธานครับ 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผม
ขอขอบพระคุณทางท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ ขอบคุณครับ ผมขอปิดการประชุมสภาครับ 

                                                      

ปิดประชุม เวลา  14.40 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางสาวกาญจนา  เพชรขน) 

                                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
  (นายบัญชา    คงศิร)ิ 

                                               
   
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสิทธิชัย    มีศรี ) 

                                          

 
(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นายกมล     บุญเนือง) 
 

                                             
 

 (ลงชื่อ)                               ผู้รับรองรายงานการประชุม                   
                                                 ( นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร ์)  
                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
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