
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  ๑ 
ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖2 

วันท่ี   ๒8    ตุลาคม   ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 ผู้มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

๑ นายคล่อง  คงแก้ว ประธานสภาเทศบาล คล่อง  คงแก้ว  
2 นายสันติ  บุญเจริญ รองประธานสภาเทศบาล นายสันติ  บุญเจริญ  
3 นายเดโช  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล เดโช  จันทร์คง  
4 นายนิคม  คลิ้งทอง สมาชิกสภาเทศบาล นิคม  คลิ้งทอง  
5 นายสมพร  โชติพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร  โชติพงศ์  
6 นายวินัย  สุขเนาวรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  สุขเนาวรัตน์    
7 นายจรัญ  ม่วงพุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ  ม่วงพุ่ม  
8 นายโสภณ  ยมพมาศ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  ยมพมาศ  
9 นายธวัชชัย  สุขหวัง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัชชัย  สุขหวัง  

10 นายวิวัชร  หิรัญกิจรัษี สมาชิกสภาเทศบาล วิวัชร  หิรัญกิจรังษี  
๑1 นายบุญรัตน์  บุญรอดชู สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  บุญรอดชู  
๑2 นายสุพรรโณ  ชัยบาล สมาชิกสภาเทศบาล สุพรรโณ  ชัยบาล  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 

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 
5.  นางบุษบา  จิตต์รัว   ปลัดเทศบาลตำบลชะอวด  บุษบา  จิตต์รัว 
6.  ส.ต.ท.จอมพลภัทร  ทองขาว  รองปลัดเทศบาลตำบลชะอวด จอมพลภัทร  ทองขาว  
7.  นายมานิต  แสงรุ่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง  มานิต  แสงรุ่ง    
8.  นางพจนีย์  ตุลาธร   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พจนีย์  ตุลาธร 
9.  นางอนงค์  ช่างปณีตัง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา อนงค์ ช่างปณีตัง  
๑0.นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง  ผู้อำนวยการกองคลัง  เนตรนภา  ปล้องบรรจง 
๑1.นางวนิดา  คงหนูเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัดฯ  วนิดา  คงหนูเกตุ 
 
 



๒ 

 

12.นางวนิดา  คงหนูเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล วนิดา  คงหนูเกตุ 
๑3.นางสาวชบา  บุญแก้ว   นักวิเคราะห์ฯ     ชบา  บุญแก้ว 
๑4.นางเกษร  ศรีปริยวาที  เจ้าพนักงานธุรการ  เกษร  ศรีปริยวาที 
๑5.นายนิวัตน์ เกิดศิริ   นิติกรชำนาญการ  นิวัตน์ เกิดศิริ 
๑6.นางอุมาพร  สุทธิรักษ์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
17.จ.อ.มนตรี  คงประเสริฐ  เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ มนตรี  คงประเสริฐ  
18.นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ  ปานจีน  
๑9.นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 
20.นางสุจิตรา  อ่อนแก้ว   พนักงานจ้าง   สุจิตรา  อ่อนแก้ว 
21.นางสาวจิตติมา คำนวณศิลป์  พนักงานจ้าง   จิตติมา คำนวณศิลป์ 
22.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 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ตามลำดับต่อไป   
    ขอกราบเรียนเชิญค่ะ  
นายคล่อง  คงแก้ว  เรียนคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  วันน้ีเป็นวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ ๑  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๒   
    วันที่   28  ตุลาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระต่างๆ  จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลำดับ    
ประกาศอำเภอชะอวด  เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด   
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1   ประจำปี  2562 
ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  รายงานว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสภา
เทศบาลตำบลชะอวด  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2562  เพื่อเสนอญัตติ  
ต่อสภาเทศบาล  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน  พัฒนาเทศบาลตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสนอญัตติ  1.ปรับปรุงซ่องแซม
อาคารอเนกประสงค์ฝั่งตะวันตก   2.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ  ถนนล้อมอุทิศ   
ญัตติอื่นๆ  และเรื่องอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่  น้ัน 
อำเภอชะอวดพิจารณาแล้ว  เห็นว่ามีความจำเป็น  เพื่อประโยชน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  13)  พ.ศ.2552  นายอำเภอ     
ชะอวดจึงเรียกประชุมสภา  เทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ประจำปี  2562  ต้ังแต่วันที่  16 – 30  ตุลาคม  2562  มีกำหนดไม่เกิน  15  
วัน  ประกาศ  ณ  วันที่  11  ตุลาคม  2562  นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ  
นายอำเภอชะอวด 
 



๓ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ือง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายคล่อง  คงแก้ว  -ไม่มี- 
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  คร้ังท่ี  ๒   ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี  27  สิงหาคม  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  3  คร้ังที่  2  

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖2  เวลา ๑๐.๐๐ น.   
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  ที่ประชุมได้ทำการเลือก  นายนิคม   
    คลิ้งทอง  เป็นประธานกรรมการ  และนาย ธวัชชัย   สุขหวัง  เป็นกรรมการ 
    และเลขานุการ  ได้ทำการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ 

ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ดังน้ัน  จึงขอเสนอรายงาน  การประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  คร้ังที่  2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖2  มาเพื่อสภา
เห็นชอบต่อไปขอบคุณครับ   

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่านสมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมด้วยครับ  ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้าง  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  
คร้ังท่ี  2  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖2   เม่ือวันท่ี 27  สิงหาคม  2562   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญฝ่ายผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  และ 
นายกเทศมนตรี   เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  

หลักการ 
    นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด   

เพื่ อ ข อ อ นุ มั ติ จ่ า ย ข าด เงิ น ส ะ ส ม  จ ำ นว น  ๔  โค ร งก า ร  ง บ ป ระ ม า ณ                      
๒,474,4๐๐ บาท 
เหตุผล 

     เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  
๔ โครงการ รายละเอียดดังน้ี 
 
 



๔ 

 

 
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ฝ่ังตะวันตก  
(สำนักปลัดเทศบาล)  ด้วยอาคารอเนกประสงค์ฝั่งตะวันตก ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะ
เวลานานกว่า 50 ปี  ทำให้ตัวอาคารและหลังคา มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม จำเป็น
จะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้อาคารสถานที่มีสภาพ
สมบูรณ์ ปลอดภัยในการใช้งาน และเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอย งบประมาณ  
1,411,000 บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชะอวด 

๒. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนล้อมอุทิศ (กองช่าง) 
เน่ืองจากบริเวณถนนล้อมอุทิศ ยังไม่มีคูระบายน้ำที่จะรองรับการระบายน้ำใน      
ช่วงฤดูฝน  น้ำไม่สามารถระบายลงสู่ลำคลองชะอวดได้ ทำให้น้ำขังบริเวณผิวจราจร  
ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนบริเวณใกล้เคียง และผู้สัญจรไป-มา  จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้าง 
คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง  0.40 เมตร ยาว 165 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
งบประมาณ 491,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด 

    3. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนหลังโรงเรียนบ้านชะอวด  (กองช่าง) 
เน่ืองจากโรงเรียนบ้านชะอวด ได้ระบายน้ำทิ้งจากโรงเรียนลงสู่ลำเหมืองบาง       

นายมุ้ย (อยู่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านชะอวด) ซึ่งไม่มีท่อระบายน้ำ  ทำให้น้ำขัง
บริเวณถนนหลังโรงเรียนบ้านชะอวด ประชาชนผู้สัญจรไป-มา และบริเวณใกล้เคียง
ได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการวางท่อระบาย
น้ำหลังโรงเรียนบ้านชะอวด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร งบประมาณ 
72,400 บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด 

    ๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟสาธารณะ  (กองช่าง) 
เน่ืองจากไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานข้ามคลองชะอวดมีสภาพชำรุด  และมีความสว่าง    
ไม่เพียงพอ  จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างปรับปรุงไฟสาธารณะบริเวณสะพาน   
ข้ามคลองชะอวด จำนวน ๘ ต้น โดยใช้เสาไฟประติมากรรมรูปกุ้ง  เป็นโคมไฟ 
LED ๑๕๐ วัตต์ งบประมาณ 500,0๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลชะอวด 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2562   เร่ือง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการ   ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม   
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   5 ด้าน  ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม   
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4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ5. ด้านการศึกษา และอาศัยอำนาจตาม       
ความในข้อ 89/1  ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน    ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดำเนินการ    ตามแนวทางดังกล่าว
ได้  โดยยกเว้นการกันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี    สาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น     
โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม
ต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่าน้ัน 

ดังน้ัน  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ  ขอเชิญคุณบุญรัตน์  บุญรอดชู   
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกและเพื่อนสมาชิกตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  โครงการที่ เสนอมาแต่ละโครงการสวยงามดี  แต่ผมขอติติงนิดหน่ึงครับ       

ไปสร้างแล้วไปทำแล้วช่วยปกป้องสมาชิกให้ด้วยนะครับว่า  เมื่อไปทำแล้วมีปัญหา
อะไรเกิดขึ้นมา  เขาจะมาว่าสมาชิกได้ว่าคุณผ่านไปอย่างไรโครงการน้ี  ทำแล้ว
ออกมาไม่ดี  ไม่สวยงามเลย  ขอบคุณนายกฯที่พัฒนาในเขตเทศบาลของเราให้
เจริญรุ่งเรือง  แข่งขันกับเพื่อนได้  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชะอวด  ปกป้อง
เพื่อนสมาชิกให้ด้วยนะครับ   ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณ  คุณบุญรัตน์ครับ    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  สุพรรโณ  ชัยบาลครับ 
นายสุพรรโณ  ชัยบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมติดใจอยู่นิดหน่ึงครับโครงการมันก็ดีอยู่แล้วนะครับ  แต่มาเปลี่ยนแปลงใหม่

จำนวนเงินอยู่นิดหน่ึง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ตัวแรก
1,211,000  บาท  แต่มาเปลี่ยนกันใหม่  ขอความกรุณาชี้แจงให้ด้วยนะครับ  
ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณมากครับท่านสุพรรโณ  มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ  เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามที่เพื่อนสมาชิกได้ 
นายกเทศมนตรี ดูสภาพอาคารอเนกประสงค์ฝั่งตะวันตกในวันน้ัน  ก็มีการเสนอแนะเพิ่มเติมโดยที่

นายกและคณะผู้บริหาร  เห็นชอบให้เพิ่มหลังคาโค้งที่ติดกับอาคารอเนกประสงค์
เพื่อตอบสนองการใช้งานของพี่น้องประชาชน  ด้วยการสร้างหลังคาโค้งเพื่อแทน
การใช้เต็นท์เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนที่จะใช้พื้นที่   เลยคิดกันว่าจะต้องเพิ่ม 
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งบประมาณตรงน้ี  คือสร้างหลังคาโค้งทำคล้ายกับหน้าโรงเรียนบ้านชะอวดด้วย
งบประมาณไม่เกิน  200,000.-บาท  เลยเพิ่มงบประมาณครับ  ขอเรียนกับเพื่อน
สมาชิกไว้เป็นเบื้องต้น  ส่วนโครงการทุกโครงการที่ เพื่อนสมาชิกเป็นห่วง  ด้วย
เกียรติและศักด์ิศรีของนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  เร่ืองทุกเร่ืองขอให้เพื่อน
สมาชิกช่วยกันคิดช่วยกันทำ  ไม่มีเร่ืองไหนที่นายกตัดสินใจคนเดียว  เพราะงานทุก
งานเป็นเร่ืองของเพื่อนสมาชิกและพี่น้องเทศบาลตำบลชะอวด  ผมในฐานะคน       
ชะอวด ขอความเห็นเพื่อนสมาชิกและไม่เอาเพื่อนสมาชิกไปขายเด็ดขาด  เราคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยินดีให้เพื่อนสมาชิกบอกกล่าว  ในวันน้ีทางผู้ตรวจแขวงการ
ทางรถไฟเขตบำรุงทางเขาชุมทองนัดกันเวลา  10.00  น.  โดยให้นายกไปดูสภาพ
และทำสัญญาเช่าที่รถไฟ  ผมต้องขออนุญาตไปพบผู้ตรวจแขวงการทางรถไฟในไม่
ช้าน้ี   กราบเรียนท่านประธานไว้เพียงแค่น้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณท่านนายกครับ  มีท่านใดอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติท่ีประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
  -ด้วยคะแนนเสียง  11   เสียง 
  -งดออกเสียง          1  คน 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง ขอความเห็นชอบรับโอนโครงการก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งฯ 
นายคล่อง  คงแก้ว เชิญผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน กราบเรียนท่านประธาน  เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ระเบียบวาระที่  4 
นายกเทศมนตรี ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับโอนโครงการ

ก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งฯ 

หลักการ 

         นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
เพื่อขอความเห็นชอบรับโอนโครงการก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้ง ฯ 

เหตุผล 

ด้วยเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศบาลตำบลชะอวดได้ขอให้อำเภอชะอวด
จัดทำโครงการก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ประติมากรรม บริเวณถนนตลาดล่าง ถนนรถไฟสาย ๑ และถนนรถไฟสาย ๓           
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการระบายการจราจรในเขตชุมชน
เมือง โดยโครงการดังกล่าว  อำเภอชะอวดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

    อำเภอชะอวด  แจ้งตามหนังสืออำเภอชะอวด ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๔๑๘/ ว ๒๐๑  
ลงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๖๒     เรื่อง  บันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัด
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑ โดยให้เทศบาล  รับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่ปีงบประมาณ  



๗ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑  ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้ง 
พร้อมติดต้ังโคมไฟประติมากรรม และเป็นผู้ใช้  ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ดังกล่าว 

    ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๒๒  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี
จนกว่ากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเร่ืองน้ันๆ    ตามพระราชบัญญัติใช้
บังคับ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การบริหารพัสดุของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙)    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ   ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน 
ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไงหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 

ดังน้ันนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอนโครงการ
ก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งพร้อมติดต้ังโคมไฟประติมากรรม  เพื่อให้
สภาเทศบาลตำบลชะอวด พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านนายกครับ  มีสมาชิกใดที่จะอภิปรายบ้างไหมครับ  เชิญคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  บุญรัตน์  ครับ 

นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  นายกเทศมนตรี  เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมว่าทรัพย์สินตามโครงการน้ีโอนมาเป็นของเทศบาลก็ดีนะครับ  เราจะได้ปรับปรุง

ดูแลให้ดีให้สวยงาม  ต่อไปก็น่าจะทาสี   และต้องขอขอบคุณนายกฯ  ที่ได้วิ่งเต้น
เรื่องรับโอน เราจะได้ดูแลแก้ปัญหาตรงน้ีได้เต็มที่ครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณครับ  มีท่านใดอีกไหมครับ  เชิญคุณสุพรรโณ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรโณ  ชัยบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่าน  เรื่องที่รับโอน 
สมาชิกสภาเทศบาล ถนนจากอำเภอมาเป็นของเทศบาลตำบลชะอวดผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ  รับแล้วเรา

ต้องดำเนินการทำให้ดูดี  ผมเห็นด้วยว่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้    ดูดีด้วย  ทำไป
เลยครับตรงน้ัน  อีกเรื่องที่ผมบอกว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทำเป็นการท่องเที่ยว  
ผมเคยเสนอมาตั้งแต่ต้นเลย  เรื่องที่ผมเสนอมาไม่เคยได้เข้าดำเนินการเลยครับ  ผม
คิดว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วเรื่องที่ผมเสนอเป็นสิ่งที่ดีกับเทศบาลผมต้องการทำสิ่งที่ดีๆให้
เกิดกับเทศบาลของเรา  เพราะเราจะเป็นสมาชิกสภาได้ไม่นานแล้วครับ  ผมเสนอไป
ท่านต้องรับฟังบ้างครับ  ท่านประธานก็เหมือนกันต้องกำกับเพราะท่านใหญ่กว่า



๘ 

 

ใครๆ  ในสภาแห่งน้ี  ผมก็ให้เกียรติกับสภาแห่งน้ีผมคิดว่าเร่ืองอื่นมันจำเป็นกว่า  
ผมอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องทำหน้าที่และบางคร้ังมีเรื่องอะไรผม     
ก็จะโทรไปหาท่านนายกฯ  ทันทีท่านนายกฯ  ก็ได้ทำให้เลยแต่บางเรื่อง  ผมอยาก
ให้ชัดเจน  ฝ่ายช่างต้องเขียนแบบมาก่อนแล้วก็แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ  
น้ันคือชัดเจน  ทุกเร่ืองเราต้องวางแผนไว้ก่อน  ผู้บริหารและให้เพื่อนสมาชิกดูทุกคน  
พอดูเสร็จแล้วจะลงมติก็ง่าย  ทำเป็นระเบียบเรียบร้อยชัดเจนเลย  ไม่มีใครถาม     
ผมคนหน่ึงให้ผ่านในเร่ืองที่ดี  ขอบคุณครับ  ฝากไว้ด้วยครับท่านประธาน 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณท่านสุพรรโณครับ  ฝากนายกฯด้วยเรื่องที่ท่านสุพรรโณได้เสนอมา 
ประธานสภาเทศบาล ด้วยนะครับ  เชิญท่านโสภณ  ยมพมาศ  ครับ   
นายโสภณ  ยมพมาศ กราบเรียนท่านประธานสภา  ฝ่ายบริหาร  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจน 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  เรียนว่าเร่ืองไฟประติมากรรม  หลายคนถามมากับผมว่า  ทำไม

ไม่ขยายออกไปต้ังที่ชุมชนธานีรัตน์สายทางไปโรงพยาบาลบ้างครับ  เพราะเขา
มองเห็นข้างสะพานและถนนบางส่วนก็เปิดใช้งานไม่ทุกดวง  เขาต้องการอยากจะ
ขยายไปฝั่งโน้นบ้างนะครับ  ฝากทางกองช่างช่วยไปดูพื้นที่ที่จะติดต้ังได้หรือเปล่า
ครับ  ขอฝากเร่ืองน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง   คงแก้ว มีท่านใดอีกไหมครับที่จะเสนอ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบรับโอนโครงการก่อสร้างถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งฯ   
   -ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง 
   -งดออกเสียง   1  คน 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติอ่ืน  ๆ  /เร่ืองอ่ืน ๆ   
นายคล่อง  คงแก้ว  ญัตติอื่น ๆ /เร่ืองอื่นๆ  เชิญท่านสมาชิกครับ  เชิญคุณวิวัชร  หิรัญกิจรังษี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิวัชร  หิรัญกิจรังษี  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน  กระผมนายวิวัชร  หิรัญกิจรังษี  สมาชิกสภาเทศบาล   

 ผมมีเรื่องอยู่  1  เรื่อง  มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วทำให้ดินทรุดตัว 
บริเวณริมเขื่อน  ชาวบ้านได้ฝากถามว่าเขื่อนที่พังข้างบ้าน  เทศบาลทำแค่น้ันหรือ
ทำไมไม่ทำให้ดีกว่าน้ันอีก   ผมก็บอกว่ามันอยู่ที่งบประมาณ  ชาวบ้านได้ถามมาว่า
งบประมาณมีอยู่เท่าไหร่   ผมได้บอกไปว่างบประมาณมีอยู่ไม่เท่าไหร่  ผมก็เลยบอก
ไปว่าผมจะถามฝ่ายบริหารให้     การซ่อมแซมเขื่อนตรงน้ีต้องรองบประมาณ      
จากจังหวัดที่เขาจะจัดสรรมาให้   ส่วนงบประมาณของเทศบาลมีอยู่น้อย  ชาวบ้าน
ตรงบริเวณเขื่อนพังตรงน้ันกลัวว่าเมื่อเกิดน้ำท่วม  น้ำจะมากและแรงกลัวว่าน้ำจะ
กัดเซาะหน้าดินแล้วทำให้บ้านเรือนเกิดความเสียหายได้   แต่ถ้ามันไม่เกิดก็ดี  และ
อีกอย่างหน่ึงถ้าเกิดความเสียหายมันจะรุนแรง  ชาวบ้านอยากจะถามฝ่ายบริหารว่า  
ทำแค่น้ัน  งบประมาณแค่น้ัน    เขาอยากให้ถมดินบริเวณน้ันให้แน่นกว่าเดิม  ผมก็
บอกว่างบประมาณมีอยู่จำกัด  ผมก็ตอบไม่ ได้  ต้องรอให้ประชุมสภาฯก่อน          
ผมค่อยถามให้  ฝากถึงฝ่ายบริหารด้วยผมจะได้ตอบชาวบ้านถูก  ขอบคุณครับ 
 
 
 



๙ 
 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านวิวัชรครับ  เชิญฯคุณธวัชชัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  สุขหวัง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อสักครู่ได้ยินนายกฯได้พูดเกี่ยวกับการรถไฟ  ได้ข่าวว่านายกฯได้ประสานกับ 
    การรถไฟ  เรื่องขอใช้พื้นที่ของการรถไฟ  พื้นที่ที่นายกฯจะขอใช้ไม่ทราบว่าเป็น 

พื้นที่หน้าธนาคารออมสินหรือเปล่า  ผมก็ยังไม่ทราบครับ  แต่จากที่ผมทราบมา    
ว่าพื้นที่ตรงน้ัน  ในอนาคตทางการรถไฟเขาจะสร้างรถไฟรางคู่  และจะสร้างสถานี
รถไฟหลังใหม่ตรงบริเวณหน้าธนาคารออมสิน  และในตอนน้ีเสาวิทยุเขาก็ได้ย้ายไป
พื้นที่ตรงน้ันแล้ว  และตอนน้ีการรถไฟเขาก็ได้ขอแบบแปลนที่จะสร้างสถานีรถไฟ
หลังใหม่ไปแล้ว   ถ้าขอพื้นที่ตรงน้ันได้จริงๆ  ผมอยากให้ทำสัญญาให้เราใช้พื้นที่   
ตรงน้ันหลายปีหน่อย  ในเมื่อเราก็ได้ผ่านงบประมาณไป  ผมขอฝากไว้แค่น้ีครับ  
ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับคุณธวัชชัย  เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน  ผมขออนุญาตครับ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตชี้แจง 
นายกเทศมนตรี ที่ท่านสมาชิกได้ถามมา 2 – 3  ประเด็น ก่อนนะครับ  เพราะผมติดภารกิจที่จะต้อง

ไปพบกับการรถไฟ  ฝากเรียนสมาชิกที่ท่านได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องเขื่อน  เราใช้
งบประมาณไม่ถึง  300,000  บาท  ตามที่วิศวกรเขาได้คุยกัน  เราไม่มีความรู้ว่า
เขื่อนกั้นตลิ่งพังที่เราซ่อมแซมไป  ช่างวิศวกรที่มาออกแบบให้    ใช้เสาเหล็กเข็มพืด  
(ชีทไฟล์) ตอนน้ีเราน่าจะหมดเงินคลังเลย  ด้วยความที่เราคิดกันหน้างาน  วันต่อวัน
ว่าที่ลงหินไป  ทำไมไม่ลงให้มาก  วิชาช่างวิศวกรที่ไปดูแนะนำว่าต้องทำแบบน้ี       
ที่จะว่าจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่  ผมก็ได้เฝ้าระวังและใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  
และเพื่อนสมาชิกมาเร่ืองงบประมาณ  เราไม่มีเงิน ขณะน้ีแบบเสร็จแล้ว  ปร.4  ปร. 
5  เสร็จแล้ว  เรื่องอยู่ที่สำนักงานจังหวัดแล้ว  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดูว่ามีเงิน
ส่วนไหนที่จะนำมาซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข  เขื่อนตรงน้ันต้องทำใหม่ทั้งหมดทั้งชิ้น  
แบบใหม่ก็ต้องมีถนนเหมือนเดิม  งบประมาณอยู่ประมาณ  10  ล้าน  เราคอย
งบประมาณจากจังหวัด  ว่าจังหวัดจะจัดสรรงบประมาณมาให้จากส่วนไหน ผมต้อง
ขออนุญาตที่ประชุมแห่งน้ี   ตอนน้ีแขวงการทางรถไฟชุมทางเขาชุมทองที่ได้รับ
มอบหมายจากหาดใหญ่  ได้มาคอยที่สถานีรถไฟชะอวด  ผมได้ให้กองช่างไปดูแล
เขาก่อนแล้ว  ส่วนที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติไม่ใช่หน้าที่ของนายกฯ หน้าที่ของนายกฯ  
ตอนน้ีเขาจะถามว่าเราต้องการใช้จุดตรงไหน  และจุดตรงไหนที่จะขอใช้   และต้อง
ดูแลเขาให้ดี  ส่วนที่จะสร้างสถานีตรงไหนแบบไหน  เมื่อวานผมได้คุยกับนายสถานี
รถไฟชะอวด  เขาก็ยังไม่ทราบ เร่ืองแบบเรื่องความคิดหลายคนก็คงได้ยินมาแล้วว่า
เขาให้ความสำคัญกับชะอวดเป็นอย่างดี  ว่าตรงน้ันเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไร     
ทุกอย่างที่เขาจะทำเขาจะทำให้เกิดผลดีแก่ชะอวดมากที่สุด  ให้สมกับที่เขาเป็นคน
ชะอวด  เขาจะช่วยประสานและดูให้เราเป็นอย่างดีที่สุด เขาจะช่วยเราทั้งหมด  ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองปรับภูมิทัศน์  เรื่องไฟ  เร่ืองสนามเด็กเล่น  เร่ืองแบบน้ีเราต้องเดิน
ต่อไป  ไม่เกิน  2 – 3   อาทิตย์ได้มีหัวหน้าทีมงานแผนผังและพัฒนาเมืองจะลงมา
สำรวจตามที่เพื่อนสมาชิกต้องการ  ตามแบบแผนพัฒนาของเรา  หลายโครงการที่
ผมได้คุยกับทีมงานทั้งหมดว่าจะปรับปรุงดูแลตรงไหน  อย่างไร  ให้พวกเราได้มา



๑๐ 
 

พูดคุยกัน  กระผมขอชี้แจงไว้แค่ น้ี  ที่ประชุสมีอะไรฝากท่านรองเอาไว้ก่อน          
ผมขออนุญาตท่านประธานไปพบกับตัวแทนรถไฟก่อน  ขออนุญาตครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว   ขอบคุณท่านนายกฯ  ครับ  มีท่านใดอีกไหมครับ  เชิญคุณจรัญ  ม่วงพุ่มครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจรัญ  ม่วงพุ่ม  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายจรัญ  ม่วงพุ่ม 
    สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านให้ผมช่วยบอกฝ่ายบริหารให้ช่วย 

ซ่อมแซมปรับปรุงเคร่ืองเล่นในวัดศรีมาประสิทธิ์  มีเด็กมาใช้  ผมเห็นว่ามันอันตราย
ต่อเด็ก  จึงเสนอให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่   และท่านคงเห็นความปลอดภัย     
ของเด็กที่มาเล่นด้วยนะครับ  และเคร่ืองเล่นที่ชำรุดหลุดออกจากชิ้นส่วนเดิมให้
เจ้าหน้าที่ช่วยเอาไปเก็บให้ด้วยนะครับ  และอีกเรื่องชาวบ้านได้บอกกับผมว่าให้ช่วย
ไปตัดกิ่งไม้หน้าบ้านป้าเกี่ยมเพราะมันบังแสงสว่าง  เพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง
ชาวเทศบาล  ที่สัญจรไปมาด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับคุณจรัญ  เชิญคุณบุญรัตน์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนท่านประธานสภา  ฝ่ายบริหาร  เพื่อนสมาชิก  ในวาระอื่น ๆ  เรื่องที่  1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ให้ทางกองสาธารณสุข   เรื่องความสะอาดของคูระบายน้ำชุมชนตลาดสด   

ซอยพิบูลย์พันธ์  ตรงน้ันมันทำมาประมาณ  30 - 40  ปีแล้ว  ตรงบริเวณตรงน้ัน
ไม่ได้เข้าแผนลอกคูระบายน้ำของเทศบาลเลย  ขอช่วยเข้าไปดูแลบริเวณน้ันให้ด้วย
นะครับ  หลังตึกห้องซอยพิบูลย์พันธ์จะมีซอยเข้าไป  และเรื่องที่  2  เรื่องสนามเด็ก
เล่นหรือสนามฟิตเน็ตกลางแจ้ง  ตลาดล่าง  ทำไมไม่ปรับปรุงซ่อมแซม   ไปพ่นสี
เอาไว้หลายเดือนแล้ว  ผมไปออกกำลังกายมีคนเขาถามว่าทำไม  สท.  เสร็จหรือยัง  
ช่วยชี้แจงให้หน่อยผมจะได้บอกกับชาวบ้านได้ถูกต้อง  และเรื่องที่  3  เรื่องภายใน
สำนักงานเทศบาล  ผมดูแล้วว่าพนักงานของเราต่อไปจะเป็นโรคติดต่อกันหมด  
เพราะติดแอร์แต่ไม่มีตัวดูดอากาศ  แล้วอยู่กันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษา  ใน
สำนักปลัด  ก็ไม่มีตัวดูดอากาศทั้งน้ัน  การติดต้ังแอร์ต้องมีตัวดูดอากาศในห้อง
ประชุมแห่งน้ีก็ยังมีตัวดูดอากาศเลย  ในสำนักงานข้างล่างไม่มีตัวดูดเลยมีพนักงาน
น่ังทำงานกันเต็มไปหมด  ฝากท่านรองช่วยปรับปรุงให้หน่อยสงสารพนักงาน  และ
อีกเร่ืองหน่ึง  ผมได้คุยกับนายกฯทุกคร้ังในที่ประชุม  เรื่องทางม้าลายหน้าโรงเรียน  
หน้าวัด   สำคัญที่ สุด  สถานที่   2   แห่งน้ีชาวบ้ านและนักเรียนใช้กันมาก  
นักการเมืองต้องพัฒนาให้มากที่สุด  ทางม้าลายตรงโรงเรียนบ้านชะอวด  นักเรียนก็
ได้เรียนรู้ว่าน้ีเป็นทางม้าลาย  อยากให้เน้นเร่ืองโรงเรียนกับวัดให้มาก   80%  
นักเรียนมาเรียนในโรงเรียนบ้านชะอวด  เด็กเล็กก็เรียนบ้านชะอวด  เด็กโตก็เรียน
โรงเรียนชะอวด  ชะอวดวิทยาคาร ฝากไว้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับคุณบุญรัตน์  เชิญคุณโสภณ  ยมพมาศ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 
 



๑๑ 
 

นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนประธานสภา  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เพื่อนสมาชิก   
สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายโสภณ  ยมพมาศ   
    สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีเรื่องอยู่  2  เรื่อง 
    เรื่องที่  1  เรื่องขยะ  ตอนน้ีที่ทิ้งขยะของเรามีปัญหาอยู่  ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง 

บริเวณกองขยะเขาได้บอกมาว่ากองขยะของเทศบาลตำบลชะอวด  ล้น  อันน้ีผม
ไม่ได้ไปเห็นเองนะครับ  แค่เขาบอกมา  ผมคิดว่าเทศบาลของเราน่าจะมีการคัดแยก
ขยะแห้ง  ขยะเปียก  ขยะอันตราย  ส่วนขยะแห้งผมได้ข่าวมาว่ามีโรงไฟฟ้าเขา      
รับซื้อขยะแห้ง  ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้กองขยะของเราสามารถแก้ปัญหาไปได้เยอะ  
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ  แก้ได้ตรงน้ัน  และที่ทิ้ง
ขยะของเราก็สามารถทิ้งขยะได้ยาวนานขึ้น  ส่วนขยะเปียกก็นำไปทำน้ำหมักเหมือน
เมื่อวันก่อนน้องเปิ้ลได้ดำเนินการเรื่องของการทำน้ำหมัก  ส่วนขยะอันตรายเมื่อวัน
ก่อนเราก็ได้นำไปฝากไว้ที่นคร  ผมขอฝากเร่ืองการคัดแยกขยะไว้ด้วยนะครับ 
เรือ่งที่  2  คือช่วงน้ีฤดูฝนคงหนีไม่พ้นเรื่องคูระบายน้ำ  ขอฝากเรียนถามเรื่องถนน
สายอรุณประชามาจนถึงถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษด์ิ  บริเวณน้ันวันก่อนผมเคยอภิปราย
ในสภามาแล้วคร้ังหน่ึง  ว่าน้ำมันขังแต่ก็ได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นคู  
2  ระดับอยู่  แต่ผมไปถามท่านหน่ึงเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีว่าตรงน้ันปรับปรุง  
ไม่ได้เป็นคูต่างระดับอะไร  ไม่ทราบว่า ผอ.กองช่างรู้ส่วนน้ีหรือเปล่าครับ  ตรงข้าง
ร้านนายมิ้งเจริญยนต์มีคูส่วนหน่ึงแยกไปซอยคำนวณศิลป์  และอีกส่วนแยกไปถนน
วุฒิราษฎร์รังสฤษด์ิ  ผมคิดว่าน้ำไม่น่าจะท่วมขังน่าจะมีอะไรอุดตันตรงไหนสักนิด
หน่ึง  ผมว่าให้ผู้ที่รับผิดชอบไปร้ือดูให้ตลอดสักคร้ังหน่ึง  พอฝนตกนิดหน่ึงน้ำก็ท่วม
ขังในบริเวณน้ัน  ฝากด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับคุณโสภณ  มีท่านใดอีกไหมครับ  เชิญคุณวิวัชร   
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิวัชร  หิรัญกิจรังษี  กราบเรียนท่านประธานสภา  เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวิวัชร  หิรัญกิจรังษี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด  เมื่อกี้ผมถูก 
    พาดพิง  ขอเอ่ยนามคุณบุญรัตน์  เรื่องให้ทำทางม้าลาย  การทำทางม้าลายต้อง 

ขออนุญาตก่อนถึงจะทำทางม้าลาย  พื้นที่ทุกพื้นที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกัน
ทั้งน้ัน 

    ไม่ว่าจะเป็นหน้าวัดไหนๆก็แล้วแต่  พื้นที่ที่จะทำทางม้าลายต้องเป็นพื้นที่ที่สำคัญ   
ผมถูกพาดพิงว่านักการเมืองต้องทำ  แต่เรื่องบางเร่ืองต้องใช้หลักการไม่ใช่มาว่า
นักการเมือง  เรื่องน้ีผมขอติติง  เพราะผมก็เป็นนักการเมืองอยู่  เรื่องบางเร่ืองมัน
เกินอำนาจหน้าที่  ถ้าเราพูดถึงหลักความเป็นจริง  คนมันโดนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นคอ
สะพาน  ใต้สะพาน  ถนน  ซอย  ไม่น้ันทำทางม้าลายกันเต็มไปหมด  ผมขอฝากแค่
น้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณคุณวิวัชร  เชิญคุณสุพรรโณ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 



๑๒ 

 

นายสุพรรโณ  ชัยบาล  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี   เพื่อนสมาชิก เจ้าหน้าที่และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมอภิปรายอีกคร้ัง       

ผมขอเสนอเรื่องคูน้ำ  ที่ซอยศรีมาประสิทธิ์  มีคูน้ำอยู่หลาย่านม่ทราบว่าได้เข้า
โครงการหรือยัง  นานแล้วที่ผมเสนอไป  ที่ผมได้เสนอไปในคร้ังก่อนๆ    คูน้ำข้าง
บ้านพี่รัตน์แล้วก็ข้างหลัง  สมัยก่อนที่ผมทำตึกนก  ฝ่ายบริหารให้เว้นไว้  2  เมตร  
ผมก็ได้ทำตามกติกาของเทศบาล  แต่ท่านไปดูเลย  ณ  ตอนน้ีเขาทำกันอย่างไร  ปิด
กั้นหมด  เราอย่าไปกลัวทำเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาล  ไปดูให้ด้วย
มีชาวบ้านมาบอกตลอด  แต่ผมไม่ได้พูด  และอีกเรื่องขอบคุณเพื่อนสมาชิกมาก  ผม
เสนอสภาคร้ังก่อน  ในตลาดสดเรื่องการคัดแยกขยะ  แล้วทำเป็นปุ๋ยหมัก  เราเคย
ไปดูงานจากที่อื่น  ทำไมเราไม่มีแนวคิดที่จะทำในเร่ืองแบบน้ี   เราต้องช่วยกัน
พัฒนาไม่ใช่อยู่กับที่  อย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมอำนวยให้เราหมด  ไม่
ว่าจะเป็นเมืองต้นน้ำ  สามารถทำได้หมด  ทำไมเราไม่ช่วยกัน  แนวคิดของ
นักการเมืองท่านฟังบ้าง  เราต้องช่วยกันขับเคลื่อน  และน้ีเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้รับ
มอบถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งฯ ได้รับมาแล้วเราทำให้ดูดี  เทศบาลเราเป็น
การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจัดงานประเพณีต่างๆ  เทศบาลเราเมื่อก่อนเป็น
แม่เรือใหญ่  แต่เดียวน้ีทำไมมันหายไปหมด แต่ถ้าเรารักษาตรงน้ีไว้ให้ได้  เราต้อง
เป็นแกนนำ   แค่น้ีแหละครับ  เราต้องช่วยกันนะครับ  มีอีกเร่ืองเรื่องขยะบริเวณ
ตลาดล่าง ต้นไม้หรือขยะมูลฝอยที่ร้านตัดผม  เขาแจ้งมาไปดูด้วยนะครับ  ขอบคุณ
มากครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณมากคุณสุพรรโณ  เชิญคุณจรัญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายจรัญ  ม่วงพุ่ม  กราบเรียนท่านประธานสภา  เพื่อนสมาชิก  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายจรัญ  ม่วงพุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีอีกเรื่องเร่ืองฝาคูระบายน้ำ 
    ที่หน้าวัดศรีมาประสิทธิ์  มีอยู่ฝาหน่ึงไม่ทราบว่าไม่ซ่อมหรือว่าอย่างไรครับ  
    ที่ได้นำแผ่นเหล็กไปต้ังอยู่  ผมได้ติดตามเรื่องไปยังกองช่าง  กองช่างบอกว่า 

ต้องส่งเรื่องไปให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทางการเงิน  พอผมติดตามเสร็จเขาก็บอกว่า
เงินไม่มีที่จะซื้อผมอยากให้ช่วยติดตามให้หน่อย  เพราะแผ่นเดียวเอง  เอาไปต้ังไว้  
3 – 4  เดือน แล้วช่วยติดตามให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  มีท่านใดอีกไหมครับ  เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงให้เพื่อน 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกได้ทราบ 
นายปรีชา  ปราบอักษร  เรียนประธานสภาที่เคารพ  เพื่อนสมาชิก  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  เน่ืองด้วยนายกฯ 
รองนายกเทศมนตรี  ติดภารกิจ  เจ้าหน้าที่จากรถไฟที่จะมาดูในเรื่องของการที่เราได้ขอใช้พื้นที่บางส่วน   
    ในเขตเทศบาลเพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ  ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ 
    เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล  มีประเด็นหลายๆ  ประเด็นที่ 
    เพื่อนสมาชิกได้เสนอมา  ผมยินดีที่จะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    
    แต่ละกอง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคร่ืองเด็กเล่นในวัดศรีมาประสิทธิ์ที่ท่านจรัญได้เสนอมา   

ในส่วนเคร่ืองเล่นกลางแจ้งที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมกันอยู่  ผมขออนุญาตให้ท่าน
พัฒนาวิทย์เป็นผู้บอกกล่าวต่อไป  เพราะท่านได้ดำเนินการอยู่  เรื่องคูระบายน้ำใน
ซอยถนนพิบูลย์พันธ์  ท่านบุญรัตน์ได้เสนอมา  หลังบ้านห้องแถวที่เป็น ตึกชนกัน  
ฝากกองสาธารณสุขไปดูแลเร่ืองน้ีด้วยนะครับ  และอีกเร่ืองของท่านบุญรัตน์ท่าน



๑๓ 

 

เป็นห่วงในส่วนของเจ้าหน้าที่  เรื่องการติดต้ังเคร่ืองดูดอากาศให้กับสำนักงาน  ผม
ขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่  ท่านกลัวว่าจะเป็นโรคติดต่อกัน  ขอบคุณครับท่านบุญรัตน์  
ทางม้าลายตามที่ท่านได้เสนอกันมา  ท่านวิวัชร  ได้พูดคุยกันว่าอาจจะไม่จำเป็น  
แต่ที่ท่านบุญรัตน์ได้บอกมาว่านักเรียนน่าจะได้เรียนรู้ว่าทางม้าลายเป็นอย่างไร  ใน
ข้อจำกัดของส่วนราชการที่ท่านวิวัชรได้บอกกล่าวมา  มันประกอบไปด้วยหลายส่วน  
ยกตัวอย่างว่าโรงเรียนบ้านชะอวด  พูดถึงความสำคัญจริงๆ  ในส่วนของทางม้าลาย
ไม่ได้มีความสำคัญถึงขนาดต้องมีหรือไม่   ผมเข้าใจนะครับว่าท่านหวังดีมันเป็นถนน
นิดเดียวนะครับ  ในส่วนของถนนใหญ่มันมีทางที่จะเดินนะครับ  เด๋ียวผมจะให้ช่างดู
ให้นะครับ  ว่าสามารถที่จะทำได้ไหม  เพราะว่าการขอทำก็ต้องขอเป็นทางที่รองรับ
ด้วยนะครับ  ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้เลย  เพราะว่ามันเป็นถนนสาธารณะ  น้ันเป็นเรื่อง
ของทางม้าลายนะครับ  เรื่องของคูระบายน้ำถนนอรุณประชา  ดูจากสภาพความ
เป็นจริง    ท่านโสภณครับที่ฝนตกลงมาน้ำตรงน้ันน้ำจะระบายไม่ทัน  ลงท่อระบาย
น้ำไม่ทัน  ทำให้ น้ำเอ่อขึ้นบนถนนและน้ำจะไหนไปทางซอกทางที่ ต่างระดับ         
ตรงบริเวณร้านขายแกง  น้ำจะไหลไม่ทัน  พอถึงระดับที่ไหลมันก็ไหล  ระดับจะต่าง
อยู่นิดหน่ึง  คงจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันในวันข้างหน้า  ในโอกาสต่อไป  อันน้ีก็รับ
เรื่องไว้  และอีกจุดหน่ึงตรงหัวต่อของ  บขส.กับร้านลิขิตศิลป์ที่ไปสร้างใหม่ตรงน้ัน  
ความใหญ่ของท่อจะต่างกันตรงน้ันเชื่อมต่อระหว่างเขต อบต.ชะอวดกับเทศบาลชะ
อวด  เป็นหน่วยงานที่ทำกันคนละคร้ัง  มันเลยไม่สมดุลกัน  ต้องประสานกับ อบต.
ชะอวดในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน  หลัง
บ้านพี่ รัตน์ที่ คุณสุพรรโณได้บอกกล่าวมาเมื่อกี้   ในส่วนที่พี่ นิดพี่แข  เป็นพื้นที่
สาธารณะ  เราเคยลงไปดูมาคร้ังหน่ึงแล้ว  และได้กำชับกับเจ้าของบ้านเอาไว้แล้วว่า
ให้เค้าเปิดเส้นทางให้กับทางน้ำ  เค้าก็ไม่ ได้โต้ เถียงอะไร  เขารู้ดีว่าเป็นพื้นที่
สาธารณะ  เราอาจจะไม่ได้ติดตาม  ฝากเร่ืองน้ีไว้กับกองช่างช่วยติดตามดูแลด้วย  
หลายเรื่องนะครับที่ท่านสุพรรโณได้นำเสนอมา  ผมก็เรียนว่าเป็นความปราถนาดี
ของตัวแทนพี่น้องประชาชนในฐานะของนักการเมือง  ที่ท่านวิวัชรได้บอกสักครู่   
แต่ว่าต้องเรียนกับทุกท่านว่าในการจัดการเร่ืองของจิตนาการเป็นเรื่องที่ ดีในการ     
ที่เราคาดหวัง  เราอยากจะเป็นอย่างโน้น  อย่างน้ี  แต่ว่าในโลกของความเป็นจริง  
ในโลกของระบบราชการ    เราไม่สามารถจัดการได้ในทันที  เราจะต้องเข้าสู่ระบบ
ของทางราชการจะต้องมีอุปสรรค  มีข้อจำกัด  มีระเบียบต่างๆ  มากมายที่จะต้อง  
ว่ากัน  ในส่วนของท่านสมาชิกท่านไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของราชการมาก
นะ  ซึ่งท่านก็คาดว่าน่าจะเป็นอย่างโน้น  น่าจะเป็นอย่างน้ี  ซึ่งเราเองก็เป็นตัวแทน
ประชาชนเหมือนกับท่านมาเหมือนกัน  เราก็อยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดี      
แต่ว่ารู้ๆกัน  ท่านสมาชิกที่อยู่นานๆ  ท่านวิวัชร  ท่านประธาน  ท่านสันติ          
เป็นสมาชิกมานานแล้ว  ท่านก็จะทราบระบบราชการ  ว่าต้องเดินไปตามลำดับ
ขั้นตอน  แต่ละงาน  แ ต่ละชั้นเป็นไปตามขั้นตอน  ผมก็อยากทำให้ทั นที            
ท่านสมาชิกก็อยากจะทำให้ทันที  เพื่อตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชน  แต่ในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ  ประจำถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบ  ตรงน้ีเรา
ก็ต้องทำความเข้าใจในส่วนน้ัน  ทุกเรื่องที่ท่านได้เสนอมาเป็นเรื่องที่ดีทั้งน้ัน  ขอให้
ทุกอย่างดำเนินไปด้วยกันได้  โดยไม่เดือดร้อนและไม่ข่มขืนใจ  โดยที่ทุกคนสบายใจ
ในการปฏิบัติงาน  และทำแล้วทุกอย่างออกมาดี  ตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชน  



๑๔ 

 

ฝาท่อระบายน้ำที่ศรีมาประสิทธิ์มีแผ่นเหล็กไปวางไว้ของคุณจรัญ  เรียนกับคุณจรัญ
ว่าการนำแผ่นเหล็กไปวางน้ันเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  เพื่อป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน  ในส่วนของการดำเนินการทำฝาท่อจริงๆ  กำลัง
ดำเนินการ  คุณจรัญบอกว่าเก็ลองไปถามก็ไม่รู้ติดที่อยู่เรื่องการเงิน  แต่จริงๆ  แล้ว
มันติดอยู่ที่งานพัสดุ  ที่จะต้องดำเนินการตรงน้ัน  ผมจะติดตามเรื่องให้อีกทีนะครับ    
ว่าเร่ืองไปถึงไหนแล้ว  ขอชี้แจงไว้ในหลายๆ  ประเด็น  ขออนุญาตท่านประธาน      
ให้คุณพัฒนาวิทย์  ได้มาบอกกล่าวกับเพื่อนสมาชิกในเร่ืองการซ่อมแซมเคร่ืองเล่น   
ที่ลานกีฬากลางแจ้ง  ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ท่านโสภณมีอะไรอีกไหมครับ    เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ    ขออนุญาตครับ  จากที่รองปรีชาได้อธิบายมา  ผมจะสงสัยอยู่นิดหน่ึงว่าคูระบายน้ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ถนนอรุณประชาฝนตกมากทำให้น้ำล้นบนถนนไหลไม่ทัน  แต่ว่าฝนไม่ตกน้ำยังขัง 
    อยู่ในคู  ถามว่ามันต่างระดับอยู่ที่ในคูปากทางเข้าซอยคำนวณศิลป์ก็ไม่ทราบ         
    ว่ามันไม่ไหลลงที่ท่อระบายน้ำถนนวุฒิราษฎร์ฯ ตรงน้ัน  เพราะท่อตรงน้ันเป็น 
    ท่อขนาดใหญ่    ผมสงสัยอยู่นิดหน่ึงครับ  คูซอยคำนวณศิลป์ต่างระดับอยู่ 

นิดหน่ึง แต่คูระบายน้ำที่ถนนวุฒิราษฏร์ทำไมน้ำที่ขังอยู่มันไม่ระบายลงมาครับ     
ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหน่ึง  ฝากเจ้าหน้าที่ลงไป ร้ือไปดูหน่อยนะครับ        
อย่างน้อยชาวบ้านเขาก็ได้เห็นว่าเราไม่ละทิ้งในหน้าที่ตรงน้ัน  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  เชิญรองพัฒนาวิทย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ต้ังเส้ง  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลและเพื่อนสมาชิก  ผมทบทวนจากท่านรองปรีชา 
นายกเทศมนตรี   เรื่องท่อระบายน้ำ    ผมก็ยังไม่ทราบต้องขออภัยจริง ๆ  ว่าท่อระบายน้ำถนน 
    อรุณประชามันต่างระดับอยู่  หลังจากน้ีขอฝากทางกองสาธารณสุขนะครับ   
    ช่วยไปดูให้หน่อยว่าตรงหน้างานจริงๆ  มันอยู่อย่างไร่    ถ้ามันมีสิ่งขีดขวาง 
    จริงก็ไม่น่าจะยากที่จะทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น ส่วนเรื่องของสมาชิกบุญรัตน์   
    บุญรอดชู  ที่ท่านได้นำเสนอมาเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมด  โดยเฉพาะท่านสุพรรโณ   
    ผมฟังแล้วน่าชื่นชมท่านมากที่ท่านได้นำเสนอด้วยความมุ่งมั่น  ผมขอบคุณมาก   

 ผมไม่เคยได้เข้าไปดูว่าทางน้ำหลังบ้านท่านบุญรัตน์  ผมนึกไม่ออกจริงๆ  ว่าพื้นที่ 
 มันอยู่ยังไง  ผมคิดว่าอยู่ข้างบ้านป้าเอียดที่ขายขนมจีนใช่ไหม  ผมนึกพิกัดที่ 

ท่านบุญรัตน์และท่านจรัญพูดมาไม่ออกเลยครับ  ฝาคูที่วัดศรีมาประสิทธิ์มันกว้าง
มากจริงๆ  หลายเรื่องเป็นเรื่องของกองช่างและกองสาธารณสุขที่ผมได้รับผิดชอบอยู่  
จะพยายามตามเร่ืองให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝาท่อระบายน้ำ  ว่าแบบน้ีชั่วคราวแล้วแบบ
ถาวรจะอยู่อย่างไร  เรื่องคูระบายน้ำฝาก ผอ.กองสาธารณสุขช่วยไปดูท่อระบายน้ำ
ถนนอรุณประชาเชื่อมต่อกับถนนวุฒิราษฎร์ว่ามันอยู่อย่างไร   แล้วเร่ืองขยะ       
ทางกองสาธารณสุขมีงบประมาณเร่ืองการคัดแยกขยะ   แล้วก็ได้รับงบประมาณ
มาแล้ว  3  แสนกว่าบาท  ในการที่จะมาเป็นต้นแบบ  ผมได้คัดเลือกเอาชุมชน     
ฝั่งตะวันตกและชุมชนคำนวณศิลป์  20  ครัวเรือน    เน่ืองจากว่าการคัดแยกขยะ
ต้นทางมันต้องมีส่วนที่เหลือเอาไปทำน้ำหมัก  ชุมชนตลาดสดและชุมชนธานีรัตน์    
คงจะไม่สะดวกในการคัดแยกขยะ  จริงๆ  การคัดแยกขยะน้ีดีมาก  ก็จะลองทำดู   
นะครับ  การคัดแยกขยะต้นทางมันค่อนข้างฝืนธรรมชาติ  แต่ว่าต้องลองดู   



๑๕ 

 

มีทั้งขยะเปียก  ขยะอันตราย  ขยะรีไชเคิล  อย่างที่  สท.โสภณ  นำเสนอมา       
บางขยะเราก็เอาไปขายต่อได้  ส่วนเร่ืองขยะที่กองขยะบางชนิดที่มันอยู่เกินนอก
บริเวณ  ผมได้ปรึกษากับ  ผอ.กองสาธารณสุขแล้ว  มันเป็นพื้นที่ รับผิดชอบของ 
อบต.ชะอวด  เพราะว่ามันไม่ได้ล้นมาจากของเรา  แต่มีคนบางคนเอาขยะมาทิ้ง  
ก่อนหน้าน้ีก็ได้คุยแล้ว  ปัญหาน้ีได้ไปติดป้ายแล้วนะครับ  สุดท้ายก็ยังทิ้งอีก  ต้อง
ขอความร่วมมือไปกับ อบต.ชะอวดในเรื่องช่วยดำเนินการและช่วยรณรงค์เรื่องการ
ทิ้งขยะ  เพิ่มเติมเรื่องเคร่ืองเล่น  ผอ.กองช่างได้ประสานกับผมมาตลอดว่ามันจะเลย
ระยะเวลาโครงการ เวลา  60  วัน  ผมจำไม่ได้ว่าวันที่  8  พฤศจิกายน  2562  
หรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจ  ผมก็ได้ประสานทางผู้รับเหมาไปแล้ว  ตอนน้ีอยู่ในช่วงช่าง
กำลังทำสีรอบที่  2  ไม่นานได้มาติดต้ังให้  ผมจะพยายามติดตามให้ สท.บุญรัตน์  
ฝากนำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วย  ตอนน้ีใกล้จะติดต้ังแล้ว  คิดว่าจะอยู่ในกรอบ
งานอย่างแน่นอน  เรียนกับที่ประชุมสภาเทศบาลไว้เพียงเท่าน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  มีท่านใดอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

            ปิดการประชุม  12.33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 

 
    (ลงชื่อ)   บุษบา  จิตต์รัว 
                                                   (นางบุษบา  จิตต์รัว)                                        
                              ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 
 
 

 

(ลงชื่อ)    นิคม  คลิ้งทอง    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายนิคม  คลิ้งทอง) 

 
 
 

(ลงชื่อ)  บุญรัตน์   บุญรอดชู     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายบุญรัตน์  บุญรอดชู) 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ธวัชชัย  สขุหวัง     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
(นายธวัชชัย  สุขหวัง) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่.11....เดือน...ตุลาคม พ.ศ..2562 
เวลา...10.00....น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลชะอวด 

 
 
    (ลงชื่อ)       คล่อง  คงแก้ว 
                          (นายคล่อง  คงแก้ว) 
                                               ประธานสภาเทศบาลตำบลชะอวด 
สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมยัที่  3  คร้ังที่  2    แล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบล   
เมื่อวันที่....28.....เดือน..ตุลาคม....พ.ศ..2562... 
 

สำเนาถูกต้อง 

          อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
                                                                                    (นางอุมาพร  สุทธิรักษ์) 
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  



๑๗ 

 

 
 


