
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 
ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖2 

วันท่ี   ๒8    พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 ผู้มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายคล่อง  คงแก้ว ประธานสภาเทศบาล คล่อง  คงแก้ว  
๒ นายสันติ  บุญเจริญ รองประธานสภาเทศบาล 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 

- นายเดโช  จันทร์คง  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายพฤนท์  ปานจีน   นายกเทศมนตรี   พฤนท์  ปานจีน 
๒. นายปรีชา  ปราบอักษร  รองนายกเทศมนตรี  ปรีชา  ปราบอักษร 
๓. นายพัฒนาวิทย์  ต้ังเส้ง  รองนายกเทศมนตรี  นายพัฒนาวิทย์  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  เจ้าพนักงานธุรการ  เกษร  ศรีปริยวาที 
15.จ.อ.มนตรี  คงประเสริฐ  จพง.ป้องกันฯชำนาญการ  มนตรี  คงประเสริฐ 
๑6.นายนิวัตน์ เกิดศิริ   นิติกรชำนาญการ  นิวัตน์ เกิดศิริ 
17.นางอุมาพร  สุทธิรักษ์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อุมาพร  สิทธิรักษ์ 
18.นายโสภณ  ธรรมเศก   นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ โสภณ  ธรรมเศก 
๑9.นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ  ปานจีน  
20.นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 
21.นางสุจิตรา  อ่อนแก้ว   พนักงานจ้าง   สุจิตรา  อ่อนแก้ว 
22.นางสาวจิตติมา คำนวณศิลป์  พนักงานจ้าง   จิตติมา คำนวณศิลป์ 

 23.นายสมยศ  อมรลักษณ์  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  สมยศ  อมรลักษณ์ 
 24.นางวาริน  สมานทอง   พนักงานจ้าง   วาริน  สมานทอง 
 
 - เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 
นางบุษบา  จิตต์รัว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล  
เลขาฯ/ปลัดเทศบาล    และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ฝ่ายเลขาฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 
    สภาเทศบาลแล้ว  ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ฉะน้ันขอเรียนเชิญท่าน  
          ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุม  
    สภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ตามลำดับต่อไป    
    ขอกราบเรียนเชิญค่ะ  
นายคล่อง  คงแก้ว  เรียนคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๒   
    วันที่   ๒8  พฤษภาคม   ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภา 
    เทศบาล  ระเบียบวาระต่างๆ  จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลำดับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ือง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายคล่อง  คงแก้ว เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 )  เพิม่เติม 
ประธานสภาเทศบาล จำนวน 4  คร้ัง  และเปลีย่นแปลง จำนวน  1  คร้ัง  ดังน้ี 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  เพิ่มเติมคร้ังที่  1/2561 
 เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561 
 2.  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   เพิ่มเติมคร้ังที่  2/2562  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  

2561 
 3.  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพิ่มเติมคร้ังที่  3/2562  เมื่อวันที่  5  เมษายน  

2562 
 4.  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพิ่มเติมคร้ังที่  4  4/2562  เมื่อวันที่  1  

พฤษภาคม  2562  และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พงศ. 2561 – 
2564)  จำนวน  1  คร้ัง  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2562  รายละเอียดการ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาดังกล่าวขอดูได้จากห้องกิจการสภาเทศบาล
ตำบลชะอวด 

   



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2    
    เม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  
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  1 ประจำปี  
     พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่    ๒5  กุมภาพันธ์   ๒๕๖2   เวลา ๑๐.๐๐ น.   
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  ที่ประชุมได้ทำการเลือก  นายนิคม   
    คลิ้งทอง  เป็นประธานกรรมการ  และนาย ธวัชชัย   สุขหวัง  เป็นกรรมการ 
    และเลขานุการ  ได้ทำการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ 

ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ดังน้ัน  จึงขอเสนอรายงาน  การประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖2    มาเพื่อสภาเห็นชอบ
ต่อไป  ขอบคุณครับ   

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่านสมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมด้วยครับ  ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้าง  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  
    ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖2   เม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง        
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม  และกองการศึกษา 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่านนายกมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิก  พนักงานเทศบาล  และ 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ      
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล       
กองคลัง  กองช่ าง  กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้ม  และกองการศึกษา            
ขออนุญาตให้ฝ่ายเลขาสภาได้เสนอญัตติดังกล่าว  ให้สมาชิกได้เข้าใจไปในทาง
เดียวกัน 

นายคล่อง  คงแก้ว เชิญเลขาสภาเทศบาลครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



๔ 

 

นางบุษบา  จิตต์รัว  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านผู้บริหาร
และปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรับระเบียบวาระที่  3  เรื่องขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ของสำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง   กองช่าง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
และกองการศึกษา 
หลักการ 

นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด  เพื่อขอ
อนุมั ติโอนเง ินงบประมาณ รายจ ่าย  ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๒        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เหตุผล 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   ๒๑ / 
๒๕๖๐  ลงวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐  ข้อที่  ๑๗  และแนวทางการปฏิบัติในการ
ยกเลิกสำเนาเอกสาร  (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart  Card  Reader) สำหรับการอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  รับจด
ทะเบียน  หรือรับจดแจ้ง  ฉะน้ัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย   จึงขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปต้ังจ่าย   เป็นรายการใหม่ของทุกส่วนราชการ  ดังน้ี   
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

    สำนักปลัดเทศบาล    
๑. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จำนวน   

๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๗๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 

    ๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  ๔.๘  MHz 
         ๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 

๔) สามารถ ใช้กั บบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  ที่ ใช้  
แรงดันไฟฟ้าขนาด  ๕  Volts,  ๓ Volts  และ  ๑.๘  Volts  ได้เป็น
อย่างน้อย 

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/ 
ว ๐๘๗๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจ     และสังคม   
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม คร้ังที่   
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๓ / ๒๕๖๒   หน้าที่  ๓  ลำดับที่  ๑  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จำนวน  
๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๗๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 

๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 

         ๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  ๔.๘  MHz 
         ๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 
         ๔) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  ที่ใช้ 

แรงดันไฟฟ้าขนาด  ๕  Volts,    ๓  Volts  และ  ๑.๘  Volts  ได้เป็น
อย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/      
ว ๐๘๗๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม คร้ังที่   

๓ / ๒๕๖๒   หน้าที่  ๓  ลำดับที่  ๒ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

โดยโอนลดจาก 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ค่าใช้จ่าย
ในก ารจ ัด งานว ันท ้อ งถิ ่น ไท ย   งบ ป ระม าณ อน ุม ัต ิ  ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐   บ าท  
งบประมาณคงเหลือ  ๓,๘๘๐  บาท  โอนลด  ๑ ,๔๐๐  บาท 

    กองคลัง 
๑. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card  Reader)   
      จำนวน  ๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๗๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
ดังน้ี 

๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์   (Smart  
Card)   ตามมาตรฐาน  ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 

         ๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  ๔.๘  MHz 
         ๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 

๔) สามารถ ใช้ กั บบั ตรแบบอเนกป ระสงค์   (Smart Card)  ที่ ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด  ๕  Volts,    ๓  Volts  และ  ๑.๘  Volts  ได้เป็น
อย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/ว 
๐๘๗๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
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- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ     และสังคม   

         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังที่  
  ๓ / ๒๕๖๒  หน้าที่  ๓  ลำดับที่  ๑   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โดยโอนลดจาก 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย
และวัสดุ   ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าจ้างทำป้าย
โฆษณ าและ เผยแพร ่  ค่าประชาส ัมพ ันธ ์ก ำหนดการจัด เก ็บภ าษ ีและ
ประชาสัมพันธ ์อื ่น ๆ  งบประมาณอนุมัติ  ๑๐ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  ๖,๒๘๐  บาท โอนลด  ๗๐๐  บาท 

    กองช่าง 
๑. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card  Reader)   

จำนวน  ๑  เคร่ือง งบประมาณ  ๗๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC ๗๘๑๖  ได้ 

         ๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  ๔.๘  MHz  
         ๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 

๔) สามารถ ใช้ กั บบั ตรแบบอเนกป ระสงค์   (Smart Card)  ที่ ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด  ๕  Volts,    ๓  Volts  และ  ๑.๘  Volts  ได้เป็น
อย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/       
ว ๐๘๗๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ     และสังคม   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม คร้ังที่  
๓ / ๒๕๖๒  หน้าที่  ๔  ลำดับที่  ๓ 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โดยโอนลดจาก 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด

ค ่าต อบ แทน   ใช ้ส อยแล ะวัส ด ุ  ค ่า ว ัสด ุ  ป ระ เภ ท วัสด ุคอ มพ ิว เต อร ์  
งบประมาณอนุมัติ  ๔๐ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๔๐,๐๐๐  บาท  
โอนลด  ๗๐๐  บาท 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card  Reader)   

จำนวน  ๑  เคร่ือง งบประมาณ  ๗๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 
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         ๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  ๔.๘  MHz 
         ๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 
 
 

๔) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 
ขนาด  ๕  Volts,    ๓  Volts  และ  ๑.๘  Volts  ได้เป็นอย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/      
ว ๐๘๗๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจ     และสังคม   

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม  คร้ังที่   
๓ / ๒๕๖๒  หน้าที่  ๔  ลำดับที่  ๔   

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โดยโอนลดจาก 
- แผนงานสาธารณ สุข   งานบริห ารทั ่ว ไป เกี ่ย วกับสาธารณส ุข  หมวด
เง ิน เด ือน  ค่า จ้างประจำและค ่าจ ้างชั ่วคราว   เง ิน เดือน (ฝ ่ายประจำ ) 
ประ เภ ท เง ิน เด ือนพ นัก งาน   งบ ป ระ มาณ อน ุม ัต ิ  ๙ ๒ ๕ ,๐ ๐ ๐   บ าท  
งบประมาณคงเหลือ  ๔๔๔,๒๓๕  บาท  โอนลด  ๗๐๐  บาท  
กองการศึกษา 
๑. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card  Reader)   

จำนวน  ๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๗๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
ดังน้ี 

๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  
Card)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 

         ๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  ๔.๘  MHz 
         ๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 

๔) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้า 
ขนาด  ๕  Volts,    ๓  Volts  และ  ๑.๘  Volts  ได้เป็นอย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/       
ว ๐๘๗๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังที่  
      ๓ / ๒๕๖๒   หน้าที่  ๕  ลำดับที่  ๕ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card  Reader)   
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จำนวน  ๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๗๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
ดังน้ี 

๑) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart      
     Card)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้ 

         ๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  ๔.๘  MHz 
         ๓) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 

        ๔) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card)  ที่ใช้ 
    แรงดันไฟฟ้า 

ขนาด  ๕  Volts,    ๓  Volts  และ  ๑.๘  Volts  ได้เป็นอย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๗/ 
ว ๐๘๗๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

            - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม    

คร้ังที่  ๓ / ๒๕๖๒   หน้าที่  ๕  ลำดับที่  ๕ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โดยโอนลดจาก 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่าย
เกี ่ยว เนื ่อง   ก ับการปฏิบ ัติราชการที ่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอื ่น ๆ   
ค่าใช้จ ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  งบประมาณอนุมัติ  
๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๔,๗๘๐  บาท  โอนลด  ๑,๔๐๐  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒, ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด    ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่     
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังน้ัน  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป  (นายพฤนท์  ปานจีน)  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด 

นายคล่อง  คงแก้ว  มีท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม   อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง        
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม  และกองการศึกษา  ด้วยคะแนนเสียง  10  
เสียง  งดออกเสียง  1  คน 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวารท่ี  4  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญนายกครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายพฤนท์  ปานจีน  ขออนุญาตท่านประธานให้ฝ่ายเลขาเป็นผู้เสนอญัตติครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญฝ่ายเลขาครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษบา  จิตต์รัว  กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและเข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ประชุมทุกท่าน  ในวาระเบียบว่าระที่  4  ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด   

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   และครุภัณฑ์สำนักงาน 
หลักการ 

    นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด   
เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๒   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์สำนักงาน 
เหตุผล 

    ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลชะอวด  มีภารกิจหลักในการแจ้งเกิด   
แจ้งตาย  ย้ายเข้า  ย้ายออก  ขอต้ังบ้านเลขที่ ใหม่  แก้ไขรายการ  เพิ่มชื่อ  
จำหน่ายชื่อ  แจ้งเกิดเกินกำหนด  เป็นต้น  และในการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน   ซึ่งขณะน้ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสำนัก
ทะเบียนอำเภอชะอวด  ทำให้การบริการประชาชนค่อนข้างล่าช้า  ฉะน้ัน  เพื่อให้
การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  คล่องตัว   จึงมีความประสงค์จะ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ  ดังน้ี   

    โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   
๑. ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า   
๑๙  น้ิว)  จำนวน  ๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๑๗,๐๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังน้ี 

๑) มีห น่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่ น้อยกว่า  ๔   แกนหลั ก           
(๔  core)   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  ๓.๑  GHz  
หรือดีกว่า  จำนวน  ๑  หน่วย 
๒) มีหน่วยความจำหลัก  (RAM) ชนิด  DDR๔  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  ๔  GB 



๑๐ 
 

๓) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑  
TB หรือชนิด  Solid State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  GB  
จำนวน  ๑  หน่วย 

         ๔) มี  DVD - RW  หรือดีกว่า  จำนวน  ๑  หน่วย 
 

๕ ) มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระ บ บ เค รื อ ข่ าย  (Network Interface) แ บ บ
100/1000   
Base - T หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 
๖) มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
๓  ช่อง 

         ๗) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
         ๘) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  น้ิว  จำนวน  ๑  หน่วย 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด            

ที่ มท  ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๒๔๘   ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
- จัดซื้อตาม เกณ ฑ์ราคากลางและ คุณ ลักษณ ะพื้ นฐานค รุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หน้าที่   

๑๘๙  ลำดับที่  ๒๒ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒. ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดำ  ชนิด  Network  แบบที่  ๒  
(๓๘  หน้า/นาที)  จำนวน  ๑  เคร่ือง  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 

         ๑) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐  dpi 
  ๒) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ  A๔  ไม่น้อยกว่า  ๓๘  หน้าต่อนาที   

    (ppm) 
         ๓) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
          ๔) มีหน่วยความจำ  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  MB 
         ๕) มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า   

๑  ช่อง    
๖) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐  Base-T  หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi  (IEEE  ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้ 

         ๗) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  แผ่น 
         ๘) สามารถใช้ได้กับ  A๔, Letter,  Legal  และ  Custom 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่   มท  
๐๘๐๘.๒/ ว ๑๒๔๘   ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   



๑๑ 
 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หน้าที่   ๑๘๙  
ลำดับที่  ๒๔ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๓ . ค่า จัดซื้อ เคร่ืองสำรองไฟฟ้ า  ขนาด  ๘๐๐  VA  จำนวน  ๑   เคร่ือ ง  
งบประมาณ  ๒,๕๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 

         ๑) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  VA  (๔๘๐  Watts) 
         ๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  ๑๕  นาที 

- เป็ น ไป ต าม ห นั งสื อ ก ร ม ส่ ง เส ริ ม ก า รป ก คร อ งท้ อ งถิ่ น   ด่ ว น ที่ สุ ด                      
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๒๔๘   ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หน้าที่   ๑๘๙  
ลำดับที่  ๒๓ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๔.  ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  ตัว  งบประมาณ  ๔,๕๐๐  บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 

         ๑) เป็นโต๊ะโฟเมก้าสีขาว  
        ๒) มีช่องดึงเข้า-ออกสำหรับวางคีย์บอร์ด 
         ๓) ด้านล่างมีชั้นสำหรับวาง CPU 

           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท   
๐๘๐๘.๒/ ว ๑๒๔๘   ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  หน้าที่   ๑๘๕  
ลำดับที่  ๑๐ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
รวมโอนเพิ่ม  จำนวน  ๔  รายการ  งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐  บาท 

โดยโอนลดจาก 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุค่าใช ้สอย  ประเภทรายจ่าย เกี ่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง  งบประมาณอนุมัติ  ๓๐๐ ,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๒๘,๖๗๕  บาท  โอนลด  ๑๙ ,๐๐๐  บาท 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน



๑๒ 

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  โอนลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนลด  
จำนวน  ๒  รายการ  งบประมาณ  ๓๙,๐๐๐  บาท 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒, ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด   ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำ
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังน้ัน  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป  (นายพฤนท์  ปานจีน)  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านปลัดมากครับ  มีท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุม 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562        

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน  
ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน 

ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกองช่าง 

นายคล่อง  คงแก้ว           เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน         เรียนประธานที่เคารพ  เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรี   พ.ศ.2562นายกเทศมนตรีไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณ ฑ์  ประเภทครุภัณ ฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นคนเสนอญัตติครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญ ผู้อำนวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิต  แสงรุ่ง  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี 
ผู้อำนวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  เจ้าหน้าที่  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    

ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลชะอวด   เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ของกองช่าง 
หลักการ 

นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด  เพื่อขอ
อนุมัติ   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกองช่าง 

 



๑๓ 

 

เหตุผล 
ด้วยในการปฏิบัติงานของกองช่างมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เคร่ืองตัดหญ้าแบบ   
ข้อแข็ง 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่เน่ืองจากกองช่างไม่ได้ต้ัง
งบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้  จึงมีความจำเป็นต้องโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ดังน้ี  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน  ๑เคร่ือง  งบประมาณ  ๙,๕๐๐  บาท   
โดยมีคุณลักษณะ  ดังน้ี 
2) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
3) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 
4) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๓๐  ซีซี 
5) พร้อมใบมีด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่   มท  ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังที่  ๔ / ๒๕๖๒  
หน้าที่   ๒๑   ลำดับที่   ๒๒    ปรากฏ ในแผนงานเคหะและ ชุมชน  งาน
สวนสาธารณะ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

   โดยโอนลดจาก 
-แผนงานเคหะและชุมชน   งานสวนสาธารณะ  งบดำเนินงานหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ  ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชำ  กระถางต้นไม้  อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์  ฯลฯ  งบประมาณอนุมัติ  ๕๐ ,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ  
๒๓,๕๖๐  บาทโอนลด  ๙,๕๐๐  บาท 
๒. ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)  
จำนวน  ๑เคร่ือง  งบประมาณ  ๔,๓๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 

    ๑) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)จาก 
โรงงานผู้ผลิต 

    ๒) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   ๓) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A ๔  ไม่น้อยกว่า  ๒๐   

หน้าต่อนาที     (ppm)  หรือ  8.8  ภาพต่อนาที  (ipm) 
๔) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A ๔  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  หน้า
ต่อนาที  (ppm)  หรือ  5  ภาพต่อนาที  (ipm) 

    ๕) มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB2.0  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 
    ๖) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  ๕๐  แผ่น 
    ๗) สามารถใช้ได้กับ  A๔ , Letter , LegalและCustom 



๑๔ 

 

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘  
ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
 -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติมคร้ังที่ ๔ / 
๒๕๖๒  หน้าที่  ๒๑  ลำดับที่  ๒๓   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๓. ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์  สำหรับงานเก็บเอกสารทั่ วไป   จำนวน  ๑เคร่ือง  
งบประมาณ  ๓,๒๐๐  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 

    ๑) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๔,๘00x๔,๘00 dpi 
    ๒) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด  A ๔ 
    ๓) มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)USB2.0  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง 

-เป็ น ไป ต ามห นั งสื อก รมส่ ง เส ริมก ารป ก ครองท้ อ งถิ่ น   ด่ วนที่ สุ ด   ที่                  
มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติมคร้ังที่  ๔ / 
๒๕๖๒  หน้าที่  ๒๑  ลำดับที่  ๒๔  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   โดยโอนลดจาก 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบดำเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัส ดุ  ค่าวัส ดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อจ่าย เป็น          
ค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ำมันเบรก  หัวเทียน  
ฟิล์มกรองแสง  ไขควง  น็อตและสกรู  ฯลฯ  งบประมาณอนุมัติ  ๒๐,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาทโอนลด  ๗,๕๐๐  บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ , ๓ )  พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังน้ัน  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าว  มาเพื่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อ  นายพฤนท์  ปานจีน  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด   ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณ ผอ.กองช่างครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ  เชิญคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  โสภณครับ 
นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิก เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายโสภณ  ยมพมาศ   

สมาชิกสภาเทศบาล 



๑๕ 

 

ผมคิดว่าการซื้อเคร่ืองตัดหญ้า  เราต้องเสนอว่าให้บอกยี่ห้อของเคร่ืองตัดหญ้าว่า
เราจะซื้อเคร่ืองตัดหญ้าชนิดแบบไหน  ในราคา 9,500.-  บาท  มันมีหลายแบบ
หลายขนาด     หลายยี่ห้อไมว่่าจะเป็นยี่ห้อซูซูกิ  โรบิล  ผมคิดว่าน่าจะระบุยี่ห้อ
ไปเลยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับคุณโสภณ  เชิญคุณบุญรัตน์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนท่านประธาน  ท่านนายกเทศมนตรี  เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุก 
สมาชิกสภาเทศบาลท่าน    กระผมนายบุญรัตน์  บุญรอดชู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  เมื่อสักครู่ 

คุณโสภณพูดถึงเร่ืองตัดหญ้า  ที่ให้ระบุว่าจะเอายี่ห้อ  มันเป็นการล๊อคสแป็ก       
ที่ผอ.กองช่างอภิปรายมาก็ถูกต้องอยู่แล้ว  จะระบุยี่ห้อที่จะซื้อไม่ได้  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม   อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยคะแนน  10  
เสียง  งดออกเสียง  1  คน 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติอ่ืนๆ  /  เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายคล่อง  คงแก้ว  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ  เชิญคุณสมพรครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมพร  โชติพงศ์  กราบเรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมพร  โชติพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  มีเรื่องอยู่  2  

เรื่องที่  1  เรื่อง  ท่อระบายน้ำปากซอยถนนศรีวิเชียรฝั่งถนนอรุณประชา  รู้สึกว่า
ตรงบริเวณน้ันท่อน้ำจะตัน  ฝนตกน้ำจะขึ้นมาบนถนน  เป็นอย่างน้ีมานานแล้ว  
เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2562  ตอนเย็นฝนตกหนักมากทำให้บริเวณบนถนน
น้ำสูงถึง  15  ซม.  ผ่านถนน  ถนนตรงน้ันมีท่อลอดไปฝั่งทางด้านคำนวณศิลป์  
ไม่รู้ตันยังไง  ฝากเจ้าหน้าที่ไปดูให้หน่อยนะครับ 
เรื่องที่  2  เรื่องเสียงตามสายในซอยชมบุญ  ชาวบ้านเขาฝากบอกมาว่าเขาไม่ได้
รับฟังเข้าสารของทางเทศบาลเลย  ผมเข้าไปดูที่เสาติดต้ังลำโพง  2  ตัว  บริเวณ
หน้าไปรษณีย์ เห็นลำโพงหันไปทางถนนสายทุ่งโป๊ะ  ฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลและ
หันลำโพงเข้าซอยชมบุญสักดอกหน่ึง  และอีกดอกหน่ึงให้หันไปทางซอยธานีรัตน์  
เผื่อจะแก้ปัญหาชั่วคราวได้  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  เชิญคุณบุญรัตน์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนท่านประธาน  ท่านนายกเทศมนตรี  เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผม นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด     

เมื่อวานสมาชิกสภาเทศบาลสับสนกันมากเร่ืองการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
ชะอวด  ในวันที่  28  พฤษภาคม 2562  แต่ในวาระการประชุมสภาเทศบาล 



๑๖ 

 

เป็นวันที่ 27  พฤษภาคม  2562  ผมไปหาท่านประธานแต่ไม่เจอ  เจอแต่คุณ  
สมพร  คุณสมพรก็ได้บอกกับเพื่อนสมาชิกไว้หลายคนแล้วว่าประชุมสภาในวันที่ 
28  พฤษภาคม  2562  เพราะมันผิดพลาดอยู่  ให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงและแก้ไข 
การประชุมสภาเทศบาล  เพราะนานๆ  จะประชุมสักคร้ัง  สมาชิกสับสน  ผมก็
แต่งตัวมาประชุมด้วยเมื่อวานและอีกเรื่องหน่ึง  เรื่องเคร่ืองออกกำลังกายที่ชำรุด
อยู่  ผมคิดว่าน่าจะปรับปรุงและซ่อมแซมโดยเร่งด่วน  เมื่อวันก่อนผมได้อภิปราย
ในสภาเร่ืองเนินระนาดบริเวณตลาดล่าง  อยู่มา  2  วันนายกเทศมนตรีก็ได้จัดการ
ให้เรียบร้อยเลยครับ  ขอบคุณคุณมากครับ  และอีกเรื่องเร่ืองถนน  3  แยกไฟ
แดง  ผ่านมาบ้านนายเกียรติเกล้า  และบ้านนายสุธรรมมีมอเตอร์ไซด์ทำไมมัน  
ปะอยู่อย่างน้ัน  มันน่าจะทำให้ดูดีกว่าน้ีหน่อยเพราะชาวบ้านเขาถามว่าทำถนน
อย่างไร  ช่วยชีแ้จงให้สมาชิกเข้าใจและรับทราบด้วยนะครับ   ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับบุญรัตน์  เรื่องวันน้ัน ผมขอชี้แจงว่าผมเป็นคนเลื่อนการประชุมเอง  
ประธานสภาเทศบาล  เพราะผมต้องไปโรงพยาบาล  ที่กรุงเทพฯ  กลัวกลับมาไม่ทันเลยเลื่อนการประชุม 

จากวันที่  27 พฤษภาคม   2562  เป็นวันที่  28 พฤษภาคม  2562   
นางบุษษา  จิตต์รัว  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  ซึ่งทางฝ่ายเลขาเป็นคนจัดทำหนังสือเชิญ 
ปลัดเทศบาล   ประชุม   ตกลงนัดประชุมในวันที่  27  พฤษภาคม  2562  และให้ทาง 

เจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดนำแฟ้มไปเสนอให้ท่านประธานลงนาม   แต่ปรากฏว่า
ตามที่ท่านประธานนำเรียนว่าท่านต้องไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ  กลัวกลับมาไม่
ทันก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นวันที่  2๘  พ.ค.  2562 เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเฉพาะ
วันที่  ด้านหน้า  แ ต่ลืมไปว่าในระเบียบวาระการประชุมยังเป็นวันที่    27  
พฤษภาคม 2562  คือยังแก้ไขหนังสือไม่ครบ  ในฐานะเลขาสภาเทศบาลตำบล 
ชะอวด  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ  ขอกราบขออภัยต่อท่านสมาชิกทุกท่านด้วย
นะคะ  คราวต่อไปปลัดก็จะดูแลและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดีกว่าน้ีคะ   ขอกราบขอ
อภัยด้วยนะคะ  ขอบคุณคะ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  เชิญคุณโสภณ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายโสภณ  ยมพมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  ผมมีเรื่อง 

เกี่ยวกับการศึกษาของ  ศพด.  เมื่อวันที่   16  พฤษภาคม  2562  ผมก็ได้มี
โอกาสเข้าไปร่วมประชุมกับโรงเรียนบ้านชะอวด  ในฐานะคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านชะอวด  ก็มีอาจารย์เขาได้พูดว่า  เด็กที่จบ
จาก  ศพด.  มีบ้างโรงเรียน  เด็กที่ได้เข้ามาเรียนต่อในโรงเรียนบ้านชะอวด  เข้าไป
แล้วความรู้ไม่ทัดเทียมกับของเพื่อน  เขาเลยบอกว่าอยากให้พัฒนาตรงน้ี  อยากให้
เน้นการเรียนการสอนของเด็ก  สมมุติว่าถ้าเป็น เด็ก  ของศพด.ของเราจริงๆ          
ก็ฝากไปยังผู้รับผิดชอบ  ผอ.กองการศึกษาและครู  ถ้าจะเรียนเฉพาะตามมีที่กรมฯ  
กำหนดมาเด็กจะเรียนรู้ไม่ทันเพื่อน  มีอะไรที่พอจะเสริมช่วยเด็กได้ก็ให้ เสริมไป
บ้าง   เราไม่ต้องคิดว่าแค่ผู้ปกครองนำเด็กมาฝากเพื่อให้เด็กได้ใช้อวัยวะทุกส่วน        
ของร่างกาย  อะไรเพิ่มได้ก็ควรเพิ่มให้แก่เด็ก  ไม่ว่าจะเน้นการท่องสระ  การเขียน
พยัญชนะ  เพราะทุกวันน้ีผมบอกว่าถ้าเราเพิ่มความรู้ให้กับเด็ก  เด็กรับได้ครับ  



๑๗ 

 

เพราะเด็กสมัยน้ีเล่นโทศัพท์เป็นทุกอย่าง  เพียงแต่เราเพิ่มความรู้ให้กับเด็กเข้าไป  
เมื่อไปเรียนต่อโรงเรียนบ้านชะอวด เขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าเพื่อนจากโรงเรียนอื่นๆ 
ที่มาเรียนด้วยกัน  ผมขอฝากไว้กับผู้รับผิดชอบด้วยครับ  ขอบคุณครับ  ส่วนอีก
เรื่อง  เรื่องการดูแลผู้ป่วย ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ผอ.กองสาธาฯ  
และคุณรัตนาพร  ที่ได้ไปช่วยดูแลผู้ป่วยที่ฝั่งตะวันตก  ไม่ว่าจะเป็นการทำ
กายภาพบำบัด  และได้เข้าไปพูดคุยกับคนป่วย  ทำให้ผมรู้สึกว่าผู้ป่วยท่านน้ีใน
ตอนวันแรกๆ  ที่ผมได้เข้าไปคุยกับแก่    แก่ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใคร  แก่พูดแต่
อยากจะตายเท่าน้ัน  สภาพของแก่น่าเป็นห่วงมาก  ผมเลยมาปรึกษากับท่านนายกฯ  
ว่าจะทำอย่างไรกันดี  ก็ได้ผอ.กองสาธาฯ และคุณรัตนาพรเข้าไปดูแลผู้ป่วยให้          
วันหลังผมได้เข้าไปพูดคุยกับแก่   ผมสังเกตเห็นพฤติกรรมของแก่เปลี่ยนไป         
แก่อารมณ์ดี  สดชื่น  แก่พูดคุยได้เป็นอย่างดี  ผมคิดว่าเร่ืองแบบน้ีเราจะทำไป
เรื่อยๆ  ถึงแม้ว่าไม่ได้ทำทุกวัน  แต่เราน่าจะกำหนดว่าเดือนหน่ึงเราจะทำกี่วัน   
เราน่าจะออกเยี่ยมผู้ป่วยแบบน้ีบ้างนะครับ  และอีกเร่ืองเร่ืองทุนการศึกษาของ
เด็กชาวบ้านฝากถามมา  ผมได้ถาม  ผอ.กองการศึกษาแก่บอกว่าไม่มีแล้ว  ผมไม่
ทราบว่ามันตกหายไปต้ังแต่เมื่อไหร่  ขอให้นายกช่วยชี้แจงเร่ืองทุกการศึกษาด้วย
นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณมากครับ  มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ  เชิญคุณจรัญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจรัญ  ม่วงพุ่ม  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  เพื่อนสมาชิก  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนายจรัญ  ม่วงพุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อสักครู่คุณ 

สมพรได้พูดเร่ืองท่อระบายน้ำ  ผมได้รับเรื่องมาจากชาวบ้าน  เมื่อวันก่อนมีฝนตก
หนักทำให้เกิดน้ำท่วมบนถนน  ทำให้น้ำเข้าบ้านของชาวบ้าน  อยากให้นายกฯ   
ช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปลอกคูระบายน้ำให้ด้วยนะครับ  และอีกเร่ือง  เรื่องการใช้
น้ำประปาในถนนคนเดิน  หรือตลาดประชารัฐ  พ่อค้าแม่ค้าให้ผมมาปรึกษากับ
ท่านนายกฯ  และเพื่อนสมาชิกว่ามีคนมาใช้น้ำไม่ใช้พ่อค้าแม่ค้า  กระผมจึงเสนอ
อยากให้เจ้าหน้าที่ไปทำก๊อกน้ำที่มีหัวกุญแจ  ให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้เป็นเวลาและอีก
เรื่องถนนคนเดิน  ถนนทางเดียวในการจับจ่าย  ผมขอเสนอให้ทำป้ายใหญ่กว่าเดิม
เพราะชาวบ้านบอกว่ามองไม่เห็น  และเรื่องเวลาการจับจ่าย    เมื่อก่อนกำหนด
ต้ังแต่เวลา  14.00 – 24.00 น. ผมขอเปลี่ยนมาเป็นเวลา 14.00 – 23.00 น.  
ขอบคุณ   

นายคล่อง  คงแก้ว  มีท่านใดอีกไหม  ถ้าไม่มีเชิญฝ่ายบริหารสรุปได้เลยครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ในวาระอื่น
นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกหลายๆ  ท่านได้ชี้แนะ  แนะนำ  มาในเรื่องการจัดการของการ 

บริหารงานในเขตเทศบาลตำบลชะอวดข้อมูลดังกล่าวที่จะนำมาพัฒนาเทศบาล   
ให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน  ผมขอบคุณเพื่อน
สมาชิกที่คอยเป็นหูเป็นตา  เรื่องไหนที่ท่านชี้แนะแนะนำมาทางฝ่ายบริหารจะรีบ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จในทันที  ส่วนเรื่องเสียงตามสายฝากไปถึงนายช่างไฟฟ้า 
ช่วยไปดูและแก้ไขตรงน้ันให้ด้วยนะครับ  และอีกเร่ืองที่ เราต้องรีบดำเนินการ    
โดยเร่งด่วนเรื่องเคร่ืองออกกำลังกาย  ผมได้สั่งให้รองนายก  รับผิดชอบ 



๑๘ 

 

ดูว่าทำได้ไหม  ถ้าทำได้ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ส่วนเรื่องของการศึกษา       
ผมขออนุญาตท่านประธานให้  ผอ.กองการศึกษาชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน    
ของเด็ก ศพด.เทศบาลตำบลชะอวด   และขออนุญาตท่านประธานให้ ผอ.       
กองสาธารณสุขฯ  ชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกว่านายกได้บริหารจัดการอย่างไรบ้าง    
ในเรื่องคูน้ำ  ขยะ  และเรื่องทุกเรื่องที่ประชาชนบอกมา  และอีกเร่ืองที่ยังไม่ได้
ตรวจรับผมเห็นบันทึกการตรวจรับงานจ้างของถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษด์ิ  ต้องดูแล
ให้ตรงตามแบบแผน  ขออย่าให้ผิดพลาดขึ้นมาอีก  ตรงไหนที่มีปัญหาก็ต้อง
ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข  อีกเร่ืองหน่ึงที่ผมจะสั่งให้  ผอ.กองช่างและนิติกร  เรื่องถัง
ที่ติดกับริมคลองให้ทำหนังสือเชิญเขามาพูดคุยและบอกเหตุผล  ข้อกฎหมายให้กับ
เขาไป  แล้วบันทึกไว้ด้วย  เมื่อเรียนเขาแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามเราก็สามารถ
ดำเนินการตามกฎหมาย  เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง  ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน
ด้วย  เร่ืองที่สมาชิกได้เสนอมาฝากทีมบุคลากรแต่ละฝ่ายที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง        
ช่วยติดตามและรายงานนายกให้ทราบด้วยนะครับ  เพื่อที่นายกฯ  จะได้แจ้งให้
เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ  ส่วนเร่ืองป้ายทางเดียวถึงจะทำป้ายให้ใหญ่ขนาดไหน  
ถ้าพวกที่ไม่ปฏิบัติตาม   ก็พูดยากครับ  เช่นพวกที่ใช้รถมอเตอร์ไซด์  ขออนุญาต  
ผอ.กองการศึกษาชี้แจงเร่ืองดังกล่าวและต่อด้วย  ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านนายกครับ    เชิญ ผอ.กองการศึกษาครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางอนงค์  ช่างปณีตัง  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ผอ.กองการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในส่วนของกองการศึกษาตามที่คุณโสภณ 

ได้พูดมา  ขอชี้แจงว่าเร่ืองหลักสูตรของกองการศึกษา  เด็กปฐมวัยเราใช้หลักสูตร
ปฐมวัย ปี  2560  ซึ่งหลักสูตรเขาให้เด็กเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต  เรื่องของพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเน้ือมัดใหญ่     ส่วนในเรื่องวิชาการทาง ศพด.  
ปกติทั่วๆไปเขาไม่ให้ป้อนวิชาการแต่ทางสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชนเขาจะป้อน
วิชาการให้เด็กเยอะ  เด็กเข้า ป. 1  ก็จะอ่านออกเขียนได้เสมอ  แต่ถ้าตามหลัก
วิชาการจริง ๆ  เขาไม่ให้ใส่วิชาการไปเลย  แต่ว่าของเรามีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะ      
มีสระ  พยัญชนะ  การอ่านภาษาอังกฤษ  เราจะเสริมตรงน้ี  เหมือนกับที่ คุณ
โสภณบอกว่าเสริมอะไรใส่ลงไปบ้าง  นายกได้บอกว่าไม่ใช่เด็กของเราแน่นอน      
ที่เรียนไม่ทันเพื่อนๆ  คนอื่น  เด็กที่จบจาก ศพด.เทศบาลตำบลชะอวดเราจะมี  
การนิเทศน์เด็กที่จบไปแล้วในแต่ละปี  เราประสานและพูดคุยกับโรงเรียนบ้าน    
ชะอวด  เขาได้บอกว่าเด็กของเราไปได้ไม่มีปัญหาอะไร  พ่อแม่กลัวมากเมื่อเห็นลูก
ของตนเองเขียนไม่ได้  อ่านไม่ออก  แต่เด็กที่จบจากโรงเรียนเอกชนอ่านออกและ
เขียนได้    เด็กเมื่อมีความพร้อมทุกอย่างแล้ว  เขาก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวของเขา
เอง  ทาง ศพด.เทศบาลตำบลชะอวดเราจะมีการนิเทศน์กันอยู่บ่อยๆ  ในเรื่องการ
เรียนการสอน  เรื่องเด็กของเราขอรับประกันได้ว่าเด็กของเรามีความพร้อมและอีก
เรื่องเร่ืองทุนการศึกษา    เพราะปัจจุบันมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่แล้ว  และ 
 
 



๑๙ 

 

อีกอย่างหน่ึงทุนที่นักเรียนรับอยู่  เดิมเด็กก็โตและจบการศึกษากันหมดแล้วและ 
อีกประเด็นหน่ึงเกรดเฉลี่ยของเด็กไม่ถึงเกณฑ์    ที่ทางเรากำหนดเอาไว้  ทำให้เรา
ไม่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ  และตอนน้ีก็ไม่มีทุนการศึกษาแล้ว  ขอนำเรียนเพียงแค่น้ี  
ขอบคุณคะ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณ  ผอ.กองการศึกษาครับ  เชิญคุณโสภณครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ กราบเรียนท่านประธาน  ท่านนายก  เพื่อนสมาชิก  ผมขอขอบคุณ ผอ.กอง 
สมาชิกสภาเทศบาล การศึกษาที่ได้ ชี้แจงให้รับทราบ  ผมหายห่วงไปตรงน้ี  กลัวเด็กที่ด้อยตรงน้ีจะมี

ปัญหาในเรื่องการเรียน   ขอขอบคุณมากครับ 
นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางพจนีย์  ตุลาธร  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุข สำหรับในเรื่องท่อระบายน้ำอุดตันในบางจุด  ซึ่งท่านนายกและท่านรองนายกท่าน

ก็เป็นห่วง  อยู่ตลอด  และกำชับให้กองสาธารณสุขทำแผนลอกคูคลอง  เริ่มจาก
ถนนไชยรุตม์  ถนนจันทร์สุวรรณตรงปลายตลาดปลาตรงน้ัน   ได้แก้ไขไปแล้ว  
บางจุด  และเมื่อวันที่ฝนตกหนักมาก     ทำให้การไหลของน้ำชะงักตรงปลาย
บริเวณองค์การกำจัดน้ำเสียได้รวบไว้  ตรงบริเวณ น้ันเกิดมีขยะไปอุดตัน           
ซึ่งหลังจากฝนตกนายก  และรองนายกได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและ
แก้ปัญหา  เจ้าหน้าที่ออกไปตามจุดต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่ป้องกันก็ช่วยกันไปดูแลและแก้ไขในจุดน้ัน  ป้องกันก็จะไปแถวๆ       
ร้านเยี่ ย ม   ส่ วนเจ้ าห น้าที่ กองสาธารณ สุ ขก็ จะ ไป แถวตลาดป ระชารัฐ                
ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงน้ันน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็ว  และทางเราก็ได้ติดต่อไป
ยังองค์การจัดการน้ำเสียให้ลงมาตรวจสอบ  ช่วงที่มีปัญหาขยะอุดตันตรงท่อ       
ที่เป็นตะแกรง ก่อนหน้าน้ีก็เป็นปัญหามาก่อนแล้ว  หลังจาก  วันฝนตกหนัก      
วันน้ันแล้วทางกองสาธารณสุขก็ได้ไปดำเนินการหน้าร้านเยี่ยมมีรากไม้ขวาง       
อยู่ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ในวันน้ีก็มีแผนที่จะลอกคูที่ถนนจันทร์สุวรรณ   
ต่อคะ  สำหรับจุดที่ท่านสมาชิกสมพรให้เอ๋ยไว้เราจะลงไปทำในวันต่อไปนะคะ       
ขอชี้แจงอีกเร่ือง  เรื่องน้ำประปาของตลาดประชารัฐ  เดิมก่อนหน้าน้ันก็ได้เอา
กุญแจไปล๊อคแต่โดนตัดกุญแจอยู่บ่อย เราก็ได้แก้ปัญหาเร่ือยมา  แต่คร้ังน้ีก็จะซื้อ
กุญแจเพื่อนำไปล๊อคอีกคร้ัง  ส่วนที่ สท.จรัญขอเลื่อนเวลา  ขอนำเรียนแทนงาน
เทศกิจว่า  เวลาที่เราได้ขอกับจุดผ่อนผันน้ันเราได้ขอไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
เราจะเปลี่ยนแปลงเองโดยพละการไม่ ได้  เราต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจุดผ่อนผันที่ เราได้แต่งต้ังเอาไว้  เดียวจะแจ้งกับงานเทศกิจ         
ให้ดำเนินการต่อไป  ขอบคุณคะ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่าน ผอ.ครับ  มีทา่นใดจะอภิปรายอีกไหม  เชิญรองพัฒนาวิทย์  ต้ังเส้ง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ต้ังเส้ง  เรียนท่านประธาน  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตำบลชะอวด 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายพัฒนาวิทย์  ต้ังเส้ง  รองนายกเทศมนตรี  มีเรื่องจะชี้แจงอยู่ประมาณ  

2 – 3  เรื่อง  เรื่องการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  ก่อนหน้าน้ีผมได้คุยกับท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุขให้ทำแผนว่าแต่ละอาทิตย์เราทำตรงไหนบ้าง  เราจะทำเวียน 



๒๐ 
 

 เป็นวงกลม  ในเรื่องของความเร่งด่วน  ผอ.สาธารณสุขก็สามารถปรับเปลี่ยนได้  
อย่างเช่นที่  สท.สมพรเสนอมาว่าบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยมีน้ำท่วมขัง          
เราสามารถปรับเปลี่ยนมาทำตรงน้ีก่อนก็ได้  ไม่ต้องรอให้ถึงรอบ  อีกเรื่องหน่ึงคือ
เรื่องเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง  ผมก็ได้สั่งการไป  2  เดือนแล้ว  เหมือน       
ที่นายกฯได้พูดเอาไว้  ต้องเข้าใจว่าเรื่องช่างที่จะมาเก็บรายละเอียดตรงน้ีหายาก
จริงๆ  กองช่างก็ไม่ได้น่ิงนอนใจติดต่อไปยังช่างวร  ที่อยู่เมืองใหม่  แก่ก็ไม่ว่างที่จะ
มาทำให้อีก   ผมมาวิ่งทุกเช้าก็พบปัญหาทุกเช้าเห็นใจคนที่ออกกำลัง  สนามตรงน้ี
มีผู้มีมาใช้ประโยชน์เยอะมาก   ผมได้คุยกับ ผอ.กองคลัง  ว่าอยากรีบดำเนินการ
ให้เสร็จเร็วๆ  ผมก็ได้ติดต่อช่างไว้ 2  คน  ก็มีมีช่างฉ้อยและท่านก็ได้มาดูแล้วอีก
ด้วย  และช่างอีกคนหน่ึงที่อยู่ตรงกันข้ามกับร้านเท็น  ผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไร  
ผมยังเอาแคทตาล๊อคของร้านเดิมไปให้เขาดูเลย  เพื่อเขาจะได้มาซ่อมให้เรา
โดยเร็ว  อยากจะนำเรียนสมาชิกว่าผมไม่ได้น่ิงนอนใจในเรื่องน้ี  ชาวบ้านถามผมก็
ไม่รู้จะบอกอย่างไร  ผมไม่กล้ามาวิ่งเลย  ผมขออนุญาตท่านประธานขอให้ ผอ.
กองช่าง   ได้ชี้แจงเร่ืองถนนและเร่ืองเคร่ืองออกกำลังกายให้สมาชิกได้รับทราบ  
ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณท่านรองครับ  ผมขออนุญาตให้ท่านสุพรรโณอภิปรายก่อนนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุพรรโณ ครับ 
นายสุพรรโณ  ชัยบาล  กราบเรียนท่านประธานสภา  เพื่อนสมาชิก  กระผมนายสุพรรโณ  ชัยบาล  สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลตำบลชะอวด  ผมขอนิดหน่ึงครับ  ผมขอพูดเรื่องที่ผมเคยเสนอมา

หลายคร้ังแล้วไม่ทราบว่าได้ต้ังงบประมาณไว้แล้วหรือยังครับ  เร่ืองไฟกระพริบ    
ที่อยากให้ติดต้ังบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลของเรา  เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
นักเรียนของเรา  จากการที่ผมได้ไปศึกษาดูงานเมื่อวันก่อน  ผมได้เอาสิ่งที่ดีมา
พัฒนาเทศบาลของเรา  ได้มาแล้ วผมก็มานำเสนอในสภาเทศบาลของเรา          
ผมคาดหวังว่าสิ่งดีๆที่จะทำให้เกิดในสมัยที่พวกเราได้เป็นสมาชิก  เราต้องได้ทำ  
ผมขอเถอะครับช่วยดำเนินการเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีเราทำเพื่อคนชะอวด  เมื่อทำ
แล้วผลงานก็ได้กับท่านนายกฯเหมือนกัน  ไม่ใช่ได้เฉพาะผมคนเดียว  แล้ วเร่ือง
การท่องเที่ยวผมอยากให้ต้ังงบประมาณไว้ด้วย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำพุที่เกาะกลาง  
มันเป็นสิ่งที่ดีฝากไว้ด้วย  นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  เชิญ ผอ.มานิตครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิต  แสงรุ่ง  เรียนประธานสภา  ท่านนายก  ท่านสมาชิกและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง เร่ืองเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง  ผมได้ติดต่อช่างให้มาดำเนินการซ่อม          

เขามีงานเยอะไม่ว่างที่จะมาซ่อมเคร่ืองเล่นให้กับเราได้  ขอนำเรียนต่อสมาชิก      
ว่าเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง  ได้ใช้งานมานานมากกว่า  10  ปี  ถ้าอุปกรณ์    
ชิ้นไหนไม่สามารถซ่อมได้  ผมจะลงจำหน่าย    และอีกเร่ืองหน่ึงการรถไฟก็มี
หนังสือมาแจ้งว่าให้ทำการร้ือถอนเขาจะขอพื้นที่คืน   และอีกเรื่องเร่ืองถนนวุฒิ
ราษฎร์รังสฤกด์ิ  ถนนมีปัญหาต้ังแต่ตอนปูแล้ว  เราต้องปูแอสฟัลติกในเวลา
กลางคืนเพราะเวลากลางวันรถวิ่งมาก  และเวลาตีเส้นจราจรจะขอความร่วมมือ
พ่อค้าแม่ค้า  พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นว่าทำอะไรกันหนักหนา  เขาจะขายของ  เขาจะด่า
มากับผู้รับจ้าง  ส่วนเร่ืองคอสะพานของเจ้เขียวเมียหมวดเหลิม  เขาได้ทำกันสาด
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ยึดติดกับคอสะพาน   พรบ.ควบคุมอาคารสะพานคือของสาธารณะของเทศบาล  
ซึ่งได้ทำกันสาดยึดติดกับคอสะพาน     โดยที่เทศบาลตำบลชะอวดไม่ได้อนุญาต           
ผิดกฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร  หมวดเหลิม    ก็ได้ทำการร้ือถอนไปแล้ว       
ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลชะอวด  เทศบาลตำบลชะอวดได้ออกคำสั่งก่อน              
ที่ผู้รับจ้างจะเข้ามาปูแอสฟัลติก  แต่เมื่อปูแอสฟัลติกเสร็จหมวดเหลิมก็ได้นำกัน
สาดมาติดต้ังอีก    ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร  ทางเทศบาลก็ได้
ดำเนินการ   ยื่นคำร้องต่อศาลให้บุคคลดังกล่าวร้ือถอน  กองช่างก็ได้ดำเนินการ
ตามที่ได้เสนอกับท่านนายกเทศมนตรีไปแล้ว อีกเรื่องบริเวณหน้าเซ่เว่น  เมื่ อผู้
รับจ้างได้ปูแอสฟัลติกเสร็จก็ได้มีฝนตกและทำให้มีน้ำขังอยู่และท่านนายกฯก็สั่งให้
แก้ปัญหาให้ถูกต้องตามระเบียบ  ในบริวเณดังกล่าวประชานก็ได้โทรศัพท์มาบอก
กับนายกฯ  ตามหลักการกองวิชาช่าง  การปูแอสฟัลติดทับเป็นการแก้ปัญหา      
ที่ถูกต้อง  ใช้น้ำยาราดและใช้เคร่ืองจักร  ส่วนแอสฟัสติกที่ใช้ก็ได้มาตรฐานของ
กรมทางหลวงชนบท  การปูทับดีกว่าปล่อยให้น้ำขัง  น้ำขังถนนก็ชำรุดได้ง่ายกว่า  
ถึงแม้เราจะไม่ปูทับความหนาของถนนก็ยังเป็นไม่ตามแบบแผนคือ  ความหนา     
5  ซม.  การแก้ปัญหาในการปูทับเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี  วิธี การน้ีวิศวกรรม
รับรองว่าถูกต้อง   ผมก็ได้โทรไปปรึกษากับทางหลวงสงขลาด้วยวาจามาแล้ว    
ผมขอชี้แจงเพียงแค่น้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับท่าน ผอ.  เชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน  ขออนุญาตท่านประธานครับ  ก็นำเรียนกับเพื่อนสมาชิกว่าเร่ืองเก่า  ๆ หลายเร่ืองที่ท่านได้ 
นายกเทศมนตรี   เสนอมาก็ฝากทางปลัดและ ผอ.กองช่างและหัวหน้าสำนักไปดูว่างบประมาณที่เรา  

กั้นไว้ตีเส้นจราจร  งบประมาณ  200,000  บาทน้ัน  เพื่อให้ได้ปริมาณที่ชัดเจน
ในการทำถนน  เส้นจราจรที่ เรากั้นเงินไว้มันเป็นกองกองช่างหรือสำนักป ลัด         
เคยคุยกันแล้วเราจะเพิ่มเป็นเส้นจราจรทางม้าลาย  ส่วนเรื่องการศึกษา  ท่านรอง
ปรีชาได้ประสานไปยังงานเทศกิจให้มาช่วยดูแลในช่วงเวลาเร่งด่วน  ดูแลนักเรียน
ของเรา  ส่วนเรื่องไฟกระพริบถ้ามีโอกาสก็จะได้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ  
เราจะดำเนินการต่อไป  เรื่องน้ำพุเราได้ขอการท่องเที่ยวไปแล้วว่าจะปรังปรุง
อย่างไร  ที่ทำให้เกิดความสวยงาม  เร่ืองบางเร่ืองทำได้แต่บางเร่ืองเราต้องพูดคุย
ปรึกษาหารือกันก่อน  ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้บอกกล่าว  ชี้แนะมาทุก
เรื่อง  และทุกเร่ืองเป็นเรื่องที่ดีกับคนชะอวด  ผมขอบคุณมากครับ   

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านนากครับ  วันน้ีเราได้ประชุมกันไปหลายเรื่องแล้วนะครับ  ใครมีอะไร
สมาชิกสภาเทศบาล  จะอภิปรายบ้างอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ   

สมัยที่  2  ประจำปี  2562   
 

ปิดประชุม  13.00  น. 
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   (ลงชื่อ)  บุษบา  จิตต์รัว 
  (นางบุษบา  จิตต์รัว) 
                                 ปลัดเทศบาลเขานุการสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
 
   
     
 (ลงชื่อ)  นิคม  คลิ้งทอง       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายนิคม  คลิ้งทอง) 
 
 
 
 (ลงชื่อ) บุญรัตน์  บุญรอดชู    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายบุญรัตน์  บุญรอดชู) 
 
 
 
 (ลงชื่อ) ธวัชชัย  สุขหวัง     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายธวัชชัย  สขุหวัง) 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  23 เดือน เมษายน  พ.ศ.2562 
เวลา..10.00.....น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
 
 
 (ลงชื่อ)   คล่อง  คงแก้ว 
         (นายคล่อง  คงแก้ว) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
 
  
สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมยัที่  1  แลว้ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
เมื่อวันที่....8...เดือน....สิงหาคม...  พ.ศ.2562 
 
 

สำเนาถูกต้อง  

                                                                                                      อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
     (นางอุมาพร  สุทธิรักษ์) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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