
                              รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  
                                สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันพุธที่  26  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

.................................................. 
 

ผูม้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบรรยงค์    บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ บรรยงค์   บุญอินทร์  

๒ นายทวีศักดิ์     ชูหนู รองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ทวีศักดิ์    ชูหนู  

๓ นายเฉลิมวุฒิ    สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเขต ๑ เฉลิมวุฒิ    สอนเพ็ชร ์  

๔ นายวิมล        สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ วิมล     สื่อมโนธรรม  

๕ นายบุญรับ     แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ บุญรับ     แท้นทอง  

๖ นายบัญชา     คงศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ บัญชา     คงศิริ  

๗ นางวารุณี      แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ วารุณี      แก้วจันทร์  

๘ นางจินตนา    นุ้ยล าพูน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ จินตนา    นุ้ยล าพูน  

๙ นายวันชัย      สวัสดโิกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ วันชัย     สวัสดโิกมล  

๑๐ นายสุธารักษ์   สุขอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ สุธารักษ์   สุขอ่อน  

๑๑ นายสิทธิชัย    มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ สิทธิชัย    มีศร ี  

๑๒ นายประเทพ   ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ประเทพ   ทองศิริ  
     

 
 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุกิจจา     สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ สุกิจจา   สถิตเสถียร  

๒ นายพิญญา     คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ พิญญา     คงศิริ  

๓ นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ วรรณไชย  เลี้ยงสกุล  

๔ นางวราภรณ์   เกษเพชร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ วราภรณ์   เกษเพชร  

๕ นายประพจน์  เพ็งจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ ประพจน์  เพ็งจันทร์  

6 นายธนภัทร     ตรีทัศน ์ ปลัดเทศบาล           -  

7 นายวุฒิชัย     แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล วุฒิชัย      แผ่นศิลา  

8. นายสุธีรวัฒน์  รังสมิันตุชาต ิ ผู้อ านวยการกองช่าง สุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาต ิ  
     

     

     

     

     

 



 ๒ 
เม่ือถึงเวลา 10.00 น. นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  ได้ให้

สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลอง
ปราบเชิญนายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ  
เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ  

 

นายประเทพ  ทองศิริ      เลขานุการสภาเทศบาล  
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เพ่ือนสมาชิก และคณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าป ี
พ.ศ. 2561  บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 12 ท่าน  ขอประธานสภาด าเนินการประชุมครับ 

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
สวัสดีคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านครับ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 
10.00 น.  มีระเบียบวาระการประชุมสภา 1 ฉบับ เอกสารการประชุมอีก 1 ชุดนะครับ 
วันนี้มีระเบียบวาระท้ังหมด 6 วาระครับ ไปจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ประจ าปี 2561 (เดือนธันวาคม 2561) เอกสารก็ได้แจกให้เพ่ือนสมาชิกแล้ว
นะครับ การติดตามประเมินผล ผมก็ได้เป็นประธาน มีสภาได้เข้าร่วม 2 ท่านได้เข้าร่วม 
และก็มีบุคคลภายนอก มีเจ้าหน้าที่ ถามเหตุผลโครงการที่ตั้งไว้ท าไมท าไม่ได้ ก็มีการ
พิจารณากันว่าต่อไปตั้งงบประมาณเท่าท่ีท าได้ โครงการของเราที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เราท า
แผนเยอะเกินไปท าได้ปีละ 1 โครงการ แต่แผนที่หมู่บ้านประชาคมเสนอมาเป็น 100 
โครงการครับ พอประเมินเราจะไม่ผ่านครับ ต่อไปผมได้พูดในที่ประชุมว่าท าโครงการที่
จ าเป็นส่งแผนเข้ามาจะได้ผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ ครับ  ท่านสมาชิกรับทราบนะครับ 

  1.2 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม LINE @ NMT 
2018 

  ด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ในฐานะเป็นองค์กรตัวแทนของ
เทศบาลทั่วประเทศ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนๆดังนั้น เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารกับเทศบาลสมาชิกเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว จึงได้จัดท ากลุ่มแอพพลิเคชั่น   LINE @ เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ให้แก่เทศบาลทั่วประเทศ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
ในการนี้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านและสมาชิกสภา
เทศบาล ตลอดจนพนักงาน บุคลากรด้านการศึกษา และลูกจ้างของเทศบาล เข้าร่วมกลุ่ม
แอพพลิเคชั่น LINE @ ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยเข้าไปเพ่ิม
เพ่ือน LINE @ NMT 2018  ขอให้ท่านมาสแกนคิวอาร์โค้ชได้ท่ีกระผมซึ่งหนังสืออยู่ที่
ผมครับ ผมจะให้เลขาเป็นคนประสานครับ 

 
 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 

    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่  19 กันยายน   พ.ศ. 2561 รายงานการ
ประชุมอยู่ที่สมาชิกทุกท่านแล้วนะครับขอให้ สมาชิกได้เปิดดูทีละหน้าครับ เพ่ือสมาชิก
ท่านใดมีข้อแก้ไขข้อความต่าง ๆ ในรายงานการประชุมสภา ขอเชิญครับ  

   ถ้าไม่มีผมจะขอมมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
กระชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่  19 กันยายน   
พ.ศ. 2561 ได้โปรดยกมือครับ  

 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล          เห็นชอบ.........12...........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ........-............เสียง 
                                                          งดออกเสียง.......-............เสียง 
 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
                                       -ไม่มีนะครับ -   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1  การเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลคลองปราบ    

อ าเภอบ้านนาสาร    จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการ  ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  
ด้วยคณะกรรมการฝ่ายสภาเทศบาลได้หมดวาระลงจ านวน  2 ท่าน ครั้งก่อนผม กับคุณ
จินตนาเป็นกรรมการครับ บัดนี้ได้หมดวาระตามระเบียบขอเข้าสู่สภาเพ่ือพิจารณา
มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน เพ่ือส่งรายชื่อให้ประธานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพออกค าสั่งต่อไป สมาชิกท่านใดจะเสนอใครเป็นตัวแทนสภาเป็นกรรมการ ขอเชิญ
ครับ ขอเชิญคุณวารุณี  แก้วจันทร์ ครับ 

 

นางวารุณี  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางวารุณี  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

หมู่ที่ 5 ขอเสนอนายวันชัย  สวัสดิโกมล  ค่ะ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอผู้รับรองคนท่ี 1 ครับ  ผู้รับรองนางวารุณี  แก้วจันทร์  นายสิทธิชัย  มีศรี  นาย

บัญชา  คงศิริ   ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลคลองปราบ คนที่ 2 ขอเชิญครับ  ขอเชิญคุณประเทพ  
ทองศิริ เสนอครับ 

 

นายประเทพ  ทองศิริ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับกระผมนายประเทพ  ทองศิริ ขอเสนอ นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
          ขอผู้รับรองคนที่ 2 ครับ  ผู้รับรองนายทวีศักดิ์  ชูหนู นายประเทพ  ทองศิริ    
นายวิมล  สื่อมโนธรรม  



 ๔ 
ท่านใดจะเสนอชื่ออีกมีไหมครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลคลองปราบ ตัวแทนฝ่ายสภาได้เสนอมอบหมายให้เป็นกรรมการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คือผม นายบรรยงค์  บุญอินทร์ และนายวันชัย   สวัสดโิกมล  
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลคลองปราบครับ  ขอบคุณมาก
ครับ  
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 5.1  การพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน 2  โครงการ  ดังนี้ 

5.1.1 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า (ข้าง รพ.สต.คลองปราบ– โรงรับซื้อน้ ายาง) หมู่ที่ 2  
 ระยะทาง 160  เมตร งบประมาณ 390,000 บาท ขอเชิญท่านนายกน าเสนอ ครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก เรื่องท่ีเสนอใหม่การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน

สะสม 2 โครงการ  โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า (ข้าง รพ.สต.คลองปราบ– โรงรับซื้อน้ า
ยาง) หมู่ที่ 2 ระยะทาง 160 เมตร งบประมาณ 390,000  บาท ซ่ึงมีงานวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร มีงานรื้อถอนท่อระบาย
น้ า รื้อตัวหนอน รื้อถอนบ่อพักคสล. พร้อมวางเรียงใหม่ครับ ซึ่งบริเวณดังกล่าวช่วงฝนตก
น้ าจะท่วมบ้านเรือนประชาชนประจ า และได้รับความเดือดร้อนช่วงที่ฝนตก ซึ่งก็มีหนังสือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการระบายน้ าบริเวณดังกล่าว ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากการลง
ส ารวจจะต้องด าเนินการวางท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าเข้าบ้านเรือนประชาชน ซึ่ง
ทางกองช่างก็ได้ส ารวจและประมาณการตามแบบแปลนที่ทางกองช่างซึ่งก็ได้มอบให้กับ
สมาชิกทุกท่านแล้ว ก็ขอให้ทางสภาให้ความเห็นชอบกับโครงการดังกล่าวที่ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 390,000 บาท 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกโครงการปรับปรุงคูระบายน้ า  (ข้าง รพ.สต.
คลองปราบ – โรงรับซื้อน้ ายาง)  รายละเอียดอยู่ในมือท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ท่านใด
มีข้อซักถาม อภิปรายในหัวข้อนี้ ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณบัญชา  คงศิริ  ครับ 
 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิก   กระผม
นายบัญชา  คงศิริ    สมาชิกสภาเขต 1 กระผมขอพูดถึงโครงการปรับปรุงคูระบายน้ า 
ข้าง รพ.สต. – โรงรับซื้อน้ ายาง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 160 เมตร งบประมาณ 390,000  
บาท กระผมเห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ชาวบ้านเดือดร้อนมานานแล้ว
ครับ เพราะตรงนั้นเป็นบริเวณท่ีมีน้ าท่วมขังเยอะ ก็ได้มีคนมาบอกให้ช่วยท าตรงนี้ให้ที ก็
เป็นเรื่องที่ดีที่ทางผู้บริหารได้หยิบยกโครงการดังกล่าวมาในวาระนี้ ผมอยากจะถามเรื่อง
สืบเนื่องมาจากมีการรื้อถอนครับในส่วนตัวโครงการ ผมคุยกับ สท.ทวีศักดิ์ ก็นั่งคุยกัน
เรื่องนี ้ผมอยากให้ทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 



 ๕ 
นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 

ครับ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกในแบบแปลนก็มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคู
ระบายน้ าเดิม และขยายก่อสร้างเพ่ิมเติมระยะทาง 160 เมตร 1. ซึ่งมีรายการประกอบ
แบบต่าง ๆ ระบุเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืนแล้ว  2. ก่อนการด าเนินการผู้รับจ้าง
ต้องท าการเคลียพ้ืนที่ให้เป็นที่เรียบร้อย   3.รายละเอียดรูปที่ในแบบแสดงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความ
เสียหายใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงานให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง กรณี
ผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างไม่ครบตามเนื้องานตามสัญญาจ้างเนื่องจากมีสาเหตุจ าเป็น 
อุปสรรค จะท าการก่อสร้างไม่ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตัดเงินตามส่วน ของเนื้องาน
ที่ขาดหายไป กรณีท่ีแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบขัดแย้งให้ฟังค าแนะน าจาก
ช่างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญผอ.กองช่างชี้แจงหน่อยครับ ผมขอถามว่าตัวที่ก่อสร้าง
ช่วงบนผมโอเค แต่ช่วงที่ว่าท่อรื้อถ้าเกิดสิ้นมันหักช ารุด มันจะเกิดผลเสียไหมครับ 

 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติผู้อ านวยการกองช่าง 
ผมขอน าเรียนกับท่านประธานว่า ตามแบบแปลนที่เราก าหนดไว้โครงการตัวนี้มันจะมีอยู่
หัวข้อหนึ่งที่ทางท่านนายกได้กล่าวไปแล้วว่าความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินการ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งในหัวข้อนี้ที่ท่านประธานได้ถามว่าท่อ
ถ้ารื้อถอนแล้วเกิดการเสียหายปากลิ้นรางไม่สามารถใช้การได้ ตัวนี้ทางผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
แก้ไขนะครับ เหมือนท่อที่เรารื้อ 60 ท่อนเสียหายไป 10 ท่อน 20 ท่อน ผู้รับจ้างต้อง
เป็นคนรับผิดชอบ เพราะว่าเราได้ก าหนดไว้ในตัวรายการประกอบแบบเรียบร้อยแล้วครับ 
แต่ถ้าในกรณีท่ีว่าเสียหายบางส่วน หรือยังพอสามารถใช้งานได้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ช่างผู้ควบคุมงานและก็กรรมการตรวจงานจ้างว่าสามารถที่จะยอมรับได้หรือไม่ เพราะว่า
ในการน าท่อมาวางเรียงต่อกันนี้จะมีการยาแนวปูนระหว่างฝั่งท่ออยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญผอ.กองช่าง ท่านอื่นมีไหมครับ  ขอเชิญท่านรองพิญญา  

คงศิริ  ขอเชิญครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับ จากปัญหาที่ผ่านมา

ผมก็ได้ไปส ารวจหลายครั้งเมื่อฝนตกมีน้ าไหลท่วม และเอ่อล้นท่วมบ้านของชาวบ้านบริเวณ
นั้นนะครับ สาเหตุเกิดจากโรงน้ ายางเพราะโรงน้ ายางผมดูแล้วปล่อยน้ าเสียลงในท่อระบาย
น้ า เพราะว่ามีหิน มีกรวดมีทรายมาผสมท าให้การรื้อท่อเพ่ือท าการล้างท่อมันท าไปด้วย
ความล าบาก ผมคิดว่าอยากฝากผ่านสภานะครับเพราะโรงน้ ายางหมู่ที่ 3 ก็เคยมีปัญหา
ครัง้หนึ่งแล้วในเรื่องของท่ออุดตันท าให้น้ าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน มีผู้ประกอบการบางราย
ท าโรงน้ ายางอยู่แต่ว่าไม่ได้ค านึงถึงช่วงหน้าฝนเมื่อยางแข็งตัวน้ าก็ไม่สามารถระบายได้ ตัว
นี้ผมเห็น 

 



 ๖ 
 

ว่าเราแก้ไปแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งหลังถ้าเราไม่ด าเนินการในเรื่องของผู้ประกอบการ ผมว่าเรา
ต้องคุยถึงผู้ประกอบการด้วยให้ท าบ่อบ าบัดก่อนที่จะปล่อยลงท่อ ถ้าปล่อยลงมันก็มี
ปัญหาเกิดอีก เพราะว่าเราต้องแก้ให้ถูกจุดขอฝากประธานสภาช่วยบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  ท่านเลขาบันทึกไว้ด้วยครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงคูระบายน้ า 
(ข้าง รพ.สต.คลองปราบ– โรงรับซื้อน้ ายาง) หมู่ที่ 2 ระยะทาง 160  เมตร งบประมาณ 
390,000 บาท โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล          เห็นชอบ.........12...........เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ........-............เสียง 
                                                          งดออกเสียง.......-............เสียง 
 

 ต่อไป 5.1.2 ครับโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนบปราบ – ถ้ าขรม        
ขุนทองหลาง หมู่ที่ 1  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 1,360,000  บาท ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  ครับ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.1.2 ครับโครงการ
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนบปราบ –  ถ้ าขรม    ขุนทองหลาง  หมู่ที่ 1  กว้าง  6.00 
เมตร ยาว  1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ 1,360,000  บาท  ซึ่งถนน
ดังกล่าวเป็นถนนที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งก็เสียหาย และเป็น
สายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวต้นยางพาราใหญ่ที่สุด กับขุนทองหลางฮิลล์ และดอยสถิต
และก็จะเชื่อมโยงกับถนนที่มีการสร้างงบ อบจ. 1,090,000 บาท จากสี่แยกบ้านนาย
เสริมไปจรดเทศบาลเมืองนาสาร  ซึ่งจะเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล
ต าบลคลองปราบ และเทศบาลเมืองนาสาร เส้นทางสะดวกสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวในต าบลคลองปราบ เนื่องจากถนนหนทางสะดวก สบาย สามารถเชื่อมต่อไปยังสวน
สละอาทิตย์ ลานผาผึ้ง ถ้าพระ  ตลาดนวัตวิถีพันปี     เขาขรม และอีกหลาย ๆ ที่ ซึ่ง
แบบแปลนและรายละเอียดได้มอบให้กับท่านสมาชิกแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาหรือ
มีข้อสงสัยประการใดก็สามารถซักถามได้ในรายละเอียด และการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการดังกล่าวด้วยซึ่งงบประมาณทั้งสิ้น 1,360,000  บาท 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ครับ ขอเชิญ

ครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ครับ  โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เหมาะสมแต่ผมก็มีข้อสงสัยอยู่เรื่องหิน ของผมส่วนมาก
จะมีเรื่องราคาครับ สืบเนื่องมาเมื่อก่อนเราก็เคยท าเรื่องราคาหินเหมือนกัน     ผมจะให้ดู 



 ๗ 
ความแตกต่างกันนะครับของค าว่าหิน ที่จะเอามาท าหินนี้นะครับ คือหินคลุกของหมู่ที่ 
1 ที่ท าบ้านนางเหื้อง ครับหินที่ใช้ก็หินเดียวกับท่ีเอามาท าตัวนี้ครับ ราคาอยู่ที่ตารางเมตร
ละ 400 กว่าบาทครับ แต่ตัวนี้อยู่ที่ 900 กว่าบาทครับ ผมว่าราคามันข้ึนไปเร็วนะครับ 
ขอให้พิจารณาเรื่องหินใหม่นะครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  เชิญท่านนายครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับผมเองก็ขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง พื้นทางหินคลุกครับ ซึ่งเป็น

รายการจากวัสดุ ค่าขนส่งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทางสมาชิกได้รับทราบในประเด็นที่มี
ความต่างกัน ที่ท่านสมาชิกได้ชี้แจงไปครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 

 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ กระผมนายสุธีรวัฒน์      
รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง จากที่ได้รับมอบหมายจากนายกให้ชี้แจงในส่วนของ
ราคาวัสดุในส่วนของราคาหินคลุก ขออนุญาตท่านประธานสภาแจกเอกสารเพิ่มเติมนะ
ครับ ส่วนเอกสารที่น าเข้าในประชุมสภามันจะมีเฉพาะในส่วนของ ปร.4 ปร.5 และก็แบบ 
ส่วนที่ผมจะแจกเพ่ิมเติมเป็นส่วนเอกสารที่ใช้ในการค านวณนะครับ  ซึ่งไม่ได้แนบกับใน
ตัวที่เข้าสภานะครับ เพราะตัวที่เราท าประมาณการโครงการต่าง ๆ เพ่ือเข้าสภาจะใช้
เฉพาะตัว ปร.4 ปร.5 และก็แบบแปลน ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณ
หรือที่มา จะไม่แนบเข้าไปครับ คือตัวนี้ ตัวที่เราไม่แนบไปเพราะเป็นตัวที่มา เพราะว่าใน
แต่ละโครงการต่าง ๆ ถ้าเราแนบที่มาต่าง ๆ เข้ามามันจะเยอะมาก เพราะตั้งแต่ที่ผมรับ
ราชการมาส่วนใหญ่ก็จะใช้เฉพาะ ปร.4 ปร.5 และก็แบบแปลน  ครับตัวที่ผมแจกไปตัวนี้
คือตัวค่างานต้นทุนครับ ของโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนบปราบ - ถ้ าขรม   ขุน
ทองหลาง  ที่มีผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ซึ่งตัวนี้คิด
มาจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครองนะครบั เพราะในปัจจุบันตัวนี้ การด าเนินการ
ก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งท้องถิ่นของเราจะต้องท างานเกี่ยวกับสร้างสาธารณะ ซึ่งท่านประธาน
คงทราบดีว่าขณะนี้ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนอะไรต่าง ๆ ถ้าเก่ียวกับงานสาธารณะ
เราต้องมีระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้รับรองแบบให้ ซึ่งในตัวนี้ผมก็พยายามหลีกเลี่ยงที่
จะต้องใช้สามัญวิศวกรรับรองแบบ ซึ่งต้องไปหาแบบแปลนมาตรฐานต่าง ๆ มา ซ่ึง
โครงการตัวนี้ในแบบแปลนก็จะมี 2 หน้าตัด คือที่ความหนาหินคลุกท่ี 20 และท่ีความ
หนาหินคลุกที่ 15 เซนติเมตร ส่วนที่มาของราคาครับผมจะไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับ ใน 
ข้อแรกคืองานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม และบดทับปริมาณงานอยู่ที่ 7,000 ตารางเมตร มา
จาก 1. ถนนผิวจราจรหินคลุกกว้าง 6 เมตร ที่นี้เรามีการเคลียริ่งพ้ืนที่ เราถมหินหนา 15 
เซนติเมตร ซึ่งสโลบอยู่ที่ 1 ต่อ 2  ถ้าความหนาอยู่ที่ 15 เซนติเมตร ฉะนั้นต้องออกไป
ด้านข้างอีกข้างละ 30 เซนติเมตร 2 ข้างก็เป็น 60เซนนิเมตร ตัวฐานก็จะเป็นจาก 6 
เมตร บวกข้างละ 30 เซนติเมตร 2 ข้างก็เป็น 6 เมตร 60 เซนติเมตร ที่นี้ในการ
ด าเนินการก่อสร้าง ต้องเปิดพ้ืนที่ให้มากว่าความกว้างที่เราต้องการ คือ 6 เมตร 60 
เซนติเมตร ต้องเป็น 7 เมตร 7 เมตร คูณด้วยระยะความยาว 1,000 เมตร ก็จะเป็น 



 ๘ 
7,000 ตารางเมตร ซึ่งใน 7,000 ตารางเมตร ตัวนี้ค่าด าเนินการซึ่งได้มาจากค่าสรุป
ของค่าด าเนินการ ส่วนราคาที่น้ ามันอยู่ที่ 26 บาทถึง 26.99 บาทต่อลิตร ซึ่งค่าพ้ืนทาง
และบดทับอยู่ที่ตารางเมตรละ 10.53 บาท ก็จะออกมาตามตาราง แต่ที่ในส่วนของหิน
คลุกตัวที่ทางสมาชิกมีความสงสัยว่าท าไมราคาถึงแตกต่างกัน กับในของหมู่ที่ 1 นะครับ 
ตามท่ีผมได้น าเรียนท่านประธานคือตัวนี้เราใช้แบบมาตรฐาน ซึ่งในตัวนี้เราจะมีการบดอัด
ในแบบก็จะมีการบดอัดหินคลุก ซึ่งผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.5 เมตร ตาม
มาตรฐานอยู่ที่ 95 % สแตนดาร์ด ถ้าเปรียบเทียบกับโครงการที่ผ่านมาในตัวของหมู่ 1 
ที่ผ่านมา เราไม่ได้ใช้ตัวมาตรฐานว่าต้องใช้ 95 %  ซึ่งมีแค่ตัวบดทับธรรมดา คือความ
หนาแน่นไม่ได้ถึง 95 % แต่ตัวนี้เราใช้ตามแบบมาตรฐานความหนาแน่น 95 % เมื่อมี
การด าเนินการก่อสร้างแล้วเราต้องกลับมาเทสต์ ทดสอบความหนาแน่น ความหนา โดย
ใช้หน่วยงานที่เชื่อถือได้มาด าเนินการทดสอบชั้นพ้ืนทางหินคลุกนะครับ ที่นี้มาดูในส่วน
ของราคาครับ ราคาหินคลุกตามของพาณิชย์จังหวัดก็จะอยู่ที่ 467 .29 บาท นี่คือราคา
ที่โรงโม่นะครับ ที่นี้ในการคิดค านวณของงานทางต่าง ๆ ต้องมีค่าขนส่งของวัสดุนะครับ 
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงที่งานทางได้ก าหนดเอาไว้ ค่าขนส่งตัวนี้ 55 กิโลเมตร 
ตกราคา 112.71 บาท  ซึ่งตัวนี้ในการคิดของมาตรฐานงานทางของทางหลวง งานหิน 
ดิน ทราย ค่าขนส่งใช้สิบล้อลากพวง ราคา 112.71 บาท ต่อคิว ครับ ราคาวัสดุและค่า
ขนส่งก็จะออกมาเป็น 580 บาท ต่อคิว พอในการท างานของการบดอัดถนนหินคลุก 
ต้องมีส่วนของการยึดตัวในการบดอัด เพ่ือที่จะให้ได้ค่ามาตรฐานให้ได้ 95% ตามแบบที่
ก าหนด ดังนั้นในตัวนี้ส่วนยึดตัวอยู่ที่ 50% บวกมาอีก 50% ก็ใช้ราคา 580 x 1.50 ก็
จะออกมาเป็นราคา 870 บาทต่อคิว ที่นี้พอในการด าเนินการของหินคลุก มันจะมีตาราง
ค่าด าเนินการ บวกราคาในส่วนของการผสม การผสมในท่ีนี้คือการไกล่เกลี่ยกลับไป
กลับมา อยู่ที่คิวละ 24.14 บาท ยังมีอีกตัวหนึ่งคือค่าด าเนินการ และค่าเสื่อมราคาใน   
ส่วนของการบดทับ ก็อยู่ที่คิวละ 84.22 บาท ซึ่งท าให้ราคารวมทั้งหมดอยู่ที่ 987.36 
บาท ต่อคิวนะครับ นี่คือเป็นในส่วนของราคาวัสดุหินคลุก  ครับขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ขอบคุณมากครับ  ผอ.กองช่างที่ได้ชี้แจงละเอียดยิบนะครับ เพ่ือนสมาชิกที่ว่าราคา

หินนะครับไม่ใช่ความหนาแน่น ท่านเพ่ิมหินได้ผมไม่ว่า แต่ราคาผมเช็คราคาเม่ือวาน 
บริษัทท่าไทยอุแท ไมนิ่ง คิวละ 450 บาท ครับ รวมค่าขนส่งครับ แต่นี้บวกไปบวกมา 
900 กว่าบาท มันแพงครับ ท าไมไม่ท าลาดยางครับดีกว่ากิโลละ 1,000,000 บาท 
ดีกว่าซ่อมอีกครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับในส่วนรายละเอียดที่สมาชิกสงสัย และความแตกต่างครับ ผมเองก็อยากให้

ทางผู้บริหารกองช่างเปรียบเทียบครับที่ว่ากิโลละ 1,000,000 บาท และในส่วนของงาน
หินคลุกนะครับที่เราจะท ามีความแตกต่างกันอย่างไร งบประมาณ 1,300,000 บาท 
รายละเอียดที่ทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงนะครับ ก็อยากให้ทางผอ.กองช่างแยกในส่วนของ
ประเด็น ความแตกต่างในส่วนที่ทางสมาชิกมีการซักถามขึ้นมานะครับ ระหว่างหินคลุก
ราคา 1,360,000 บาท ซึ่งมันก็แพงกว่าถนนลาดยางที่มีมาตรฐานที่ว่า 1 กิโลเมตร 
1,000,000 บาทนะครับ วา่มีความแตกต่างกันอย่างไรครับ ก็อยากให้ทางผู้อ านวยการ
กองช่างชี้แจงนะครับที่สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจถึงความต่าง และรายละเอียดต่าง ๆ 

 



 ๙ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับผมขอให้ช่างตอบครั้งเดียวเลยครับ  ท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ ขอเชิญ

คุณประเทพ  ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา   เพ่ือนสมาชิก   คณะผู้บริหารทุกท่าน    กระผม

นายประเทพ  ทองศิร ิสมาชิกเขต 1 ผมก็มีข้อสงสัยเรื่องหินนะครับ   ของผมมีหลักฐาน
พร้อมโรงหินกาญจนดิษฐ์ เขาระบุมาเลยนะครับในเขตอ าเภอบ้านนาสาร รวมค่าขนส่ง
เบ็ดเสร็จ 475 บาทต่อคิว ครับ ผมว่านี้มัน 900 กว่าบาท มันแพงแต่ว่าถ้าท าได้เอาลาด
ยางไปเลยดีกว่าครับ ไม่ต้องหินคลุกแล้ว เพราะราคามันน่าจะได้กัน ครับขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง

ครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 เรียนท่านประธานสภา   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้  กระผม   

นายสุธีรวัฒน์   รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง ผมขอน าเรียนกับท่านประธานสภา
ในกรณีที่ท่านประธานสภาได้แจ้งให้ทราบว่าถนนลาดยางกิโลเมตรละ 1,000,000 บาท 
ผมจะท าความเข้าใจกับประธานสภาว่า ในกรณีถนนลาดยางที่ท่านได้กล่าวว่า กิโลเมตร
ละ 1,000,000 บาท ท่านต้องมองกลับไปด้วยว่าโครงสร้างของถนนลาดยางมีลักษณะ
โครงสร้างงานเป็นเช่นไร ส าหรับโครงการที่พึงผ่านมาในส่วนของถนนลาดยางสายนบ
ปราบ ที่มีระยะทาง 90 เมตร ตัวของถนนลาดยางที่เราพึงท าเสร็จไป ระยะทาง 90 
เมตร งบประมาณอยู่ที่ 300,000 กว่าบาท ผมคิดง่าย ๆ เป็น 300,000 บาทถ้วน ถา้ 
900 เมตร ก็ตก 3,000,000 บาท ถูกไหมครับ คิดง่ายๆ ก่อน  ในกรณีท่ีท่านแจ้งว่า
กิโลเมตรละ 1,000,000 บาท ต้องมาดูก่อนว่าในโครงสร้างของทางตัวนี้ มันมีอะไรบ้าง 
1. มีชั้นวัสดุคัดเลือกหรือไม่ 2. มีชั้นวัสดุลูกรังหรือไม่ หนาเท่าไหร่ 3. มีชั้นวัสดุหินคลุก
หรือไม่ หนาเท่าไหร่ 4. ชั้นผิวทางแอสฟัลท์เป็นแบบชนิดไหน หนาเท่าไหร่ คือถ้าเป็นชั้น
ของลาดยางมี 2 ลักษณะคือเป็นตัวของแอสฟัลท์ 1 ตัว และ  2 เป็นแอสฟัลท์ที่ผสม
พารา ราคาก็จะสูงขึ้น ทีนี้อยากให้ท าความเข้าใจถนนลาดยางกิโลเมตรละ 1,000,000 
บาท จริง ๆ มันไม่ใช่นะครับ มันต้องมาดูในส่วนของลักษณะของโครงสร้างทางว่ามี 
โครงสร้างทางแบบไหน ถ้าบางตัวบางกรณีเป็นงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Recycling 
คือมี 2 แบบ แบบที่ 1 ถึงขุดกัดพ้ืนทางเดิมและปูทับ แบบที่ 2. ลงวัสดุหินคลุกปรับ
ระดับก่อนและก็มาขุดกัดแล้วก็ปูทับ ครับนี่คือในส่วนของงานลาดยางเหมือนกัน ส าหรับ
ในส่วนของกิโลเมตรละ 1,000,000 บาท ผมชี้แจงแค่นี้ มาดูในส่วนของราคาของวัสดุ
ครับ ตามท่ีผมเคยน าเรียนกับท่านประธานและสภาว่าในการค านวณก าหนดราคากลาง
ทุกอย่างมันมีหลักเกณฑ์และ ข้อก าหนดอยู่ว่าที่มาของราคาเราต้องใช้หลักท่ีใด ผมขอ
อนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ในการค านวณราคากลางบอกไว้ว่า 1. ราคา
ของวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดที่ประกาศในพ้ืนที่ 2.ถ้าราคาพาณิชย์จังหวัดใน
พ้ืนที่ไม่มีให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง 3. ถ้าข้อ 1 และ 2 ไม่มีให้ใช้การ
สืบค้น ครับต้องเรียงตามล าดับ คือ 1,2,3 ซึ่งในตัวของโครงการตัวนี้หินคลุกราคา



 ๑๐ 
พาณิชย์จังหวัดมี 400 กว่าบาท รวมค่าขนส่งอีก 100 กว่าบาท พอในการ
ด าเนินการตามที่ผมแจ้งไปแล้วว่า มันจะมีค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาในส่วนของการ
ผสม และค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาในส่วนของการบดทับ แต่ถ้าสมมติว่าโครงการ
ตัวนี้ เป็นโครงการถนนหินคลุกแบบไม่มีการบดอัด แค่ลงวัสดุแล้วเกลี่ยเรียบอย่างเดียว 
ราคามันก็ไม่ถึง 900 กว่าบาท แต่ถ้าตราบใดที่เราใช้ตามแบบให้มีการบดอัด บดทับ 
ความหนา 15 เซนติเมตร ให้ได้ความหนาแน่นที่ 95 % ตามแบบแปลน ราคามันก็ต้อง
สูงขึ้นตามล าดับ ครับ  ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ท่านผอ.กองช่างครับ  ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู ขอเชิญ

ครับ 

 

นายทวีศักดิ์   ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องหินนะครับการที่เราสืบราคายึดราคาจาก

พาณิชย์จังหวัด  ก็ต้องดูท้องตลาดด้วยครับ ไม่ใช่เอาแต่ราคาพาณิชย์จังหวัด เราท าเพ่ือ
ประโยชน์ของชาวบ้านนะครับ ไม่ใช่เอาพาณิชย์จังหวัดอย่างเดียวนะครับ  ถ้าท้องตลาด
300 บาท พาณิชย์จังหวัด 500 บาท  เราก็ต้องหาตัวมาชี้วัดเอาว่าเอาตัวไหนที่ได้ราถูก
กว่านะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ท่านอ่ืนมีไหมครับ ขอเชิญคุณประเทพ  ครับ ขอเชิญครับ 

 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับผมขอเห็นด้วยกับคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ เมื่อกี้ค าท่ีว่าท าเพ่ือประชาชน บาง

ทีช่างเขาไม่ได้มาด้วยการเลือกตั้งนะครับ เขาเรียนมา  แต่ว่าพวกผมนี้มาจากการเลือกตั้ง
ของชาวบ้าน  ผมก็ต้องเอาภาษีชาวบ้านให้ได้มากประโยชน์ที่สุด  ราคากลางของผมมีอยู่
ตอนนี้ ที่ส่งถึงที่เลย 400 กว่าบาท บวกหมดแล้วเขาก าหนดมาเลย  ในเขตอ าเภอบ้าน
นาสาร ราคาไม่เกินลูกบากศ์ละ 375 บาท แต่ว่าท่านไปเอาแต่ราคาพาณิชย์   แต่ว่าถ้า
ท าต่ า ๆ ได้มันก็จะดี ถนนมันจะได้ขยายไปยาวไปอีกนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณวันชัย  สวัสดิโกมล  ครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ผมวันชัย สวัสดิโกมล สมาชกิสภาเขต 2 หมู่ 5 คิดว่าเราประชุมมา 2 ครั้งแล้ว
ครับ เราต้องมาพบกับระเบียบใหม่ 2 ครั้ง ผมว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้เราจะพบกับราคาแบบ
นี้ไปเรื่อย ๆ ฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าเม่ือเราท างาน เราไม่ยึดระเบียบ เราไม่ยึดหลักการเรา
จะเอาอะไรมาเป็นตัวยึดครับ ผมจ าได้เข้ามา 2 ปีแรกผมเคยเถียงกับคณะผู้บริหารเพราะ
สาเหตุอะไรครับ เพราะสาเหตุสมัยก่อนเราท างานเราไม่ได้ยึดระเบียบเพราะเราไม่เห็น
ระเบียบ ผมอยู่มา 4 ปี ปร.4 ปร.5 ผมไม่เคยเห็นครับ พอเรามาอยู่พอเรามาท างานพอ
เรามามีระเบียบขึ้นมา ผมคิดว่าเราต้องท าใจนะครับ ถ้าเมื่อเราท างานเราไม่ได้ยึดระเบียบ 
เหมือนไม่อ้างพาณิชย์จังหวัด เราจะไปอ้างไหน ครับขอบคุณมากครับ 

 
 
 



 ๑๑ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ  ผมเข้าใจครับ แต่เราต้องอ้างถึงราคาท้องถิ่นด้วยครับ ท่าน
ซ้ือข้าวสารบ้านดอนถังละ 100 บาท นาสารถัง 80 บาท ท่านซื้อไหนครับ ครับอยู่ที่ว่า
มองต่างมุมนะครบั พวกผมเป็นสมาชิกสภามีอุดมการณ์นะครับ เพ่ือปกป้องประโยชน์ของ
พ่ีน้องประชาชนทุกบาท เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้ให้คุ้มค่านะครับ ผมเห็นด้วย
โครงการนี้ มีประโยชน์แต่ว่าพวกผมสมาชิกสภาคิดดูนะครับ กี่ครั้งที่นายช่างท าโครงการ
ผิดนะครับ ครั้งก่อนท่านวันชัย แปรญัตติว่าโครงการเหล็ก ผมไปเช็คเหล็กเหลือ คิดดูถ้า
ผมไม่ตรวจสอบ ถ้าผมไม่แปรญัตติอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่าน
นายกครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับในส่วนของรายละเอียด ที่ทางกองช่างประมาณการหรือใช้ราคากลางพาณิชย์
นะครับ ก็เป็นหลักการของช่างที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดนะครับ ในส่วนของ
การใช้ราคากลาง ผมก็มีความเห็นด้วยนะครับกับความคิดของท่านสมาชิกที่ว่าถ้าเราไป
ซื้อของต้องเอาของถูกกว่า แต่ในระเบียบของการท างานของกองช่างซึ่งต้องใช้ราคากลาง
พาณิชย์ก่อนจึงจะเลือกเป็นราคาในท้องถิ่น  ถ้าราคากลางพาณิชย์ไม่มีสามารถสืบค้นได้ก็
สามารถเอาราคาเทียบเคียงพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ ในส่วนประเด็นตรงนี้ท่านสมาชิกทุกท่านก็
ท าเพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านเพ่ือประชาชน แต่ในส่วนหนึ่งการท างานการประมาณราคา
กลาง หรือว่าการจะท า ปร.4  ปร.5  ซึ่งทางกองช่างก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการประมาณ
ราคา มีรูปแบบในการด าเนินการในส่วนที่จะออกมาเป็น ปร.4 ปร.5 ซึ่งในประเด็นตรงนี้
ผมอยากชี้แจงให้สมาชิกทราบส่วนการท างานของระบบราชการ ความถูกต้องและความ
ถูกใจครับ ต้องแยกกันให้ได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ระเบียบก็ออกมาเยอะนะครับในส่วนต่าง ๆ 
ท่านประธานสภาก็รู้นะครับในเรื่องระเบียบ  แต่ในสิ่งที่เราจะท าเราก็อยากจะท าให้
ชาวบ้านครับ ซึ่งถ้าเราได้งบประมาณที่ถูกกว่า ได้แหล่งที่ถูกกว่านะครับ สามารถจะไปท า
โครงการอื่นได้ในส่วนตรงนั้น แต่รูปแบบของการประมาณราคา หรือรูปแบบของการท า
โครงการหน่วยงานของรัฐ จะต้องยึดรูปแบบและหลักเกณฑ์และหลักการ ของกองช่างนะ
ครับที่ด าเนินการ ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ขัดสมาชิกนะครับ  แต่รูปแบบประมาณราคาต้องมี
รูปแบบที่ทางกองช่างต้องท าไปตามกระบวนการ ที่ทางช่างได้เรียนรู้มาในส่วนตรงนั้นนะ
ครับ ผมเองก็ขอชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ท่านนายกครับ ที่ท่านว่าตามรูปแบบประมาณการถูกต้อง 

ถูกแบบครับ แต่ท่านอย่าลืมต้องประหยัดด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณบุญรับ  
ครับ  

 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกเขต 1 เหมือนอย่างที่

ท่านนายกน าเรียนเมื่อกี้ความสะดวก สบาย และการด าเนินงานของทางกองช่าง เพ่ือ
ความสะดวก สบายของชาวบ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ใกล้เคียง และจะน าไปถึงพวกท่ีจะมา
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมาดูยาง ดูพ้ืนที่ผาผึ้ง เกี่ยวโยงกัน เป็นเรื่องจริงที่งานจะออกมา
ส าเร็จ แต่งานกว่าจะส าเร็จมันก็ผ่านอุปสรรค อย่างเช่น ราคาที่ท าบุกเบิก บดอัด ความ
หนาแน่น ผมกลัวว่าอย่างที่เราไปดูของซอยนางเหื้อง ท าทุลักทุเล เราก็ต้องผ่านให้ส าเสร็จ



 ๑๒ 
แล้ว แต่ก่อนจะเสร็จยกตัวอย่างว่าประมาณการไว้ถูกต้อง  แตท่ าไม่ได้ตามสเปคที่เรา 
ผมก็เห็นอย่าให้เราพูดตรงไหนที่บกพร่อง ขาดหรือเกิน ตัวนี้เหมือนกันผมต้องติงไว้ก่อน 
ถ้าใครเห็นผ่านผมก็ไม่ว่า แต่ผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะราคาสูงเกินไป อีกอย่างหนึ่งถ้า
ผิดพลาดขึ้นมาทางสภาต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ให้เอากลับไปคิด
และน าเข้าใหม ่แต่ถ้าคิดไม่ได้ เอาเสนอราคานั้นค่อยว่ากันใหม่ที่หลัง ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณประเทพ  ทองศิริ  ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิก   และคณะผู้บริหาร  กระผม นายประเทพ  

ทองศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ โครงการนี้ก็ยกตัวอย่างคล้าย ๆ  กับโครงการที่
ขุดลอกหนองข้างบ้าน สท.ทวีศักดิ์  ครับคุยกันมาบอกว่าตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่มีคนท า  แล้ว
เห็นมีผู้รับเหมายังมาท าได้ครับ เหมือนกันกับโครงการนี้นะครับ ต้องเอาไปคิดใหม่นะครับ 
ถ้าท าอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี  ครับ 

 

นายสิทธิชัย  มีศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธาน  ผมสิทธิชยั  มีศรี   สมาชิกสภาเขต 2  ผมเองก็ต้องขอบคุณ
เพ่ือนสมาชิกท่ีมาตั้งข้อสังเกต ถึงการประมาณการในเรื่องของหิน แตป่ัญหาที่เกิดขึ้น ผม
ว่าอยากให้เพ่ือนสมาชิกที่สภาแห่งนี้ช่วยพิจารณา  ต่อไปข้างหน้าการท างานเหมือนท่าน
วันชัย พูดในเรื่องของระเบียบต่าง ๆ ที่น ามาใช้ กับความเป็นจริงถ้าเป็นไปได้ผมก็ให้ปรับ
ลดในส่วนค่าหินลงมา  แต่ถ้าท าไม่ได้โครงการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น  ไม่ได้สนองความ
ต้องการของพ่ีน้อง สนองความเดือดร้อนของพ่ีน้องที่เกิดขึ้น ในเมื่อจะพิจารณาในอนาคต
นี้ ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกช่วยทบทวนด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญผอ.กองช่าง  ครับ   

 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ    ผู้อ านวยการกองช่าง 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภา  กระผม

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาต ิ ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภา น าเรียน
เสนอเพ่ิมเติมครับ เมื่อเดือนที่ผ่านมากระผมไปอบรม ในส่วนของการค านวณราคากลาง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง  ที่เขาจัดอบรมราคากลางเนื่องมาจากว่า
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ต่อไปเราต้องท าการลงราคากลางลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ระบบที่ออนไลน์ครับ ในตัวที่ผมไปอบรมครั้งนั้นของกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้จัดนะครับ 
ซึ่งก็มีทั้งประเภทของงานอาคาร ประเภทของงานทาง ประเภทของงานสะพานและท่อ
เหลี่ยมและงานชลประทาน วันที่อบรมจัด 3 วัน เขาอบรมในส่วนของงานอาคารและงาน
ทาง ซึ่งส่วนของงานสะพานและชลประทานนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานอาคารกับ
งานทางได้ครับ   ซึ่งในกรณีตัวก าหนดราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เขายึดตาม
หลักเกณฑ์ของการค านวณราคากลาง ของราชการ ซึ่งตัวนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งใน
การค านวณราคากลาง ต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ากับระบบ EGP ซึ่งต้องไปเกี่ยวข้องกับ



 ๑๓ 
งานคลัง ซึ่งพอในราคาวัสดุแต่ละตัวที่เราน ามาใส่ตัวนี้ ค่างานจะมีมาให้ พอพิมพ์
สมมติงานทางก็จะมีงานถางป่ากข็ึ้นหัวงานถางป่ามาให้ตารางเมตรละเท่าไหร่ งานหิน
คลุกเท่าไหร่ งานลูกรังเท่าไหร่ พอหัวงานตัวนั้นขึ้นมาเสร็จ ในส่วนของราคากลาง ราคา
วัสดุ ให้เราคลิกไปมันก็จะไปเชื่อมโยงกับของพาณิชย์จังหวัด ซึ่งเขาได้ท าระบบลิงค์ไว้
เรียบร้อยแล้วว่าราคาพาณิชย์จังหวัดมีอยู่ในจังหวัดตัวเองเท่าไหร่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
มันก็ข้ึนเฉพาะของสุราษฎร์ธานี ของกระบี่ก็ขึ้นเฉพาะของกระบี่ ของนครก็ขึ้นเฉพาะของ
นคร พอขึ้นลิงค์กับระบบของพาณิชย์จังหวัด ในการท าราคากลางมันก็ต้องเลือกราคาของ
พาณิชย์จังหวัด ซึ่งถูกต้องตรงตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์ของราคากลางของทางราชการ 
พอได้ตัวนั้น ไปดูค่าแรงมันก็มีบัญชีค่าแรงขึ้นมาให้ เหมือนในกรณีของงานถนน เราก็ต้อง
ไปเทียบกับราคาน้ ามัน ก็ข้ึนมาให้ว่าถ้าราคาน้ ามัน 26 บาท ถึง 26.99 บาท ค่างาน
ต่างๆ มันจะมีอะไรบ้าง มันจะขึ้นมาให้หมด   ซึ่งในตัวนี้เดิมจริง ๆ  ในการประมาณการ
ของท้องถิ่นแต่ละที่   เขาก็ใช้หลักตัวนี้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพราะเขาก็ต้องไปยึดตาม
ข้อก าหนดและก็หลักเกณฑ์ของการค านวณราคากลางของทางราชการ และที่ผมทราบ
ข่าวมาเบื้องต้น   ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะประมาณกลางปีหน้าราคากลางทุกตัวตั้งแต ่
500,000 บาทเป็นต้นไปจะต้องลงในระบบทั้งนั้น ซึ่งพอลงในระบบมันจะต้องต่อเนื่อง 
ทางส่วนของช่างประมาณการราคากลางต้องลงระบบแล้วตัวนี้ราคามันจะวิ่งเข้าไปใน
ระบบ EGP ซึ่งเข้าในส่วนของการเงินการคลังด้วย ซึ่งต่อไปจะลดขั้นตอนลงมาเรื่อยๆ ซึ่ง
ตัวนี้ถ้าเราใช้ตามหลักเกณฑ์ตัวนี้มันก็ต้องใช้เหมือนกันทั้งหมด ถ้าทางประธานและ
สมาชิก ผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้มีข้อขัดข้อง ติดขัดในเรื่องของราคาวัสดุต่าง ๆ ก็คือผมก็
ท าตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของราคากลางต่าง ๆ ของราชการแต่ถ้าเราจะ
เปลี่ยนแปลงหรือต่อไปในอนาคต เหมือนกับสมาชิกที่เรียนท่านประธาน ก็ต้องเจอแบบนี้
กันเรื่อย ๆ เพราะ 1 ในการท างานของข้าราชการก็ต้องยึดตามหลัก ตามข้อก าหนด ตาม
ระเบียบ ซึ่งเขาก็ประกาศให้ใช้มาเราก็ต้องใช้ตามนี้ เหมือนครั้งก่อนที่เคยมีปัญหาในส่วน
ของค่าเฟคเตอร์ เพราะเฟคเตอร์ตั้งแต่ 5 ปี 10 ปี มันยังไม่เปลี่ยน มันพึงมาเปลี่ยนไม่
นานนี้ครับ เพราะมันส่งผลมาคือเป็นหนังสือค าสั่งตามระเบียบ พอในตัวงานโครงการนี้ถ้า
ท่านประธานมองดูแล้วว่า ค่าวัสดุ หินคลุกอยู่ที่ 978.36 บาท  ถ้าคิดค านวณตาม
หลักเกณฑ์ตัวนี้ ถ้าดูแล้วไม่มีความเหมาะสม จะปรับเปลี่ยนตัวไหนผมก็แจ้งให้ท่าน
ประธานว่าก็คงต้องยึดตามหลักเกณฑ์ตัวนี้ถ้าจะน าเข้ามาใหม่นะครับ เพราะผมต้องยึด
ตามหลักในการค านวณของราคากลางของราชการครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ผอ.กองช่างครับ ท่านนายกมีอะไรไหมครับ ครับถ้าไม่มีผม

ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายนบปราบ - ถ้ าขรม ขุนทองหลาง หมู่ที่ 1   กว้าง   6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,360,000  บาท ได้โปรดยกมือครับ                     

 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล          เห็นชอบ...........6.............เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ.......7............เสียง 
                                                          งดออกเสียง.......-............เสียง 

 
 

 ต่อไประเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 



 ๑๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอเชิญคุณวันชัย  สวัสดิโกมลครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมวันชัย  สวสัดิโกมล สมาชกิเขต 2 หมู่ 5  คิดว่าเราเข้ามาในฐานะนักการเมือง

กันทุกคนครับ เมื่อสภาเป็นผู้บริหารสูงสูดของฝ่ายสภาครับ ผมอยากถามประธานสภาว่าที่
ท่านชี้ขาดว่าไม่เห็นด้วย ผมอยากให้ท่านสภาชี้แจงมาว่าตัวไหนที่ท่านไม่เห็นด้วยครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับท่านวันชัย ที่ท่านได้ซักถามผมนะครับ ผมก็ยินดีตอบนะครับ ผมเห็นด้วยกับ

โครงการนี้แต่ผมมีข้อซักถามว่าท าไมหินมันสูงเกินกว่าครับ ขนาดไม่รวมค่าเฟคเตอร์นะ
ครับท่าน ถ้ารวมค่าเฟคเตอร์เป็นคิวละ 1,300 กว่าบาทนะครับ เงินภาษีชาวบ้านผมว่า
ถ้าท่านเอาราคากลาง เอาราคาท้องตลาด มาผสมกันเข้ากันกลาง เพ่ือท าได้อย่าให้มันน่า
เกลียดแบบนี้ ผมเข้าใจระเบียบคือระเบียบ ท้องตลาดคือท้องตลาด  แต่ถ้ามาเข้ากลางนะ
ครับมันยึดหยุ่นมาท าผมก็เห็นด้วยครับ ท่านยึดระเบียบแต่ต้องยึดราคากลาง และราคา
ท้องถิ่นด้วยครับ ผมไม่ขัดข้องครับ ผมติดข้อเดียวว่าราคาหินซอยนางเหื้อง ห่างกัน 6 
เดือนแต่ราคาผิดกัน ผมถามไปที่ท่าอุแท หลักฐานผมมีผมให้ท่านดูแล้ว รวมค่าขนส่งด้วย
แต่นี้มันแพงเกินไปนะครับผมรับไม่ได้นะครับ   ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณวันชัย       
สวัสดิโกมล 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกเขต 2 หมู่ 5  ผมคิดว่าท่านอาจจะสรุปไปนะครับ 

ผมว่าค่าหินคิว 467 บาท ไม่ได้คิว 900 กว่าบาทเหมือนที่ท่านว่านะครับ ท่านลองดูนะ
ครับว่าค่าหินคิวเท่าใด แต่ท่านมาสรุปว่าหินคิว 900 กว่าบาท ผมเปรียบเทียบให้นะครับ 
ถ้าท่านไปซื้อปลาช่อนมา 1 ตัว ท่านใส่หม้อแกงได้เลยครับ ท่านไม่หามีด หาเขียง หา
เครื่องปรุงครับ หินคิวละ 467 บาท ผมดูใน Google มา 440 บาท แต่ที่ช่างท ามา 
467 บาท ครับแต่ท่านมาเหมา 970 กว่าบาทครับ ท่านตอบไม่ตรงประเด็นครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับรวมค่าขนส่งด้วยนะครับ ของช่างค่าขนส่งไม่รวมที  ค่าเฟคเตอร์ไม่รวมที ถ้ามี

ค่าเฟคเตอร์รวม 1,000 กว่าบาท ถา้ไม่รวมค่าเฟคเตอร์ 900 กว่าบาทครับต่อคิวครับ 
ท่านใดมีข้อซักถามวาระอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านรองพิญญา ครับ 

 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
  กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมก็ฟังมาตลอด
เรามีปัญหาเรื่องราคากลางมาตลอด ค าว่าราคากลาง ท่านต้องเข้าใจค าว่าราคากลางก่อน
นะครับ ผมคิดว่าทั้งประเทศน่าจะใช้ราคากลางอยู่นะครับ  เพราะว่า  1. ข้าราชการกับ
บริหารต้องยึดระเบียบเป็นหลัก ผมก็อยากท าให้ถูกถ้าถูกก็ยิ่งดี  ถ้าท าแล้วเกิดมีปัญหา
ภายหลัง มีนักร้องภายหลัง อย่างนั้นอย่างนี้ท าไม่ถูก ก็เกิดปัญหา ผมคิดว่าคณะผู้บริหารก็
ไม่กล้าไปชดใช้ค่าเสียหาย ถ้าท าไปตามนี้เกิดมีการทักท้วง ซักถาม เราก็สามารถตอบได้
อ้างอิงได้ว่าราคาพาณิชย์จังหวัด ตรงไหนก็ได้ แต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมก็ไม่ได้ไป 



 ๑๕ 
คัดค้าน ไปท้วง อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าประธานสภาและเลขามันก็มีบทบาทหน้าที่แค่
ไหนนะครับ นี่ผมเสนอแนะนะครับไม่ใช่ผมคัดค้านท่านบางครั้งความเป็นกลาง ผมคิดว่า
เราเป็นผู้บริหารสูงสุด หรือว่าท่านมีอ านาจสูงสุดตรงนี้ ผมไม่มีอ านาจไปคัดค้านท่านได้ 
แต่ว่าให้ท่านดูระเบียบนิดหนึ่งครับ  เพ่ือว่าความเหมาะสมครับ ขอบคุณครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญผอ.กองช่างขอเชิญครับ 

 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ    ผู้อ านวยการกองช่าง 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภา  กระผม

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผมขอน าเรียนโครงการนี้ในเรื่องของ
งานหินคลุกนะครับที่เป็นประเด็น เป็นปัญหากันอยู่นะครับ ตามท่ีแจกไปในตารางราคา
หินคลุกอยู่ที่ 400 กว่าบาท บวกค่าขนส่งอีก 100 กว่าบาท ก็จะตกประมาณ 500 
บาท นี่คือในส่วนของราคาวัสดุของหินคลุก พอในการด าเนินการท างานจริง ๆ มันจะต้อง
มีค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา ซึ่งมีอยู่สองตัวคือตัวของงานผสมก็ตกอยู่ที่ 20 กว่า
บาท และยังมีค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา ในส่วนของการบดอัดก็ตกอยู่ที่คิวละ 80 
กว่าบาท เลยท าให้ราคาของหินคลุกทั้งราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าด าเนินการ ตกเป็น 900 
กว่าบาท นี่คือตามเอกสารที่ผมแจกเพ่ิมเติมนะครับจะแยกให้ ที่ 900กว่าบาทนี้ มันจะมี
ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง และก็ค่าด าเนินการ ครับมันไม่ใช่เฉพาะราคาหินคลุกอย่างเดียว เพราะ
ในการท างานจริง ๆ การกรีดผสมการบดมันต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับจ้าง ไม่ใช่ผู้รับจ้าง
กรีดให้ฟรีๆ ที่อาจจะมองดูแล้วว่าหินคลุกท าไมมันถึงดูเยอะ แต่จริง ๆ ตัวนี้ 900 กวา่
บาทมันรวมหมดครับ รวมทั้งวัสดุ ค่าขน ค่าท างาน ในตัวนี้มันก็เลยท าให้มองดูว่าราคา
สูงขึ้น ที่ผมน าเรียนให้ท่านประธานทราบก็คือเราต้องมาแยกว่าค่าวัสดุต่างหากรวมกับค่า
ด าเนินการด้วย มันไม่ใช่เป็นแค่ค่าหินคลุกอย่างเดียว  และตัวนี้ท าไมต้องสูงกว่าโครงการ
อ่ืนที่ผ่านมา เพราะมันเป็นการกรีดบดอัด ตามมาตรฐานให้มีความหนาแน่นที่ 95 %  ผม
ขอน าเรียนว่าถ้าถนนเส้นนี้ได้ท า หรือได้เกิดภายในปีนี้ ปีหน้าทางสภาจะขอท าเป็น
ถนนลาดยางก็สามารถท าได้เลย โดยการ Prime Coat และปูยางทับ  แต่ถ้าเราทิ้ง
ระยะเวลาไปนิดหนึ่งอาจจะต้องมีการกรีดหน้าและบดหน้าใหม่ และก็สามารถลงยาง
Prime Coat และท าเป็นถนนลาดยางได้เลย ซึ่งตัวนี้มันก็เป็นมาตรฐานที่เราต้องให้ความ
หนาแน่นเอาไว้ แต่เหมือนถนนโครงการที่ผ่านมาค่าวัสดุมันจะถูกกว่าเพราะรวมค่าขนส่ง
แล้ว ที่นี้พอมีการบดทับไม่ใช่บดอัดแน่น 95 % มันก็เลยท าให้ค่าวัสดุค่าด าเนินการถูก
กว่าเมื่อเราเทียบต่อคิว ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์  ชูหนู  
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
  ครับตอนนี้ก็เข้าสู่วาระอ่ืนครับ ผมก็จะฝากเรื่องงานก่อสร้างหน่อยครับเพราะ
ตอนนี้ระเบียบใหม่สามารถเบิกได้นะครับ รถอะไรก็มีพร้อมครับ ก็ขอให้ออกไปช่วยกัน
ตรวจสอบให้เรียบร้อยหน่อยครับ งานก่อสร้างก็มีอยู่ตัวสองตัวครับ อยากจะถามช่างว่า
เหล็กเวลาการต่อช่วงหัวเหล็กจะต่อตรงเลยหรืองอหัวให้มันติดกันได้เลยครับ ผมอยาก
ถามว่าหลักการต่อเหล็กเขาต่อแบบไหนครับ 

 



 ๑๖ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญผอ.กองช่างครับ 
 

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาติ    ผู้อ านวยการกองช่าง 
เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภา  กระผม

นายสุธีรวัฒน์  รังสิมันตุชาต ิ ผู้อ านวยการกองช่าง  ในกรณีการต่อเหล็กถ้าเป็นงานเหล็ก
คาน ของอาคารต้องมีการงอหัวที่ 180 องศา และต่อทาบที่ระยะห่างเท่ากับ 40   เท่า 
หรือ 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง  อย่างในกรณีงานเป็นเหล็กตะแกรงพ้ืน    ถ้าเป็นตัว
wire mesh   ก็จะมีระยะซ้อนทับประมาณ 5 ซม.   ครับซึ่งตัวนี้ลักษณะการต่อทาบก็
แล้วแต่ลักษณะของงานนะครับที่เราใช้    ถ้าเป็นงานโครงสร้างของอาคาร พวก  คาน   
เสาต้องประมาณ 50 เท่าหรือ 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง  แตใ่นกรณีถ้าเป็นเหล็ก
ตะแกรงพ้ืนก็ไม่น้อยกว่า 50 ระยะทาบ  ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ท่านอ่ืนมีไหมครับ  ขอเชิญคุณประเทพ  ทองศิริ  ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมขอสอบถาม

เรื่องฝายนะครับบ้านป้ายองนะครับ แถวสวนผู้ใหญ่ระครับ เมื่อก่อนนายกเคยรับปากว่า
จะมีงบ ปภ.มาท านะครับ นี่ก็ผ่านไปก็เวลาเนิ่นนานแล้วครับ เห็นเอายิบซั่มอะไรไปถม
ด้วย การใช้งานผมว่ามันจะไม่เต็มร้อยนะครับ เพราะชาวบ้านถามผมมาว่าท าไมไม่ท าให้
สักทีครับ  และอีกเรื่องหนึ่งครับชาวบ้านถามมาอีกท่ีได้เอาดินไปถมหนองโพหอม ให้ช่วย
แก้ไขให้ด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านรองพิญญา  ครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมก็ขอชี้แจงเรื่อง

ฝาย เมื่อก่อนเรื่องฝาย ปภ.ก็ได้ลงมาครั้งหนึ่ง มาส ารวจแล้ว แต่เป็นการขุดลอก ท่านคง
จ าได้เขาบอกว่าจะมาขุดลอก แต่เรามีปัญหาเรื่องฝายอยู่เลยท าเรื่องเสนอไป ก็ติดตาม 
เขาก็บอกว่าอยู่ระหว่าง แต่จริง ๆ แล้วที่เอายิบซั่มไปใส่แก้ปัญหาเรื่องน้ ากัดเซาะลงสวน
ชาวบ้าน เพราะถ้าน้ าไปทางนั้น น้ ายังลอดใตน้ะครับ เพราะน้ าจะไปแทงสวนบริเวณ
ด้านข้าง เราไม่ได้เอาไปกั้นน้ าหรือไปขวางน้ า ผมก็รู้สภาพพ้ืนที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่น้ ากัด
เซาะ จุดกั้นน้ าระหว่างพรุพีกับคลองปราบนะครับ แต่เราไปกั้นเพ่ือชะลอน้ าช่วงนี้ไว้ใช้
หน้าแล้งบางส่วน แต่บางส่วนก็ลอดใต้ฝายอยู่ แต่ประธานสภาก็ได้ว่าให้เราเอางบจ่ายเงิน
สะสมไปใช้  เพ่ือประมาณราคากลางของฝายตัวนั้นประมาณ 3,000,000 กว่าบาท เรา
มีงบประมาณแค่  2,000,000  บาท   เราไม่สามารถท าได้ครับ  เราจ าเป็นต้องรอ
งบประมาณ แต่ตอนนี้ก็ได้แบบแปลนและก็ไปเสนอหน่วยงานอื่นอยู่ครับ ไม่ใช่นิ่งนอนใจ
ครับ ได้แบบแปลนจาก ปภ.จังหวัด และของบจากหน่วยงานอื่นอยู่ ท าการของบอยู่ตอนนี้ 
แต่การของบจะอนุมัติได้ช่วงไหนเราก็ไม่คาดได้ครับ เพราะเราก็ส่งไปหน่วยงานต่าง ๆ เรา
ก็ผ่านอ าเภอเรียบร้อยครับ ผมก็เอาเรื่องนี้เข้าไปคุยกับนายอ าเภอว่าปัญหาของเราคือ
ปัญหาใหญ่ แก้ไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นฝายกั้นน้ า มีสวนเงาะ สวนทุเรียนเยอะแยะ  อ าเภอก็



 ๑๗ 
ส่งต่อไปหน่วยงาน ถ้าเราไปจ่ายขาดเงินสะสมก็ไม่พอเงินเรามีไม่พอ จริง ๆ ผม
อยากจะจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ให้จบไปเลย ให้แล้วเสร็จไปเลยเพราะจะได้แก้ปัญหาได้
ตลอดไปครับ ต้องรอหน่วยงานอื่น เพราะเกินก าลังของเรา ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณประเทพ  ทองศิริ  ครับ 
 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร เรื่องฝายวันนั้นที่

ได้ประชุมกันมา นายกไม่ได้พูดแบบนี้กับผมเลยนะครับ  นายกรับปาก 100 เปอร์เซ็นต์
ว่าได้แน่นอน หลักฐานมีอยู่นะครับ ผมก็บอกชาวบ้านไปว่านายกรับปากไปแล้วว่าได้
แน่นอน เขาก็สะท้อนกลับมาหาผมอีกนะครับว่าได้แน่นอน แต่ยังไม่ได้ท า เขาก็อยากจะ
ได้อยู่ครับตัวนี้ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
เรียนกราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน วันนั้นที่ผมคุยก็ไม่ได้ดูยอดเงิน

สะสม คือใช้ในงบของเทศบาลต าบลคลองปราบ แต่หลังจากวันประชุมมาดูงบประมาณ
แล้วให้ช่างไปเอาแบบของ ปภ.จังหวัด มา 3,000,000 กว่าบาท ค าว่าแน่นอนคือจ่าย
ขาดเงินสะสมของเทศบาล  แต่ที่นี้งบประมาณไม่เพียงพอก็ไม่สามารถจ่ายขาดได้ แต่
ตอนนี้ก็ได้ท าแบบเพื่อยื่นไปหน่วยงานอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานนอกนะครับ 
ซึ่งวันนั้นที่มีการประชุมสภา ผมก็ได้พูดในส่วนของเงินสะสมที่จะเอาเงินเทศบาลไปจ่าย
ขาดเงินสะสมแน่นอนนะครับ แต่มันเกิดปัญหาว่ายอดเงินไม่เพียงพอก็อยากให้สมาชิก
ชี้แจงกับชาวบ้าน ส่วนประเด็นที่ได้แน่นอนนั้นได้แน่นอนของเงินสะสมของเทศบาลต าบล 
คลองปราบ แต่ตอนนี้คืองบประมาณไม่เพียงพอครับ ส่วนประเด็นหนึ่งก็ของโกอ้ิง เมื่อ
ก่อนที่ได้มีการขุดลอกนะครับ ก็ได้มีการร้องเรียนจากชาวบ้าน ซึ่งผมเองก็ให้ท่านปลัด
เรียกชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน ให้มาชี้แจงหลาย ๆ ท่านนะครับ บางคนไม่มานะครับ ก็
ได้สรุปประเด็นเป็นหลายประเด็น บางคนไม่รู้นะครับว่ามาท าเรื่องอะไร ซึ่งจริง ๆ แล้วผม
ก็เคยพูดในสภาว่าไม่ได้มาถมและไม่ได้ท าให้ปลาในแหล่งน้ าเสียหาย ก็บอกกับทางสภาไป
แล้ว ส่วนถนนตรงนี้ก็โค้งจริง ๆ ก็มีการขนย้ายดินมาเพ่ือต้องการเสริมถนน แต่ทีนี้ดินมัน
เป็นเลนนะครับ ในสวนของโกอ้ิงเมือก่อนก็มีการใช้แบ็คโฮขุดลอกทางระบายน้ า วันนั้นแก
ก็ได้มาพูดคุยปัญหาความเดือดร้อน ผมก็ได้แก้ไขช่วงที่ผู้รับเหมาให้เอาเครื่องจักรออก ก็
ไม่มีปัญหา ในสวนชาวบ้านที่เดือดร้อนหลายรายนะครับ ที่ได้มาร้องเรียนนะครับว่า ผม
ท าให้แหล่งน้ า ท าให้อะไรเสียหายบริเวณตรงนี้ ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการร้องเรียนอยู่นะครับ ใน
ส่วนของดินที่ไหลไปแข็งตัวอยู่นะครับ ต่อไปจะปรับขึ้นมาแต่ส่วนตอนนี้ก็อยู่ในการ
ร้องเรียน ซึ่งถ้าผมไปแก้ไขตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ก็อยากจะรอ
เพราะมีการตรวจสอบของศูนย์ด ารงธรรม   เพราะมีผู้ไปร้องเรียนนะครับ  ชาวบ้าน
เดือดร้อนหลายรายนะครับ แต่ก็ได้เรียกมาสอบถามเบื้องต้นครับ มาไม่ก่ีคนประมาณ 3 
คนนะครับ ซึ่งที่มาเขาก็บอกว่าเขาไม่เดือดร้อนอะไร ผมก็บอกว่าการร้องเรียนนะครับมัน
ก็เป็นปัญหากับผู้ที่ไปลงชื่อ  ก็มีปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับ จริงๆ  ถ้าท่านเดือดร้อนก็
สามารถมาพูดคุยได้  ส่วนหนึ่งก็ไปร้องศูนย์ด ารงธรรม  ในหมู่ที่ 1 ผมยกตัวอย่างให้ท า



 ๑๘ 
สวนนายสุพจน์  เกิดกุล เดือดร้อนด้วยมีรายชื่อด้วยในการร้องเรียน และมีหลาย ๆ 
ท่าน ที่ร้องเรียนรายชื่อก็มีหมด  ทางอ าเภอก็จะตั้งกรรมการ  ส่วนหนึ่งก็จะให้เทศบาล
ต าบลคลองปราบตั้งกรรมการเรียกมาสอบถาม ไม่ได้สอบสวน สอบถามความเดือดร้อนที่
ทุกท่านลงรายชื่อในการร้องเรียนผู้บริหารถมท่ีสาธารณะ ผมก็ไม่ได้ให้เสียหาย ด้วยดินมัน
เป็นดินเลนก็มีการไหลและแข็งตัว  ถึงตอนนี้ก็อยากจะชี้แจงให้ทราบว่าต้องมีการแก้ไข 
แต่ตอ้งรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เขาไปร้องเรียนไว้ ถ้าเราไปแก้ไขตอนนี้ก็ไม่
ถูกต้องนะครับ ในการที่มีราษฎรในพื้นที่ไปร้องเรียน ในส่วนของโกอ้ิงก็มีการแก้ไขตั้งแต่
ช่วงต้น ๆ  ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญคุณบุญรับ  แท้นทอง ครับ 

 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
เรียนท่านประธานสภา  สมาชิก  และคณะบริหาร ผมก็มีเรื่องเด็กหารือครับ ฝ่าย

บริหารสืบเนื่องมาวันนั้นเขาประชุมส านักงาน  มีการพูดกันหลายเรื่องมาเรื่องสุดท้ายเรื่อง
เงินค่าจ้างค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเหมา ผมก็สงสารเด็กปีใหม่จะต้องกินต้องใช้หรือ
กลับบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ ซื้อของไปฝาก ท่านปลัดบอกว่าให้ออกวันที่ 5 ผมถามว่าถ้าคนไม่มี
อะไรกิน ผมยอมรับในระเบียบ แต่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งให้เขาไม่ได้หรือปีหนึ่ง เฉพาะปีใหม่
เดือนเดียว ครั้งเดียว แต่ขอปีใหม่เดือนเดียวได้ไหม ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ท่านบุญรับ ที่ท่านรับฟังปัญหา ของเจ้าหน้าที่ ขอเชิญท่าน

นายกครับ 
 

นายสุกิจจา  สถิตเสถียร   นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
ครับในประเด็นตรงนี้  ประเภทส่วนราชการกับส่วนจ้างเหมา  และพนักงานจ้าง

ทั่วไป ผมเองก็เคยพูดในส่วนเงินเดือนครับ อยากให้ออกพร้อมกัน จริงๆก็อยากให้ทาง
หัวหน้าส านักปลัดช่วยชี้แจงหน่อย และส่วนหนึ่งก็อยากให้ทางคุณประพจน์ มี
รายละเอียดให้ทางสมาชิกได้รู้ว่าเหตุผลอะไร ที่เบิกล่าช้า คือจริง ๆ เงินเดือนก็อยากให้
พร้อมกันกับคณะผู้บริหาร แต่มันติดด้วยระเบียบครับ ผมจะให้ทางหัวหน้าส านักปลัด
ชี้แจงเรื่องรายละเอียดนะครับ ว่าเป็นอย่างไรนะครับ ขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินของหลวง
นะครับ ต้องไปเป็นตามระเบียบครับ จริง ๆ ถ้าเป็นงานเอกชนครับก็ไม่ใช่ปัญหา พอเป็น
ของราชการก็มีปัญหา ของเทศบาลนาสารก็เหมือนกันนะครับวันที่ 1 ไม่ได้ออกนะครับ 
ส าหรับพวกจ้างเหมา มีระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างไรเดี่ยวให้ทางหัวหน้าส านักงานปลัด
ชี้แจงครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญมากครับ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดครับ 
 

นายวุฒิชัย  แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน และคณะผู้บริหาร   กระผม

วุฒิชัย   แผ่นศิลา    หัวหน้าส านักเทศบาลต าบลคลองปราบ       ผมขอชี้แจงเงินเดือน
ข้าราชการ หลักการเบิก ให้จ่ายก่อน 3 วันท าการของสิ้นเดือน ส่วนที่เกี่ยวข้องอีกส่วน
หนึ่งก็คือจ้างเหมาบริการ หลักการคือเสร็จงานให้ส่งงานถึงจะเบิกจ่ายได้ นี่คือหลัก    



 ๑๙ 
เสร็จงานหมายความว่า เราท างานหนึ่งเดือน แล้วส่งงานถึงจะเบิกได้ ถ้าเราจะเบิก
ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่เป็นไปตามสัญญา ที่ไหนกล้าเสี่ยงก็กล้าเสี่ยง
นะครับ ส่วนใหญ่เขาไม่เบิกให้นะครับ แต่ว่าถ้าท่านบอกว่า 1 เดือนนะครับ ในรอบ 1 ปี
น่าจะเบิกให้ได้ อันนี้เขาก็รู้เหมือนเรานะครับ สตง.เขาก็รู้เหมือนเรานะครับ จ้างเหมาเขา
ก็มาดูเดือนสุดท้ายครับเดือนธันวาคม ขอบคุณครับท่านประธาน 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ  คุณวุฒิชัย ก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ ขอให้คุณบุญรับ ได้พูดกับ

น้อง ๆ ให้เข้าใจครับ  ขอเชิญคุณบุญรับ  ครับ 
 

นายบุญรับ  แท้นทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมเข้าใจระเบียบก็คือระเบียบ เราต้องรู้ว่าเขามีอะไรเหมือนเราไหม เราเข้าใจเขา 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับคนเรามันไม่เหมือนกันครับ ฐานะไม่เหมือนกัน ความคิดไม่เหมือนกัน 

อุดมการณ์ไม่เหมือนกัน แต่สมาชิกตอนนี้เงินเดือนของท่านออกแล้วนะครับ เพราะ
ระเบียบให้ออกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการครับ ขอเชิญท่านประเทพ  ครับ 

 

นายประเทพ  ทองศิริ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมก็ยังไม่จบทีครับเรื่องที่เอา

ยิบซั่มไปถม ผมอยากจะขอรายจ่ายใบเสร็จที่เอาไปถมนะครับ ค่าใช้จ่ายได้ไหมครับ ว่าใช้
จ่ายไปเท่าไหร่ ขอบคุณครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน เรื่องค่าใช้จ่าย

เดี๋ยวผมเอาใบเสร็จมาให้ ใบเสร็จมีเรียบร้อย ผมคิดว่าไม่มีปัญหาตรงนี้ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณวันชัย  ครับ 

 

นายวันชัย  สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ผมวันชัย  สวัสดิโกมล เขต 2 หมู่ 5 ครับ ผมอยากจะเสนอเรื่องไปถึงฝายบริหาร

สักเรื่องหนึ่งครับ ผมคิดว่าการที่เราเข้าไปท างานเราก็เห็นแล้วว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อน
โดยเฉพาะหมูที่ 5 ของเรา พอมาประสบกับ สปก. เลยท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ที่ท าทาง
กันไม่ได้ครับ ผมอยากจะเสนอว่าขอซื้อแบคโฮสักคันครับ ผมอยากจะซื้อแบคโฮสักคัน
เพราะว่า ผมปรึกษาแล้วจะเอาเงินสะสมไปสร้างถนนแต่มันท าไม่ได้ครับ ต้องเอางบกลาง
ไปท า ผมกใ็ห้ชาวบ้านที่เดือดร้อนลงชื่อประมาณ 40 - 50 รายชื่อ เพ่ือจะได้ซ่อมถนน
บนเขาสักทีครับ เพราะถ้าเราไปรอให้ สปก.  เส้นนี้ผมคิดว่าคงจะยากถ้าคอนกรีตไม่ได้ก็
ขอให้ได้ซ่อมปีละครั้งก็พอ ขอฝากแค่นี้ครับ 

 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

ครับขอบคุณมากครับท่านวันชัย เอางบกลางได้ครับ ไม่ต้องเอางบสะสมครับ งบ
กลางอนุมัติได้เลยครับ ขอเชิญท่านรองวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  

 

นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ขอรบกวนจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่ เทศบาลคลองปราบได้จัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม  2561 เรื่องของขวัญนะครับ
ใครที่จะสนับสนุนก็ยินดีนะครับ  เพ่ือน าไปเป็นรางวัลให้ชาวบ้านในจับฉลากครับ ในคืน
วันที่ 28 ก็มีร าวงเวียนครกวงแหลมสลับลายครับ  แล้วกอี็กงานก็คืองานวันเด็กวันที่ 12 
มกราคม 2562 ปีนี้ก็ได้ประชุมแล้วจะจัดที่ผาผึ้ง ท่านใดจะซื้อของขวัญเพ่ือมอบให้เด็กที่
มาร่วมกิจกรรมก็ยินดีครับ เพราะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ต้องยึดถือระเบียบครับ ขอเชิญทุก
ท่านประชาสัมพันธ์ให้เด็กทราบด้วยในวันที่ 12 มกราคม 2562 ครับ นี้ก็มีหน่วยงาน
หลายหน่วยงาน รพ.สต.เลี้ยงข้าวผัด สวนสละอาทิตย์เลี้ยงน้ า ใครมีความประสงค์จะเลี้ยง
บอกล่วงหน้าครับ จะได้จัดสถานที่ให้ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับท่านอ่ืนมีไหมครับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่มีไหมครับ ขอเชิญ

คุณทวีศักดิ์  ชูหนู  ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับผมขอฝากเรื่องการตั้งงบประมาณ โครงการแต่ละโครงการ ถ้าคิดว่าท าไม่ได้ที

หลังไม่ต้องเอามานะครับเอาไปท าตัวอื่นที่ว่าท าได้ครับยกตัวอย่างเช่นโครงการทัศนศึกษา 
ดูงาน ของเราถ้าผิดระเบียบทีหลังไม่ต้องตั้งนะครับ ขอให้พาไปในงบกลางหรือว่าจัดท า
โครงการอะไรนะครับ และโครงการที่ตั้งไว้หลาย ๆ อย่างครับ ขอให้คิดให้ดีครับว่าตัวไหน
ที่ไม่สามารถท าได้ ผิดระเบียบ ก็ให้ไปลงในโครงการอะไรก็ได้ครับ ให้ได้ใช้ในส่วนอ่ืนที่
เป็นประโยชน์มากกว่าครับ  

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครบัขอบคุณมากครับ วันนั้นผมพูดแล้วครับ การประเมินแผนติดตามแผน ผมก็ได้

พูดในที่ประชุมแล้วครับว่า โครงการไหนท าไม่ได้ไม่ต้องตั้งไว้ ท าได้เท่าไหร่ตั้งไว้เท่านั้น ไม่
ต้องเหลือ พอประเมินจะไม่ผ่านครับ ขอเชิญท่านรองวรรณไชย  ครับ 

 

นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
เรื่องหมู่ท่ี 5 เรื่อง สปก.ก็ไม่นิ่งนอนใจ พอดีรองผู้ว่าก็ได้รู้จักกับคุณวราภรณ์ครับก็

ได้ไปคุย ตอนนี้เรื่องผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับ จะติดตามอีกทีครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญรองพิญญา  คงศิริ  ครับ 
 

นายพิญญา  คงศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ 
 ครับตอนนี้โครงการที่ท่านกลัวว่าจะออกไม่ทัน หลายโครงการก็ได้ด าเนินการ ที่
ค้างอยู่งบในเทศบัญญัติก็มีถนนสายรอบหนองเภา และถนนสายทิวทองเชื่อมต่อพรุพี   
(ม.2) ก็ได้ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างด าเนินการ รอท าสัญญาอยู่ครับ    และก็บ้านโกฉ้วน และ
คูก็ท าอยู่ครับ ฝากเพ่ือนสมาชิกก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้คณะบริหารด้วย ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่



 ๒๑ 
สามารถไปดูได้ พูดคุยได้นะครับถ้ามีปัญหาก็ได้ช่วยๆกัน ถ้าบางครั้งช่างเข้าไป 
ผู้บริหารเข้าไปไม่เจอ แต่ท่านไปเจอคุยได้ ถ้าพูดแล้วเขาไม่เชื่อฟังท่านก็แจ้งมา เราก็เข้า
ไปพูดเพ่ือให้โครงการเราออกมาได้ดี ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับฝากด้วยครับ ตอนนี้ก็ได้
ของบริษัทวีวิว ที่ท าคูระบายน้ าหมู่ 4 มาท าถนนคอนกรีตหมู่ 5  ฝากช่วยดูด้วยครบั
เพราะบางครั้งมองไม่ทัน จะได้ตามโครงการที่เราต้องการ ถ้าไม่ได้อย่างไรฝากช่วยดูช่วย
เป็นหูเป็นตาด้วย ผมอยากให้ได้ตามมาตรฐานแบบแปลนที่เราวางไว้ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านทวีศักดิ์  ครับ 
 

นายทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับ พอพูดถึงวีวิวครับ ขอฝากให้ช่างเน้นที่ช่างครับ ช่างก็เบิกจ่ายได้สองทางแล้ว

นะครับเงินที่จะเบิกได้ ขอให้คุมให้จริงจังครับ  
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ครับขอบคุณมากครับ ท่านอ่ืนมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

เพ่ือนสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ด้วย
ความเรียบร้อย ผมขอขอบคุณมากครับ  ผมขอปิดการประชุมสภาครับ 

 

ปิดประชุม เวลา 12.20 น.  
 
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

           (นายประเทพ  ทองศิริ) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายบัญชา   คงศิริ  )  

 
 

 
 (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                 (นางจินตนา   นุ้ยล าพูน) 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายบุญรับ   แท้นทอง  ) 
   
 
 

(ลงชื่อ)         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายบรรยงค์   บุญอินทร์) 
                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 



 ๒๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


