๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖4
วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
2
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12

ชื่อ – สกุล
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
นายเสนาะ สุขบาล
นางรุ่งระพี สาธวาทร
นายสุธรรม พรหมเรือง
นายจักรี บุญศรีโรจน์
นายสุดชาย นาคปลัด
นายศักดา สมัยแก้ว
นางสุจิน เพ็งขาว
นายเดโช จันทร์คง
นายภูสิทธิ จันทพันธุ์
นายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
นายปัทธวี กาฬกาญจน์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
กุศล สุขเนาวรัตน์
เสนาะ สุขบาล
รุ่งระพี สาธวาทร
สุธรรม พรหมเรือง
จักรี บุญศรีโรจน์
สุดชาย นาคปลัด
ศักดา สมัยแก้ว
สุจิน เพ็งขาว
เดโช จันทร์คง
ภูสิทธิ จันทพันธุ์
สุวิทย์ บุญศรีโรจน์
ปัทธวี กาฬกาญจน์

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
2. นายสันติ บุญเจริญ
3. นายศุภโชค บุญอนันต์
4. นายวิสุทธิ์ พิชัยยุทธ์
5. นายวัชระ แสงศรีดํา
6. นางบุษบา จิตต์รัว
7. นายมานิต แสงรุ่ง
8. นางเนตรนภา ปล้องบรรจง
9. นางวนิดา คงหนูเกตุ
10. นางอุมาพร สุทธิรักษ์
11. นางสาวชบา บุญแก้ว
12. นายนิวัตน์ เกิดศิริ
13. ว่าที่ ร.ต.จักรชัย ณ นคร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตําบลชะอวด
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองคลัง
หัวหน้าสํานักปลัดฯ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะห์ฯ
นิติกรชํานาญการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
สันติ บุญเจริญ
ศุภโชค บุญอนันต์
วิสุทธิ์ พิชัยยุทธ์
วัชระ แสงศรีดํา
บุษบา จิตต์รัว
มานิต แสงรุ่ง
เนตรนภา ปล้องบรรจง
วนิดา คงหนูเกตุ
อุมาพร สุทธิรักษ์
ชบา บุญแก้ว
นิวัตน์ เกิดศิริ
จักรชัย ณ นคร

๒

๑4.
๑5.
16.
17.
18.
19.

นายณัฐวุฒิ ปานจีน
นางสาวจิรวรรณ คงตุก
จ่าเอกมนตรี คงประเสริฐ
นางสาวจิราภรณ์ ขวัญทอง
นางประไพ หลอดศิลป์
ส.ต.ท. จอมพลภัทร ทองขาว

ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ
จพง.ป้องกันฯชํานาญงาน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการศึกษาฯ
รองปลัดเทศบาล

ณัฐวุฒิ ปานจีน
จิรวรรณ คงตุก
มนตรี คงประเสริฐ
จิราภรณ์ ขวัญทอง
ประไพ หลอดศิลป์
จอมพลภัทร ทองขาว

เรื่อง ก่อนระเบียบวาระการประชุม
นางบุษบา จิตต์รัว
ปลัดเทศบาล

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 1
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรี บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ฝ่ายเลขาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลแล้ว ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ฉะนั้นขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามลําดับ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
เรียนคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี
พ.ศ.2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลชะอวด ตามระเบียบวาระตามลําดับต่อไปนี้
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2564
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน กระผมนายจักรี
บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะอวด เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชะอวด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อันประกอบด้วย
๑. นายศักดา สมัยแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นายภูสิทธิ จันทพันธุ์
กรรมการ
๓. นายจักรี บุญศรีโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
ได้ ทํ า การตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตํ า บลชะอวด ที่ป ระชุ ม ได้ ทํ าการเลื อก นายศั ก ดา สมั ยแก้ ว
เป็นประธานกรรมการ และนายจักรี บุญศรีโรจน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ได้ทําการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้ดําเนินการ

๓

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
นายกเทศมนตรี

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 มาเพื่อสภาเห็นชอบต่อไป ลงชื่อ
นายศักดา สมัยแก้ว
ประธานกรรมการ
นายภูสิทธิ จันทพันธุ์
กรรมการ
นายจักรี บุญศรีโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 บ้างไหมค่ะ
ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2564
เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนทุกท่าน
ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หลักการ
นายกเทศมนตรี ตํ า บลชะอวด ขอเสนอญั ต ติ ต่ อ สภาเทศบาลตํ า บลชะอวด
เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระสําคัญของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. ประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตําบลชะอวด
ได้ประมาณการรายรับไว้รวมทั้งสิ้น ๕๐,๘๙๒,๘๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๑ หมวดภาษีอากร
จํานวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตจํานวน ๙๓๕,๙๐๐ บาท
๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท
๑.๕ หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน ๑๙,๖๕๗,๐๐๐ บาท
๑.๖ หมวดเงินอุดหนุน
จํานวน ๒๘,๕๗๔,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
๒.๑ รายจ่ายประจํา
รายจ่ายประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๕๐,๘๙๒,๘๐๐ บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

๔

๑. ด้านบริหารทั่วไป
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๑๓,๘๓๔,๙๑๐ บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไป
๙,๓๖๖,๕๕๐ บาท
- งานวางแผน สถิติและวิชาการ
๗๖๐,๘๘๐ บาท
- งานบริหารงานคลัง
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ๒๐๗,๔๘๐ บาท
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๓,๒๗๔,๖๒๐ บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ๓๒๒,๐๐๐ บาท
- งานเทศกิจ
๗๒๙,๓๒๐ บาท
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒,๒๒๓,๓๐๐ บาท
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
๑,๓๕๒,๐๐๐ บาท
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๓๓๘,๐๐๐ บาท
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๓,๕๓๐,๑๑๐ บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
๔๐,๐๐๐ บาท
- งานไฟฟ้าและประปา
๓๐,๐๐๐ บาท
- งานสวนสาธารณะ
๓๒๑,๑๑๐ บาท
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓,๑๓๙,๐๐๐ บาท
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๙๐๗,๕๕๐ บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖๑๗,๕๕๐ บาท
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
๒๙๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๗๖๘,๒๐๐ บาท แยกเป็น
- งานกีฬาและนันทนาการ
๒๔๘,๒๐๐ บาท
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๕ แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๑๔,๒๑๗,๕๕๐ บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
๑,๗๑๕,๑๐๐ บาท
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
๑๒,๔๒๒,๔๕๐ บาท
- งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
๘๐,๐๐๐ บาท
๓. ด้านการเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๓,๔๙๗,๕๙๐ บาท แยกเป็น
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ๒,๔๘๗,๕๙๐ บาท
- งานก่อสร้าง
๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม ๑๐๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น
- งานตลาดสด
๑๐๕,๐๐๐ บาท
- งานโรงฆ่าสัตว์
๑,๐๐๐ บาท

๕

๔. ด้านการดาเนินงานอื่น
๔.๑ แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๙,๐๖๖,๒๗๐ บาท
สําหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุน เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เป็น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๓๐๐ บาท
เหตุผล
เพื่อใช้ดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่ อ สภาเทศบาลพิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง นายกเทศมนตรีตําบลชะอวด
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุม

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญได้เลยค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ใครเห็นว่าให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ
เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
-เห็นชอบ 11 เสียง
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี
-งดออกเสียง 1 คน

นางกุศล สุเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อสภาเทศบาลตําบลชะอวดลงมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒
ชั้นแปรญัตติ ในคราวประชุมคราวต่อไป โดยจะมีญัตติที่สภาเทศบาลจะต้อง
ปรึกษาหารือเพื่อลงมติ คือ
๑. จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวนเท่าใด ระหว่าง ๓ – ๗ คน
๒. สมาชิกสภาเทศบาลคนใดได้เป็นกรรมการแปรญัตติ
๓. กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้
ต้องกําหนดเวลาเสนอไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาลมีมติ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. กําหนดระยะเวลาพิจารณาคําแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ในข้อ ๓

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ดังนั้น จึงให้สภาเทศบาลดําเนินการดังนี้
๑.จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนเท่าใด ระหว่าง ๓ – ๗ คน
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขอเชิญนายศักดา สมัยแก้ว

๖

นายศักดา สมัยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีจํานวน ๓ คน

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ มีผู้รับรอง ๒ คน ถูกต้อง มีผู้เสนอจํานวนคณะกรรมการ
แปรญัตติเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ ฯ มีจํานวน ๓ คน

มติที่ประชุม

ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ คน

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

๒.การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการแปรญัตติ
โดยให้เสนอชื่อที่ละคน และเลือกที่ละคน จนเลือกครบจํานวน ๓ คน
ขอเชิญท่าน สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ คนที่ ๑ เชิญนายเสนาะ สุขบาล
กระผมนายเสนาะ สุขบาล รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอนางสุจิน
เพ็งขาว

นายเสนาะ สุขบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้อง ใครจะเสนอเป็นอย่างอื่น หรือไม่
เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อท่านใดอีก ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
คนที่ ๑

มติที่ประชุม

เลือกนางสุจนิ เพ็งขาว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๑
-ด้วยคะแนน 7 เสียง
-งดออกเสียง 5 คน

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ ๒ เชิญคุณจักรีคะ่

นายจักรี บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ผมนายจักรี บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนายศักดา สมัยแก้ว
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๒
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ มีผู้รับรอง ๒ คนถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อท่านต่อไป
เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อท่านใดอีก ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
คนที่ ๒

มติที่ประชุม

เลือกนายศักดา สมัยแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๒
-ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
-งดออกเสียง 5 คน

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต่อไปเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๓ เชิญนางสุจิน เพ็งขาว

นางสุจิน เพ็งขาว
สมาชิกสภาเทศบาล

ดิฉันนางสุจิน เพ็งขาว สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๓

๗

นางกุศล สุเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

นายจักรี บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ มีผู้รับรอง ๒ คน ถูกต้อง ขอเชิญเสนอชื่อท่านต่อไป
เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อท่านใดอีก ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
คนที่ ๓
เลือกนายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ ๓
-ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
-งดออกเสียง 5 คน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. นางสุจิน เพ็งขาว
๒. นายศักดา สมัยแก้ว
๓. นายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
๓. การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณพิจารณา ๓
วาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้กาหนดระยะเวลาคาแปรญัตติ
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ รับหลักการข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กาหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอค่ะ เชิญคุณจักรี
ผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
ระหว่างวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชะอวด
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ มีผู้รับรอง ๒ คน ถูกต้อง มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล
จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด
๔. กาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ เชิญคุณสุวิทย์ บุญศรีโรจน์

๘

นายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมสุวิทย์ บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะอวด ขอเสนอกาหนด
ระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติสมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับไว้ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชะอวด

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง ๒ คนด้วย มีผู้รับรองถูกต้อง มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ คือวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ น ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติอื่นๆ/ เรื่องอื่น

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
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มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติอื่นๆ บ้างไหมคะ เชิญคุณสุธรรมค่ะ

นายสุธรรม พรหมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุธรรม พรหมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะอวด ผมมีเรื่องอยู่ 4 – 5 เรื่อง อยากเรียนถาม
ท่านประธานฝากไปถึงผู้บริหาร ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ท่านพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้งและคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ทําสะพานให้กับพี่น้อง
ประชาชนที่เดือดร้อน ก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เรื่องที่ 1 เรื่องตลาดร่วมใจ ท่านผู้บริหารได้เอาแม่ค้ามาขายของร่วมกัน ไม่ได้
คั ด กรองตรงนี้ ผ มติ ด ใจมาตลอด เพราะตอนนี้ แ ม่ ค้ า ได้ ติ ด โควิ ด ขึ้ น มาแล้ ว
ผู้บ ริห ารที่รับผิ ดชอบชี้แจงสักนิดหนึ่งว่าเหตุผ ลอะไรที่เราไม่ไ ด้คัดกรองให้ กับ
แม่ค้าทุกๆ วัน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ตอนนี้แม่ค้าติดโควิ ด ทางฝ่ าย
บริหารและผู้รับผิดชอบยังปล่อยให้แม่ค้าใกล้เคียงกับแม่ค้าที่ติดโควิ ดปล่อยให้
แม่ ค้ า ไปขายตามตลาดอื่ น ๆ ทํ า ไมไม่ กั ก ตั ว ตรงนี้ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาล
ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบนะครั บ ไม่ ไ ด้ อ คติ กั บ ใคร ปล่ อ ยให้ แ ม่ ค้ า ไปขายตลาดอื่ น ๆ
อีกไม่ได้นะครับ ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เราเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนนะครับ
ต้ อ งดู แ ลให้ ชั ด เจน แม้ แ ต่ ก ารรณรงค์ ยั ง ไม่ มี ผมถามว่ า ตอนนี้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว
จริงๆ เทศบาลตําบลชะอวดไม่มีคนติดโควิ ด มีแต่คนที่ติดมาจากที่อื่นทั้งนั้น
แต่เราไม่คัดกรอง เราไม่ดูแล ชาวบ้านเลือกเรามาดูแลพี่น้องประชาชน แต่เรา
ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง แม้ แต่รถแห่รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังตัว
ตรงนี้ ก็ ไ ม่ มี ฝ่ า ยรั บ ผิ ด ชอบผมก็ ไ ม่ รู้ ว่ า จะทํ า กั น อย่ า งไรนะครั บ ผมจะคุ ย
ก่ อ นโควิ ด แต่ ต อนนี้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว แม่ ค้ า ที่ อ ยู่ ใ กล้ กั น ท่ า นนายกฯ ต้ อ งเอา
สาธารณสุขลงไปเพื่อให้เขากักตัว 14 วัน แล้วนํามาตรวจ ไม่ใช่ปล่อยให้ไปขาย
ถ้าในตลาดติดโรคร่วมกันใครจะรับผิดชอบ คนในตลาดพูดกันว่าสมาชิกอยู่กัน
ยังไง นายกฯอยู่กันยังไง ปล่อยแม่ค้ามาขายกันเต็มไปหมด ซึ่งเป็นแม่ค้าที่อยู่
ข้างเคียงกับแม่ค้าที่ติดโควิด ตรงนี้ต้องทํานะครับ แล้วก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์
ให้พี่น้องประชาชนเลยนะครับว่า บ้านเราไม่มีโควิด พวกเราต้องช่วยกันดูแ ล
รักษานะครับ ใครไปใครมาให้สาธารณสุขตรวจคัดกรองก่อนให้เรียบร้อย ตรงนี้
ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารไปยังฝ่ายรับผิดชอบนะครับ

๙

เรื่ อ ง 2 ตลาดเปิ ดท้า ย ผมไม่รู้ว่ าใครเป็ นคนอนุญ าตให้ เขามาขาย ตรงนี้
ขอตามก่อน ตรงนี้ไม่ได้มีจุดคัดกรองแม้ แต่จุดเดียว พี่น้องประชาชนที่มาขาย
ของมาจากพื้นที่สี แดง เขาต้องมาขาย คนพี่น้องชาวชะอวดก็ต้องไปใช้จ่า ย
ถูกต้อง ต้องดูแลตัว เอง ปกป้องตัว เอง แต่ถามว่าเราต้องมีมาตรการในการ
คัดกรอง ว่าคนมาจากไหน จากไหนบ้าง ก็ขายได้ จริงๆ เครื่องที่ตรวจนั้นราคา
ประมาณ 500 – 600 บาท มาตั้งในตลาด มาจากอําเภอนี้เราไม่ให้ เข้า
ง่ายนิดเดียว แค่เอาบัตรประชาชนสอดเข้าไปเครื่ องก็ขึ้นมาเลยว่ามาจากไหน
ถ้ามาจากพื้นที่ สีแดงเราไม่ให้เข้าครับ ตรงนี้ต้องทํานะครับ ถ้าปล่อยอย่างนี้
ชะอวดบ้านเรา ต้องโดนแน่นอนนะครับ เราเข้ามาเพื่ อดูแลพี่น้องประชาชน
ทํ า เรื่ อ งที่ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ประชาชน คิ ด เรื่ อ งที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ พี่ น้ อ ง
ประชาชน ผมขอฝากไว้ด้วย และเรื่องขยะตลาดเปิดท้าย ผมขอเรียนถามว่า
เทศบาลเก็บอย่างไร ในเมื่อเขาให้เราเก็บขยะเราต้องมีมาตรการคุ้มครองและ
ก็คัดกรองแม่ค้าในตลาดได้ ไม่นั้นถ้าเราไม่มีอํานาจตรงนี้เราก็ไม่เก็บ เราอยู่กัน
เฉยๆ ไม่ได้ เราต้องทําเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน เราต้องทําเรื่องอย่างนี้
ผมมีจิตสํานึกพอที่จะคุย ผมมีจิตสํานึกพอที่จะทํา เพื่อพี่น้องประชาชนที่เลือก
ผมมา ผมไม่ได้มากับใคร ผมไม่ได้มาจากนายกฯชุดไหน ถามสมาชิกทุกคนได้
ถามท่านปลัดได้เลย ผมไม่ได้ขึ้ นกับใคร ถ้าตรงไหนไม่ถูกต้อง ไม่รับผิดชอบ
ผมก็ต้องพูด นี้คือผม ไม่ได้รังเกียจใคร ทุกคนก็ดีกันหมด
เรื่ องที่ 3 ผมอยากเรียนท่านว่าขยะเก็บเดือนละเท่าไร ในเมื่อเรารับรองให้ เขาขาย
ค่าขยะต้องนี้ เราต้องรับผิดชอบต้องเก็บมาให้ ได้ตามที่เรากําหนด เพราะขยะ
มั น มากอาทิ ต ย์ ล ะ 2 วั น ก็ เ ยอะแยะ ต้ อ งเก็ บ ให้ คุ้ ม เพื่ อ ประโยชน์
แก่พี่น้องประชาชน ตรงนี้ขอฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารและฝ่ายรับผิดชอบ
นะครับ เรามีจุดคัดกรองอยู่แห่งเดียว ถ้าคนป่ วยเข้าทางอื่นได้อาจจะนําเชื้อ
ไปติดให้คนอื่นได้ การคัดกรองเรามันไม่เน้น ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบทุกคนด้วยนะครับ ตรงนี้ต้องเอาจริงกับเรื่องอย่างนี้ ฝากไว้ด้วยนะครับ
เรื่องสุดท้ายนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสถานที่ให้คนพักฟื้น พักไข้โควิด
มาพักที่ ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กตรงนี้ผ มไม่เห็ นด้ว ย เพราะตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนชะอวด ตอนนั้นเราผ่านสภาฯไปในปี 2548 ทํา MOU ร่วมกับ
ท่านผอ.ประดับ แก้วนาม สมัยนายกปรีชา อ่อนนวล ทํา MOU ร่วมกัน
ท่านผอ.ประดับ แก้วนาม ทําเพื่ อการศึกษา ทําเพื่อพี่น้องประชาชน ทําเพื่อ
ประโยชน์ตรงนี้ใช้ร่วมกัน อํานาจทางโรงเรียนชะอวดมีอํานาจอยู่บ้างหรือเปล่า
เขาก็มีอํานาจร่วมอยู่บ้างนะครับ ถ้าผมจําไม่ผิด ขณะนั้นท่านสุดชาย นาคปลัด
เป็ น รองนายกเทศมนตรี รั บ ผิ ด ชอบกองการศึ ก ษา เป็น ผู้ เซ็ น รับ วั น ที่ 21
ผมจํ า ไม่ ค่ อ ยได้ แ ล้ ว เพื่อ ให้ เ ปิ ด เป็ นศู น ย์ พั ฒ นาเด็ก เล็ ก เท่ า นั้ น ตอนนี้ ท าง
เทศบาล ผมไม่รู้ว่าเป็นความคิดของใคร ฝากท่านประธานไปบอกคนที่คิ ด
ผมเห็นต่าง ลองคิดดูว่าลูกหลานของเราในเทศบาลเปิดเรียน แล้วมีคนที่พักฟื้น
จากโควิดมาพักฟื้นที่ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นมา ฝ่ายผู้ปกครอง
พี่น้องในเขตเทศบาล พี่น้องประชาชน เด็กเล็กๆ ติดโควิดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น

๑๐

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
นายกเทศมนตรี

ทําต้องคิดนะครับไม่ใช่คิดเสร็จจึงทํา ไม่ใช่วัวหายแล้วมาล้อมคอก อย่างตลาด
ไม่คัดกรองเกิดโควิดก็ยังปล่อยให้ ขายตามตลาดบนถนนได้ ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใครเห็นชอบเห็นด้วยกับผม แต่ส่วนตัวผมความคิดผมคนเดียว
ผมว่ า ให้ ไ ปทํ า ที่ อื่ น หรื อ พั ก ฟื้ น ให้ ไ ปพั ก ที่ บ้ า น ถ้ า เกิ ด เด็ ก ติ ด โควิ ด ใครจะ
รับ ผิดชอบ ฝากท่านประธานไปยังผู้บริห ารผู้รับผิ ดชอบ ช่วยชี้แจงให้ หน่อย
นะครั บ วั น นี้ ทุ ก อย่ า งไม่ มี อ ะไรนอกเหนื อ จากใจบริ สุ ท ธิ์ ผู้ รั ก ยิ่ ง ของพี่ น้ อ ง
ในเขตเทศบาล กระผมพูดแต่เรื่องประโยชน์ของชาวบ้าน ถ้าใครคิดต่างกระผม
ก็ไม่ได้ว่าใคร และไม่โกรธใครผมทําเพื่อพี่น้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณคะ เรียนเชิญนายกเทศมนตรีคะ
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัด รองปลัดและหัวหน้า
ส่วนทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายเรื่องตลาด 5 เรื่อง ผมก็ชี้แจงไป
ตามลําดับ 1 ตลาดร่วมใจ ตลาดร่วมใจจริงๆ แล้วเทศบาลยังไม่ได้อนุญาตให้ ขาย
เรื่องนี้เราเคยคุยกันในที่ประชุมถ้าผมจําไม่ผิด ท่านสมาชิกบ้างท่านเห็นถึง
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อยากจะให้แม่ค้าได้ขาย ทางเจ้าหน้าที่
เทศบาลและฝ่ า ยบริ ห ารเห็ น ใจ จริ ง ๆแล้ ว ตรงนี้ เ ป็ น ตลาดลั ก ษณะคนเดิ น
ซึ่งมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคําสั่ง 1405 ยังไม่อนุญาตให้ขาย
ฝ่ายบริหารจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ไม่ตระหนักก็พิจารณากันอยู่ว่าการที่เราส่งเจ้าหน้าที่
อสม.ไปตามจุดคัดกรองก็เหมือนเราส่งเสริมให้มีการเปิดตลาด ก็เท่ากับขัดคําสั่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตรงนี้จริงๆ ฝ่ายบริหารไม่ได้อนุญาต แต่แม่ค้าได้ฝ่าฝืน
ไปจํ า หน่ าย และก็ ได้ ดูแ ลกั นเอง นี้คื อเป็น เหตุผ ลที่ เทศบาลไม่ ได้ ส นั บสนุ น
จุดคัดกรองให้แม่ค้าได้ดูแลกันเอง นี้เป็นส่วนของตลาดร่วมใจ ส่วนที่พึ่งติดเชื้อโควิด
วันสองวันที่ผ่านมา วันนี้ทางเทศบาลช่วงบายจะลงทําความสะอาดพื้นที่ตลาดร่วม
ใจหน้าสาธารณสุข ส่วนประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 3 เรื่องตลาดเปิดท้ายและ
เรื่องขยะผมขออนุญาตตอบรวมกันเลยนะครับ เรื่องอนุญาตเทศบาลเป็นคน
อนุ ญ าตจํ า เป็ น ต้ อ งให้ อนุ ญ าตเขา เพราะผู้ ป ระกอบการรายนี้ เ ขามี เ อกสาร
ที่ ถู ก ต้ อ งในการเช่ า พื้ น ที่ ข องการรถไฟ ในการที่ ป ระกอบทางธุ ร กิ จ เพื่ อ หา
ประโยชน์บนพื้นที่ เขามีเอกสารถูกต้อง และเขายื่นเรื่องขออนุญาตประกอบการ
อย่างถูกต้อง การเปิดตลาดเปิดท้ายก็มีหลั กเกณฑ์ของเทศบาลในการเปิดอยู่
18 ข้อ ผู้ประกอบการก็ได้ทําทั้ง 18 ข้อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสาธารณสุขฯ หลาย
ฝ่ายได้ลงตรวจแล้วเขาผ่านทั้ง 18 ข้อ เราจําเป็นต้องอนุญาตให้เขาเปิด ถ้าไม่
อนุญาตผู้ประกอบการเขาอาจจะฟ้องเราได้ เราก็จําเป็นต้องอนุญาต แต่เราขอ
ความร่ วมมื อรายนี้ แล้ วว่ า แม่ ค้ าที่ มาจากพื้ นที่ สี แดงจะไม่ อนุ ญาตให้ เข้ ามา
เราก็ลงตรวจสอบอยู่ เพราะว่าทางกองสาธารณสุขเขาให้ทําทะเบียนแม่ค้าแต่ละ
รายว่ามาจากพื้นที่ไหนบ้าง เดี๋ยวผมก็จะไปตรวจสอบดูว่ารายชื่อมันถูกต้อ ง
ตามที่ แ จ้ ง มาหรื อ เปล่ า มาจากพื้ น ที่ ต รงไหนบ้ า ง เราขอความร่ ว มมื อ เขา
ซึ่งผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือ ดี พื้นที่สีแดงเขาก็ไม่ให้เข้ามา ส่วนเรื่องขยะ
เทศบาลได้เก็บค่าขยะ 1 นัดต่อการจัดตลาด 300 บาท ซึ่งผู้ประกอบการ
ต้องกวาดมารวมไว้ตรงบริเวณที่เป็นถังของเทศบาล แล้วรถเก็บขยะก็จะไปเก็บ
ตามจุดต่างๆ นี้เป็นเรื่องของตลาดเปิดท้าย
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ส่วนเรื่องจุดคัดกรองทางเข้ าตลาด อันนี้ผมก็ต้องขอบคุณสมาชิก ท่านสุธรรม
ที่ท่านนําเสนอ ตรงนี้รับพิจารณาเพิ่มเติมทางเข้า เพราะตลาดบ้านเรามันเป็น
ตลาดที่มีทางเข้าออกหลายทางมีจุดผ่อนผันเยอะ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงเข้าใจ
ว่าการควบคุมการเข้าออกตลาดเป็นเรื่องยาก ผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจเรื่องนี้
แต่ทางฝ่ายบริหารจะพยายามตั้งจุดคัดกรองเพิ่มขึ้น ในหลายๆ ทางเข้า – ออก
เรื่อง การตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจุดพักคอย TCC ผมได้เข้าร่วมประชุมกับ
ท้องถิ่น 12 แห่ง ในอําเภอชะอวด อันนี้ก็เป็นคําสั่ง จากจังหวัดว่าทุกท้องถิ่น
จะต้องตั้งศูนย์พักคอยและ LQ คือสถานที่กักตัวผู้ที่มีภาวะเสี่ยงมันจะแบ่งเป็น
2 สถานที่ อันนี้ผมจะขอชี้แจงเพิ่มเติมจากคําถาม คือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยง
ตรงนี้เทศบาลก็ใช้อาคารโอท๊อปเก่าเป็นศูนย์ที่จะกักกลุ่มเสี่ยง ส่ว นเรื่องการ
เลื อ กสถานที่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เป็ น ศู น ย์ พั ก คอย มี ค วามจํ า เป็ น เนื่ อ งจาก
มีผู้ ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลชะอวดสามารถรับได้ 22 เตียง สํ าหรับรับ
ผู้ป่วย โควิด ถ้าเกิดว่าแต่ละท้องถิ่นมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโรงพยาบาลไม่สามารถรับได้
ท้อ งถิ่ น ต้ อ งมี ศูน ย์ พัก คอยเพื่ อรอเตี ยงว่ าง นี้ เป็ นเหตุผ ลที่ ทุ กท้ องถิ่ นต้ องตั้ ง
ศูนย์พักคอย ถามว่าทําไมเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จริงๆ แล้ววันที่เราตัดสินใจ
เลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเราได้ดูหลายสถานที่แล้ว ไปดูที่โรงเรียนบ้านชะอวด
ซึ่งมีอยู่ 2 – 3 จุด ซึ่งสามารถทําได้แต่การบริหารจัดการมันยุ่งยากขึ้นมาอีก
เพราะว่าเกณฑ์การตั้งศูนย์พักคอยมันมีเกณฑ์หลายอย่างเหมือนกัน มันต้องมี
กล้ องวงจรปิด มีห้องน้ํา มีทางเดินแยก หลายอย่างมากและเราก็พิจารณา
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชะอวด หมอประพันธ์โชค เสนาชู ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องโควิดของโรงพยาบาลชะอวด ซึ่งคุณหมอก็ได้พิจารณา
ดูแล้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมันมีความเหมาะสมหลายๆ ด้านห่างไกลชุมชน 30 เมตร
มี รั่ ว รอบขอบชิ ด มี ก ล้ อ งวงจร ซึ่ ง เราก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ท้ อ งถิ่ น เดี ย วที่ ใ ช้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์พักคอย 12 ท้องถิ่นในอําเภอชะอวด ผมเชื่อว่า
เกิน 5 ท้องถิ่น ที่ไปประชุมวันนั้นต้องแจ้งทางอําเภอว่าเราจะใช้จุดไหนเป็น
ศูนย์พักคอย ส่วนเรื่องความกังวลของท่านสมาชิกที่เรื่องเชื้อโควิด หลังจากการ
เสร็จสิ้นภาระกิจนี้ ทางโรงพยาบาลชะอวดก็ได้ให้ความกระจ่างกับทางเทศบาล
ว่าตรงนี้ความกังวน หลังจากปิดศูนย์เราสามารถกําจัดเชื้อโควิดให้หมดออกไป
จากสถานที่ตรงนี้ได้ ส่วนตอนนี้ในการจัดก็มีการจัดโซนอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
เราก็แ ยกไว้ มี ก ารบริ ห ารจั ดการที่เ ป็ นไปตามมาตรฐาน เรี ย นท่ า นสมาชิ ก
สามารถเข้าไปดูได้ ว่าการบริหารจัดการตรงนี้เป็นอย่างไรถึงสามารถจัดตั้ง เป็น
ศูนย์พักคอยได้ ผมดีใจถ้าสมาชิกทุกท่านได้มาร่วมกันคิดร่วมกันทํา เพื่อท้องถิ่น
เหมือนกับที่ท่านว่า ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรี เชิญคุณสุธรรม พรหมเรือง
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภา และเพื่ อ นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น
ต้องขอบคุณท่านนายกฯ จริง ๆ แล้วผมได้รับรู้ข่าวสารมานานแล้ว แต่ผมไม่ได้
ยินจากปากท่านนายกฯ วันนี้ได้ยินจากปากนายกฯต้องขอบคุณที่กลัวว่า
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ตลาดร่ ว มใจ มี ส มาชิก หลายคนอยากให้ พี่น้ องได้ ค้ าขาย ผมคนหนึ่ งที่ อยาก
ให้ขาย แต่ผมว่าให้เขาขายเราต้องไปคัดกรองนะครับท่านนายกฯ ไม่ใช่ปล่อยให้
เขาขายเหมือนไม่มีที่ขาย ในเมื่อเราจะผิ ดร่วมกับพี่น้องประชาชน ถ้าคิดว่าจะผิ ด
ร่ ว มกั น ผมว่ า มั น เป็ น ไปไม่ ไ ด้ เพราะเราต้ อ งคั ด กรองอยู่ แ ล้ ว เรื่ อ งโรคโควิ ด
เขาขายก็ขายไป แม่ค้าเราก็คัดกรองให้ตรงนี้ นายกฯบอกว่ามีความผิดร่วมกับ
พี่น้องประชาชน คิดว่านายกฯตอบชัดในเรื่องที่ว่า ศูนย์เด็กเล็กเห็นแล้วมีความ
เหมาะสมครั บ ถู ก ต้ อ งเพราะศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ทํ า แล้ ว ต้ อ งทํ า ให้ น่ า อยู่ ให้ เ ด็ ก
มี พ ลานามั ย ที่ ดี ที่ ผ มติ ติ ง ตรงนี้ มั น ไม่ น่ า เอาเชื้ อ โรคไปร่ ว มกั บ เด็ ก ตรงนั้ น
ท่านนายกฯ บอกว่าต้องมีกล้องวงจรปิดครับ แต่ถ้าโรงเรียนบ้านชะอวดได้หรือ
เปล่าครับ ใช้ได้ เราก็เอา อสม.ไป นั่งเฝ้าที่จุดคัดกรองไม่ต้องมีกล้องวงจรปิด
ก็ทําได้เพราะมีคนเฝ้าอยู่ เขาก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวของเขาอยู่ ในเมื่อตัว
เขาไม่รับผิดชอบตัวเขา เขามาอยู่พักฟื้นอย่างเดียวไม่ได้ ผมไม่เห็นด้วย แต่ถ้า
นายกฯ จะทําผมไม่ว่า ส่วนตัวผมผมไม่เอาด้วย ถ้าเกิดปัญหาผมก็ชี้ แจงได้ว่า
ผมได้ ท้ว งติง แล้ ว บอกกั บ พี่น้ องประชาชนที่ เลื อกผม ผมชี้ แ จงแล้ ว แต่ ถ้ า
สมาชิกทุกคนเห็นด้วยว่าตั้งตรงนั้นแหละเป็นที่สะอาด คนติดเชื้อมาก็ไว้ได้ใน
ศูนย์โอท๊อปก็แบ่งแยกกันอยู่คนละครึ่ง ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงอีกไหมค่ะ เชิญคุณสุดชายคะ
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลชะอวด สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของ
เทศบาลและคณะผู้บริหาร ผมนายสุดชาย นาคปลัด มีเรื่องอยากสอบถามฝ่าย
บริหารผ่านไปยังสภาเทศบาล สัก 1 เรื่อง การหยุดให้จําหน่ายสินค้าในพื้นที่
ซึ่งไม่ใช่จุดผ่อนผันในที่หรือทางสาธารณะด้วยเทศบาลตําบลชะอวดได้รับหนังสือ
จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าได้มีแม่ค้าแผงลอยได้จําหน่าย
สินค้าในที่ที่ไม่ใช่จุดผ่อนผัน การจําหน่ายสินค้าที่หรือทางสาธารณะบนพื้นผิว
หลั งสถานีรถไฟอําเภอชะอวด และบริเวณใต้ส ะพานชะอวด เทศบาลตําบล
ชะอวดจึงมีความจําเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามหน้าที่แล้ว
รายงานจังหวัดทราบ ถ้าเทศบาลไม่ดําเนินการถือว่าไม่รับผิดชอบ ละเลยหน้าที่
ผมยั งไม่เข้าใจเลยว่าผู้บริห ารเข้าใจเรื่องการบริห ารหรือเปล่ า การร้องเรียน
ศูนย์ดํารงธรรมนั้นประชาชนต้องเดือดร้อน ขายของใครเดือดร้อนละครับ ผู้คน
ร้ อ งเรี ย นไปเดื อ ดร้อ นไปจั ง หวั ด เรื่ องร้ อ งเรี ย นเดื อ ดร้ อนตรงไหน ในตลาด
เกื อ บร้ า งแล้ ว นะครั บ การจราจรจอดไม่ ไ ด้ จั บ หมด เทศบาลเป็ น ของเรา
ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ มอเตอร์ไซค์จอดตรงช่องรถยนต์จับ รถยนต์จอดช่อง
มอเตอร์ไซค์จับ จับไปค่าปรับ 400 บาท เทศบาลได้ 25% ผู้จับได้ 70
ใครเดือดร้อน ประชาชนเดือดร้อน เขาขายของตั้งแต่เรายังเด็กๆ จะไม่ให้เขา
ขายแล้วจะให้เขาไปขายที่ไหน ก็คนในเทศบาลทั้งนั้น ฝากประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารด้วย ถนนสายไปทางโรงพยาบาลทําไมไม่จับ ตอนเช้าไปไม่ได้ทางไป
บ้าน สท.จักรี ขอโทษที่เอยนาม ทําไมไม่จับ จับหน้าโลตัส นี้เทศบาลของเรา
ไม่ใช่ของโรงพัก พื้นที่ใครดูแลแต่เรารับผิดชอบ ผมไม่อยากจะพูดอยากจะช่วย
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ในการทํางาน แต่มันไม่ใช่ มันจับหมดเขาเดือดร้อนหมดไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าที่ขายของ
ถ้าเราเข้าไปช่ว ยเหลื อเขาจัดระเบียบให้เป็นที่เป็นทางเก็บรักษาความสะอาด
ไม่ดีกว่าหรือ ฝากด้วยครับไปร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมนะครับ คนเดือดร้อนเป็น
การร้องเรียนที่เขาเดือดร้อนมันไม่ใช่นะครับ ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงคะ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน
เรื่อง ร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร เมื่อปี พ.ศ.2556 ตรงนี้ถูก
ยกเลิกจุดผ่อนผัน ก่อนหน้านี้แม่ค้า ผมเข้าใจ ผมก็เห็นใจ จริงๆ ก็จะนําเรื่องนี้
เข้าสภาฯในวันที่ 27 ในเรื่องขอจุดผ่อนผันกลับมา ไม่ใช่ไม่อยากจะช่วย
อยากจะช่วยนะครับ เข้าใจเห็นใจ ผมคนหนึ่งก็มาจากอาชีพนี้ แต่วันนี้ที่ตรงนี้
ไม่ใช่จุดผ่อนผันและมันมีเรื่องร้องเรียน มีคนร้องเรียน หลังจากผมคุยผมจะให้
เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า ถ้าเทศบาลไม่ทําอย่างไดอย่างหนึ่งหลังจากมีหนังสือมาจาก
ศูนย์ดํารงธรรมจะเป็นอย่างไร จะได้หรือไม่ แต่เบื้องต้นนี้เทศบาลก็ให้ทําหนังสือ
ให้ ห ยุ ดจําหน่ายเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนหน้านี้ได้เชิญแม่ค้าหลั งสถานีรถไฟ
มาประชุมร่วมกันทั้งหมด ถ้าจําไม่ผิด 28 ราย ได้มีการตกลงในที่ประชุมว่า
จะเอาอย่ า งไร เพราะว่ า ตอนนี้ ค นในพื้ น ที่ เ ทศบาลมั น มี ค วามต้ อ งการ
ไม่เหมือนกันแล้ว คนกลุ่มหนึ่งก็โทรหาผมว่าตรงนี้ต้องการเป็นที่จอดรถ เดินทาง
มาสถานีรถไฟ มาจับจ่ายของโลตัส ตอนแม่ค้าหยุดขายไป 1 เดือนเขาเกิด
ความสะดวก เขาต้องการเป็นที่จอดรถ หรือมีผู้ประกอบการตรงบริเวณนั้นเขาก็
สะดวกในการที่จะค้าขายเป็นส่วนตัวเขาเป็นร้านของเขา ที่ประชุมเลยแบ่งเป็น
ช่วงเวลา เช้า และ บ่าย ช่วงเช้าเป็นแม่ค้าจําหน่ายในช่วงเช้าและช่วงบ่าย นี้คือ
เป็ น เรื่ องของแม่ค้าว่ามีความจําเป็นต้องออกหนังสื อให้ ห ยุดจําหน่ายชั่ว คราว
ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่จุดผ่อนผันอีกแล้ วนะครับ ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่จ ราจรไปจับ
ที่จอดรถไม่ถูกที่ ผมก็ไม่ได้เป็นนโยบายอะไรของผู้บริหาร ยังไม่ทราบว่าจับอะไร
กันตรงไหน ขอบคุณครับ
เชิญคุณสุธรรมคะ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุธรรม พรหมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล ขออีกนิดเดียวเรื่องแม่ค้าหลังสถานีรถไฟ อยากเรียนถาม
ตรงๆ ว่ามาตรการตรงนั้นเรามีอํานาจเต็มได้หรือ เพราะเป็นที่ของรถไฟ
โดยจริ ง ๆ แล้ ว ตรงนั้ น รถไฟเขาเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มอยู่ ต รงนั้ น อํ า นาจเต็ ม
เรามี ห รื อ ไม่ ค รั บ ที่ จ ะไปไล่ เ ขาตรงนั้ น อยากจะถามผู้ ที่ รู้ ชั ด เจนไม่ ต้ อ งมา
ถกเถี ย งกั น ตรงนั้ น เป็ น ที่ ข องรถไฟไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขี ด ขวางการจราจร
ผมก็เป็น สมาชิกมาหลายสมัยแล้ ว อยากให้ชัดเจนเลยตรงนั้นเพราะคลุมเครือ
อํานาจตรงนั้น เป็นของเราหรือของรถไฟ ขอบคุณครับ
เชิญท่านคุณสุดชาย นาคปลัดค่ะ

๑๔

นายสุดชาย นาคปลัด
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอเพิ่มเติมเรื่องการจับรถเมื่อสักครู่
ไม่ได้บอกว่านายกฯเป็นคนสั่งให้เขาจับแต่ผมบอกว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของพื้นที่
เราต้องดูแลด้วย เราสามารถบอกเขาได้ว่า ต้องมีการอะลุ่มอล่วยบ้าง เทศบาล
เป็นเจ้าของพื้นที่ และหลังสถานีรถไฟก็เหมือนกันทําไมตลาดเปิดท้ายเทศบาล
เข้าไปอํานวยความสะดวกหมด ซึ่งเป็นตลาดเอกชน ไม่ใช่ของเทศบาล ตลาดสด
ของเทศบาลใกล้จะร้างแล้ว เทศบาลเข้าไปดูแลกันบ้าง ร้านค้าในตลาดสด
แผงลอยจะร้างแล้วเทศบาลดูแลบ้างไหม ไปปล่อยให้ขายบนถนน เต็มหมด
ต้องใช้สมองคิด เข้าไปดูแลนําเทศกิจไปดูแลในตลาดเปิดท้ายมันไม่ใช่หน้าที่
ของเทศบาล เทศกิจกินเงินเดือนของเทศบาล จะไปดูแลตลาดเปิดท้าย
มันไม่ใช่นั้นเป็นตลาดเอกชน ผมพูดเรื่องหลังสถานีคนหาเช้ากินค่ํา คนมาจอดรถ
ไม่สะดวกเขามีเงินเดือน แม่ค้ามีเงินเดือนที่ไหนครับ ขอฝากไปคิดด้วย แม่ค้า
หาเช้ากินค่ํา เขาผ่อนรายวัน ผ่อนธนาคารรายวัน ฝากให้คิดด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

นายกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณคะ เชิญคุณสุวิทย์ บุญศรีโรจน์

นายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะอวด ผมจะมาพูดเรื่องการจราจร การจัดระเบียบรถ
ผมว่ า จราจรเขาก็ ไม่ อ ยากจะจั บ นะครั บ เพราะว่ า จราจรจ่ า ยให้ เ รา 50%
นะครับ เพราะผมได้คุยกับพี่จราจรว่าพี่เค้าได้อะลุ่มอล่วยเรื่องการจับคนที่ทําผิด
กฎการจราจร ผมขอแก้ ข่าวว่าการจั บ รถมีน้อยถือ ว่ามันเป็น การจัด ระเบีย บ
จราจรก็เป็นเรื่องปกติ ทําให้ชะอวดเรามีระเบียบมากขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายสุดชาย นาคปลัด
สมาชิกสภาเทศบาล

เชิญคุณสุดชายคะ

นายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับท่านประธานผมขอโทษนะครับ

นางบุษบา จิตต์รัว
ปลัดเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ขออนุญาตนําเรียนให้ท่านได้ทราบ ในฐานะผู้ปฏิบัติตรงนี้ก็อย่างที่
ท่านสุดชายได้กล่าวมา เจ้าหน้าที่ของเราก็หนักใจ เราเห็นด้วย ท่านผู้บริหาร
ก็เห็น ด้ว ยว่าตั้งแต่ที่ปลั ดมาอยู่บริเวณตรงนั้นก็ได้มีการจําหน่ายสินค้าอยู่แล้ ว
นะคะ ก็เห็นด้วยกับท่านสุดชาย แต่เนื่องจาก ได้มีหนังสือมาจากศูนย์ดํารงธรรม
จั ง หวั ดนครศรี ธ รรมราช จํ านวน 2 ฉบับ ฉบั บแรกให้ ตํา รวจใช้ก ฎหมาย
กฎหมายตัวแรกก็คือกฎหมายจราจร ซึ่งเทศบาลไม่มีอํานาจในการจัดการจราจร
และหนั งสื ออีกฉบับหนึ่งถึงเทศบาล เทศบาลมีอํานาจในจุดผ่ อนผั น ในการ
จําหน่ายสินค้า นั้นคืออํานาจของเทศบาล อํานาจในการเปรียบเทียบปรับแม่ค้า

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมไม่ได้ถามสมาชิกนะครับ ผมถาม
ฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ

เชิญท่านปลัดค่ะ

๑๕

ที่ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า นอกจุ ด ผ่ อ นผั น ไม่ เ กิ น 2,000 บาท โดยหลั ก ทั่ ว ไป
ของหนั งสื อร้องเรี ยน ศู นย์ดํารงธรรมจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช จะรู้ว่าใครเป็นผู้ ร้อง
แต่เวลาแจ้งเทศบาลจะปกปิดชื่อผู้ร้อง จะไม่ให้เทศบาลรู้ว่าผู้ใด เป็นผู้ร้องเรียน
โดยมีเนื้อหาอย่างที่ท่านสุดชายทราบแล้ว ที่ได้ลงไปในเฟสของเทศบาลว่ามีการ
ร้องเรียนอยู่ 2 จุด จุดแรกคือบริเวณพื้นที่หลังสถานีรถไฟชะอวด และจุดที่ 2
บริเวณใต้สะพานข้ามคลองชะอวด (สะพานข้ามไป ฝั่งตะวันตก) ก็คือบริเวณ
ร้านค้าพี่เขียว ให้เทศบาลดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เทศบาลก็มาดูอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลมีอะไรในเรื่องนี้ เรามีอํานาจหน้าที่อย่างเดียวก็คือ สามารถ
เปรียบเทียบปรับผู้ จําหน่ายสินค้าค้านอกจุดผ่อนผันของเทศบาล เมื่อเกิดเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นแล้ ว ทางจั ง หวั ด บอกว่ า ให้ เ ทศบาลรายงานผลการดํ า เนิ น งานและ
ดําเนินการตามหน้าที่แล้วรายงานให้จังหวัดทราบภายใน ๑๕ วัน เมื่อเทศบาล
ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วทางคณะผู้บริหารก็ได้นัดประชุมฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบคือเทศกิจสํานักปลัดเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุข ฯ มาพิจารณา
ร่วมกันและมีมติในที่ประชุมว่าเราจะแจ้งให้แม่ค้าหยุดจําหน่ายในพื้นที่ที่มีการ
ร้องเรียน และทางฝ่ายบริหารจะหาจุด ผ่อนผันการจําหน่ายสินค้า เพื่อจัดให้
แม่ค้าได้มีพื้นที่ได้ขายของ อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นําเรียนว่าจะเข้าสภา
เพื่อดําเนินการเรื่องจุดผ่ อนผั น ในการจําหน่ายสิ นค้า ในวันที่ 27 สิ งหาคม
๒๕๖๔ เทศบาลก็แจ้งเป็นหนังสือให้ แม่ค้า ในพื้นที่ที่มีการร้องเรียน หยุดการ
จําหน่ายสินค้าในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ผ่อนผัน พร้อมทั้งรื้อถอนและเก็บวัสดุอุปกรณ์
ออกจากพื้นที่ให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน เทศบาลไม่มีนโยบายที่จะไล่ แม่ค้า
จะใช้วิธีเจรจา เพื่อให้ได้รายงานจังหวัดว่าเทศบาลได้ดําเนินการแล้ว ไม่ได้บอก
จังหวัดว่าเทศบาลจะจัดการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ อย่างไร แค่บอกว่า
ตอนนี้ได้แจ้งให้แม่ค้า ที่ขายของนอกจุดผ่อนผันไปจําหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผันที่
เทศบาลกํ า หนด เพื่ อ ที่ เ ทศบาลจะได้ มี เ วลาที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ แม่ ค้ า ตรงนี้
ทางเทศบาลจะแก้ไขให้ ไม่ใช่ไล่เขาก่อนทีท่ ่านสุธรรมบอกว่าอยากรู้ว่า ที่ตรงนั้น
เป็นที่ของใคร เทศบาลได้ทําหนังสือไปสอบถามที่การรถไฟ เราเข้าใจว่าที่ตรงนั้น
เป็นที่ของการรถไฟ แล้วทางสถานีรถไฟเขาก็ได้ตอบกลับมาว่า ตามที่เทศบาล
แจ้งว่ารับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรมในกรณีแม่ค้าแผงลอยจํานวนหนึ่งได้
กระทําฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการตั้งร้านค้าบนผิวจราจรที่บริเวณหลัง สถานีรถไฟ
ชะอวดและบริเวณใต้สะพาน ข้ามคลองชะอวด ในเขตเทศบาลและนอกพื้นที่
เทศบาลตําบลชะอวดและได้กําหนดจุดผ่อนผันในการจําหน่ายสิ นค้า และให้
เทศบาลดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามหน้าที่แล้วรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น พร้อมทั้งนี้เทศบาลตําบลชะอวดขอทราบในการใช้
พื้นที่ของผู้ประกอบการค้าขายในพื้นที่หลังสถานีรถไฟชะอวดว่ าการรถไฟมีการ
อนุญาตให้จําหน่ายหรือไม่ สถานีรถไฟชะอวดขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่
ดังกล่าวไม่ใช่เป็นพื้นที่ขอเช่าของการรถไฟ แต่อย่างใด และไม่ได้มีการอนุญาต
ให้จําหน่ายสินค้า แต่ในกรณีที่มีแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่มาใช้พื้นที่ว่างของการ
รถไฟ จะมีการเรียกเก็บค่าทําความสะอาดตามระเบียบของทางรถไฟเท่านั้น
ขอนําเรียนว่าบริเวณตรงนั้นไม่ใช่ที่ของการรถไฟ ปลัดได้สอบถามผู้อํานวยการ

๑๖

กองช่าง ว่าบริเวณพื้นที่หลังสถานีรถไฟชะอวด ใครเป็ นผู้ดูแล ซึ่งทางกองช่าง
บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเทศบาลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ถ้าพื้นที่บริเวณตรงนั้นชํารุด
เทศบาลก็ทําการซ่อมแซม ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่จุดผ่อนผัน ถ้าจะทําให้เป็น
จุดผ่อนผันทางเทศบาลต้องขออนุญาตไป แต่ทีนี้ก็มีเหตุผลว่าได้มีการร้องเรียนว่า
ไม่สะดวกในการสัญจรไปมา ตรงนี้ผู้บริหารเทศบาลก็ต้องประสานกับสภ.ชะอวด
สถานีรถไฟชะอวด เพราะเขาดูแลเรื่องการจราจร ขออนุญาตนําเรียนอีกครั้ง
ว่ า เทศบาลไม่ ไ ด้ ก ลั่ น แกล้ ง ผู้ ใ ด เทศบาลทํ า ตามอํ า นาจหน้ า ที่ เทศบาล
จะดํ า เนิ น การอย่ า งอะลุ่ ม อล่ ว ย ถ้ า ไม่ ดํ า เนิ น การก็ ถื อ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ล ะเว้ น
การปฏิบัติ ขอนําเรียนเพียงแค่นี้คะ ขอบคุณค่ะ
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธรรม พรหมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณค่ะ เชิญคุณสุธรรม

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมค่ะ ถ้าไม่มี ขอนัดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2564 ในวันที่
27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล
ชะอวด เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และญัตติอื่น ๆ ขอปิดการประชุมค่ะ

ปิดการประชุม

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุธรรม พรหมเรือง สมาชิก
สภาเทศบาล ผมเข้าใจครับท่านปลัด จริงๆ เราไม่มีอํานาจเต็มแล้วทางฝ่าย
ของรถไฟให้เทศบาลปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ให้เทศบาลเก็บค่าขยะเองแต่รถไฟ
มาเก็บแต่เรารับผิดชอบ ผมไม่รู้แตกต่างกันตรงไหน ค่าสินไหมตรงนั้นเขาเก็บไป
และโยนความรั บ ผิ ด ชอบให้ เ ราจั ด การ นายสถานี ร ถไฟเอาเปรี ย บเทศบาล
หรือเปล่า ถ้าเขาไม่ให้ขายก็บอกไปเลยว่าไม่ให้ขาย เทศบาลไม่ได้เก็บเงิน รถไฟ
เก็บค่าขยะเองเขาก็จัดการเขาเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรา จริงๆ ถ้ารถไฟเก็บ
ค่าขยะ รถไฟต้องรับผิดชอบ แต่ถ้ารถไฟได้ค่าขยะแล้วเราต้องรับผิดชอบตรงนี้
สิ่ งที่ เราปฏิบัติกับผลประโยชน์ที่รถไฟมาทําอย่างนี้ไม่ถูก ต้องแก้ใ ห้ มันเสร็ จ
ยั งอยู่ อีกนานมันเกิดปัญหาตรงนี้อีกนานกว่าจะแก้ได้ นายกต้องคุยกับรถไฟ
ให้เรียบร้อยนะครับ ขอบคุณครับ

๑๗

(ลงชื่อ)
(นางบุษบา จิตต์รัว)
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชะอวด

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดา สมัยแก้ว)

(ลงชื่อ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภูสิทธิ จันทพันธุ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายจักรี บุญศรีโรจน์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ .........
เดือน............... พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตําบลชะอวด

(ลงชื่อ)
(นางกุศล สุขเนาวรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลชะอวด
สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 แล้วในการประชุมสภา
เทศบาลตําบลชะอวด เมื่อวันที่ ...... เดือน...................... พ.ศ.2564

๑๘

