
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ 
ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖2 

วันท่ี   ๒๕    กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 ผู้มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายคล่อง  คงแก้ว ประธานสภาเทศบาล คล่อง  คงแก้ว  
๒ นายเดโช  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล เดโช  จันทร์คง  
๓ นายนิคม  คลิ้งทอง สมาชิกสภาเทศบาล นิคม  คลิ้งทอง  
๔ นายสมพร  โชติพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร  โชติพงศ์  
๕ นายวินัย  สุขเนาวรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  สุขเนาวรัตน์    
๖ นายจรัญ  ม่วงพุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ  ม่วงพุ่ม  
๗ นายโสภณ  ยมพมาศ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  ยมพมาศ  
๘ นายธวัชชัย  สุขหวัง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัชชัย  สุขหวัง  
๙ นายวิวัชร  หิรัญกิจรัษี สมาชิกสภาเทศบาล วิวัชร  หิรัญกิจรังษี  

๑๐ นายบุญรัตน์  บุญรอดชู สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  บุญรอดชู  
๑๑ นายสุพรรโณ  ชัยบาล สมาชิกสภาเทศบาล สุพรรโณ  ชัยบาล  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- นายสันติ  บุญเจริญ  รองประธานสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.    นายพฤนท์  ปานจีน   นายกเทศมนตรี   พฤนท์  ปานจีน 
๒.    นายปรีชา  ปราบอักษร  รองนายกเทศมนตรี  ปรีชา  ปราบอักษร 
๓.    นายพัฒนาวิทย์  ต้ังเส้ง  รองนายกเทศมนตรี  พัฒนาวิทย์  ต้ังเส้ง 
๔.    นายพันธ์ศักด์ิ  สังข์ชุม  เลขานุการนายกเทศมนตรี พันธ์ศักด์ิ  สังข์ชุม 
๕.    นายปรีชา  ขุนทอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ปรีชา  ขุนทอง 
๖.    นางบุษบา  จิตต์รัว   ปลัดเทศบาลตำบลชะอวด  บุษบา  จิตต์รัว 
๗.    ส.ต.ท.จอมพลภัทร  ทองขาว  รองปลัดเทศบาลตำบลชะอวด จอมพลภัทร  ทองขาว  
๘.    นายมานิต  แสงรุ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง  มานิต  แสงรุ่ง    
๙.    นางพจนีย์  ตุลาธร   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พจนีย์  ตุลาธร 
๑๐.  นางอนงค์  ช่างปณีตัง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา อนงค์ ช่างปณีตัง  
๑๑.  นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง  ผู้อำนวยการกองคลัง  เนตรนภา  ปล้องบรรจง 
๑๒.  นางวนิดา  คงหนูเกตุ  หัวหน้าสำนักปลัดฯ  วนิดา  คงหนูเกตุ 
 
 
 



๒ 

 

๑๓.  นางสาวชบา  บุญแก้ว  นักวิเคราะห์ฯ     ชบา  บุญแก้ว 
๑๔.  นางเกษร  ศรีปริยวาที  เจา้พนักงานธุรการ  เกษร  ศรีปริยวาที 
๑๕.  นายนิวัตน์ เกิดศิริ   นิติกรชำนาญการ  นิวัตน์ เกิดศิริ 
๑๖.  นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ  ปานจีน  
๑๗.  นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 
๑๘.  นางสุจิตรา  อ่อนแก้ว   พนักงานจ้าง   สุจิตรา  อ่อนแก้ว 
๑๙.  นางสาวจิตติมา คำนวณศิลป์  พนักงานจ้าง   จิตติมา คำนวณศิลป์ 
๒o.  นางวารินทร์ สมานทอง  พนักงานจ้าง   วารินทร์ สมานทอง 
๒๑.  นางธัญวรัตม์ หนูทับ  นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ ธัญวรัตม์ หนูทับ  
๒๒.  นางสาวสุภาวดี รอดแก้ว  ประธานชุมชนฝั่งตะวันตก  สุภาวดี รอดแก้ว 
๒๓.  นางสาวกัญญา  คงดี  นักศึกษาฝึกงาน   กัญญา  คงดี  
๒๔.  นางสาวจุฑามาศ นุ่นคง  นักศึกษาฝึกงาน   จุฑามาศ นุ่นคง  

 
 - เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 
นางบุษบา  จิตต์รัว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล 
เลขาฯ/ปลัดเทศบาล    และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ฝ่ายเลขาฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 
    สภาเทศบาลแล้ว  ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ฉะน้ันขอเรียนเชิญท่าน  
          ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุม  
    สภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ตามลำดับต่อไป    
    ขอกราบเรียนเชิญค่ะ  
นายคล่อง  คงแก้ว  เรียนคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๑  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๒   
    วันที่   ๒๕   กุมภาพันธ์    ๒๕๖2    เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภา 
    เทศบาล  ระเบียบวาระต่างๆ  จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลำดับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ือง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายคล่อง  คงแก้ว  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะอวด  ประจำปี พ.ศ.2561 
ประธานสภาเทศบาล  รอบเดือนธันวาคม  2561  รายละเอยีดตามที่ปรากฏในมือของท่านแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑    
    เม่ือวันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
นายคล่อง  คงแก้ว  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  สุขหวัง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด   
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  อันประกอบด้วย 
     ๑. นายนิคม  คลิ้งทอง   ประธานกรรมการ 
     ๒.  นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กรรมการ 
     ๓.  นายธวัชชัย  สุขหวัง   กรรมการและเลขานุการ 
    ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ประจำปี  
 
 



๓ 

 

     พ.ศ.๒๕๖1  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่    16  พฤศจิกายน   ๒๕๖1   เวลา ๑๐.๐๐  น.   
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  ที่ประชุมได้ทำการเลือก  นายนิคม   
    คลิ้งทอง  เป็นประธานกรรมการ  และนายธวัชชัย   สุขหวัง  เป็นกรรมการ 
    และเลขานุการ  ได้ทำการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ 

ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ดังน้ัน  จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๔  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑     มาเพื่อสภาเห็นชอบต่อไป          
ขอบคุณครับ   

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่านสมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมด้วยครับ  ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้าง  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  
    ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑   เม่ือวันท่ี  16  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ือง  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
    ท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่านนายกมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด 
นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิก  พนักงานเทศบาล  และ 
นายกเทศมนตรี   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลชะอวดได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 

เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๕๒ )  มาตรา  ๔๘  ทศวรรค  ๕  ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรี
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี         
ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลชะอวดที่ผ่านมาดังน้ี 
1.นโยบายด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬา 

   บริหารจัดการด้านการศึกษาในความรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร 
   จัดการศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชะอวดธำรงรักษากิจการ   
   ด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมให้ยั่งยืนมีคุณค่าต่ออนุชนและเหมาะสมกับ 
   สมัยนิยมส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาโดยได้ดำเนินการ  ดังน้ี 
   ๑.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนการศึกษา  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

       ๑.๒  ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด  
งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐  บาท 

   ๑.๓  ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.๔  ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอชะอวด  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๕  ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๖  อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการ  
          ศึกษางบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

      ๑.๗  ให้ทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส  งบประมาณ  ๓๓,๐๐๐  บาท 
 
 
 



๔ 

 

   ๑.๘  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด 
          งบประมาณ  ๔๙๐,๐๐๐  บาท 

       ๑.๙  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๑๐ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านชะอวด งบประมาณ  ๒,๗๑๓,๓๔๐  บาท 
   ๑.๑๑  สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลตำบลชะอวด งบประมาณ  ๑๙๑,๖๒๐  บาท 
   ๑.๑๒  สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด 

        งบประมาณ  ๑๙๑,๖๒๐  บาท 
   ๑.๑๓  อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด 

  งบประมาณ  ๕,๖๖๔,๐๐๐  บาท 
      ๑.๑๔  ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์  ICT  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
      ๑.๑๕  ค่าใช้จ่ายรายการ  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  ศพด.ทต.ชะอวด 

  งบประมาณ  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
      ๑.๑๖  ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสานสัมพันธ์ 

  งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐  บาท 
      ๑.๑๗  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเยาวชน  เทศบาลตำบลชะอวด 

  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๑๘  จัดงาน  13  ตุลาคม  ๒๕6๐  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๑๙  จัดงาน  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  งบประมาณ  ๑,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒๐  จัดงาน  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒๑  จัดงาน  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒๒  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธีอื่นๆ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒๓  ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒๔  จัดงานวันท้องถิ่นไทย  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒๕  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จตามหมายกำหนดการ งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

      ๑.๒๖  จัดตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒๗  ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

      ๑.๒๘  จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ  ๓๒,๘๐๐  บาท 
      ๑.๒๙  จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม    เทศบาลตำบลชะอวด 
                                           งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  
      ๑.๓๐  ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      ๑.๓๑  จัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ)  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

   ๑.๓๒  จัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
   ๑.๓๓  จัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ   

  งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
      ๑.๓๔  จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
      ๑.๓๕  จัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
      ๑.๓๖  ส่งทีมนักกีฬา – กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอชะอวด  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
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   2.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบสุขาภิบาลตลอดจนสุขอนามัยชุมชนให้เกิดภาพ 
   ความสำเร็จด้านความสะอาดสวยงามร่มร่ืนปลอดภัยทันสมัยและคุ้มทุน 
   เพื่อความเป็นอยู่   ที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะอวดและผู้มีส่วน    
   เกี่ยวข้องจากพื้นที่อื่นๆ   โดยได้ดำเนินการดังน้ี 
   ๒.๑  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๒.๒  ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
   ๒.๓  ป้องกันและและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
   ๒.๔  อุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท 

       ๒.๕ “รักษ์คลองชะอวด”  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
       ๒.๖  จ้างเหมาบริการไถดัน  และฝังกลบขยะ  งบประมาณ  ๒๐๖,๐๐๐  บาท 

   ๒.๗  จ้างเหมากวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้า งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
       ๒.๘  บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๒.๙  ค่าจ้างทำรถเข็นเก็บขนขยะ  จำนวน  ๒  คัน  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
    ๓.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัวทันสมัยส่งเสริม  
                 และปลูกฝังความมีวินัยต่อตนเองและสังคมโดยได้ดำเนินการดังน้ี      

   ๓.๑  ค่าปรับปรุงถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษฏ์บริเวณหลังสถานีรถไฟ   
งบประมาณ  ๑,๑๗๐,๐๐๐  บาท 

      ๓.๒  ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ  LED  ๕๐  W  งบประมาณ  ๙๕,๐๐๐  บาท 
   ๓.๓  ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ  LED  ๗๐  W  งบประมาณ  ๑๑๗,๐๐๐  บาท  
   ๓.๔  ค่าจัดซื้อโคมไฟลูกแก้วหยดน้ำ  งบประมาณ  ๗๐,๒๐๐  บาท 
๔.นโยบายด้านเศรษฐกิจสังคม 
   ยกระดับและปรับปรุงด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตเทศบาลตำบลชะอวดด้วย  
   การสร้างและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนตลอดจนช่วยเหลือผู้   
   ประสบปัญหาการประกอบอาชีพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ  
   สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนได้ตามสมควรโดยได้ดำเนินการดังน้ี 
   ๔.๑  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท   
   ๔.๒  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
      ๔.๓  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท   
      ๔.๔  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      ๔.๕  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
      ๔.๖  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ  ๔,๕๗๖,๘๐๐  บาท 
      ๔.๗  เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  ๑,๕๓๖,๐๐๐  บาท  
      ๔.๘  สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
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๕.นโยบายด้านการบริหาร 
     พัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลโดยมุ่งพัฒนาคนพัฒนางานประสานสัมพันธ์    
     และสร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานและบุคลากรในแวดวง   
     เทศบาลตำบลชะอวดทุกภาคส่วนโดยได้ดำเนินการดังน้ี 

      ๕.๑  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัดที่สาธารณะ  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
   ๕.๒  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลชะอวดงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
   ๕.๓  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ    
          งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.๔  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศและ    
          ต่างประเทศของคณะกรรมการชุมชน  สมาชิกชุมชน  สมาชิกกลุ่มอาชีพ     
          คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง    
          งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

      ๕.๕  จัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชะอวด 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

      ๕.๖  ฝึกอบรม  อปพร.(ทบทวน)  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
      ๕.๗  เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

          งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
   ๕.๘  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

      ๕.๙  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      ๕.๑๐ ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและทดสอบข้อมูลต่างๆทางด้านวิศวกรรม  
                                           งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      ๕.๑๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  งบประมาณ  ๕๕,๐๐๐  บาท 
      ๕.๑๒  ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก  งบประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท 

   ๕.๑๓  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

   ๕.๑๔  อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
            หรือการจ้างให้แก่ อบต.ชะอวด  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

      ๕.๑๕  ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      ๕.๑๖  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม  จำนวน  ๑๐  ตัว งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

   ๕.๑๗  ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๕  ตัว งบประมาณ  ๒๒,๕๐๐ บาท 
๕.๑๘  ค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน  ๑  ชุด        
         งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐  บาท 

      ๕.๑๙  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒  ชุด  งบประมาณ  ๔๔,๐๐๐  บาท 
      ๕.๒๐  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ  จำนวน  ๒  เคร่ือง  งบประมาณ  ๕,๖๐๐  บาท 

   ๕.๒๑  ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์  ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  LED ขาวดำ  จำนวน  ๑    เคร่ือง 
                งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
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   ๕.๒๒  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดประตู  ๒  บาน  จำนวน  ๔  ตู้  
            งบประมาณ  ๒๓,๒๐๐  บาท 

      ๕.๒๓  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน  มีพนักพิงและที่ตั้งแขน  จำนวน  ๗  ตัว 
  งบประมาณ  ๓๐,๘๐๐  บาท 

      ๕.๒๔  ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่  จำนวน  ๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๔,๐๐๐  บาท 
      ๕.๒๕  ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๓  ตัว งบประมาณ  ๑๓,๕๐๐  บาท 
      ๕.๒๖  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๓  เคร่ืองงบประมาณ  ๖๖,๐๐๐  บาท 
      ๕.๒๗  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ  จำนวน  ๖  ตัว  งบประมาณ  ๓๔,๘๐๐ บาท 
      ๕.๒๘  สนับสนุนกิจการ  อปพร.  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
      ๕.๒๙  ค่าจัดซื้อเรืออลูมิเนียมพร้อมชุดลาก จำนวน ๒ ลำ งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
      ๕.๓๐  ค่าจัดซื้อเคร่ืองเรือเบนซินสองจังหวะ  ขนาด  ๔๐  แรงม้า  ชนิดหางสั้น 

 พร้อมอุปกรณ์จำนวน  ๒  เคร่ือง  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
      ๕.๓๑  ค่าจัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์  จำนวน  ๒  เคร่ือง 

  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
      ๕.๓๒  จัดงานวันเทศบาล  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
      ๕.๓๓  เงินช่วยเหลือค่าทำศพ  งบประมาณ  ๑๓๗,๒๕๐  บาท 

   ๕.๓๔  ค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ  จำนวน  ๔  เคร่ือง  งบประมาณ  ๒๓,๒๐๐  บาท 
      ๕.๓๕  ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  จำนวน  ๘  ตัว  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
      ๕.๓๖  ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก  พร้อมกระจก  จำนวน  ๑  ตัว 

  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท                  
   ๕.๓๗  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน  ๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๒๑,๐๐๐  บาท 

       ๕.๓๘  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนมีกระจก  จำนวน  ๒  หลัง 
   งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.๓๙  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก  ชนิด  ๑๕  ลิ้นชัก  จำนวน  ๑  หลัง 
   งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
            ๕.๔๐  ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบโครงเหล็กตาข่ายงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
            ๕.๔๑  ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน  ขนาด  ๑๖   น้ิว  ๓  ใบพัด  พร้อมติดต้ัง    
    จำนวน  ๖  ตัวงบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท 

  ตลอดระยะเวลาการบริหารที่ผ่านมา  ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร    
ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจพลังความคิดพลังศรัทธาจากพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาเทศบาลขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดเทศบาลตำบล      
ชะอวดให้มีศักยภาพนำไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562  และสมัยประชุมสามัญ   
สมัยแรกของปีถัดไป  

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอเชิญคุณธวัชชัย  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



๘ 

 

นายธวัชชัย  สุขหวัง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิก  กระผมนายธวัชชัย  สุขหวัง   
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี   

พ.ศ. 2562  เป็น  4  สมัย  แต่ละสมยักำหนดไม่เกิน  30   วัน  ดังน้ี  
     1.  สมัยสามัญที่  1  ต้ังแต่วันที่  1 – 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
     2.  สมัยสามัญที่  2  ต้ังแต่วันที่  1 – 30  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
     3.  สมัยสามัญที่  3  ต้ังแต่วันที่  1 – 30  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
     4.  สมัยสามัญที ่  4  ต้ังแต่วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562           
และกำหนดสมัยสามัญ  สมยัแรกของปีพ.ศ.2563  ต้ังแต่วันที่  1 – 28  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2563    ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณ  คุณธวัชชัยครับ  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างไหมครับ  ในเรื่องการกำหนด
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562  ถ้าไมม่ีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562  เป็น  4  สมัย   
แต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  ดังน้ี 
     1.  สมัยสามัญที่  1  ต้ังแต่วันที่  1 – 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
     2.  สมัยสามัญที่  2  ต้ังแต่วันที่  1 – 30  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
     3.  สมัยสามัญที่  3  ต้ังแต่วันที่  1 – 30  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
     4.  สมัยสามัญที่  4  ต้ังแต่วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
และกำหนดสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี พ.ศ.2563  ต่ังแต่วันที่ 1 - 28  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563  ด้วยคะแนนเสียง  9  เสยีง  งดออกเสียง  1  เสยีง 

ระเบียบวาระที่  5     ญัตติอื่นๆ   /เร่ืองอื่น ๆ   
นายคล่อง  คงแก้ว   เชิญคุณธวัชชัย  สุขหวัง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  สุขหวัง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมได้รับเอกสารจากงานจราจรฝากถึงฝ่ายผู้บริหาร  ให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ     

มีอยู่  2  เรื่อง  คือ   
    1 . เรื่อง ขอป้ายกลับรถหน้าโลตัส   

2.  ซอยศิริวิเชียรเขาให้ทำป้ายให้ครบและทำป้ายให้ถูกต้อง  คือถ้ามาจากหลังสถานี
ห้ามเลี้ยวซ้าย  ถ้ามาจากร้านต้ิวห้ามเลี้ยวขวา  โดยทำป้ายปักลงบนพื้นดินด้วย  
เพราะถ้าไม่ปักป้ายลงพื้นดิน  ป้ายก็เคลื่อนย้ายได้  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญคุณบุญรัตน์   บุญรอดชู 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหารเพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายบุญรัตน์  บุญรอดชู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  ในระเบียบวาระ 

อื่น  ๆ  ที่ท่านนายกได้พูดถึงเร่ืองแถลงนโยบายไว้  นายกก็ได้ทำ  ทำแล้วก็ออก 
มาด ี เป็นเรื่องที่ดีที่วาระอื่นๆ  ผมอยากเสนอเรื่อง  เนินระนาดที่   ตลาดล่าง   ช่วงที่
จะเลี้ยวจากสะพานโค้งที่จะมาขึ้นถนนพาดรถไฟ  เพราะตรงน้ัน  เด็กใช้รถมอเตอร์ยก
ล้อกันบ่อย  ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยดำเนินการตรงน้ันให้ด้วยครับ  และเมื่อเราทำเนิน
ระนาดแล้วช่วยดูแลเรื่องรอยต่อเส้นตัดจะมีหลุมอยู่นิดหน่อย  เวลามอเตอร์ไซด์ผ่าน 
อาจจะเกิดอุบั ติ เหตุได้  ตรงเลยหน้าร้านทัศนีย์ทางแยกไปนครศรีฯ  ตรงน้ัน           
น่าจะนำยางมะตอยมาซ่อมแซม    และอีกเร่ืองหน่ึงเร่ืองตัดต้นไม้   ซึ่งชาวบ้านขอ



๙ 
 

ความช่วยเหลือให้ช่วยตัดต้นไม้หน้าบ้านป้าหวง  และต้นไม้บ้านน้าจิตร    มีต้นหูกวาง
ต้นใหญ่ ช่วยตัดให้ด้วยนะครับ  ผมได้เสนอมาในที่ประชุมสภามาหลายคร้ังแล้วฝาก
ฝ่ายบริหารช่วยดำเนินการให้ด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณ  คุณบุญรัตน์ครับ  เชิญคุณโสภณ  ยมพมาศ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผมนายโสภณ  ยมพมาศ 

ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  ผมอยากเสนอ      
ว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมของเทศบาล  ออกไปตามชุมชนต่างๆ  ในช่วงเวลาที่เหมาะสม  
ออกไปเพื่อพัฒนาตามชุมชน   อย่างที่เราเคยออกไปร่วมกันทำความสะอาดที่ 
วัดศรีมาประสิทธิ์  อีกอย่างเราก็ได้พบปะและดูแลประชาชนไปในตัวด้วยครับ   
เป็นนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และอีกเรื่องหน่ึงคือ  การรักษาคลอง 
ชะอวดครับ  ผมเห็นหลายท่านได้เสนอ  ได้พูดคุยว่า  อยากจะมีไม้ดอกไม้ประดับ 
ไปวางตกแต่งที่ริมคลอง  ผมก็ได้เสนอมาคร้ังหน่ึงแล้วครับ  แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ผมก็ได้คุยกับท่านปลัด  เราก็มีงบประมาณอยู่แล้วครับ  คนงานเราก็มี  ผมก็สามารถ
ช่วยเชื่อมที่ตั้งดอกไม้ได้  เพียงแต่ซื้อเหล็กมา  สามารถประหยัดงบประมาณ 
ตรงน้ันไปได้มากครับ  ผมยินดีที่จะช่วยเหลือน้ันครับ  อีกเรื่องคือเร่ืองที่เราได้ไปศึกษา
ดูงานที่ผ่านมา  มีหลายเรื่องที่เราได้จากการไปศึกษาจากเทศบาลต่างๆ  มาปรับปรุง  
แก้ไขมาใช้กับเทศบาลของเรา  ผมขอขอบคุณเร่ืองป้ายของสมาชิกสภาที่ติดไว้        
ผมจะมาอภิปรายเรื่องน้ีอยู่พอดี  มาถึงก็เห็นว่าป้ายของสมาชิกได้ติดต้ัง  สวยงาม 
เรียบร้อยแล้ว  เพราะจากการที่ไปศึกษาดูงานจะเน้นในเร่ืองบุคลากร  มีป้ายต้ังแต่
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   วันน้ีผมได้มาเห็นป้ายสมาชิกสภา  ผมก็ขอขอบคุณมากครับ     
ขอบคุณครับ    

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านโสภณครับ  เชิญคุณจรัญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจรัญ  ม่วงพุ่ม  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  นายกเทศมนตรี  ฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  กระผมนายจรัญ  ม่วงพุ่ม  สมาชิก 

สภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านนายกและฝ่ายบริหารที่ดำเนินการทำลูกระนาดในเขต
เทศบาล  ที่ฝ่ายบริหารได้เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของลูกหลาน       
ชาวชะอวด  และอีกเรื่องหน่ึงคือเรื่องที่นายกได้ไปปรับปรุงแสงสว่างในซอย         
บ้านนายจายแต่ติดต้ังสูงเกินไป  อยากจะให้นายกช่วยปรับปรุงให้ด้วยนะครับ      
และอีกเรื่องหน่ึงเร่ืองต้นไม้ข้างบ้านผู้กำกับฯ  ฝากฝ่ายบริหารช่วยให้เจ้าหน้าที่       
ไปตัดให้ด้วยนะครับ  เพราะมันสิ่งกลิ่นเหม็น  ท่านผู้ช่วยผู้กำกับฯ  ฝากมาครับ  
ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ ว  ขอบคุณครับ  เชิญคุณสุพรรโณ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสุพรรโณ  ชัยพลบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิก  ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วม
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สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุม  กระผมนายสุพรรโณ  ชัยบาล  ผมจะเสนอเรื่องที่เคยเสนอมาก่อนน่าน้ี 
แล้วเช่น  เรื่องน้ำพุ  แล้วมีไฟส่อง  สามารถแก้ปัญหาเร่ืองน้ำเสียได้ด้วย  และยังช่วย
เพิ่มออกซอเจนในน้ำ  ทำให้น้ำในลำคลองดีขึ้นและเป็นการปรับภูมิทัศน์ใหม่         
เพื่อจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ท่านนายกเคยพูดมาตลอดเรื่องการท่องเที่ยว  เราปรับ
ใหม่  เช่น  ยกตัวอย่าง  อย่างที่ท่าน  สมาชิกสภาเทศบาลได้พูดมาเมื่อสักครู่น้ีว่า   
เรื่องต้นไม้  ตรงน้ีปรับได้เลย  ใครมามองจะได้ดูสวยงาม  ต่อไปชะอวดบ้านเรา      
จะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย  และเศรษฐกิจจะดี  ถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมัน        
ก็จะอยู่แบบน้ีทำอะไรต้องทำให้จริง  อำเภอชะอวดเป็นจุดเด่น  เป็นจุดขายได้  
เทศบาลของเราถือว่าเป็นแม่เรือใหญ่เลยทีเดียว  ต้องช่วยกันนะครับเทศบาลมีเน้ือที่
นิดเดียวนะครับ  สะพานโค้งเราต้องช่วยกันทำ  ช่วยกันออกความคิดที่ดีๆ  แล้วเราก็
ปรับกระบวนทัศน์    ผมขอฝากท่านนายกด้วยว่าทำอย่างไรให้ชะอวดดีขึ้น  และอีก
เรื่องใต้สะพานโค้งให้มีป้ายประวัติอำเภอชะอวด  สมัยตอนผมยังเด็กใช้เรือในการ
สัญจรไปมา   ทำป้ายไวนิลอย่างน้อยแขกบ้านต่างเมืองมาเที่ยวตลาด  เขามาได้อ่าน
จะรู้ว่าชะอวดประวัติความเป็นมาอย่างไรต้ังแต่อดีต  ตอนสมัยผมยังเด็กการสัญจรเขา
จะใช้ทางเรือ  แต่สมัยน้ีเขาได้พัฒนาแล้ว  ช่วยกันนะครับการท่องเที่ยวผมศึกษา    
มาตลอด  อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ  น้อยๆ  สะพานโค้งนำไฟเล็กๆ  มาติดห้อยไว้          
ดูแล้วสวยงาม  เกิดประโยชน์กับเทศบาลของเรา  จะทำให้เทศบาลมีหน้ามีตา         
ดึงเศรษฐกิจดีๆเข้ามาชะอวดบ้าง  เราพยามยามกันอยู่ที่จะทำตรงน้ี  เราต้องทำของ
เราให้ดีที่สุดก่อน  ผมได้ลงไปดูในตำบลเคร็ง  เขาแนะนำมาจัดภูมิทัศน์ให้สวย  ให้คน
สามารถถ่ายรูปได้  ผมมแีนวคิดจากการไปศึกษาดูงานได้อะไรมาบ้าง  นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวก็สามารถนำไปสวนลุงโณก็ได้  ทำสิ่งดีๆให้เกิดกับชุมชนของเรา  เราสามารถ
ช่วยกันได้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณ  คุณสุพรรโณ    มีท่านใดอีกไหมครับ  เชิญคุณนิคมครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิคม  คลิ้งทอง  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ  วาระอื่นๆ  ผมขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องหอนาฬิกาครับ  ผมได้พูดไว้หลายคร้ังแล้ว  แต่ยังไม่เห็น  ขอฝากท่านประธานไว้ 

ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านนิคมครับ  มีท่านใดอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมเชิญท่านนายกตอบคำถาม 
ประธานสภาเทศบาล  ของเพื่อนสมาชิกครับ  เชิญท่านนายกครับ 
นายพฤนท์  ปานจีน เรียนท่านประธานสภา  เพื่อนสมาชิก  ตามที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอมา  ผมในฐานะ 
นายกเทศมนตรี    ผู้บริหารเทศบาลตำบลชะอวดมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่พวกท่านเสนอมาเป็น 

แนวคิด  ที่เราต้องแก้ไขปรับปรุง  ถ้ามีโอกาส  ผมทำอยู่แล้วแลว้ก็จะทำให้เต็มที่   
เรื่องป้ายจราจร  ผมสั่งฝ่ายป้องกันให้ดำเนินการให้เรียบร้อย   โดยให้ยึดหลักให้ดี
ต้ังแต่ซอยศิริวิเชียรที่เราเอาป้ายไปติดไว้  ส่วนน้อยมีรถวิ่งส่วนเลน  และนำป้ายไปติด
ไว้หน้าโลตัส  โดยต้ังแท่นไปกั้นไว้  ต้องเรียกทีมงานป้องกันและผู้ออกแบบดำเนินการ
แบบเร่งด่วน  ส่วนเรื่องชองคุณบุญรัตน์  ขอบคุณที่ได้นำเสนอหลายๆ  เรื่อง         
บางเรื่องก็อาจจะช้าไปต้องขออนุญาตเจ้าบ้านว่าการตัดแต่งกิ่งไม้  ต้องดูว่าเป็น
ผลประโยชน์ของใคร  ใครรับผิดชอบ  บางคร้ังพอทำไปแล้วมีเพื่อนสมาชิกที่โดนคดี 
 
ไปเมื่อนายกคนก่อน  แต่ตรงไหนที่ทำได้และเป็นความเดือดร้อนจริงๆ  ผมจะรีบ



๑๑ 
 

ดำเนินการให้ทันที  ตรงไหนที่พูดคุยประสานกันเรียบร้อย    ทางทีมงานเทศบาล     
ก็จะดำเนินการให้   ส่วนบางจุดต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกเขต  2  ที่นำเสนอ        
เรื่องลูกระนาด  ได้ดำเนินการให้เกือบทุกซอยแล้ว  เหลือที่สะพานโค้ง  บางจุดเราไม่
สามารถแก้ไขได้    แต่บางจุดบางถนนไม่สามารถทำได้  เพราะชาวบ้านเขาไม่ต้องการ 
ส่วนที่ใต้สะพานโค้งต้องแจ้งทีมงานกองช่างไปวัด  ไปสำรวจ  เว้นข้างถนนไว้ข้างละ
เมตรไม่ต้องให้เนินสูง   เอาแบบที่ทำในถนนศรีมาประสิทธิ์   ขอให้ท่านสมาชิกไปดู   
เพื่อให้เขาได้เห็นว่าท่านสมาชิกได้ไปดำเนินการให้แล้ว   ในส่วนของเพื่อนสมาชิก        
ที่ดูแลในกิจกรรมที่แหล่งชุมชนหรือออกไปพัฒนาชุมชน  ผมจะมีตารางอยู่ตลอด    
เช่นในเรื่องการฉีดป้องกันยุงลาย  เรื่องล้างคูน้ำ  ทำความสะอาด   อาทิตย์ละ  2  
คร้ัง  แต่เราไม่สามารถไปบอกเพื่อนสมาชิกได้ทุกวัน   ว่าวันน้ีลงพื้นที่ตรงไหน        
ผมจะพยายามที่จะแจ้งให้ทราบก่อน  เพราะผมจะได้สั่งทาง ผอ.กองสาธารณสุขไว้ว่า
มีตรงไหน  วันไหน  เราจะได้แจ้งเพื่อนสมาชิกได้ลงไปดูแล  ได้ปรับปรุง  ได้แก้ไข
เพิ่มเติม  ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับ  ในส่วนของคุณจรัญ  ขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแล
ดำเนินการไปให้เกือบ 100%  ส่วนเรื่องแสงสว่างนะครับต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกที
หน่ึงว่าจะลดลงมาได้ไหมจากเสาไฟ  ในส่วนของคุณสุพรรโณ   ก็มีความยินดีในการ
สร้างกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทั้งด้านเกษตรและด้านการท่องเที่ยว  ผมบอกกับพวก
เราว่ามีโอกาสดีที่ได้น่ังเป็นคณะกรรมการพิจารณางบประมาณจังหวัด   ผมได้
ดำเนินการเร่ืองน้ีมาตลอดจนถึงวันน้ีผมก็ได้งบประมาณการท่องเที่ยวมา  ศึกษาและ
เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวชะอวด  หรืออาจะเปิดไปถึงตลาดนัดในการส่งเสริม  
เป็นจุดรวม   ในการท่องเที่ยว  ผมจะต้องทำโครงการน้ีส่งให้เร็วเพื่อจะได้จ่ายขาดเงิน
สะสมในปีงบประมาณ  2562   ท่านประธานในที่ประชุม  ท่านรองขจรเกียรติและ  
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสุรินทร์    ท่านได้บอกมาว่าคร้ังต่อไปต้องให้อำเภอ 
ชะอวดโดยเฉพาะเทศบาล  ฝากท่านปลัดรีบไปดูโครงการมา  ต้องรีบส่งภายในเดือนน้ี     
ถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษด์ิหลังสถานีรถไฟเป็นหลุมอยู่  เรากำลังจะได้ผู้รับจ้างแล้ว
งบประมาณ  2  ล้านกว่า  อาทิตย์หน้าจะได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้รับจ้าง  ไม่เกินเดือน
มีนาคม  ก็น่าจะเสร็จ  และอีกโครงการหน่ึงที่เร่งรีบคือกล้องวงจรปิด  วันที่  20  
มี.ค.  62  ผมต้องเข้าประชุมที่จังหวัดเพื่อสรุปโครงการจะได้ประกาศหาผู้รับจ้าง  
ตอนน้ีให้ฝ่ายพัสดุเตรียมเรื่องส่งจังหวัดน่าจะผ่านนะครับ  จะรีบทำให้เสร็จ  โครงการ
หลายๆ  โครงการที่ทุกคนยังสงสัยภายในเดือนเมษายนน้ีน่าจะเสร็จทุกเรื่อง  
โครงการที่เราขาดไปเราก็ได้ทำเสร็จ  ไม่ว่าจะเป็นต้ังแต่หน้าโรงเรียนชะอวด          
ปั้มน้ำมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รู้สึกว่าจะเบิกจ่ายไปแล้วครับ  สิ่งที่เราคิดจะปรับปรุง
คือใต้สะพาน  ซึ่งทาง  ผอ.กองช่างและเทศบาล  คิดดูว่าจะทำอย่างไรให้ออกมาดูดี  
เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว  สะพานเราก็ได้ทาสีไปแล้วน่าจะเสร็จเร็วๆ  น้ีสิ่งที่เพื่อน
สมาชิกเป็นห่วงเร่ืองการศึกษาดูงาน  ของบุคลากร  พนักงานจ้าง  กำหนดแล้วและได้
ประชุมไป  2 – 3  คร้ังแล้ว  ขอแสดงความคิดเห็นจากพนักงานจ้างว่าใครสนใจ 
 
 
 
 
อยากจะไปที่ไหน  ก็สรุปแล้วว่า  วันที่  28  มีนาคม  2562  จัดอบรม  1  วัน      



๑๒ 

 

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด  และวันที่  29 -  30  มีนาคม  2562         
เดิมไปขนอม  เปลี่ยนเป็นไปกระบี่  เพื่อจะไปดูวัดที่สวยงาม  และไปดูงานเรื่อง  
จัดการขยะที่เทศบาลเมืองกระบี่  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงาน  พนักงานจ้าง  
ด้วยงบประมาณ  100,000  บาท  โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน  2  วัน      
1  คืน  ในเรื่องของการทำงานหลายๆ  เรื่องเราต้องพัฒนาปรับปรุง   ผมต้อง   
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เป็นห่วง  ค่อยดูแลเราช่วยกันพัฒนาให้ดีขึ้นทุกอย่างได้รับการ
บอกกล่าวจากเพื่อนสมาชิก   มีอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกัน  ทำอย่างไรให้ชะอวดดีขึ้น  
เมื่อวันที่  17 – 18   กุมภาพันธ์   ที่ผ่านมามีทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ที่ร่วมกันหารือ  
โดยท่าน  ผอ.บุญธรรม  เอียดแก้ว  นำคณะมาหารือเกี่ยวกับการแห่ผ้าขึ้นธาตุของ
อำเภอชะอวด  ก็ได้มาพบปะพูดคุย  เป็นวันแรก  เขาก็บอกว่างานน้ีเทศบาลไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายอะไร  เพราะเป็นงานบุญทางสมาคมจะจัดหาทุนมาเอง  มีกิจกรรมแห่ผ้า
ขึ้นธาตุและจะจัดกิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ  การกวนข้าวมธุปายาส  และจัดให้มีโรง
ทาน  งานน้ีเป็นงานของชาวอำเภอ   ชะอวด งานน้ีไม่ยุ่งกับการเมือง และชาวอำเภอ
ชะอวดก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีในการกวนข้าวมธุปายาส   และสิ่งที่น่าประทับใจที่
ของอำเภอชะอวด  คือ  มีผ้าพระบถ  เป็นผืนแรกของจังหวัดนครศรีฯ  ที่อยู่ในอำเภอ
ชะอวด  จริงๆของแบบน้ีน่าจะอยู่ที่อำเภอ  แต่ด้วยความเป็นห่วง  ถ้าเอาไปอำเภอ
กลัวว่าไปต้ังไว้แล้ว  เรื่องตู้ที่จะใส่ผมจะเป็นคนจัดการให้  เพราะผมก็เป็นห่วง
เหมือนกันเพราะมันเป็นผ้าคู่บ้านคู่เมือง  ตอนน้ีผ้าอยู่ในห้องของนายก   ใครที่จะดู
สามารถดูได้ผ้าน้ีในปีต่อๆ ไปจะเอาผ้าน้ีมาสวดมาห่มเป็นผ้าขึ้นธาตุและเป็นผ้าพระบถ
หรืออาจจะต่อให้ยาวอีก  ปีน้ีเราได้แค่  25  เมตร  เป็นภาพที่เขียน  ด้วยช่างที่มี
ความสามารถ  งบประมาณผ้าพระบถน้ีประมาณ  45,000  บาท  เฉพาะค่าจ้างวาด
ภาพ  นายทวี  พลายด้วง  เป็นผู้ดำเสนอเป็นผู้วาด  ในผ้าพระบถน้ันเขาเขียนชื่อไว้
ของครอบครัวคนชะอวดที่ได้สมทบทุนเอาไว้  จะเอาผ้าน้ีไปห่มพระบรมธาตุ  ซึ่งวัด
พระบรมธาตุอีกไม่กี่วันจะขึ้นเป็นมรดกของโลก  เรื่องน้ีเราทำด้วยใจ  ทุกภาคส่วนได้
ร่วมมือกัน  ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเข้าไว้เป็นนโยบายหลัก  ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดยืนยันมาแล้วทั้ง  ๒๓  อำเภอและชื่นชมชาวชะอวดว่าเราทำได้ดี  จะต่อยอด
ทุกๆ ปี  ถือว่าเป็นเรื่องดี  ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี       
เราก็จะได้สิ่งดีๆ  กลับไป   ข้าวมธุปายาสที่ได้จากการที่พวกเราบริจาคมวลสาร       
ส่วนที่เหลือมวลสารผมได้แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนบางส่วน  ให้วัดต่างๆ            
เมื่อวานเอามะพร้าวที่เหลือประมาณ  100  ลูก  ไปให้วัดโทเอก  อำเภอพรหมคีรี  
เขาทำข้าวหลาม  มีอะไรก็สามารถบอกกล่าวกันได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภค  
เราต้องช่วยกันดูแล  เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข  และผมจะเอาการท่องเที่ยวมาเป็น
นโยบายหลักในการบริหารงาน  และยังมีภารกิจอยู่  2 – 3  เรื่อง  พรุ่งน้ีจะประชุม
เกี่ยวกับการจัดงานวันสงกรานต์  และงานกีฬาชุมชนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกัน และในวันที่  8  มีนาคม  2562  มีการจัดงานวันโลกทัศน์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดนะครับ   เชิญทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้เด็ก      
ชมผลงานของเด็กและมีการมอบเกียรติบัตร     ใหแ้ก่เด็ก  ขอบคุณท่านประธานไว้
เป็นอย่างสูงครับ 
 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านนายกครับ  มีท่านใดอีกไหมครับ  เชิญท่านโสภณ  ครับ 



๑๓ 

 

ประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนท่านประธาน  ท่านนายก  ผมอยากจะเสริมที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ที่ท่านนายกบอกว่าออกไปล้างถนน  ฉีดยุง   

ผมก็ขอขอบคุณในส่วนน้ัน  แต่ผมอยากจะให้เพิ่มเติมในเรื่องการดูแลส่วนไหนที่มันดู
ไม่สะอาดตาก็อยากให้พวกเราไปเป็นกลุ่มจะได้ช่วยกันทำ  ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน  อย่า
ไปไว้วางใจคนงานคนสองคนทำกันไม่หมด  ถ้าเราไปกันเป็นกลุ่มเหมือนที่เราได้ไป
พัฒนาในวันสำคัญแต่ละคร้ัง  วันเดียวก็ทำเสร็จทำให้ชุมชนสะอาด  ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้  
หญ้า  เศษกระดาษตามคูน้ำดูง่ายๆ  เช่นรางตายขับรถผ่านไปมาจะเห็นว่าที่รางตาย   
มีหญ้ารก  ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ดูแล้วไม่สวยงาม  ฝั่งตะวันตกทางคลองบางทับยาง  
ข้างถนนเราก็ได้ร่วมกันพัฒนา  สิ่งเหล่าน้ีผมเห็นว่าแต่ละชุมชนจะได้สะอาดขึ้นและ
สวยงาม  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่านรองปรีชาครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปรีชา  ปราบอักษร  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผม 
รองนายกเทศมนตรี  นายปรีชา  ปราบอักษร  รองนายกเทศมนตรี  ผมขออนุญาตเพิ่มเติม  2  ประเด็น   

ท่านสมาชิกที่ได้เสนอเร่ืองการปรับภูมิทัศน์ริมคลองชะอวด  ผมได้พูดคุยที่จะ
ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ริมคลองชะอวดทั้ง  2  ฝั่งคลอง  โดยเฉพาะการประดับไป
ด้วยต้นไม้ โดยทำแบบเดียวกับที่ท่านโสภณได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้ว  ท่านอาสาที่จะ
ช่วยในส่วนตรงน้ัน คิดว่าคงจะได้ทำ  เบื้องต้นผมคิดว่าจะตัดหัวเสา  และนำกระถาง
ต้นไม้ต้ังบนหัวเสา  และจะลงต้นเฟื่องฟ้าได้ความคิดจากผู้ใหญ่เป็นโครงการที่เราได้
พูดคุยกันมานานแล้ว   ส่วนที่  2  เรื่องการจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุเสริมในส่วนของท่าน
นายกนิดหน่ึงนะครับ  ในเร่ืองที่เราได้มีโอกาสจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ  หลายๆ  เร่ือง  
เป็นไปด้วยดี  ติดอยู่นิดหน่ึง  ในฐานะที่ท่านสมาชิกเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน  
ท่านช่วยอธิบายให้กับประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการในวันที่ เราไปแห่
ผ้าขึ้นธาตุ  มีคณะบุคคลอยู่คณะหน่ึงขออนุญาตไม่เอ่ ยนามได้เชิญผู้สูงอายุไปร่วม
ประชุมและให้คำสัญญาว่าจะพาไปแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเร่ืองของการ
ทำบุญ แต่เสียงสะท้อนกลับมาสงสารเจ้าหน้าที่ของเรา  มีคนถามมาว่าทำไมเจ้าหน้าที่
ไม่ไปดูแลเลย  ผมเรียนว่าไม่ได้เป็นการประชุมของเทศบาล  เทศบาลไม่ได้เรียนเชิญ
ท่านผู้สูงอายุประชุม  เราได้ประชุมไปก่อนหน้าน้ันแล้ว   โครงการน้ีใครจะไปก็มาขึ้น
รถที่ห น้าสำนักงานเทศบาล  น้ันคือประเด็นที่   1  เทศบาลไม่ได้เรียกประชุม  
เพราะฉะน้ันเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่มีอำนาจที่จะไปดูแลตรงน้ัน  ส่วนที่  ๒  ที่อยาก
ให้ท่านอธิบายแก่ผู้สูงอายุสะท้อนกลับมาว่า   เขาเสียใจที่ไม่ได้ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ     
ของเทศบาล  ซึ่งเป็นผ้าพระบถผืนแรก  เป็นผืนประวัติศาสตร์ประจำอำเภอชะอวด        
ผมก็ไม่ทราบเพราะผู้สูงอายุ เขาไม่ได้ไปกับคณะของเรา  แต่สุดท้ายเขาไปกันเอง     
และไปเช่าผ้าที่วัดพระธาตุ  แต่ท่านนายกก็ได้ประกาศชัดเจนไปแล้วว่าเป็นงานของคน
ทั้งชะอวด  และเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับเร่ืองการเมือง  เพราะฉะน้ันขอฝากทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด้วย  ไว้ปีหน้านะครับ  ขอบคุณมากครับ 
 
 
 



๑๔ 

 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน  เรียนท่านประธานสภา  ตามที่ท่านสมาชิกเสนอว่าจะจัดกลุ่มหรือจิตอาสา 
นายกเทศมนตรี   เพื่อลงไปพัฒนาแต่ละเขต  แต่ละชุมชน  เรื่องน้ีผมจะเรียกท่านปลัดและทีมงาน 

คณะผู้บริหารมาวางแผนว่าจะออกไปชุมชนไหนวันไหน  โดยสามารถทำได้ทั้ง   
7  ชุมชน  ผมมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนทุกคน  ยินดีรับฟังขอเสนอแนะและ 
จะปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  และเร่งด่วน   ขอขอบคุณท่านประธานไว้เพียงแค่น้ีครับ   

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับท่านนายก   วันน้ีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิด
การประธานสภาเทศบาล  ประชุมครับ 
 
 
 
                 ปิดการประชุม   12.25 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
    

(ลงชื่อ)     บุษบา  จิตต์รัว 
                                                     (นางบุษบา  จิตต์รัว) 

                             ปลัดเทศบาลเขานุการสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
 

 
 

            (ลงชื่อ)     นิคม  คลิ้งทอง    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายนิคม  คลิ้งทอง) 

 
 
 
 (ลงชื่อ)   บุญรัตน์  บุญรอดชู     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญรัตน์  บุญรอดชู) 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ธวัชชัย  สขุหวัง      กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายธวัชชัย  สขุหวัง) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ..16..เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ.2561... 
เวลา....10.00.....น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
 

(ลงชื่อ)   คล่อง  คงแก้ว 
         (นายคล่อง  คงแก้ว) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 
สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมยัที่  4  แลว้ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
เมื่อวันที่...25....เดือน...กุมภาพันธ์ ..พ.ศ.2562 
 
 
 
  

  
        สำเนาถูกต้อง 

         อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
                 (นางอุมาพร  สุทธิรักษ์) 
            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

 



๑๖ 

 

 


