
        รายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุ    
สมัยสมัยสมัยสมัยวิววิิวิสามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่1  1  1  1  ประจําป"ประจําป"ประจําป"ประจําป"            2555  2555  2555  2555          ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ 1111    

วันวันวันวันพฤหสับดีพฤหสับดีพฤหสับดีพฤหสับดีที ่  ที ่  ที ่  ที ่  12 12 12 12         กรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคม            2555255525552555    
เวลา  เวลา  เวลา  เวลา  09090909....00  00  00  00  นนนน....    

ณ  ห.องประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุณ  ห.องประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุณ  ห.องประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุณ  ห.องประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุ    
……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….    

ผู.ผู.ผู.ผู.มามามามาประชุมประชุมประชุมประชุม    
1. นายพงษ3ศักด์ิ  ต้ิงถ่ิน      ตําแหน7ง รองประธานสภาฯ 
2. นายอดิศักด์ิ    บัวเพ็ชร   ตําแหน7ง เลขานุการสภาฯ 
3. นายบุญเชิด    หนูสงค3    ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
4. นายครรชิต    ชุมขวัญ   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายบูอาสัน    นางเจ=ะ   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6. นายณรงค3     วารีรัตน3   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายสมพงค3    รัตตพันธ3   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
8. นายชํานาญ   พรหมดวง   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
9. นายสุริยา     ผ7องสุวรรณ   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
10. นายรําหลี     ขุนจง      ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11. นายจิรัญดร   ชุมประยูร   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

ผู.ผู.ผู.ผู.ไม7มาไม7มาไม7มาไม7มาประชุมประชุมประชุมประชุม    
1. นายจรูญ       ยิ้มเยื้อน   ตําแหน7ง ประธานสภาฯ       ไปราชการ 

ผู.เข.าร7วมประชุมผู.เข.าร7วมประชุมผู.เข.าร7วมประชุมผู.เข.าร7วมประชุม    
1. นายโชติ    ชินอรรถพร   ตําแหน7ง    นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
2. นายหิรัญ  เล7ห3ทองคํา    ตําแหน7ง    รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
3. นายสุนทร  พรหมเมศร3   ตําแหน7ง    รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
4. นางประไพ  อุบลพงษ3       ตําแหน7ง    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
5. นายสุชาติ  บริรักษ3กิจดํารง   ตําแหน7ง    รองปลัดเทศบาล  
6. นางนหงปกร  ชมภู7ทอง   ตําแหน7ง    หัวหน.าสํานักปลัด  
7. นางกัลยา  สันมาแอ    ตําแหน7ง    ผู.อํานวยการกองคลัง  
8. นายพรอนันต3  วงษ3สีมาอนันต3   ตําแหน7ง    ผู.อํานวยการกองการศึกษา  
9. นายธีระ  จันทร3ทองพูน   ตําแหน7ง    ผู.อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม 
10. นายภูวเดช   หมันล=ะ   ตําแหน7ง    นักบริหารงานช7าง 6 รักษาราชการแทน  
                                                                   ผู.อํานวยการกองช7าง  

เริ่มเวลาประชุม  09.00 น. 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   09090909....00  00  00  00  นนนน.   .   .   .       
เลขานุการสภาฯ      ด.วยเทศบาลตําบลคลองขุด มีความจําเปHนประโยชน3ของเทศบาลตําบล

คลองขุด ในการเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ7ายขาดเงินสะสม รายจ7ายเพ่ือการลงทุน
เปHนเงิน 7,145,100  และเพ่ือพิจารณาร7างเทศ-บัญญัติเรื่องกําหนดบริเวณห.าม
ก7อสร.างและดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
ท.องท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 ประจําป" 2555 มีกําหนด 15 
วัน ต้ังแต7วันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 เปHนต.นไป  อาศัยอํานาจตามมาตรา 26 แห7ง
พระราชบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด พ.ศ. 2496  แก.ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 
พ.ศ. 2552 และคําสั่งของจังหวัดสตูล เลขท่ี 508/2549 ลงวันท่ี 25 เมษายน  
2549 เรื่องมอบอํานาจของผู.ว7าราชการ ให.นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน 
นายอําเภอเมืองสตูล ประกาศเปMดประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองขุด สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 1 ประจําป" 2555 มีกําหนด 15 วัน นับต้ังแต7วันท่ี  10 – 24  กรกฎาคม 
2555 จึงประกาศให.ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 6  กรกฎาคม  2555  
นายสุรพล   พร.อมมูล  นายอําเภอเมืองจังหวัดสตูล   

 ด.วยเทศบาลตําบลคลองขุดได.รับแจ.ง จากนายกเทศบาลตําบลคลองขุด 
เสนอญัตติขอจ7ายขาดเงินสะสม  รายจ7ายเพ่ือการลงทุน จํานวน  7,145,100 บาท
ถ.วน  เม่ือท่ีประชุมพร.อมแล.ว เรียนเชิญประธานสภาทําหน.าท่ีประธานสภาท่ีประชุม  

ประธานสภาฯ     เชิญนั่งครับ  สวัสดีท7านสมาชิกสภา คณะผู.บริหาร ข.าราชการและหัวหน.า
กองทุก ๆ ท7านรวมถึงผู.ขอเข.าร7วมฟPงการประชุม จากโยธาธิการจังหวัด 2 ท7าน  
ก7อนเข.าระเบียบวาระการประชุม  วาระแรก  ก7อนอ่ืนขอให.ข.าราชการท่ีได.ย.ายมา
จาก อบจ. พัทลุง ซ่ึงมาร7วมกับเราท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด ในวันนี้ขอเชิญ     
แนะนําตัว   

เมธารดา บาราสัน  ท่ีประชุมสภาอันทรงเกียรติ กราบเรียนท7านประธานสภาท่ีเคารพ ท7านคณะ
สมาชิกสภาทุก ๆ ท7าน หัวหน.าส7วนราชการทุกท7าน ขอแนะนําตัวในฐานะ 
ข.าราชการโอนย.ายมาใหม7 มาสังกัดเทศบาลตําบลคลองขุด ชื่อ เมธารดา  บาราสัน  
อายุ 38 ป"  ตอนนี้ดํารงตําแหน7งใหม7ท่ีนี่คือ เจ.าหน.าท่ีวิเคราะห3นโยบายและ
วางแผนระดับ 5 ตําแหน7งแรกท่ีบรรจุเม่ือ พ.ศ. 2549 คือตําแหน7งเจ.าหน.าท่ี
ส7งเสริมการท7องเท่ียว อบต.ทุ7งกระบือ อําเภอย7านตาขาว จังหวัดตรัง หลังจากนั้น 2 
เดือนสอบเปลี่ยนสายงาน เปHนเจ.าหน.าท่ีวิชาการประชาสัมพันธ3 สังกัดฝTาย
ประชาสัมพันธ3และส7งเสริมการท7องเท่ียว ขององค3การบริหารส7วนจังหวัดพัทลุง  โดย
ทําหน.าท่ีเปHนเลขาของท7านนายกสานันท3  สองสมัย ท่ีองค3การบริหารส7วนจังหวัด
พัทลุง เหตุผลท่ีขอโอนย.ายกลับมาท่ีจังหวัดสตูล เพราะว7าภูมิลําเนาอยู7ท่ีตําบลย7าน
ซ่ือ กลับมาดูแลแม7ท่ีแก7ชราแล.ว และขออนุญาตกราบเรียนให.ทุกท7าน สามารถท่ีจะ
แนะนํา และให.คําปรึกษาในการทํางาน ซ่ึงงานวางแผนและนโยบายถือว7าเปHนงาน
หนักและกลจักรของเทศบาลตําบลคลองขุด สิ่งนี้จะพยายามต้ังใจทํางานให.ดีท่ีสุด 
ขอกราบขอบพระคุณคะ   

ประธานสภาฯ      ครับ ขอบคุณครับ  ต7อไปเข.าระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 1  
ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๑๑๑๑  เรื่องที่ประธานจะแจ.งต7อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ.งต7อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ.งต7อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ.งต7อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1. เรื่องการถ7ายโอนกิจการ ด.านการศึกษาให.แก7การปกครองส7วนท.องถ่ิน 

ตามเอกสารหมายเลข 1 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐานจังหวัด
สตูล ได.ถ7ายโอนโรงเรียนบ.านท7าจีน และส7งมอบภารกิจทางด.านการศึกษา ทรัพย3สิน 
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด คือโรงเรียนบ.านท7าจีน ให.แก7องค3กร
ปกครองส7วนท.องถ่ิน คือเทศบาลตําบลคลองขุด เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555  
ดังเอกสารหมายเลขท่ี 1  ต7อไปเปHนเรื่องท่ี 2 

2. เปHนเรื่องของกองสํานักปลัด โครงการเพ่ิมขีดความสามารถขององค3การ
ปกครองส7วนท.องถ่ิน เพ่ือคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด.วยเทศบาล
ตําบลคลองขุด ได.รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ขององค3กรปกครองส7วนท.องถ่ิน เพ่ือคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร.างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จํานวนเงิน 125,000 
บาท  ซ่ึงมีวัตถุประสงค3เพ่ือทําให.องค3กรปกครองส7วนท.องถ่ิน เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในด.าน สภาพแวดล.อมท่ีเอ้ือต7อการเสริมสุขภาพสิ่งแวดล.อม ท่ีปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 
และองค3กรปกครองส7วนท.องถ่ิน สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาชน
และครอบครัวในพ้ืนท่ี เกิดพ้ืนท่ีสร.างสรรค3 เกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาวะมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต7อการแลกเปลี่ยนเรียนรู. และการมีส7วนร7วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว พ้ืนท่ีและกลุ7มเปWาหมาย 1. องค3กร
ปกครองส7วนท.องถ่ินในภาคใต. 25 แห7ง ใน 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ตรัง  
พัทลุง สงขลา และสตูล  2. องค3กรปกครองส7วนท.องถ่ินท่ีอยู7ในเครือข7ายโครงการ
ตําบลสุขภาวะในพ้ืนท่ีภาคใต. 5 จังหวัด จํานวน 5 แห7ง ระยะเวลาดําเนินการ
ท้ังหมด 12 เดือนเริ่มต้ังแต7 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556  และมี
อีกเรื่องหนึ่ง คือ 

3.ขณะนี้ประธานสภาเข.าอบรมท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท.องถ่ิน จ.ปทุมธานี  
ต้ังแต7วันท่ี  9 - 27  กรกฎาคม 2555   

ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่2222            เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ      
ประธานสภาฯ  สภา  มีอะไรท่ีจะแก.ไขเพ่ิมเติม รายงานรับรองรายงานการประชุม เอกสาร

หมายเลข 2  เปHนการ ประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจําป" 2555 ครั้งท่ี 1 เม่ือวัน 
พฤหัสท่ี 3 กรกฎาคม 2555    มีผู.ใดจะแก.ไขตรงไหนบ.าง  เชิญครับ   
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท7านนายก รองนายก ท่ีปรึกษา และหัวหน.า
ส7วนราชการทุกท7าน กระผมขอแก.ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจําป" 2555  ในหน.าท่ี 2 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ี
ประชุมทราบ  
 
 

ข.อ 1… 
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ข.อ 1 วันนี้ สภาเทศบาลตําบลคลองขุดได.เจ.าพนักงานคนใหม7 คําว7าได.เจ.าพนักงาน
คนใหม7ได.ย.ายมาประจําท่ีเทศบาลคนใหม7นะครับ ขอบพระคุณครับ  ครับท7านอ่ืนจะ
แก.ไข มีอีกรึเปล7าครับท่ีจะแก.ไขตรงไหน  ไม7มีท7านใดจะแก.ไขเพ่ิมเติมใช7ไหมครับ 
ข.อความไม7มีแล.วนะครับ ถ.าไม7มี ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ  มติในท่ีประชุมนะ
ครับหากท7านใดเห็นชอบ กับรายงานการประชุมตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายการ
งานประชุมเสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ  ไม7มีนะครับ  สมาชิกท7านใดเห็นชอบตามท่ี
แก.ไข รายงานการประชุมโปรดยกมือครับ  เห็นชอบให.แก.ไขครับ  โปรดยกมือค.างไว.
ก7อนนะครับ เด๋ียวให.เลขานับนะครับ   สมาชิกท7านใดงดออกเสียง  ครับสรุปมตินะ
ครับ เห็นชอบกับตามท่ีรายงานการประชุมท่ีแก.ไข 7 เสียง  งดออกเสียง  2 เสียงนะ
ครับ   

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๓๓๓๓            กระทู.ถามกระทู.ถามกระทู.ถามกระทู.ถาม    
    ไม7มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๔๔๔๔            เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล.วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล.วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล.วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล.ว    
    ไม7มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๕๕๕๕            เรื่องที่เสนอใหม7เรื่องที่เสนอใหม7เรื่องที่เสนอใหม7เรื่องที่เสนอใหม7    
ประธานสภาฯ    5555....1 1 1 1 เรื่องจ7ายขาดเงินสะสม จํานวน เรื่องจ7ายขาดเงินสะสม จํานวน เรื่องจ7ายขาดเงินสะสม จํานวน เรื่องจ7ายขาดเงินสะสม จํานวน 7777,,,,145145145145,,,,100100100100        บาทบาทบาทบาท  ขอเชิญ ผู.บริหาร ชี้แจง

รายละเอียด ทีละกอง    
นายกเทศมนตรี  เรียนท7านประธานสภา  ท7านสมาชิกสภา ท่ีรักทุกท7าน รวมท้ังท7านพนักงาน

ข.าราชการ ตามท่ีฝTายบริหารได.ขอ อนุมัติจ7ายขาดเงินสะสมประจําป"งบประมาณ 
2555  ครั้งท่ี 1  ประจําป" 2555  ผมขอเรียนว7าท้ังหมดเกิดจากความเดือดร.อน
จําเปHน และก็ในส7วนของอีกส7วนหนึ่งก็คือ ในเรื่องของมีหนังสือสั่งการของกรม
ส7งเสริมการปกครองส7วนท.องถ่ิน นะครับ  โครงการก7อสร.างของกองช7าง จํานวน 3 
โครงการ จํานวนเงิน 2,602,100 บาท   

1. โครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอสฟPสติกคอนกรีต ซ.วัดมงคลม่ิงเมือง  
หมู7ท่ี 4  ต้ังไว. 736,200 บาท   

2. โครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอสฟPสติกคอนกรีต ซ.ต.นรัก  หมู7ท่ี 4    
ต้ังไว.  742,00 บาท    

3. โครงการก7อสร.างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.วัดพิทักษ3คลองขุด ต้ังไว. 
1,123,900 บาท  นะครับ 

โครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอสสสสฟPฟPฟPฟPสสสสติกคอนกรตี  ซติกคอนกรตี  ซติกคอนกรตี  ซติกคอนกรตี  ซ....วดัมงคลมิง่เมือง วดัมงคลมิง่เมือง วดัมงคลมิง่เมือง วดัมงคลมิง่เมือง                                         
หมู7ที ่หมู7ที ่หมู7ที ่หมู7ที ่4444        ตตตต....คลองขดุ คลองขดุ คลองขดุ คลองขดุ     
1.หลักการและเหตุผล 
   การคมนาคมขนส7งทางบกของเทศบาลตําบลคลองขุดปPจจุบันได.รับความ
เสียหายชํารุด จากสถานการณ3อุทกภัย ทําให.ขนส7งไม7สามารถเดินทางเข.าออกได.
สะดวก ปลอดภัย สร.างความเดือนร.อนและความเสียหายต7อชีวิตและทรัพย3สินของ
ประชาชนรวมท้ัง รวมถึงค7าความเสียหายทางด.านเศรษฐกิจ เทศบาลตําบลคลองขุด  

จึงได.… 
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จึงได.ทําโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอสฟPสติกคอนกรีต ซ.วัดมงคลม่ิงเมือง  หมู7ท่ี 
4 ตําบลคลองขุด  เพ่ือบําบัดความทุกข3ความเดือดร.อนของประชาชนผู.ใช.เส.นทาง 
และผู.สัญจรไปมา เทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมืองจังหวัดสตูล มีพ้ืนท่ีติดกับตัว
เมืองจังหวัดสตูล  เปHนตําบลท่ีเปHนหน.าด7านและเปHนพ้ืนท่ีมีส7วนราชการสําคัญ เช7น 
ท่ีว7าการอําเภอเมือง สถานพินิจคุ.มครองเด็กและเยาวชน โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห3ท่ี 42 นะครับ โรงเรียนประจําจังหวัดสตูล สนามกีฬากลางจังหวัดสตูลเปHน
ต.น จึงมีความจําเปHนท่ีจะต.องให.มีการจัดการเก่ียวกับถนนให.มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยต7อประชาชนผู.สัญจรไปมา  รวมถึงนักท7องเท่ียวท่ีเดินทางมาท7องเท่ียวใน
จังหวัดสตูล  จึงได.จัดทําโครงการดังกล7าว เพ่ือขอใช.จ7ายเงินสะสมข้ึนมานะครับ   

   2. วัตถุประสงค3 
2.1 เพ่ือให.ประชาชนได.รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา   
2.2 เพ่ือการขนส7งสินค.า ทางการเกษตรออกจําหน7ายด.วยความสะดวก

ปลอดภัย   
2.3  เพ่ือแก.ไขปPญหาการจราจร การสัญจรท่ีแออัดและมีความติดขัด     
2.4 เพ่ือส7งเสริมการพัฒนาด.านต7าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา    
2.5  เพ่ือปรับปรุงซ7อมแซมถนนท่ีเกิดความเสียหายเนื่องจากปPญหา

อุทกภัยท่ีผ7านมา   
3. เปWาหมายโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอสฟPสติกคอนกรีต  ซ.วัดมงคลม่ิงเมือง  
หมู7ท่ี  4   ขนาดผิวจราจร กว.าง 5  เมตร  ระยะทาง 362 เมตร และมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไม7น.อยกว7า 1810 ตร.ม. และติดปWายโครงการตามแบบ ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลตําบลคลองขุดกําหนด  เปHนเงินท้ังสิ้น จํานวน  736,200   บาท   
4. วิธีการดําเนินโครงการ  

4.1  ออกสํารวจถนนพ้ืนท่ีสําหรับใช.ในการจัดทําถนน   
4.2  ประชุมคณะบริหารเพ่ือเสนอจัดทําโครงการ   
4.3   เสนอโครงการเพ่ือให.ผู.บริหารอนุมัติโครงการ   
4.4  นําเสนอสภาเทศบาลตําบลคลองขุด เพ่ือขออนุมัติจ7ายขาดเงินสะสม   
4.5  การดําเนินการตามโครงการ   
4.6  ติดตามประเมินผลโครงการ ในส7วนนี้นะครับขอนําเรียนเพ่ิมเติม จาก

หลักการและเหตุผล และเปWาหมาย พ้ืนถนนเส.นทางดังกล7าว ได.รับความเดือดร.อน
มานาน ซ่ึงไม7ได.รับการแก.ไข เปHนประเด็นต้ังแต7ครั้งก7อนท่ีผมยังเคยดํารงตําแหน7ง
ประธานสภา ก็ได.ยกเอาประเด็นถนนนี้มาเปHนประเด็นการเมืองด.วย  และอีกส7วน
หนึ่งเปHนเส.นทางเข.าออกวัด เปHนท่ีประกอบพิธีทางศาสนาสําคัญต7าง ๆ ซ่ึงประชาชน
ท่ีจะสัญจรไปมาเข.าร7วมพิธีทางศาสนา ได.รับความยากลําบาก อีกด.านหนึ่ง ในกรณีท่ี 
มีการจัดงานต7าง ๆ การเข.าออกของผู.สัญจรมาจากต7างจังหวัดก็ได.รับความเดือดร.อน   

 
5… 
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5. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 90 วัน เริ่มต้ังแต7 กรกฎาคม ถึง กันยายน   
6. งบประมาณดําเนินการเงินสะสมเทศบาล   
7. สถานท่ีดําเดินการ ซ.วัดมงคลม่ิงเมือง หมู7ท่ี 4 ตําบลคลองขุด  
8. ผู.รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลคลองขุด โดยนายโชติ ชินอรรถพร 
นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด  
9.ผลท่ีคาดว7าจะได.รับ  

9.1 ประชาชนได.รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา   
9.2 การขนส7งสินค.าทางการเกษตรจําหน7ายด.วยความสะดวกปลอดภัย  
9.3 แก.ไขปPญหาการจราจร การสัญจรท่ีแออัด และมีการติดขัด  
9.4 ส7งเสริมการพัฒนาด.านต7าง ๆ  เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  

ปรับปรุงซ7อมแซมถนน  ท่ีเกิดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยท่ีผ7านมา  
                 โครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอสสสสฟPฟPฟPฟPสสสสติกคอนกรตี ซติกคอนกรตี ซติกคอนกรตี ซติกคอนกรตี ซ....ต.นรัก หมู7ที ่ต.นรัก หมู7ที ่ต.นรัก หมู7ที ่ต.นรัก หมู7ที ่4  4  4  4      

1.หลักการและเหตุผล 
การคมนาคมขนส7งทางบกของเทศบาลตําบลคลองขุด ปPจจุบันได.รับความ

เสียหายชํารุด จากสถานการณ3อุทกภัยทําให.การใช.เส.นทางไม7สะดวก ไม7สามารถเดิน
ทางเข.าออกได.อย7างสะดวกและปลอดภัยสร.างความเดือดร.อนและความเสียหายต7อ
ชีวิต และทรัพย3สินของประชาชน รวมถึงมูลค7าความเสียหายทางด.านเศรษฐกิจ 
เทศบาลตําบลคลองขุดจึงได. จัดทําโครงการก7อสร.างถนนลาดยางแอสฟPสติกคอน 
กรีต ซ.ต.นรัก หมู7ท่ี 4 ตําบลคลองขุด เพ่ือบําบัดความเดือดร.อน ของประชาชนผู.ใช.
เส.นทาง ไปมา เทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมืองจังหวัดสตูล มีพ้ืนท่ีติดกับตัวเมือง
จังหวัดสตูล  เปHนตําบลท่ีเปHนหน.าด7านและเปHนพ้ืนท่ีมีส7วนราชการสําคัญ เช7น ท่ีว7า
การอําเภอเมือง สถานพินิจคุ.มครองเด็กและเยาวชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห3ท่ี 
42  โรงเรียนประจําจังหวัดสตูล สนามกีฬากลางจังหวัดสตูลเปHนต.น  จึงมีความ
จําเปHนท่ีจะต.องให.มีการจัดการเก่ียวกับถนนให.มีความเหมาะสมและปลอดภัยต7อ
ประชาชนผู.สัญจรไปมา  รวมถึงนักท7องเท่ียวท่ีเดินทางมาท7องเท่ียวในจังหวัดสตูล  
จึงได.จัดทําโครงการดังกล7าว เพ่ือขอใช.จ7ายเงินสะสมข้ึนมานะครับ  ณ ตอนนี้ในเชิง
เศรษฐกิจเทศบาลตําบลคลองขุด มีการลงทุนโดยมีห.างสรรพสินค.าขนาดใหญ7เข.ามา
ลงทุน สิ่งท่ีได.ก็คือเศรษฐกิจ เม่ือเกิดเศรษฐกิจข้ึนแล.วจะมีประชาชนท่ีจะเข.ามาอยู7
ตําบลคลองขุดเพ่ิมข้ึน ท่ีดูจากข้ึนปWายไว.ก็คือ การรับพนักงานเพ่ิมข้ึนไม7น.อยกว7า 
150 คน ขอนําเรียนไว.   
2.วัตถุประสงค3  

2.1 เพ่ือประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา   
2.2 เพ่ือการขนส7งสินค.าทางการเกษตรและจําหน7ายด.วยความสะดวก

ปลอดภัย   
2.3 แก.ไขปPญหาการจราจร การสัญจรท่ีแออัดและมีการติดขัด  
 

2.4… 
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2.4 เพ่ือส7งเสริมการพัฒนาด.านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  
2.5 เพ่ือพัฒนา เพ่ือปรับปรุงถนนท่ีเกิดความเสียหายเนื่องจากปPญหา

อุทกภัยท่ีผ7านมา  
3.  เปWาหมายโครงการก7อสร.างถนนแอสฟPสติกคอนกรีต ซ.ต.นรัก  หมู7ท่ี 4  ขนาดผิว
จราจร กว.างตามแบบแปลนระยะทาง 336 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม7น.อยกว7า 
1,589.80 ตร.ม. และติดต้ังปWายโครงการตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด 
กําหนด เปHนเงินท้ังสิ้น 742,000 บาท  
4. วิธีการดําเนินโครงการ   

4.1 ดําเนินการสํารวจถนนในพ้ืนท่ีสําหรับใช.ในการจัดทําถนน  
4.2 ประชุมคณะผู.บริหารเพ่ือจัดทําโครงการ  
4.3 เสนอโครงการเพ่ือให.ผู.บริหารอนุมัติโครงการ  
4.4 นําเสนอสภาเทศบาลตําบลคลองขุด เพ่ือขออนุมัติจ7ายขาดเงินสะสม  
4.5 ดําเนินการตามโครงการ  
4.6 ติดตามประเมินผลโครงการ  

5. ระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ 90 วัน ระยะดําเนินการระหว7างเดือน 
กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2555  
6. งบประมาณดําเนินการเงินสะสมเทศบาล   
7. สถานท่ีดําเดินการ ซ.ต.นรัก หมู7ท่ี 4 ตําบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล   
8. ผู.รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลคลองขุด โดยนายโชติ ชินอรรถพร 
นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด  
9. ผลท่ีคาดว7าจะได.รับ  

9.1 ประชาชนได.รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา   
9.2 การขนส7งสินค.าทางการเกษตรออกจําหน7ายด.วยความสะดวกปลอดภัย  
9.3 แก.ไขปPญหาการจราจร การสัญจรท่ีแออัด และมีการติดขัด  
9.4 ส7งเสริมการพัฒนาด.านต7าง ๆ  เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  
9.5 ปรับปรุงซ7อมแซมถนน  ท่ีเกิดความเสียหายเนื่องจากปPญหาอุทกภัยท่ี

ผ7านมา  
โครงการ ถนนเสรมิเหลก็ ซครงการ ถนนเสรมิเหลก็ ซครงการ ถนนเสรมิเหลก็ ซครงการ ถนนเสรมิเหลก็ ซ....วดัพทิักษ3คลองขดุ หมู7ที่ วดัพทิักษ3คลองขดุ หมู7ที่ วดัพทิักษ3คลองขดุ หมู7ที่ วดัพทิักษ3คลองขดุ หมู7ที่ 2  2  2  2  ตาํบลคลองขุด อตาํบลคลองขุด อตาํบลคลองขุด อตาํบลคลองขุด อ....

เมอืง จเมอืง จเมอืง จเมอืง จ....สตลู สตลู สตลู สตลู  
1.หลักการและเหตุผล 

การคมนาคมขนส7งหลักการและเหตุผล การคมนาคมขนส7งทางบกของ
เทศบาลตําบลคลองขุด ปPจจุบันได.รับความเสียหายชํารุด จากสถานการณ3อุทกภัยทํา
ให.การใช.เส.นทางไม7สะดวก ไม7สามารถเดินทางเข.าออกได.อย7างสะดวกและปลอดภัย
สร.างความเดือดร.อนและความเสียหายต7อชีวิต และทรัพย3สินของประชาชน รวมถึง
มูลค7าความเสียหายทางด.านเศรษฐกิจ เทศบาลตําบลคลองขุดจึงได. จัดทําโครงการ
ก7อสร.างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.วัดพิทักษ3คลองขุด หมู7ท่ี 2 ตําบลคลองขุด 

เพ่ือ... 
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เพ่ือบําบัดความเดือดร.อนของประชาชนผู.ใช.เส.นทาง และผู.สัญจรไปมา เทศบาล
ตําบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูลมีพ้ืนท่ีติดกับตัวเมืองจังหวัดสตูล  เปHนตําบลท่ีเปHน
หน.าด7านและเปHนพ้ืนท่ีมีส7วนราชการสําคัญ เช7น ท่ีว7าการอําเภอเมือง สถานพินิจ
คุ.มครองเด็กและเยาวชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห3ท่ี 42 นะครับ โรงเรียน
ประจําจังหวัดสตูล สนามกีฬากลางจังหวัดสตูลเปHนต.น  จึงมีความจําเปHนท่ีจะต.องให.
มีการจัดการเก่ียวกับถนนให.มีความเหมาะสมและปลอดภัยต7อประชาชนผู.สัญจรไป
มา  รวมถึงนักท7องเท่ียวท่ีเดินทางมาท7องเท่ียวในจังหวัดสตูล  จึงได.จัดทําโครงการ
ดังกล7าว เพ่ือขอใช.จ7ายเงินสะสม   
2. วัตถุประสงค3   

2.1 เพ่ือให.ประชาชนได.รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา   
2.2 เพ่ือประชาชนเดินทางมาประกอบศาสนกิจทางด.านศาสนาด.วยความ

ปลอดภัย   
2.3 เพ่ือแก.ไขปPญหาการจราจร ท่ีเปHนหลุมเปHนบ7อ ท่ีก7อให.เกิดอันตรายต7อ

ชีวิต และทรัพย3สิน     
2.4 เพ่ือส7งเสริมการพัฒนาด.านต7าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา  รวมถึง

ศาสนา    
2.5 เพ่ือปรับปรุงซ7อมแซมถนนท่ีเกิดความเสียหายเนื่องจากปPญหาอุทกภัย

ท่ีผ7านมา   
3. เปWาหมายโครงการก7อสร.างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ.วัดพิทักษ3คลองขุด       
หมู7ท่ี  2   ตําบลคลองขุด  ขนาดผิวจราจร กว.าง 5 เมตร ยาวระยะทาง 273 เมตร 
และมีพ้ืนท่ีลาดยางไม7น.อยกว7า 1,365 ตร.ม. และติดปWายโครงการตามแบบ ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลคลองขุดกําหนด  งบประมาณในการก7อสร.างท้ังสิ้น 
จํานวน  1,123,900   บาท  

   4. วิธีการดําเนินโครงการ  
4.1 ออกสํารวจถนนพ้ืนท่ีสําหรับใช.ในการจัดทําถนน   
4.2 ประชุมคณะบริหารเพ่ือเสนอจัดทําโครงการ   
4.3 เสนอโครงการเพ่ือให.ผู.บริหารอนุมัติโครงการ   
4.4  นําเสนอภาเทศบาลตําบลคลองขุด เพ่ือขออนุมัติจ7ายขาดเงินสะสม   
4.5  การดําเนินการตามโครงการ   
4.6  ติดตามประเมินผลโครงการ   

5. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 90 วัน เริ่มต้ังแต7 กรกฎาคม ถึง กันยายน 2555   
6. งบประมาณดําเนินการเงินสะสมของเทศบาลตําบลคลองขุด    
7. สถานท่ีดําเดินการ ซ.วัดพิทักษ3คลองขุด หมู7ท่ี 2 ตําบลคลองขุด  
8. ผู.รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลคลองขุด โดยนายโชติ ชินอรรถพร           
นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด  
 

9… 
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9. ผลท่ีคาดว7าจะได.รับ  

9.1 ประชาชนได.รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา   
9.2 ประชาชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจทางด.านศาสนา   
9.3 แก.ไขปPญหาการจราจรท่ีเปHนหลุมเปHนบ7อ อันก7อให.เกิดอันตรายต7อชีวิต 

และทรัพย3สิน   
9.4 ส7งเสริมการพัฒนาด.านต7าง ๆ  เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา และ

ศาสนา   
9.5 ปรับปรุงซ7อมแซมถนน  ท่ีเกิดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยท่ีผ7านมา   

ท้ังหมดในหมวดของกองช7าง ท้ังหมดมี 3 โครงการ จะให.ทําเสนอท้ังหมดทีเดียว 3 
โครงการ หรือว7า เอาทีละกองนะครับ ขอบคุณครับ ท7านประธาน  ขอบคุณครับท7าน
นายก ในหมวดของกองช7าง ท7านนายกได.ชี้แจงรายละเอียดไปแล.ว สมาชิกท7านใดท่ี
ใคร7จะอภิปรายและสงสัยตรงไหน เชิญซักถามได.ครับ  เชิญครับ   

นายบูอาสัน นางเจ=ะ    ขอบคุณมากครับท7านประธาน ผมนายบูอาสัน นางเจ=ะ สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลคลองขุด ผมขอสนับสนุนโครงการดังกล7าวท่ีคณะผู.บริหารเสนอ ใน
ส7วนของโครงสร.างพ้ืนฐาน เพราะว7า จริง ๆ แล.ว ตอนนี้ท7านสมาชิกหรือชาวบ.านก็
ได.ประสบการณ3จากการสัมผัสท.องถ่ินท้ังตัวผมเอง  ก็ได.ลงพ้ืนท่ี ดังกล7าว โครงการ
ดังกล7าวไม7ว7าจะเปHน ซ.วัดมงคลม่ิงเมือง และ ซ.ต.นรัก ตลอด ซ.พิทักษ3คลองขุด 
เพราะว7ามันเปHนความเดือดร.อน ของพ่ีน.องประชาชนจริง ๆ นะครับ เพราะว7าใน
สมัยท่ีแล.ว ในเรื่องของส7วนนี้ ในเรื่องของโครงสร.างพ้ืนฐาน มันเปHนปPญหาของสภา
พอสมควร ท่ีมีการถกเถียงในการบริหารของสมัยท่ีผ7านมา สร.างความน.อยเนื้อตํ่าใจ
ให.สมาชิกหลาย ๆท7าน ฉะนั้นผมเห็นด.วยและขอสนับสนุนในการจ7ายขาดเงินสะสม 
โครงการดังกล7าว ขอบคุณครับ   

ประธานสภา  ขอบคุณท7านสมาชิกบูอาสัน  สมาชิกท7านอ่ืนมีอะไรอภิปรายไหมครับ เชิญ
ครับ ท7านสุริยา   

นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ   ขอบคุณครับท7านประธาน กระผมนายสุริยา  ผ7องสุวรรณ สมาชิกเขต
เลือกต้ังท่ี 2 จะขอกราบเรียนท7านประธาน ฝากถามท7านผู.บริหารว7า โครงการอนุมัติ
จ7ายขาดเงินสะสมของป"งบประมาณ 2555 ของโครงการโครงสร.างพ้ืนฐานถนน  
ผมอยากทราบว7าโครงการท้ัง 3 โครงการท้ัง 3 สายไม7ทราบว7าช7วง 3 แยก ท7าน
ผู.บริหารได.ตั้งการวางท7อ และไม7ทราบว7ามีการวางท7อพักอยู7หรือไม7 เพราะผมมองว7า
ถ.าไม7มีท7อพัก การต7อท7อในอนาคตมันอาจจะเกิดการเสียหายได. ขอบคุณครับท7าน
ประธาน   

ประธานสภา  ผมขอทําความเข.าใจกับท7านสุริยา นะครับ ท้ัง 3 โครงการมีท7อพักครับ 
เชิญครับท7านสุริยา  

 
 

นาย… 
 



- 10 – 
นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ   ขอบคุณครับท7านประธาน เด๋ียวผมขออธิบายอีกครั้งนะครับ เน.นซอยต.นรัก 

ระหว7างถนนเขาจีน เข.าไปสามแยก ช7วงนั้นท7านผู.บริหารคงจะทราบแล.วและเห็น
แล.วว7าช7วงโค.ง ช7วงเลี้ยวมันจะเกิดอันตราย การเชื่อมต7อทางเวลาเราทําใหม7 ถ.าไม7มี
ท7อพัก ผมคิดว7ามันจะเปHนการแก.ไขหน.างานตลอดเวลา ขอบคุณครับ เชิญท7าน
ผู.บริหารนะครับ   

นายกเทศมนตรี   ขอบคุณท7านสมาชิกสภาท7านสุริยา  จากดูจากแบบแปลนแล.ว มีการวางท7อ
ไว. 80 จํานวน 8 ท7อน   สมาชิกท7านอ่ืนมีอะไรบ.างไหมครับ   

ประธานสภา     เชิญครับท7านสุริยา  
นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ   ครับ ขอบคุณท7านประธาน กระผมนายสุริยา ผ7องสุวรรณ สมาชิกสภาเขต

เลือกต้ังท่ี 2  โครงการท้ัง 3 โครงการ ไม7ใช7ไม7เห็นด.วย แต7ว7าอยากจะให.ผู.บริหาร 
ผมไม7แน7ใจเรื่องแบบ แต7ว7าอยากจะให.ผู.บริหารของช7าง ผมคิดว7าซอยต.นรักได.ทํา
โครงการคูระบายน้ํา เปHน คลส.คอนกรีตไว.เรียบร.อยแล.ว และผมว7าต้ังท7อ 80 
จํานวน 8 ท7อนและไปต7อกับท7อคูระบายน้ํา สี่เหลี่ยม หรือว7า คลส. ผมว7ามันคง
จะต.องผ7าท7อ หรือว7าทําแบบไหน ถ.าไม7มีท7อพัก ขอบคุณท7านประธาน   

ประธานสภา    ผู.บริหารช7วยชี้แจงหน7อยครับ  ครับเชิญครับท7านรองสุนทร  
รองนายกเทศมนตรี 2    ครับขอบคุณครับท7านประธานสภา ผมขอทําความเข.าใจกับท7านสมาชิก

สภาเขต 2 นะครับ ในซอยต.นรักในเรื่องของการวางท7อระบายน้ํา ช7วงต.น ช7วง 3 
แยก 3แยกตรงไหนครับ เริ่มจุดของโครงการ จุดเริ่มใช7ไหมครับ  ท7านสมาชิกช7วย
อธิบายเพ่ิมเติม เชิญท7านสุริยาครับ  

นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ   ครับขอบคุณครับท7านประธาน ขอบคุณครับท7านผู.บริหาร จะชี้แจงให.ท7าน
ผู.บริหาร หรือว7าทางกองช7าง ผมก็ไม7แน7ใจนะครับ ว7าต้ังช7วงท7อพักหรือไม7นะครับ  
ช7วงถนนสายเขาจีนนะครับ เข.าไป เลี้ยวซ.าย  ไม7ใช7จากถนนยนตรการกําธรนะครับ 
มันจะมีช7วงเว.น ระหว7างคูน้ํา กับท7อคอนกรีตอยู7 ตรงนั้น ผมไม7ทราบว7าทางกองช7าง
จะดําเนินการแบบไหน   

ประธานสภา   ครับ ผมขอทําความเข.าใจท7านสุริยานะครับ ว7าไม7รู.จะถูกหรือผิด เริ่มใหม7ว7า
จะเข.าจากทางซอยต.นรัก หรือว7าจะเข.าจากทางถนนเขาจีน  ถนนท่ีจะทําตรงโค.ง 
พอดีใช7ไหมครับท่ีว7าคูมันขาด ตรง 3 แยก  เชิญครับท7านนายก   

นายกเทศมนตรี   ครับผมขอตอบท7านสมาชิกสภานะครับในส7วนท่ีถนนตรงถนนเขาจีน ตรง
นั้นเราเตรียมท่ีจะเปHนถนน 4 เลน เพราะฉะนั้นแนวคูเดิมก็เปHนคูดินอยู7แล.ว  ถูกไหม
ครับ ท่ีท7านพูดถึงหมายถึงท7านจะให.สร.างบ7อพักตรงท่ีแนวระหว7างถนนเขาจีนเชื่อม
ถนนซอยต.นรัก ถูกไหมครับ  ตรงนั้นถ.าเราไปทํานี้พอเราขยายเปHน 4 เลน เราก็ต.อง
รื้อออกเพราะว7าแนวถนนจะต.องขยับออกมา อยากนําเรียนไว.คือตอนนี้ผมพยายาม
จะทําถนนเส.นนั้นให.เปHน 4 เลนให.ได.ด.วยการต้ังไปทีละท7อนๆ นะครับ ถ.าทําท้ังหมด
นี้จะต.องใช.งบประมาณถึง 30 กว7าล.าน นะครับซ่ึงเราขอทุนส7งเสริมไปแล.วปรากฏ
ว7ากรมส7งเสริมตอบกลับมาว7ามันเกินอํานาจของอธิบดี ยากมากท7านอธิบดีสามารถ     
อนุมัติได.ไม7เกิน 10 ล.านครับ ตอนนี้ก็คือเตรียมให.ทางกองช7างทําโครงการตัดอย7า    
ให.ถึง 10 ล.านอยู7ระหว7าง 9 ล.านกว7า ๆอย7าให.เกิน 10 ล.านเพ่ือขอไปกรมส7งเสริม 

ประธาน... 
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ประธานสภา    ขอบคุณครับท7านนายก  เชิญครับท7านสุริยา  ขอบคุณครับท7านประธาน

ขอบคุณครับสําหรับคําตอบของท7านนายกนะครับ  และก็ ขอแสดงความยินดีกับ
ประชาชนชาวตําบลคลองขุดนะครับ ท่ีมีโครงการดี ๆ เพ่ือมาพัฒนา และขยายถนน
หนทางให.กับชาวตําบลคลองขุดนะครับ แต7ผมก็ไม7แน7ใจว7าโครงการนะครับ   

ประธานสภา   ครับ ประชุมต7อนะครับเรื่องของกองช7าง  ท7านนายกได.ชี้แจงไปเสร็จแล.วนะ
ครับ  ต7อไปขอเชิญท7านนายกชี้แจงในส7วนของกองคลัง  นะครับ  เพราะว7าเรื่องของ
สํานักติดขัดเรื่องเอกสารเล็กน.อย  เชิญครับท7านสุริยา 

นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ   ขอบคุณครับท7านประธาน  พอดีลืมผมอยากทราบว7า เห็นประชาชนเข.ารับ
ฟPง 2 ท7านนะครับ  ผมไม7ทราบว7าบุคคลใด ท7านใด ท7านประธานช7วยแนะนําด.วย
ครับ 

ประธานสภา   เม่ือก้ีท7านไม7ได.ฟPงใช7ไหมครับ  ผมได.แนะนําไปแล.วว7ามาจากส7วนโยธาธิการ
จังหวัด เข.าร7วมฟPง 

นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ   ขอบคุณครับท7านประธาน พอดีผมน7าจะไม7ได.อยู7   ขอโทษด.วยครับ 
ประธานสภา    ครับไม7เปHนไรครับ ทุกอย7างให.อภัยได.ครับ ครับเชิญท7านนายกชี้แจงส7วน

ของกองคลังก7อน นะครับ 
นายกเทศมนตรี   ครับขอบคุณครับท7านประธานสภา   ในส7วนของกองคลังนะครับ          

เปHนโครงการจัดทําระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน เพ่ือเพ่ิมเติม
ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได.และการบริการของเทศบาลตําบลคลองขุด  ต้ังไว. 
1,700,000 บาท ก7อนท่ีจะอธิบายในเรื่องรายละเอียดของโครงการจ7ายขาดเงิน
สะสม ท่ีจะวางระบบในเรื่องการทําแผนท่ีภาษีของเทศบาลตําบลคลองขุด  เหตุผล
เพราะว7าอะไรถึงจะต.องคิดทําในส7วนนี้นะครับ  เดิมเทศบาลตําบลคลองขุด ทําแผน
ท่ีภาษีเฉพาะในส7วนของพ้ืนท่ี หมู7 7 และก็หมู7ท่ี 4  ซ่ึงในส7วนของหมู7 7 และหมู7 4 
เปHนพ้ืนท่ีในเชิงการพาณิชย3 ทางธุรกิจมาก แต7ในส7วนหมู7อ่ืน ๆ อาจจะเปHนหมู7 2  
หมู7 5  หมู7 6  หมู7 3 ไม7ได.ทํา ซ่ึงระบบแผนท่ีภาษีของเทศบาลคลองขุด ยังไม7ได.
ครอบคลุมท้ังตําบล และทําโครงการเพ่ือให.ระบบของการจัดเก็บภาษีได.ครอบคลุม 
ท่ัวถึง และเปHนธรรม ซ่ึงอยู7ในนโยบายของผม ตอนท่ีแถลงไว.ในสภา แล.วมีหนังสือสั่ง
การจากกรมส7งเสริมให.เร7งรัดในการทําแผนท่ีภาษี  เดิมในส7วนของการทําแผนท่ีภาษี
เปHนการทําแผนท่ีแบบทํามือ ยกตัวอย7าง ใครมาเสียภาษีเราก็ต.องไปดึงมาดูในแผนท่ี
ในระวางท่ีเท7าไหร7 โดยเปHนแบบแปลนท่ีถ7ายเอาไว. ส7วนการท่ีจะให.ทําใหม7 จะอยู7ใน
ระบบคอมพิวเตอร3 และส7วนหนึ่งท่ีเปHนปPญหาเดิม คือคนท่ีไม7เคยเสียภาษีเลย ท่ีเปHน
ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน ก็จะไม7มีในสารระบบ เทศบาลก็ไม7สามารถออกหนังสือ
เตือน หรือแจ.งให.ผู.นั้นเข.ามาเสียภาษีต7อเทศบาลคลองขุด ซ่ึงเปHนส7วนท่ีจะทําให.
เทศบาลคลองขุดสูญเสียรายได.จากการจัดเก็บภาษีไม7ท่ัวถึง  การจ7ายขาดเงินสะสม
ของกองคลัง หมวดค7าตอบแทนใช.สอยต้ังไว. 1,700,000 บาท ค7าใช.สอยต้ังไว. 
1,700,000 บาท ประเภทโครงการจัดทําระบบภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน ต้ังไว. 
1,700,000 เพ่ือจ7ายเปHนค7าจัดทําระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินท้ัง
ระบบ พร.อมโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินดังนี้   

1…. 
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1. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร3เพ่ือการบริหารข.อมูลแผนท่ีภาษี  
2. โปรแกรมประยุกต3ระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย3สิน  
3.โปรแกรมประยุกต3สําหรับบริหารจัดการรับชําระภาษี ต้ังจ7ายจากเงิน

สะสมปรากฏในแผนงานด.านบริหารงานท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป" พ.ศ. 
2555 – พ.ศ. 2557 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ตามยุทธศาสตร3การวางแผนด.านการ
พาณิชย3 และการท7องเท่ียวลําดับท่ี 1   
หลักการและเหตุผล 

ตามหนังสือ สต.0037.6/ว478 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง การ
จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินโดยการใช.โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย3สินโดยกรมส7งเสริมการปกครองท.องถ่ิน แจ.งให.สํานักงานกรมส7งเสริมการ
ปกครองท.องถ่ินอําเภอ ดําเนินการเก่ียวกับการส7งเสริมและสนับสนุนให.องค3กร
ปกครองส7วนท.องถ่ิน จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินให.แล.วเสร็จ และเร7งรัด
ให.องค3กรปกครองส7วนท.องถ่ินท่ียังไม7ได.ดําเนินการจัดทําโครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย3สิน เร7งรีบดําเนินการจัดทําโครงการท้ังนี้เพ่ือให.เปHนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินขององค3กรปกครอง
ส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2550 ในการนี้เทศบาลตําบลคลองขุดได.ดําเนินการตามระเบียบ
ดังกล7าวมาโดยตลอด แต7ยังไม7สมบูรณ3ท้ังระบบตามท่ีกําหนด เพราะยังไม7ได.นํา
ระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินมาใช.ในการจัดเก็บ นอกจากนี้
ข.อมูลท่ีมีอยู7เดิมบางส7วนมีการเปลี่ยนแปลง  ยังไม7ได.ปรับปรุงให.เปHนปPจจุบัน ฉะนั้น
เพ่ือเปHนการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ท่ีเร7งรัดให.องค3กรปกครองส7วน
ท.องถ่ิน ดําเนินการตามโครงการโดยเร7งด7วนตามหนังสือสั่งการท่ีอ.างถึง เทศบาล
ตําบลคลองขุด จึงมีความจําเปHนท่ีจะต.องจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินให.
แล.วเสร็จ  
วัตถุประสงค3 
1.เพ่ือจัดทําระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินท้ังระบบโดยใช.โปรแกรม  
   แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน 

   2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได.ของเทศบาล                           
                                3.เพ่ือเปHนการเพ่ิมรายได.ของเทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษีและค7าธรรมเนียมได.  
                                  อย7างท่ัวถึง ครบถ.วน ถูกต.อง เปHนธรรม และสะดวกรวดเร็ว  และเพ่ือให.เกิดความ      
                                  คล7องตัวในการปฏิบัติงาน 
   4.เพ่ือใช.เปHนข.อมูลในการวางแผน และพัฒนาเทศบาล                              
   5.เพ่ือให.เปHนระบบแผนท่ีท่ีมีข.อมูลท่ีเปHนปPจจุบัน และมีการจัดเก็บข.อมูลท่ีปลอดภัย 
   เปWาหมาย 

งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน กองคลังเทศบาลคลองขุดจะจัด
ทํางานระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สินตามรายการดังต7อไปนี้ 

                                                                        1.โปรแกรม… 
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    1.โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร3เพ่ือบริหารข.อมูลแผนภาษี 
    2.โปรแกรมประยุกต3ระบบบริหารจัดการทะเบียน 

 3.โปรแกรมประยุกต3สําหรับบริหารจัดการภาษีและการบริการรับชําระภาษี 
ประกอบด.วย ส7วนบริหารจัดการข.อมูลภาษีบํารุงท.องท่ี ส7วนบริหารจัดการข.อมูล
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ส7วนบริหารจัดการข.อมูลภาษีปWาย  

4.จัดทําข.อมูลทะเบียนทรัพย3สินของเทศบาลตําบลคลองขุดสู7ระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนทรัพย3สิน นําเข.าข.อมูลทะเบียนทรัพย3สินของเทศบาลตําบล
คลองขุด เข.าสู7ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย3สิน สํารวจข.อมูลภาคสนามและ
ปรับปรุงข.อมูลทะเบียนทรัพย3สินครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด ปรับปรุง
แผนท่ีภาษีในระบบสารสนเทศด.านภูมิศาสตร3จากการสํารวจภาคสนาม จัดเก็บ
ข.อมูลทะเบียนทรัพย3สินท่ีได.จากการสํารวจข.อมูลภาคสนามท้ังหมด รวมท้ังเอกสาร
สิทธ3ท่ีดินท่ีคัดลอกมาแต7ละแปลงท่ีดิน  บันทึกข.อมูลท้ังหมดในฐานข.อมูลระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร3 

   วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด.วยการพัสดุของหน7วย
บริหารราชการส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 9 พ.ศ. 
2553   

   ระยะเวลาการดําเนินการ 
กรกฎาคม 2555 – มกราคม 2556   ท7านประธานอาจจะต.องแปลกใจ

ครับว7า เพราะอะไรระยะเวลาในการดําเนินการจะข.ามไปถึงป"งบประมาณหน.า 
เนื่องจากการจัดทําแผนท่ีภาษีจะต.องจัดเก็บข.อมูลแผนท่ีท่ีดิน จากสํานักงานท่ีดิน
จังหวัด ส7วนหนึ่ง และก็มีการลงไปในภาคสนามเพ่ือตรวจสอบ ต7อไปในระบบแผนท่ี
ภาษีของเราจะทราบหมดว7าบ.านไหนอยู7ในส7วนพิกัดไหน การจัดการภาษีก็จะสะดวก 
ท้ังหมดต.องใช.เวลาในการดําเนินงานค7อนข.างนาน  

งบประมาณจ7ายขาดเงินสะสม ป"งบประมาณ 2555 เปHนเงิน 1,700,000 
บาท  ประกอบด.วย  

1. โปรแกรมระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารข.อมูลภาษี แผนท่ีภาษี 
150,000 บาท 

    2. โปรแกรมประยุกต3ระบบบริหารการจัดการทรัพย3สิน 120,000 บาท 
    3. โปรแกรมประยุกต3สําหรับบริหารจัดการรับชําระภาษี 150,000 บาท 

 4. คัดลอกเอกสารสิทธิ์ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลคลองขุดไม7น.อยกว7า 
16,000 แปลง จากสํานักงานท่ีดินจังหวัดสตูล พร.อมปรับปรุงระบบแผนท่ีเพ่ิมเติม
ในระบบ UEM  150,000 บาท 

5.สํารวจข.อมูลทรัพย3สินภาคสนามในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด ไม7น.อย
กว7า 16,000 แปลง 900,000 บาท 

 
6… 
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    6.นําข.อมูลท่ีสํารวจภาคสนามเข.าระบบสารสนเทศ 230,000 บาท 
   รวมเปHนเงินท้ังสิ้น 1,700,000 บาท  
   ผู.รับผิดชอบโครงการ 
    งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน กองคลังเทศบาลตําบลคลองขุด  
   ผลท่ีคาดว7าจะได.รับ 
    1.เกิดความคล7องตัวในการปฏิบัติงาน 
    2.เทศบาลมีรายได.จากการปฏิบัติงานเชิงรุก 
    3.เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให.บริการแก7ประชาชน 

 4.เทศบาลมีข.อมูลบริหารงานได.อย7างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บได.อย7าง
ถูกต.อง  

    5.เทศบาลมีระบบการจัดเก็บภาษีด.วยคอมพิวเตอร3ท่ีได.มาตรฐาน 
    6.เทศบาลมีข.อมูลท่ีเปHนปPจจุบัน เพ่ือนําไปสู7การพัฒนาด.านอ่ืน ๆ  

ผมขอเสริมในระบบแผนท่ีภาษี เดิมเวลามาชําระเงินภาษีต7าง ๆ เราก็ต.อง
เขียน เม่ือระบบนี้ครอบคลุมหมดแล.วนะครับ เม่ือถึงกําหนดเวลาชําระภาษีแล.ว เรา
สามารถขอดูรายงานในส7วนไหนท่ียังไม7ได.ชําระภาษี เราก็สามารถสั่งพิมพ3ได. พิมพ3
ใบเสร็จได. โดยท่ีไม7ต.องไปค.นด.วยกับมือ  เพราะว7าระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีจะ
ขอดูรายในแต7ละด.าน ในแต7ละงานของแผนท่ีภาษีได.ครับ ขอบคุณครับท7านประธาน 

ประธานสภา   ขอบคุณครับท7านนายก ในส7วนของกองคลัง ท7านนายยกได.ชี้แจ.ง เรื่องจ7าย
ขาดไปแล.วนะครับ  ท7านสมาชิกท7านใดสงสัยในประเด็นใด อภิปรายได.นะครับ  เชิญ
ครับ  ครับมีไหมครับ  ไม7มีนะครับ ครับถ.าไม7มีสมาชิกท7านใดจะอภิปราย ขอเชิญ
ท7านนายกชี้แจงเรื่องของกองสํานักปลัดต7อไปนะครับ  เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี      ครับ ขอบคุณครับท7านประธาน  รายละเอียดโครงการใช7จ7ายเงินสะสม 
ประจําป" 2555 หน7วยงานสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลคลองขุด  รายจ7ายต้ังไว.
ท้ังหมด 2,843,000 บวก ครุภัณฑ3ยานพาหนะและขนส7งนะครับ  1. โครงการ
จัดซ้ือรถ 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย หรือว7า One Tumbon One Serve and Rescue 
หรือ OTOSR  ต้ังไว. 1,950,000 บาท เพ่ือจ7ายเปHนค7าจัดซ้ือรถกู.ชีพ กู.ภัย อุปกรณ3
ตัดถ7าง   พร.อมเครื่องต.นกําลัง  ต้ังจ7ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงานคุณภาพชีวิต
และความเข.มแข็งของชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป" เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2555 – พ.ศ. 2557  หน.าท่ี 8   

1.ประกอบด.วย  จัดซ้ือรถกู.ชีพ กู.ภัย อุปกรณ3ตัดถ7าง เครื่องต.นกําลัง ตาม
คุณลักษณะ ภาคผนวก ก 

2.เวชภัณฑ3ท่ีใช.ในการปฐมพยาบาล ผู.ปTวยฉุกเฉิน ประจํารถกู.ชีพ กู.ภัย 
รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

3.เครื่องแบบสําหรับผู.ปฏิบัติงาน  EMS 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย รายละเอียด
ตามภาคผนวก ค 

 
4.อุปกรณ3… 
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4.อุปกรณ3ใช.เครื่องมือ และอุปกรณ3กู.ชีพ ตามละเอียดภาคผนวก ง  

ซ่ึงผมจะขอเรียนอย7างนี้นะครับ  เรื่อง 1 โครงการจัดซ้ือรถ 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย  ผม
ได.เก็บให.ท7านผู.อํานวยการกองคลัง กองสาธารณสุข เก็บข.อมูลในรอบ 5 เดือน 
ต้ังแต7เดือน มกราคม – พฤษภาคม  โดยค7าเฉลี่ยแล.วในทีม ในเขตเทศบาลตําบล
คลองขุด มีการใช.รถกู.ชีพ หรือรถฉุกเฉิน เฉลี่ยแล.วเดือนหนึ่ง 29 ครั้ง จากมกราคม 
– พฤษภาคม รวมกันแล.วใช. 29 ครั้ง เฉลี่ยว7าเทศบาลตําบลคลองขุด มีความจําเปHน
เพราะว7าใน 1 เดือน ต.องมีทุกวัน แล.วในส7วนของรถ Ems  เราสามารถนําไป
ให.บริการกับประชาชน  ในส7วนของเราสามารถขอเงินคืน เด๋ียวขอติดค.างไว.ก7อน  
เราก็จะได.รับเงินคืนมาด.วย แล.วท่ีสําคัญในบางครั้งในสภาวะความเปHนจริงของ
เทศบาลตําบลคลองขุด มีผู.ปTวยฉุกเฉิน ท่ีไปส7งถึงสถานพยาบาลไม7ทัน แล.วก็เสียชีวิต 
หลาย ๆ ท7าน ซ่ึงท7านสมาชิกสภาท่ีนั่งอยู7ท่ีนี่ก็ไปร7วมงานหลาย ๆ ครั้ง รถกู.ชีพไม7ใช7
เพียงแต7ว7าใช.ในเวลาอุบัติเหตุ จะใช.ในเวลาท7านมีผู.ปTวยฉุกเฉินท่ีอยู7ท่ีบ.าน สามารถ
โทรเข.าไปตอนนี้ผมให.ดําเนินการควบคู7กันอยู7ท้ังของเบอร3เหตุด7วนเหตุร.ายฉุกเฉิน 
แต7เนื่องจากว7าเปHนเบอร3เดียวกันของเทศบาลเมือง ก็เลยยังพันกันอยู7 ซ่ึงก็จะให.ทาง 
TOT ทําแก.ไขทางเทคนิคให.ได. ส7วนเบอร3ท่ีสามารถใช.ได.จริง ๆ คือ 1669  ท่ีโทรไป
แล.วก็เราเปHนเครือข7ายก็จะแจ.งมา ถ.าอยู7ในพ้ืนท่ีของคลองขุด  ส7วนต7อไปอีกด.าน
หนึ่งก็คือ ต7อไปเราก็สามารถ เราก็จะกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบให.กับรถ Ems นะครับ   

ต7อไปขอเปHนโครงการจัดซ้ือเรือท.องแบน นะครับ มีเครื่องยนต3ต้ังไว.  
394,000 บาท เพ่ือจ7ายเปHนค7าจัดซ้ือเรือท.องแบน มีเครื่องยนต3 จํานวน 1 ลํา ต้ัง
จ7ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานด.านการเมือง การบริหารในแผนพัฒนา 3 ป" 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 พ.ศ. 2555   - พ.ศ. 2557 หน.าท่ี 14 ลําดับท่ี 17 ตาม
คุณลักษณะ ตามภาคผนวก ก  ผมขอรวม ๆ ไปเลยนะครับ เพราะว7าเปHนหมวด
เดียวกัน หมวดเรือ  3. โครงการจัดซ้ือเรือท.องแบนไม7มีเครื่องยนต3 ต้ังไว. 499,000 
บาทเพ่ือจ7ายเปHนค7าจัดซ้ือเรือท.องแบนไม7มีเครื่องยนต3 จํานวน 2 ลํา ต้ังจ7ายจากเงิน
สะสม ปรากฏในแผนงานด.านการเมือง การบริหารในแผนพัฒนา 3 ป" เพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี 1 พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557 หน.าท่ี  14 ลําดับท่ี 16  ตามคุณลักษณะ
ภาคผนวก ก  เด๋ียวผมจะชี้แจงไว.ก7อนเลยนะครับ เด๋ียวท7านสงสัยว7าระหว7างข.อ 2 
ข.อ 3 ทําไมตัวเงินถึงไม7มีเครื่องยนต3ถึงได.มีตัวเงินมากกว7า นะครับ เนื่องจาก 2 ลํา
นะครับ เนื่องจากไม7มีเครื่องยนต3เราซ้ือ 2 ลํา แต7มีเครื่องยนต3เราซ้ือลําเดียว  นะ
ครับ  อันนี้ก็จากปPญหาท่ีเทศบาลคลองขุดเกิดข้ึนเม่ือป"ท่ีแล.ว เราได.เกิดอุทกภัยใน
พ้ืนท่ี หมู7 7  หมู7 6  แล.วก็ค7อนข.างจะหนัก รวมไปถึงติดในเขตเทศบาลเมืองด.วย  
การท่ีเร7งด7วนท่ีจะซ้ือนะครับ ผมก็เรียนว7าเปHนห7วงในช7วงเดือน 11 – 12  หรือว7า
เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ของป"นี้ ว7าถ.าเกิดเหตุน้ําท7วมแล.ว จะไม7มีเรือท่ีจะ
มาอพยพผู.คนท่ีอยู7ในเขตน้ําท7วม ช7วยเหลือ ขนส7ง เรื่องเสบียงอาหาร ซ่ึงเปHน
อุปสรรคมาจากเม่ือครั้งป"ท่ีแล.ว  ต7อไปนะครับ   หลักการและเหตุผลในเรื่องซ้ือเรือ
ท.องแบนติดเครื่องยนต3  ประจําศูนย3ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล
คลองขุด ประจําป"งบประมาณ 2555  

1.หลัก... 
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1.หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเกิดอุทกภัย วาตภัย น้ําท7วมฉับพลันพ้ืนท่ีตําบลคลองขุด ในป" 2554 

ทําให.ประชาชนได.รับผลกระทบ บ.านเรือน ทรัพย3สิน เสียหายไม7น.อยกว7า 1,000 
คนใน 5 หมู7บ.าน เทศบาลตําบลคลองขุด ไม7มีเรือท.องแบนกู.ภัยพร.อมอุปกรณ3
ช7วยเหลือประชาชน ขนย.ายสิ่งของ นําส7งถุงยังชีพ และช7วยชีวิตผู.ประสบภัยถูกน้ํา
ท7วมสูงได.ท้ังนี้เพ่ือเปHนการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เทศบาล
ตําบลคลองขุด จึงมีความจําเปHนในการจัดทําโครงการนี้  
2.วัตถุประสงค3 

2.1 เพ่ือให.มีเรือท.องแบนกู.ภัยพร.อมเครื่องยนต3 ประจําศูนย3ปWองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล   

2.2 เพ่ือให.มีอุปกรณ3ช7วยชีวิตประจําเรือแบบกู.ภัย ใช.ในการช7วยเหลือ
ประชาชน ท่ีประสบภัยทางน้ํา  

   2.3 เพ่ือประชาชนได.รับความช7วยเหลืออย7างทันที เม่ือเกิดสารธารณภัย 
   3.เปWาหมาย 

จัดซ้ือเรือท.องแบนกู.ภัยอลูมิเนียมพร.อมเครื่องยนต3 เพ่ือใช.ปฏิบัติงานประจํา
ศูนย3ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัด
สตูล ตามรายละเอียดดังนี้ 

    3.1 เรือท.องแบนอลูมิเนียมพร.อมเครื่องยนต3 จํานวน 1 ลํา  
    3.2 เทเลอร3ลากเรือจํานวน 1 คัน 

3.3 อุปกรณ3กู.ชีพ กู.ภัย ประจําเรือ จํานวน 1 ชุด  คุณลักษณะตาม
ภาคผนวก 

   4.งบประมาณดําเนินการ 
โดยขออนุมัติจ7ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด.วยการ

เบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค3กร
ปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก.ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ข.อ 89  
โครงการจัดซ้ือเรือท.องแบนแบบติดเครื่องยนต3 ตามแผนพัฒนา 3 ป"  พ.ศ. 2555 
– พ.ศ.2557 เพ่ิมเติม ในส7วนนี้ได.กล7าวถึง ผมขอข.ามไป ข.อท่ี 5 เลยนะครับ 

   5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
    เดือน มิถุนายน – เดือนกันยายน   
   6. สถานท่ีดําเนินการ 

ศูนย3ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล   

   7. หน7วยงานท่ีรับผิดชอบ 
    งานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัดเทศบาลตําบลคลองขุด  
    
 

8.ผล... 
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8. ผลท่ีคาดว7าจะได.รับ 

1. มีเรือท.องแบนประจําศูนย3ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล
คลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล   

2. มีอุปกรณ3ช7วยชีวิตประจําเรือท.องแบนกู.ภัยในการช7วยเหลือประชาชน
ผู.ประสบภัยทางน้ํา 

    3. ประชาชนได.รับการช7วยเหลืออย7างทันที เม่ือเกิดภัยสาธารณะ  
ต7อไปเปHนโครงการจัดซ้ือเรือท.องแบนประจําศูนย3ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลคลองขุด ประจําป"งบประมาณ 2555   
1.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเกิดอุทกภัย วาตภัย น้ําท7วมฉับพลันพ้ืนท่ีตําบลคลองขุด ในป" 2554 
ทําให.ประชาชนได.รับผลกระทบ บ.านเรือน ทรัพย3สิน เสียหายไม7น.อยกว7า 1,000 
คนใน 5 หมู7บ.าน เทศบาลตําบลคลองขุด ไม7มีเรือท.องแบนกู.ภัยพร.อมอุปกรณ3
ช7วยเหลือประชาชน ขนย.ายสิ่งของ นําส7งถุงยังชีพ และช7วยชีวิตผู.สบภัยถูกน้ําท7วม
สูง  ท้ังนี้เพ่ือเปHนการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เทศบาลตําบล
คลองขุด จึงมีความจําเปHนในการจัดทําโครงการนี้ 

   2. วัตถุประสงค3 
1. เพ่ือให.มีเรือท.องแบนประจําศูนย3ปWองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล   
2. เพ่ือให.มีอุปกรณ3ช7วยชีวิตประจําเรือท.องแบนกู.ภัย ใช.ในการช7วยเหลือ

ประชาชนผู.ประสบภัยทางน้ํา   
    3. เพ่ือประชาชนได.รับความช7วยเหลือทันที เม่ือเกิดสาธารณภัย 
   3. เปWาหมาย 

 จัดซ้ือเรือท.องแบนกู.ภัยอลูมิเนียมเพ่ือใช.ปฏิบัติการประจําศูนย3ปWองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ดังนี้ 

3.1 เรือกู.ภัยท.องแบน เรือท.องแบนกู.ภัยอลูมิเนียม พร.อมอุปกรณ3
จํานวน 2 ลํา 

     3.2 เทเลอร3ลากเรือจํานวน 1 คัน 
  3.3 อุปกรณ3กู.ภัยพร.อมอุปกรณ3กู.ภัยประจําเรือ 2 ชุด คุณลักษณะ
ตามภาคผนวก 

   4. งบประมาณดําเนินการ 
โดยขออนุมัติจ7ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วยการ

เบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค3กรปกครอง
ส7วนท.องถ่ิน  พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ข.อ 89 
โครงการจัดซ้ือเรือท.องแบนตามแผนพัฒนา 3 ป" พ.ศ. 2555   - พ.ศ. 2557 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ข.อ 6 ด.านการเมืองการบริหารแนวทางท่ี 3 สนับสนุนส7งเสริม       
ให.มีเครื่องมือ เครื่องใช.ท่ีสมัย  และมีอุปกรณ3พร.อมเพรียงเพ่ือการบริการประชาชน  

 
ข.อ 16… 
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ข.อ 16 หน.า ท่ี 14  งบประมาณดําเนินการจํานวนเงิน 499,000 บาท 
รายละเอียดตามคุณลักษณะแนบท.าย   

   5. ระยะเวลาดําเนินการ 
    ท่ีจริงต.องเปHนกรกฎาคม แต7ท่ีนี่เขียน มิถุนายน  - กันยายน   
   6. สถานท่ีดําเนินการ 
    หมู7ท่ี 1 – 7 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
   7. หน7วยงานรับผิดชอบ 

งานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัด เทศบาลตําบลคลองขุด อ.
เมือง จ.สตูล 

   9. ผลท่ีคาดว7าจะได.รับ 
1. มีเรือท.องแบนกู.ภัยประจําศูนย3ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล

ตําบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล   
2. มีอุปกรณ3ช7วยชีวิตประจําเรือท.องแบน ใช.ในการช7วยเหลือประชาชนท่ี

ประสบภัยทางน้ํา 
    3. ประชาชนได.รับความช7วยเหลือทันทีท่ีเกิดสาธารณภัย 
   ครับต7อไปในโครงการ 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย นะครับ   

1.หลักการและเหตุผล 
ด.วยสภาวะปPจจุบันพ้ืนท่ีตําบลคลองขุด มีความเสี่ยงต7อการเกิดสาธารณภัย 

หลายด.าน เช7นอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  น้ําท7วมฉับพลัน และอุบัติเหตุภัยทางถนน 
ก7อให.เกิดความเสียหายต7อชีวิตและทรัพย3สินของประชาชน และทางราชการเปHน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอุบัติภัยทางถนนเปHนสาเหตุหลักของการตาย และการ
บาดเจ็บและพิการซ่ึงมีแนวโน.มเพ่ิมสูงข้ึน อย7างรวดเร็ว จากเหตุผลดังกล7าว 
เทศบาลตําบลคลองขุด ได.ให.ความสําคัญต7อการรณรงค3ปWองกันและแก.ไขปPญหาการ
สาธารณภัยทุกด.านอย7างต7อเนื่อง  และได.จัดทําหลักสูตร 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัยให.กับ
เจ.าหน.าท่ี อพปร. จํานวน 22 คน เพ่ือให.มีความรู.ความสามารถในการปฏิบัติหน.าท่ี
ช7วยเหลือผู.ปTวยฉุกเฉิน แต7ยังขาดแคลนรถกู.ชีพ อุปกรณ3กู.ภัยและเวชภัณฑ3ท่ีใช.ใน
การปฐมพยาบาลผู.ปTวยฉุกเฉิน  ก7อนนําส7งถึงโรงพยาบาล เครื่องแบบของ
ผู.ปฏิบัติงาน และค7าตอบแทนเจ.าหน.าท่ี และ อพปร.ผู.ปฏิบัติงานนั้น งานปWองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัดเทศบาล ได.พิจารณาแล.วว7าเปHนอํานาจหน.าท่ีของ
เทศบาลในการดําเนินการ โดยอ.างอิงหนังสือสั่งการ และข.อกฎหมายดังนี้ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให.แก7องค3กร
ปกครองส7วนท.องถ่ิน พ.ศ.2552 มาตรา 16 (19) (30) และ (31)  

พระราชบัญญัติปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ยกเว.น 
มาตรา 1 หมวดท่ี 3  ใช.กับกรุงเทพมหานคร  

 
 

          พระราช… 
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          พระราชบัญญัติการแพทย3ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33  ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว7าด.วยการปWองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554  
 หนังสือกรมส7งเสริมการปกครองส7วนท.องถ่ิน ท่ีมท.0808.2/ว47 ลงวันท่ี 
10 มกราคม 2549  เรื่องโครงการ 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย  One Tumbon One 
Serve and Rescue หรือ OTOSR  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/      
ว3795 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการต้ังงบประมาณและการเบิกจ7าย
ค7าตอบแทน ค7าวัสดุเครื่องแต7งกายของอาสาสมัคร ปWองกันภัยฝTายพลเรือน            
(อพปร.)   
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0891.3/ว2826  ลงวันท่ี 17 
กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย3
ฉุกเฉิน องค3กรปกครองส7วนท.องถ่ิน  
 หนังสือกรมส7งเสริมการปกครองส7วนท.องถ่ิน ด7วนท่ีสุด ท่ี มท0891.3/     
ว658 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553  เรื่อง ตอบข.อหารือการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการระบบบริการการแพทย3ฉุกเฉินขององค3กรปกครองส7วนท.องถ่ิน  
 ด.วยเหตุผลและความจําเปHนในทุกด.านล.วนสนับสนุนให.องค3กรการปกครอง
ส7วนท.องถ่ินมีอํานาจหน.าท่ีดําเนินการกู.ชีพ กู.ภัยแก7ประชาชน พึงได.รับตามกฎหมาย 
ด.วยเหตุผลดังกล7าว เทศบาลตําบลคลองขุด จึงได.จัดทําโครงการนี้ข้ึน   

   2. วัตถุประสงค3 
 1. เพ่ือจัดต้ังทีม 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย ประจําศูนย3ปWองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เทศบาลตําบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพ่ือให.มีรถกู.ชีพ กู.ภัย ช7วยเหลือ
ผู.ประสบภัย ประสบเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.  
 2. เพ่ือให.มีอุปกรณ3กู.ภัย อุปกรณ3ตัดถ7างพร.อมเครื่องต.นกําลังประจํารถกู.
ชีพ กู.ภัย 

    3. เพ่ือให.มีเวชภัณฑ3ท่ีใช.ในการปฐมพยาบาลผู.ปTวยฉุกเฉิน ประจํารถกู.ชีพ 
   กู.ภัย 
    4. เพ่ือให.มีเครื่องแบบสําหรับผู.ปฏิบัติงาน ทีม 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย 
    5. เพ่ือจัดให.มีการอบรมทบทวน ใช.เครื่องมือและอุปกรณ3กู.ชีพ กู.ภัย 
   3. เปWาหมาย 

 จัดต้ังทีม 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย ประจําศูนย3ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพ่ือช7วยเหลือประชาชนผู.ประสบสาธารณภัย 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

   4. งบประมาณการดําเนินการ 
โดยขออนุมัติจ7ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด.วย

การเบิกจ7ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค3กร
ปกครองส7วนท.องถ่ิน  พ.ศ. 2547 และแก.ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 

 
 ข.อ 89… 
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ข.อ 89 โครงการ1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย เปHนไปตามแผนพัฒนา 3 ป" พ.ศ. 2555 - 
พ.ศ. 2557 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ข.อ 2 ยุทธศาสตร3การพัฒนาด.านคุณภาพชีวิตและ
ความเข.มแข็งของชุมชน  แนวทางท่ี 7 ส7งเสริมพลเมืองให.เปHนคนดีมีคุณธรรม มี
จริยธรรม ตลอดจนให.สถาบันทางศาสนาเข.ามามีบทบาทเพ่ือสร.างสังคมท่ีสงบสุข  มี
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย3สิน ข.อท่ี 1 หน.าท่ี 8 งบประมาณดําเนินโครงการ 
1,950,000 บาท ตามรายละเอียด ครับขอแก.ไขตัวหนังสือผิดใช7ไหมครับ  ครับ
ตัวหนังสือกับตัวเลขไม7ตรงกันอยู7 ขอแก.ไขเปHน 1,950,000 บาท ท่ีตัวหนังสือ ตาม
รายละเอียดต7อไปนี้  ก็จะมีประกอบเปHน ซ้ือรถกู.ชีพ กู.ภัย พร.อมอุปกรณ3ตัดถ7าง  
และก็เวชภัณฑ3ท่ีใช.ในการปฐมพยาบาลผู.ปTวยฉุกเฉิน เครื่องแบบสําหรับผู.ปฏิบัติงาน 
และมีการอบรมการใช.เครื่องมือ และอุปกรณ3 ตามตารางฝsกอบรม ภาคผนวก ก  

   5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เนื่องจากล.าช.ามา ท่ีจริงเริ่มโครงการเตรียมไว.ต้ังแต7เดือนมิถุนายน นะครับ 

ก็เปHนเดือนมิถุนายน – กันยายน นะครับ  
   6. สถานท่ีดําเนินงาน 

ศูนย3ปWองกันและบรรเทาสารธารณภัย เทศบาลตําบลคลองขุด อ.เมือง              
จ.สตูล 

   7. หน7วยงานรับผิดชอบ 
งานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาลตําบลคลองขุด อ.

เมือง จ.สตูล 
   8. ผลท่ีคาดได.รับ 

1. มีทีม 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย ประจําศูนย3ปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 

    2. มีรถกู.ชีพ กู.ภัย ช7วยเหลือผู.ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
 3. มีอุปกรณ3กู.ภัย อุปกรณ3ตัดถ7าง พร.อมเครื่องต.นกําลังประจํารถกู.ชีพ กู.ภัย  

    4. มีเวชภัณฑ3ท่ีใช.ในการปฐมพยาบาลผู.ปTวยฉุกเฉิน ประจํารถกู.ชีพ กู.ภัย  
    5. ผู.ปฏิบัติงานทีม 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย มีเครื่องแบบใส7ขณะปฏิบัติงาน 
    6. ผู.ปฏิบัติงานทีม 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย  ใช.เครื่องมือกู.ชีพ กู.ภัย ได.อย7าง 

ถูกต.อง ครับก็ในเรื่องรถกู.ชีพ กู.ภัยเปHนส7วนสําคัญ ท้ังสิ้น  เทศบาลตําบลคลองขุดเรา
มีพ้ืนท่ีครอบคลุมกว.างมากนะครับ และในเกณฑ3ของประชากรขนาดนี้ เราไล7หลัง
เทศบาลเมืองสตูล  สิ่งหนึ่งท่ีมีอยู7เดิม ผมก็นําเรียนอย7างนี้นะครับ ว7าเรามีในเขต
เมืองอาจจะมีมูลนิธิอยู7แล.ว แต7ในกรณีท่ีโทรไปแล.วมูลนิธิไม7มา เราไม7สามารถไป
เร7งรัดอะไรเขาได. เนื่องจากเปHนองค3กรเอกชน ส7วนท่ีสองท่ีจะเปHนประโยชน3ให.กับ
เทศบาลตําบลคลองขุด ก็คือ ในกรณีท่ีประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลคลองขุด เกิด
เจ็บปTวยฉุกเฉิน เรามีรถกู.ชีพท่ีจะเข.าไปรับท7านและส7งท7านถึงสถานพยาบาล ได. 24 
ชั่วโมง  
 

และ..            
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และการทํางานเราได.ทํางานบูรณาการ ระหว7าง อปพร. และ ทีม 1 ตําบล 1 ทีม 
กู.ภัย  ไม7ว7าในเรื่องของผู.ปTวยฉุกเฉินในยามเวลากลางคืน ก็เปHนเรื่องสําคัญเพราะว7า 
เหตุผลในกรณีท่ีท7านไปส7งเอง เราไม7มีเครื่องมือช7วยในเบ้ืองต.น ถ.าท7านเอารถของ
ท7านไปส7งเอง แต7ทีม 1 ตําบล 1 ทีมกู.ภัย เรามีอุปกรณ3ท่ีจะช7วยท7านระหว7างการ
เดินทาง ซ่ึงในกรณีนี้ก็ประสบพบด.วยตัวเองแล.ว  ว7ามีผู.ปTวยท่ีเปHนผู.ปTวยฉุกเฉินและ
เสียชีวิตในขณะส7งไปถึงสถานพยาบาล อีกด.านหนึ่ง ก็คือในด.านของอุบัติเหตุบนท.อง
ถนน  เทศบาลตําบลคลองขุดมี พ้ืน ท่ี เปHนถนนเส.นทางหลักเข. า เ มือง คือ       
ถนนยนตรการกําธร และมีอุบัติเหตุค7อนข.างมาก  จริงอยู7ท่ีส7วนหนึ่งท่ีจะต้ังรถกู.ชีพ 
กู.ภัย เปHนเรื่องของการแก.ไข หรือเยียวยาท่ีปลายเหตุ แต7หากไม7มีเลยเราก็จะมีความ
สูญเสียชีวิต และทรัพย3สินมากกว7านี้  ก็ขอนําเรียนท7านประธาน   ขอบคุณครับ 

ประธานสภา   ครับขอบคุณครับท7านนายก  ครับสมาชิกท7านใดท่ีจะอภิปราย เรื่องจ7าย
ขาดเงินสะสมท่ีในส7วนของสํานักปลัด มีไหมครับ เชิญครับ ท7านบูอาสัน นางเจ=ะ 

นายบูอาสัน  นางเจ=ะ     ครับขอบคุณมากครับท7านประธาน  ผมนายบูอาสัน  นางเจ=ะ  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลคลองขุด เขตเลือกต้ังท่ี 1  ผมขอสนับสนุน และก็เห็นด.วยนะครับ  
กองสํานักปลัดเพราะว7า ในการเท7าท่ีได.สัมผัสไม7ว7าจะเปHนเรื่องน้ําท7วม คิดว7าท7าน
สมาชิกทุกคน คนจะได.สัมผัสกับตัวตนแล.วนะครับ  สําหรับป"ท่ีแล.ว  ผมอยากจะ
ยกตัวอย7างง7าย ๆ ในหมู7ท่ี 7 สําหรับป"ท่ีแล.วต.องขอความช7วยเหลือชาวบ.าน 
โดยเฉพาะซอยร7วมวาริน ต.องขอความช7วยเหลือจากเทศบาลเมือง ในการลําเลียง 
ขนส7ง อุปกรณ3ต7าง ๆ เห็นใจนะครับ เท7าท่ีได.ประสบการณ3 ได.ลงพ้ืนท่ีคลองขุด มัน
ไม7มีอุปกรณ3ในส7วนนี้ ผมอยากจะนําเรียนสภา นะครับว7า   

ในส7วนของพ่ีน.องหมู7บ.านนาแคนะครับ ชาวบ.านแถวนั้นทําอาชีพประมง
ชายฝPtง ได.ขอเรือท.องแบน เรือป"uบไปช7วยเหลือชาวบ.าน ตรงนี้ผมคิดว7า มันเปHนความ
จําเปHน การท่ีคณะผู.บริหารนําในส7วนนี้มาเสนอ มันล7าช.า มันล7าช.าด.วยซํ้าไปน7าจะซ้ือ
ต้ังนานแล.ว  ขอบคุณมากครับ   

ประธานสภา      ขอบคุณครับท7านบูอาสัน  ท7านอ่ืนมีอะไรจะอภิปรายม้ัยครับ  เชิญครับ   
นายชํานาญ  พรหมดวง    ขอบคุณครับท7านประธาน  คือตามโครงการท่ีท7านนายกเสนอ 1 ตําบล 1 

ทีมกู.ชีพ ผมก็สนับสนุนตามท7านนายกและก็ตามทีมท่ีสํานักงานปลัดเขาจัดเรื่องงบ
ด.านนี้ใช7ไหมครับ และผมอยากทราบในฐานะท่ีผมเคยอยู7ทีมของทีมกู.ชีพธรรมรังสี
ของเทศบาลเมือง  อุปกรณ3ตามท่ีเสนอครบ แต7ยังขาดวิทยุสื่อสาร ตามหลักแล.วทีม
กู.ชีพต.องมีทุกคน เราอย7าไปพ่ึงด.านโทรศัพท3มือ หรือโทรศัพท3ท่ีเราโทรเข.าหน7วยงาน
นั้น ผมอยากให.ทางผู.บริหารต้ังจัดซ้ือวิทยุสื่อสารเพ่ิมเติมด.วยนะครับ   

ประธานสภา     ครับขอบคุณครับ ท7านชํานาญ  เชิญครับท7านนายก   
นายกเทศมนตรี   ครับขอบคุณท7านประธาน คือ วิทยุสื่อสารเรามีอยู7แล.วนะครับ ของ อปพร. 

มีอยู7แล.ว 10 เครื่องนะครับ ก็เลยไม7ได.ตั้งมา ขอบคุณท่ีท7านได.ท.วงติง ขอบคุณครับ   
ประธาน… 
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ประธานสภา     ขอบคุณครับท7านนายก  ครับถ.าไม7มีผู.ใดอภิปรายในเรื่องของกองสํานักใน
เรื่องท่ีจ7ายขาดเงินสะสมนะครับ ผมให.พัก 5 นาที ก7อนลงมตินะครับ ขอบคุณครับ  
ครับเชิญครับท7านนายก   

นายกเทศมนตรี     ขอบคุณครับท7านประธาน  ขออนุญาต มันมีพิมพ3ผิดอยู7ในรายละเอียด
โครงการใช.จ7ายเงินสะสมท่ีเปHนเอกสารเพ่ิมเติม ในข.อท่ี 2 โครงการจัดซ้ือเรือ
ท.องแบน เพราะข.างบนเปHนท.องแบนเพ่ือใช.จ7ายเปHนค7าจัดซ้ือเรือท.องแบบ นะครับ 
ช7วยแก.เปHนแบน วงเล็บมีเครื่องยนต3 และข.อ 3 การจัดซ้ือเรือท.องแบนไม7มี
เครื่องยนต3นะครับต้ังไว. 499,000 บาท นะครับเพ่ือใช.จ7ายเปHนเรือท.องแบบ ช7วย
แก.เปHนเรือท.องแบนด.วยนะครับ   

ประธานสภา                            ครับท7านสมาชิกท7านใดจะมีอะไรจะอภิปราย ไม7มีแล.วนะครับ มีรึเปล7า
ครับ ครับเชิญครับ  

นายรําหลี  ขุนจง    ครับผมขอเอกสารเพ่ิมเติมของเรือท.องแบนได.ไหมครับ เปHนแบบโครงสร.าง 
เปHนลักษณะ  

ประธานสภา     ท7านแนะนําตัวก7อนนะครับ ยกมือครับ แนะนําตัวตามระเบียบ ยกมือเหนือ
ศรีษะนะครับ  เชิญครับ  

นายรําหลี  ขุนจง    ผมนายรําหลี  ขุนจง สมาชิกเขต 2 ผมจะขอเอกสารคุณลักษณะเพ่ิมเติม
หน7อยครับ เปHนลักษณะโครงการ ของเรือท่ีออกมาเปHนถนน หรือเปHนรูปถ7ายก็ได. 
ครับผม ขอบคุณครับ คือขอเปHนรูปถ7ายเรือ ครับ  

ประธานสภา     ขอเชิญท7านนายกช7วยชี้แจงด.วยครับ   
นายกเทศมนตรี   ครับคือเรียนอย7างนี้นะครับ เรื่องการนําเสนอโครงการเข.าสู7สภานะครับ ใน

เรื่องรายละเอียดเปHนเรื่องส7วนประกอบ ท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ.างจะกําหนดอีก
ครั้งหนึ่งนะครับ  เพราะว7าโดยแบบผมเรียนอย7างนี้นะครับ โดยท่ัวไปท่ีเราพิจารณา
ร7างเทศบัญญัติท่ีจะประกาศใช.เทศบัญญัติเปHนการคิดคํานวณนะครับ เพราะฉะนั้น 
จะลงลึกในรายละเอียดไม7ได.นะครับ บางอย7างซ่ึงเรากําหนดลงปPvบ ทีนี้จะเปHนปPญหา
ว7าจะลักษณะเรือยี่ห.อใดยี่ห.อหนึ่งจะเปHนปPญหาในการล็อคสเปก ท่ีไม7สามารถและก็
จะมีความผิดตามระเบียบพัสดุ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.อง   

ประธานสภา   ครับขอบคุณครับท7านนายก  ครับท7านรําหลี มีอะไรสงสัยอีกไหมครับถ.าไม7
มีผู.ใดจะอภิปรายเรื่องเก่ียวกับของกองสํานักอีกนะครับ ต7อไปผมจะเปHนการขอมติ
นะครับ ในท่ีประชุมนะครับ คือผมจะขอหารือในท่ีประชุมก7อนนะครับว7า ว7าจะให.ลง
มติแบบตามรวมมติรวมทุกกองหรือแยกรายกอง  ครับเชิญครับท7าน  

นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ    ขอบคุณครับท7านประธาน ผมนายสุริยา ผ7องสุวรรณ สมาชิกสภาเขต
เลือกต้ังท่ี 2 ผมขอเสนอว7าให.ท7านสมาชิกหรือท7านประธาน ขอแยกเปHนทีละ
โครงการมันน7าจะดีกว7าครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภา      ครับท7านอ่ืนละครับ  เชิญครับท7านบูอาสัน  
นายบูอาสัน  นางเจ=ะ    ครับขอบคุณมากครับท7านประธาน ผมนายบูอาสัน นางเจ=ะ สมาชิกสภา

เทศบาลเขตเลือกต้ังท่ี 1 ครับ ผมขอเสนอขอลงมติรวมทุกกอง ขอบคุณมากครับ  
ประธาน… 
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ประธานสภา     ครับในระบอบประชาธิปไตย เม่ือมีขัดแย.งไม7ลงตัวก็ต.องขอมติกัน  ครับผม

จะขอระหว7างรวมทุกโครงการ กับแยกเปHนโครงการในการลงมติก7อนนะครับ  ท7าน
สมาชิกท7านใดเห็นชอบในการลงมติรวมทุกโครงการโปรดยกมือข้ึนครับ เลขานับ  
ครับ รวมทุกโครงการ 8 ท7านครับ สมาชิกท7านใดมีมติให.เห็นชอบเปHนรายโครงการ 
โปรดยกมือครับ  ครับ 2 ท7าน  งดออกเสียง 2 ครับสรุปนะครับ มติให.รวมทุก
โครงการ 8 เสียง ให.แยกเปHนรายโครงการ 2 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียงนะครับ   

                                            ต7อไปผมจะขอมติเปHนการลงมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับญัตติ
จ7ายขาด กับญัตติผู.บริหารเสนอจ7ายขาดเงินสะสมจํานวน 7,145,100 บาท  โปรด
ยกมือครับ  สมาชิกท7านใดไม7เห็นด.วยกับญัตติท่ีผู.บริหารเสนอจ7ายขาดเงินสะสม
จํานวน 7,145,100 บาท  โปรดยกมือครับ  งดออกเสียง  ครับสรุปนะครับ  
สมาชิกท่ีเห็นด.วยกับญัตติท่ีผู.บริหารเสนอจ7ายขาดเงินสะสมจํานวน 7,145,100 
บาท มีมติเห็นด.วย 8 เสียง  ไม7เห็นชอบ ไม7มี   และงดออกเสียง 3 เสียงครับ  

ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม        มีมติให.มีมติให.มีมติให.มีมติให.จ7ายขาดเงินสะสมจํานวน จ7ายขาดเงินสะสมจํานวน จ7ายขาดเงินสะสมจํานวน จ7ายขาดเงินสะสมจํานวน 7777,,,,145145145145,,,,100 100 100 100 บาท  บาท  บาท  บาท  จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    8 8 8 8 เสียง  เสียง  เสียง  เสียง                                                          
ไม7เห็นชอบไม7เห็นชอบไม7เห็นชอบไม7เห็นชอบ            ไม7มีไม7มีไม7มีไม7มี            และงดออกเสียงและงดออกเสียงและงดออกเสียงและงดออกเสียงจํานวน จํานวน จํานวน จํานวน     3 3 3 3 เสียง เสียง เสียง เสียง     

ประธานสภา            ครับต7อไปผมจะให.พักการประชุมไว.ก7อน ค7อยประชุมต7อวาระท่ี 5  ข.อ 
5.2 ช7วงบ7ายนะครับ  บ7ายโมงครึ่งนะครับ พบกันท่ีห.องประชุมแห7งนี้  ครับขอเชิญ
ทุกท7านไปร7วมรับประทานท่ีร.านพริกไทย  เอารถสํานักงานไปนะครับ ท่ีร.านพริกไทย 
เด๋ียวเจอกันบ7ายโมงครึ่ง 13.30 น.  

  เวลา เวลา เวลา เวลา 14141414....00 00 00 00 นนนน....    
ประธานสภา   ครับท่ีประชุมพร.อมรึยังครับ  ครับท่ีประชุมพร.อมนะครับ เริ่มการประชุม

ต7อช7วงบ7าย เวลา 14.00 น. เริ่มประชุมต7อ ญัตติข.อท่ี 5  วาระท่ี 5.2 นะครับ     
5555....2 2 2 2 เรื่องร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.างเรื่องร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.างเรื่องร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.างเรื่องร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท.องที่ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท.องที่ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท.องที่ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท.องที่
เทศบาลตําบลคลองขุดเทศบาลตําบลคลองขุดเทศบาลตําบลคลองขุดเทศบาลตําบลคลองขุด  เชิญผู.บริหารเสนอ   

นายกเทศมนตรี     ครับขอบคุณท7านประธานสภานะครับ และก็เรียนท7านสมาชิกสภาท่ีรักทุก
ท7านนะครับ  ก7อนท่ีจะเข.าถึงผมต.องพูดถึงท่ีมาท่ีไปการร7างเทศบัญญัติฉบับนี้นะครับ  
เดิมทีสภาได.เคยพิจารณาร7างเทศบัญญัติฉบับนี้ไปครั้งหนึ่งแล.ว  พอนําเข.าสู7
คณะกรรมการควบคุมอาคาร เสนอไปยังคณะเลขาคณะรัฐมนตรี และก็ได.ส7งกลับมา
ให.มาแก.ไข รายละเอียดตามนั้น ทีนี้ร7างเทศบัญญัติของเราก7อนท่ีจะได.เสนอเปHนร7าง
เทศบัญญัติได.ผ7านกระบวนการของการทําประชาประชุมประชามติของประชาชน 
และก็ท7านจะสังเกตได.ว7าจะมีอยู7 2 ฉบับ  ฉบับหนึ่ง เปHนฉบับท่ีได.ทําประชาพิจารณ3
แล.วนะครับ ประชาชนมีความต.องการเปลี่ยนแปลงในบางข.อ และก็ตัดออกในบาง
ข.อ ก็ให.ทางสมาชิกสภา ช7วยร7วมกันพิจารณานะครับ  บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง 

ดัดแปลง... 
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 ดัดแปลงการใช.อาคารบางชนิด บางประเภทในพ้ืนท่ีบางส7วนของเทศบาลตําบล

คลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. .... หลักการกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภท หรือพ้ืนท่ี
บางส7วนของเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  เหตุผล เนื่องจากใน
เขตเทศบาลตําบลคลองขุดมีความเจริญเติบโตด.านเศรษฐกิจ และจํานวนประชากร  
ทําให.มีการขยายตัว ด.านการก7อสร.าง แต7ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลคลองขุดยังไม7มี
กฎหมายว7าด.วย การผังเมืองท่ีจะควบคุมการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือให.มีการก7อสร.างอาคาร
ในแต7ละบริเวณท่ีเหมาะสมต7อการขยายตัวของชุมชน จําเปHนต.องออกเทศบัญญัติ
กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ซ่ึงไม7เปHนการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม7ขัดหรือแย.งกับ
กฎกระทรวง กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคาร
บางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางส7วนในท.องท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด ตําบล
ควนขัน ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  พ.ศ. 2547  ซ่ึงออกเปHน
กฎกระทรวงตามมาตรา 8 แห7งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  แก.ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543  แต7อย7างใด  
ดังนั้นเพ่ือประโยชน3ในด.านการผังเมือง จึงจําเปHนต.องออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
คลองขุดนี้ อาศัยอํานาจในความตามมาตรา 9 วรรค 2 แห7งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  แก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2535  อันเปHนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ ท่ีกําหนดสิทธิเสรีภาพของผู.คน 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบด.วย มาตรา 32  มาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 42 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ แห7งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติให.กระทําได.
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห7งกฎหมาย และมาตรา 60 (2)  แห7 ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  ซ่ึงแก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2510 ซ่ึงเทศบาลตําบลคลองขุด โดยอาศัยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลคลองขุดโดยผู.ว7าราชการจังหวัด ก็นําเรียนอย7างนี้ครับ การพิจารณา
ร7างเทศบัญญัติเก่ียวกับเรื่องกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
การใช.อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในส7วนในพ้ืนท่ีบางส7วนของเทศบาลตําบล
คลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล เหตุผล บางส7วน วันนั้นเราได.มีการทํามีการ
ประชุมท่ีอาคารอเนกประสงค3 หมู7ท่ี 7 และก็มีการนําเสนอจาก ประชาชนท่ีเข.าร7วม
ประชุม เพ่ือรับฟPงความคิดเห็นของประชาชน  ก็มีประชาชนได.เสนอในส7วนท.าย ท่ี
เขียนเปHนร7างเทศบัญญัติ ฉบับแก.ไข  ด.านหลังจะมีเปรียบเทียบในส7วน ผมขอนํา
เรียนอย7างนี้เพ่ือความเข.าใจเบ้ืองต.นว7า ในกรณีท่ีเขาห.ามเอาไปในบริเวณท่ีกําหนด 
บริเวณท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3   ซ่ึงเปHนพ้ืนท่ีท่ีเขากําหนดไว. โดยเปHนอาณาเขต ส7วนลักษณะ
การห.าม ไม7สามารถท่ีจะปลูกสร.างอาคารชนิดนั้นได. อาคารท่ีประกอบกิจกรรมหรือ
ประกอบธุรกิจ สิ่งท่ีเปHนข.อพิจารณา บางอย7างเราไม7อยากให.สร.าง บางอย7างเพ่ือ
ความเจริญเติบโตของเมือง ของเทศบาลตําบลคลองขุด ของเรา เราก็อยากให.มีใน 

เทศ... 
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เทศบาลตําบลคลองขุด เช7น ยกตัวอย7าง ในร7างเทศบัญญัตินี้ มีบางส7วน ข.อการห.าม
สร.างโรงแรมหรือาคารขนาดใหญ7 ก็เท7ากับเปHนข.อจํากัดของเทศบาลตําบลคลองขุด
ของเรา ผมก็อยากให.ท7านสมาชิกสภา ช7วยพิจารณาว7าในส7วนที่ห.าม เปHน
ข.อจํากัดในการเจริญเติบโต หรือการพัฒนาเมือง หรือจะมีการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ ในรายละเอียดท้ังหมด ขอให.ท7านพิจารณา คงไม7อ7านท้ังหมด  วิธีการต.อง
ยึดเอาร7างฉบับเดิม หากท7านแก.ไข หรือเห็นตามท่ีประชาชนได.ร7วมกันพิจารณาแล.ว 
ก็ให.ท่ีประชุมของสภาร7วมกันพิจารณาแก.ไข  ขอบคุณครับ   

ประธานสภา   ขอบคุณครับท7านนายก ตามท่ีท7านนายกได.เสนอร7างเทศบัญญัติ เรื่อง
กําหนดบริเวณบริเวณห.ามก7อสร.างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางส7วนในท.องท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด ท7านสมาชิกสงสัย
อะไรจะซักถาม เชิญได.เลยครับ  ครับมีไหมครับ ถ.าไม7มีสมาชิกท7านใดอภิปราย 
ซักถามผู.บริหาร มีไหมครับ ถ.าไม7มีผมจะเข.าข้ันมติรับหลักการนะครับ  ครับเชิญ
ครับท7านท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษานายกฯ       ดิฉันอยากทราบว7าฉบับปMดประกาศ  15 วันประชุมประชาชนมีท้ังหมด 6 
วงเล็บ ในด.านซ.ายข.อ 4 ทีนี้พอทําประชาพิจารณ3แล.วฉบับแก.ไขตามข.อเสนอแนะ
ประชุมประชาชน มันปรับข.อ (4) (5) (6) ออกไป ทุกคนเข.าใจตามนี้แล.วใช7ไหมคะ 
หรือว7าดิฉันไม7เข.าใจคนเดียว  ต7อไปก็ข.อ (ข) อีกหน.าหนึ่งนะคะ ปMดประกาศ 15 วัน
มันมีท้ังหมด 12 วงเล็บ ทางด.านซ.ายมือ เขาตัดออกไปเสีย 2 วงเล็บ 11 กับ 12 
ตัดออกไป  ก็โรงซ้ือขายหรือเก็บชิ้นส7วนเครื่องจักรกล ตัดข.อ 6 กับข.อ 7 ร7นข้ึนไป 
ข.อ6 ก็มีอาคารอยู7อาศัยประเภท อาคารขนาดใหญ7 ตัดออกไป ข้ึนไปผ7านไป  ต7อไป
ประกาศอีกหน.าหนึ่ง ฉบับปMดประกาศ 15 วัน ข.อ (ค) ก็ภายในบริเวณท่ี 3 ทางด.าน
ซ.ายมือ 12 ข.อ ส7วนด.านขวามือมี 11 ข.อ ก็ตัดข.อ 6 ออกไปจะได.เข.าใจตรงกัน 
แสดงว7าเอามาใช.ได. แสดงว7าเข.าใจตรงกัน  ขอบคุณคะ  

ประธานสภา       ต7อไปจะเปHนการขอมติในข้ันรับหลักการ สมาชิกท7านใดเห็นควรรับหลักการ
ร7างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท.องท่ีเทศบาลตําบล
คลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ยกมือครับ ทวนอีกครั้งนะครับ ข้ันรับหลักการนะ
ครับ สมาชิกท7านใดเห็นควรรับหลักการร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่อง
กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในท.องท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด โปรดยกมือครับ  ต7อไปสมาชิกท7านใด
ไม7เห็นควรรับหลักการเรื่องร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนด
บริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในท.องท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด โปรดยกมือครับ  ครับผมขอสรุปมตินะครับ 
ในข้ันรับหลักการมีสมาชิกท่ีรับหลักการท้ังหมด 9 เสียง ไม7รับหลักการ ไม7มีนะครับ  
งดออกเสียง 2 เสียง  ครับเชิญครับท7านนายก  

 
นายก… 
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นายกเทศมนตรี     ขอบคุณท7านประธานสภา เรียนท7านสมาชิกสภา ผมอาศัยข.อบังคับการ

ประชุมสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด.วยหลักการประชุมสภา พ.ศ. 
2547 ตามข.อ 45 ญัตติร7างข.อบัญญัติท่ีประชุมสภาท.องถ่ินต.องพิจารณา 3 วาระ 
แต7ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินจะอนุมัติให.พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได. ในวรรค 2 
ในการพิจารณา 3 วาระรวดเดียว ผู.บริหารท.องถ่ินหรือสมาชิกสภาท.องถ่ิน          
จํานวนไม7กว7า 1 ใน 3 ของจํานวนผู.ท่ีอยู7ในท่ีประชุม จะเปHนผู.เสนอก็ได.  เม่ือท่ี
ประชุมสภาท.องถ่ินอนุมัติให.พิจารณา 3 วาระรวดแล.ว การพิจารณาวาระท่ี 2 นั้น 
ให.ท่ีประชุมสภาท.องถ่ินเปHนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให.ประธานท่ีประชุมเปHน
ประธานกรรมการแปรญัตติ ร7างข.อบัญญัติงบประมาณ พิจารณา 3 วาระรวดเดียว
ไม7ได. ในการพิจารณาญัตตินี้ไม7ได.เปHนญัตติงบประมาณ หรือญัตติเก่ียวกับการเงิน
เพราะฉะนั้นขอให.ท7านประธานสภาพิจารณาขอเสนอให.พิจารณา 3 วาระรวด   

ประธานสภา       ท7านสมาชิกท7านอ่ืนเห็นเปHนอย7างไรบ.างครับ   เชิญครับท7านนายก  
นายกเทศมนตรี    ท7านประธานขอมติเห็นควรพิจารณา 3 วาระรวดใหม7ครับ   
ประธานสภา      ขอบคุณท7านนายก ต7อไปขอมติว7าจะพิจารณาร7างเทศบัญญัติท่ีผู.บริหารยื่น

เข.ามา 3 วาระรวดหรือไม7ครับ เห็นด.วยให.พิจารณา  3 วาระรวด 9 คน ไม7เห็นด.วย 
ไม7มี  งดออกเสีย 2 คน ตกลงท่ีประชุมเห็นชอบให.พิจารณา 3 วาระรวด  ต7อไปเปHน
ข้ันตอนการแปรญัตติซ่ึงผู.บริหารเสนอแล.วอาศัยข.อบังคับข.อ 47 วรรค 2 ว7าสมาชิก
แปรญัตติได.เต็มสภา เชิญครับท7านนายก  

นายกเทศมนตรี      ผมเกรงว7าท7านสมาชิกจะไม7เข.าใจในระเบียบข.อบังคับ การพิจารณา 3   
วาระรวด สมาชิกสภาสามารถเปHนข.าราชการแปรญัตติท้ังคณะ  ท7านประธานสภา 
เปHนประธานคณะแปรญัตติ ทุก ๆท7านสามารถแปรญัตติได. เช7น ร7างเทศบัญญัติท่ี
นําเสนอ ท7านเห็นด.วยหรือไม7เห็นด.วยในข.อไหน ท7านสามารถแปรญัตติว7าท7านเห็น
ด.วยไม7เห็นด.วยในข.อไหนเพราะอะไร มีเหตุผลอย7างไร ท7านสามารถแปรญัตติได.  
ขอบคุณครับ   

ประธานสภา    เชิญครับท7านชํานาญ  
นายชํานาญ  พรหมดวง    ผมนายชํานาญ  พรหมดวง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด เขต2 

ตามท่ีท7านนายก ผู.บริหารชี้แจงเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด จากฉบับ
เดิม แต7ผมขอให.มีการแก.ไข ให.ทุกคนดูจากเอกสารท่ีให.ไป บริเวณท่ี 3 ดูข.อท่ี 4 ให.
กําหนดพ้ืนท่ีในท.องท่ีเทศบาลตําบลคลองขุดภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท.าย
เทศบัญญัติเปHนบริเวณห.ามก7อสร.างอาคารชนิด และประเภทดังต7อไปนี้  (ก) ภายใน
บริเวณท่ี 1 ห.ามบุคคลใดก7อสร.างอาคารดังต7อไปนี้ แต7ขอให.ดูตามผมในหัวข.อท่ี 4  
คือท่ี (4) โรงแรมตามกฎหมายว7าด.วยโรงแรม ซ่ึงเปHนประเภทอาคารขนาดใหญ7 (5) 
อาคารอยู7อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ7  (6) อาคารอยู7อาศัยประเภทอาคารชุด 
หรือหอพัก และมีอีกนะครับ  ขอให.ดู (ข)  ภายในบริเวณท่ี 2 ห.ามบุคคลใดก7อสร.าง
อาคารดังต7อไปนี้  ขอให.ดู (6) อาคารอยู7อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ7 (7) อาคาร
อยู7อาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก และก็ดู (ค) ภายในบริเวณท่ี 3 ห.ามบุคคลใด 

ก7อสร.าง... 
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 ก7อสร.างอาคารดังต7อไปนี้  ขอให.ยกเว.นด.วยนะครับ หมายถึงว7ายกเลิก (6) อาคารอยู7

อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ7  ท้ังหมดนี้เปHนข.อเสนอท่ีผมอ7านให.ทุกคนฟPง และ
ท7านสมาชิกสภาทุกคนลองพิจารณาดูนะครับ  ขอบคุณท7านประธานครับ   

ประธานสภา       เชิญท7านนายกฯ  
นายกเทศมนตรี     ขอบคุณท7านประธานสภาผมขอนําเรียน ว7าเทศบัญญัติ การเสนอร7างเทศ

บัญญัติเข.ามาได.เสนอได.จากฝTายบริหาร หรือนายก หรือสมาชิกสามารถเข.าชื่อกัน  
เสนอร7างเทศบัญญัติมาได.ตามระเบียบ  ในส7วนของประชาชนเข.าชื่อกันเพ่ือเสนอร7าง
เทศบัญญัติก็ได.  ทีนี้สาเหตุท่ีต.องยึดเอาร7างฉบับเทศบาลตําบลคลองขุด เพราะว7ามัน
เปHนไปตามระเบียบข.อกฎหมายอยู7แล.ว  ในส7วนท่ีให.ประชาชนเสนอข้ึนมา นั่นคือ
ตามท่ีเราได.ทําการประชุมเพ่ือรับฟPงความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีความ
ต.องการให.ตัด ข.อต7าง ๆ ออก เหตุผลท่ีตัดออกเพราะ เราคิดง7าย ๆ ในพ้ืนท่ีเทศบาล
คลองขุด ก็ห.ามให.ท7านสร.างโรงแรม มันติดข.อจํากัดทางพ้ืนท่ี  ท7านจะเห็นด.วยไหม 
ท7านสามารถอภิปรายได.นะครับว7าท7านไม7เห็นด.วยเพราะอะไร ท7านต.องการอยากให.
มีโรงแรมในพ้ืนท่ี เพราะนั่นคือถ.ามีโรงแรมสิ่งท่ีจะได.มาก็คือ มีนักท7องเท่ียวเข.ามา มี
ท่ีพักอาศัย มีธุรกิจท่ีเก่ียวข.องกับการท7องเท่ียว ไม7ว7าสถานบริการ ร.านอาหาร 
เหล7านี้เปHนต.น  เหตุท่ีให.ตัดออกเพราะเราจะได.ไม7ต.องห.าม เช7นใน (4) โรงแรมตาม
กฎหมายว7าด.วยโรงแรม เม่ือเราไม7ตัด (4) นี้ออก จะทําให.ในพ้ืนท่ีคลองขุด ใน
บริเวณท่ี 1 เราก็ไม7สามารถสร.างโรงแรมได. ก็อยากทําความเข.าใจกับท7านสมาชิกทุก 
ๆ ท7าน ในส7วนท่ีทํามาเรื่องประชุม รับฟPงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือเอามา
เทียบเคียงให.ท7านรับทราบเท7านั้นเอง ว7าประชาชนประชุมรับฟPงความคิดเห็นของ
ประชาชนออกมาแล.วประชาชนมีความคิดเห็นอย7างไร ท.ายตารางก็จะได.นํามา
เปรียบเทียบให.ดูว7าในส7วนของเทศบัญญัติท่ีเสนอมา และฉบับท่ีประชาชนร7วม
ประชุมรับฟPงความคิดเห็นบอกมาว7ามีความคิดเห็นอย7างไร เรียนให.ท7านทราบ 
ขอบคุณท7านประธาน    

ประธานสภา     ขอบคุณท7านนายก ตามท่ีได.แก.ไขเม่ือก้ีโซนไหน ข.อไหน ขออีกครั้งได.ไหม
ครับ เพ่ือสมาชิกจะได.พิจารณาตาม   

นายชํานาญ  พรหมดวง    ขอบคุณท7านประธาน ข.อท่ีว7าจะแก.ไขในหัวข.อท่ี 4 ให.กําหนดพ้ืนท่ีในท.องท่ี
เทศบาลตําบลคลองขุด ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท.ายเทศบัญญัติเปHนบริเวณ
ห.ามก7อสร.างอาคารชนิด และประเภทดังต7อไปนี้  คือท่ีข.อห.ามผมต.องการให.ยกเลิก
ออกไป  (ก) ภายในบริเวณท่ี 1 ห.ามบุคคลใดก7อสร.างอาคาร ดังต7อไปนี้ (4)ห.าม
สร.างโรงแรมตามกฎหมายว7าด.วยโรงแรมซ่ึงเปHนประเภทอาคารขนาดใหญ7 หมายถึง 
โรงแรมเหมือนท7านนายกห.ามสร.างแต7ผมขอยกเลิกแปรญัตติข.อนี้ออกไป  ให.สร.างได.  
พอดีเขาไม7ได.ระบุในแต7ละแบบออกมา  (5) อาคารอยู7อาศัย และอาคารประเภท
ขนาดใหญ7 (6) อาคารอยู7อาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก  (ข) ภายในบริเวณท่ี 
2 ห.ามบุคคลใดก7อสร.างอาคาร ดังต7อไปนี้ ทุกคนต.องเข.าใจว7าห.ามสร.างนะครับ 
เหตุผลอะไรท่ีผมต.องการให.มีการแก.ไข หรือยกเลิกตัวนี้ มาดู (6) อาคารอยู7อาศัย  

ประเภท… 
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 ประเภทอาคารขนาดใหญ7 (7) อาคารอยู7อาศัยประเภทอาคารชุด หรือหอพัก ผมว7า

ตรงนี้ท7านสมาชิกทุกคนน7าจะนึกภาพออก  (ค) ภายในบริเวณท่ี 3 ห.ามบุคคลใด
ก7อสร.างอาคาร ดังต7อไปนี้ ดูข.อ (6) อาคารอยู7อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ7  
ของผมก็มีเสนอแค7นี้ครับ  ขอบคุณมากครับท7านประธาน  

ประธานสภา     ขอบคุณครับท7านชํานาญ ท7านอ่ืนมีอะไรอีกบ.างไหมครับ  ถ.าไม7มีนะครับ         
                                 ผมจะขอมตินะครับ ลงมตินะครับ มันจะมีเปHน 2 ร7างนะครับ ตอนนี้มีร7างเดิมท่ี
   เสนอไว. กับร7างท่ีแก.ไขตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแปรไว.เม่ือก้ี โดย ท7าน สท.
   ชํานาญ  ครับเด๋ียวขอมตินะครับ สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับร7างเทศบัญญัติเทศบาล
   ตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช.
   อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท.องท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด ตามท่ีคณะกรรม    
   การแปรญัตติได.แก.ไข โปรดยกมือ  มีผู.เห็นด.วย 9 ท7าน  สมาชิกท7านใดเห็นชอบกับ
   ร7างเทศบัญญัติท่ีไม7ได.มีการแก.ไข คงไว.ซ่ึงร7างเดิมโปรดยกมือ  ไม7มีครับ  สรุปสภามี
   มติเห็นด.วยกับร7างเทศบัญญัติท่ีแก.ไข 9 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  ต7อไปเปHนข้ันท่ี 
   3 ให.ตราเปHนเทศบัญญัติ สมาชิกท7านใดเห็นชอบให.ตราเปHนร7างเทศบัญญัติ โปรดยก
   มือครับ  ครับสรุป สภามีมติให.ตราเปHนเทศบัญญัติ   
ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม        มีมติมีมติมีมติมีมติเห็นชอบให.ตราเปHนเห็นชอบให.ตราเปHนเห็นชอบให.ตราเปHนเห็นชอบให.ตราเปHนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนดเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่องกําหนด

บริเวณห.ามก7อสร.างดัดแปลงบริเวณห.ามก7อสร.างดัดแปลงบริเวณห.ามก7อสร.างดัดแปลงบริเวณห.ามก7อสร.างดัดแปลง    หรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบางหรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบางหรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบางหรือเปลี่ยนแปลงการใช.อาคารบางชนิด หรือบาง
ประเภท ในท.องที่เทศบาลตําบลคลองขุดประเภท ในท.องที่เทศบาลตําบลคลองขุดประเภท ในท.องที่เทศบาลตําบลคลองขุดประเภท ในท.องที่เทศบาลตําบลคลองขุด  จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    9999    เสียงเสียงเสียงเสียง        ไม7เห็นชอบไม7เห็นชอบไม7เห็นชอบไม7เห็นชอบ            ไม7มี   ไม7มี   ไม7มี   ไม7มี   
และงดออกเสียงและงดออกเสียงและงดออกเสียงและงดออกเสียงจํานวน จํานวน จํานวน จํานวน     2222    เสียง เสียง เสียง เสียง     

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 6  6  6  6      เรื่องอื่น ๆเรื่องอื่น ๆเรื่องอื่น ๆเรื่องอื่น ๆ            
ประธานสภา     สมาชิกท7านใดจะซักถามท7านผู.บริหาร  เก่ียวกับการบริหารท่ีผ7านมา 

ต้ังแต7เข.ารับตําแหน7ง  ทุก ๆ กองเชิญได.เลยนะครับ  ครับเชิญครับท7าน สท.ชํานาญ   
นายชํานาญ  พรหมดวง    ขอบคุณท7านประธาน คือตามท่ีผมลงพ้ืนท่ี แถว ม.1 ถนนสายเขาจีน  ปาก

ทางเขาจีน จากเริ่มปากทางเขาจีนไปทะลุลงคลองสายหลัง  ผมอยากให. คือชาวบ.าน
ร.องเรียนบ7อยเรื่องขยะ ในคู และวัชพืช คืออยากให.ผู.ดูแล ท7านรองนายกช7วยออก
คําสั่ง ให.ฝTายกองช7าง ช7วยดูแลให.หน7อย ขอบคุณครับ  ขอบคุณท7าน สท.ชํานาญ   

ประธานสภา     ตกลงจะให.รองสุนทร  พรหมเมศร3 รับผิดชอบตอบใช7ไหมครับ  ทาง
ผู.บริหารจะตอบรวดเดียว  เชิญท7านสุริยา   

นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ    ขอบคุณครับท7านประธาน ผมนายสุริยา ผ7องสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกต.องท่ี2 ผมอยากฝากท7านประธาน ถามไปยังผู.บริหารโครงการงบประมาณ 
54  ท่ีกําลังดําเนินการ ณ ตอนนี้ ว7าโครงการใดท่ีได.ดําเนินการไปแล.วเสร็จ และก็
ยังไม7เสร็จ ขอโทษครับ ป" 55 และดําเนินการไปถึงไหน ท่ีกําลังดําเนินการอยู7 ว7ามี
โครงการใดบ.าง เพ่ือว7าสมาชิกได.ทราบถึงโครงการเพราะน7าจะมีโครงการอีกหลาย
โครงการท่ีน7าจะยังไม7เสร็จ  หรือว7ายังไม7ดําเนินการ  ขอบคุณครับ   

ประธานสภา   ขอบคุณท7านสุริยา   สมาชิกท7านอ่ืนมีอีกไหมครับ  ครับเชิญครับท7านสุริยา   
นาย... 
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นายสุริยา ผ7องสุวรรณ    ขอบคุณครับท7านประธาน ก็มีอีก 2 – 3 เรื่อง ว7าจะฝากทีเดียว ผมข.องใจ

เรื่องโครงการของ น7าจะเปHนของป"ท่ีแล.ว เรื่องเสียงไร.สาย ในการประชาสัมพันธ3ของ
เทศบาลตําบลคลองขุด  ผมไม7ทราบว7าท7านผู.บริหาร ผมยังไม7มีคําตอบยังไม7รู. ยังไม7
เข.าใจ ว7าโครงการนี้มันตกไปแล.วน7าจะตกไปแล.วอยู7ในงบสะสมแล.วว7าคณะผู.บริหาร
ชุดใหม7จะมีโครงการนี้อยู7ต7อไหม หรือว7าดําเนินการเปลี่ยนแปลง  อีก 3 เรื่อง  ฝาก
เรื่องของกองช7าง เรื่องของไฟฟWา เพราะตอนนี้ผมได.เวียนกลางคืน ได.เจอไฟฟWาท่ี
ดับอยู7หลายดวง ตามสี่แยกไม7ว7าจะเปHนต.นใหญ7 และก็ตามถนน ตามสี่แยกและ
เรื่องถนนท่ีว7าเช7น ถนนหลัก ซ.เขาจีน มันเปHนหลุมเปHนบ7อเยอะช7วงหัวโค.ง อาจจะ
เกิดอันตรายต7อเด็กและประชาชนท่ีสัญจรได.ผมอยากจะให.ทางผู.รับผิดชอบได.
ซ7อมแซมรับผิดชอบ หรือว7าต้ังงบส7วนไหนก็ได.  ให.เปHนเร7งด7วนสักนิด  ข.อ 3 อยาก
เน.นเรื้อง ปPญหายาเสพติด ในคลองขุดผมดูว7ามันเยอะ พบการม่ัวสุม ตอนนี้ผมเห็น
ตามร.านเกมก็เยอะ การม่ัวสุมเด็กไปเรียนแต7ว7าไม7ถึง  ไปอยู7ร.านเกมก็เยอะ  ผม
อยากให.ทางผู.บริหารและเจ.าหน.าท่ีท่ีรับผิดชอบ ช7วยดูแล รับผิดชอบเรื่องอายุสักนิด 
และเวลาของร.านเกม ขอบคุณครับ   

ประธานสภา    ครับขอบคุณครับท7านสุริยา  ท7านอ่ืนมีอีกไหมครับ  ความจริงทุกเรื่องท่ีถาม
มาผ7านท7านประธานใช7ไหมครับ ท7านประธานไม7ได.จํานะครับว7าเรื่องอะไรบ.าง  เด๋ียว
ให.ผู.บริหารตอบเอง เพราะผ7านนะครับ เพราะไม7ได.จดไว.ว7าก่ีเรื่อง  ครับเชิญครับ
ท7านนายก  

นายกเทศมนตรี   ขอบคุณท7านประธานสภา เรียนท7านสมาชิกสภาทุกท7านเรื่องหอกระจาย
ข7าว เสียงไร.สาย สภาได.มีมติเห็นชอบไปต้ังแต7 สมัยท่ีแล.ว  ผมจําได.ในครั้งนั้นประชุม
สภาท่ีองค3การบริหารส7วนจังหวัด เนื่องจากห.องประชุมสภาชํารุด และอยู7ในระหว7าง
การปรับปรุงซ7อมแซม  ผมก็ไม7ทราบด.วยเหตุผลอะไร เม่ือสภามีมติอนุมัติไปแล.ว แต7
คณะผู.บริหารชุดนั้นไม7ได.ดําเนินการ จัดซ้ือจัดจ.างและก็ปล7อยให.ตกไปด.วยเหตุผลอัน
ใด และก7อนหน.านั้นก็ได.มาขอยื่นญัตติดังกล7าวผ7านผมในฐานะตอนนั้นดํารงตําแหน7ง
ประธานสภา ว7าขอนําเรื่องหอกระจายข7าวกลับเข.าสู7สภาอีกครั้งหนึ่ง ผมก็แปลกใจ
ท้ังท่ีเรื่องนี้สภามีมติอนุมัติไปแล.ว ทําไมต.องเอาเข.าสภาใหม7  ประเด็นท่ี 1  ประเด็น
ท่ี 2 ตอนท่ีประชุมสภาในครั้งนั้นเราก็มีสมาชิกบางท7านได.อภิปราย และก็ไม7
เห็นชอบในเรื่องโครงการ รวมท้ังตอนนั้นท7านท.องถ่ินจังหวัดได.เข.าไปชี้แจงในห.อง
ประชุมด.วย  และพวกท7านก็ด้ือรั้นมีมติเห็นชอบไป พอมีมติเห็นชอบไปแล.วทําไมไม7
จัดซ้ือจัดจ.าง ไม7กล.าดําเนินการ บางครั้งถ.าทําอะไรผิดไปแล.วเราถอยกลับมาอีกสัก
ครั้งเพ่ือทําให.ถูก แล.วเดินไปข.างหน.าได.ยาวดีกว7า ดีกว7าจะดันทุรังไปแล.วก็ผิดแล.วก็
ทําอะไรไม7ได. ต.องกลับมาหลังอีกรอบหนึ่ง ถ.าตามระเบียบเปHนไปก็คือ เม่ือสภา
อนุมัติแล.วไม7ทําการจัดซ้ือจัดจ.างหรือไม7ก7อหนี้ผูกพัน ก็ต.องตกเปHนงบประมาณเงิน
สะสมไป ส7วนจะดําเนินการหรือไม7ดําเนินการเพราะว7าในเบ้ืองต.นงบประมาณในการ
จัดทําหอกระจายข7าว ซ่ึงเปHนแบบเสียงไร.สาย ค7อนข.างจะใช.งบประมาณมาก ท่ีท7าน
เคยเสนอผ7านมา 3 ล.านกว7าบาท ผมก็เห็นแล.วก็เสียดาย กําลังคิดอยู7ว7า มีรูปแบบ 

วิธี... 
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 วิธีการอ่ืนอีกหรือไม7 ท่ีจะสามารถจะสื่อสารกับประชาชนได.อย7างท่ัวถึง รูปแบบหนึ่ง
อาจจะติดขัดอยู7ในรูปของคณะกรรมการวิทยุ กระจายเสียง หรือว7า กสช. วิทยุชุมชน
ต.องผ7านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดนี้ การใช.คลื่นความถ่ีคือวิทยุชุมชนก็
กําลังพิจารณาอยู7  ถ.าเปHนไปได.ถ.าเราจัดต้ังโครงการให.เปHนวิทยุชุมชนได.จะใช.
งบประมาณน.อยกว7า และก็กระจายไปท่ัวถึงมากกว7าหอกระจายข7าวด.วยซํ้าไป หรือ
เอาแบบทําแบบผสมผสานก็ได. ต้ังเปHนจุดเวลาถ7ายทอดใช.ระบบเปMดปMดอัตโนมัติตาม
เวลาในรูปแบบของการทําหอกระจายข7าว มีมาตรฐานของกรมส7งเสริมว7าด.วยการสิ่ง
นี้อยู7 ว7ากระบวนการจะต.องเริ่มเดินมาจากไหน จุดไหนท่ีต.องเปHนจุดต้ังหอกระจาย
ข7าว จะต.องมีการทําประชาวิจารณ3จากประชาชนว7ามีความเห็นชอบท่ีให.ต้ังหรือไม7 
รวมท้ังห.วงเวลาของการถ7ายทอด หรือกระจายเสียงออกไป อาทิเช7น ท7านไปต้ังตรง
กับสุเหร7ามัสยิด และท7านไปกระจายเสียงตรงกับช7วงท่ีเขาทําละหมาด ก็ไม7มีความ
เหมาะสม ยกตัวอย7างนะครับ ดังนั้นการทําโครงการใดก็ตามต.องพิจารณาด.วยความ
รอบคอบ และให.เปHนไปตามระเบียบมาตรฐานต7าง ๆ ของกรมท่ีได.กําหนดไว. ส7วนใน
เรื่องท่ี 2 ท่ีท7านได.เรียนถามมา ในเรื่องของยาเสพติด เรื่องยาเสพติดนะครับก็ ณ 
ตอนนี้เปHนเรื่องนโยบายแห7งชาติไปแล.ว รัฐบาลมีนโยบายท่ีแก.ไขปPญหายาเสพติด ไม7
ว7าโครงการ 25 ตาสัปปะรด โครงการท่ีนําผู. เสพยาเสพติดมาบําบัด มีอยู7  3 
ประเภท ผมจําได. ก็คือ มีเรื่องของบําบัดโดยความสมัครใจ บําบัดโดยท่ีในกรมทัณฑ
สถาน และผู.ติดยาเสพติดใหม7  ซ่ึงเปHนเรื่องธรรมดา ถ.าเปรียบเทียบเปHนร.อยละ ผม
เชื่อว7าร.อยละ 90 เม่ือบําบัดแล.วกลับเข.าไปสู7สภาพแวดล.อมเดิม ๆ ก็กลับไปติดยา
เสพติดใหม7 ส7วนเรื่องร.านเกม ผมจะประสานไปทางท7านผู.กํากับการตํารวจเมืองสตูล 
เดิมเรียก สภอ. ตอนหลังเปลี่ยนเปHน สภ.เฉย ๆ  สถานีตํารวจภูธรเมืองสตูล แต7ก7อน
มี สภอ. สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง ก็จะประสานกับท7านช7วยดูแลในเรื่องของยา
เสพติด และเรื่องร.านเกมให.นะครับ พ้ืนท่ีของตําบลคลองขุด ก็มีอยู7หลายร.าน วัน
ก7อนก็มีการจับเปMดเกินเวลา ก็โทรหากลางดึก ได.กําชับว7าให.เลิกทํา เบ้ืองต.นให.ว7า
กล7าวตักเตือน ครั้งต7อไปผมนําเรียนว7าไม7ก7อให.แล.วนะครับ ให.ท7านดําเนินการตาม
มาตรการกฎหมายต7อไป ขอบคุณครับ  

ประธานสภา       ขอบคุณครับท7านนายยก  เชิญครับท7านรองสุนทร  เชิญครับ  
รองนายกเทศมนตรี  2     ขอบคุณท7านประธานสภา กระผมนายสุนทร  พรหมเมศร3 รองนายก

รับผิดชอบในส7วนของกองช7าง  จากท่ีท7านสมาชิกสุริยา ได.ซักถามในเรื่องของ
งบประมาณ โครงการงบประมาณประจําป" 2555 ผมขอแจ.งในท่ีประชุมให.ทราบว7า 
ท่ีดําเนินการแล.วเสร็จ ประเภทถนนหินคลุก 4 สาย  ถนนสาย ซ.เขาจีน 19  ก็
ดําเนินการแล.วเสร็จ  ซ.เขาจีน 33  ซ.ขุนอุทิศ ช7วงปลาย ม.2 ก็ดําเนินการแล.ว
เสร็จ  และ ซอยในวังช7วงปลาย หมู7ท่ี 5 ก็ดําเนินการแล.วเสร็จ แล.วถนนประเภท 
คสล. ท่ีดําเนินการแล.วเสร็จ  ซ.เขาจีน 14  หมู7 ท่ี 1  ซ.คํารบ2 หมู7 ท่ี 4  ก็
ดําเนินการแล.วเสร็จเรียบร.อย และโครงการของงบประมาณ 2555 การกําลัง 

ดําเนิน... 
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 ดําเนินการก7อสร.างอยู7ในขณะนี้ ท่ียังดําเนินการไม7เสร็จ ก็มี 1. ถนนลาดยาง ซ.เขา

จีน 20 ม. 1  คูระบาย คสล. ซ.ทรายทอง ม.7  ซ.ประชาสรรค3 ม.7 ซ.ผันอุทิศ ม. 
4  ก็ยังดําเนินการอยู7 ยังไม7เสร็จ และโครงการท่ี 4 ประเภทอาคารอเนกประสงค3 
ของ ม.2  ตอนนี้อยู7ในข้ันของประมาณการราคากลางอยู7 ยังไม7ได.ดําเนินการ ในส7วน
โครงการของป" 2555 ก็ขอชี้แจงและท่ีท7านสุริยาได.ถามมาในเรื่องของประเภท
ไฟฟWา  ต.นเสาสูงท่ีกําลังดับอยู7ในขณะนี้ ผมก็ได.กําชับไปยังช7างไฟฟWาในเรื่องของ
อุปกรณ3ซ7อมแซม  ตอนนี้มีแล.วนะครับ เด๋ียวผมก็จะให.ทางช7างได.ดําเนินการแต7ขอ
ฝากท7านสมาชิกสภานะครับว7าในเรื่องของไฟฟWา บางทีพนักงานของเรามีน.อย เผื่อ
บางทีท7านสมาชิกได.เห็นบริเวณ ซอย สายไหนนะครับ ก็เข.ามายังเทศบาล หรือส7วน
ของกองช7าง ทําเรื่อง คําร.องท่ัวไป เผื่อได.ไปซ7อมแซมต7อไป ก็ขอฝากไว.ด.วยในเรื่อง
ไฟฟWานะครับ ในเวลากลางคืน บางท7านก็ไม7ได.ออก ส7วนผมเองก็อยู7นอกพ้ืนท่ีสักนิด
หนึ่งในส7วนของชุมชนไม7ได.เข.าไปอยู7 ก็ขอฝากท7านสมาชิกท่ีอยู7ด.านนอก ก็ช7วยมา
เขียนคําร.องให.กับกองช7างด.วย  ส7วนถนนสายเขาจีนท่ีเปHนหลุมเปHนบ7อ ในช7วงของ
ประมาณ 2 เดือนท่ีผ7านมา ผมก็ได.กําชับให.ทางกองช7าง ได.ไปซ7อมแซมไปแล.ว 1 
ครั้งนะครับ แต7ตอนนี้มันก็เริ่มชํารุดอีก เพราะถนนสายเขาจีน ซ่ึงพ่ีน.องประชาชน
สัญจรไปมามาก ก็หลุมอันเล็กพอซ7อมไปแล.ว มันอยู7ได.ไม7นาน ก็ขอชี้แจงว7า มันวิ่งไป
มาก็หลุดออก เราก็ต.องไปซ7อมแซมใหม7 ท่ีท7านสุริยาเสนอมาผมจะนําให.ช7างไป
ดําเนินการนะครับ ส7วนในเรื่องของขยะมูลฝอยท่ีท7านชํานาญ ได.เสนอแนะมา เด๋ียว
เรื่องของขยะมูลฝอยท่ีท้ิงบริเวณสายถนนเขาจีน ถึงชลประทานใช7ไหมครับ อwอเลย
ไปตลอด 2 ข.างถนนนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะนําเรียนถึงท7านรอง หิรัญ อีกครั้ง
หนึ่งนะครับ  เหตุผลอะไรขยะไปอยู7ในคู เพ่ือท่ีจะเพ่ิมถังขยะ ขอชี้แจงกับท7านดังนี้
นะครับ ผมจะนําเรียนกับท7านรองหิรัญอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือท่ีจะเพ่ิมถังขยะ  แต7ท่ีท้ิงไป
แล.วนะครับ ผมจะให.ทางกองช7างไปตักออก  ครับในส7วนของกองช7าง ท7านสมาชิก
ท7านใดมีข.อสงสัยอะไร ซักถามได.เต็มท่ี ตอนนี้ผมขอตอบแค7นี้ก7อนนะครับ  ขอบคุณ
ครับท7านประธาน   

ประธานสภา    ครับขอบคุณครับท7านรองสุนทร   พรหมเมศร3 สมาชิกท7านอ่ืนครับ มีอะไร
จะซักถามอีกรึเปล7าครับ  ครับถ.าไม7มีท7านสมาชิกท7านใดสงสัยในประเด็นใดอีก ครับ
เชิญครับท7านสุริยา   

นายสุริยา  ผ7องสุวรรณ    ขอบคุณครับ ขออภัยขออีกรอบหนึ่ง  กราบเรียนท7านประธานว7า เม่ือวัน
ก7อนท่ีได.ศึกษาดูงานของโครงการสํานักปลัด อบรมผมก็ดีใจด.วยท่ีทางเทศบาล หรือ
ว7าทางสํานักงาน ได.มีโครงการดี ๆ ให.กับสมาชิก เจ.าหน.าท่ี และผู.บริหารได.ไปศึกษา
ดูงาน แต7ผมเสียใจเพ่ือนสมาชิกไปน.อยหน7อย เพราะเปHนของท่ีอาจจะไม7ได.ไป
ภาพรวม ไปส7วนตัวน7าจะไปกันได. แต7โดยวิชาการแล.วผมว7าน7าจะให.โอกาสหรือว7าให.
เวลาตัวเองกันสักหน7อยนะครับ ด.วยโครงการเขาจะมีส7วนร7วมอยู7แล.ว ผมอยากจะ 
ต7อไปอยากจะขอให.สมาชิกให.มีส7วนร7วมนะครับ ให.ความสําคัญในโครงการ เพราะ 
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 เด๋ียวเจ.าหน.าท่ีจะน.อยใจ จัดแล.วไม7มีคนไป โครงการเขียนวัตถุประสงค3 มันไม7ตาม
เปWานะครับ ขอบคุณครับท7านประธาน   

ประธานสภา    ขอบคุณครับท7านสุริยา ท่ีท7านถามอย7างนี้หมายความว7าให.ผู.ไม7ไปตอบใช7
ไหมครับ  แต7พอดีผมก็ไม7ไป ผมไม7สามารถตอบได.  เพราะต.องวางตัวเปHนกลาง ครับ 
ท7านอ่ืนมีอะไรอีกไหมครับ  ครับเชิญครับท7านท่ีปรึกษา  

ท่ีปรึกษานายก ฯ     ขอบคุณนะคะ ก็ต.องขออนุญาตท7านนายกและก็เรียนท7านประธานสภา
เทศบาลตําบลคลองขุด  ดิฉันขอฝากไว.กับทุกท7านในสภา ว7าน.อง ๆ จะต.องถีบตัวเอง 
ท7านจะต.องยกตัวเอง หมดสมัยท่ีจะขุดคูแบกจอบให.ชาวบ.าน นั้นไม7ใช7ตัวแทน 
ไม7ใช7ผู.นําของชุมชน เพราะฉะนั้นมีอะไรท่ีท7านจะต7อยอดของผู.บริหารได.  ขอท7าน
นายกเพ่ิมในประโยคนี้นะคะ ขออนุญาตว7าท7านต7อยอดได.เลย แล.วเราจะนําพา            
ชุมชนของเรา เทศบาลของเราไปเปHนเทศบาลท่ีมีหน.ามีตา  ขอขอบพระคุณท7าน
ประธานสภาท่ีให.โอกาสดิฉัน  ขอบคุณคะ    

ประธานสภา     ครับขอบคุณท่ีปรึกษานะครับ  สมาชิกท7านอ่ืนมีอะไรอีกไหมครับ ถ.าไม7มี   
ผมจะฝากไป  เชิญครับท7านนายก  

นายกเทศมนตรี     ครับขอบคุณท7านประธานสภา  เรียนท7านสมาชิกสภา ท7านพนักงาน 
ข.าราชการทุกท7านนะครับ ดีใจท่ีท7านท่ีปรึกษา ได.บอกอะไรให.เราฟPง  สิ่งหนึ่งผมท่ีได.
ข้ึนมาขออนุญาตเวลาของสภา  ว7าอยากให.สภาของเรามีความกลมเกลียว มีความคิด
อะไรท่ีเปHนใหม7 ๆ ในการผมอยากจะฝากว7าในครั้งต7อไปมีการไปดูงาน ก็อยากเรียน
เชิญทุกท7านร7วมกัน เหตุผลท่ีอยากให.ไป เพราะว7าทุกท7าน ในกรณีท่ีเราไปดูมาแล.ว 
บางท7านไม7ดูก็จะไม7มีความเข.าใจ เวลามาประชุมสภาก็มีความเห็นต7างกัน อย7างท7าน
สมาชิกสภาท7านสุริยา ขอโทษท่ีเอ7ยนาม  ท7านจะไปดูแล.วท7านก็จะรับทราบถึงสิ่งท่ี
เราไปดูงาน เราได.ประโยชน3มาก หากเราได.นํามาทําในพ้ืนท่ีตําบลคลองขุด ใน
ทิศทางเดียวกัน ถ.าเราไปดูเฉย ๆ แล.วเราไม7ได.ทํา ก็ไม7เกิดประโยชน3อะไรเลย ผมขอ
เรียนในท่ีประชุมสภาแห7งนี้นะครับ ว7าผมเองในฐานะผู.นําของฝTายบริหาร ก็ตระหนัก
ดีถึงหน.าท่ีนี้  ในแผนพัฒนา 3 ป"ของเทศบาลคลองขุด ของป" 2556 เราได.
เตรียมการในส7วนนี้ด.วย ในอีกด.านหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของศูนย3การเรียนรู.
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาพลังงานชุมชน เปHนเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องต7อเนื่องกับสิ่งท่ีเรา
ไปดูงาน ซ่ึงจะเอ้ือต7อกัน  ก็อยากจะนําเรียนท7านสมาชิกสภาทุกท7าน ในโอกาส
ข.างหน.าหากมีการดูงาน ขอเรียนเชิญและท7านช7วยสละเวลาในส7วนนี้ ในฐานะเปHน
สมาชิกสภา  อีกเรื่องหนึ่งเปHนเรื่องเดียวกัน คือผมเรียนตรง ๆ ท่ีผ7านมาไม7ทราบว7า
การไปดูงานเปHนแบบไหน  แต7ถ.าผมยังอยู7 การไปดูงานคือการไปดูงานจริง ๆ  เรา
เห็นโครงการท่ีไปดูงาน สิ่งท่ีเราไปดูจะต.องได.กลับมาเปHนประโยชน3การเทศบาลของ
เรา  ส7วนในเรื่องของการไปเท่ียว ผมเห็นว7าเปHนเรื่องของผลพลอยได.  ตามท่ีท7าน
อาจารย3ได.พูดไว. วัตถุประสงค3หลัก คือการไปดูงาน ต.องยึดถือการไปดูงานเปHนหลัก 
ส7วนการไปเท่ียวก็คือเวลาท่ีเหลือจากการไปดูงาน  เราก็ไปเท่ียวกัน และนําเรียนว7า 
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ในส7วนท่ีกลับมาพนักงานเทศบาลทุกท7านผมให.ทํารายงาน ว7าท7านไปดูงานท7านเห็น
อะไร และท7านคิดว7า อะไรท่ีท7านเห็นท่ีจะเกิดกับตัวท7านเอง และอีกส7วนหนึ่งก็คือว7า 
ท่ีท7านเห็นท7านคิดว7าอะไรท่ีเปHนประโยชน3นํามาใช.กับเทศบาลของเรา สิ่งเหล7านี้ผม
จะรวบรวมและนํามาดูว7าท7านมีความคิดเห็นอย7างไร จะรวบรวมเพ่ือทําเปHนโครงการ 
เปHนนโยบายท่ีจะผลักดันให.เปHนรูปธรรมต7อไปครับ    

  ประธานสภา             ขอบคุณครับท7านผมขอพูดอย7างเปHนกลางนะครับว7า สมัยท่ีแล.วก็มีสมาชิก
บางท7าน และก็มีข.าราชการทุกคน ก็รู.ดี และพอมาสมัยนี้ สมาชิกใหม7 ๆ คือการ
เปลี่ยนแปลงทุกอย7าง ค7อยเปHนค7อยไป อย7าเปHนแบบเขาแบบตีลังกาเลยครับ มันเร็ว
เ กิ น ไ ปครั บ  ท7 า นอ าจ า ร ย3  เ พ ร า ะ ว7 า ส มั ย ท่ี แ ล. ว กั บ ส มั ยนี้  ถ. า โ บ ร า ณ             
เปรียบเทียบได.ว7าฝTามือลูกจีนกับหลังเท.านิโกร ทุกอย7างมันต.องค7อยเปHนค7อยไป  
คือไม.แก7ดัดยากครับ  แต7คิดว7ามันจะดีข้ึนในป"หน.า ในคราวหน.า สมาชิกทุกคนก็
พร.อมท่ีจะไปร7วมมือกัน จะไปให.พร.อมเพรียงกัน  ในเม่ือไม7มีท7านใดสงสัยอะไรแล.ว
นะครับ ก7อนจะปMดประชุม ผมขอฝากประชาสัมพันธ3เรื่องการไปใช.สิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกสภาจังหวัด ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ 
หน7วยเลือกต้ังท่ีท7านมีรายชื่ออยู7  ให.ไปใช.สิทธิเพ่ือคงไว.ซ่ึงระบอบประชาธิปไตย  ผม
ขอปMดการประชุมในวันนี้ไว.เพียงแค7นี้  หากมีเรื่องหรือข.อญัตติใหม7 จะแจ.งให.สมาชิก
ทราบเปHนหนังสือ อีกครั้งหนึ่ง  ขอปMดประชุม เวลา 16.30 น. ขอบคุณครับ   

 

ปMดประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)    อดิศักด์ิ   บัวเพ็ชร      ผู.จดรายงานการประชุม 
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