
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 
ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕6๓ 

 วันที่   24    พฤศจิกายน  ๒๕6๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายคล่อง  คงแก้ว ประธานสภาเทศบาล คล่อง  คงแก้ว  
๒ นายสันติ  บุญเจริญ รองประธานสภาเทศบาล สันติ  บุญเจริญ  
๓ นายสมพร  โชติพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร  โชติพงศ์  
๔ นายวินัย  สุขเนาวรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  สุขเนาวรัตน์    
5 นายโสภณ  ยมพมาศ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  ยมพมาศ  
6 นายธวัชชัย  สุขหวัง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัชชัย  สุขหวัง  
7 นายบุญรัตน์  บุญรอดชู สมาชิกสภาเทศบาล บุญรัตน์  บุญรอดชู  
8 นายสุพรรโณ  ชัยบาล สมาชิกสภาเทศบาล สุพรรโณ  ชัยบาล  
9 นายนิคม  คลิ้งทอง สมาชิกสภาเทศบาล นิคม  คลิ้งทอง  

10 นายเดโช  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล เดโช  จันทร์คง  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

  - นายจรัญ  ม่วงพุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล 

  - นายวิวัชร  หิรัญกิจรังษี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายพฤนท์  ปานจีน   นายกเทศมนตรี   พฤนท์  ปานจีน 
2. นายปรีชา  ปราบอักษร  รองนายกเทศมนตรี  ปรีชา  ปราบอักษร 
3. นายปรีชา  ขุนทอง   รองนายกเทศมนตรี  ปรีชา  ขุนทอง 
4. นางสมรัก  ศรีใหม่   เลขานุการนายกเทศมนตรี สมรัก  ศรีใหม่ 
5. ร.ต.อ.ไวยวิทย์  ถาวร                  ที่ปรึกษานายกฯ                      ไวยวิทย์  ถาวร 
6. นางบุษบา  จิตต์รัว   ปลัดเทศบาล            บุษบา  จิตต์รัว 
๗. ส.ต.ท.จอมพลภัทร  ทองขาว  รองปลัดเทศบาล   จอมพลภัทร  ทองขาว 
๘. นายมานิต  แสงรุ่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง  มานิต  แสงรุ่ง 
9.นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง  ผู้อ านวยการกองคลัง  เนตรนภา  ปล้องบรรจง 
10.นางวนิดา  คงหนูเกตุ   หัวหน้าส านักปลัดฯ  วนิดา  คงหนูเกตุ 
11.นางสาวชบา  บุญแก้ว   นักวิเคราะห์ฯช านาญการ  ชบา  บุญแก้ว 
12. นายโสภณ  ธรรมเศก  นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ โสภณ  ธรรมเศก 
๑3..จ.อ.มนตรี  คงประเสริฐ  จพง.ป้องกันฯ   มนตรี  คงประเสริฐ 
14. นายนิวัตน์  เกดิศิริ   นิติกรช านาญการ   นิวัตน์  เกิดศิริ 



๒ 

 

15.นางอุมาพร  ทองพันธ์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  อุมาพร  ทองพันธ์ 
๑6.นางอุมาพร   สุทธิรักษ์                  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    อุมาพร สุทธิรักษ์ 
17.นางสาวจิรวรรณ  คงตุก  นักวิชาการตรวจสอบภายใน จริาวรรณ  คงตุก 
18.นางประไพ  หลอดศิลป์  นักวิชาการศึกษา   ประไพ  หลอดศิลป์ 
๑๙.นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ   ปานจีน  
๒๐.นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 
2๑.นางสาวจิตติมา  ค านวณศิลป์          พนักงานจ้าง                          จิตติมา  ค านวณศิลป์ 
2๒.นางสุจิตรา  อ่อนแก้ว   พนักงานจ้าง   สุจิตรา  อ่อนแก้ว 
2๓.นางวาริน   สมานทอง                 พนักงานจ้าง                          วาริน   สมานทอง 
24.นายสมยศ  อมรลักษณ์  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  สมยศ  อมรลักษณ์ 
25.นางสาวรัตนาพร  แก้วคง  นักวิชาการงานสาธารณสุขช านาญการ   รัตนาพร  แก้วคง 
 

 - เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นางบุษบา  จิตต์รัว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล 
เลขาฯ/ปลัดเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ฝ่ายเลขาฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 

   สภาเทศบาลแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ฉะนั้นขอเรียนเชิญ ท่านประธาน 
สภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ตามล าดับต่อไป   ขอกราบ
เรียนเชิญค่ะ 

นายคล่อง  คงแก้ว เรียนท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายก  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพทุกท่าน วันนี้ เป็นวันประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  สมัยสามัญ      

สมัยที่ 4    ครั้งที่  ๑  ตามท่ีมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวดสมัยสามัญสมัย
ที่   ๓  ประจ าปี   ๒๕๖๓  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ         
สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   ตั้งแต่วันที่  ๑  - ๓๐  พฤศจิกายน  
พ.ศ .๒๕๖๓  นั้ น   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคแรก              
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  ประกอบกับข้อ  ๒๒  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น  จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวดสมัยสามัญสมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ตั้งแต่วันที่        
๑  - ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓  จึงแจ้งมาเพ่ือทราบครับ    

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายคล่อง  คงแก้ว   - ไม่มี-   
ประธานสภาเทศบาล              

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2 
ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  28   สิงหาคม  2563 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



๓ 

 

นายธวัชชัย  สุขหวัง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธวัชชัย  สุขหวัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะอวด  เรื่องรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  2  ประจ าปี  
พ.ศ. 256๓  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.256๓  เวลา  10.00 น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  คณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมอันประกอบด้วย 

     ๑. นายนิคม  คลิ้งทอง   ประธานกรรมการ 
     ๒. นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กรรมการ 
     ๓. นายธวชัชัย  สุขหวัง   กรรมการและเลขานุการ 
     

ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 
ประจ าปี   พ.ศ.๒๕6๓  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ที่ประชุมได้ท าการเลือก  นายนิคม 
คลิ้งทอง   เป็นประธานกรรมการ  และนายธวัชชัย  สุขหวัง  เป็นกรรมการ    
และเลขานุการ  ได้ท าการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้ด าเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ดังนั้น  จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  4   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  มาเพ่ือสภาเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ      
ลงชื่อ   

นายนิคม  คลิ้งทอง  ประธานกรรมการ 
      นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กรรมการ 
      นายธวัชชัย  สุขหวัง  กรรมการและเลขานุการ 
นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมด้วยครับ  ว่าขาดตกบกพร่อง  
ประธานสภาเทศบาล  ตรงไหนบ้าง   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  สมัยสามัญ สมัยที่  3   
ครั้งที ่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.256๓ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลชะอวด   

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา   เพ่ือนสมาชิก ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผมนายพฤนท์  ปานจีน  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  เรื่องขอ
ความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ         
การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ผมขออนุญาตให้ท่านเลขาซึ่งเป็น      
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นผู้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม  
ได้เข้าใจ  ขออนุญาตท่านประธานครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว เชิญท่านเลขาสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



๔ 

 

นางบุษบา  จิตต์รัว กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในเรื่องของขอความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ 

ประชาชนเข้าฟังการประชุม  และการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลชะอวด     
สืบ เนื่ องมาจากกระทรวงมหาดไทย   ได้ แจ้ ง เป็นหนั งสื อมายั งท้องถิ่ น                
ว่าคณะกรรมาธิการสภาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา         
ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย  ขอความ
ร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสม  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น
ทุกระดับ  ได้แก่สภา อบจ.  สภาเทศบาล  และสภา อบต.  เพ่ือเปิดโอกาส        
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งให้ประชาชนส านึกและ       
รักถิ่นฐาน   บ้านเกิดของตนเอง  และมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมือง             
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฺฎิรูปประเทศด้านการเมือง  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย       
เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมาธิการการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วุฒิสภา  ขอได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ขอให้ท้องถิ่นด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 
๑. แจ้งขอเสนอแนะของกรรมการกรรมาธิการการเมืองและการมีส่วนร่วม       
ของประชาขนวุฒิสภาให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
๒. แจ้งให้เทศบาลด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒        
พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๑๑๗  วรรค ๔  โดยให้สภาท้องถิ่นดังกล่าวก าหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น
ร่วมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่นและผลการด าเนินงานของสภาท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบ  ตามวิธีการที่เห็นสมควรด้วยและในหนังสือฉบับดังกล่าว          
ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมายังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้จัดท าร่าง  ยกร่าง
ระเบียนระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
เทศบาล  โดยยกร่างดังกล่าวก็ได้ท าตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เรื่องร่าง  
ระเบียบสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลชะอวด พ.ศ..... ด้วยสภาองค์การสภาเทศบาล
ต าบลชะอวด  ได้พิจารณาในการประชุมสมัย.. .. ... .. .ครั้งที่ . . . . . .. . เมื่อวันที่
.........................ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ   
การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลชะอวด  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ  117  วรรคสี่  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  โดยวางระเบียบไว้  ดังนี้ 

 ข้อ  1  ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม
และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาลต าบลชะอวด  
ไม่น้อยกว่า  1  วัน  เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุม
นั้นเข้าฟังการประชุมได้   กรณีท่ีมีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทน



๕ 

 

ของหมูคณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้  ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้า
ฟังการประชุมด้วย  กรณีที่ประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวน
มากและไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภา
เทศบาลต าบลชะอวด พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุม
ตามท่ีเห็นสมควร  หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุม
หรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

 ข้อ  2  ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้ารับฟังการประชุม 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย  ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อมเกียรติของ

ที่ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย  ไม่พูดจา  สนทนา  ส่งเสียง  หรือ
กระท าการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนการประชุม 

(4) ไม่ใช่เครื่องมือสื่อสาร  อุปกรณ์ถ่ายภาพ  บันทึกเสียง  วิทยุ – เทป  หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใด  ที่อาจจะรบกวนการประชุมได้ 

(5) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือในห้องประชุม 
(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาเทศบาลต าบลชะอวด  ที่สั่ง

โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ  3  ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะอวดด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมค าต้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลต าบล      

ชะอวดพิจารณาอนุญาต  และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(3) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม      
      ประกาศ  ณ  วันที่.......เดือน..........พ.ศ.............    

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านปลัดครับ  มีท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม   เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา 
ของสภาเทศบาลต าบลชะอวด  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  4  ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  งบจังหวัด
    ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายคล่อง  คงแก้ว เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนท่านประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่ได้รับการ 

จัดสรรงบประมาณจังหวัด  งบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  
 
 
 



๖ 

 

หลักการ 

นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด         
เพ่ือขอความเห็นชอบรับโอนเรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย  
จ านวน  1  ล า  และไซเรนมือหมุน  จ านวน  1  เครื่อง  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ได้    
จ ากโคร งการที่ เ สนอของบจั งหวั ดภาย ใต้ แผนปฏิบั ติ ก ารของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลชะอวด 
เหตุผล 

ตามหนังสือ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ที่  นศ 0021/ว3433  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2563  เรื่องการเตรียมความพร้อม
โครงการที่เสนอของบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอนทรัพย์สินด าเนินการจัดส่ง
รายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอน
ทรัพย์สิน  และลงนามบันทึกยินยอมการรับโอนทรัพย์สินให้ส านักงานป้องกัน   
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามพระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
ข้อ  122  ให้ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  
และระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.2549  และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อก าหนด
ใดๆ  เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  
หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.2549  แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพัสดุการจัดซื้อ    
จัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุยั งคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้ง           
กับพระราชบัญญัติใช้บังคับประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  9) พ.ศ.2553  ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น  ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการ  ส่วนท้องถิน่  นั้น   

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ลงชื่อ  นายพฤนท์  ปานจีน  นายกเทศมนตรี
ต าบลชะอวด 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านนายกฯ  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหม 
ประธานสภาเทศบาล 
   



๗ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด  งบจังหวัด
ภายใต้         แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  -เห็นชอบ  9  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
  -งดออกเสียง  1  คน 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท          
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโรค  (กองช่าง) 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพฤนท์  ปานจีน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง)  ผมขออนุญาต      
ท่านประธานให้  ผอ.กองช่างเป็นผู้อภิปรายครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่าน  ผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิต  แสงรุ่ง  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผอ.กองช่าง   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  เรื่อง   

ขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  หมวด
ค่าครุภัณฑ์    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  (กองช่าง)   

หลักการ 

               นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลชะอวด   
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท        
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (กองช่าง)   
เหตุผล 

    เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  กองช่าง   
หมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)  มีไม่เพียงพอ           
แก่การเบิกจ่ายได้ตลอดปีงบประมาณ  และพิจารณาแล้วเห็นว่าการเบิกจ่าย
งบประมาณยังมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ฉะนั้น  เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน
ไปได้ตามวัตถุประสงค์และตามแนวทาง ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ             
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 
 



๘ 

 

   โอนเพิ่ม   
-แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา  (ค่า  K)   เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบ    
ปรับราคา  (ค่า  K)  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  และหนังสือกระทรวงการคลัง   ที่  กค (กวจ)  0405.2/ว 110  
ลงวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  งบประมาณอนุมัติ  ๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ขออนุมัติโอนเพิ่ม  ๕๐,๐๐๐  บาท 

โอนลด   
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  
ประเภทค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลชะอวด  
งบประมาณอนุมัติ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๑๔๑,๔๓๒.๐๕  บาท  
ขออนุมัติโอนลด  ๕๐,๐๐๐  บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ , ๓ )  พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าว  มาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป  นายพฤนท ์ ปานจีน  นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด 

นายคล่อง  คงแก้ว   ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมครับ  เชิญคุณบุญรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    ท่านนายก  สมาชิกสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายบุญรัตน์  บุญรอดชู  สมาชิกสภาเทศบาล   

เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง)  ผมไม่ติดใจอะไรครับเรื่องไฟฟ้า  เรื่องถนน 
ผมสงสัยว่า (ค่า k)   คืออะไรช่วยอธิบายให้ผมและเพ่ือนสมาชิกเข้าใจด้วย  เพราะ
ขอบคุณมากครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านบุญรัตน์ครับ  เชิญท่าน  ผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิต  แสงรุ่ง  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและ 
ผอ.กองช่าง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ( ค่า  K )หมายถึงตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลง

ของค่างาน  ณ  ระยะเวลาที่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เปิดซองประกวดราคาได้  
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งมองงานในแต่ละงวดงาน  เจตนารมณ์ของสัญญา
แบบค่า  (ค่า K)  ผู้รับจ้าง ช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้าง  กรณีที่ได้รับความเดือน
ร้อนจากวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น  โดยให้ได้รับการชดเชยของผลต่าง  ตามราคา
ของวัสดุก่อสร้าง ณ  วันที่ประกวดราคาได้  เทียบกับวันส่งมองงานแต่ละงวด  



๙ 

 

กรณีผู้ว่าจ้างเทศบาลต าบลชะอวดเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างเอาเปรียบ
เวลาบวกราคาวัสดุก่อสร้าง  เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้ามากจนเกินไป  
(ค่า  K)  สามารถเรียกปรับได้จากผู้รับจ้างก็ได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างวัสดุมีราคาลดลง  
แต่ถ้าวัสดุราคาดัชนีผันผวนราคาสูงขึ้น  เราก็ตั้งงบประมาณชดเชยให้ผู้รับจ้าง   
แต่ถ้าราคาค่าวัสดุลดลง  ค่าน้ ามันลดลง  ผู้รับจ้างก็สามารถจ่ายคืนให้เทศบาล
ต าบลชะอวดได้  ขอบคุณมากครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่าน  ผอ.กองช่างครับ  ท่านบุญรัตน์คงจะเข้าใจนะครับ  มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกไหมครับ    เชิญท่านนายกฯครับ 
นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกอันทรงเกียรติ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกนะครับ  ที่ได้ถามว่า  (ค่า  K ) คืออะไร  เพ่ือนสมาชิก

คงจะได้เข้าใจความหมายของ (ค่า  K)  ไปแล้วนะครับ  ยังมีอีกประเด็นหนึ่ง       
ถ้าเกิน  ๑๐  ล้านบาท  ทางจังหวัดจะรับผิดชอบเอง  แต่ถ้าไม่ถึง  ๑๐  ล้านบาท
เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายเอง คือข้อก าหนด  ที่  ผอ.กองช่างได้อธิบาย  
เราจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดค่าใช้จ่าย  ผมก็พ่ึงเข้าใจผมก็พ่ึงได้เจอ     
ในโครงการแอสฟัลท์ติกส์ถนนรถไฟสาย  ๓  ก็ถือว่าเป็นความรู้ให้กับเพ่ือนสมาชิก  
ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณครับ  เชิญคุณโสภณครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกฯ  รองนายกฯ  เพ่ือนสมาชิก  ตลอดจน

เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับ (ค่า  K)  ที่  ผอ.มานิตกล่าวมาเม่ือกี่
ผมก็สงสัยว่า  ถ้าขณะด าเนินงานอยู่นะครับ  เมื่อค่าวัสดุมีราคาเพ่ิมข้ึน  เมื่อเราตั้ง
งบประมาณไว้อย่างหนึ่งแล้ว   สมมุติเราเพิ่มให้เขาเราจะเอางบจากไหนมาช่วยเขา
ครับ  มีสงสัยตรงนี้ครับ  ขอบคุณมากครับ  

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณท่านโสภณมากครับ  มีท่านใดอีกไหมครับ  เชิญ ผอ.มานิตชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิต  แสงรุ่ง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
ผอ. กองช่าง คือ (ค่า  K)  เราได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔         

ไว้แล้ว  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  แต่การใช้จ่าย (ค่า  K)  มันขึ้นอยู่กับว่าราคา
งบประมาณของแต่ละโครงการ  ถ้าโครงการงบประมาณ  ๕ – ๖  ล้าน  ต้องดู
ราคาดัชนีจากพาณิชย์จังหวัดเอามาค านวณ  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการถนน
รถไฟสาย  ๓  งบประมาณล้านกว่าบาท  คิดค านวณ  (ค่า  K)  ออกมาแล้วต้อง
ชดใช้ให้เขาประมาณ ๖๐,๐๐๐  กว่าบาท  แต่เราได้ตั้งไว้งบประมาณไว้  ๒๐,๐๐๐ 
บาท  เพราะฉะนั้นจึงขอโอนเพ่ิมจากงบประมาณของเทศบาล  ต่อไปอาจจะมีการ
โอนเพ่ิมอีกถ้ามีโครงการ  เป็นสัญญาที่ต้องปรับ  (ค่า  K)  ต่อไปสัญญาทุกสัญญา
ต้องเป็นสัญญาแบบปรับ (ค่า  K ) ครับ  เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลและมติของ
คณะรัฐมนตรีที่ก าหนดเอาไว้  ถ้าเป็นงบประมาณโครงการน้อยกว่า  ๑๐ ล้าน       
ที่นายกฯได้บอกมา  เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องจ่ายเอง  แต่ถ้าเกินจากนั้นต้อง
ขอไปยังกรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่าย (ค่า  K)  ให้  ขอบคุณมากครับ 

 



๑๐ 
 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  เชิญคุณโสภณครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนท่านประธานสภา  ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่  ผอ.กองช่าง  ในความคิดของผมมันเป็นเรื่องใหม่  ผมก็ไม่ทราบแตเ่ทศบาล 

ของเราน่าจะขาดทุนอยู่ตลอด  เพราะที่ผ่านมาผู้รับเหมาก็จะบอกว่าขาดทุน 
อยู่เสมอ  ผมคิดว่าเทศบาลเราน่าจะเสียมากกว่าได้  ขอบคุณมากครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนท่านประธาน  ก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเราเป็นหน่วยงานล่าง  ซึ่งตาม
นายกเทศมนตรี   นโยบายทุกเรื่องตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกวดราคาก็ดี   เรื่องเช็ดก็ดี   

เป็นข้อยุ่งยากและซับซ้อนวนเวียนให้เจ้าหน้าที่ท ากันหลายขั้นตอน เซ็นเช็คทีต้อง  
น าบัตรประชาชนไปบ้าง   ผมได้โทรไปหาท่านผู้การบอกมาก็เหมือนกับ  (ค่า  K) 
ของเราไม่มีใครอยากให้เทศบาลหรือท้องถิ่นขาดทุนหรือก าไร  เป็นเรื่องของ
นโยบาย  ในนามคณะผู้บริหารสมาชิกก็ต้องค่อยดูว่ากรมเขาก าหนดมาทุก
ค่าใช้จ่ายต้องได้รับการอนุมัติมา  เรื่องต่างๆก็วนเวียนอยู่แบบนี้  สร้างภาระหน้าที่
ให้เจ้าหน้าที่วนไปวนมา  ตอนนี้เรื่องเงินเดือนแต่ละครั้งกระดาษไปเกือบรีมแล้ว
ครับ  ประกวดราคาแต่ละครั้งก็ใช้กระดาษมาก  ต้องใช้กันทุกวัน  (ค่า  K )         
ก็เช่นกันอยู่ที่จะพิจารณาว่าจะปรับลดหรือปรับขึ้น  ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ได้
กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ตามที่กรมฯได้ก าหนดมา  เราต้องคิดว่าท าอย่างไรให้ได้      
กับประชาชนมากที่สุดคุ้มค่าที่สุด  ส่วนการจัดการเราจะไม่ถือว่าจะก าไรหรือ
ขาดทุนให้ถือว่างานทุกชิ้นออกมาคุ้มค่า  เราได้เงินจากการประมูลราคาก็หลาย
บาทอยู่เหมือนกัน  ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่ช่วยดูแลเรื่องระบบเงิน  น าเรียนท่าน
ประธานไว้แค่นี้ก่อนนะครับ  ขอบคุณครับ     

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณท่านนายกฯครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโรค (กองช่าง) 

  -อนุมัติ  9  เสียง 
  -ไม่อนุมัติ -  ไม่มี 
     -งดออกเสียง  1  คน 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน  ๆ   
นายคล่อง  คงแก้ว  เชิญท่านบุญรัตน์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู  กราบเรียนท่านประธานสภา  เพ่ือนสมาชิก  ท่านนายกฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ก่อนอ่ืนก็ขอบคุณท่านนายกฯ  ที่ได้จัดท าคูระบายน้ าหลังเทศบาล         

ที่ผมได้เสนอไปในที่ประชุมครั้งก่อนนายกฯก็ได้จัดการให้เรียบร้อย  ผมขอขอบคุณ 
 



๑๑ 
 

มากครับ  ส่วนเรื่องติติ่งผมก็มีผมขอให้ช่วยด าเนินการเรื่องของถังขยะที่อยู่หน้า
เทศบาลที่อยู่ตรงฝั่งด้านโน้นช่วยน ามาวางไว้ด้านนี้ได้ไหมครับ  เพราะคนออกก าลัง
กายเขาเดินผ่านดูแล้วไม่สวยงาม  และขอบคุณที่กองช่างตกแต่งสวนหย่อมได้สวย  
และขอบคุณพนักงานดับเพลิงที่ไปดับไฟบ้านลุงมาก  ถังดับเพลิงใช้งานได้ทุกท่าน
เลยครับขอบคุณท่านมนตรี  และท่านปลัด  ท่านนายกฯที่ดูแลลูกน้องได้ดี  ถังทุก
ถังที่เอาไปช่วยใช้ได้ทุกถังถ้าไม่มีถังวันนั้นบ้าน สท.วิวัชร  อาจจะโดนไฟไหม้ด้วย   
ก็ได้นะครับ  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและนายกฯ  ที่ค่อยช่วยไม่ว่าผมจะเสนอ   
เรื่องไหนก็จัดการให้ผมทุกเรื่อง  วันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีมากครับ  ขอบคุณ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  เชิญคุณธวัชชัย  สุขหวังครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธวัชชัย  สุขหวัง  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านฝ่ายบริหาร  เพ่ือนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมก็ชมเชยฝ่ายบริหารเรื่องชุมชนตลาดล่าง  เรื่องปรับพื้นท่ีตลาดล่าง  ผมได้ 

ถ่ายรูปส่งมาให้ท่านนายกฯดูว่าช่วยปรับพ้ืนที่ตรงนั้นให้หน่อย  นายกฯก็ได้
ด าเนินการให้  ชาวบ้านฝากอขอบคุณท่านนายกฯ  และท่านรองนายกฯ   ผมใน
นามตัวแทนของชาวบ้านก็ขอบคุณท่านนายกฯไว้เป็นอย่างสูง  และอีกเรื่อง  เรื่อง
ตลาดคนเดินมีแม่ค้าอยากจะมาขายสินค้าในตลาดของเราแต่ไม่มีพ้ืนที่ที่ขาย  
เพราะพ้ืนที่บางที่ว่างไม่มีคนขาย  อยากให้ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตลาดช่วยเหลือ
เขาบ้างครับ    ผมบอกให้เขามาขายแต่เขาไม่กล้ามาขายกลัวว่าจะเจ้าของที่จะว่า
เขาบ้าง  เขาก็ไม่กล้าขาย  ผมเข้าใจว่ากองสาธารณสุขไม่มี  ผอ.กอง  แต่ผมฝากว่า
ที่ตลาดเปิดท้ายมีกลิ่นเวลาลมพัดมีกลิ่นคาวปลาส่งกลิ่นไปถึงสถานีรถไฟฝากด้วย
นะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณครับ  เชิญท่านโสภณ  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายโสภณ  ยมพมาศ  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  ท่านนายกฯ  รองนายกฯ  สมาชิกสภาและ 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ  กระผมนายโสภณ  ยมพมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล     

ผมเห็นเพ่ือนสมาชิกพูดในเรื่องที่สบายๆ  ครับ  เรื่องของผมเป็นเรื่องที่เครียดๆ     
สักนิดหนึ่งครับ  มันมีเรื่องคาใจอยู่นิดหนึ่งที่จะถามฝ่ายกองช่างเรื่องอาคาร
เอนกประสงค์  ผอ.นั่งยิ้มรู้ดีว่าผมจะพูดเรื่องอะไร  ผมได้ติดตามการท างาน      
ของโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์มาตลอด  ผมก็ได้บอกกับ ผอ.มานิต
และท่านนายกฯ  เกี่ยวกับเรื่องการใช้วัสดุไม่ดีเอาของเก่ามาใช้  แต่มาจนถึง   
ตรวจรับงานแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งๆ  ที่ท่านรับปากกับผมว่าท่าน         
จะเปลี่ยนให้  ท าไมถึงไม่เปลี่ยนให้ผมเสียความรู้สึกกับเรื่องอาคารเอนกประสงค์      
นี้มากนะครับ  คิดดูผมท้วงติงมาตลอด  ท่านนายกฯก็รับปากว่าจะเปลี่ยนแปลง 
ให้แต่ท่าน ผอ.กองช่างก็ไม่เปลี่ยนวัสดุให้เพราะอะไรครับที่ท่านไม่เปลี่ยนวัสดุตรงนี้  
ให้ผมสงสัยมากจริงๆ  ฝังใจผมจริงๆ เกิดอะไรขึ้น  ในวันประชุมสภาครั้งก่อน     
ผมบอกว่าให้คณะกรรมการไปตรวจสอบดูว่าที่ผมพูดมันจริงหรือไม่  ตกลงท่าน
นายกฯบอกให้คณะกรรมการไปดูแลในเวลาที่ไปทานข้าวที่งานตรงกับหน้าบ้าน  
ผมครับ  ผอ.มานิตโทรไปบอกผมว่าไม่ต้องให้คณะกรรมการไปตรวจครับ  ช่างดูแล
ควบคุมงานเขารับปากจะเปลี่ยนวัสดุให้  จนกระทั้งตรวจรับงานเสร็จก็ยังไม่ได้
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เปลี่ยนเลยครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ  อยากจะให้ท างานกันอย่าง
เป็นพ่ีเป็นน้อง  ผมรักและเคารพทุกคนไม่ใช่มีอคติกับใคร  แต่งานอะไรที่เพ่ือน
สมาชิกชี้แจงไปครับ  เมื่อท่านรับปากแล้วจะท าท่านต้องท าไม่ใช่ว่าปล่อยให้เลยไป
แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ  ผมบอกว่าผมจะท าอะไรก็ได้ในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาล  แต่ผมไม่ท า  ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลาย  ผมฝากด้วยว่าถ้ารับปาก  
ว่าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน  งานส่วนไหนที่ท่านท าดีผมรู้ครับเพราะการก่อสร้าง    
ผมก็ผ่านมาเยอะ  ตรงไหนที่ท่านท าดีผมก็บอกนายกฯว่าท าดี  ท าละเอียด        
ผมเห็นหน้างานเห็นการท างานของฝ่ายผู้รับเหมาผมรู้แล้วว่าเขาท าอย่างไร  
ส่วนตัวอาคารผมไม่อยากจะพูดแต่ผมจ าเป็นต้องพูด  ตั้งแต่เราเริ่มประชุมครั้งแรก
ว่าที่เราจะท าต่อไปทางฝั่งตะวันออกครับ  เมื่อก่อนเราคุยกันในสภาว่าจะใช้หลังคา
แบบโค้งๆ  อยู่ๆ  ก็เปลี่ยนเป็นหลังคาแบบเรียบๆ  ผมถามท่าน  ผอ.มานิตว่าเสา
อยู่กลางถนนหรืออยู่ตรงไหน  ท่าน  ผอ.ยังบอกว่าอยู่ขอบคู  ท่านไปดูซิครับ       
ว่าตอนนี้เสาหลังคาอยู่ตรงไหน  ขอบคูอยู่ตรงไหน  ผมสงสัยว่าท าไมเป็นอย่างนี้  
วันก่อนท่านชี้แจงว่าถ้าเกิน  ๕  เมตร  ต้องให้ช่างรับรอง  ผมก็บอกว่าในเมื่อท่าน
เป็นผู้ด าเนินการท่านต้องท าให้ได้ว่ากี่เมตรๆ  ก็ต้องท า  ชาวบ้านมาถึงเห็นท าไม
เสามาอยู่กลางถนน    ท าอะไรก็ให้ชาวบ้านได้พูด  ผมขอฝากว่าท าอะไรช่วยดู
หน่อย  คูน้ าทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ก็เช่นการผมก็ฝากช่างที่ควบคุมงานช่วยดูแลให้ดี
หน่อย  อย่าปล่อยให้มีปัญหาอีกนะครับ  ช่วงแรกก็เกือบมีปัญหาไปแล้วครับ  เห็น
ขยายออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไร  ดีแล้วที่ได้ก่อสร้างไปสุดเขต  ผมขอฝากท่าน ผอ.
กองช่างด้วยว่ารับปากกับเพ่ือนสมาชิกว่าจะท าก็ต้องท า  ผมถือมากในเรื่องค าพูด
เราพูดอะไรแล้วเราต้องท าให้ได้เหมือนที่พูด  ขอบคุณมากครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว  ขอบคุณท่านโสภณ  มากครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกฯครับ 
นายพฤนท์  ปานจีน  กราบเรียนท่านประธานสภา   เพ่ือนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี ในวาระอ่ืนๆ  ทั้งเพ่ือนสมาชิกที่ได้กล่าวขึ้นมาบอกกับพวกเรา โดยเฉพาะ  กระผม 

ในนามคณะผู้บริหารก็ต้องรับทราบ  รับฟัง  และรับรู้  ขอร้องบุคลากรไม่ว่าจะเป็น
ปลัดรองปลัด  หัวหน้าส านักปลัด  นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยดูแลเรื่องความ
เป็นระเบียบร้อย  เรื่องงานก็เหมือนกัน  เราเจออุปสรรคมามาก  จนผลสุดท้าย    
ก็เริ่มคลี่คลายดีขึ้น  ในส่วนของการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ผมคนหนึ่งที่ได้
ลงไปดูหลังจากที่เพ่ือนสมาชิกได้มาบอก  และเรียกถามผู้คุมงานก็ดี  ผอ.กองช่าง  
ก็ดีและคณะกรรมการก็ดี  ว่าไปดูจุดที่ท่านสมาชิกได้บอกมา  เปลี่ยนได้หรือไม่  
เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  หรือท าใหม่  บางเรื่องผมต้องลงไปดูแล      
ด้วยตนเอง  เหมือนที่ท่านสมาชิกได้กล่าวขึ้นมาเรื่องคูน้ าฝั่งตะวันตก  เกือบไป        
เราต้องเข้าไปไกล่เกลียงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจว่าครอบครัวเขามีปัญหาอยู่ก่อนนิด
หนึ่ง  แค่นั้นแหละ  อยากจะพูดให้เห็นชัดว่ามันเป็นอย่างไร  ที่ดินแถวนั้นผมเคย
ได้เข้าไปรางวัดมาแล้ว  ก็สามารถเจรจากันเรียบร้อยได้  ต้องฝากกับ ผอ.มานิต    
ว่าต้องช่วยกันดูแล  เราโดนมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ แนวคิด  ก่อนที่จะ 
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ออกแบบลงหน้างานให้เชิญเพ่ือนสมาชิกค่อยชี้แนะน า  และตอนนี้เพ่ือนสมาชิก    
ก็เห็นแล้วว่าทุกเรื่องเราจะลงมือท าถ้าไม่ติดกับปัญหาเรื่องเงิน  ผมท าให้ทันทีขอให้
เป็นเขตพ้ืนที่ของเรา   ข้างหลังเหมือนกับที่เพ่ือนสมาชิกโทรมาทางทีมงานวัด   
หมื่นส้องขุดไป  รถ สจ.เกษมขุดไป  ผมใช้เงินช่วยเหลือไป  ๖,๐๐๐  บาท  นั้นคือ
เงินส่วนตัว  เบิกเงินก็ได้ไม่เกิน  ๑๒,๐๐๐  บาท  เจ้าของรถก็เข้ามาคืนก็ไม่เอา  
เพราะเรารู้แล้วว่างานมันเกินกว่านั้น  สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็มีพ่ีน้องประชาชน ได้เห็น
ว่าเทศบาลต าบลชะอวดมีพร้อมกว่า อบต.ชะอวด  อบต.เขามีรถขุดหน้าขุดหลัง  
ของเราไม่มีมีแต่คนที่มาช่วยปรับพ้ืนที่  ผลที่ได้ก็คือได้ปรับพ้ืนที่ข้างหลัง  ผมใช้
เกณฑ์บุกรุกที่ราชพัสดุอ าเภอ  บุกเข้าไปถมเข้าไป  ผมขอบอกกับพวกเราว่าขณะนี้
ที่ถนนรถไฟสาย 2  ที่บอกค้าแม่ค้าก็ดี  ต้องฝากกับทีมงานท่านปลัด  ซึ่งรองปลัด
ได้ดูแลกองสาธารณสุข  เรื่องพ่อค้าแม่ค้า  ฝากนิติกร  ทีมงานมนตรีด้วยว่า      
เงินเรามีอยู่  ๖๐,๐๐๐  บาท  ที่จะใช้ตีเส้น  หลังสถานีก็เหมือนกันที่โดนแม่ค้า
เจ้าของบ้านหน้าป้อมต ารวจมีที่แยงร้านขึ้นมาไม่รู้ พ้ืนที่เองหรือไม่หรือมีการ      
วางของหน้าป้อมต ารวจ  ก็มีปัญหารีบไปด าเนินการ  อย่างโยนว่าไม่ใช่ของส านัก
ปลัด  ไม่ใช่กองช่าง  ผมสั่งการโดยการบังคับ  และขอร้อง  ช่วยไปดูหน่อย  เรามี
เงินอยู่แล้ว  ช่วยดูเรื่องเส้นการวางสิ่งของ  ให้ท่านปลัดและ ผอ.กองคลังไปดู
หน่อยว่าเงินสะสมของเรามีอยู่เท่าไหร่  ขณะนี้ผมได้ไปท าสัญญากับรถไฟแล้ว     
ไปเซ็นเองท าสัญญาเองเพ่ือขอใช้พ้ืนที่  รถไฟเขาขอค่า  K  ไปเกือบ  ๔๐,๐๐๐
บาท  ผมได้ท าหนังสืออุทธรณ์ไปขอ  ตอนนี้เขายกให้ทุกเรื่อง  เขาได้ท าหนังสือ   
มาให้ใช้พ้ืนที่ตรงนั้นได้แล้ว  ๓ - ๕  ปีแต่เราคงใช้เป็น  ๑๐๐  ปี  เรื่องคูระบายน้ า   
ฝาก ผอ.กองช่างไปดูว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่  สมาชิกสภาเทศบาลนั่งอยู่แถวนั้น
มากให้ไปช่วยดูว่ากว้างขนาดกว้างเท่านี้น้ าไหลลงคลองได้ไหม  พอไหม จะได้ท าได้
สะดวกและรอดเร็วไปดูว่าเงินสะสมเหลือเท่าไหร่  และให้ผอ.มานิตไปออกแบบมา  
เราต้องช่วยกัน  ฝากส านักปลัด  ฝากกองช่าง  กองสาธารณสุข  ในเรื่ องการ      
จัดระเบียบแม่ค้า  ผมเข้าใจ  

นายปรีชา  ปราบอักษร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติตลอดจนถึง 
รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมมี  ๒  เรื่อง  เรื่องแรกเรื่อง               

ที่  สท.ธวัชชัย  สุขหวัง  ฝากเรื่องแม่ค้าก็จะรับไว้ด าเนินการ  ต้องเชิญแม่ค้า          
มาประชุมกันอีกสักครั้งเพราะว่างเว้นกันนาน  ตอนนี้เรื่ องของเจ้าของแผง        
เจ้าของล๊อค  เจ้าของที่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  ก็น่าจะมาจัดระเบียบกันอีกสัก
ครั้งหนึ่ง  และอีกเรื่อง  ตลาดเปิดท้ายมีกลิ่นจะขอความร่วมมือแม่ค้าและแจ้ง     
ให้ผู้รับเหมาตลาดด าเนินการแก้ปัญหา  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ถ้าเรา
ยึดตาม  Road map  หรือ  Time Line  ของนายกรัฐมนตรี  เรื่องการหมดวาระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างเช่น  อบจ.  มีการด าเนินการไปแล้ว  ซึ่งถ้า
เป็น Time  Line  ที่วางไว้ทุกระดับทุกท้องถิ่น  ของเราเองก็น่าจะเลือกตั้งปลาย
เดือน กุมภาพันธ์  จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของบ้านเมือง  วันนี้
เรายึดตามแนวทางท่ีรัฐบาลเขาว่างไว้  ก็หมายถึงว่าการประชุมสภาครั้งนี้ก็ถือเป็น
ครั้งสุดท้าย  ในการด ารงต าแหน่งของเรา  เราคงจะได้พบกันใหม่ครั้งหนึ่งในการ
เข้ามาใหม่ในการเลือกตั้ง  หลายท่านก็มีความประสงค์จะเลือกตั้งในครั้งหน้า  



๑๔ 

 

หลายท่านก็มีความประสงค์จะพักผ่อนก็แล้วแต่ท่าน  ในช่วงระยะเวลาทั้งหมด     
ที่ร่วมมือกันท างานด้วยดี  ขอบคุณท่านสมาชิกสภา  ขอบคุณเจ้าหน้าที่  หัวหน้า
ส่วนทุกส่วนทุกท่าน  ที่ท างานร่วมกันมาได้อย่างงเป็นอย่างดี  ในโอกาสต่อไป   
หวังว่าอาจจะได้พบพวกท่านเหมือนเดิม  ขอให้ทุกท่านโชคดีและท างานร่วมกันอีก  
ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณท่านรองปรีชาครับ  เชิญท่านบุญรัตน์  บุญรอดชูครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายบุญรัตน์  บุญรอดชู กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบุญรัตน์  บุญรอดชู  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอประท้วงท่านประธาน  

ท่านรองนายกฯ ยกมือขออภิปราย  ตามกฎหมายจริงๆ  ต้องให้นายกฯ อนุมัติ     
ผมประท้วงประธานสภา  นายกฯ ต้องอนุมัติท่านรองจึงจะอภิปรายได้  พอท่าน
รองนายกฯยกมือท่านประธานอนุญาตไม่ได้นะครับ  มันผิดระเบียบ  ขอบคุณครับ   

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคุณครับ  เชิญท่านสุพรรโณครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรโณ  ชัยบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกฯ  รองนายกฯ  และเพ่ือนสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมนายสุพรรโณ  ชัยบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  วันนี้คงเป็นวาระ

สุดท้ายที่เราประชุมสภา  ขอพูดอีกหน่อย  ผมได้รับฟังมาจากชาวบ้านเรื่องคูน้ า    
ที่มันตื่นเขิน  ผมเคยบอกท่านนายกฯ  แต่นายกฯ  ก็ท าแล้ว  อีกที่หน้าชุมชน      
ธานีรัตน์  ชาวบ้านก็มาบอกผมอีกช่วยกรุณาไปฉีดน้ า  ก่อนน้ าจะท่วม  ฝนตกมัน
จะได้ไหลได้รวดเร็ว  และอีกเรื่องคือ  เรื่องตัดแต่งกิ่งไม้  ขอความอนุเคราะห์    
จากเทศบาล  ในวันศรีมาประสิทธิ์ผมเข้าไปดูต้นไม้ผุแล้ว  ขอให้เทศบาลไปจัดการ
ให้ด้วย  และอีกเรื่องที่ผมเคยพูดมาตลอด  เรื่องไฟกระพริบเราจะหมดวาระกัน
แล้วไปถึงไหนแล้ว  ฝากด้วยนะครับ  เรื่องป้ายบอกในตลาดท่านนายกฯชี้แจง
มาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดี  ผมไม่พูดมากไปกว่านี้เพราะท่านชี้แจงไปแล้วเรื่องป้ายวาง
กฎระเบียบของตลาด  ต้องวางให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นก็อยู่อย่างนี้แหละครับ  การวาง
ระเบียบไม่ว่าสิ่งไหนเราต้องท าตามกฎระเบียบของตลาด  เลยท าตั้งแต่บัดนี้เลย
ครับ  ท าไวนิลผมพูดมาตลอด  ผมบอกท่านนายกฯ ไปหลายเรื่องแต่เรื่องนี้ยังเลย  
ทุกเรื่องผมเข้าใจสิ่งที่ท่านท า  เป็นสิ่งที่ดี  ผมไม่เคยปิดกั้น  พูดตรงๆ  ผมเป็นคน
ชัดเจนตลอด  ลงไปถามเขาดูได้  ผมโทรไปเป็นการส่วนตัว  ตรงโน้นตรงนี้        
ท่านนายกฯ  ก็ท าให้  ตามที่ผมได้บอก  แต่เรื่องนี้นายกฯ  ไม่ได้ท าให้เลย           
๒  เรื่อง  แค่นั้นเอง  ความคิด   แนวคิดของท่านดี  แต่การปฏิบัติ ต้องปฏิบัติให้
ชัดเจน  วันนี้ผมไม่มีอะไร   ขอบคุณครับ 

นายคล่อง  คงแก้ว ขอบคณุคุณสุพรรโณครับ  มีท่านใดอีกไหมครับถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 ปิดการประชุมเวลา  12.10 น. 
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    (ลงชื่อ)    
                                                  (นางบุษบา  จิตต์รัว)                                        
                             ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 
 

(ลงชื่อ)                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายนิคม  คลิ้งทอง) 
 
 
 

(ลงชื่อ)                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นายบุญรัตน์  บุญรอดชู) 

 
 

(ลงชื่อ)                        กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
(นายธวัชชัย  สุขหวัง) 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม  
เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ...2563...เวลา..10.00....น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 
 

    (ลงชื่อ)        
      (นายคล่อง  คงแก้ว) 
                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลชะอวด 
 

สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่    ครั้งที่    แล้วในการประชุมสภา 
เทศบาลต าบล   เมื่อวันที่.............เดือน........................พ.ศ........2564.... 
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