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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำาบลชะอวด  สมยัสามญั  สมยัที ่ 2
ประจำาปี   พ.ศ. ๒๕๖ 3

วนัที ่  ๒ 9    พฤษภาคม   ๒๕๖ 3  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลตำาบลชะอวด

        ผูม้าประชุม  

ลำาด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่ ลายมอืชือ่ หมา
ยเหตุ

๑ นา ย คล อ่ ง   ค ง
แกว้

ป ร ะ ธ า น ส ภ า
เทศบาล

ค ล อ่ ง   ค ง
แกว้

2 น า ย ส นั ต  ิ  บ ญุ
เจรญิ

รองประธานสภา
เทศบาล

น า ย ส นั ต ิ
บญุเจรญิ

3 นายน คิม   คล ิง้
ทอง

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

น คิ ม   ค ล ิง้
ทอง

4 นายสมพร  โชต ิ
พงศ์

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

สมพร  โชต ิ
พงศ์

5 นายวนัิย  สขุเนาว
รัตน ์ 

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

วนัิย  สขุเนาว
รัตน ์ 

6 นายจรัญ  มว่งพุม่ ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

จรัญ  มว่งพุม่

7 นายโสภณ  ยมพ
มาศ

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

โสภณ  ยมพ
มาศ

8 นายธวชัชยั  สขุ
หวงั

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

ธวชัชยั   สขุ
หวงั

9 นายววิชัร  หริ ัญ
กจิรังษี

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

ววิ ชั ร   ห ริ ัญ
กจิรังษี

๑ 0 น า ย บ ญุ ร ัต น ์
บญุรอดชู

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

บ ญุ ร ัต น ์
บญุรอดชู

๑ 1 นายสพุรรโณ  ชยั
บาล

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

สพุรรโณ  ชยั
บาล

ผูไ้มม่าประชุม
- นายเดโช  จันทรค์ง     สมาชกิสภาเทศบาล

ผูเ้ขา้รว่มประชุม
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๑.  นายพฤนท ์ ปานจนี นายกเทศมนตรี
พฤนท ์ ปานจนี

๒.  นายปรชีา  ปราบอกัษร รองนายกเทศมนตรี ป ร ชี า
ปราบอกัษร
๓.  นายปรชีา  ขนุทอง รองนายกเทศมนตรี

ปรชีา  ขนุทอง
๔.  ร.ต.อ.ไวยวทิย ์ ถาวร ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี

ไวยวทิย ์ ถาวร
5.  นางสมรัก  ศรใีหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ส ม ร ัก
ศรใีหม่
6.  นางบษุบา  จติตรั์ว ปลดัเทศบาลตำาบลชะอวด

บษุบา  จติตรั์ว
7.  ส.ต.ท.จอมพลภทัร  ทองขาว รองปลดัเทศบาลตำาบลชะอวด

จอมพลภทัร  ทองขาว 
8.  นายมานติ  แสงรุง่ ผูอ้ำานวยการกองชา่ง มานติ  
แสงรุง่
9.  นางเนตรนภา  ปลอ้งบรรจง ผูอ้ำานวยการกองคลงั
เนตรนภา  ปลอ้งบรรจง
10. นางพจนยี ์ ตลุาธร ผูอ้ำานวยการกองสาธารณสขุฯ

พจนยี ์ ตลุาธร
11. นางอนงค ์ ชา่งปณีตงั ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา อ น ง ค ์
ชา่งปณีตงั
๑ 2. นางวนดิา  คงหนูเกตุ หวัหนา้สำานักปลดัฯ

วนดิา  คงหนูเกตุ

๑ 3. นางสาวชบา  บญุแกว้ นักวเิคราะหฯ์  ช บ า
บญุแกว้
๑ 4. นางเกษร  ศรปีรยิวาที เจา้พนักงานธรุการ เ ก ษ ร
ศรปีรยิวาที
๑ 5. นายโสภณ  ธรรมเศก นักจัดการงานเทศกจิ โ ส ภ ณ
ธรรมเศก
16. นายนวิตัน ์เกดิศริิ นติกิรชำานาญการ

นวิตัน ์เกดิศริิ
๑ 7. นางอมุาพร  สทุธรัิกษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ อุ
มาพร  สทุธรัิกษ์
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18. นายณัฐวฒุ ิ ปานจนี ผช.นักวเิคราะหฯ์
ณัฐวฒุ ิ ปานจนี

๑ 9. นางสาวจริาภรณ์  ขวญัทอง ผช.เจา้พนักงานธรุการ จิ
ราภรณ์  ขวญัทอง
20.นางสจุติรา  ออ่นแกว้ พนักงานจา้ง สจุติรา  
ออ่นแกว้
21. นางวารนิ   สมานทอง พนักงานจา้ง วารนิ  

สมานทอง

- เร ิม่ประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.

นางบษุบา  จติตรั์ว เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล  สมาชกิสภา
เทศบาล  คณะผูบ้รหิารเทศบาล
เลขาฯ/ปลดัเทศบาล  และผูเ้ขา้รว่มประชมุทีเ่คารพทกุทา่น  ฝ่าย
เลขาฯ  ไดต้รวจสอบรายชือ่สมาชกิ สภาเทศบาล
แลว้  ปรากฏวา่ครบองคป์ระชมุ  ฉะนัน้ขอเรยีนเชญิทา่น    

ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิด
การประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2 
ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖3  ตามลำาดับตอ่ไป   ขอกราบ
เรยีนเชญิคะ่ 
นายคลอ่ง  คงแกว้ เรียนคณะผูบ้รหิารเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาลและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่าน  ประธานสภาเทศบาล วนันีเ้ป็นวนัประชมุ
สภาเทศบาล  สมยัสามัญ  สมัยที ่ 2  ประจำาปี  พ.ศ.๒๕๖ 3   

วนัที ่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖ 3  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ หอ้งประชมุสภา
เทศบาล  
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เร ือ่ง  ทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ
นายคลอ่ง  คงแกว้ เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ  
ประธานสภาเทศบาล 1. การประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561- 

2565)  เพิม่เตมิครัง้ที ่ 1/2563  เมือ่วนัที ่ 19  
กมุภาพันธ ์ 2563  โดยมกีารเพิม่เตมิ  จำานวน          
2  โครงการ  ไดแ้ก่

1)  โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศกัยภาพ
บคุลากรในสงักดัเทศบาล        ทีรั่บผดิชอบงานดา้น
กจิกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  กฬีาและนันทนาการ  
ประจำาปี  2563  จำานวน  4,500  บาท

2)  โครงการฝึกอบรมจติอาสาภยัพบิตัปิระจำา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จำานวน  150,000  บาท
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2.  การประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 
2565)  แกไ้ขครัง้ที ่ 1/2563  เมือ่วนัที ่ 17  
เมษายน  2563  จากเดมิปรากฏในแผนงานบรหิาร
งานทั่วไปแกไ้ขเป็น แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  เพือ่รองรับการตัง้งบประมาณในการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืเพือ่เยยีวยาและฟ้ืนฟหูลงัเกดิภยั  กรณีบา้น
ทรดุรมิคลองชะอวด

ระเบยีบวาระที ่ ๒ รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั  
สมยัที ่1  ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖3  เมือ่วนัที ่ 17  
กมุภาพนัธ ์  ๒๕๖ 3 

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอเชญิคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ
ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธวชัชยั  สขุหวงั เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล  และสมาชกิสภา
เทศบาลตำาบลชะอวด  
สมาชกิสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  อนั
ประกอบดว้ย

๑. นายนคิม  คลิง้ทอง ประธาน
กรรมการ

๒.  นายบญุรัตน ์ บญุรอดชู กรรมการ
๓.  นายธวชัชยั  สขุหวงั

กรรมการและเลขานุการ
ไดท้ำาการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที ่ 1 
ประจำาปี  พ.ศ.๒๕๖ 3   ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 17  
กมุภาพันธ ์ ๒๕๖ 3             เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้ง
ประชมุสภาเทศบาลตำาบลชะอวด  ทีป่ระชมุไดท้ำาการ
เลอืก  นายนคิม  คลิง้ทอง  เป็นประธานกรรมการ  
และนายธวชัชยั   สขุหวงั            เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ไดท้ำาการตรวจสอบและเห็นวา่รายงานการ
ประชมุดงักลา่วไดด้ำาเนนิการถกูตอ้งครบถว้นแลว้  ดงั
นัน้  จงึขอเสนอรายงาน  การประชมุสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจำาปี  พ.ศ. ๒๕๖ 3  มา
เพือ่สภาเห็นชอบตอ่ไปขอบคณุครับ  

นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิท่านสมาชกิตรวจดูรายงานการประชุมดว้ยครับ  
ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบา้ง  ประธานสภาเทศบาล ถา้ไมม่ผีมขอมตทิี่
ประชมุ
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มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำาบล
ชะอวด  สมยัสามญั  สมยัที ่ 1  ประจำาปี  พ.ศ.
๒๕๖ 3   เมือ่วนัที ่17  กมุภาพนัธ ์ 2563  

ระเบยีบวาระที ่ ๓ เรือ่ง  ขออนมุตัโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                                        ไปต ัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ หมวดคา่
ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง  คา่ครภุณัฑ์

นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิฝ่ายผูบ้รหิารครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายพฤนท ์ ปานจนี เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา

เพือ่นสมาชกิสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ตำาบลชะอวด  บคุคลากรและเจา้หนา้ทีท่กุทา่น  
ญัตตขิองนายกเทศมนตร ี 

เรือ่งขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563         ไปตัง้จา่ยเป็นรายการ
ใหม ่ หมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง  คา่
ครภุณัฑ ์    ขออนุญาตใหห้วัหนา้สำานักปลดัเทศบาล
เป็นคนเสนอหลกัการและเหตผุล            ในราย
ละเอยีดตอ่ไป

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอเชญิทา่นหวัหนา้สำานักปลดัเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางวนดิา  คงหนูเกตุ กราบเรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล  สมาชกิ
สภาเทศบาล  คณะผูบ้รหิาร
หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล และหวัหนา้ฝ่ายทกุทา่นตลอดจนเจา้หนา้ทีท่กุ
ทา่นญัตตขิองนายกเทศมนตร ี 

เรือ่งขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563         ไปตัง้จา่ยเป็นรายการ
ใหม ่ หมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง  คา่
ครภุณัฑ ์    

หลกัการ

นายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  ขอเสนอญัตตติอ่สภา
เทศบาลตำาบลชะอวด  

เพือ่ขออนุมัตญัิตตขิองนายกเทศมนตร ี เรือ่ง  ขอ
อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ หมวดคา่
ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  คา่ครภุณัฑ ์ โอนเงนิงบ
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ประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิ
และสิง่กอ่สรา้ง  คา่ครภุณัฑ ์ (สำานักปลดัเทศบาล)

เหตผุล

1. ตามทีไ่ดแ้ตง่ตัง้เลขานุการนายกเทศมนตรแีละที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี

ไปแลว้นัน้ ทางเทศบาลยังไมไ่ดม้กีารจัดซือ้โตะ๊และ
เกา้อีส้ำาหรับตำาแหน่งดงักลา่ว  ฉะนัน้เพือ่ใหเ้กดิความ
สะดวกในการปฏบิตังิานจงึมคีวามจำาเป็นตอ้งจัดซือ้
โตะ๊และเกา้อีส้ำาหรับทัง้สองตำาแหน่งดงักลา่ว  

๒. ดว้ยเกา้อีส้ำาหรับน่ังปฏบิตังิานในสำานักปลดั
เทศบาล  ซึง่ใชง้านมานานพอสมควร  ทำาใหเ้กดิการ
ชำารดุตามระยะเวลาและสภาพการใชง้าน  และได ้
แกไ้ขปัญหาโดยการนำาเกา้อีใ้นหอ้งประชมุสภา
เทศบาลมาใช ้ ไปพลางกอ่น  ทำาใหข้ณะนีเ้กา้อี ้       
ในหอ้งประชมุสภาเทศบาลขาดหายไปหลายตวั  หาก
มกีารประชมุเกา้อีม้ไีมเ่พยีงพอ  ฉะนัน้  เพือ่ใหเ้กดิ
ความคลอ่งตวัในการปฏบิตังิาน  จงึมคีวามจำาเป็นตอ้ง
จัดซือ้เกา้อีใ้หก้บัพนักงานเทศบาล  และพนักงานจา้ง
ผูป้ฏบิตังิานในสำานักปลดัเทศบาล        จำานวน ๘ ตวั 

๓. ดว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชป้ฏบิตังิานในสำานักปลดั
เทศบาล  ซึง่จัดซือ้เมือ่ปี            พ.ศ. ๒๕๔๙  
มอีายกุาร   ใชง้านมาแลว้  ๑๔  ปี  เกดิการชำารดุโดย
สภาพการใชง้านไมส่ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ ทำาให ้
การปฏบิตังิานลา่ชา้  สง่ผลใหก้ารพมิพเ์อกสารตา่ง ๆ 
ตดิขดั  ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค ์ มี
ความจำาเป็นตอ้งจัดซือ้ใหม ่   เพือ่ทดแทนของเดมิที่
ชำารดุ  จำานวน  ๓  เครือ่ง

สำานักปลดัเทศบาล  จงึมคีวามประสงคจ์ะโอนเงนิที่
เหลอืจา่ยไปตัง้จา่ยเป็น

รายการใหมเ่พือ่จัดซือ้ครภุณัฑด์งักลา่วขา้งตน้  ดงันี้

โอนไปต ัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ 

ประเภทครภุณัฑส์ำานกังาน
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๑. คา่จัดซือ้โตะ๊ทำางานแบบเหล็กพรอ้มกระจก  ขนาด 
๕  ฟตุ  จำานวน  ๒  ตวั  งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท  

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊ทำางานแบบเหล็กพรอ้ม
กระจก  ขนาด  ๕  ฟตุ  จำานวน  ๒  ตวั  โดยมมีรีะบบ
กญุแจล็อค  และกระจกปรูองบนผวิโตะ๊  ปรากฏในแผน
งานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป  หมวดค่า
ครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง            คา่ครภุณัฑ ์ 
ประเภทครภุณัฑส์ำานักงาน   

- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท๐๘๐๘.๒ / 

ว ๑๒๔๘     ลงวนัที ่ ๒๗  มถินุายน  ๒๕๕๙

๒. คา่จัดซือ้เกา้อีส้ำาหรับผูบ้รหิาร  จำานวน  ๓  ตวั  งบ
ประมาณ  ๑๘,๐๐๐  บาท  

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีส้ำาหรับผูบ้รหิาร  จำานวน  
๓  ตวั  โดยมคีณุลกัษณะ  ดงันี้

      ๑) ขาเกา้อีเ้ป็นขาเหล็ก  ๕  แฉก  
      ๒) มพีนักพงิสงูรองรับแผน่หลงัไปถงึศรีษะ
      ๓) เบาะและพนักพงิหุม้ดว้ยหนังเทยีมคณุภาพด ี แข็ง

แรง  ทนทาน
      ๔) เกา้อีป้รับระดบัขึน้ - ลง ได ้           

                 ๕) เกา้อีห้มนุไดร้อบตัว  มทีีท่า้ว
แขน

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  คา่ครภุณัฑ ์ 
ประเภทครภุณัฑส์ำานักงาน   
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท  ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๒๔๘     ลงวนัที ่ 
๒๗  มถินุายน  ๒๕๕๙
๓. คา่จัดซือ้เกา้อีส้ำาหรับพนักงานผูป้ฏบิตังิาน  จำานวน
๘  ตวั  งบประมาณ  
     ๓๖,๐๐๐  บาท  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีส้ำาหรับพนักงานผูป้ฏบิตั ิ
งาน  จำานวน  ๘  ตวั  
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    โดยมคีณุลกัษณะ  ดงันี้
     ๑) ขาเกา้อีเ้ป็นขาเหล็ก  ๕  แฉก  
     ๒) เบาะและพนักพงิหุม้ดว้ยหนังเทยีมอยา่งด ี แข็ง

แรง  ทนทาน
     ๓) เกา้อีป้รับระดบัขึน้ - ลง ได ้
     ๔) เกา้อีห้มนุไดร้อบตัว  มทีีท่า้วแขน

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  คา่ครภุณัฑ ์ 
ประเภทครภุณัฑส์ำานักงาน   

- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท  ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๒๔๘     ลงวนัที ่ 
๒๗  มถินุายน  ๒๕๕๙

ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร์
1. คา่จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดำา  

ชนดิ  Network  แบบที ่ ๒             
 (๓๘ หนา้/ นาท)ี จำานวน  ๓  เครือ่ง  งบประมาณ 
๔๕,๐๐๐  บาท  

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED 
ขาวดำาชนดิ  Network            
   แบบที ่ ๒  (๓๘ หนา้/นาท)ี จำานวน  ๓  เครือ่ง  
โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐาน  ดงันี ้ 

     ๑) มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่  
๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi

๒) มคีวามเร็วในการพมิพส์ำาหรับกระดาษ  A ๔ 
ไมน่อ้ยกวา่  ๓๘                 

หนา้ตอ่นาท ี (ppm)
     ๓) สามารถพมิพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมัตไิด ้
     ๔) มหีน่วยความจำา  (Memory)  ขนาดไมน่อ้ย

กวา่  ๒๕๖  MB
     ๕) มชีอ่งเชือ่มต่อ  (Interface) แบบ USB ๒.๐ 

หรอืดกีว่า จำานวนไม่นอ้ยกว่า  
    ๑  ช่อง
๖) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย  (Network  
Interface) แบบ ๑๐/         
    ๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T   หรอืดกีวา่  จำานวนไม่
นอ้ยกวา่  ๑  ชอ่ง         
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    หรอืสามารถใชง้านผ่านเครอืข่ายไรส้าย Wi-Fi 
(IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได ้

     ๗) มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่  ๒๕๐  แผน่
     ๘) สามารถใชก้บั A ๔, Letter, Legal และ 

Custom
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป  
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  คา่ครภุณัฑ ์ 
ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์   
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท  ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๒๔๘    ลงวนัที ่ 
๒๗  มถินุายน  ๒๕๕๙
- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางคณุลกัษณะพืน้ฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์    ฉบบัเดอืน
พฤษภาคม  ๒๕๖๓

โดยโอนลดจาก

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อย

และวัสดุ  ค่าใชส้อย  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับ
การปฏบิัตริาชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
ๆ   ค่าใชจ้่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศกึษา    
ดูงานของคณะผูบ้รหิาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจา้ง
ประจำาและพนักงานจา้ง งบประมาณอนุมัต ิ 
๑๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลอื  ๑๕๐,๐๐๐  
บาท  โอนลด  ๑๑๕,๐๐๐  บาท

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวธิกีารงบ
ประมาณขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ ๒,
๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ้  ๒๗  การโอนเงนิงบประมาณ
รายจา่ยในหมวด   คา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง   
ทีท่ำาใหล้กัษณะ  ปรมิาณ  คณุภาพเปลีย่น  หรอืโอน
ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่    ใหเ้ป็นอำานาจอนุมัตขิอง
สภาทอ้งถิน่

ดงันัน้  นายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  จงึเสนอญัตตดิงั
กลา่วมาเพือ่สภาเทศบาลพจิารณาอนุมัตติอ่ไป   (นาย
พฤนท ์ ปานจนี)   นายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด
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นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  มทีา่นใดจะอภปิรายในญัตตนิีบ้า้ง
ไหมครับ  เชญิคณุบญุรัตน ์ 
ประธานสภาเทศบาล บญุรอดชู
นายบญุรัตน ์ บญุรอดชู กราบเรยีนประธานสภาทีเ่คารพ  ฝ่าย
บรหิาร  และสมาชกิสภาเทศบาลตลอดจน
สมาชกิสภาเทศบาล เจา้หนา้ทีท่กุทา่น  ผมตดิใจอยูน่ดิหนึง่เรือ่งโตะ๊
เกา้อีม้าใสท่ำาไมดว่นทีส่ดุ  

ทกุสิง่ทกุอยา่งทีน่ำาเสนอไปตอ้งดแูลเจา้หนา้ทีใ่หด้ ี 
อยา่งเชน่ตวัดดูอากาศผมเคยพดูอยูเ่สมอวา่มันสำาคญั
ตอ่สขุภาพของเจา้หนา้ที ่ พดูกอ่นทีเ่รือ่งโรคโควดิ
ระบาด      อกี  และในหอ้งก็อยูก่นัหลายๆ  คนตรงนี้
ตอ้งดแูลเจา้หนา้ทีใ่หด้หีน่อย  สว่นเรือ่งโตะ๊เกา้อี ้ ผม
ไมต่ดิใจอะไร  แตต่ดิใจเรือ่งหนังสอืสัง่การกรมสง่
เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ  มันไมน่่าจะใสไ่ว ้
เพราะญัตตสิมาชกิเทศบาลก็ผา่นให ้ ทกุอยา่งก็ดดูี
ทัง้หมดบคุลากรเราตอ้งดแูลใหด้อียูแ่ลว้  ของทีจ่ำาเป็น
ทีผ่มนำาเสนอเรือ่งเครือ่งดดูอากาศตวันัน้น่าจะตดิ  มี
แตแ่อร ์ ไมม่ตีวัดดูอากาศมันอนัตรายไมไ่ดด้ดูตวั
สกปรกออกไปหมด  หอ้งประชมุสภานัน้ม ี แตห่อ้งที่
เจา้หนา้ทีท่ำางานอยูไ่มม่เีครือ่ง          ดดูอากาศเลย  
ผมวา่น่าจะเสนอสภา  ขอบคณุมากครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ มทีา่นใดจะเสนออกีไหมครับ   เชญิทา่นปลดั
เทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล

นางบษุบา  จติตรั์ว เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล  ทา่นสมาชกิสภา
เทศบาลและคณะผูบ้รหิาร  
ปลดัเทศบาล  ขออนุญาตนำาเรยีนทีท่า่นสมาชกิบญุรัตนไ์ดก้ลา่วไวว้า่

ทำาไมเทศบาล                 ตอ้งมคีำาวา่หนังสอืดว่น
ทีส่ดุ  มันเป็นความเขา้ใจผดิ   ของทา่นสมาชกิ 
เทศบาล    ตอ้งใสไ่ปหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุที ่ มท  ๐๘๐๘.๒ /           ว 
๑๒๔๘   ลงวนัที ่ ๒๗  มถินุายน  ๒๕๕๙  นัน้  เป็น
หนังสอืซกัซอ้มใหท้อ้งถิน่   ถอืปฏบิตัใินการจัดทำางบ
ประมาณในเรือ่งการจำาแนกงบประมาณ  เชน่  ถา้เป็น
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ครภุณัฑไ์ฟฟ้า  ครภุณัฑ์
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สำานักงาน  นัน้คอืการจำาแนกประเภทของงบประมาณ  
ไมใ่ชเ่ป็นหนังสอืสัง่การดว่นทีส่ดุใหเ้ราจัดซือ้โตะ๊เกา้อี้
ใหแ้กค่ณะผูบ้รหิาร  เราตอ้งระบไุวว้า่เราไดโ้อนตาม
หนังสอืตวันี้  หนังสอืตวันีไ้ดจ้ำาแนกประเภทของ
ครภุณัฑต์า่งๆ  ไว ้ เป็นหนังสอืทีท่อ้งถิน่ตอ้งถอืปฏบิตัิ
แตไ่มใ่ชห่นังสอืสัง่การทีส่ัง่ใหซ้ือ้โตะ๊เกา้อี ้ ขอบคณุ
คะ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  มทีา่นใดจะอภปิรายบา้งไหมครับ  ถา้
ไมม่ผีมขอมตทิีป่ระชมุ

ประธานสภาเทศบาล

มตทิีป่ระชุม อนมุตัโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                                        ไปต ัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ หมวดคา่
ครภุณัฑท์ีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง  คา่ครภุณัฑ์

ดว้ยคะแนนเสยีง  10  เสยีง  งดออกเสยีง  1   
เสยีง
ระเบยีบวาระที ่  เร ือ่งอืน่  ๆ    
นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิคณุโสภณ  ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายโสภณ  ยมพมาศ กราบเรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  ทา่นนายก
เทศมนตร ี สมาชกิสภาเทศบาล   สมาชกิสภาเทศบาล ตลอดจนถงึ
เจา้หนา้ทีท่กุทา่น  กระผมนายโสภณ  ยมพมาศ  สมาชกิสภาเทศบาล  

ผมมทีีอ่ยู ่ 2  เรือ่ง  เรือ่งแรกคอืเรือ่ง  การป้องกนั
ความปลอดภยัและสขุภาพ    ของพนักงานครับ  ตาม
ทีผ่มไดรั้บขอ้เสนอแนะจากชาวบา้น  เขาเสนอมาวา่ 
พนักงานของเราเชน่  พนักงานกวาดขยะ  พนักงาน
เก็บประจำารถขยะ  และพนักงานทั่วๆไป  เขาอยากให ้
พนักงานเหลา่นีแ้ตง่กายทีเ่ป็นระเบยีบ  เชน่  พนักงาน
กวาดขยะตอนใกลรุ้ง่ตอ้งมเีสือ้สะทอ้นแสงเพือ่ป้องกนั
อบุตัเิหต ุ  ผมสงัเกตวา่พนักงานกวาดขยะเขาก็ใสอ่ยู่
แตบ่างครัง้เขาก็เผลอไมไ่ดใ้สอ่ยูบ่า้ง  สว่นพนักงาน
เก็บขยะเทา่ทีเ่ห็นบางคนก็ใสถ่งุมอืสัน้รองเทา้บูท๊สัน้ 
เสือ้แขนสัน้  เหลา่นี ้ ซีง่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  เชน่
รถเก็บขยะในตลาดสดมันมสี ิง่สกปรกเยอะ  บางครัง้ก็
เห็นนำ้าสกปรกหลน่      บนถนนมันอาจจะกอ่ใหเ้กดิ
เชือ้โรค  ชาวบา้นแนะนำาวา่ควรจะมชีดุหมเีพือ่ป้องกนั 
ใสถ่งุมอืทีย่าว  ใสร่องเทา้บูด๊ทีย่าว  สว่นพนักงานดดู
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สว้มก็เชน่กนัครับ  เทา่ทีผ่มสงัเกตผมไดพ้าไปดดูสว้ม 
2 – 3  ครัง้ปรากฏวา่ถงุมอืก็ไมไ่ดใ้ช ้ แตง่กายก็
ธรรมดา   เพราะเวลาทีไ่ปดดูสว้มมอืไปจับสาย  บาง
ครัง้ทอ่ก็ตนัก็ตอ้งทำากนัหลายขัน้ตอน  เพราะในบอ่
สว้มมเีชือ้โรคมาก  เวลาดดูเสร็จก็เอานำ้าฉีด      แลว้ก็
เอามอืเปลา่ๆ   จับสายดงึขึน้มา  เป็นแหลงเพาะเชือ้
โรคอยา่งด ี ทีผ่า่นมาผมไดเ้ห็นมาแลว้วา่พนักงานดดู
สว้มของเรา  2  คนสขุภาพไมด่ ี อกีทา่นก็ไดเ้สยีชวีติ 
ไปแลว้  อาจจะเป็นเพราะเชือ้โรคหรอืวา่อะไรก็ไม่
ทราบ  แตพ่นักงานทัง้  2  ทา่น      ก็สขุภาพไมด่ ี 
ฝากเรยีนตรงนี ้ สว่นพนักงานทีท่ำางานเกีย่วกบัไฟฟ้า
เราก็น่าจะออกแบบหาชดุ      ทีป้่องกนัใหเ้ขาไดส้วม
ใสใ่หถ้กูวธิ ี ทีเ่ขาไดแ้นะนำามาแบบนี ้  เพือ่ความเป็น
ระเบยีบ

ของแตล่ะสว่นงาน  เชน่  พนักงานเก็บขยะใสช่ดุแบบ
นีน้ะ  พนักงานดดูสว้มใส ่
แบบนีน้ะ  พนักงานไฟฟ้าแตง่แบบนี ้ แตล่ะสว่นก็หา
ชดุใสท่ีแ่ตกตา่งกนั              แตล่ะงานครับ  สามารถ
แยกแยะไดถ้กูวา่ทำางานอยูส่ว่นไหน  เพือ่ความเป็น
ระเบยีบดแูลว้สวยงามตามแบบทีเ่ทศบาลไดจั้ดการให ้
ยกตวัอยา่งงานป้องกนัฯ  ชาวบา้นเห็นเขาแยกไดว้า่
คอืงานป้องกนัฯ  เพราะเขาแตง่กายเฉพาะแบบของ
เขา           ผมขอเสนอวา่ฝ่ายทีรั่บผดิชอบสว่นตา่งๆ  
ขอใหท้า่นสัง่การกบัพนักงานทกุทา่นควบคมุใหป้ฏบิตัิ
หนา้ทีอ่ยา่งเครง่ครัด  ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการแตง่
กาย  เสือ้ผา้     ทีส่ะทอ้นส ี หรอืวา่จะเป็นอะไรตอ่ไป 
ขอใหท้า่นไดด้ำาเนนิการไมว่า่จะเป็นเรือ่งงบประมาณ
หรอืวา่การดำาเนนิการเรือ่งเครือ่งแตง่กายก็จัดการหา
ใหเ้ขา  นีก็้เป็นเรือ่งหนึง่  และอกีเรือ่งคอืเรือ่งการชว่ย
เหลอืเงนิเยีย่วยาโรคโค-วดิ  2019           ทีเ่ราได ้
ดำาเนนิการอยู ่ ทางกระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่การให ้
เทศบาลชว่ยเหลอืความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งประชาชน
ปรากฏวา่เทศบาลของเราก็ไดด้ำาเนนิการชว่ยเหลอื   พี่
นอ้งประชาชน   แตว่า่เทา่ทีผ่มสงัเกตทางเทศบาล
ของเราไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุหนึง่  คณะ
กรรมการชดุนีไ้มม่เีพือ่นสมาชกิสภาเทศบาลเป็นคณะ
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กรรมการเลย  ผมสงสยัวา่ทำาไมมันเป็นอยา่งนี ้ เพราะ
เงนิงบประมาณของเทศบาล           ผมวา่ตามหลกั
แลว้  สมาชกิสภาเทศบาลน่าจะรับรู ้ รับทราบในการ
ใชจ้า่ย   ถงึแมน้วา่จะไมต่อ้งผา่นสภา แตว่า่งบ
ประมาณสมาชกิสมควรจะรูเ้พราะเป็นงบประมาณ     
ของเทศบาล  สมาชกิก็เป็นสมาชกิสภาเทศบาลตำาบล
ชะอวด  ผมสงสยัตัง้แตเ่ริม่แรกผมเห็นคณะกรรมการ
แลว้ก็ยังงงๆ  วา่ทำาไมไมม่สีมาชกิเป็นคณะกรรมการ
แมแ้ตค่นเดยีว  ผมอยากถามวา่คณะกรรมการรับรู ้
ความเป็นอยูข่องประชาชนไดด้กีวา่สมาชกิสภา
เทศบาลอยา่งไรครับ  เพราะสมาชกิสภาเทศบาลเป็นผู ้
ใกลช้ดิ    กบัครอบครัวเป็นอยา่งด ี รูเ้กีย่วกบัการเป็น
อยู ่ การครองชพี  วา่เขาเดอืดรอ้นอยา่งไรสมาชกิสภา
เทศบาลรูค้รับ  แตผ่มถามวา่คณะกรรมการนัน้รูห้รอืไม่
และกฎระเบยีบ  ทีอ่อกเยอะมาก  ทา่นดซูคิรับวา่คน
ทีม่าลงทะเบยีนใชเ้วลาครึง่ชัว่โมง  ก็ไมเ่สร็จราย
ละเอยีดเยอะ  แมแ้ตเ่จา้หนา้ทีเ่ขาก็บอกวา่เยอะ  ไม่
ทราบวา่มันเป็นอยา่งไร  สำาหรับทีจ่ะชว่ยเหลอืผูเ้ดอืด
รอ้น  คนทีว่า่ไดเ้งนิเยีย่วยาเราไมท่ิง้กนั      เงนิ
การเกษตร หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  อนันีไ้มไ่ดผ้มก็ไม่
เสยีใจเทา่ไหร ่ แตค่นเฒา่  คนแกเ่ราไมไ่ดเ้ล็งเห็นถงึ
ความยากลำาบากของเขาเลย  เขาอยูท่ีบ่า้น  2  ตา
ยายหรอื  1  คน  เลีย้งลกูเลีย้งหลาน  ลกูหลานเขา
ไปทำางานตา่งจังหวดั  วนันีเ้ขาก็ไดรั้บผลกระทบเชน่
กนัทำาใหร้ายไดข้องเขาลดลง    เงนิทีจ่ะสง่มาใหท้าง
บา้นเพือ่เลีย้งดพูอ่แมล่ดลง  ไมเ่พยีงพอ  ผมฝาก
อยา่งนีแ้หละครับ ไมไ่ดเ้ล็งเห็นถงึความเดอืดรอ้นจรงิๆ
ของชาวบา้น  ชาวบา้นเขาเดอืดรอ้น   แตเ่ขาไมส่ทิธทิี่
จะมาพดูใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืผูท้ีว่างกฎระเบยีบฟังไดค้รับ 
มเีพยีงเทา่สมาชกิและฝ่ายบรหิารครับตอนนี้      ทีรั่บ
ภาระอยู ่  แตว่า่ทางคณะกรรมการก็อยูส่บายครับวนันี้
ผมวา่ถา้เราทำาการประเมนิจากการทีเ่ราไดช้ว่ยเหลอื
ไปยงัชาวบา้น  ถา้เรามหีนังสอืออกประเมนิสอบถาม
ปัญหาวา่กรรมการออกตรวจด ู ผมวา่จะไดค้ำาตอบที่
มากมาย  ผมก็       ไมรั่บรองวา่จะเดนิไดส้กักีค่รัว
เรอืน  เพราะตอนนีช้าวบา้นเขาเดอืดรอ้นคบัแคน้ใจใน
เรือ่งการชว่ยเหลอืของเทศบาลเป็นอยา่งมาก  ผมก็
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แจง้ใหท้ราบครับ  ผมวา่โครงการทีเ่ราไดจั้ดทำาในครัง้
นี ้              

ในความคดิของผมเป็นโครงการทีล่ม้เหลวจากพันกวา่
ครัวเรอืน  ผมวา่น่าจะไดไ้มถ่งึรอ้ยครัวเรอืนลงทะเบยีน
ทีไ่ดม้า  บางครัง้ยังพดูลอ่เลน่วา่ทำาไมชาวบา้นไมม่า
เอาเงนิ  2,000  บาท  เขาจะมาเอาอยา่งไรเมือ่เราได ้
ดกัไวห้มดแลว้  ดกัจนชาวบา้นไมรู่ ้  จะออกมาเอา
อะไร  มาแจง้ก็มาเอาไมไ่ด ้ ทำาใหเ้ขาเสยีความรูส้กึ
เปลา่ๆ  อยา่งนีแ้หละครับ  อะไรทีเ่ราสมควรทีจ่ะชว่ย
เหลอืชาวบา้นไดน่้าจะชว่ยเขาใหไ้ด ้ มันเป็นประโยชน์
ของเขา  เพราะทางกระทรวงเขาก็บอกใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดด้ำาเนนิการชว่ยเหลอืผูเ้ดอืด
รอ้น  แตเ่ราทำาไปไดน้ดิเดยีว  จากกฎระเบยีบทีอ่อก
มามองแลว้วา่เป็นกฎระเบยีบป้องกนัความผดิของคณะ
กรรมการเสยีมากกวา่  แทนทีจ่ะเป็นกฎระเบยีบชว่ย
เหลอืใหช้าวบา้นไดรั้บผลกระทบนอ้ย  มันเป็นกฎ
ระเบยีบ    ทีรั่กษาคณะกรรมการวา่ทำาอยา่งไรอยา่ให ้
เขาผดิ  แตว่า่เคยมไีหมวา่จะทำาอยา่งนีเ้พือ่ใหเ้ขารับ
เงนิเยยีวยาหาวธิเีขาไดรั้บเงนิเยยีวยาใหม้ากทีส่ดุไมม่ี
ครับ   ผมขอฝาก ทา่นประธานครับหากการอภปิราย
ของผมในวนันีไ้ปกระทบกระทั่งใคร  เจา้หนา้ทีห่รอื
คณะกรรมการทีไ่ดด้ำาเนนิการ  ผมก็ตอ้งขออภยั  
เพราะบางเรือ่งบางครัง้         ฝ่ายสมาชกิ  มองไปอกี
ทางหนึง่  ฝ่ายเจา้หนา้ทีจ่ะมองไปอกีทางหนึง่  ความ
คดิอาจจะไมต่รงกนั  วนันีค้วามคดิของเพือ่นสมาชกิ
และของผมก็เป็นอยา่งนี ้         ฝ่ายเจา้หนา้ทีห่รอืผูท้ี่
ออกกฎระเบยีบคนก็คดิไปอยา่งโนน้  ดแูลว้จงึไมต่รง
กนัครับ  ขออภยัไว ้ ณ  ทีน่ีด้ว้ย  เรือ่งอะไรทีแ่กไ้ขได ้
ก็ขอใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืเพือ่นสมาชกินำาไปแกไ้ขปรับปรงุ
สว่นตวัผมถา้ทา่นเห็นวา่ผมไมถ่กู ทำาผดิทำาอะไรไมด่ ี 
ทา่นก็สามารถชีแ้นะและบอกกลา่วกบัผมได ้ ผมจะ
ปรับปรงุแกไ้ขในตวัของผม  ก็กราบเรยีนทา่นประธาน
ไวแ้คน่ีค้รับ  ขอบคณุครับ 

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับคณุโสภณ    มทีา่นใดจะอภปิราย  
เชญิคณุบญุรัตน์
ประธานสภาเทศบาล บญุรอดชคูรับ
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นายบญุรัตน ์ บญุรอดชู กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ    
เพือ่นสมาชกิ  กระผมบญุรัตน ์ บญุรอดชู
สมาชกิสภาเทศบาล เมือ่ครูท่า่นโสภณก็อภปิรายเรือ่งเงนิเยยีวยา  ผม
อยากจะถามยอดทีจ่ะไดรั้บ   

2,000  บาทจากเทศบาล  ตอนนีท้ำากนัเสร็จหรอืยงั  
เพราะชาวบา้นเขาไดถ้าม     เงนิเยยีวยาจะไดเ้มือ่ไหร่
จะไดก้ีค่น  และอกีเรือ่งเรือ่งเสยีงตามสาย  ถนนสาย 
1  ตัง้แตห่วัมมุตอ่กนัมาถงึทางนี ้ ถา้วา่ทางโนน้เขา
ประทว้งอยูค่นเดยีว  แตเ่ขาใชอ้ยู ่ 20 – 30  คน  ผม
วา่เทศบาลไปดแูลคนคนเดยีวหรอื   และอกีอยา่งถา้
ทำาไมไ่ด ้    เขาใหต้ัง้ทีส่ ีแ่ยกตรงนี ้ และเอาเขา้ไป
ขา้งใน  เพราะคนในตลาดตรงนัน้  ตอนทีม่งีานศพตรง
นัน้เขาไมรู่เ้ลยวา่เขารดนำ้าศพกนัเวลาไหน  คนใกล ้
บา้นกนั  ตรงบรเิวณถนนรถไฟสาย  1  ทีม่แีมค่า้ขาย
ของกนัแถวนัน้  และอกีเรือ่งหนึง่เมือ่วานคอืเรือ่งการ
ขายของกนัเต็มตรงหวัมมุถนนจันทรนนทท์ีเ่ลีย้วออก
ไปซอยพบิลูยพั์นธ ์รถพยาบาลเขา้มารับคนไข ้ ใช ้
เวลาเกอืบ  30  นาทกีวา่จะออกมาไดต้รงนัน้      ชว่ย
ใหเ้ทศกจิจัดการจราจรใหด้หีน่อย  และอกีเรือ่ง  เรือ่ง
ทีแ่มค่า้ทีข่ายปลาหมกึ  กุง้  ปลา  ของนำ้าเค็ม  ออก
มาขายทีห่วัมมุหนา้รา้นนำ้าชาเจกุ้ง้  มันจะสง่กลิน่เหม็น
ชว่ยจัดใหอ้ยูเ่ป็นโซน  อยา่งอืน่ก็ไมม่อีะไรมาก  
บรเิวณหลงัโรงเรยีนชะอวด       และบรเิวณถนนที่
เชือ่มตอ่มายังหลงัเทศบาลของเรา   ผมรบกวนชว่ย
พัฒนา       ใหห้น่อย  ชาวบา้นเขาจะวา่ไดว้า่บรเิวณ
นัน้หญา้รก และผมขอขอบคณุทา่นนายกฯ

ไมว่า่ผมจะนำาเสนอเรือ่งอะไร  นายกฯก็จัดการให ้ 
กรณีโรงเรยีนหลงับา้นชะอวด  ทำาครูะบายนำ้า  ผมขอ
ขอบคณุมากเลย  เพราะคนผา่นไปผา่นมาบรเิวณนัน้
เขาเหม็น  เขาถามวา่  สท.อยูเ่ขตไหนผมก็บอกวา่อยู่
เขตนี้      ผมขอบพระคณุทา่นนายกฯ และอกีอยา่ง
หนึง่ตอนนีท้ีท่ำางานอยูด่ว้ยกนัไมม่อีะไรตดิขดัทกุส ิง่
ทกุอยา่ง  แตผ่ม    ขอฝากวา่เวลาไปงานศพเพือ่วาง
พวงหรดีหรอืเป็นเจา้ภาพ  ในพวงหรดีจะเขยีน     วา่
ทา่นนายกและเพือ่นสมาชกิ  ชว่ยบอกผมสกัคำา  
ขอบคณุมากครับ
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นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  เชญิคณุววิชัรครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายววิชัร  หรัิญกจิรังษี กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  เพือ่น
สมาชกิทกุทา่น กระผมนายววิชัร  
สมาชกิสภาเทศบาล หรัิญกจิรังษี  สมาชกิสภาเทศบาล  ผมขอชืน่ชม

สมาชกิสภาเทศบาลทีไ่ดพ้ดูเรือ่งการเยยีวยา  เพราะ
โดยหลกัการจรงิๆ  ถา้ฝ่ายบรหิารมขีอ้คดิสกันดิหนึง่วา่
จะทำาอะไรผมก็ไมว่า่หรอก  แตเ่มือ่เราอยูใ่นเทศบาล
เดยีวกนั  ปัญหาบางอยา่งผมเขา้ใจวา่มันตดิอยูเ่รือ่ง
เงนินดิหนึง่  แตผ่มก็ไมว่า่หรอกแตเ่มือ่อะไรทีม่ันจะ
เกดิในวนัขา้งหนา้  มันไมถ่กูตอ้งก็จะโดนกนัหมด   
อยากจะฝากวา่  วนัขา้งหนา้มอีะไรทีเ่กีย่วกบังานดา้น
เทศบาล  อยากใหฝ่้ายบรหิารใหเ้กยีรตกิบัสมาชกิสภา
เทศบาล  เหมอืนที ่    คณุโสภณ  สมาชกิสภา
เทศบาลไดพ้ดูไป  ผมเขา้ใจนะทา่นพดูดว้ยความ
จรงิใจ  อยากใหฝ่้ายบรหิาร  อยากใหท้กุคนทีเ่ขา้มา  
อยา่แบง่เป็นฝ่ายๆวา่ใครมาจากไหนเมือ่อยูใ่นกลุม่
เดยีวกนัเราตอ้งสามัคคกีนั  ฝ่ายบรหิารตอ้งใหข้อ้
แนะนำาทีด่ ี ถงึจะทำาไดไ้มไ่ดก็้อยูท่ีว่นัขา้งหนา้  แคน่ี้
ครับ  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับคณุววิชัร    มทีา่นใดอกีไหมครับ  เชญิ
คณุนคิมครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายนคิม  คลิง้ทอง กราบเรยีน  ทา่นประธานทีเ่คารพ  เพือ่นสมาชกิผูท้รง

เกยีรต ิ ผมมเีรือ่งเดยีวครับ
สมาชกิสภาเทศบาล เรือ่งเสยีงรบกวนจากรา้นเครือ่งเสยีงรถทีอ่ยูห่ลงับา้น

นอ้งเปียกคำานวณศลิป์        เปิดเสยีงดงัมาก  เขาฝาก
มาเพราะ เมยีเขาไมค่อ่ยสบายชว่ยเปิดเสยีงเบาๆ      
หน่อยครับ  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ชอบคณุครับคณุนคิม  เชญิคณุสพุรรโณครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสพุรรโณ  ชยับาล กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ เพือ่นสมาชกิ

ตลอดจนถงึเจา้หนา้ที่
สมาชกิสภาเทศบาล ทีเ่ขา้รว่มประชมุทกุทา่น  กระผมนายสพุรรโณ  ชยั

บาล  เป็นสมาชกิสภาเทศบาลเขต 2  ทีจ่รงิวนันีผ้มจะ
พดูอะไรไมม่าก  ผมขอ้งใจทีเ่พือ่นสมาชกิพดูเมือ่สกั
ครู ่  เรือ่งทีท่า่นพดูเป็นสิง่ทีด่คีรับ  เพือ่ใหเ้ทศบาล
ของเราไดแ้กไ้ขและปรับปรงุ  ทำาอะไรตอ้งประชมุสภา
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กอ่น  ตามความคดิของผม  ไมใ่ชเ่อาคนอืน่มาน่ังอยู ่ 
พัฒนาทอ้งถิน่  ทำาไมหรอืครับ  ผมเขา้ใจวา่เงนิทีน่ำา
มาชว่ยเหลอืเป็นเงนิของอำาเภอ  พออยูม่าก็เป็นงบ
ประมาณของเรา  ทำาไมหรอืครับพวกเราทำาไม่ไดห้รอืครับ 
ถงึเอาคนอืน่ มา  ปรกึษาได ้ แตว่า่วนันัน้  วนัทีป่ระชมุ  
ผมถามวา่ทำาไมสมาชกิถงึไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย     
ทา่นบอกวา่  2  ทา่น 2  ทา่นคอืใคร ไดผ้า่นการคดั
เลอืกมา  ผมสงสยัอยูค่รับ     ทำาอะไรตอ้งกระชบั  
ตอนแรกเอย่นามคณุโสภณ ผมถามวา่จรงิไหม   ทา่น
บอกวา่ไมใ่ชต่รงนัน้นดิเดยีวครับ  ทำาอะไรทำาให ้
ชดัเจน  ชาวบา้นก็สบายทำามาถกูทางแลว้  แตข่าด
เฉลยีวนดิหน่อย  ถา้ทา่นไดเ้ชญิพวกเราเขา้ไป  ทา่น
สมาชกิทกุทา่นจะเสนอ

สิง่ทีด่ีๆ   ใหก้บัประชาชนไมจ่ำาเป็นตอ้งเลอืกฝ่าย  
สมาชกิเขา้มาตรงนีเ้ขา้มาเป็นตวัแทนของประชาชน
ทกุทา่น  ตัง้ใจทำางานทำาสิง่ทีด่ีๆ   ใหเ้กดิประโยชนก์บั
เทศบาลของเรา  ผมนอ้ยใจวา่ทำาไมไมไ่ดเ้รยีกสมาชกิ
สภาเทศบาลเขา้ประชมุดว้ย  ผมยังดใีจนะทีฝ่่าย
บรหิารดำาเนนิการเรือ่งนีน้ะครับ  พอดไูปดไูปมันไมใ่ช ่ 
อยากใหเ้ชญิสมาชกิมาดว้ย  พัฒนาทอ้งถิน่วนันัน้  
บอกวา่เชญิสมาชกิสภาเทศบาลเขา้มาดว้ย  2  ทา่น  
ผมอยากทราบเหมอืนกนัวา่  2  ทา่นนัน้คอืใคร  ให ้
เกยีรตกิบัสมาชกิบา้งนะครับ  ไหนๆ  เราก็ลงเรอืลำา
เดยีวกนัแลว้ครับเราตอ้งชว่ยกนั  ของผมทกุเรือ่งไมไ่ด ้
คดิวา่  ผมจะอยูข่องฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด  ผมเขา้มาทำางาน
เพือ่ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ  มอีะไร   ไมด่ไีมค่วรจะ
เสนอ  บอกกบัทา่นนายกฯ    นัน้เป็นเรือ่งจรงิ  ผมจะ
นำาเสนอนายกฯ   ทันททีา่นก็ไดแ้กไ้ขให ้ และ
ขอบคณุทา่นนายกฯมากทีท่า่นไดแ้กไ้ขใหใ้นเรือ่ง
ตลาดลา่งตน้หมากสง่เจา้หนา้ทีไ่ปทำาใหแ้ลว้  และ
เรือ่งไมท้า่นไปทำาใหข้อบคณุมากครับ  ผมขอฝากแคน่ี้
ครับ  ขอบคณุมากครับ

นายสนัต ิ บญุเจรญิ เชญิคณุจรัญครับ
รองประธานสภาเทศบาล
นายจรัญ  มว่งพุม่ กราบเรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  เพือ่นสมาชกิและฝ่าย

บรหิาร  กระผมอยากใหท้าง
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สมาชกิสภาเทศบาล เจา้หนา้ทีด่แูลเรือ่งในตลาดถนนคนเดนิ  ตอนนีผ้มดู
แลว้วา่ไมเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  พอ่คา้แมค่า้ก็วางของ
ขายไมเ่ป็นระเบยีบและอกีอยา่งพอ่คา้แมค่า้ขายของ
เสร็จ       วางโตะ๊  เกา้อีไ้มเ่ป็นระเบยีบ  ฝากเจา้
หนา้ทีไ่ปดแูลใหห้น่อย  และอกีเรือ่งหนึง่             
เรือ่งไฟฟ้า  ถนนศรมีาประสทิธิ ์ เห็นวา่ไฟมันตดิชา้
อยากใหช้ว่ยปรับเปลีย่นเวลา   ใหเ้ร็วสกันดิหนึง่  แคน่ี้
ครับ  ขอบคณุครับ

นายสนัต ิ บญุเจรญิ ขอบคณุคณุจรัญครับ  มสีมาชกิทา่นใดอกีไหมครับ  
ถา้ไมม่เีชญิฝ่ายบรหิารครับ

รองประธานสภาเทศบาล
นายพฤนท ์ ปานจนี กราบเรยีนทา่นประธานสภา  เพือ่นสมาชกิ  ในวาระ

อืน่ๆ  ผมก็ไดรั้บฟัง 
นายกเทศมนตรี และพจิารณาอยูว่า่เทศบาลตำาบลชะอวด  เราไดเ้ขา้มา

อยูต่รงนีก็้  8  ปีแลว้      เป็นโอกาสทีด่ทีีเ่ราไดเ้ขา้มา
รับตำาแหน่งเป็นระยะเวลา  8  ปี   ตอ้งขอขอบพระคณุ
นายกรัฐมนตรนีายประยทุธ ์ จันทรโ์อชา  ดว้ยความสจั
จรงิในนามนายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  ทกุเรือ่งที่
พวกเราคดิพวกเราทำา เหมอืนทีท่กุทา่นไดบ้อกวา่การ
เมอืงเป็นเรือ่งของผลประโยชนแ์ต ่ สมาชกิของพวก
เราเป็นคนชะอวดทัง้นัน้   เกดิชะอวด  ดแูลพืน้ที่
ชะอวด  บางครัง้บางคราวอาจจะไมถ่กูใจพีน่อ้ง
ประชาชน     ผมเองบอกกบัพวกเราวา่ทกุเรือ่งทีพ่วก
เราคดิกนัเรือ่งทีพ่วกเราทำากนั  ผมเขา้ใจนะครับ  ถา้
คดิดคีดิบวกก็ตอ้งชว่ยกนั  และไมเ่คยปิดกัน้เพือ่น
สมาชกิ  เรือ่งทีท่า่นเสนอมาทำาไดท้ำาทันท ี ขอบคณุ
เพือ่นสมาชกิทีใ่หโ้อกาสพวกเราโอกาสทีร่ว่มมอืกนั    
ไมม่เีรือ่งไหนทีท่ำาไมไ่ด ้ ทำาไมไ่ดก็้ใหไ้ปบอกเขาวา่
เป็นเพราะสาเหตตุรงนัน้ตรงนีท้ีท่ำาไมไ่ด ้      ผมดใีจ
และขอบคณุทกุทา่น  ในสว่นทีห่นักเรือ่งทีเ่กดิจากโรค
ระบาดโค-วดิ 2019      ซึง่วนันัน้ผมไดไ้ปประชมุ
คณะกรรมการ คบจ. ทีจั่งหวดันครศรธีรรมราช    โดย
นายศริพัิฒ  พัฒกลุ   ผูว้า่ราชการจังหวดั
นครศรธีรรมราช   ซ ึง่ทา่นก็ไดพ้ดูเป็น เรือ่งสดุทา้ยคอื
เรือ่งโรคโค-วทิ 2019  ซึง่กอ่นทีเ่ราจะไดรั้บขอ้มลู
จากตรงนัน้  เทศบาลทีไ่ดเ้ขา้มาเห็นและหลายทา่นที่
ไปยมืจักรเย็บผา้เขามา  เพือ่จัดทำาผา้แมส  แตบ่าง
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ทา่นไมม่โีอกาสไดม้ารับรู ้ ไมรู่ว้า่เป็นเพราะสาเหตุ
อะไร  พวกเราไมไ่ดปิ้ดกัน้นะครับ  บางทา่นเพือ่น
สมาชกิของเราก็ไดม้าชว่ยและไปยมืเขามา  ตอ้งใช ้
เงนิสว่นตวัออก   ไปกอ่น  ไปซือ้ผา้มา  สายยางมา  
เพราะขณะนัน้ทกุทีไ่ดเ้กดิโรคนี้  รัฐบาล         เรง่
ดำาเนนิการ  ของเราก็ไดจั้ดการดำาเนนิการอยา่งรวดเร็ว
และพรอ้มใจกนั       ตอ้งประสานงานกนัหลายๆ  ฝ่าย
ทางเทศบาลไดจั้ดทำาผา้แมสอยา่งเรง่ดว่น      โดย
เทศบาลตำาบลชะอวดเป็นแหง่แรกทีไ่ดอ้อกแจกจา่ย
ผา้แมสกอ่น อบต.อืน่ๆ     ในเขตพืน้ทีอ่ำาเภอชะอวด  
นีค้อืสาเหตทุีเ่ราทำาอยา่งเรง่ดว่น  และวนันัน้ทา่นผูว้า่ฯ
ไดพ้ดูในทีป่ระชมุวา่มภีาระหลายเรือ่งบอกวา่  คนทีน่ั่ง
ในทีป่ระชมุมแีนวคดิอยา่งไรบางทีจ่ะชว่ยเหลอืพีน่อ้ง
ประชาชนในยามเกดิวกิฤตอยา่งนี ้ ตอนนัน้ผมก็ไดน่ั้ง
อยูก่บันายกเทศบาลเมอืงปากพนัง  นายกเทศบาลน
ครฯ  นายกเทศบาลตำาบลปากพนู       นายกเทศบาล
ตำาบลฉวาง  นายก อบต.บางจาก  ก็ไดพ้ดูคยุกนั  เลย
เสนอใหผ้มพดู              ขออนุญาตใหผู้ว้า่ฯ  พดู
เรือ่งมอีำานาจหนา้ทีใ่นการสัง่จา่ยเป็นอำานาจของผูว้า่ฯ 
ทีจ่ะใหเ้งนิชว่ยเหลอืตรงนีไ้ด ้ ผมก็ไปเรยีนกบัทา่นผู ้
วา่ฯ  ทา่นผูว้า่ฯ  บอกวา่ใหเ้ทศบาลตำาบลชะอวดทำาไป
เลย  แตก่ลบัมาก็เป็นเสยีงสะทอ้นจากพีน่อ้งประชาชน
จากเงนิเยยีวยา 5,000.- บาท  ชว่งทีไ่มไ่ดรั้บเงนิ 
5,000  บาท ชว่งทีย่ังไมไ่ด ้    รับเงนิ  ชาวบา้นบน่
กนัทั่วไมว่า่จะเป็นรา้นนำ้าชาในตลาด  บน่วา่ทำาไมไ่ด ้ 
นายกฯใหท้ำามั่วไปหมด  ผมในฐานะคนชะอวดและผู ้
บรหิารเทศบาลตำาบลชะอวด  คดิวา่เราจะทำาอยา่งไร  
เลยปรกึษาทา่นปลดั    ผอ.กองคลงัวา่เรามเีงนิที ่  ที่
สามารถจะจา่ยไวม้อียูห่รอืไม ่ ทา่น ผอ.  บอกวา่มี
พอทีจ่ะจา่ยได ้ นีค้อืความตัง้ใจของผมทีจ่ะดแูลพีน่อ้ง
ประชาชน  มโีอกาสไดค้ยุกนัอกีรอบหนึง่ก็เลยนัด  มัน
เคยมคีณะกรรมการทีเ่ราชว่ยเหลอืเรือ่งบา้นทรดุตวัที่
ตลาดลา่งและคำานวณศลิป์ตอนนัน้ก็ชว่ยเหลอืไป    2 
หลงั   เป็นคณะกรรมการทีอ่ยูก่นั 8 – 9  คนนีแ้หละ
ครับ  ทีต่ัง้ไวแ้ลว้  ก็ตอ้งบอกกบัพวกเราวนันีผ้มขอ
ยนืยนัอกีครัง้หนึง่วา่  คณะกรรมการชดุพอเสร็จจาก
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ตรงนีผ้มจะตัง้ใหมแ่ละขอสมาชกิสกั  2  ทา่น  ทีม่ใีจมี
เรือ่งดีๆ   อยา่งนี ้ ชว่ยกนัคดิ        พวกเราเรามาจาก
การเลอืกของพีน่อ้งประชาชน  พวกอยากจะทำางาน  
เป้าหมายคอืความพงึพอใจของพีน่อ้งประชาชน  
เขา้ใจระเบยีบมันจะละเอยีดผมตดัสนิใจเลย   วา่มัน
ตอ้งกา้วขา้มใหพ้น้ตรงนี ้ เพราะเราไมม่ั่นใจวา่โค-วดิ 
2019  นี ้ มันจะหมดเมือ่ไหร ่ ไมม่ใีครรู ้ ทกุคนคดิ
เหมอืนผมเลยวา่เราจะตอ้งชว่ยเหลอืพีน่อ้งประชาชนที่
เขาลำาบาก  เราก็อยากจะชว่ย  ผลสดุทา้ยอาจไมไ่ด ้
ตามเป้าหมาย  ไดถ้ามคณะกรรมการทีไ่ดรั้บเรือ่งขอรับ
เงนิเยยีวยาจากพีน่อ้งประชาชนสกักีว่นัเสร็จ       ผม
บอกไปแลว้วา่อยา่เกนิ  2  อาทติยน์ะ  วา่มันจะไดส้กั
กีค่รัวเรอืนจะแจง้ใหเ้พือ่นสมาชกิไดรั้บทราบ  อาจจะ
ผดิพลาดอาจจะไมไ่ดต้ามเป้าหมายเราตอ้งขา้มไปให ้
พน้  ในคราวหนา้เราตอ้งใหด้ ี แตค่งไมเ่กดิแลว้นะครับ
ทกุคนคดิด ี เงนิทกุบาททกุสตางคเ์ป็นเงนิของพีน่อ้ง
ประชาชนทีเ่ราตอ้งดแูลอยา่งคุม้คา่และเกดิประโยชน์
มากทีส่ดุ  ผมบอกกบัพวกเราวา่ตอ่ไปตอ้งมสีมาชกิ
เทศบาลของเราอยา่งนอ้ย  ๒  ทา่นเป็นคณะกรรมการ
ครัง้ตอ่ไป  เพือ่ชว่ยเหลอืพีน่อ้งประชาชน  ในสว่นของ
บคุลากรเรือ่งการแตง่กาย  ผมพดูเป็นประจำาผมเคย
เรยีก ผอ.สาธาฯมาบา้ง  เรยีกมนตร ี   มาบา้ง  แตผ่ม
จะไปเนน้เรือ่งงานบรกิาร  การใสเ่สือ้ผมก็เป็นหว่งนะ
ครับ ทีอ่อกมา  

ต ี4 ต ี5  ชว่งนัน้เป็นชว่งอนัตราย  บคุลากรของเราก็
พดูยากนะครับวา่ใหแ้ตง่กายอยา่งนีใ้หใ้สแ่มส   พดูกนั
เป็นประจำาพดูยากนะครับ  เรือ่งการแตง่กายดแูลตรง
ไหนไดเ้รือ่งความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเรือ่งการแตง่
กายก็ตอ้งชว่ยกนัดแูล  นีค้อืชวีติของเรา  ในชว่งเกดิ
วกิฤตนีผ้มไดท้ำาประกนัชวีติใหก้บัคนงานและพนักงาน
จา้ง     ของเรา 42  คน  เกีย่วโค-วดิ  2019  โดย
ประสานขอมาจากธนาคาร            เพือ่การเกษตรนี้
คอืความหว่งใยจากฝ่ายบรหิาร อยากจะชว่ยเหลอืดแูล
เมือ่เกดิเหตกุารณ์ขึน้  ภารกจิเหลา่นีเ้ราพรอ้มทีจ่ะเดนิ
หนา้ไปดว้ยกนั  เหมอืนทีส่มาชกิไดก้ลา่วมาแลว้  ผม



21

ยนิดใีหต้รวจสอบไดท้กุเรือ่งในการบรหิารจัดการ       
และทกุเรือ่งทีพ่วกเราบอกผมพรอ้มทีจ่ะทำา  เหมอืนที่
ทา่นสมาชกิไดบ้อกวา่สายนัน้อยา่เปิดเสยีงดงัมคีนป่วย
อยู ่ ผมไมรู่ห้รอกวา่บา้นนัน้มคีนไมส่บายอยูถ่า้เพือ่น
สมาชกิไมบ่อก  เวลามโีครงการอะไรผมก็จะแจง้บอก
เราทราบตลอด  ขอใหพ้วกเรามารว่ม  มาดแูล  ปลอ่ย
ใหส้ว่นทีรั่บผดิชอบเขาทำาไปเราลงไปดแูลใหก้ำาลงัใจ 
วา่ตรงไหนไมด่เีราก็บอกและชว่ยกนัแกไ้ข  ผมพรอ้มที่
จะทำาใหห้มด  เหมอืนเสยีงตามสาย  ผมก็จะเวยีนมาดู
มาฟังเหมอืนทีท่า่นบอกวา่เสยีงตามสายถนนรถไฟสาย
1  มันไมค่อ่ยดงั  เหมอืนสายทีด่งัเบาเสยีงหน่อยได ้
ไหม  ผมก็ไดเ้รยีกฝ่ายชา่งมาแลว้วา่ตอ้งเปลีย่นตวั
ใหมใ่หผ้มดว้ยเพราะตวัควบคมุเสยีงมันไมช่ดัตวันัน้มัน
อยู ่  ในตลาด อายกุารใชง้านไมน่่าจะนอ้ยกวา่  20  ปี
มาแลว้  ดทีีเ่รามชีา่งทีส่ามารถซอ่มแซมไดเ้ราก็
ปรับปรงุแกไ้ขอยูต่ลอด  ภารกจิทกุอยา่งผมพรอ้มทีจ่ะ
ดำาเนนิการ  ใหพ้วกเรา  เรือ่งทีจ่ะแจง้ใหพ้วกเราทราบ
มอียู ่ 2 – 3  เรือ่ง  ผมตอ้งประสานอยา่งตอ่เนือ่ง ผม
ไดเ้ขา้ไปสำานักงานทอ้งถิน่จังหวดัมเีรือ่งการเรง่ชว่ย
เหลอืฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโครงสรา้งเกีย่วกบังบรัฐบาลทีกู่ ้
โครงการหนึง่ซ ึง่มแีบบพรอ้ม  ม ีปร 4 ภรด.5   เพือ่จะ
สง่วนันี ้  เป็นโครงการทีต่อ้งสง่วนันี ้ สัง่เมือ่วานวนันี้
ตอ้งใหเ้สร็จ   ผมก็ยำ้ากบัเพือ่นสมาชกิ  ยำ้ากบัเจา้
หนา้ที ่วา่ใหเ้ตรยีมใหด้ว้ย  งบประมาณ  7  ลา้น  วนันี้
ให ้ผอ.กองชา่งไปสง่แลว้  เป็นโครงการยกระดบัปรับ
ทอ่ใหมล่อกทอ่ใหมเ่พือ่ทีจ่ะรับปัญหาเออ่ลน้นำ้าของ
โรงเรยีนชะอวด  ของหนา้ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กชะอวด  
เพ่ือรองรับการท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็นงานแข่งขันกฬีา  งาน
ประเพณีดอกจูดบาน  หรอืงานชกัพระ  ถนนไดก้วา้งขึน้ 
ตรงนัน้ก็เป็นพืน้ทีข่อง อบต.ชะอวด  และอกีฝ่ังนีก็้ของ
เทศบาลตำาบลชะอวด  ผมรับรองวา่ตรงนีน่้าจะได ้ 
และอกีโครงการน่าจะไดก็้คอืเรือ่งเขือ่น    ทีท่รดุตวัไป
ผมไดไ้ปทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืง  งบประมาณตก
ไปทีก่รมโยธาฯการเขือ่นตรงนีง้บประมาณ  10  ลา้น  
ไดจ้ากกรมโยธาธกิารและของผูว้า่ราชการจังหวดัจะได ้
ในปี  64  2  โครงการนีจ้ะซอ้นกนัอกี  เงนิงบ
ประมาณไดต้รงไหน    ผมจะวิง่เอาหมด  และอกีชดุ
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หนึง่จากวดัศรมีาประสทิธิต์ลอดแนว  ผมขอไป  80  
ลา้น  อกีไมก่ีว่นัทางอธบิดกีรมโยธาธกิารจะสง่ฝ่าย
ชา่ง  เรยีนกบัพวกเราเลยวา่     วนัไหนเขามาจะเชญิ
พวกเราไป  ฝ่ายชา่งของวศิวโยธาและของเขือ่น  เขา
จะมาวางแนวออกแบบและชว่ยกนัคดิวา่จะออกแบบวา่
จะทำาอยา่งไร  เขาก็ตอ้งตามเรา     วา่แบบนีไ้ดไ้หม
สวยไหม  เขา้กบัสภาพคลองชะอวดไดไ้หม  นีค้อืงบ
ประมาณของปี 2564  แน่นอน และเมือ่วานไดค้ยุกบั
โยธาธกิารและผงัเมอืงงบทีจ่ะขอไป  28  ลา้น  ปีนี้
โยธาธกิารและผงัเมอืงไมไ่ดเ้ขยีนขึน้ไป  ทา่นบอกวา่
วา่เดีย่วนายกฯ

ทำาหนังสอืขอไปทีโ่ยธา  แลว้โยธาจะสง่วศิวกรมา
ออกแบบทีฝ่ั่งตะวนัตก             ทัง้  2  ขา้ง  
พยายามอยา่ใหเ้กนิ  30  ลา้น  เพราะโยธาจะไดจ้า้ง
เหมาและรับผดิชอบมาออกแบบเอง  มันเร็วกวา่  
สะดวกกวา่  วนันีบ้อกกบั ผอ.ชา่งวา่ใหท้ำาหนังสอืถงึ
โยธาเลย  นีก็้เป็นเรือ่งของการพัฒนาของชะอวดนำา
เรยีนกบัพวกเรา      ไดท้ราบกนั  และส ิง่ทีส่ำาคญัเรือ่ง
ถนนคอขวดถนนชะอวด-ไมเ้สยีบ  ผมเรยีนกบัทา่น
ประธานในคณะกรรมการพจิารณางบจังหวดัมันอยูท่ี่
แขวงการทางเขต 2  ของทุง่สง  เคยพดูไปครัง้หนึง่
แลว้สมัยผูว้า่ฯจำาเรญิ  แขวงจังหวดันครศรฯีเขาบอกวา่
อยูท่ีแ่ขวงเขต 2  ทุง่สง  ตอนนีไ้มม่หีวัหนา้แขวง
เพราะคนเกา่เพิง่เกษียณอายไุป  ผมก็พดูถนนคอขวด
ตรงนีเ้พราะกระทบตอ่การทอ่งเทีย่ว  และกระทบกบั
ผมวา่นายกฯไมท่ำาถนนตรงนัน้ใหเ้รยีบรอ้ยตรงนัน้เวน้
ไวท้ำาไม  ผูว้า่ฯถามวา่ 2 – 3  กโิลไดไ้หม       ผมก็
บอกวา่ไมเ่กนิ 30  เมตร  ผูว้า่ฯบอกวา่มาเอาเงนิทีผ่ม 
ทา่นไดพ้ดูในทีป่ระชมุตรงนัน้เลยและหนัไปทีเ่ลขาฯ
สำานักงานจังหวดัวา่ตดิตามใหห้น่อยวา่เป็นอยา่งไร  
เมือ่ตอนเชา้กอ่นที ่ผอ.มานติจะไปสง่โครงการ 7  
ลา้น  ทีส่ำานักงานทอ้งถิน่อำาเภอชะอวด  เลขาฯ ได ้
บอกมาวา่แขวงทางการทุง่สงไดโ้อนมาใหเ้ทศบาลใน
ปี 2547  เขาบอกวา่ถา้เป็นของเขา เขาทำาถงึแลว้ไม่
ปลอ่ยใหเ้ป็นอยา่งนัน้  ผมก็ไมรู่เ้คยไดค้ยุกบั ผอ.ชา่ง
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วา่เกนิอำานาจหนา้ทีท่ำาไมไ่ด ้ แตแ่ขวงการทางทุง่สง
บอกวา่ถา่ยโอน     ใหเ้ทศบาลเมือ่ปี 2547  ผมก็ไม่
เขา้ใจ  เลขาฯ  เขาแนะนำาวา่ใหไ้ปดคูา่พกิดัวา่  ตรง
นัน้โอนใหแ้ขวงหรอืไมจ่ะใหท้ำาอยา่งไร  และเมือ่เชา้ก็
เรยีกลกูนอ้งของ          ผอ.มานติมา 4  คนวา่ใหไ้ปดู
หนังสอื  ไปวดัหาพกิดัวา่เป็นอยา่งไร  นีค้อืราย
ละเอยีดทีต่อ้งเดนิหนา้กนัตอ่ไป  มอีะไรพวกเราก็ตอ้ง
บอก  ทกุอยา่งเราจะไมแ่บง่แยกกนัในเรือ่งทีจ่ะ
ทำาความด ี  ทกุเรือ่งทีเ่รง่ดว่นงบประมาณทกุบาททกุ
สตางคท์ีเ่ขาจา่ยตรงนี ้ ไมว่า่จะเป็นเงนิทีเ่ราเยยีวยาก็
ดหีรอืเงนิทีเ่รากนัไวก้รณีการเกดิ    ภยัพบิตั ิ เราจา่ยที
เดยีวไมไ่ด ้ เพราะไมรู่ว้า่จะเกดิเหตกุารณ์อะไรอกี  
หลงัจากเราพจิารณาชดุนีเ้สร็จแลว้   เสร็จจากตรงนี้
ผมขอฝากทา่นปลดัวา่ถา้เกดิภยัอะไรอยา่งนีอ้กี  เกดิ
การชว่ยเหลอือะไรแบบนีข้ ึน้มาอกีผม  ขอใหแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการและขอใหม้สีมาชกิสภาเทศบาลอยา่ง
นอ้ย  สกั  ๒  ทา่น เป็นคณะกรรมการทีจ่ะพจิารณา   
ผมขออนุญาตทา่นประธานใหป้ลดัชีแ้จงตรงนี ้ นะครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิทา่นปลดัครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางบษุบา  จติตรั์ว ขอนำาเรยีนกรรมการชว่ยเหลอืระเบยีบการชว่ย
เหลอืประชาชน  พ.ศ.2560 
ปลดัเทศบาล กรณีเทศบาลประกอบดว้ย

1.  นายกเทศมนตรหีรอืรองนายกเทศมนตรทีีไ่ดรั้บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตร ี   
     เป็นประธานกรรมการ
2.  ขา้ราชการของสำานักงานนักงานสง่เสรมิการ
ปกครองจังหวดัทีท่อ้งถิน่จังหวดั  
     มอบหมายเป็นกรรมการ
3.  ผูแ้ทนสว่นราชการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากนาย
อำาเภอเป็นกรรมการการจำานวน
     ไมเ่กนิ  2  คนเป็นกรรมการ
4.  ผูแ้ทนประชาคมทีน่ายกเทศมนตรคีดัเลอืกจำานวน
ไมเ่กนิ  3  คน  เป็นกรรมการ

5.  ปลดัเทศบาล  เป็นกรรมการและเลขานุการ
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6.  หวัหนา้หน่วยงานของเทศบาลทีไ่ดรั้บมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรจีำานวน    
      ไมเ่กนิ  2  คน  เป็นกรรมการและผูช้ว่ย
เลขานุการ
นีค้อืองคป์ระกอบของคณะกรรมการการชว่ยเหลอื
ประชาชนตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเพือ่
ชว่ยเหลอืประชาชน ปี พ.ศ.2560  ซึง่ไมม่ ี       ทา่น
สมาชกิอยูใ่นตรงนี ้ นีค้อืกฎหมายกำาหนดไว ้ ขอบคณุ
คะ

นายพฤนท ์ ปานจนี ถา้ตามกฎหมายคณะกรรมการไมม่สีมาชกิสภา
เทศบาล  แตเ่ราเขา้ใจวา่คณะ
นายกเทศมนตรี ผูบ้รหิารมาจากประชาชนเลอืกตัง้  ขอใหพ้วกเรา
เขา้มาบอกเลยวา่จะทำาอยา่งไร  

เราไมส่ามารถทำาเหนอืกฎระเบยีบไดแ้ตเ่ราสามารถหา
วธิกีารทีท่ำาใหไ้ด ้ ส ิง่ไหน      ทีพ่วกทา่นสงสยัมาหา
ผมไดต้ลอด มปัีญหาอะไรก็สามารถเขา้มาบอกกลา่ว
ไดเ้ลย   วา่พีน่อ้งประชาชนเราเดอืดรอ้นอยา่งไร  ขอ
นำาเรยีนกบัพวกเราวา่ขณะนีเ้งนิทีพ่วกเรากนัไว ้3 – 4 
โครงการ  เชน่ศาลาเอนกประสงคฝ่ั์งตะวนัตก  งบ
ประมาณลา้นกวา่บาท  ตวันีไ้ดรั้บผูรั้บจา้งแลว้  ทำา
สญัญาแลว้  จะเขา้มาดำาเนนิการในเร็วๆ            นี ้ 
เพือ่ทีจ่ะปรับปรงุแกไ้ขใหต้รงตามแบบทีไ่ดว้างไว ้ 
และอกีโครงการหนึง่ถนน   หนา้เทศบาลทีม่ันเป็นหลมุ
เป็นบอ่  คดิวา่น่าจะไดง้บประมาณจากจังหวดั           
เพราะนายอำาเภอคนกอ่นก็ไดข้อไปดว้ย  เราถมกนัทกุ
ปี  ปีละ  2 – 3  รถ  ตอนนีเ้ราไดผู้รั้บจา้งเรยีบรอ้ย
แลว้  เห็นนัดกบัผูค้มุงานวา่จะเขา้มาอาทติยน์ีแ้ตก็่ยัง
ไมเ่ห็นอกีสว่นหนึง่ถนนรถไฟสาย  3  ทีเ่ราเสนอ
เขา้ไปขอเป็นถนนแอสฟัลตกิตเีสน้  ตอนนีไ้ดผู้รั้บจา้ง
แลว้  ตอนนีไ้ดฟั้นราคาไป  5  แสนกวา่บาท  เงนิ
เหลอืจา่ย       ผมเลยให ้ผอ.ชา่งรบีเขยีนโครงการทีม่ี
อยูใ่นแผน  ทีม่แีบบแปลนถกูตอ้งแลว้ขอเงนิทีเ่หลอื
จา่ยไปทำาครูะบายนำ้าทีถ่นนนพอทุศิยาว  ตัง้แตต่รง
บรเิวณทีไ่มม่คีรูะบายนำ้าพอฝนตก  ลา้งรถแลว้ชาวบา้น
รอ้งเรยีนมา  มานติไดท้ำาแลว้เมือ่วานผมก็ไดบ้อกทา่น
ปราโมทย ์ ทอ้งถิน่จังหวดัวา่หนังสอืปะหนา้จากทอ้ง
ถิน่จังหวดัถงึทา่นอธบิด ี  ผมตอ้งขึน้ไปตาม  2  เรือ่ง 
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เราตอ้งตดิตามเรือ่งนีเ้พือ่ประโยชนข์องพีน่อ้ง
ประชาชนของเรา  ขอใหพ้วกเราชว่ยกนัคดิชว่ยกนัทำา 
วนันีก็้ขอชีแ้จงใหพ้วกเราไดเ้ขา้ใจ  วนันีผ้มยนืยันผม
วา่ทำางานใหเ้กดิประโยชนก์บัพีน่อ้งประชาชนมากทีส่ดุ
ขอนำาเรยีนไวเ้พยีงแคน่ีค้รับ  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุทา่นนายกฯครับ   ขอบคณุทา่นสมาชกิ  
และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  วนันีถ้อืวา่เราไดค้ยุในเรือ่งด ีๆ ขอปิด
การประชมุครับ  

 

ปิดการประชุม   13.01 น.

(ลงชือ่)     บษุบา  จติตรั์ว                                   
(นางบษุบา  จติตรั์ว)                                  

                              ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำาบลชะอวด

(ลงชือ่) นคิม  คลิง้ทอง     ประธานกรรมการตรวจ
รายงานการประชมุ

        (นายนคิม  คลิง้ทอง)

(ลงชือ่) บญุรัตน ์ บญุรอดช)ู    กรรมการตรวจ
รายงานการประชมุ
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                                                  (นายบญุรัตน ์ บญุรอดช)ู

(ลงชือ่) ธวชัชยั  สขุหวงั     กรรมการ/เลขานุการ
ตรวจรายงานการประชมุ

(นายธวชัชยั  สขุหวงั)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการ
ประชมุ 

เมือ่วนัที.่...30....เดอืน...มกราคม...พ.ศ..2563...เวลา...10.00...น.  ณ  
หอ้งกจิการสภาเทศบาลตำาบลชะอวด

  (ลงชือ่)    คลอ่ง  คงแกว้)
 (นายคลอ่ง  คงแกว้)

                                               ประธานสภาเทศบาลตำาบลชะอวด

สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชมุ  สมยัสามัญ  สมัยที ่ 1  
แลว้ในการประชมุสภาเทศบาลตำาบล

เมือ่วนัที.่...29....เดอืน...พฤษภาคม ..พ.ศ..2563....

สำาเนาถกูตอ้ง

อมุาพร  สทุธรัิกษ์
      (นางอมุาพร  สทุธรัิกษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ


