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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 ประเทพ     ทองศิริ  

๔ นายวิมล          สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ วิมล      สื่อมโนธรรม  

๕ นายบัญชา        คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ บัญชา      คงศิร ิ  

๖ นายทวีศักดิ์       ชูหน ู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ ทวีศักดิ์     ชูหนู  

๗ นายบรรยงค ์     บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ บรรยงค์    บุญอินทร์  

8 นายสิทธิชัย        มีศร ี    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ สิทธิชัย      มีศร ี     

9 นายกมล           บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ กมล        บุญเนือง  

๑0 นายสิทธี           สิทธิเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ สิทธี       สิทธิเชนทร ์  

๑1 นางวารุณี          แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ วารุณี      แก้วจันทร์  

12 นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ กาญจนา  เพชรขน  
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

13 นายสมหมาย       หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ สมหมาย    หนูศรีแก้ว  

14 นายอำนวย         ศรชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ             -  

15 นายไพโรจน์        เหรียญวิทยากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ ไพโรจน์ เหรียญวิทยากลุ  

16 นายสมพงศ์         ทองศิริ เลขานุการยกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ สมพงศ์       ทองศิริ  

17 นางรัชนี             อำนวย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ รัชนี           อำนวย  

18 นายธนภัทร        ตรีทัศน์  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ              -  

19 นายวุฒิชัย          แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดฯ วุฒิชัย         แผ่นศิลา  

20 นายประพจน์       พงศ์พลิศร นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง ประพจน์   พงศ์พลิศร  

21 นางธิดารัตน์        ชูชาติ ครูโรงเรียนบ้านคลองปราบ ธิดารัตน์        ชูชาติ  

22 นางสาวเลิศลักษณ์     สมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลิศลักษณ์    สมแก้ว  

23 นางสุมาลี            ฉลาด พนักงานจ้าง สุมาลี           ฉลาด  

24 นายณรงศักดิ์        วงศ์คุ้ม พนักงานจา้ง ณรงศักดิ์       วงศ์คุ้ม  
 



 ๒ 
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  ได้ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

และคณะผู้บริหารทุกท่าน ขณะนี้ เวลา 10.00 น. วันนี้ เป็นการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบ
องค์ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมจำนวน......12.......ท่าน เชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตามท่ีประชุม
สภาเทศบาลตำบลคลองปราบได้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที ่ 4 
ประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  วันที่ 1 - 30 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2564 ซ่ึงสภาเทศบาลตำบลคลองปราบได้กำหนดประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 
2564 มีระเบียบวาระประชุมทั้งหมด 6 วาระ กระผมขอดำเนินการประชุมสภา
ตามระเบียบวาระครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) ประจำปี พ.ศ. 2564  (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 ข้อ 29  ให้ท่านดูเอกสารที่แนบไปให้แล้ว ประมาณ 5 
นาที ครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามอะไรบ้างครับ  ขอเชิญ
ท่านบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 ผมอยากถามท่านประธานสภาผ่านไปถึงคณะผู้บริหารครับ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ปี พ.ศ. 2564 มีข้อสรุปครับ 
ผมอยากถามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2564 มี
ทั้งหมด 11 โครงการครับ แต่ทำไมทำได้เพียง 1 โครงการครับ เพราะปัญหา
แหล่งน้ำเป็นปัญหาทีต่ำบลคลองปราบมีความจำเป็นและต้องใช้ครับ  เพ่ือการ 
เกษตร ผมอยากถามท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาครับว่าเหตุผลอะไรครับ 
11 โครงการถึงได้ 1 โครงการครับ ขอบคณุมากครับ  
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับ  ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
 
 
 
 



 ๓ 
นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

 ครับผมขออนุญาตท่านประธาน และนำเรียนเพ่ิมเติมท่านสมาชิก ว่า
แผนงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำนั้น ที่ได้สรุปเพียงว่าได้สำเร็จเพียงหนึ่งโครงการนั้น 
สืบเนื่องมาจากว่าในปีงบประมาณ 2564 นั้น ซึ่งจากไตรมาสที่ 1  ที่ 2   นั้นผมก็ 
ไม่ได้รับหน้าที่ ซึ่งผมก็พ่ึงเข้ามารับหน้าที่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบาง
เรื่องนั้นที่ประสบความสำเร็จไปนั้นก็คณะทำงานชุดเดิม ที่ได้ทำเอาไว้ช่วงหลังโดย
ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก ในช่วงระหว่างว่างเว้นในการเลือกตั้ง ส่วนที่เข้าแผนไว้ตั้ง 
11 โครงการ ไม่ใช่ว่าจะทำได้เพียง 1 โครงการนะครับ ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
ซ่ึงในขณะนี้นั้นโครงการต่าง ๆที่เข้าแผนเอาไว้ และก็มีในเทศบัญญัติ 2564 นั้น ก็
ไม่สามารถทำได้ทันภายในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ บางอย่างก็ได้กันเงินไว้ และ
หลังจากนั้นผมก็ได้หยิบยกมาดำเนินการทำในปี 2564 แต่อยู่ในปีงบประมาณ 
2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้นั้นผมก็ได้หยิบยกโครงการของ
งบประมาณปี 2564 มาดำเนินการทำต่อยอดหลายโครงการ เป็นต้นว่าโครงการ
เจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  5  และหมู่ที่  2 เราก็ได้มีการไปดู พ้ืนที่  และก็ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ก็เอาไปลงพ้ืนที่ที่สาธารณประโยชน์หนองทิว ซึ่งขณะนี้
กำลังดำเนินการอยู่และก็ของหมู่ที่ 5 เปลี่ยนมาเป็นหมู่ที่ 1 เจาะบ่อบาดาลบ้าน
นายประกอบ ภูษิตรัตนะ ขอเอ่ยนามครับ ก็ช่วงนี้หลังจากทำเสร็จของหมู่ที่ 2 แล้ว 
ก็กำลังเข้าดำเนินการอยู่ของหมู่ที่ 1 จากหมู่ที่ 5 มาเป็นหมู่ที่ 1 ก็ได้ดำเนินการ
แก้ไขไปตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อย ปัญหาติดขัดอยู่ว่าเนื่องจากว่าในขณะนี้นั้น 
การดำเนินการที่เป็นไปด้วยความล่าช้านั้น เนื่องจากว่าการดำเนินการโครงการของ
ท้องถิ่นในที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น จะดำเนินการทำได้เมื่อได้ขออนุญาตการใช้
เป็นที่เรียบร้อย ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ ไปทำได้เลยเหมือนสมัยก่อนที่ผ่านมานะครับ ซึ่งผมก็
ได้ทำหนังสือขอใช้ที่สาธารณประโยชน์และวัตถุประสงค์ตามโครงการนี้  ไปยัง
อำเภอโดยผ่านสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้ไม่
เหมือนเมื่อก่อนเลยครับ แล้วก็ของหมู่ที่ 1 นั้น ไม่ต้องขอใช้ตามระบบราชการ
เพียงแต่ให้เจ้าของที่ดินทำหนังสืออุทิศให้ใช้จึงจะเอามาแนบโครงการในการจัดซื้อ
จัดจ้างได้แต่ต่างกับระเบียบปัจจุบันโดยสิ้นเชิง แล้วก็ถัดมาหลังจากที่ได้เจาะบ่อ
บาดาลได้น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทั้ง
สองแห่งในลำดับถัดไป ซึ่งขณะนี้นั้นกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหา
ผู้รับจ้าง มาดำเนินการ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องได้น้ำเพียงพอตามที่กำหนดคือไม่ต่ำกว่า 
6.5 ลูกบาศก์เมตร ถ้าเราได้น้ำไม่เพียงพอเราไปสร้างระบบประปาก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ เราจึงจำเป็นจะต้องหาแหล่งน้ำให้เพียงพอก่อน จึงจะดำเนินการสร้าง
ประปา ณ จุดที่เราได้เจาะบ่อบาดาลนั้นนะครับ นี่คือเหตุผลจึงทำให้งานล่าช้าก็เลย
มาดูทันทีว่าสำเร็จทันทียังไม่ได้ เพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการ    ส่วนโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำอ่ืน ๆ นั้นเป็นต้นว่า ขุดลอกแหล่งน้ำพรุควนวังของหมู่ที่ 5 ยังไม่ได้
มีการยกเลิกนะครับ แต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝน งานขุดลอกนั้นถ้าทำงาน
ในช่วงฤดูฝนประสิทธิภาพการทำงานไปเป็นไปตามรูปแบบ แบบแปลนได้อย่าง
ชัดเจน แต่ก็ไม่ได้มีการยกเลิกนะครับ ผมก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะดำเนินการ
เพ่ิมเติมช่วงฤดูแล้ง เพ่ือจะได้รองรับน้ำเพ่ือการเกษตรให้แก่ประชาชนแทนขุดลอก
แหล่งน้ำ เพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่หมู่ที่ 5 ของหมู่ที่ 1 มีอยู่สองโครงการ 
คือโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากคลองวังช้างเข้ามาสู่แหล่งน้ำนบปราบ ปรากฏ



 ๔ 
ว่ารายละเอียดแบบแปลนกับ ปร.4 นั้นไม่ตรงกัน รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
ว่าความกว้าง ความลึก กับรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนดไว้ความกว้าง ความลึก
นั้นแตกต่างกัน จึงให้เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องส่วนโยธา  ได้ดำเนินการแก้ไขแบบ
แปลนกับโครงการให้ตรงกันจนบัดนี้ผมพูดตรง ๆ ผมยังไม่ได้รับรายงานแก้ไขแต่
อย่างใด จึงไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามโครงการได้ ส่วนโครงการที่สองขุดลอก
แหล่งน้ำหน้าฝายถ้ำพระ ท่านก็เห็นแล้วว่าช่วงนี้น้ำมาก ไม่สามารถทำทางเบี่ยงที่
จะดำเนินการขุดลอกได้เลย เพราะเราจะขุดลอกทั้งที่น้ำเต็มอยู่ในแหล่งน้ำหน้าฝาย
นั้น การขุดลอกกับเครื่องจักรที่ขุดลอกใต้น้ำย่อมจะมีข้อบกพร่อง ดินก็ไม่สม่ำเสมอ
และก็การทำงานยากและที่เก็บดิน กองดินที่ขุดขึ้นมานั้นผมดูแล้วสภาพอีกฝั่งก็เป็น
ที่ปลูกพืชผลการเกษตรของพ่ีน้องประชาชน อีกฝั่งก็อยู่ติดถนน ผมคิดว่าคงจะ
ทำงานลำบาก ถ้าช่วงฤดูแล้งน้ำแห้งดินแห้ง เราสามารถขุดและก็เอาใส่รถเอาไปเท
ทิ้งที่อ่ืนได้ ก็เลยจำเป็นว่าต้องชะลอเอาไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อพ้นฤดูฝนไปแล้วน้ำ
แห้งถ้าพ่ีน้องประชาชนยังมีความต้องการก็จะดำเนินการต่อไปไม่ได้มีการยกเลิก 
ตัดทิ้งแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันขุดลอกแหล่งน้ำหน้าฝายหมู่ 4 ก็เช่นเดียวกัน 
สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็เหมือนกับโครงการหน้าฝายถ้ำพระหมู่ที่ 1 เพราะเราไม่รู้
จะทำทางเบี่ยงให้น้ำไม่ไหลเข้าแหล่งน้ำนั้นไปทางไหนได้ แล้วก็สภาพคือขุดมาแล้ว
สภาพลึก น้ำลึกประมาณไม่ต่ำกว่า 3 เมตร รถแบ็คโฮธรรมดาไม่สามารถลงไปใน
แหล่งน้ำนั้นได้ นอกจากว่าเราต้องจัดจ้างรถแบ็คโฮประเภทที่บรรทุกมีทุ่น และก็ดิน
ที่ขุดก็สำคัญสภาพพ้ืนที่ไม่รู้ที่เก็บดินไว้ที่ไหนได้ ขุดแล้วต้องเอามาเก็บไว้ริมตลิ่งต้อง
ตอนขึ้นรถไปทิ้งที่อ่ืนเช่นเดียวกัน ครับนี่คือเหตุผลที่ไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
แผนงานโครงการที่ได้กำหนดเอาไว้ ส่วนแหล่งน้ำอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ของหมู่ที่ 1 นั้นผมก็ได้ของบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจากการประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัสุราษฎร์ธานี 
ได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 เอาไว้แล้ว ไม่น้อยกว่ายี่สิบล้าน เพ่ือทำ
ระบบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันนี้นั้นยังติดขัดเรื่องพ้ืนที่ที่จะใช้ติดตั้งแสงโซ
ล่าเซลล์ของเหมืองแร่วานิชยิปซัม ผมขอเอ่ยนามเลย ซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ทำหนังสือ ขอใช้พ้ืนที่มายังบริษัทวานิชยิปซัม ผมก็ได้เป็นผู้
ประสานงานเชื่อมระหว่างบริษัทแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปรากฏว่าจากการประสานงานในเบื้องต้นหลังจากท่ีเหมืองได้สัมปทานทำเหมืองแร่
แล้ว เขาบอกว่าที่ดินตรงนั้นอยู่ในเขตประทานบัตรของเหมืองแร่ ไม่สามารถที่จะ
อนุญาตให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช้พ้ืนที่เป็นการถาวร 
เพียงแต่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวโดยกำหนดเวลา ครั้งละไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น 
ซึ่งผมก็ได้นำเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งว่าถ้าเป็นการอนุญาตโดยมีเงื่อนไขเช่นนั้น ความ
มั่นคงทางโครงการไม่มีในการลงทุน ถ้าอยู่ๆ ครบกำหนดเหมืองสั่งยกเลิกให้รื้อต้อง
เสียงบประมาณค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่า ถ้าให้
โดยมีเงื่อนไขนั้นไม่สามารถดำเนินโครงการได้ หลังจากนั้นผมก็ได้ประสานงานไปยัง
สถานประกอบการว่าถ้าจะให้นั้นต้องทำหนังสืออนุญาตให้ใช้โดยไม่มีเงื่อนไข 
มิฉะนั้นแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด    สุราษฎร์ธานีไม่สามารถอนุมัติ
งบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างมาดำเนินการโครงการได้ จนขณะนี้นั้นก็ยังไม่ได้
รับคำตอบจากบริษัทวานิชยิปซัมแต่ประการใด ซึ่งผมก็พยายามประสานงานใน



 ๕ 
เบื้องต้นว่าถ้าทางบริษัทวานิชยิปซัมมีปัญหา ผมก็เลยไปหาท่านอดีต ส.ส.ชุมพล 
ว่าจะขอใช้พ้ืนที่ของท่านในการดำเนินการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมระบบสูบน้ำ
จากขุมเหมืองไปดูแลแก้ปัญหาประชาชน ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ซึ่งผมก็
ได้ให้ช่างได้ประมาณการสำรวจออกแบบ รองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผมได้
ไปประสานงานด้วยวาจาในเบื้องต้น ท่านบอกว่าท่านยินดีจะให้พ้ืนที่ติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลล์ ติดตั้งระบบสูบน้ำบริเวณที่ดินของท่านที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ แต่
ตอนนี้ เพียงแต่อนุญาตด้วยวาจา ยังไม่มีลายลักษณ์ อักษร หลังจากนี้ผมได้
ประสานงาน และเอาแผนงานและโครงการไปให้ท่านดู เพ่ือจะได้ขอความ
อนุเคราะห์ในการใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และระบบสูบน้ำในพ้ืนที่ใกล้
ขุมเหมืองแร่นั้น พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ ซึ่งจะได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ เป็นลายลักษณ์
อักษรในโอกาสต่อไปเร็ว ๆ นี้ครับ ผมไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจ และก็ส่วนโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำหนองเภาที่ผู้รับเหมาทิ้งงานไป 8 เดือนเศษ ที่ผมได้แทงหนังสือยกเลิก
โครงการไปแล้ว ค่อยดำเนินการในโอกาสต่อไปไม่ใช่ยกเลิกพ้นนะครับ ทุกโครงการ
ไม่ได้มีการยกเลิกพ้นแต่ยังไม่ทำ ส่วนโครงการฝั่งหมู่ที ่2 เชื่อมหมู่ที่ 3 พรุพี ตอนนี้
ก็ได้นำเสนอไปยังกรมชลประทาน ให้มาดำเนินการปรับปรุงระบบฝายและขุดลอก
แหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหายไปแล้วก็รอคำตอบ วันนั้นผมก็ได้ประสานงานทางโทรศัพท์
ไปยังกรมชลประทาน ซึ่งชลประทานบอกว่าได้ส่งเรื่องไปให้กรมชลประทานเขตที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้จ้างช่างออกแบบสำรวจจะ
ได้จัดทำรายละเอียดที่จะเสนอชลประทานจังหวัด         สุราษฎร์ธานีให้มา
ดำเนินการทั้งก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกแหล่งน้ำเพ่ือจะได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร ในโอกาสต่อไป แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมาดำเนินการให้ในปี 2565 
หรือปี 2566 ส่วนแหล่งน้ำอ่ืน ๆ ทั้งใน 11 โครงการที่อยู่ในแผนนั้น ผมก็ได้
พยายามที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับงบประมาณมาสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการ เนื่องจากว่าที่เข้าแผนไว้ 11 โครงการนั้นทางเทศบาลตำบลคลอง
ปราบ ไม่สามารถมี เงินงบประมาณในการดำเนินการ เพราะเนื่องจากว่า
งบประมาณ ปี 2565 ท่านก็ทราบดีว่าแผนงานโครงการของเทศบาลตำบลคลอง
ปราบ ที่ดึงมาจากในแผนพัฒนามาสู่เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 นั้น 
ได้แค่สองโครงการเท่านั้นคือ 1. โครงการก่อสร้างโดมลานกีฬาหมู่ที่ 3 ที่วัดคลอง
ปราบและโครงการก่อสร้างโดมที่บริเวณสระน้ำหนองเภา หมู่ที่  4 เท่านั้น ได้
งบประมาณไปสี่ล้านบาทเศษ ก็หมดงบประมาณของปี 2565 แล้ว นอกจากนั้น
โครงการอ่ืน ๆ ต้องขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เป็นงบอุดหนุน
เฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมเอง และงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ดำเนินการ ในลำดับต่อไป เบื้องต้นผมก็ขอนำเรียนชี้แจงเพียงแค่นี้ก่อนครับท่าน
ประธานครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามและซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญท่านกมล  
บุญเนือง ครับ 

นายกมล  บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านด้วยความเคารพ ซึ่งผมก็ตั้ง
ข้อสังเกตในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้



 ๖ 
ตั้งโครงการไว้ 43 โครงการ แต่ทำไมทางผู้บริหารไม่ได้ยกหยิบมาสักข้อหนึ่งนะ
ครบั ผมขอทราบความคิดเห็นครับ 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

 ครับก็ขอบคุณท่านกมล เป็นอย่างยิ่งนะครับ อันนี้ผมก็ให้ความสำคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเบื้องต้นนั้นในส่วนของงานเล็ก ๆ 
ก็ได้ดำเนินการทำไปบ้างแล้ว เป็นต้นว่าโครงการถนนสวย คลองน้ำไส ตั้งแต่
สะพาน 5 มาถึงหน้าเทศบาลตำบลคลองปราบ ก็ได้เนินการไปแล้ว และโครงการ
เรื่องสิ่งแวดล้อมการดูแลเรื่องขยะมูลฝอยในชุมชน นอกจากเรามีงานประจำ ที่มีรถ
ขยะไปเก็บ อยู่ เป็นประจำแล้ว ตอนนี้นั้นผมได้จ้างบุคลากรเพ่ิมเติมให้ดูแล
สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเป็นที่น่าอยู่อาศัยของหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จาก
หลังสถานีรถไฟไปยังถนนเอเซีย ยกเว้นยังไม่ได้ดำเนินการของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 
เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ข้างในไป ถึงหมู่ที่ 3 นั้นจ้างเหมา ของหมู่ 3 เดือนละ 
5,000 บาท ของหมู่ที่ 1 ก็จ้างเหมาให้ดูแล ทั้งริมถนนจากสะพาน 5 ไปสะพาน 
3 และที่สาธารณประโยชน์บริเวณผาผึ้งด้วย  เดือนละ 7,000 บาท ซึ่งได้
ดำเนินการจัดจ้างไปแล้วตั้ งแต่วันที่  1 ธันวาคม ที่ ผ่านมา  ของหมู่ที่  2 ก็
เช่นเดียวกันให้ดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนหลังสถานี บริเวณชุมชนแห่งนี้ แล้วก็ไป
สุดถนนเอเชียก็จ้างไปแล้วพร้อมกันเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งตอนนี้ก็เห็นแล้วว่า
เขาก็ได้มีการบริหารจัดการดูแลความสะอาดเรียบร้อย ด้านสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น
อยู่  ส่วนการดำเนินการสิ่งแวดล้อมโครงการใหญ่ๆนั้น ส่วนใหญ่อยู่ ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ เป็นต้นว่าพ้ืนที่ภูเขาขรม ผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือหารือไป
ยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ถ้าผมดูเอกสารหลักฐานเดิม ตอนที่ผมถูกฟ้องเมื่อ
ปี  2542 บริเวณภู เขาขรมนั้นตามประกาศคณะปฏิวัติ  249 9 สมัยท่าน         
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กำหนดไว้ว่าพ้ืนที่บริเวณรอบภูเขา ใน
ระยะ 40 เมตร เป็นที่สาธารณประโยชน์ทุกแห่ง ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย อยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงมหาดไทย แต่จากการสอบถามได้ทำหนังสือไปถึงท่าน
นายอำเภอบ้านนาสาร ท่านนายอำเภอตอบว่าปัจจุบันนี้ที่บริเวณภูเขาขรมนั้น อยู่
ในที่ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายพ.ศ. 2484 ถ้าจะทำอะไรต้องขออนุญาต ผมก็
แย้งไปว่าสมัยที่ผมมีปัญหาถูกฟ้องไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพ ผมต้องตกเป็น
ผู้ต้องหา แต่พอได้มาทำไมหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาอ้างเป็นเจ้าของ ผมก็พูด
เรื่องจริง ถ้าหน่วยงานนั้นจบที่ผมจ้างคนไปดูแลก็ทำไม่ได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการ
หารือหาข้อความเป็นจริงว่าที่บริเวณภูเขาขรมนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ประกาศคณะปฏิวัติปี 2499 หรืออยู่ในพ้ืนที่ เขตป่า
ไม้ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2484 หรือไม่ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน 
จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการทำอะไรได้เลย เพราะเขาถือว่าผิดระเบียบ ประการที่
สองผมตั้งใจพร้อมด้วยเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชน อยากจะทำพัฒนาที่
สาธารณประโยชน์ 39 ไร่ ให้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น ตลอดถึงก่อสร้าง อาคาร ร้านค้าชุมชน และอาคาร
รวบรวมผลผลิต ทางด้านการเกษตรเพ่ือเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผลการเกษตรและ



 ๗ 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน แก่ผู้มาท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเนื่องจากว่าพ้ืนที่ 39 
ไร่นั้น มีความเหมาะสม บรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี และอยู่ติดทางหลวงจังหวัดสาย 
4009 เหมาะที่จะสร้างอาคาร ตลาด ร้านค้าชุมชนและรวบรวมผลผลิตของพ่ีน้อง
เกษตรกรในอนาคตต่อไป ซึ่งผมก็ได้ดำเนินการซึ่งเราไม่มีช่างไปจ้างเหมาวิศวกร
จากต่างท้องที่มาสำรวจออกแบบ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาก่อสร้างถนน
คอนกรีต ก่อสร้างหอชมวิว ก่อสร้างศาลาที่พัก และก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนใน
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 39 ไร่นั้น ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าผมก็ได้ขอความร่วมมือรื้อ
ถอนห้องแถวสามห้อง ที่รื้อหลังคาที่ท่านขี่รถผ่านเห็นอยู่ทุกวันนี้ คือตั้งใจทำงาน
อย่างนั้นจริง ๆ แต่ปรากฎว่าผมได้เสนอโครงการของบกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไป
ยังอำเภอ เมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงได้เห็นชอบในหลักการแล้ว แต่
ผมใช้คำว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนได้ทักท้วงว่าไม่ได้แนบหนังสืออนุญาตการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะ จึงไม่สามารถส่งต่อไปยังจังหวัดได้ ให้เทศบาลตำบล
คลองปราบเร่งรีบดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือแนบโครงการโดยเร็วที่สุดเพียง
วันเดียว ผมบอกตรง ๆ อย่าว่าแต่ผมคนอ่ืนก็ไม่สามารถทำได้ ผมได้ไปติดต่อที่ดิน
จังหวัดสาขาให้คำตอบผมได้ไม่ชัดเจน ผมก็ได้เดินทางไปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าตั้งใจทำงานเร่งด่วนจริง ๆ มีข้อยกเว้นมาตั้งแต่โครงการ
ตำบลละ 5 ล้าน ถ่ายเอกสารมาให้ผมเพ่ือมานำเสนอต่อประธานในที่ประชุมของ
อำเภอบ้านนาสาร แต่ปรากฎว่าผมโชคก็ไม่ดีผมเดินทางไปพบผู้มีอานาจได้ถึง 3 
ครั้ง แต่ไม่สามารถเข้าพบได้ เนื่องจากอ้างว่ามีภารกิจหรือไม่อยู่ ทางจังหวัดบอกผม
ว่าให้โอกาสวันสุดท้ายแค่วันศุกร์ที่ผ่านมา ก็ปรากฎว่าผมก็ได้ไปประสานกับท้องถิ่น
อำเภอ เขาบอกว่าต้องไปประสานกับผู้อนุมัติผมไม่เอ่ยนาม มิฉะนั้นท้องถิ่นอำเภอ
ไม่กล้าส่งโครงการไปจังหวัด  ปรากฎว่าจนบัดนั้นบัดนี้เวลาได้หมดกำหนดที่จังหวัด
กำหนดให้ส่งภายในวันศุกร์ที่แล้วไปหมดแล้ว ก็เลยโครงการที่ทำงานศูนย์เปล่า
เสนอไม่ได้ จนกว่าจะได้มีการขออนุญาตใช้ไปเรียบร้อย ก็ค่อยเสนอในโอกาสต่อไป
ข้างหน้า ผมไม่ทราบว่าจะมีเงินส่วนนี้ที่จะให้โอกาสท้องถิ่นนำเสนออีกเมื่อไหร่ผม
ไม่ทราบ แต่ส่วนนี้ที่ผมเสนอไปนั้นมีงบประมาณเงินกู้ของรัฐบาลจัดสรรปันส่วนมา
ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 152 ล้าน ซึ่งมีนโยบายผมก็ได้เสนอเป็นไปตามนโยบาย
ตามกรอบที่กำหนดทุกประการ แต่เขามาท้วงติงติดขัดเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
ซ่ึงถ้าพ้ืนที่ไม่เกินหนึ่งพันไร่ต้องอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผมอยากจะทำงานผม
ก็พูดกับหลายคนว่านายทำกับผมอย่างนี้ผมน้อยใจที่สุดเลย แต่เราอย่างว่าผู้น้อยก็
ต้องปฏิบัติตามผู้กำกับดูแล ถึงอย่างนั้นก็ตามแต่ผมก็ได้นำงบประมาณสิ่งแวดล้อม
จากเหมืองแร่มาพัฒนาไปสองรอบ รอบที่1 มาทำความสะอาดริมถนน แล้วก็ทำ
แนวเขตที่สาธารณะ รอบที่ 2 ขอไปอีกหนึ่งแสนเจ็ดก็อนุมัติแล้วและไปทำแล้วได้
ขุดลอกห้วยที่มันตื้นเขิน รกให้มันดูดี ก็ยังไม่รับเงินมาแต่เขาอนุญาตแล้วว่าให้ทำไป
ก่อน แล้วก็เบิกเงินทีหลัง แล้วผมประสานกับประธานกองทุนบอกว่าไม่เกินวันศุกร์
นี้น่าจะได้เงินจากผู้ประกอบการ ท่านก็ไปดูเอาเองว่าจะคุ้มค่ากับงบประมาณ
หรือไม่ แล้วผมก็ตั้งใจแล้วว่าถึงแม้จะถูกโต้แย้งงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2565 ผม
ต้ังใจผมต้องทำให้ ได้อย่ างน้อยหนึ่ งอย่ างในที่ ดินตรงนั้ น  ดีกว่าปล่อยให้
ผู้ประกอบการไปครอบครองไว้รถ สร้างบ้านพักอีกต่อไปนี่คือความตั้งใจ แต่อาจจะ
มีปัญหาอุปสรรคเพราะตอนนี้เหมืองก็ได้ทำหนังสือแย้งแล้วว่า ผมกับอดีตผู้ใหญ่
เกรียงไกร ได้นำรังวัดที่ออก นสล.พ้ืนที่ 39 ไร่นั้น เมื่อปี 2540 ที่ผ่านมานั้น ซึ่ง



 ๘ 
ผ่านมา 24 ปีแล้ว ปรากฏว่าคนเดิมได้โอนขายให้คนใหม่ ผู้ประกอบการรายเดิม
ผมไปดูหลักฐานแล้วโอนขายให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการคัดค้านว่าผม
นำรังวัดกับผู้ใหญ่เกรียงไกรผู้เกี่ยงข้อง ออกที่นสล.ทับที่เอกสารสิทธิ์ของเขา ผม
บอกว่าคุณไปชี้ให้ได้ว่าทับตรงไหน เขาก็ชี้ไม่ได้ แต่ทำหนังสือโต้แย้งมา แล้วก็
เจ้าหน้าที่ที่มานำรังวัดว่าจะให้เสร็จสิ้นตามภารกิจ วัดไม่ได้เสร็จอ้างว่าไม่ว่าง ไปวัด
งานที่อ่ืน ตอนนี้ก็ยังทิ้งงานอยู่ผมก็ได้ประสานงานให้กลับมาวัดให้เสร็จเรียบร้อย นี่
คือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน แล้วก็บอกว่าเหลือเท่าไหร่เอาแค่นั้น ไม่ใช่คุณทำ
อย่างนี้ไม่ถูก เจ้าหน้าที่พูดเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้น มันทำได้อย่างไร นสล.ไม่ใช่ผม
เซ็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนเซ็น ถ้าออกมาแล้วไม่มีความหมายเอามาเป็น
หลักฐานไม่ได้ ออกทำไมพูดออกมาได้ว่าเหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นนี่คือเรื่องจริง โดย
การทำงานอยู่อย่างนี้เรายอมรับว่าอุปสรรคปัญหามากมายแต่ท่านคงไม่ได้ทราบว่า
ในใจผมนั้นยังคับแค้นใจอยู่หลายเรื่องในการทำงาน ซ่ึงเจ้าหน้าที่บางคนปฏิเสธโดย
ไม่คิดถึงหลักการเหตุผล ไม่รู้เหมืองไปเคลียร์หรือไม่ผมไม่ทราบ พูดได้อย่างไง 
ข้าราชการต้องปกป้องรักษาที่สาธารณประโยชน์เช่นเดียวกัน แล้วพูดว่าเหลือแค่
ไหนเอาแค่นั้นมันทำได้อย่างไงครับ นี้ไม่ใช่ใช้อารมณ์แต่พูดให้ท่านฟังว่าผมทำงานที่
ผ่านมาอุปสรรคปัญหามากมาย แต่ด้วยความตั้งใจผมก็ไม่ย่อท้อ ถึงแมผ้มทำงานแม้
มีอุปสรรคอย่างไรถ้าทำงานสำเร็จตามเป้าหมายก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ตัวแทนประชาชนดีที่สุดแล้ว ผมก็บอกว่าผมไม่หวั่นไหวปัญหาอุปสรรคใดๆ นี่ผม
ยกตัวอย่างว่าจะเอาที่สาธารณประโยชน์มาพัฒนาตามที่ท่านได้ถามว่าเรื่อง
สิ่งแวดล้อมทำไมทำได้น้อย ผมก็ชี้แจงอย่างนี้ ส่วนที่อ่ืน ๆ จะเสนอมา นบปราบ
บ้าง หนองทิวบ้าง หนองเภาบ้าง ถ้าเข้าข่ายต้องดูแลอย่างนี้ไปแตะไม่ได้เลย แม้แต่
โครงการเดียว ถ้าทางราชการกำหนดเงื่อนไขอย่างนี้ไปแตะไม่ได้เลย ผมก็ขอนำ
เรียนชี้แจงในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนครับท่านประธานครับ 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับมีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะไปข้อ 1.2 
ครับ 

 ข้อ 1.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 
2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถงึฉบับ ที่ 14 พ.ศ.2562 ขอเชิญท่านนายกนำเสนอครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ผมคงจะไม่อ่านรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่
สรุปมาให้นะครับ แต่ขอให้ท่านดูเอาเอง แต่เช่นเดียวผมไม่ใช่ว่าจะมาระบายให้
ท่านทราบ แต่เอาความจริงมานำเรียนให้ท่านได้ทราบว่าเหตุผลความจำเป็นที่เรา
เจ็ดเดือนเศษท่ีผมเข้ามารับหน้าที่ เป็นผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองปราบแห่งนี้
ด้วยความตั้งใจ ผมก็บอกครอบครัวแล้วว่า หลังจากที่ผมเข้ารับหน้าที่แล้วนั้น 
ครอบครัวต้องเข้าใจผมด้วยว่าผมต้องอุทิศเวลาส่วนตนให้กับทางราชการ ที่ผมตั้งใจ
มุ่ งมั่นที่ จะเข้ามาพัฒนาผมบอกตรงๆ ว่าตามทฤษฎีนั้ นผมมองว่าผมเป็น
นักการเมืองท้องถิ่น แต่ถ้าในการปฏิบัตินั้นผมเป็นนักพัฒนาผมไม่ใช่นักการเมือง 
คำว่านักการเมืองกับนักพัฒนาแตกต่างกันนะครับ แต่ผมคงไม่อธิบายตรงนี้ผมก็เลย
บอกครอบครัวว่าในแต่ละวันนั้น การให้เวลากับครอบครัวนั้นผมต้องลดลง เหลือไม่



 ๙ 
ถึง 30 % ผมจะต้องมาให้กับพ่ีน้องไม่ต่ำกว่า 70 % ถ้าพ่ีน้องประชาชนเรียกหา  
ซึ่งผมก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้อยู่ตั้งแต่ผมรับงานอยู่เป็นประจำทุกคนที่ทำร่วมงานทราบดี 
ผมไม่มีวันหยุด ไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ ถ้าเรียกหาผมอยู่ไม่ไปไกล ไม่เกินครึ่งชั่วโมงผม
ถึงผมพูดได้อย่างนี้ แต่ว่างานที่ได้ดำเนินการสานต่อของเดิมและก็ทำเพ่ิมงานใหม่
นั้นทำควบคู่กันไป แต่สาเหตุเหตุผลที่ทำงานใหม่ได้น้อย ผมก็พูดตรง ๆ กับท่านทุก
ท่านเลยว่านับจากวันที่ 10 พฤษภาคม จนถึงวันนี้นั้น 7 เดือนเศษ 3 เดือนแรกผม
ได้มีงานใหม่เสนอโครงการ งบอุดหนุนรัฐบาลอนุมัติแค่เพียง 2 โครงการเท่านี้คือ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ที่ควนทัง กำลังทำอยู่ 
แล้วกโ็ครงการที่สองผมก็ได้ติดตามงานที่ได้เสนอไปแล้ว ในปีงบประมาณปี 2565 
ได้มา 1 โครงการคือโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายบ้าน    
นายแผนถ้ำพระ- เชื่อมถนนสาย 4009 งบประมาณสามล้านสามแสนบาทเศษ 
ส่วนที่ผ่านมาพูดตรง ๆ ว่าผมได้สะสางงานเก่าที่ต่อเนื่องมาให้ผมรับช่วงต่อที่ทำงาน
ไว้ค่อนข้างจะไม่ถูกต้องนัก ผมใช้คำว่าอย่างนี้นะครับคือถูกแต่ถูกไม่หมด ผมต้องให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้มันถูกต้อง ครับถ้วน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่จนถึง
ปัจจุบันนี้นั้น บางโครงการก็ได้แก้ไขไประดับหนึ่งแล้ว แต่บางโครงการยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ผมก็ได้ทำหนังสือทวงถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นระยะ ๆ ไม่ใช่ทวง
ถามทุกวันนะ แต่ปรากฏว่าการตอบรับบอกว่าบุคลากรด้านช่างเราไม่มี จึงไม่
สามารถทำได้ ผมก็ยอมรับว่าไม่มีจริง ๆ มีอยู่คนหนึ่งก็ลาออกไปแล้วต้องอาศัยช่าง
จากที่อ่ืนมาทั้งนั้น แล้วก็บางโครงการนั้นเป็นต้นว่าโครงการก่อสร้างเมรุถ้ำขรม 
ปรากฏว่าหลักประกันสัญญาที่ผู้รับเหมาไว้หมดอายุตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนผมรับ
หน้าที่แต่ได้มาเสนอเดือนมิถุนายน ผู้รับเหมาก็แย้งว่างานที่บกพร่องมีรอยร้าวนั้น
ทางเทศบาลไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนพ้นประกันสัญญาไม่น้อยกว่า  15 วัน 
นั้นคือบกพร่องไปอย่างหนึ่งแล้ว มาแจ้งหลังจากหนังสือค้ำประกันพ้นกำหนดเวลา 
ความรับผิดชอบไปแล้ว ถือว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แล้ว จำเป็นจะต้องคืน
หลักทรัพย์ค้ำประกันให้เขาเป็นหนังสือค้ำประกัน  ก็เลยเมรุวัดถ้ำขรมที่มีรอยร้าวที่
พบเจอนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะเนื่องจากผู้ รับจ้างบอกว่าพ้นภาระความ
รับผิดชอบไปแล้ว เทศบาลบกพร่องเอง เนื่องจากไปแจ้งให้เขามาแก้ไขหลังจากพ้น
กำหนดหลักประกันสัญญาไป แม้เพียงวันเดียวก็ถือว่าพ้น นี่ผมยกตัวอย่างให้ฟัง 
ประการที่สองโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน ที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้าน
หนองปลิงเก่า ผมดูแล้วไปเอาแบบแปลนหญ้าเทียมมาใช้ การปลูกหญ้าจริงถมแต่
ทรายไม่มีหน้าดินแม้แต่เม็ดเดียว หลักความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมผมก็สั่งให้แก้ไขให้
ผู้รับจ้างมาพูดคุยแล้ว ผู้รับจ้างก็ยอมรับว่าแบบแปลนผิดจริง ๆ เขาก็ให้แก้ไขจน
บัดนี้ก็อ้างอิงว่ากองช่างไม่มีคน การแก้ไขนั้นผมไม่ใช่แก้ไขเองได้ จนบัดนี้ยังไม่ได้รับ
เสนอโครงการที่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ผู้รับเหมาก็ท้วงติงผมมานานแล้วทำไม
ไม่แก้ให้เรียบร้อย จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการเสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องที่จะ
ดำเนินการเดินหน้าต่อไปได้ ถัดมาโครงการโรงเรียนหนองปลิงเช่นเดียวกัน สร้าง
ห้องน้ำที่พักห้าแสน สนามล้านกว่าบาท วันนั้นตรวจงานงวดสุดท้ายผมไปด้วย 
ปรากฏว่าผู้รับจ้างทำไม่ถูกต้องตามรายละเอียดแบบแปลน ไปเอาแปลนเพ่ือนมาใช้ 
แล้วไม่ได้แก้ไขแบบแปลนใน ปร.4 ให้ถูกต้องตรงกัน ผมก็บอกว่ากรรมการดูให้ดี
นะ มีข้อบกพร่องหลายประการแต่ผมไม่ก้าวก่าย กรรมการแทงว่าให้ผู้รับจ้างมา
แก้ไขงานให้ถูกต้อง แต่ว่ารายละเอียดให้ผมมาเซ็นที่ผู้รับจ้างแก้ไขงาน แต่



 ๑๐ 
รายละเอียดที่ว่าแก้ไขข้อหนึ่ง แก้ไขไม่มีเลย ผู้รับจ้างก็มาหาผมว่าน้าหมายจะ
แก้ตรงไหน ผมก็ไม่รู้ว่าผมผิดตรงไหนให้เขาแก้แต่ไม่บอกว่าแก้หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 
เขาบอกเขาไม่รู้จะนับหนึ่งตรงไหน ผมก็พยายามพาเขามาหาเจ้าหน้าที่ผมก็ไม่เอ่ย
นามว่าพบคุยเจรจาให้เข้าใจ ผมก็เข้าไปดูเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่ทุกครั้ง ให้เพ่ือนแก้แต่ไม่
รู้ว่าแก้ตรงไหน ต้องบอกให้ได้ว่าหลังคาผิด พ้ืนผิด หน้าต่างผิด มันเป็นอยู่อย่างนี้
ครับ เสร็จแล้วโยนภาระมาให้นายกท้ังนั้น ผมก็แทงหนังสือไปว่าปัญหาคุณที่ผ่านมา
ต่อไปนี้ผมไม่แก้ให้แล้ว คุณแก้เอาเองผมจะเดินหน้าแล้ว เราจะเดินไปหน้าเพ่ือนดึง
อยู่เรื่อย ใครทำก็แก้เอาเองก็แล้วกัน วันนี้ผมก็ทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการไป
แล้วว่างานต่างๆ ที่ค้างๆ คุณแก้เอาเองเถอะ เพราะคุณเป็นผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่ส่ง
รายการมาให้ผมแก้ตามหลังทั้งนั้น ผมไม่ใช่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ผมก็มอบไปเลยว่า
ใครสร้างปัญหาคนนั้นแก้ก็แล้วกัน ผมจะเดินไปข้างหน้าแล้ว มิฉะนั้นงานข้างหน้า
เราก็ไม่ได้เกิด ประชาชนก็รอคอยอยู่นะครับ นอกจากนั้นที่เกินศักยภาพตอนนี้
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานหลายโครงการไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน ผมได้เสนอกรมไป
แล้วยังรอผู้ว่าเซ็นหนังสือปะหน้า ผมนัดเขาแล้วนายกเทศบาลข้างเคียงนี้จะเดิน
ทางเข้ากรุงเทพไปหาผู้มีอำนาจที่จะอนุมัติเงินนี้ได้เพ่ือมาพัฒนาในอนาคตข้างหน้า
แต่ผมไม่รับปากว่าจะได้มากี่โครงการ เสนอไปแล้วโดยเฉพาะถนนหนทางทั้ง 5 
หมู่บ้านนี้ งบประมาณไม่ต่ำกว่า 20 ล้าน ส่วนจะได้หรือไม่ผมก็ตอบท่านตรงนี้
ไม่ได้ แต่ได้เสนอผ่านอำเภอผ่านจังหวัดไปแล้ว จังหวัดกำลังพิจารณาที่จะเสนอไป
ยังกรมส่งเสริมฯ และก็หน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องแหล่งน้ำ ผมได้ประสานกับ
อุตสาหกรรมจังหวัดที่จะขอทำแหล่งน้ำไปรองรับพ้ืนที่การเกษตรของหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 
5 ก็งบประมาณไม่น้อยกว่า 20 ล้านเช่นเดียวกัน ตอนนี้น้องวุฒิก็ได้ทำโครงการ
เสร็จแล้วยังแต่เรื่องไปเอาแบบแปลนของอบจ.มาแนบอย่างเดียว ซึ่งผมประสาน
อบจ.แล้วว่าเขาผลัดผมประมาณ 3 วัน เราไม่มีช่างเราต้องไปอาศัยหน่วยงานอ่ืน 
ประสานก็แบบแปลนที่ทำของหมู่  1 หมู่ 3 หมู่ 5 ผมว่าไม่น่าจะเกินวันอังคาร 
เพราะเราไม่มีวิศวกรในการเซ็น เลยครับ  ผมไม่ ได้นิ่ งนอนใจเลยพยายาม
ประสานงานมีปัญหาอะไรผมก็ไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา แต่ผม
ทำเองไม่ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าต้องรอเวลาต้องใช้ระยะเวลาไม่สามารถทำ
ให้ได้ภายในระยะเวลาชั่วข้ามคืน ผมก็เลยติดขัดติดปัญหาไม่สามารถเสนอโครงการ
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ช่วงนี้ผมก็ขอนำเรียนเพ่ิมเติมปัญหาอุปสรรคในการ
ทำงาน และไม่สามารถท่ีจะรายงานผลต่อสภาที่ถูกต้องชัดเจนภายในเดือนธันวาคม
ตามท่ีกำหนดได้ ผมก็ขออภัยที่ประชุมสภาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายเฉลมิวุฒ ิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ                 
 ครับมีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นระเบียบ
วาระท่ี 2 ครับ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 



 ๑๑ 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เชิญเพ่ือนสมาชิกตรวจดูครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์
ที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ้น ครบั 
 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............12.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .....................เสยีง  
                                                           งดออกเสียง .....................เสียง 
                                                            ไม่อยูใ่นที่ประชมุ ..............เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม   
  ไม่มีครับ               
           

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
  ไม่มีครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ไม่มีครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในเรื่องอ่ืน ๆ ขอ เชิญครับ ขอเชิญ         
คุณบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกสภา และผู้บริหารทุก
ท่านครับ นายกครับที่นายกได้พูดเมือ่กี้ในที่ประชุม ในโครงการติดตาม ผมว่าผมพูด
ในวาระที่ 6 นะครบั อุปสรรคครับนายกอย่าท้อครับ ผมว่าข้าราชการไม่ใช่มีแบบนี้
ทุกคนครับ ดีก็มีนะครับเข้าใจนะครับ  ผมเชื่อว่าข้าราชการไทยเดี๋ยวนี้ล้มเหลวมาก
นะครับ กี่ปีมาแล้วครับ ท่านคงรู้ว่าข้าราชการอยู่ระบบทุนนิยมนะครับ ขอให้ท่าน
นายกสู้นะครับ ผมเห็นใจท่านนายกครับ ส่วนโครงการที่สองที่ผมจะพูดถึงโครงการ
บุกเบิกถนนคอนกรีตควนเหรียงนะครับ ผมอยากทราบว่าท่านผ่านโครงการเมื่อไหร่
นะครับ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับ ก็สามารถทำงานไม่มีอุปสรรคนะครับเพราะ
ไม่มีฝน ผมอยากให้ท่านนายกทำเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครบั ขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 



 ๑๒ 
 ครับขอบคุณท่านสมาชิกบรรยงค์  ครับที่ให้กำลังใจในการทำงาน ผมมี
อะไรผมพูดตรงไปตรงมาครับ คือตอนนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าเดินทีละก้าว กินข้าวที่ละคำ 
ทำทีละอย่าง เพราะต้องไปดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่งานจะผ่านพ้นไป ถึงช่วงนี้
ผมก็ยอมรับเปิดงานชิ้นแรก ผมก็กับรองนวยไปอยู่ทุกวันไปแล้วได้รับการสนับสนุน
จากพ่ีน้องส่วนใหญ่ด้วยดี  ก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อย   เราก็ได้แก้ไขปัญหาไปบางส่วน
แล้ว วันนี้ถึงขั้นPrime Coat แล้ว เรื่องทำพ้ืนอะไรก็เสร็จไปแล้ว ที่ผ่านมาอาจจะมี
ข้อบกพร่องไปบ้างเราต้องแก้ไข งานนั้นผมขอท้าวความเดิมที่กำลังทำ ปรากฏว่า
ตอนสำรวจนั้นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร คือระยะทางขาดไป 31 เมตร จะเชื่อมถนน
เก่าแต่ว่าได้คุยกับผู้รับจ้างก็ยินดีทำให้ ขาดไปความกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร และก็
ขาดไป 31 เมตร เพราะเราไปอยู่พ้ืนที่เรารู้ปัญหา ถ้าเราไม่ลงพ้ืนที่เราก็ไม่รู้ปัญหา 
ก็ได้เคลียร์ได้พูดคุยกับผู้รับจ้างถ้าอย่างนั้นเหลือ 31 เมตร จะเชื่อมทางเดิมนั้น เขา
ก็ยินดีทำต่อไปให้ ให้ได้เชื่อมส่วนปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ตั้งแต่ปากทางท่านก็รู้ ผมก็
เคลียร์ตั้งแต่ปากทางเข้า  ผมก็เคลียร์ถึงขั้นไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์คุณเอาของเมื่อสิบปีที่
แล้วมาพูดอย่างไร เราทำไปแล้วเอาหลักมาปักขึ้นมาบนถนนแล้วถอนทิ้ง เขาบอก
ว่าเราทำเดินมาไกลแล้วจะให้แก้ได้อย่างไร ถ้าแก้ต้องช้าไปอีกสามสี่เดือน ถ้าแก้ไขก็
มองว่าเราทำงานไม่ชัดเจน เพราะยืนยันไปแล้วว่าการให้ถนนประชาชนสองข้าง
ถนนถ้าจะขยายนั้น เต็ม 100 % แต่ตอนนี้เขาคงไม่โต้แย้งอะไร หลังจากนั้นก็ไม่
เห็นมีใครโต้แย้งส่วนที่ถ้ำพระเราก็ไปสำรวจวันนี้ก็รองนวยไปที่ Prime Coat ผมก็
เล่าให้ฟังว่าการทำงานถ้าเราไม่ลงพ้ืนที่เราก็ไม่รู้ปัญหา แต่พ้ืนที่ไม่มีปัญหาของบ้าน
นายแผนถ้ำพระ แต่มีปัญหาคำว่าการประมาณการคำนาณ ในเบื้องต้นนั้นคำนาณ
ว่าพ้ืนทางเดิมเพียง 5 เซ็น แล้วก็บดอัดทับใหม่โดยไม่มีวัสดุหินคลุกให้แม้แต่คิว
เดียว ซึ่งโดยหลักการผู้รับจ้างแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้รับจ้างเขาบอกว่า ไม่ว่าพ้ืนที่ไหนคือ 5 
เซ็นทำไม่ได้ ไม่มีเครื่องมือที่จะรื้อถ้ารื้อต้องรื้อยกเค้าเลยเหมือนที่เขาใช้รถ มันตั้ง
ค่า 5 เซ็นไม่ได้ 5 เซ็นมนับางนิดเดียว แล้วก็มีผลกระทบกับพื้นด้วยถ้าพ้ืนมีอยู่ดีไม่
สมควรรื้อให้ Tack Coat แล้วปูทับเลย ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุด แต่ต้องรื้อทั้ง
ระบบ ไม่ใช่รื้อเฉพาะ 5 เซ็น คือหลักการทำงาน ก็เลยอาศัยให้ช่างผู้ชำนาญมา
สำรวจคือแก้ไขรายละเอียดโครงการ ส่วนไหนที่ไม่รื้อ ก็ไม่ต้องรื้อ ส่วนไหนที่รื้อก็รื้อ
ทั้งระบบ รื้อบดอัดใหม่ตั้งแต่ชั้นพ้ืนเลย ถ้าไม่มีหินคลุกก็เอาหินคลุกส่วนที่งานไม่
ต้องทำเอาไปเติมเต็ม มันก็ไม่ผิดระเบียบอะไร เพราะอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปแล้ว ก่อนจัดซื้อจัดจ้างต้องเข้าสภา แต่หลังจากมีสัญญาเขาให้อำนาจช่างผู้
ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจงานจ้าง แล้วก็ผู้ว่าจ้างคือในฐานะผมเป็นผู้ว่าจ้าง
ได้พิจารณาเพ่ือให้ดีขึ้น แต่ถ้าแก้ไขให้คุณภาพเปลี่ยนไปลงลดไม่ได้ แต่ถ้าแก้ไขให้ดี
ขึ้นก็สามารถทำได้แล้วก็พ้ืนที่ปรากฏว่ามันมีสองตอน ผมเอาความจริงมาเล่าให้ท่าน
ฟัง เพราะผมไปหน้างาน ตอนที่ 1 ทำไว้ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางเพียง 
1,000 เมตร แล้วก็ริมห้วยต้องลดความกว้างเหลือ 5 เมตร ระยะทาง 515 เมตร 
รวมแล้วทั้งผิวจราจร 6 เมตร ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ผิวจราจร 5 เมตร รวมแล้วก็ 
1,515 เมตร แต่เมื่อก่อนผมก็เซ็นยอมรับว่าผมก็รีบ ๆ ไปคำนวณว่าต้องทำ
ระยะทาง 1,770 เมตร เท่ากับหมู่ 3 หมู่ 5 แต่ยังเหลือที่ว่าระยะทางจริง 6 เมตร
ที่ทำไว้เดิมนั้นจากบ้านนายแผนมาถึงฝาย ระยะทางเพียง 1,000 เมตร มันได้แค่
หัวโค้งสำนักสงฆ์ถ้ำพระ ซึ่งเราก็เสียดายว่าถนนเดิมมี 6 เมตรเราต้องทำต่อต้อง
เพ่ิม 6 เมตรไปอีก 75 เมตร นึกออกไหมครับ ผู้รับจ้างก็เป็นภาระอีก เขาเคยทำ 6 



 ๑๓ 
เมตร เพียง 1,000 เมตร มันก็ไม่เท่ากัน เขาก็ทำให้เรา 6 เมตรนั้น  1,075 
เมตร   แล้วก็ระยะ 5 เมตรนั้นเหลือแค่เพียง 400 กว่าเมตร ขาดไปประมาณนิด
หนึ่งแล้วก็ต้องทำเชื่อมทางหลวงอีกประมาณ 11 เมตร อันนั้นต้องแถมเพราะเรา
ต้ังงบไม่ได้ในเขตทางหลวง นี่ก็กำลังแก้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยแจ้งไปยังกองช่าง 
และช่างควบคุมงาน ซึ่งขออนุ เคราะห์จากเทศบาลตำบลพรุพี ได้ทำการแก้ไข
รายละเอียดให้ถูกต้องต่อไป  แล้วก็จะเปิดถนนคอนกรีตหมู่ 5 ด้วย แล้วส่วนถนน
อ่ืน ๆ สายที่ไม่ได้ทำคอนกรีตสายไม่ได้ลาดยางตอนนี้ของบ อบจ.ไปแล้ว โดยให้
อบจ.เอาเครื่องจักรมาให้ แล้วเราทำจัดซื้อวัสดุ ซ่อมบำรุ งรักษาถนนที่ไม่อยู่ใน
แผนงานโครงการเราไว้ทั้งตำบล ให้ท่านรออีกนิดไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอรถอบจ.ไว้แล้ว 
เขาบอกว่าเขาต้องไปตามคิว ส่วนเวลาทำถ้าท่านจะไปดูพ้ืนที่ด้วยก็ดี เพราะบางที
เราต้องไปเคลียร์ชาวบ้านเพราะผู้รับจ้างเขาก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้ผ่านนาย ก นาย ข เรา
ต้องเป็นหน้าที่ น้องวิมลก็ไปดูรู้ปัญหาอยู่ก็ไปช่วย น้องกลอยก็ไปช่วยดูๆอยู่ เรา
ช่วยกันเคลียร์ช่วยกันแก้ปัญหา จนตอนนี้ปัญหาได้คลี่คลายสามารถทำงานได้ ผมก็
ต้องขอบคุณท่านสมาชิกด้วยที่ได้ไปช่วยกันดูแลในเขตรับผิดชอบของท่านด้วย แต่
ช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเร่งด่วนเป็นต้นว่าฝ่ายบริหารดูแลไม่ทั่วถึง ก็มาบอกมากล่าวนะ
ครับเร่งด่วนเราจะทำให้ก่อน ไม่ใช่ว่ารอไปตามคิว ชาวบ้านว่าไม่สนใจไม่ใช่ แต่บาง
ทีเราจะไปดูทุกเช้าทุกเย็นถนนสายนี้ฝนตกน้ำเซาะตรงไหนบ้าง ยอมรับว่าบางทีก็
ไม่ได้ดูทั่วถึง แค่ถ้าท่านพบเห็นก็มาบอกด้วยวาจาได้ ถ้าให้ทำเป็นหนังสือมาได้เป็น
หลักฐาน เป็นการดีที่สุด ช่วงนี้ผมก็ขอนำเสนอชี้แจงว่าเดินไปทีละก้าว กินข้าวทีละ
คำ ทำทีละอย่างแต่ทำไปด้วยความมั่นคงให้ถูกต้อง ชัดเจน ไม่ทิ้งแม้แต่โครงการ
เดียวนะครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสิทธิชัย
ครับ 

นายสิทธิชัย  มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ผม
สิทธิชัย มีศรี สมาชิกเขตที่ 2 ทุกครั้งที่มีการประชุมสภาผมเองก็จะนำปัญหา และ
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องในพ้ืนที่ มาเสนอต่อสภาโดยเฉพาะทางคณะผู้บริหาร ก็
จะได้รับรู้ถึงปัญหาของพ่ีน้อง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ท่านนายกถ้าพูดถึงถนนต่าง 
ๆ ก็จะรู้และเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้ว  ท่านนายกก็เคยเป็นกำนันตำบลคลอง
ปราบมาตั้งหลายปี ครับก็พ้ืนที่ของหมู่ที่ 5 บริบทอาจจะไม่เหมือนหมู่บ้านอ่ืน 
เพราะหมู่ที่  5 เป็นพ้ืนที่เชิงภู เขา พ่ีน้องส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรเป็น
ยางพารา มีพ้ืนที่อยู่เป็นภูเขามีถนนหลายเส้น มีอยู่ครั้งหนึ่งทางท่านนายกเคยดำรง
ตำแหน่งก็ได้บุกเบิกไป และก็มีอีกหลายเส้นบุกเบิกใหม่มา ที่ผมนำเรียนอย่างนี้ 
เพ่ือจะให้ท่านนายกก็ได้รับรู้ และได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจาก
ฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้ถนนหลายสายของพ้ืนที่หมู่ที่ 5 พ้ืนที่บนภูเขาชำรุดเสียหาย 
จากผิวจราจร 5 เมตร บางแห่งเหลือเพียงล้อรถเครื่อง บางแห่งก็ไม่สามารถไปได้
แล้ว ต้องหลบหลีกไปทางต้นยาง บางทีก่็มีหินโผล่ขึ้นมาการสัญจรไปมาก็ไม่สะดวก
เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะเสียหายมากถ้าเกิดอันตรายอาจจะถึงกับชีวิต และ
ทรพัย์สินของพ่ีน้อง ผมจะนำเรียนอย่างนี้ อยากให้ทางเทศบาล ถ้ามีเวลาก็อยากจะ



 ๑๔ 
ให้ขึ้นไปดูสำรวจถนนทุกสาย โดยเฉพาะบนภูเขา เพ่ือจะได้นำมาดำเนินการ ก็
จะได้จัดทำเป็นโครงการอาจจะเป็นซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ผมก็มีเรื่องเท่านี้
ให้ทางบริหารได้รับรู้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถามอีกไหมครับ จะให้นายกตอบครั้งเดียว 
เชิญท่านบัญชา  ครับ 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ กระผมมีความเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง เพราะคง
รวดเร็วครับปีนี้  ผมว่าน่าจะมีความรุนแรง ผมคิดว่า   ผมฝากไปถึงท่านคณะ
ผู้บริหารครับให้เตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ที่ว่าจำเป็นต้องใช้ในฤดูกาลภัยแล้ง
ครับ ผมว่าเครื่องมือต่าง ๆ ต้องพร้อมครับท่าน ที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารได้ทำดี
อยู่แล้วครับ ผมมีความเป็นห่วงตรงนี้ครับ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถามอีกไหมครับ เชิญท่านสิทธี สิทธิเชนทร์ 
ครับ 

นายสิทธี  สิทธิเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ท่านประธาน ท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอ
อนุญาตนั่งพูด ผมจะให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาติดตั้งจอโปรเจคเตอร์นำเสนอ
ข้อมูลเวลาท่านนายกชี้แจงเก่ียวกับกิจกรรมโครงการ เพ่ือทางสมาชิกสภาจะได้เห็น
ข้อมูลชัดเจน และเวลาทางสมาชิกสภานำเสนอปัญหาของประชาชน เพ่ือให้ทาง
เทศบาลแก้ไขก็จะได้เห็นภาพประกอบไปด้วย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้เห็นถึง
สภาพความเป็นจริง ผมจึงขอเรียนต่อท่านนายกได้พิจารณาดำเนินการตามที่
กระผมเสนอด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถามอีกไหมครับ  ขอเชิญท่านกมล ครับ 

นายกมล  บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก สำหรับกระผมนะครับได้รับความเป็น
ห่วง จากพ่อแม่พ่ีน้องและประชาชนในหมู่ที่ 1 ในเขตที่ 2 ที่ชาวบ้านได้ให้ผมมามี
ส่วนร่วมในการเสนอแผนการพัฒนา ของเทศบาลตำบลคลองปราบที่แล้วมาผม
เข้าใจนายกเป็นอย่างดีนะครับ ในเรื่องการทำงานในหลาย ๆ ครั้งที่ผมได้ไปมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ นะครับ ผมเข้าใจว่าในการทำงานกับส่วนรวมนี้มันก็
จะย่อมมีปัญหาหลายๆด้าน ที่จะเอาความถูกอกถูกใจของประชาชนทั่วไปมันก็
ลำบากในสิ่งที่ผมเคยผ่านมานะครับ ฉะนั้นในส่วนของหมู่ที่ 1 นะครับ ก็ในเรื่อง
ของสิ่งที่ชาวบ้านฝากมานะครับในเรื่องของตลาดประชารัฐในส่วนของผาผึ้ง ซึ่ง
ชาวบ้านก็ฝากให้มาถามคณะผู้บริหารโดยมีท่านนายกเป็นประธาน คือในช่วงโควิด
นี้มันจะลดบ้างไปแล้ว และก็สถานการณ์ทางรัฐบาลก็ได้เปิดประเทศไปบางส่วน
แล้ว ผมคิดคาดการณ์ว่าในการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจ และการ



 ๑๕ 
ท่องเที่ยว ตามที่เทศบาลได้กำหนดเอาไว้ ตามพันธกิจที่ 5 และก็พันธกิจที่ 7 
และก็ในข้อที่ 3 นั้นครอบคลุมในเรื่องของแหล่งธรรมชาตินะครับรวมไปถึงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬานะครับของหมู่บ้านนะครับ ฉะนั้นชาวบ้านฝากให้มาถาม
คณะผู้บริหารว่าเราจะมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวตรงนี้ ให้มีการเปิด
ตลาดประชารัฐได้เมื่อไหร่ ได้มีแผนที่จะพัฒนาตรงนั้นได้ฟ้ืนฟูขึ้นมาสู่สภาพเดิมนะ
ครับ เมื่อไหร่ อย่างไร ในครั้งนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ฝากผมมา
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็ได้ต่อสู้เราก็ได้ร่วมกันพัฒนา เป็นที่รวมจิตรวมใจของ
พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนนะครับในหมู่ที่ 1 ไม่ว่าในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม ที่เรา
ได้ร่วมกันมาที่จะเป็นที่จุดรวมพลของคนหมู่ที่ 1 ในตรงนั้นนะครับ และอีกอย่าง
หนึ่งนะครับที่ชาวบ้านฝากมาในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของกลุ่มสตรี ไม่ว่าจะ
เป็นอุปกรณ์ เครื่องอบผลไม้ในช่วงฤดูกาล ในเรื่องของแผงโซล่าเซลล์ ที่ทางท่าน
นายกเคยปรารถว่าจะมอบแผงโซล่าเซลล์ในการตั้งเครื่องอบผลหมากรากไม้ในช่วง
ฤดูกาล ซึ่งน้อง ๆ ทีมงานเขาก็ขอเอาไว้ไปตั้งที่ลานผาผึ้งแห่งหนึ่งนะครับ และอีก
อย่างในเรื่องของการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ถนนซอยบ้านน้าฝ้าย ตลอดไปถึงผ่านหน้า
บ้านน้องเจ้าแผน หรือบ้านเจ้าหมีตรงนั้นนะครับ ซึ่งเขาก็ฝากมาว่าจะเริ่มต้นได้
เมื่อไหร่ เพราะที่ผ่านมาผมได้เรียนเสนอมาทางเทศบาลแล้วนะครับ ก็ยังไม่ได้
ดำเนินการนะครับ ช่วงนี้ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงว่าให้มาถามด้วยว่าจะเริ่มต้นได้
เมื่อไหร่นะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของถังขยะ ซึ่งตอนนี้ผมคิดแล้วว่า
แต่ละบ้านแต่ละหลัง มันเริ่มจะมีปัญหาถกเถียงกันบ้างแล้ว ในเรื่องของการเอาขยะ
ไปทิ้ง เพราะบางบ้านบอกว่าบ้านนั้นไม่เสีย บ้านนี้ไม่เสียเอามาทิ้ง แล้วสุนัขมันก็กัด
คาบเศษอาการเพ่นพ่าน ฉะนั้นทางคณะผู้บริหารจะมีแนวคิดวางแผนอย่างไร 
เกี่ยวกับถังขยะ เพ่ือที่จะให้เกิดความสอดคล้องหรือมีเจ้าหน้าที่ส่วนใดบ้างที่มีความ
รับผิดชอบ ที่จะไปสอบถามหรือที่จะไปเสนอแนะให้ชาวบ้านเขาได้มีส่วนร่วม ใน
เรื่องของการที่จะว่าถังหนึ่งให้มีสักสองหลังหรือสามหลังได้ความเข้าใจตรงนี้นะครับ 
ฉะนั้นผมก็มข้ีอเสนอแนะไว้เพียงแค่นี้นะครับ ผมขอบพระคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะมีข้อซกัถามอีกไหมครับ   ขอเชิญท่านบรรยงค์   

                             บุญอินทร์  

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับผมมีเรื่องซักถามสักหน่อยครับ โครงการต่าง ๆที่ว่าเทศบาลได้ทำการ
อบรม โดยเฉพาะโครงการพัฒนาฝีมือ โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชุมชน โครงการเลี้ยงผึ้งโพรง ผมว่าถ้าเทศบาลจะทำโครงการอะไรขอให้
คุ้มทุนหน่อยนะครับจริงๆ ครับผมขี่รถผ่าน 6 รุ่นนะครับ งบประมาณสองแสนกว่า 
ผมว่าไม่คุ้มทุนนะครับ บางวันเหลือ 2 คนนะครับ ผมว่ามันไม่คุ้มทุนนะครับ ผมว่า
ถ้าทำโครงการขอให้มีประโยชน์กว่านี้ที่ชาวบ้านต้องการ ถูกใจและแล้วเอาไปใช้ได้
ประสิทธิผลด้วยนะครับ ผมอยากฝากถึงท่านประธานผ่านถึงท่านนายกว่า โครงการ
แต่ละโครงการที่ว่าทำอบรมครับ ผมเข้าใจว่าจำเป็น แต่ว่าต้องให้มีคนสนใจ
มากกว่านี้นะครับ ไม่ใช่ว่ารุ่นแรก 15 คน รุ่นสองเหลือ 2 คน มันไม่ใช่ครับ
งบประมาณมันสิ้นเปลืองครับผมอยากให้ทำโครงการที่มีประโยชน์สูงสุดครับเช่น



 ๑๖ 
โครงการอะไรก็ได้ที่ชาวบ้านเอาไปใช้จริง แตะต้องได้จริง และทำได้จริงด้วย
ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ขอเชิญท่านนายก  ครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ซักถาม เข้าใจนะครับ เพราะท่านจะได้เอาไปแจ้งให้
ชาวบ้านได้รับทราบ  ต่อไปข้อเสนอแนะของหมู่ที่ 5 เรื่องถนนเสียหาย จากน้ำกัด
เซาะผมก็เข้าใจ ยอมรับว่าข้างบนจากท่ีจะทำถนนคอนกรีตต่อนั้น ผมยังไม่ได้ขึ้นไป
ดู แต่ข้างล่างผมก็ได้ไปสำรวจกับรองอำนวยแล้วครับ ในฐานะรองอำนวยดูแลส่วน
โยธา ถนน ประปา ยอมรับว่าที่บริเวณท่อน้ำเซาะแหว่ง ขนาดผมก็เอาโฟร์วีลไปยัง
ต้องหลบต้องเลี่ยง ผมก็เข้าใจ แต่ส่วนข้างบนนั้นเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเร็วๆ นี้
ทีมงานจะได้ขึ้นไปสำรวจอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าท่านสมาชิกในพ้ืนที่ไปร่วมด้วยก็ด้วย
ความยินดี เราก็ร่วมด้วยช่วยกัน เพราะข้างบนยอมรับผมยังไม่ได้ขึ้นไปดู ผมดูแต่
ข้างล่าง ก็ขอหลังปีใหม่ก็แล้วกันนะช่วงนี้คงจะไม่ทัน เพราะภารกิจที่ต้องสะสางที่
ต้องเคลียร์ยังมีเยอะ ก็จะรับไว้ แต่ถ้าเป็นไปได้นะ พูดด้วยวาจาผมยอมรับผมวัน ๆ 
หลายเรื่องอาจจะลืมไปบ้าง แต่ถ้าไดเ้ป็นหลักฐานผมจะได้ตามเรื่องให้นอกจากท่าน
เสนอ ต่อไปท่านมายื่นไว้ที่เจ้าหน้าที่เลยก็แล้วกัน ยื่นเรื่องหลังเสนอ เจ้าหน้าที่ได้ลง
รับ ผมจะได้ตามเรื่องให้ เรื่องนี้จะได้แทงเป็นหนังสือทางราชการหรือด้วยวาจาก็ไป
สั่งได้ แต่ถ้าเป็นหนังสือให้โยธาไปสำรวจ ผมก็ได้แทงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ท่าน
ได้กรุณาทำเป็นหนังสือแบบฟอร์มที่เทศบาลก็มี เหมือนชาวบ้านมาผมก็ให้ลงทำ
หนังสือผมก็ได้แทงจะได้กระจาย ตอนนี้ถ้าว่างานไม่เยอะ ไม่วิชาการมาก ผมมีชุด
โยธาอยู่ชุดหนึ่งในเบื้องต้นมีอยู่ 4 - 5 คน เป็นต้นว่าไม้ล้มอะไรพร้อมไปทำงานได้
ในเบื้องต้น มีชุดโยธาอยู่ชุดหนึ่งพร้อมทั้งรถทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ชุดหนึ่ง ถ้า
เบื้องต้นวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยถ้างานเก่าไม่มีตกค้าง ก็นำเรียนท่านในสภานะครับ ส่วน
ของหมู่ที่ 4 ที่เรื่องแหล่งน้ำก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ถ้าเป็นรายการใหญ่ๆ ที่
ฝายชำรุดเสียหายว่าไม้มาตกค้างเยอะๆ ก็ทำหนังสือแจ้งมา ผมจะได้ให้ชุดโยธาที่
ดูแลงานป้องกันนั้น จะไปช่วยดำเนินการให้ แต่ถ้ารายการที่เก็บน้ำเป็นต้นว่าของ
หมู่ที่ 1 ถ้ำพระ ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ไปทำให้ แต่ให้ท่านคุยกับพ่ีน้องประชาชนด้วย 
และหมู่ที่ 1 ผมไปดูเมื่อวาน ผมเอาของจริงมาพูดเลยข้างบนให้ปิดข้างล่างมาเปิด 
ถ้าปิดจากข้างบนข้างล่างไม่มีน้ำใช้ ผมไปดูแล้วเมื่อวานหมู่ที่ 1 ปิดท่อระบาย
ทั้งหมดทั้ง 6 ช่อง ข้างล่างไปเปิดอีก 2 ช่องแล้ว ก็จะให้ผู้ใช้น้ำช่วยทำความเข้าใจ
กันด้วยว่าถ้าจะปิดฝายข้างบนจะทำอย่างไรจึงไม่ให้ข้างล่างเดือดร้อนก็ช่วงแล้งนี้
สมควรปิดไว้ ถ้าไม้อะไรไม่พอก็ทำหนังสือมาเทศบาล เทศบาลจะจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไปให้ เหมือนของหมู่ที่ 1 ที่ผ่านมา ถ้าพ่ีน้องเรียกหาแต่ว่าการแบ่งน้ำ
ข้างบนข้างล่างคุยกันให้ชัดเจน ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสักชุดหนึ่งให้
ร่วมกันดูแล เพราะเขาจำเป็นต้องใช้ปกติปิดข้างบนก็ดีใจ ข้างล่างก็เดือดร้อนไม่มี
น้ำปล่อยลงไปให้ข้างล่างเลยนี้ปัญหาที่เจอก็ฝากด้วย ถ้าไม้ก้ันอะไรไม่มีก็ทำหนังสือ
มา ผมจะให้ช่างไปวัดและไปดูให้ว่าใช้กี่แผ่น เท่าไหร่นี้เราสามารถดำเนินการได้
เพราะมีงบเบื้องต้นดูแลอยู่นะครับ ก็ขอฝากด้วยนะ แต่เรื่องการปิดเปิดน้ำก็ให้เป็น
เรื่องของหมู่บ้านก็แล้วกันนะ ผมไม่ใช่ผลักภาระเพราะเขาเป็นผู้ใช้ เราไปทำให้เสร็จ
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แล้วให้เขาเป็นผู้ดูแล รักษาร่วมด้วยช่วยกัน  ต่อไปส่วนงานที่ตกค้างนั้นแต่ละ
วันที่ผมเข้าทำงาน ผมจะติดตามอยู่เรื่อยว่างานเก่าท่ีมอบหมายเสร็จแล้วยัง  ถ้างาน
เก่าเสร็จแล้วผมจะได้มอบงานใหม่ ผมจะเช็คงานถึงแม้จะไม่ทุกวันแต่ไม่เกินอาทิตย์
ละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพ่ือกระจายงานไปให้ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำแล้วก็ตาม
งานเก่าว่าเสร็จแล้วหรือยัง แล้วก็จะมอบงานใหม่ให้อีกผมก็จะเช็ค แล้วก็ผมทำงาน
ทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ผมมีการประชุมทุกเดือน ที่จะติดตามความคืบหน้างานเดิม 
แล้วก็มอบภาระกิจงานใหม่เพราะผมบอกแล้วว่าการมาอยู่เทศบาลแห่งนี้นั้นทั้งฝ่าย
บริหารและเจ้าหน้าที่นั้นเราได้สละเวลาทางบ้านมาแล้วเราต้องทำงานให้คุ้มค่า ผม
ก็พยายามที่จะติดตามงานและมอบหมายงานใหม่อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง น้องวุฒิ
ก็ทราบดีนะเรามีการประชุมทุกเดือน และก็รายอาทิตย์ ปัญหาแต่ละวัน ปัญหาผม
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมอบหมายงาน เมื่อเช้าชาวบ้านแจ้งมาเรื่องน้ำไม่ไหลผมก็ให้
เจ้าหน้าที่ไปดู ก่อนไปประชุมก็เห็นเจ้าหน้าที่มารายงาน เพราะบางทีจะให้ผมไปดู
ทุกเรื่องผมยอมรับว่า ผมจะทำไม่ได้ผมก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดูภาระกิจงานที่
รับผิดชอบ ผมเป็นผู้บริหารจัดการก็จะมอบหมายให้ใครไปดู ถ้าหมดความสามารถ
มาบอกผมจะลงไปดูเองด้วย คือผมทำงานอยู่ลักษณะอย่างนี้ ให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ไปดูก่อน ถ้าเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ผมก็จะลงไปร่วมด้วย เพ่ือจะได้ช่วยเติมเต็ม
ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ให้มันหมดไป ครับนี่คือการทำงานอยู่ลักษณะอย่างนี้
จริง ๆ  แล้วก็ส่วนเรื่องตัดต้นไม้ของหมู่ที่ 1 นั้น ขอนำเรียนตรงไปตรงมาว่า ให้
เจ้าหน้าที่ไปดูแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาบอกว่าสายไฟฟ้ามันเบียดอยู่ ถ้าไปตัดเลย
มันจะเสี่ยง ถึงแม้จะเป็นไฟฟ้าแรงต่ำมันเบียด รั่ว ก็ช็อตเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถึงตอนนี้ผมได้ทำเรื่องไปถึงไฟฟ้าแล้วว่าวันไหนที่ไฟฟ้าเข้ามาให้ไฟฟ้ามา
ตัดไฟก่อนน้องประเทพนะ และเราก็เตรียมความพร้อมไปพร้อมกันเลยไปรานต้นไม้ 
ผมดูแล้วต้นไม้ก็ไม่เยอะ แต่ว่าตรงนั้นสายไฟเบียดกับต้นไม้เลย ไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจ 
ผมก็ได้ทำหนังสือถึงไฟฟ้า ไฟฟ้ายังไม่ได้ตอบรับว่าจะเข้าดูแล ถ้าไฟฟ้าตอบรับว่า
เข้าวันที่เท่าไหร่ เราเตรียมชุดไปทำพร้อมกันเลย พอไฟฟ้ามาปลดสายไฟให้ เราก็
พาชุดทำงาน แบคโฮอะไรพร้อมไปล้มต้นไม้ที่หลังสถานีที่ท่านเห็นอยู่นี้ เราต้อง
ประสานกับหน่วยงานเจ้าของคือไฟฟ้ารับผิดชอบให้เขามาดำเนินการและเราก็จัด
ชุดไปดำเนินการพร้อมกันเลย เราทำเสร็จเขาก็ต่อไฟให้พ่ีน้องใช้เหมือนเดิม ยังไม่ได้
รับแจ้งว่าเข้าใช้วันไหนนะครับ  ส่วนภูเขาขรมผมก็ตอบเลยนะครับ ผมก็ยังมีความ
ตั้งใจเพราะผมได้พัฒนามาตั้งแต่สมัยเป็นกำนัน แต่ช่วงนี้ยอมรับว่าไม่สามารถตั้ง
งบประมาณไปดูแลได้เต็มร้อยต่อยอดจากโครงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถี ที่
ทางอำเภอบ้านนาสารได้เคยทำเอาไว้ เนื่องจากว่าผมไม่ใช่มาอ้างระบบระเบียบ
อะไร ตอนนี้ผมยังไม่ได้คำตอบชัดเจนว่าพ้ืนที่ภูเขาขรมอยู่ในพ้ืนที่ของป่าไม้หรืออยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ผมก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ทำ
หนังสือหารือไปแล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้ตอบมาเลย ก็เลยได้เพียงแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่ไป
ดูแลเบื้องต้นก่อน แต่ไม่ใช่เขาติงนะคุณกมลนะ ส่วนงบประมาณผมก็คิดตั้งใจแล้ว
ว่าถึงแม้จะพลาดงบกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนี้ แต่ยังมีงบการท่องเที่ยวยังมีงบอีก
หลายอย่างถ้าเข้าหลักเกณฑ์แม้แต่ของอบจ.เรื่องการท่องเที่ยวเขาก็ส่งเสริมอยู่ใน
เป้าหมายด้วย แต่เราต้องทำพ้ืนที่ให้สามารถเข้าดำเนินการได้เรียบร้อยก่อน ต้องทำ
ไปตามขั้นตอน ผมตั้งใจไว้ว่า ม.1 ปีหน้าของบอบจ.หรืองบท่องเที่ยวมาพัฒนาต่อ
ยอดแน่นอนนี้ผมคุยกับเลขาสมพงศ์มาแล้วว่า ข้างบนโน้นเขาบอกว่ามีลานที่
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สวยงามสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้ หน้าแล้งขึ้นไปดูถ้าทำไม่ได้จะทำเหมือน
สงขลาทำเป็นกระเช้าขึ้นไปชมวิวบนโน้นเลย แล้วก็ทำรั้วกั้นไม่ให้เด็กตก  คือคิดกัน
ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต่อไปเราจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดท่องเที่ยวของตำบลคลอง
ปราบ และเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านนาสาร ถ้ามีโอกาสทำได้และก็ตั้งใจ วันไหน
ว่าง ๆ แล้งๆ ก็ขึ้นไปดูนะไปสำรวจข้างบนโน้นทางขึ้นเดี๋ยวเลขาสมพงศ์รู้จะพาขึ้น
ไป เราพัฒนาทั้งข้างล่างข้างบนเลยถ้ามีโอกาส ทำเหมือนสงขลาเขาทำจากภูเขาลูก
นี้ไปลูกโน้น เหมือนเครื่องบินเลยผมก็เคยไปใช้บริการ บ้านเราจะทำเหมือนกระเช้า
ขึ้น     สูง ๆ อนาคตคือคิดไว้เยอะ แต่คิดแล้วต้องทำให้ได้ด้วย อนาคตต้องช่วยกัน
คิดช่วยกันทำนะก็ด้วยความตั้งใจนะ แต่ตอนนี้ยังรอหนังสือหารือว่าใครเป็น
เจ้าภาพกันแน่ที่เขาขรมตรงนี้ ผมเข้าใจนะ ผมก็ตอบตรงไปตรงมาผมสัมผัสจริง ๆ 
แล้วก็เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ที่ผมขอนะ ยอมรับว่าเรื่อง
ส่งเสริมอาชีพราษฎรเราไม่มีกรอบที่ชัดเจนเลย เขาเขียนแต่ว่าหน้าที่ของท้องถิ่นคือ
งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ของราษฎร แต่พอเราจะทำไม่ใช่จะทำผมทำโครงการ
แล้วที่ผ่านมาของคลองปราบ 8 โครงการผมเสนอถูกตีตกหมดเลย ผมก็น้อยใจอุต
ส่าทำเป็นครึ่งเดือน ด้านอาชีพผมทำไปไปดูหลักฐานเลย โครงการผาผึ้งต่อยอดจะ
ซื้อเครื่องปั่นน้ำผึ้งเอารังใส่แล้วปั่นเลยไม่ต้องบีบกับมือ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ ให้
กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ร่วมกับกลุ่มผาผึ้งของหมู่ที่1 วันนั้นส่งรายชื่ออะไรเรียบร้อย เขา
ก็ติงว่ากลุ่มองค์กรเรายังไม่ชัดเจน เหมือนที่ท่านบรรยงค์ว่า เราก็ยอมรับว่าอบรม
ผมก็ดูแล้วนะผมก็ยังไม่กล้าเซ็นอนุมัติมอบรังผึ้งอยู่สองแสนกว่าบาท ได้งบมาสาม
แสนสอง เพราะว่าบุคลากรที่มาอบรมตามเป้า 120 คน ผมก็ไม่อยากไปก้าวก่าย
ผมก็พูดตรง ๆ เพราะเขาว่าเป็นโครงการเขาเพียงแต่เทศบาลทำผ่านอย่างเดียว ผม
มีอะไรผมพูดตรง ๆ เพราะเขาบอกว่าเทศบาลเป็นทางผ่านอย่างเดียว พูดได้อย่างไร 
ผมบอกถ้าคุณพูดอย่างนั้นคุณก็ทำไปหาคนได้กี่คนผมไม่เกี่ยวแล้ว ที่จริงผมเป็นผู้
เสนอโครงการ แต่เขาเป็นผู้ไปพรีเซ็นต์ที่อำเภอนิดเดียว แล้วงบอุดหนุนมาให้
เทศบาลดำเนินการ คุณต้องฟังเราบ้าง ไม่ใช่คุณไปพูดว่าเป็นเรื่องของเขาเทศบาล
เป็นเพียงทางผ่าน ถ้าอย่างนั้นคุณทำคุณได้ เสียผมไม่เก่ียวแล้ว ผมมีอะไรผมพูดจริง 
คุณอย่าลืมเราเป็นผู้เริ่มต้นให้คุณ คุณไม่ใช่ว่าเอาตัวเป็นดีอย่างเดียวเราไม่เกี่ยวมัน
ไม่ใช่ เราก็มีหัวจิตหัวใจที่มีความรู้สึกเหมือนคุณนั้นแหละถึงเป้าหมายผมดู เพราะ
ทางนี้เป็นผู้เบิกจ่ายเงิน คนทำไปอย่างคนเบิกจ่ายเงินผมก็ปรึกษาน้องวุฒิบอกเรา
เสี่ยงไหม ถ้าอย่างนี้ นี้ตอนนี้บัดนี้ผมยังไม่กล้าอนุมัติ ตอนนี้ทำเป็นยืมเงินมาใช่ไหม
น้องวุฒิ เขามาตรวจสอบเพ่ือนถ่ายรูป เราตั้งเป้าว่าคนมาถึง 120 คน เพ่ือน
ถ่ายรูปมารอบนี้ 5 คนเราจบ โดนไม่ใช่เขาโดนเราผู้เบิกเงิน เพ่ือนแอบถ่ายรูปรุ่นนี้
มีเพียง 5 คน รายงานมา 30 กว่าคน มันขัดแย้งความเป็นจริง เราเบิกเงินจะโดน  
ผมพูดตรง ๆ ผมก็ยังหนักอยู่อีก น้องวุฒิมาคุยกับผม ผมยังไม่กล้าเบิกเงินค่ากล่อง
นั้นสองแสนกว่าบาทอยู่ ลังนั้นเราก็ให้พวกเราทุกคนคนละ 1 ชุด ชุดกล่องควันทำ
ให้ผึ้งออก สั่งซื้อมา 120 อัน ถ้ามีคนมาอบรม 40 คน ให้คนละเท่าไหร่ ไม่ใช่แบ่ง
ให้คนสี่ห้าคนเอาไปทิ้งไม่ได้ ลังเราให้คน4 ลัง 10 ลังไปเลี้ยงได้ แต่เครื่องมือไม่ใช่
คนเดียวให้ไป 5 ชุดเลย นี้ผมก็ยังหนักใจอยู่ นี้พูดตรง ๆ แต่ว่าเราก็พยายามดับ
ปรับปรุงอยู่ด้วย อนาคตต้องร่วมกับกลุ่มผาผึ้งธรรมชาติด้วย อย่าเอาแต่ผึ้งโพรง
อย่างเดียว ให้มีกลุ่มที่ชัดเจนแล้วเอารังผึ้งไปไว้เขาขรมสักชุดหนึ่งนะ ให้เป็น
สัญลักษณ์นะคุณกมลนะ เราก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ตำหนิอะไร ต่อไปคุณทำอะไรคุณต้อง
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คุยกับเราบ้าง ไม่ใช่คุณบอกว่าคุณไปหาสมาชิกครบ 120 แล้วอบรมจริงเหลือ 
5 คนอย่างนี้มันไม่ใช่ เราผู้เบิกเงินผู้รับผิดชอบคือเทศบาล  ผู้เบิกเงินออกมา  ต้อง
เข้าใจด้วย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถึงแม้จะพลาดงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ผมไปคุยกับ
พลังงานแล้ว เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ของพลังงานจังหวัดมีรีบส่งมา แต่มี
องค์กรที่รองรับชัดเจน เขาจะรีบส่งให้พลังงาน ที่เราส่งก็เอาแบบแปลนมาจาก
พลังงานจังหวัดเขามีให้ทุกปี แต่ถ้ารีบส่งจะได้ปี 2565 เลย แต่ต้องมอีงค์กรรองรับ
ให้ชัดเจน เดี๋ยวผมทำไปพอได้มาแล้วองค์กรไม่มี ผมก็โดนอีกเอามาแล้วไม่ได้ใช้ไม่มี
กลุ่มองค์กรรองรับที มันก็ไม่ได้อีก ท่านหากลุ่มมารองรับให้ชัดเจนเดี๋ยวผมเสนอให้ 
เสนอไปพลังงงานเพราะแบบแปลนผมไปปรึกษาพลังงานแล้ว พลังงานเป็นผู้ให้มา 
ผมอยากจะสนับสนุน แล้วก็กลุ่มกองทุนปุ๋ย หมู่ 2 ผมจะรื้อฟ้ืนให้แต่ตอนนี้
เครื่องมือเงินกระตุ้นเศรษฐกิจก็ขอไม่ได้อีก ผมต้องขอผ่านสำนักงานเกษตรแล้ว 
เกษตรผลิต พาณิชย์จำหน่าย ต้องขอผ่านสำนักงานเกษตรอำเภออีก ต้องเอาของ
เก่ามาดับใหม่ไม่รู้ทันปี65ไหม ถ้าไม่ทันท่านทวีศักดิ์นะรอปี66 ก็แล้วกันนะ ผมก็
ทำให้จนสุดเหวี่ยงแล้ว แต่บางโครงการไม่ผ่านผมไม่รู้ไปถูกล็อกอยู่ที่อำเภอทั้งนั้น 
ผมบอกใช้พ้ืนที่ด้วยตั้งพ้ืนที่ ที่สาธารณะหนองทิวก่อสร้างเสร็จต้องขออนุญาตด้วย 
ต้องขอใช้ด้วย ผมว่าอาคารสร้างมาตั้งนานแล้ว ต้องขออนุญาตอีก คงเข้าใจนะผมก็
เลยนั่งนึกเสียใจอยู่จนทุกวันนี้อยากจะทำให้ทุกกลุ่มทุกองค์กร ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ กลุ่ม
สตรีก็อบรมไปแล้วที่ผ่านมา ถ้าต้องการอบรมอีกทำหนังสือมาเหมือนหมู่ที่ 3 ทำ
โครงการเสนอมาเรื่องสุขภาพอนามัยก็อนุมัติไปแล้วสองหมื่นบาท ผู้สูงอายุทำเรื่อง
ดูแลสุขภาพอนามัย ผมก็อนุมัติไปแล้วเงิน สปสช.สี่หมื่นบาท ให้ทุกกลุ่มให้ท่านทำ
จริง ขอมาถ้าไม่มีขอจากอ่ืนมาให้  และก็ของคุณสิทธีขอติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ใน
ห้องประชุม จอมีอยู่แล้วต้องทำข้อมูลถ่ายภาพเหมือนส.ส.เวลาอภิปรายได้เห็น จะ
ให้เจ้าหน้าที่ทำให้ จะได้เห็นของจริง ผมเสนอว่าโครงการนี้ผมเอาไปพรีเซ็นต์อำเภอ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ สวนทุเรียนของพ่ีน้องประชาชน ผมเตรียมข้อมูล
ไปพร้อม ไม่ใช่ไปขอมือ 10 นิ้ว ให้โดรนไปยิงเรียบร้อยใช้โดรนถ่ายเลย ท่านดูวิว 
ทั้ งแหล่ งน้ ำ นี้ สวนหมอพงษ์ดิ ฐ  สวนทุ เรียนของน้ องบอยด้ วย  สวยงาม 
คณะกรรมการโอเคหมดแล้วขัดแต่เรื่องที่   ท่านดูของหมู่ 5 ผมก็ไปเก็บภาพ
เรียบร้อย ไม่ใช่ว่าเสนอมือ 10 นิ้ว เราต้องทำอย่างนี้ให้เขาได้เห็นติดขัดเรื่องที่
อย่างเดียว แปลงผมไปถ่ายเป็นสิบ ๆ แปลงเลยหมู่ที่  5 พยายามเก็บภาพ ที่
สาธารณะ 39 ไร่ ผมเอาโดรนไปบินเลยถ่ายภาพไว้ ผมยังไม่เอามาโชว์ ถ้ามีอย่างนี้
ก็ดีนะ ตามที่คุณสิทธีเสนอเราได้ถ่ายภาพเลย สภาก็ได้เห็นภาพด้วย ผมก็เห็นด้วย
นะน้องวุฒินะ เดี๋ยวก็ทำให้ แต่ท่านเอาภาพมาให้ล่วงหน้าก่อน จะได้เข้าลำดับให้
วันนี้คนนี้เสนอโชว์ภาพนี้ก็ดีนะได้เห็นกันทั่ว ๆ ก็เป็นเรื่องที่ดี นอกนั้นมีเรื่องอะไร
อีก ผมว่าผมตอบตรง ๆ ไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะ อะไรที่ตกค้างอีกโครงการ
อบรมก็ตอบไปแล้ว   ขยะเอาอย่างนี้แล้วกันถังขยะยังมีอยู่ประมาณไม่ถึง 20 ถัง
นะ ก็ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านด้วยว่าไม่ใช่ยึดติดถังของนาย ก /นาย ข ตามที่เขาตั้ง
ในบ้านนี้ ตั้งสักถังหนึ่งแล้วก็สามสี่บ้านมาใส่ในถังนี้  หรือว่าถ้ามีร้านค้าเยอะ ๆ 
เหมือนของน้องบอยอาจจะตั้งมากกว่า 1 ถัง ตามความเหมาะสม ไม่ใช่ว่าของฉันนี้
เป็นของฉันใครมาใส่ไม่ได้ มันไม่ใช่เพราะเป็นของส่วนร่วมทั้งนั้น ไม่ใช่ใครเป็น
เจ้าของ ไม่ใช่ของฉันคนอ่ืนก็มีสิทธิใส่ได้ ไม่ใช่คิดแต่ว่านี้ฉันเป็นผู้ไปขอ เป็นของฉัน
ของผมคนอ่ืนไม่เกี่ยวมันไม่ใช่นะครับ จริงๆ แล้วเพราะคนอ่ืนที่มาใส่ถังหน้าบ้าน



 ๒๐ 
ของคนอ่ืน แต่เขาก็เสียเงินด้วย ถ้าบ้านละถังสองถังทุกครัวเป็นพันถังก็ไม่พอ 
ในตลาดนาสารไม่มีทุกหลังคาเรือนท่านดูตะ แต่ถ้าไม่พอจริง ๆ ก็จะทำซื้อเพ่ิมเติม
ให้ ให้ท่านสำรวจมาว่าความต้องการเพ่ิมเติมเท่าไหร่ ตอนนี้มีเหลืออยู่ไม่ถึง 20 ถัง
แล้ว ให้สำรวจเพ่ิมเติมมาจะทำให้ ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่าไปคิดว่าถังของฉันถังของผม
ไปขอมา คนอื่นไม่เกี่ยวไม่ใช่นะ ต้องร่วมชี้แจงให้เข้าใจด้วย ท่านอ่ืนมีอะไรบ้างครับ 
ถ้าไม่จ่ายเงินผมสั่งเจ้าหน้าที่แล้ว ไม่ใช่ผมไปตามเก็บเรื่องขยะนะ ผมบอกตรงๆเป็น
เรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บ ไม่ใช่ผลักภาระให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บก็
ต้องไปดูไปทำบัญชี ไม่ใช่ให้นายกไปเดินเก็บเงินค่าขยะอยู่มันไม่ใช่นะ ผมก็บอก
มอบหมายเจ้าหน้าที่แล้วต่อไปให้ไปดูให้เรียบร้อย อย่าประเมินนั่งเทียนอยู่ที่ทำงาน
ให้ลงพ้ืนที่ไปสำรวจเก็บให้เรียบร้อย ต้องจ่ายทุกบ้านถึงแม้บ้านนี้จะไม่มีถังตั้งหน้า
บ้าน ถ้าเอาขยะมาใส่ในถังต้องร่วมจ่ายด้วย แม้ถังอยู่หน้าบ้านเพ่ือนแต่ตัวเองเอา
มาใส่ต้องร่วมจ่ายด้วย ไม่ใช่ว่าอยู่หน้าบ้านนาย ก เป็นเรื่องของนาย ก ฉันไม่เกี่ยว
คงไม่ใช่นะ เพราะตามระเบียบคือจะจ่ายเสมอภาคกันหมดไม่มียกเว้น ร้านค้าร้าน
ใหญ่ก็ต้องเพ่ิมไปตามสัดส่วน ผมก็ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปแล้ว  ส่วนเรื่อง
อ่ืน ๆ ใครมีอะไรจะเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ ครับผมก็ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม
เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผม
ขอขอบพระคุณท่านนายกและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน และยินดีต้อนรับท่าน ส.ท.สิทธี  สิทธิเชนทร์ ครับ ผมขอปิดการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564  ครับ ขอบคุณครับ                                        

ปิดประชุม เวลา  13.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางสาวกาญจนา  เพชรขน) 

                                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
  (นายบัญชา    คงศิร)ิ 

                                               
   
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสิทธิชัย    มีศร ี) 

 
                                       

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายกมล     บุญเนือง) 

                                                
 

 (ลงชื่อ)                               ผู้รับรองรายงานการประชุม                   
                                                 ( นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร ์)  
                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
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