๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายคล่อง คงแก้ว
นายสันติ บุญเจริญ
นายสมพร โชติพงศ์
นายวินัย สุขเนาวรัตน์
นายโสภณ ยมพมาศ
นายธวัชชัย สุขหวัง
นายวิวัชร หิรัญกิจรังษี
นายบุญรัตน์ บุญรอดชู
นายสุพรรโณ ชัยบาล
นายนิคม คลิ้งทอง
นายเดโช จันทร์คง

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
คล่อง คงแก้ว
สันติ บุญเจริญ
สมพร โชติพงศ์
วินัย สุขเนาวรัตน์
โสภณ ยมพมาศ
ธวัชชัย สุขหวัง
วิวัชร หิรัญกิจรังษี
บุญรัตน์ บุญรอดชู
สุพรรโณ ชัยบาล
นิคม คลิ้งทอง
เดโช จันทร์คง

ผู้ไม่มาประชุม
- นายจรัญ ม่วงพุม่ สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพฤนท์ ปานจีน
๒. นายปรีชา ปราบอักษร
๓. นายพัฒนวิทย์ ตั้งเส้ง
4. นายพันธ์ศักดิ์ สังข์ชุม
5. นางบุษบา จิตต์รัว
6. ส.ต.ท.จอมพลภัทร ทองขาว
7. นายมานิต แสงรุ่ง
8. นางพจนีย์ ตุลาธร
9.นางอนงค์ ช่างปณีตัง
10. นางวนิดา คงหนูเกตุ
11. นางสาวชบา บุญแก้ว
12. นายโสภณ ธรรมเศก
13. นางสุรางรัตน์ คงประเสริฐ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลชะอวด
รองปลัดเทศบาลตำบลชะอวด
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บฯชำนาญงาน

พฤนท์ ปานจีน
ปรีชา ปราบอักษร
พัฒนวิทย์ตั้งเส้ง
พันธ์ศักดิ์ สังข์ชุม
บุษบา จิตต์รัว
จอมพลภัทร ทองขาว
มานิต แสงรุ่ง
พจนีย์ ตุลาธร
อนงค์ ช่างปณีตัง
วนิดา คงหนูเกตุ
ชบา บุญแก้ว
โสภณ ธรรมเศก
สุรางรัตน์ คงประเสริฐ

๒

๑4. จ.อ.มนตรี คงประเสริฐ
๑5. นางอุมาพร สุทธิรักษ์
16. นางเกษร ศรีปริยวาที
๑7. นายณัฐวุฒิ ปานจีน
๑8. นางสาวจิราภรณ์ ขวัญทอง
19. นางสาวจิตติมา คำนวณศิลป์
20. นางสุจิตรา อ่อนแก้ว
21. นางวาริน สมานทอง

จพง.ป้องกันฯชำนาญการ
มนตรี คงประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อุมาพร สุทธิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เกษร ศรีปริยวาที
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
ณัฐวุฒิ ปานจีน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
จิราภรณ์ ขวัญทอง
พนักงานจ้าง
จิตติมา คำนวณศิลป์
พนักงานจ้าง
สุจิตราอ่อนแก้ว
พนักงานจ้าง
วาริน สมานทอง

- เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางบุษบา จิตต์รัว
เลขาฯ/ปลัดเทศบาล

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายธวัชชัย สุขหวัง
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม ฉะนั้นขอเรียนเชิญ ท่านประธาน
สภาเทศบาลจุ ด ธู ปเทีย นบู ช าพระรั ต นตรัย และเปิ ด การประชุ ม สภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖2 ตามลำดับต่อไป
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ฝ่ายเลขาได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕62 วันที่ 8สิงหาคม
๒๕62 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลระเบียบวาระต่างๆ
จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลำดับ
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ
เรื่องที่ 1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนพัฒนาท้องถิ่น
จากระยะเวลา 4 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัดและสามารถบูรณาการแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรมและ
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน จึงแจ้งมาเพื่อให้ที่ประชุมสภารับทราบ
เรื่องรับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ ๒8 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด
กระผมนายธวัชชัย สุขหวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมพ.ศ.2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลชะอวด

๓

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายพฤนท์ ปานจีน
นายกเทศมนตรี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอันประกอบด้วย
๑. นายนิคม คลิ้งทอง
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญรัตน์ บุญรอดชู
กรรมการ
๓. นายธวัชชัย สุขหวัง
กรรมการและเลขานุการ
ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
พ.ศ.๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒8 พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด ที่ประชุมได้ทำการเลือก นายนิคม
คลิ้งทอง เป็นประธานกรรมการ และนายธวัชชัย สุขหวัง เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ได้ทำการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้ดำเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 มาเพื่อสภาเห็นชอบต่อไป
ขอบคุณครับ ลงชื่อ นายนิคม คลิ้งทอง
ประธานกรรมการ
นายบุญรัตน์ บุญรอดชู
กรรมการ
นายธวัชชัย สุขหวัง
กรรมการและเลขานุการ
ขอบคุณครับ สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมด้วยครับ ว่าขาดตกบกพร่อง
ตรงไหนบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2562
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลชะอวด เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในวาระที่ 1
ชั้นรับ หลักการ
เชิญฝ่ายบริหารครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกอันทรงเกียรติ ทุกท่าน
คณะผู้บริหาร กระผมนายพฤนท์ ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด
เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563
หลักการ
นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด
เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลชะอวด
ได้ประมาณการรายรับไว้รวมทั้งสิ้น 58,775,250 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดภาษีอากร
จำนวน 413,400 บาท
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
จำนวน 674,500 บาท

๔

1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 583,600 บาท
1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จำนวน 247,000 บาท
1.5 หมวดภาษีจัดสรร
จำนวน23,121,670 บาท
1.6 หมวดเงินอุดหนุน
จำนวน 33,735,080 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
2.1 รายจ่ายประจำ
รายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งไว้
58,775,250 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 15,855,360 บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไป
12,839,560 บาท
- งานวางแผน สถิติและวิชาการ
20,000 บาท
- งานบริหารงานคลัง
2,995,800 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายในยอดรวม 3,572,550บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,008,930 บาท
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
530,000 บาท
- งานเทศกิจ
1,033,620 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม1,940,800 บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1,465,800 บาท
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 475,000 บาท
2. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 9,516,020 บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,800,620 บาท
- งานไฟฟ้าถนน
2,421,200 บาท
- งานสวนสาธารณะ
133,000 บาท
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4,141,200 บาท
- งานบำบัดน้ำเสีย
20,000 บาท
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 370,000 บาท
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 370,000 บาท
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม969,000 บาท
แยกเป็น
- งานกีฬาและนันทนาการ
344,000 บาท
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
625,000 บาท

๕

5. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 16,318,450 บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2,917,700 บาท
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 13,165,750 บาท
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
235,000 บาท
ค. ด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม433,000 บาท แยกเป็น
- งานตลาดสด
115,000 บาท
- งานโรงฆ่าสัตว์
318,000 บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 9,800,070 บาท
สำหรั บรายจ่ายเพื่ อการลงทุน เทศบาลได้ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ เป็ น ค่ า
บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเป็นค่าปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร และค่ า
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
4,089,520 บาท
เหตุผล

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญรัตน์ บุญรอดชู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายพฤนท์ ปานจีน
นากเทศมนตรี

เพื่อใช้ดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อสภาเทศบาลพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญอภิปรายครับ เชิญคุณ
บุญรัตน์ครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิก ท่านนายกเทศมนตรี และ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญรัตน์ บุญรอดชู สมาชิกสภา
เทศบาล เรื่องการบริหารจัดการเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย ผมว่าเรื่องงบประมาณ
มันน้อยไปสักนิด น่าจะเพิ่มงบประมาณตรงนี้ เพราะชะอวดเป็นเมืองต้นน้ำ
ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่าน งบประมาณที่
เพื่อนสมาชิกได้นำเสนอว่างบประมาณ 20,000 บาท ที่จะนำไปดำเนินการ
เรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย นำเรียนกับเพื่อนสมาชิกว่าเป็นความคิดที่ดีครับ ขณะนี้
แผนงานการวางแผนพัฒนาตามร่างเทศบัญญัติ เราสามารถทำตามกำหนดการ
เรื่องการบำบัดน้ำเสีย การดูแลเรื่อง อจน.ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียเราได้คุย
กับทีมงาน อจน. ในวันที่ 16 ขอเรียนเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

๖

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญรัตน์ บุญรอดชู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายโสภณ ยมพมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ ใครเห็นว่าให้ความเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โปรดยกมือ
เห็นชอบรับ หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นชอบ 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง 1 คน
เมื่อสภาเทศบาลตำบลชะอวดลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ก็เข้าสู่ระเบียบวาระ
ที่ 2ชั้นแปรญัตติโดยจะมีญัตติที่สภาเทศบาลจะต้องปรึกษาหารือเพื่อลงมติ คือ
1) จะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวนเท่าใด ระหว่าง3 – 7 คน
2) สมาชิกสภาเทศบาลคนใดได้เป็นกรรมการแปรญัตติ
3) กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ ต้อง
กำหนดเวลาเสนอไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาล มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓
4) กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ใน
ข้อ 3 ดังนั้น จึงให้สภาเทศบาลดำเนินการดังนี้
1. จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนเท่าใด ระหว่าง 3 – 7 คน
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลมี
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้
เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เชิญคุณบุญรัตน์ บุญรอดชูครับ
ผมขอเสนอจำนวน 3 คน
ขอผู้รับรองด้วย มีผู้รับรองถูกต้อง มีใ ครเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีใคร
เสนอเป็นอย่างอื่นแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ
ให้มีจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน
(๒) ให้เลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการแปรญัตติ
โดยให้เสนอชื่อที่ละคน และเลือกที่ละคน จนเลือกครบจำนวน ๓ คน
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ คนที่ ๑ เชิญคุณโสภณ ยมพมาศครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภณ ยมพมาศ ผมขอเสนอ
คุณสมพร โชติพงศ์ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1

๗

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายวิวัชร หิรัญกิจรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องใครจะเสนอชื่อท่านใดอีกขอเชิญ
เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อท่านใดอีก ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๑
เลือกนายสมพร โชติพงศ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๑
ด้วยคะแนนเสียง๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ คนที่ ๒เชิญนายวิวัชร หิรัญกิจรังษี
กราบเรียนประธานสภา ผมขอเสนอ นายสุพรรโณ ชัยบาลเป็นกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 2
ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อท่านใดอีก ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
คนที่ 2

มติที่ประชุม

เลือกนายสุพรรโณ ชัยบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๒
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายสุพรรโณ ชัยบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ คนที่ ๓ ขอเชิญคุณสุพรรโณ ชัยบาลครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุพรรโณ ชัยบาลขอเสนอ
คุณบุญรัตน์ บุญรอดชู เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3
ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองถูกต้อง มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อท่านใดอีก ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
คนที่ ๓
เลือกนายบุญรัตน์ บุญรอดชู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๓
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
1. นายสมพร โชติพงศ์
2. นายสุพรรโณ ชัยบาล
3. นายบุญรัตน์ บุญรอดชู
(3) กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณพิจารณา ๓ วาระรวดไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้กำหนด
ระยะเวลาคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563ขอเชิญคุณสันติครับ

มติที่ประชุม
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

๘

นายสันติ บุญเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายธวัชชัย สุขหวัง
สมาชิกภาเทศบาล
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสันติ บุญเจริญ สมาชิกสภา
เทศบาล ผมขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม 256๒ ถึงวันที่ 1๑ สิงหาคม 256๒
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. –๑๗.๐๐ น .ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด
ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมือไม่มีผมขอมติที่ประชุม
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม 256๒
ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 1๗,๐๐น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด
(4) กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญั ตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้
ตาม (๓) เชิญคุณธวัชชัย สุขหวัง ครับ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายธวัชชัย สุขหวัง สมาชิกสภา
เทศบาล ผมขอเสนอกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติได้รับไว้ วันที่ 15 สิงหาคม 256๒ เวลา ๑๐.00 น. ถึง 16
สิงหาคม 256๒เวลา 17.00 น.
ขอผู้รับรอง 2 คน มีผู้รับรองถูกต้อง มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้
เสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้รับไว้ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.256๒ เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ.256๒ เวลา 17.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๔
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายวิวัชร หิรัญกิจรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล

ญัตติอื่นๆ / เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๔ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ เชิญคุณ
วิวัชร หิรัญกิจรังษีครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายวิวัชร หิรัญกิจรังษี สมาชิกสภาเทศบาล ชาวบ้านฝากมา 2 เรื่อง
- เรื่องที่ ๑ เรื่องถนนฝั่งตะวันออกริมคลองร่องน้ำที่แม่ค้าขายผ้านั่งพื้น แผ่น
พื้นร่องน้ำจะอัดเป็นส่วนมาก ขอเทศบาลช่วยปรับปรุงให้หน่อย
- เรื่องที่ 2 เรื่องที่มีแม่ค้าจากข้างนอกนำหมูสดมาขายในตลาดที่ ตรงกับวันพระ
กลัวว่าแม่ค้าในตลาดสดจะมีปัญหาเกิดขึ้น อยากให้เทศบาลช่วยแก้ปัญหาให้
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ เชิญคุณสุพรรโณครับ

นายสันติ บุญเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล

๙

นายสุพรรโณ ชัยบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ บุญเจริญ
รองประธานสภาเทศบาล
นายบุญรัตน์ บุญรอดชู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายโสภณ ยมพมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิก ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
กระผมนายสุพรรโณ ชัยบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด เจ้าบ้านแจ้ง
มาว่าฝาคูน้ำมันเกิดรอยร้าว มันก็ได้ไปดูเลยถ่ายรูปส่งให้กับท่านนายกฯ
แล้วในวันก่อน ขอให้ท่านช่วยจัดการตรงนั้นให้ด้วยนะครับ เพราะผมกลัวว่า
ชาวบ้านจะตกลงไปได้นะครับ ขอบคุณครับ
มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับเชิญคุณบุญรัตน์ บุญรอดชูครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิก ท่านนายก รองนายก
และเจ้าหน้าที่ในวาระอื่นๆ ผมก็มีเรื่องที่จะนำเสนออยู่หลายเรื่อง เรื่องที่ท่าน
สุพรรโณ ได้บอกไว้เรื่องฝาครอบคูน้ำเกิดรอยร้าวทั้งแต่บ้านโกขาวไปจนถึงหน้า
สาธารณสุขอำเภอชะอวด ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมให้ด้วยนะครับ และอีกเรื่อง
เรื่องหน้าบ้านพักตำรวจแถวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตลอดจนถึง กศน.
ตรงบริเวณนั้นในตอนกลางคืนจะมืด มีกิ่งไม้รกรึงรังช่วยไปตัดแต่งกิ่งไม้และ
เพิ่มแสงสว่างตรงนั้นให้หน่อยนะครับ และอีกเรื่องที่ได้นั่งคุยกันหลายๆ
เรื่อง เรื่องที่ท่านนายกได้บอกไว้ว่างบประมาณที่ผ่า นไปแล้วการปูแอสฟัล
ติกจากถนนรถไฟสาย 3 ตั้งแต่ที่กั้นรถไฟไปข้ามสะพานไปจนถึงวัด
หมื่นระงับรังสรรค์ ตอนนั้นรู้สึกว่างบประมาณการปูแอสฟัสติกนั้นผ่านไปแล้ว
ผมก็นำเสนอว่าถ้าตรงนั้นทำได้ผมว่าน่าจะมีวงเวียนเล็กๆ สักตัวแถวหน้า
โรงเรีย นบ้านชะอวดจะดูดี และอีกอย่างถ้าเทศบาลมีงบประมาณเพิ่มเติมให้
ขอแท่นพลาสติกแบรดิเห่อใส่น้ำนำมากั้นรถเลียวไปเลียวมาแถวหน้าโรงเรีย น
บ้านชะอวด ผมว่าเพิ่มจุดตรงนั้นจะดูดีในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองมารับเด็กนักเรีย น
ผมว่าจะสวยงาม และอีกเรื่อง เรื่องถังดับเพลิงผมดู ที่ถังตั้งแต่ พ.ศ. 2552
น่าจะดูแลตรงนี้เก็บของเก่าเอาของใหม่มาแทน ร้านน้ำชาสาวณีข้าง
วัดศรีมาประสิทธิ์ไปดูซิครับว่ามันตั้งแต่ พ.ศ.2552 มันนานมากแล้ว ผมต้อง
ขอโทษด้วยที่นำเรื่องต่างๆ มาอภิปรายในเรื่องของแต่ละกองเพราะไม่ได้คุย
เป็นการส่วนตัวได้ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับเชิญคุณโสภณครับ
กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายก รองนายก สมาชิกสภาตลอดจนเจ้าหน้าที่
ทุกท่านนะครับ กระผมเรียนท่านประธานในเรื่องการดำเนินการรับเสด็จ
ในช่วงที่ผ่านมาขอชื่นชมในหลายๆ ฝ่ายตรงนี้นะครับที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการรับเสด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2562 ที่ผ่านมานั้น ได้เห็นทุกฝ่ายทุกกอง ของเทศบาลที่ได้ร่วมช่วยกัน
ตั้งในความคิด การทำความสะอาด ตกแต่ง ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล
ชะอวดมีสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อการรอรับการเสด็จในครั้งนี้
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และมีเสียงจากหลายท่านที่ได้พูดมาว่าเราควรจะรักษาแบบนี้ไว้ตลอดไปครับ
แสดงว่าชาวบ้านเขาภูมิใจในเรื่องความสะอาด และสิ่งที่ได้กระทำในวันนั้ น
จากการที่พระองค์ได้เสด็จมาในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นบุญวาสนาของชาวอำเภอ
ชะอวด เพราะนานๆจะมีแบบนี้สักครั้ง ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของคนชะอวดเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จมาทักทายกับผู้ที่มาต้อนรับอย่างไม่ถือพระองค์
คาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นพระองค์ ทำให้คนชะอวดรักสถาบันพระมหากษัตริย์
มากขึ้นกว่าเดิม นี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวชะอวด ผมคิดได้รับเสด็จ
ว่าเทศบาลตำบลชะอวดในวันข้างหน้าถ้าทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำให้
ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่อย่างวันนั้น ในวันข้างหน้าพื้นที่เทศบาลตำบลชะอวด
จะมีความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า และสวยงามยิ่งกว่าทุกวันนี้ ขอบคุณครับ
นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคุณธวัชชัยครับ มีท่านใดอีกไหมครับ

นายธวัชชัย สุขหวัง
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิก ผมได้รับหนังสือร้องเรีย น
มาเรื่องถนนสายหมายเลข4018 ชะอวด-ท่าประจะ ถนนที่เป็นคอขวด
ชาวบ้านเขาถามว่าที่ตรงนี้ติดเขตไหน ผมก็ได้บอกไปว่าติดท่าประจะ แต่ท่า
ประจะเขาบอกว่าได้มอบถนนสายนี้ให้กับเทศบาลตำบลชะอวดมาแล้ว ตั้งแต่
สมัยนายปรีชา อ่อนนวลเป็นนายกเทศมนตรี ผมก็ได้บ อกเขาไปว่าทางเทศบาล
ตำบลชะอวดได้คืนไปกับทางหลวงชนบทแล้ว แต่ทางหลวงชนบท
ไม่รับคืนผมอยากให้ทางฝ่ายผูบ้ ริหารช่วยดูเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายพฤนท์ ปานจีน
นายกเทศมนตรี

มีท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกครับ
เรียนท่าประธานสภา เพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ
เรื่องที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอแนะมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน คูน้ำ ร่องน้ำ
เรื่องหลายเรื่องที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอแนะมา ตอนนี้ตั้งแต่เพื่อนสมาชิก
ได้ส่งไลน์มาบอกเรื่องฝาคูน้ำ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ฝาคูคอนกรีต
ต้องรอให้มันแห้ง ต้องให้มันเข้ารูปมิฉะนั้นจะเกิดการหักได้ รายละเอียดตรงนั้น
ผมขออนุญาตท่านประธานให้ ผอ.กองช่างเป็นคนชี้แจงในเรื่องของถังดับเพลิง
ที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าตั้งแต่ปี 2552 ถังดับเพลิงเป็นถังที่เราสามารถดูจากเก
และสถิติของถังว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ พึ่งสำรวจไปเมื่อไม่นานมานี้ แต่ตรงไหน
ที่ขาดตกไปขอให้เพื่อนสมาชิกส่งข่าวมาชี้แนะ ทีมงานป้องกันของเทศบาล
ยินดีที่จะเติมเต็มเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการดับเพลิง ฝากเพื่อนสมาชิกด้วย
และฝาก ฝ่ายป้องกันว่ามั่นตรวจสอบดูแลเรื่องนี้ด้วย ขณะนี้เราได้ประกาศ
หาผู้รับจ้างเรื่องกล้องวงจรปิด 12 จุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ
ล้านกว่าบาท อาทิตย์หน้าเราจะเรียกมาทำสัญญา และน่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณ เดือนหน้า และอีกเรื่องคือเรื่องเครื่องออกกำลังกายได้ส่งเรื่องมายัง
ทางพัสดุแล้ว เพื่อที่จะเรียกผู้รับจ้างมาซ่อมแชมปรับปรุงให้ได้
คุณภาพอย่างดี ประมาณ 14 ตัว ในบริเวณพื้นที่การรถไฟ เรื่องการตีเส้น
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จราจรก็ได้ประเมินราคาแล้ว และตอนนี้ก็ได้เรียกผู้รับจ้างมาตกลงทำสัญญา
เพื่อตีเส้นจราจร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน เป็นการตีเส้นทางม้าลายและ
เส้นขาวแดงด้วย ผมขอขอบคุณทุกๆกองที่เร่งรีบให้โครงการเหล่านี้ได้
เดินต่อ เมื่อวานผมได้ไปประชุมเรื่องกับคณะกรรมการบูรณาการจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีหนังสือเร่งด่วนมา ว่างบประมาณของจังหวัดปีนี้ทั้งจังหวัด
มีอยู่ 330 ล้าน ซึ่งมีโครงการอที่วางแผนทำเกือบเสร็จแล้ว เป็นแผนพัฒนา
ถูกตัดหมดมันจะไม่มีถึงเทศบาลและ อบต. เรื่องโครงการเรื่องถนน
ที่เป็นภารกิจของท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณจัดสรรมาให้ จังหวัดเขาบอกว่าใช้
แผนบูรณาการแบบไหน เราเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนเดือนร้อน แต่รัฐบาลสั่ง
มาเลยว่าให้บูรณาการใหม่ คำว่าบูรณาการนี้คือเราต้องดูแลพี่น้องประชาชน
งบเหลืออยู่ 332 ล้านบาท ก็ได้มาอยู่ในแผนก็ประมาณ 35 โครงการของ
จังหวัด ผมได้คุยกับท่านรองผู้ว่าฯ เงินที่เขาจะจัดสรรให้เทศบาลชะอวด
จำนวน 2 โครงการคืนไปให้ส่วนกลางหมด แต่ โอกาสต่อไปเขาจะคิดกันอย่างไร
อีก งบประมาณของจังหวัดต่อไปก็จะไม่มีมาถึงท้องถิ่นเลยท้องถิ่นต้องวิ่งหา
งบประมาณเองจากกรมสงเสริม ฯ เพราะจังหวัดไม่มีอำนาจจัดสรร
ให้ท้องถิ่นอีก ถนนรถไฟสาย 3 ที่เราจะทำเราคิดว่าน่าจะได้สัก 1,700,000 บาท
เร่งรีบทาง ผอ.กองช่างและปลัดได้นำเสนอไป แต่เข้าแผนไว้แล้ว เราต้องหา
โอกาสทำให้ด้วย ส่วนเรื่องของวงเวียนหรือแท่งแบรริเห่อคงจะได้แก้ปัญหา
ในเร็ววัน การจราจรจะได้สะดวก ในส่วนภารกิจวันที่ 3 สิงหาคม 2562
ถือว่าคนชะอวดที่ได้เฝ้ารับเสด็จหรือไม่ได้รับเฝ้าเสด็จเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
พระองค์ทรงได้ถามหลายเรื่อง เรื่องแรกที่พ ระองค์ทรงถาม พระองค์เข้า
ไปริมเขื่อน พระองค์บอกว่าน้ำชะอวดสวยดี ผมแอบยิ้มมีหลายท่านยื่น
อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าฯ ท่านสุระเกียรติ ท่าน ดร.ที่เกี่ยวกับ
โครงการภัยพิบัติท่านก็ได้ถามว่าน้ำท่วมจะแก้ปัญหาอย่างไร ไฟไหม้ป่าพรุ
ควนเคร็งจะแก้ปัญหาอย่างไร ท่าน ดร.เกี่ยวกับภัยพิบัติก็ได้รายงานไป
ผมก็ได้บอกไปว่าชะอวดเป็นเมืองต้นน้ำ เป็นเมืองแหล่งท้องกระทะ น้ำทุกทีต้อง
ไหลมาที่ชะอวดเราก็ต้องปรับปรุง แก้ไขท่านก็ได้บอกว่าถนนรถไฟขีดขวาง
ทางน้ำอยู่ ต้องคุยกับการรถไฟเพื่อจะเปิดช่องทางระบายน้ำ ท่านก็ได้บอกให้
ท่านเรียกสุระเกียรติ ท่านเรียกผู้ว่าฯ เรียก ปลัดกระทรวงมหาดไทย พระองค์
บอกว่าเดียวรีบกลับไปคุยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของ
อำเภอชะอวด พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชน พระองค์ทรงถามคุณครูวิจิตร
หนูรุ่น พร้อมด้วยนักเรีย นโรงเรียนบ้านชะอวด พระองค์ ตรัสว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องอำเภอชะอวด
และเสด็จแม่ พระองค์โสมฝากความห่วงใย มายังพี่น้องชาวอำเภอชะอวดด้วย
คุณครูและนักเรียนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกตื่นตันใจที่ได้รอรับเสด็จ เสียด้ายว่าเป็นการ
เสด็จส่วนพระองค์เลยไม่ได้ภาพ ภาพบางภาพผมเองได้ขอภาพจากช่างภาพ
สำนักพระราชวัง โดยนายกฯ ต้องคุยกับองครักษ์ ว่าภาพไหนสมควร
เหมาะสม ที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกของชาวอำเภอชะอวดที่ได้รับเสด็จพระองค์
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ทรงตรัสกับท่านสุระเกียรติว่าบ้านแถวนั้น อยู่เหมือนเชียงคานจังหวัดเลย
แถวๆ บ้านป้าม้วนและท่านสุระเกียรติท่านก็ได้บอกว่าควรจะอนุรักษ์ไว้
ผมก็ได้บอกว่าทางฝั่งโน่นเหมือนกว่าอีกสิ่งเหล่านี้ที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจ
ของชาวชะอวดและผมคิดว่าจะมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชะอวดเร็วๆ นี้ การดำเนินการ
ทั้งหมดในการรับเสด็จต้องขอบคุณทีมงานเทศบาล ทุกกองทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือ
ร่วมใจกันดูแลรักษาได้รับคำชมกับชาวตลาด ว่านายกฯเรา จะทำอย่างไรให้
ถนนแถวนี้อยู่สภาพอย่างนี้ บางครั้งเราก็ทำไม่ได้เพราะตรงนั้นเป็นอาชีพของ
แม่ค้าพ่อค้าส่วนตรงนั้นเราต้องให้เขาค้าขาย เราจะไปจัดพื้นที่ตรงอื่นให้เราก็ไม่
มีพื้นที่ แต่เรื่องนี้เราได้รับคำชม พระองค์ทรงถามด้วยว่าแถวนี้เขาเรียกว่าตลาด
อะไร ผมก็ได้บอกว่าเป็นตลาดชะอวดครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่ง
ผมได้คุยกับคุณถาวรวัตรและท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าการเมืองในปีนี้ไม่มี
การเลือกตั้ง ผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงฯว่าผมอยากได้ที่บริเวณหลังเกษตร
อำเภอชะอวด ผมได้นำเรียนท่านไปแล้ว เราขอให้กับคนชะอวด ผมขอฝากไว้
กับเพื่อนสมาชิกเราต้องช่วยกันดูแล ปรับปรุงให้เทศบาลตำบลชะอวดและ
ประชาชนเจริญขึ้น ขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายทุกกอง ที่ได้ร่วมกัน และขอ
อนุญาตให้ ผอ.กองช่างอธิบายเรื่องถนน ขออนุญาตท่านประธาน
เชิญคุณมานิต แสงรุ่งครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามที่ท่านสมาชิกได้
สอบถามรายละเอียดดังกล่าว ผมขอชี้แจงดังนี้ฝาคูระบายน้ำที่จะทำการ
ซ่อมแซมตอนนี้ได้หล่อไว้แล้ว รอว่าถึงเวลาที่ใช้ก็จะนำไปติดตั้งให้ครับ
ส่วนเรื่องถนนรถไฟสาย ๓ได้ของบประมาณเงินอุหนุนเฉพาะคิดปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดได้แจ้งมาว่าคงจะได้งบประมาณในเดือนสิงหาคม
ทางจังหวัดเขาจะแจ้งมาอีกที ครับ ถนนรถไฟสาย ๓ จะปีตีเส้นจราจรด้วยครับ
ในส่วนของทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๘ ผมขอนำเรียนดังนี้
ทางกองช่างได้ทำหนังสือแจ้งไปสำนักทางหลวงทุ่งสง เอกสารอยู่ที่กองช่างครับ
และมอบพื้นที่คืนให้ทางหลวง กรมทางหลวงก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาดู และนำส่ง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สาเหตุเนื่องจากเทศบาลตำบลชะอวดได้ไปรับพื้นที่
นอกเขตเทศบาลมาดูแลเทศบาลตำบลชะอวดไม่สามารถตั้งงบประมาณไปทำ
นอกเขตได้ เลยขอคืนพื้นที่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่ครับ และใน
วันที่เขาได้นำGPS มาปรับตำแหน่งด้วย ผมคิดว่าไม่นานคงมีหนังสือตอบ
มายังเทศบาล ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ เชิญท่านบุญรัตน์ครับ
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กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิก กระผมนายบุญรัตน์ บุญรอดชู
สมาชิกสภาเทศบาลเมื่อกี่ผมอภิปรายผิดไป ถนนรถไฟสาย ๓ ไม่ใช่สาย ๑
โทษเพื่อนสมาชิก ด้วยครับ ผู้ว่าฯจากจังหวัดพังงาย้ายมาเป็นผู้ว่าฯ
จังหวัดนครศรีฯ นายกฯน่าจะรู้จักให้นายกฯไปขอใช้พื้นที่หลังเกษตรอำเภอ
นะครับ เพราะที่ตรงนั้นมีผลดีต่อเทศบาล เรานะครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกครับ
ขออนุญาตท่านประธาน ตกอยู่นิดหนึ่งครับเรื่องพ่อค้าหมู ที่เพื่อนสมาชิกได้
บอกมาฝากทาง ผอ.กองสาธารณสุข ไปหลายครั้งว่าให้เรียกนายโก้มาหน่อย
ว่ามาดูว่าแผงที่ตั้งcละหมูที่นำมาขายในวันพระ ทำมาจากไป ตอนนี้โรงฆ่าสัตว์
ของเราก็มีการฆ่าอยู่ ๑ ตัว ผมจะให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจง รายละเอียด
ทั้งหมดให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจ ที่มาว่าแผงหมูที่มาทำไมต้องฆ่าวันพระ ฝาก
ผอ.กองสาธารณสุขฯประสานกับเทศกิจ นำข้อกฎหมายมาพูดให้เขาเข้ าใจ
เพราะในตลาดมันมีอยู่ ๒ ฝ่าย เราก็มีที่ให้ แต่เวลาพ่อค้าหมูขึ้นไป ต้องเช็ค
ดูว่า ที่ตรงนั้นมีเจ้าของขึ้นมาได้นะครับ ฝากทีมงาน ผอ.กองสาธารณสุข
ดูแลและสรุปมาให้นายกฯ ดูด้วยนะครับ ส่วนเรื่องพื้นที่หลังเกษตรอำเภอที่
ผ่านมาผู้ว่าฯ ทุกท่านผ่านให้หมด ถ้าได้พื้นที่ตรงนั้นจะดีมากๆ ครับ ผมคิดว่า
น่าจะได้พื้นที่ตรงนั้นในเร็วๆ นี้ครับ ขอนำเรียนเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญท่านรองปรีชา ครับ
กราบเรียนท่า นประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมมีเรื่อง
จะเสริมนิดหนึ่ง คือเรื่องที่ท่านธวัชชัย สุขหวังได้นำมาพูดในที่ประชุม
เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อน พื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ตรงบริเวณคอขวด ผมย้อน
นิดหนึ่งในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผมได้ไปประชุมร่วมที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึ่งเป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เป็นเรื่องบังเอินมันเป็นการผิดพลาดของ
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดของเรา คือเรื่องรับโอนสิทธิ หน่วยงานที่จะรับโอนสิทธิ
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับหนังสือเชิญไปของเราไม่มี ผมไม่
เข้าใจว่าจังหวัดเขาผิดพลาดอย่างไร เชิญของเทศบาลตำบลชะอวดไปด้วย
แต่มันก็เป็นโอกาสดี ได้ไปฟังผมก็ได้สอบถามไปด้วยเรื่องของการ
คืนสิทธิต่างๆ ที่เราได้รับมา คือทางจังหวัดเขาเป็นห่วงมาก เขาบอกกับองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นมาว่าถ้าคุณประเมินศักยภาพตัวเองแล้วไม่มีความสามารถ
อย่ารับ เพราะการดูแลในอนาคตข้างหน้าเป็นปัญหา เหมือนกับเราตอนนี้

๑๔

นายคล่อง คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล

แล้วผมถามว่ากรณีที่เราทำคืนสิทธิไปให้เจ้าของเดิม คือกรมทางหลวงชนบท
เขาบอกว่าคืนยาก ตรงนี้เป็นข้อมูลที่รับฟังกันแต่ตอนนี้ปัญหาของเราคือ
ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่ และพื้นที่ดังกล่าวเราได้คืนให้กับทางหลวงแล้วแต่ทาง
หลวงยังไม่รับ มันก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราอยู่ ณ วันนี้ ถ้าเราจะปล่อย
ทิ้งไว้อย่างนี้ เราทำคืนแล้วกรรมไปลงที่ใคร ท่าประจะเขาบอกว่าไม่ใ ช้พื้นที่
ของเขา ทางหลวงบอกว่าไม่ใช้ของเขา ของเราเราคืนแล้ว ผมจะปรึกษากับ
ที่ประชุมตรงนี้เราต้องหาทางออกกับชาวบ้าน และไม่รู้ว่าหน่วยงานไหน
จะเข้าไปทำให้ ฝากไว้ ตรงนี้ด้วยครั บท่ า นประธาน ขอบคุณ ครับ
ขอบคุณครับ มีท่านใดอีกไหมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มา
ร่วมประชุมในวันนี้ ดังนั้น ผมขอนัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด เพื่อพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2
และ 3 และญัตติอื่นๆ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม
ในวันดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย
ปิดการประชุม เวลา 13.30 น.
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