
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖4 

วันที่   28    ธันวาคม    ๒๕๖4  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชะอวด 

 ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล กุศล  สุขเนาวรัตน์  
๒ นางสุจิน  เพ็งขาว สมาชิกสภาเทศบาล สุจิน  เพ็งขาว  
๓ นางรุ่งระพี  สาธวาทร สมาชิกสภาเทศบาล รุ่งระพี  สาธวาทร  
๔ นายสุธรรม  พรหมเรือง สมาชิกสภาเทศบาล สุธรรม  พรหมเรือง  
๕ นายจักรี  บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรี  บุญศรีโรจน์  
๖ นายสุดชาย  นาคปลัด สมาชิกสภาเทศบาล สุดชาย  นาคปลัด  
๗ นายศักดา  สมัยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ศักดา  สมัยแก้ว  
๘ นายเสนาะ  สุขบาล สมาชิกสภาเทศบาล เสนาะ  สุขบาล  
๙ นายเดโช  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล เดโช  จันทร์คง  

๑๐ นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ภูสิทธิ  จันทพันธุ์  
๑๑ นายสุวิทย์  บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวิทย์  บุญศรีโรจน์  
12 นายปัทธวี  กาฬกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัทธวี  กาฬกาญจน์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรี   พัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง 
2.  นายศุภโชค  บุญอนันต์  รองนายกเทศมนตรี  ศุภโชค  บุญอนันต์ 
3.  นายวิสุทธิ ์ พิชัยยุทธ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นายวิสุทธิ์  พิชัยยุทธ์ 
4.  นายวัชระ  แสงศรีดํา   เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชระ  แสงศรีดํา 
5.  นางบุษบา  จิตต์รัว   ปลัดเทศบาลตําบลชะอวด  บุษบา  จิตต์รัว 
6.  นายอนิรุทธ์  เทพนรินทร์  นายช่างโยธาชํานาญงาน  อนิรุทธ์  เทพนรินทร์  
7.  นางเนตรนภา  ปล้องบรรจง  ผู้อํานวยการกองคลัง  เนตรนภา  ปล้องบรรจง 
8.  นางวนิดา  คงหนูเกตุ   หัวหน้าสํานักปลัดฯ  วนิดา  คงหนูเกตุ 
9.  นางอุมาพร  สุทธิรักษ์   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ อุมาพร  สุทธิรักษ์ 
10.  นางสาวชบา  บุญแก้ว  นักวิเคราะห์ฯ     ชบา  บุญแก้ว 
11.  นายนิวัตน์ เกิดศิริ   นิติกรชํานาญการ   นิวัตน์ เกิดศิริ 
12. ว่าที่ ร.ต.จักรชัย  ณ นคร  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จักรชัย  ณ  นคร 
๑3.  นายณัฐวุฒิ  ปานจีน   ผช.นักวิเคราะห์ฯ   ณัฐวุฒิ  ปานจีน 
  



๒ 

 

14.  จ่าเอกมนตรี  คงประเสริฐ  จพง.ป้องกันฯชํานาญงาน  มนตรี  คงประเสริฐ 
15.  นางสาวจิราภรณ์  ขวัญทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  จิราภรณ์  ขวัญทอง 
16.  นางประไพ  หลอดศิลป์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประไพ  หลอดศิลป์ 

เรื่อง  ก่อนระเบียบวาระการประชุม   

นางบุษบา  จิตต์รัว  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล   
ปลัดเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ฝ่ายเลขาฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 

สภาเทศบาลแล้ว  ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ฉะนั้นขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี  พ.ศ. 2564  ตามลําดับต่อไป      
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เรียนคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี พ.ศ. 2564   

วันที่  28  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลชะอวด  ตามระเบียบวาระตามลําดับต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ 1.  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลชะอวด 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
 การบริหารงาน การจัดโครงการและกิจกรรมของเทศบาลตําบลชะอวดในปีต่อไป   
 2.  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  ซึ่งประกาศใช้

เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อไป  จึงเสนอสภาเทศบาลมาเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  2  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายจักรี  บุญศรีโรจน์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร  ท่านปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน  กระผมนายจักรี   
 บุญศรีโรจน์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะอวด  เรื่อง   รับรองรายงาน         

การประชุมสภาเทศบาลตําบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  
ประจําปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น.            
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชะอวด  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  อันประกอบด้วย 

     ๑. นายศักดา  สมัยแก้ว   ประธานกรรมการ 
     ๒. นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์   กรรมการ 
     ๓. นายจักรี  บุญศรีโรจน ์   กรรมการและเลขานุการ 

ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่  2             
ครั้งที่  2   ประจําปี  พ.ศ. 2564  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่   27  สิงหาคม  ๒๕๖4       
เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชะอวด ที่ประชุมได้ทําการเลือก 



๓ 

 

นายศักดา  สมัยแก้ว  เป็นประธานกรรมการ  และนายจักรี  บุญศรีโรจน์      
เป็นกรรมการและเลขานุการ  ได้ทําการตรวจสอบและเห็นว่ารายงานการประชุม
ดังกล่าวได้ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ดังนั้น  จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ. 2564  มาเพ่ือสภา
เห็นชอบต่อไป  ลงชื่อ   

นายศักดา  สมัยแก้ว  ประธานกรรมการ 
      นายภูสิทธิ  จันทพันธุ์  กรรมการ 
      นายจักรี  บุญศรีโรจน์  กรรมการและเลขานุการ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณค่ะ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงาน
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจําปี  

พ.ศ.2564  บ้างไหมคะถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2   
    ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
ระเบียบวารที่  3    เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  เชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลชะอวดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนและผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน  ญัตติของนายกเทศมนตรีตําบลชะอวด  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563   
ที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
หลักการ 
นายกเทศมนตรีตําบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลชะอวด       
เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว    
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ตั้งจ่าย
งบประมาณค่าครุภัณฑ์   ประเภทค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลตําบลชะอวด  จํานวน      
3  จุด  ประกอบด้วย  บริเวณแยกโรงเรียนบ้านชะอวด  บริเวณแยกถนน       
วุฒิ ราษฎร์รั งสฤษดิ์ ฝั่ งตะวันตก  บริ เวณแยกถนนวุฒิ ราษฎร์รั งสฤษฏ์                 
ฝั่งตะวันออก  งบประมาณ  1,100,000  บาท  ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า         
การตั้งจ่ายงบประมาณตามรายการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – จ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิน่ 
 



๔ 

 

 
ฉะนั้น  เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  จึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563  ซึ่งได้กันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  ต่อสภาเทศบาล
ตําบลชะอวด  ดังนี้ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิม 

-ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลตําบลชะอวด  จํานวน  3  จุด  ประกอบด้วย  
บริเวณแยกโรงเรียนบ้านชะอวด  บริเวณแยกถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษด์ิฝั่งตะวันตก  
บริเวณแยกถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษด์ิฝั่งตะวันออก  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่  126  ลําดับที่  28 

แก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่เป็น 
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลตําบลชะอวด  จํานวน  3  จุด  
ประกอบด้วย  บริเวณแยกโรงเรียนบ้านชะอวด  บริเวณแยกถนนวุฒิราษฎร์
รังสฤษดิ์ฝั่งตะวันตก  บริเวณแยกถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ฝั่งตะวันออก  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่  126  ลําดับที่  28 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ข้อ  30  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้กันเงิน  หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตําบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าว  มาเพ่ือสภา
เทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรีตําบล   
ชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

อนุมัติ         11  เสียง 
ไม่อนุมัติ        -   เสียง 
งดออกเสียง    1  คน 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท    
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  (กองช่าง) 
 
 
 



๕ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลชะอวด  เรื่อง ขออนุมัติโอน 

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่าย         
เป็นรายการใหม่  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
(กองช่าง) 

 หลักการ   

 นายกเทศมนตรีตําบลชะอวด  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลชะอวด       
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565      
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

 เหตุผล 
 เนื่องจากบริเวณซอยวังค้างคาวมีสภาพคับแคบ  ในช่วงฤดูฝนมีน้ําท่วมขัง  ส่งผล

ให้ประชาชนบริ เ วณดั งกล่ าวได้ รับความเดือดร้ อน  เ พ่ือแก้ ไขปัญหา             
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการขยายซอยวงัค้างคาว  
ขนาดกว้างเฉลี่ย  2.60  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  31.00  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลชะอวด  แต่เนื่องจากกองช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการดังกล่าวไว้  จึงมีความจําเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 -โครงการขยายซอยวังค้างคาว  ขนาดกว้าง  2.60  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  

31.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลชะอวด  งบประมาณ 
200,000  บาท  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  3/2564  
หน้าที่  9  ลําดับที่  11 

 โดยโอนลดจาก 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น  ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลากพระ

อําเภอชะอวด  งบประมาณอนุมัติ  350,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  
350,000  บาท  ขออนุมัติโอนลด  200,000  บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 



๖ 

 

 ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตําบลชะอวด  จึงเสนอญัตติดังกล่าว  มาเพ่ือสภา
เทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป  นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง  นายกเทศมนตรีตําบล 
ชะอวด 
 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างหรือไหมคะ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง       
ส่ิงสาธารณูปการ   

  อนุมัติ    11   เสียง 
  ไม่ออกเสียง   - เสียง 
  งดออกเสียง  1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  5 ขอความเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและส่วนราชการอื่นเข้ามา
ด าเนินการ  ส ารวจ  ออกแบบ  และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลชะอวด 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน  และผู้เข้า 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมทุกทา่น  เรื่องขอความเห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 และส่วนราชการอ่ืน  เข้าดําเนินการสํารวจ  ออกแบบ  และก่อสร้าง  โครงสร้าง

พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลชะอวด  เนื่องจากในแต่ละปีเทศบาลตําบล 
 ชะอวดมีงบประมาณไม่เพียงพอในการตั้งจ่ายงบประมาณ  เพื่อทําการก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  เทศบาลตําบลชะอวด  จึงขอให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองดําเนินการสํารวจออกแบบ  พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 ในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมคลองชะอวดทั้งสองฝั่ง  ต่อจาก 

แนวเขือ่นเดิมถึงสุดเขตเทศบาลตําบลชะอวด 
2. โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองชะอวด 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ําฝั่งตะวันออกและศูนย์จําหน่ายสินค้า  

ท้องถิ่น   
4. โครงการก่อสร้างหอนาฬิกาเมืองชะอวด 

และเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ  กรมโยธาธิการและฝังเมืองจะมอบให้เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลตําบลชะอวด  โดยเทศบาลตําบลชะอวดเป็นผู้ดูแลและบํารุงรักษา
ต่อไป 

ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
นายกเทศมนตรีตําบลชะอวด  จึงเสนอรายละเอียดดังกล่าวมาเพ่ือสภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 



๗ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและส่วนราชการอ่ืน  เข้าด าเนินการ
 ส ารวจ  ออกแบบ  และก่อสร้าง  โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล
 ชะอวด 

  อนุมัติ    11   เสียง 
  ไม่ออกเสียง   - เสียง 
  งดออกเสียง  1 คน 

ระเบียบวาระท่ี 6          ญัตติอื่นๆ/   เรื่องอ่ืน      

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติอื่นๆ  บ้างไหมคะ  เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสุธรรม  พรหมเรือง   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะอวด  ผมมีเรื่องอยู่หลายเรื่อง  อยากจะฝาก

ประธานสภาไปยังฝ่ายบริหาร  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย   
 เรื่องท่ี  1  เรื่องการจัดระเบียบของเทศบาล  ผมอยากให้ทางฝ่ายบริหารไป

จัดการตีเส้นขาวแดงที่ซอยร้านตั้งใจร้านที่ข้างวังเด็กเพราะมีรถมาจอดตรงนั้น
ปล่อยให้เขาจอดมานานแล้วไม่มีใครเข้าไปดูแล  ชาวบ้านฝากผมมาหลายครั้งแล้ว  
ฝากเลยนะครับตรงนั้นให้ตีเส้นจราจรขาวแดงต้องให้รถผ่านไปมาได้  จอดรถไว้
ตรงนั้นรถอ่ืนก็ไม่สามารถไปมาได้แล้ว  ฝากฝ่ายบริหารไปจัดการให้ด้วยนะครับ   

 เรื่องท่ี  2  เรื่องการเก็บค่าขยะในเขตเทศบาล  ชาวบ้านฝากมา  การเก็บขยะ
บางบ้านจ่ายเป็นรายปี  บางบ้านจ่ายเป็นรายเดือน  เห็นอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ทํางาน
ลําบาก  ฝากฝ่ายบริหารให้ปรับปรุงตรงนี้ให้เรียบร้อยว่าจะให้จ่ายเป็นรายปีหรือ
จ่ายเป็นรายเดือน  ออกมาตรการเลยว่าจะเก็บแบบไหน  เพราะบ้านบางหลังเป็น
บ้านเช่า  เขาก็ไม่จ่ายเป็นรายปีหรอกครับ  และการเก็บค่าแผงในตลาดสด  ผมไม่
เห็นด้วยที่จะเก็บค่าแผงเป็นรายอาทิตย์  แม่ค้าและชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาก็ฝาก
มา  เราต้องเห็นความสําคัญของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก  ถ้าเจ้าหน้าที่เก็บไม่ได้
ทําไม่ได้ก็ลาออกให้คนอ่ืนมาทําแทน  วันนี้ผมมีหลายเรื่องที่จะพูดแต่การจัดโต๊ะ  
ที่ประชุมมันไม่ถูกหลักก็เลยไม่พูดมาก   

 เรื่องที่  3  เรื่องจุดพักคอย  เราได้จัดตั้งจุดพักคอยตามมาตรการป้องกันโควิด
ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางเทศบาลก็ได้เช่าเต็นท์ตั้งไว้  
ช่วงแรกก็มีคนไปอยู่  ไปคัดกรอง  สร้างความม่ันใจให้พี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมา  
อยู่ ๆ  มาผมไม่รู้เขาทําอะไรกันไปเสียค่าเช่าเต็นท์ถึงแม้น  จะเล็กน้อยก็ตาม    
ไปตั้งไว้เฉย ๆ  เป็นเดือน  มีพนักงานกู้ภัยไปนั่งวันละ  7 – 8  คน  ไปนั่งเฉยๆ  
ผมไม่รู้ว่าไปนั่งทําไม   ผมอยากทราบว่าไปนั่งทําไมโดยไม่มีใครไปคัดกรอง  
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ลงไป  อสม.ก็ไม่มี  ผมไปนั่งในวันที่  29  กับป้องกันฯ  กู้ภัย      
ผมถามว่ามานั่งทําไม  เขาก็บอกว่ามีคําสั่งให้มานั่ง  ผมไม่รู้ว่ามานั่งเบิกค่าอาหาร
หรือมานั่งทําไม  ผมเป็นคนพูดตรง ๆ  ไม่หน้าไหว้หลังหลอก  จริงก็จริง  ดีก็ดี  
ไม่ดีก็ไม่ดี  ไม่ใช่ทําอย่างพูดอย่างไม่เอาครับท่านประธาน  ฝากไปยังผู้รับผิดชอบ 



๘ 

 

 ทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่เขาทํากัน   จ่ายค่าเต็นท์เป็นเดือนไม่มีใครไป  
ประสานงานกับ  อสม.  อสม.พูดว่าไม่ให้เกียรติกัน  จริงๆ  แล้ว  อสม.เป็นแนว
หน้าของเทศบาล  เราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด  เขาเป็นจิตอาสาให้ความสําคัญ   
เขาให้มากหน่อย  เรื่องเต็นท์ทําไมต้องตั้งไว้เป็นเดือนต้องตอบผมให้ได้นะครับ  
จริ งๆ  แล้ ววันนี้ผมจะถ่ ายทอดสดแต่การนั่ งวันนี้มันถ่ ายทอดสดไม่ ได้           
การถ่ายทอดสดไม่ได้ผิดอะไร  เพราะองค์กรท้องถิ่นเป็นองค์การอิสระไม่มีเรื่อง
ปิดบัง  ตั้งเต็นท์ไว้เป็นเดือน  เบิกค่าอาหารผมเซ็นต์ชื่อให้แต่ผมไม่ได้กินนะครับ  
อสม.ก็ให้เซ็นต์ชื่อทุกคน  ทําไมเวลาเขามาทํางานไม่ให้เขาเซ็นชื่อ  จะได้รู้ว่ามา
ทํางานแล้วเบิกค่าอาหารไปแค่นี้มันก็จบมาไล่ตามหลังเป็นเดือน  ผมไม่รู้ว่าทํากัน
อย่างไร่  ระเบียบต้องเป็นระเบียบไม่ใช่เงินส่วนตัว  แต่ขออย่างเดียวพูดแล้วอย่า
โกรธกัน  ผมเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนจิตสํานึกของเราต้องมี  ฝากถาม
แล้วตอบให้ผมด้วย   

 เรื่องที่  4  ถามแบบผู้ไม่เข้าใจ  เรื่องตัดเงินเดือนพนักงานจ้าง  3,000  บาท  
หยุดทํางาน  10  วัน  ผมก็ไม่รู้  ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอให้ตอบให้หน่อย  
จริงๆ  แล้ว โรคโควิคเป็นโรคที่ร้ายแรงไปตัดเงินเดือนวันละ  300  บาท  10  
วัน  3,000  บาท  จริงๆ  แล้วถ้าเขาไม่รับผิดชอบ  เทศบาลต้องไปดูแลและ
เยียวยาให้ถุงยังชีพกับครอบครัวเขา  กลับไปตัดเงินเดือนเขา  ฝากประธานถาม
ไปถึงผู้รับผิดชอบหน่อยนะครับ  ผมเป็นคนจริงจังไม่ได้โกรธใครเอาไปตามความ
ถูกต้อง  ให้ช่วยตอบให้หน่อยนะครับ  พนักงานจ้างเรารับผิดชอบต่อสังคมโดย
การกักตัวอยู่ที่บ้าน  ฐานะลําบากไปตัดเงินเดือนเขา  3,000  บาท  ผมไม่รู้ว่า
เอาหลักคิดอะไรมาทํา  ผมได้บอกกับสมาชิก  4 -5 คน  ว่าวันนี้ช่วยๆ  กันให้เขา  
สงสารเขา  เราเป็นตัวแทนชาวบ้านตรงไหนที่เขาเดือนร้อนต้องดูแล  แทนที่จะ
แจกถุงยังชีพกลับไปตัดเงินเดือนเขา  ช่วยตอบหน่อยนะครับ  น้อง ๆ  เขาถามมา
ไม่ใช่ไปเอาเปรียบเขาเอาเขาออกอย่างนี้ไม่ได้นะ  อย่าทํา  เขาพูดเรื่องที่อยากจะพูด  
ไม่ใช่อยู่ไป  3   วัน  เอาเขาออกแบบนี้ไม่ได้  ไม่ต่อสัญญา  พนักงานกวาดขยะ
เป็นแนวหน้าของเทศบาล   ไม่มีพวกนี้ลองคิดดู  เรานั่งกันสบายผมเป็นสมาชิก
ไม่ได้ทําอะไร  บางคนได้มาโดยสุจริต  เรามากินเงินเดือนคนละ  เก้าพันบาท  
หมื่นหนึ่งบ้าง  สองหมื่นบ้าง  แต่พวกเขามาทํางานกวาดขยะเสี่ยงต่อการเป็นโรค  
พอเป็นโรคมาตัดเงินเดือนเขา  ฝากผู้รับผิดขอบอย่า   เอาเปรียบนะครับ       
สงสารเขา  ครอบครัวเขายากจน  ถ้าไม่ยากจนเขาไม่มากวาดขยะหรอกครับ  
ฝากด้วยนะครับ 

 เรื่องท่ี  5  เรื่อง  อสม.บางคนเขาฝากมาอีกนะครับผมสท.ธรรม  ไม่ใช่ผมเป็นคน
เก่งแต่ผมเป็นคนกล้าพูด  และพูดด้วยหลักการและเหตุผล  พูดให้ชัด  อสม.บอก
มาว่าทางเทศบาลไม่ให้ความร่วมมือ  ผมไม่พาดพิงถึงใคร  อสม.ลงไปเป็น      
แนวหน้าในช่วงโควิคนี้   อาสาเดือนละ  1,000  บาท  แต่เทศบาลไม่ให้
ความสําคัญเป็นบางเรื่อง  เรื่องของ อสม.ก็โยงมายังจุดคัดกรองฝั่งตะวันตก      
อสม.ไม่ลงก็ไม่มีใครไปทํางาน  เราไม่ให้เกียรติเขาดูแลเขาไม่ตรงตามเป้าหมาย  
เขาก็มีสิทธิที่จะไม่ทํา  เขาก็ต่อต้านบ้าง  ผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนต้องรับผิดชอบ      
ผมไม่ได้พาดพิงใครแต่ผมพูดเป็นกระบอกเสียงให้เขาเพราะเขาทํางานหนัก 



๙ 

 

         เขาเป็นแนวหน้า  แต่การจัดสรรดูแลระบบไม่มี  มันไม่เกินความสามารถของพวกเรา  
ถ้าเราจะทํา  บางทีอยู่กัน  4 – 5  คน  บอกกันตรงๆ  ว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ได้
ลงไป  เพราะงานในเทศบาลมีเยอะก็จริงอยู่  ผมก็รู้  แต่บางสิ่งบางอย่างเราเป็น
ตัวแทนที่อยู่ เทศบาลตําบลชะอวด  บางครั้ งบางคราวก็ ไปเป็นกําลั งใจ             
ไม่จําเป็นต้องไปดูแลเขามากมาย  เดินไปให้กําลังใจเขา  การทําหน้าที่เขาอาจ   
จะดภีาคภูมิใจในหน้าที่ท่ีเขาได้เป็นจิตอาสา  เพราะฉะนั้นแนวหน้าของเราต้องให้
ความสําคัญ  ผมไม่รู้หรอกว่าจะทําอย่างไร  แต่เราต้องให้ความสําคัญกับเขา  
แม้แต่จุดคัดกรองเราต้องให้พวกเขาไปอยู่  แต่ตอนนี้ความสําคัญเขาไม่มีเขามา
ทํางานให้เทศบาลไม่ได้  เราต้องยึดหลักเลยว่า อสม.  อปพร.  พนักงานดับเพลิง  
กู้ภัย  พวกนี้ เป็นแนวหน้าทั้งหมด  พนักงานกวาดขยะ  ผมเสียใจมากที่ตัด
เงินเดือนเขา   ใจทําจากอะไรก็ไม่รู้  ทุกๆ  เรื่องที่ฝากไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร  
ผมก็จะกลับมาพูดอีกถ้าแก้ได้ก็แล้วกันไป  ฝากท่านประธานถึงผู้รับผิดชอบ  อย่า
มาโกรธ สท.สุธรรม  ผมเป็นสมาชิกมาหลายสมัยแล้วผมก็เป็นอย่างนี้  ผมเป็นตัว
ของผมโดยพ่ีน้องประชาชนเลือกผมมาเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชาวบ้าน         
ด้วยความภาคภูมิใจที่ ได้ทําหน้าที่ตรงนี้  คือเป็นตัวแทนชาวบ้าน  ฝากด้วย      
นะครับ  เพราะตอนที่เราไปหาเสียงเราก็พูดว่าเลือกผมนะครับผมจะเข้าไปดูแล    
พ่ีน้องประชาชน  อสม.ฝากมาอีกเรื่องของบประมาณแอร์โรคบิค  20,000  
บาท  ผมก็ไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์เขาทํากันอย่างไร  ผมก็เป็นกระบอกเสียงให้พ่ีน้อง
เทศบาลตําบลชะอวดได้ออกกําลังกายกัน  เขาบอกว่างบประมาณ 20,000  
บาท  นั้นเอามาซื้อเครื่องเสียง  ทําป้าย  และค่าครู  150  บาทต่อวัน  ก็ใช้ได้
ประมาณ  4  เดือน  เขาบอกมาว่า  4  เดือนค่อยขออีก  ผมถามว่าพอหรือเขา
ว่าถ้าไปซื้อเครื่องเสียงก็ได้ประมาณ  7 – 8  เดือน  ผมไม่รู้ว่าจะอนุมัติหรือไม่  
ผมเป็นกระบอกเสียงให้  อสม.  ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารพิจารณาว่า    
จะอนุมัติหรือไม่   

 เรื่องที่  6  เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับญัตติอ่ืนๆ  วันนี้  ผมย้อนไปให้ดู
เต็นท์ที่วางอยู่  เดือนกว่าๆ  เมื่อวันที่  29  ผมได้มาเข้าเวรไปตั้งเต็นท์ไว้ตอนนั้น
ไม่มีใครเลย 2 -  3  วันแรกก็มีป้องกันอยู่สัก  2 – 3  คน  เขาให้ผมมาผมก็มา  
เขาจะนั่งเล่นไลน์จะโทษเขาไม่ได้นะครับ  เพราะเขาไม่รู้จะทําอะไรไปนั่งเฉยๆ  
เขาฝากมาหลักฐานมีหมด  ซอยวังเด็กรถจอดแบบนี้ไม่มีใครผ่านไปมาได้         
ผมถ่ายรูปไว้หมดแล้ว  ผมลืมเอามาให้ดู  หน้าร้านตั้งใจตรงนี้รถวิ่งไม่ได้  ผมเห็น
ตรงอ่ืนทําได้แต่ทําไมตรงนี้ทําไม่ได้เป็นเพราะอะไร  ฝากท่านประธานไปยัง
ผู้บริหารช่วยตีเส้นจราจรขาว-แดงให้ด้วยนะครับ  เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องคํามั่น
สัญญาของฝ่ายบริหาร  เรื่องทิ้งขยะ  เรื่องนี้ เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่
เดือดร้อนแน่นอน  เพราะในรายงานการประชุมท่านนายกฯได้บอกว่าให้ทิ้งแค่    
3  เดือน  แต่ทุกวันนี้เขายังมาทิ้งอยู่  รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้เขาทิ้งวันละเท่าไหร่  
เทศบาลตําบลท่าประจะมาทิ้ง  วันละ  2  เที่ยว  วันหนึ่งไม่ต่ํากว่า  1.50 – 2  ตัน     
ผมไปดูทิ้งไว้เกลื่อนกลาดบนถนน  จะทิ้งไว้บนเส้นเหลืองแล้ว  ผมบอกว่ามี
สมาชิกมีผู้ใหญ่เรียกผมไปพบ  บอกให้ผมไปพูดด้วยว่าบ้านเขามีแมลงวันทั้งนั้น  
ไปทิ้งขยะไว้บนถนน  อยากให้ผู้รับผิดชอบ  ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย  ต่อไปเราจะไป 

 ทิ้งขยะตรงไหน  ผมไม่ได้อคติอะไรกับเทศบาลตําบลท่าประจะผมก็คนท่าประจะ 



๑๐ 
 

  แต่ถ้าเราทําสัญญาให้ถูกต้อง  ตอนทําสัญญาผมไม่ได้รู้เห็นเลย  สมาชิกแต่ละคน
ยกมืออย่างเดียว  สมาชิกต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ถ้าผมไม่มีศักดิ์ศรีผมก็ไม่มา
เป็นสมาชิกหรอกครับ  ผมเป็นสมาชิกเพ่ืออยากจะทํางานให้เทศบาลตําบล       
ชะอวด  ทํางานร่วมกันและให้ เกิดประโยชน์แก่ พ่ีน้องประชาชนสูงสุด            
ลองให้เทศบาลไปทิ้งที่อ่ืนดู  ท่านประธานฝากไว้ด้วย  เพ่ือนสมาชิกฝากไว้ด้วย
อย่ายกมืออย่างเดียว  มีศักดิ์ศรีและแนวคิด  ตอนนี้ปาเข้าไปกี่ เดือนแล้ว       
เดือนก่อนเราประชุมวันที่  27  สิงหาคม  2564  ก็  5 – 6  เดือนแล้ว  แต่ทุก
วันเทศบาลตําบลท่าประจะนําขยะมาทิ้งอยู่วันละประมาณ 1.5 – 2  ตัน       
ต้องทําให้ถูกต้องไม่ใช่แค่ลมปาก  ฝากเพ่ือนสมาชิกทุกคนเรามาเป็นตัวแทนพ่ี
น้องประชาชน  หน้าที่เราต้องเป็นปากเป็นเสียงให้พ่ีน้องประชาชน  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน  เรามีหน้าที่คัดกรองผลงานมีหน้าที่มาพูด   
เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชาวบ้าน  ผมรู้หน้าที่ผมดีไม่จําเป็นต้องมานั่ ง
ในเทศบาลให้เจ้าหน้าที่เขารําคาญหรอก  บทบาทหน้าที่เขาตั้งไว้หมดแล้วว่า  
ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายเจ้าหน้าที่  เขามีหน้าที่เรียบร้อยแล้ว  สมาชิกมาก็ไม่รู้จะทํา
อะไรแล้ว  จริงๆ  แล้วผมก็อยากมาแต่ไม่รู้จะมาทําอะไร  ถ้าไม่มีธุระอะไร      
ฝากด้วยนะครับ  3  เดือนกว่าแล้วที่นายกฯ  ได้สัญญาเอาไว้ว่าให้เทศบาลตําบล
ท่าประจะท้ิงขยะแค่  3  เดือน  ผมพูดวันนี้ก็หลายเรื่องแล้วไม่มีเรื่องไหนที่ผมพูด
แล้วไม่เป็นเรื่องให้สมาชิกโต้แย้งมาได้เลยครับ  ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ชะอวด  ผมก็จะดูแลเทศบาลตําบลชะอวด  และเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน  ยังมีอีกเรื่อง  เรื่องทําบุญตักบาตรวันปีใหม่  ความคิดเห็นส่วนตัวของ
ผมช่วงนี้โควิดตลาดล่างก็มีอยู่  3 – 4  คนแล้ว  ตอนนี้ไม่รู้ใครมาจากไหนกันบ้าง  
ตักบาตรมีคนมากันเยอะและพวกเราก็เดินไปยกมือไหว้สวัสดีปีใหม่  พ่ีน้องทุกคน
ก็ยืนตักบาตรกัน  ผมคิดว่ามันเสี่ยง  มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ  ไม่ได้ให้
ทําตามที่ผมคิด  หวังว่าเรื่องที่ผมพูดมาอาจเป็นประโยชน์บ้าง  หรือหากผิดพลาด
ประการใดผมก็ขอโทษ  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบ
ในเทศบาลตําบลชะอวด  ที่ทํางานร่วมกันแล้วให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ใครให้
เกียรติผม  ผมก็ให้เกียรติเขา  ผมเป็นคนง่ายๆ  ไม่ได้มีอะไร  ไม่ถือสาไม่ถือตัว    
ปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงในไม่กี่วันนี้   ส่งท้ายปีเก่าต้ อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคน           
มีความสุข  ความเจริญในหน้าที่การงาน  คนคิดดีก็ให้ได้ดี  คนที่คิดไม่ดีก็แล้วแต่  
สําหรับผมวันนี้ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณท่านสุธรรมค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่ออีกไหมคะ  เชิญคุณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ประธานสภาเทศบาล สุดชาย  นาคปลัด   
นายสุดชาย  นาคปลัด เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องไม่มากจะพูดเรื่องขยะ  สท.สุธรรมได้พูดไปแล้ว  ผมคิดว่าน่าจะปรับปรุง

นะครับ  ผมไปดูหลายครั้งแล้วการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ  ในฐานะผมเคยบริหาร
เทศบาลมาก่อนเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีดูแลเรื่องสาธารณสุข  ภรรยาผมได้
ฝากจากโรงพยาบาลว่า   เรื่องสาธารณสุขสําคัญที่สุดขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น  แต่ทําไมหาคนมารับผิดชอบโดยตรงไม่ได้สักคนการติดต่อ
ประสานงานเรื่องโควิด  ก็ไม่มีคนกล้าตัดสินใจ  ผมไม่เข้าใจว่ามันยากตรงไหน  
แค่หาคนมารับผิดชอบโดยตรง  ผู้บริหารสั่งการเป็นคําสั่งว่าคุณต้องรับผิดชอบ



๑๑ 
 

เรื่องนี้  ถ้ามีปัญหาผมรับผิดชอบเอง  คนอ่ืนเขาก็กล้าทํา  เมื่อทางโรงพยาบาล
ติดต่อมาโยนไปทาง อสม.  อสม.ก็โยนไปต้องใช้เวลาเป็นครึ่งวันกว่าจะรู้ เรื่อง         
ที่ อ่ืนในชนบท  อบต.ต่างๆ  ผมคิดว่าเขามีความพร้อมทั้งผู้นําและอสม.           
แต่ในเขตเทศบาลของเรา  แปลก  เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีเลย  ผมฝากไปยังผู้บริหาร     
ให้ตัดสินใจไปเลยว่าใครต้องปฏิบัติ  ถ้าไม่มีก็ต้องหามา  เปิดตําแหน่ง  ผอ.กองให้
เขาเลยไม่ต้องยุ่งยาก  เพราะเป็นเรื่องสําคัญที่โรงพยาบาลบอกมากับภรรยาผมว่า
ให้ช่วยด้วย  เรื่องขยะก็เหมือนกัน  เมื่อเราไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  ทุกอย่างก็
ออกมาไม่ดีตั้งแต่ความสะอาด  ผมขี่รถผ่านมาเมื่อกี้สายโทรศัพท์ตั้งแต่สะพาน
จนถึงสถานี  ยังไม่รู้เลยว่ารองนายกคนไหนรับผิดชอบเรื่องอะไร  ผมเชื่อว่า
นายกเทศมนตรีตั้งใจทํางาน  แต่ผมไม่รู้ว่ารองนายกเทศมนตรีคนไหนทําหน้าที่
อะไร  ผมฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณ  คุณสุดชาย  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญคุณศักดาค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศักดา  สมัยแก้ว กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  กระผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล ศักดา  สมัยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชะอวด  ผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่ง  คือ

เรื่องโควิด  19  ของพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราไม่สมควรไปตัดเงินเดือนเขา  
พนักงานเหล่านี้เขาไม่ได้ตั้งใจ  เขาเป็นบุคคลแค่กลุ่มเสี่ยง  จะไปตัดเงินเดือนเขา  
ผมก็รับไม่ได้  ฝากประธานไปยังผู้บริหารด้วย  พนักงานเดือนร้อน  ลูกเมียเขาจะ
กินยังไง  ไปตัดเขา 10  วัน  14  วันอย่างนี้  และอีกเรื่องงานประเพณีตักบาตร
ผมคิดว่าน่าจะจัดให้มีการทําบุญตักบาตร  เพราะมันเป็นประเพณีของคนชะอวด
มาตั้งนานแล้ว  อย่างกรณีญาติๆ   กลับมาบ้านแล้วก็มาทําบุญตักบาตร ผมเห็น
ด้วยครับที่จะมีการทําบุญตักบาตร  ขอบคุณครับ 

นายกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะคุณศักดา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง กราบเรียนท่านประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  มีอีกเรื่องผมยังไม่ได้ถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่จะโอนงบประมาณสองแสนบาทไปทําทางเท้าซอยวังค้างคาว  กว้าง  2.6  

เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  31  เมตร  งบประมาณโอนมา  สองแสนบาท            
ผมอยากเรียนถามว่าต้องใช้งบประมาณถึงสองแสนเลยหรือครับ  แค่กว้าง  2.60  
แล้วยาว  31  เมตร  รวมแล้วถ้า  85  ตารางเมตร  ผมไม่รู้ว่าตารางเมตรละ
เท่าไหร่  เพราะรวมเนื้อที่แล้ว  80.60  ตารางเมตร  ประมาณการไว้สูงมาก  
เมตรละพันก็ยังไม่ถึง  สองแสน  จะเทหนาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆ  ทํามาโดยใช้
งบประมาณไปสองแสน  ผมเรียนถามนะครับ  ปกติคอนกรีตตารางเมตรหนา  
16  ซม.ตารางเมตรละประมาณ  300 – 400  บาท  ผมคิดว่าตั้งประมาณการ
ไว้สูง  แต่ถ้าตั้งไว้สักหนึ่งแสน  ผมก็เห็นสมควร  ผมไม่รู้เลยถามไว้ก่อน  ต้องบอก
ด้วยว่าจะทําอย่างไร  อยู่ๆ  มาโอนมาสองแสนมันเกินราคาจริงมาก  ฝากด้วย
ครับท่านประธาน  ผมบอกไว้ก่อนผมตรวจสอบนะครับผมผิดกับคนอ่ืนนะครับ  
อย่ามาโกรธกันทีหลังถ้าตารางเมตรละ  300  ก็ตกประมาณ  20,000.-      
กว่าบาท  ผมได้ไมท่้วงติงอะไรแค่ถาม  งบประมาณสองแสนเป็นงบประมาณของ
ประชาชน  ผมเลยต้องพูดให้กระจ่าง  ฝากด้วยนะครับท่านประธานต้องทําให้เป็น
ลําดับขั้นตอนไปนะครับ  ขอบคุณท่านประธาน 



๑๒ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณมากค่ะคุณสุธรรม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อไหมคะ  ถ้าไม่มีเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีค่ะ 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง เรียนประธานสภาเทศบาล  เพื่อนสมาชิก  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้าส่วน  ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่าน  ตามที่ท่าน สท.สุธรรมได้พูดเรื่องคูระบายน้ําซอยวังค้างคาว  

กระผมให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายแบบมาให้ท่านสมาชิกว่าทําไมงบประมาณการไว้สูง  
เพ่ือที่จะได้เข้าใจตรงกันจะให้กองช่างชี้แจงในส่วนตรงนี้ด้วย     ส่วนเรื่อง
ค่าตอบแทนของพนักงานขออนุญาตท่านประธานให้ท่านปลัดเป็นคนชี้แจง
รายละเอียด  ขออนุญาตครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  เชิญท่านปลัดชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษบา  จิตต์รัว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิก  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ที่เคารพทุกท่าน  ขออนุญาตนําเรียนข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกได้ทราบ   
 เรื่องแรก  เรื่องการเก็บขยะ  ที่มีทั้งรายปีและรายเดือน  ตรงนี้ เนื่องจาก

สถานการณ์โควิด  ทางฝ่ายจัดเก็บรายได้ได้ทําการสอบถามชาวบ้านว่า  ถ้าเก็บ
ครัวเรือนละ  10  บาท  ถ้าเก็บรายปีท่านเห็นจะสมควรหรือไม่  ก็มีอยู่  2   
กรณี  บางท่านก็ให้เก็บเป็นรายปี  120  บาท  ไม่มีปัญหา  แต่บ้างบ้านขอเป็น
รายเดือน  ฉะนั้นทาง  กองคลังมีการเก็บทั้งแบบรายปีและรายเดือนตามความ
สมัครใจของประชาชน  สําหรับเก็บค่าตลาดก็เช่นกัน  ผู้รับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล  ได้ไปสํารวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าว่ามีอยู่สอง
ข้อเหมือนกัน  บางคนก็บอกว่าให้เก็บรายสัปดาห์  บางรายให้เก็บแบบรายวัน  
ตรงนี้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ก็ได้ทําตามความสมัครใจของพ่อค้าแม่ค้าเลยเก็บ
รายสัปดาห์และรายวัน  ทั้งหมดในการจัดเก็บรายได้เราก็เอาความต้องการของ       
พ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก   

 อีกเรื่อง  ให้ตีเส้นจราจร  อย่างที่คุณสุธรรมได้พูดมาปลัดก็เห็นอยู่เหมือนกันว่า
ตรงนั้น มีรถยนต์จอดอยู่ทําให้รถไม่สามารถผ่านไป- มาได้  เรื่องค่าตอบแทนของ
คนงานที่ท่าน สท.สุธรรมอภิปรายว่าไปตัดค่าจ้างคนงาน  ทุกคนก็ไม่อยากจะตัด
ค่าจ้าง  แต่เจ้าหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ขออนุญาตเล่าเรื่องความ
เป็นมาให้ทุกคนได้รับทราบ  ทุกคนที่ทํางานท่ีเทศบาลท่านก็คงคิดว่าเป็นพนักงาน
ของเทศบาล  ขออนุญาตนําเรียนว่าเมื่อก่อนพนักงานจ้างของเทศบาลจะเป็น
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชา
ของนายกเทศมนตรี   ปลัด เทศบาล  หั วหน้าส่ วนที่ควบคุมกํากับดูแล             
แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามมาตรา  35  ของ  พรบ.บริหารบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ได้กําหนดไว้ใน  พรบ. ดังกล่าวว่า ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  เทศบาลจะกําหนดสูงกว่า ร้ อ ย ล ะ   4 0    
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่ได้  และในการจ่ายค่าจ้างของพนักงานจ้าง
และลูกจ้างนั้นต้องนํามาจากเงินรายได้  เงินอุดหนุนจ่ายไม่ได้   เมื่อประมาณ
เดือน  เมษายน  ท่านนายกฯ ยังไม่ได้เข้ามาบริหารงาน  ปลัดในฐานะปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรี  ทางกองคลังก็ทําเรื่องมายังงานบุคคล  สํานักปลัด        
ว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคคลติดลบอยู่ประมาณ  เกือบ  2  ล้านบาท    ผู้รับผิดชอบ
ตรงนั้นคือนายกฯ  แต่ตอนนั้นปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้หารือไปยังจังหวัดและ



๑๓ 

 

มีหนังสือแนวทางซักซ้อมว่า  กรณีที่ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาลเกิน  จะทํา
อย่างไรได้บ้าง  ซึ่งในเรื่องดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติไว้   
โดยให้เทศบาลปรับพนักงานจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ  เพราะกรณีนี้ไม่ใช่เกิด
ขึ้นกับเทศบาลตําบลชะอวดแห่งเดียวเท่านั้น  แต่เกิดกับที่อ่ืนด้วย  เกิดก่อน
เทศบาลตําบลชะอวด   ซึ่งของเทศบาลได้ช่วยมาตั้งแต่  ปี  2555  เพราะเทศบาล   
มีรายได้รับเข้ามาน้อย  รัฐบาลอุดหนุนเข้ามาน้อย  รายจ่ายเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น     
ทุกวัน  ตอนนั้นท่านนายกพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง   ยังไม่ได้เข้ามาเมื่อค่าใช้จ่าย      
ด้านบุคคลติดลบ ถ้ายังให้พนักงานจ้างอยู่ในสถานะเดิม ก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย  
เลยปรับลดพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นจ้างเหมาบริการลูกจ้างเอกชน  ซึ่งได้มี
หนังสือของกระทรวงมหาดไทยว่าการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเป็นการจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วันนั้นเมื่อปรับพนักงานจ้างทั่วไป
เป็นจ้างเหมาบริการ  จํานวน ๓๙ คน ค่าใช้จ่ายตรงนั้นไม่คิดตามมาตรา  35   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รับค่าจ้าง
จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๑๐๐ บาท เท่ากับค่าจ้างลูกจ้างโครงการที่เทศบาลได้
จ้างไว้ก่อนแล้ว   ซึ่งเทศบาลจะให้ค่าจ้างแตกต่างไม่ได้  ค่าจ้างนี้ไม่ใช่เป็น
เงินเดือน  แต่เป็นค่าจ้างที่ทํางานจะคิดเป็นเงินเดือนไม่ได้   ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2547           
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  แต่ทั้งหมดต้องปรับลดมาเป็นลูกจ้างเหมา
โครงการ  โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  นายกเทศมนตรีเป็นผู้ว่าจ้าง  ลูกจ้าง      
เข้าที่มาเป็นผู้รับจ้างในสัญญาจ้าง  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย         
ที่  มท.0808.2/ว4044  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  ได้กําหนดไว้ว่ า  
การจ้างเอกชนให้พิจารณาคัดเลือกจากผู้มีความรู้   และมีประสบการณ์             
ที่เหมาะสมกับการจ้าง  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บรรลุตามวัตถุประสงค์และโดยลักษณะการจ้างเหมาบริการเป็นงานที่มุ่งผลสําเร็จ
ของงาน  ที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กําหนดเป็นสําคัญ  ตามข้อตกลงการจ้าง  
หรือสัญญาผู้นั้น  หากเอกชนไม่ทําตามสัญญาจ้างนั้น  ให้หาผู้รับจ้างมาทํางาน
แทนได้หรือบอกเลิก  ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหากเกิดการเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    เนื่องจากการไม่มาทํางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดค่าปรับสําหรับความเสียหายนั้น  ดังนั้นลูกจ้างที่กวาดขยะ ที่สัมผัส      
เสี่ยงสูง จะให้มากวาดขยะแม่ค้าในตลาดก็กลัว  เลยต้องให้กักตัว  เมื่อกักตัวแล้ว 
นายกเทศมนตรีในฐานะผู้ว่าจ้าง    ต้องปรับเงินค่าจ้าง ซึ่งในสัญญาจ้างกําหนด    
ว่าเมื่อลูกจ้างไม่มาทํางาน  ตามสัญญาจ้างให้ปรับวันละ  300   บาท  นั้นคือ
สัญญา  เลยต้องหักตามสัญญาจ้าง ขอนําเรียนตรงนี้ว่าตอนนี้ที่ เข้าใจว่าเขา    
เป็นพนักงานจ้าง  จริงๆแล้วไม่ใช่พนักงานจ้างแต่สถานะเป็นลูกจ้างเอกชน          
จ้างรายวันในวันที่เรากําหนดไว้ในสัญญา  เมื่อเขาไม่มาทํางานเทศบาลก็ต้องปรับ
วันละ  300  บาท  ตรงนี้ขอนําเรียน  ปลัดก็เห็นใจนะคะตรงนี้  แต่ปลัดต้องยึด
สัญญาจ้างเป็นหลัก  ลูกจ้างเองเขาก็เข้าใจนะคะ  แต่การที่เขาไปพูดบางครั้งท่าน  
สท.ท่านอาจไม่รูว้่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไร  แต่ตัวเขาเองเขารู้เพราะปลัดได้ชี้แจง



๑๔ 

 

ให้เขาทราบตลอด  ว่าถ้าเขามาทํางานไม่ได้  ให้หาญาติพ่ีน้องมาทําแทนได้ก็ได้   
แต่ถ้าหาคนมาทํางานแทนไม่ได้ เทศบาลจะหักค่าปรับวันละ ๓๐๐  บาท      

                                           ตามสัญญาจ้าง   นั้นคือเรื่องของลูกจ้างเหมาเอกชน 
 เรื่อง อสม.  ขออนุญาตพูดว่าบางท่าน  ที่ท่าน สท.สุธรรมพูดว่า อสม.มีจิตใจ

สาธารณะ  ส่วนใหญ่  อสม.  มีจิตสาธารณะ  ที่ผ่านมาที่ เทศบาลใช้งานไม่มี            
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ก็จะช่วยกันทุกงาน  นอกจากจะมีสวัสดิการอะไรเทศบาลก็ให้เขาไป  
แต่เนื่องจากเม่ือก่อนระเบียบไม่ได้กําหนดให้เทศบาลจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ อสม.
แต่เมื่อมีสถานการณ์โควิด  ซึ่งเทศบาลต้องรับผิดชอบในการดูแลประชาชน         
ในเรื่องดังกล่าวหลายอย่าง  จึงได้มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย                                           
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว4116  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2561       
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ซึ่งในหนังสือ
ดังกล่าวสรุปได้ว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้กําหนดคํานิยาม      
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไว้  ก็หมายถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและบุคคลที่เทศบาล      
ใช้งานก็คือ  อสม.คัดกรองศูนย์พักคอยตรงนั้นท่านนายกเทศมนตรีก็ได้มีคําสั่ง   
ให้  อสม.เดินทางไปราชการตามระเบียบ และเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  ถ้าเกิน  6  
ชั่วโมง  ได้  120  บาท  ถ้าเกิน  12  ชั่วโมงได้   240  บาท  และก็มีการ     
เบิกเบี้ยเลี้ยงให้กับ อสม.ด้วย  และได้มี   อสม.บางท่านได้บอกกับปลัด            
ว่าขอเจ้าหน้าที่ไปประจําที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลตําบลชะอวดด้วย   ปลัดก็
บอกว่าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้โดยตรงคือ นางรัตนาพร แก้งคง หลังจาก   
น้องเขาได้ย้ายไปก็ให้นางประไพ  หลอดศิลป์  กับนางสาวชบา บุญแก้ว              
ซึ่งนางสาวชบาก็มีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถไปได้ก็เลยให้นางประไพลงพ้ืนที่แทน  
นางประไพไปให้กําลังใจ  แวะเวียนสอบถาม  ตามที่ท่าน  สท.บอก  ปรากฏว่า  
อสม.ท่านนั้นบอกให้คนมาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่านางประไพนั้นได้เบี้ยเลี้ยง
หรือไม่  เพราะนางประไพไม่ได้อยู่ศูนย์พักคอยตลอด  เขาไม่ได้บอกกับท่าน     
สท.ทั้งหมด  แต่มีคนมากระซิบบอกกับปลัดว่าเขาให้ตรวจสอบนางประไพ           
นางประไพทํางานด้วยจิตสาธารณะโดยไม่ได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเลย  สําหรับการตั้งด่าน
ตรวจโควิดฝั่ งตะวันตกขอนําเรียนกับท่านสุธรรมว่า  พนักงานป้องกันฯ          
ของเทศบาลมีทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างโครงการ  ตามระเบียบแล้ว
ลูกจ้างโครงการคือผู้รับจ้างจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกค่าอาหารไม่ได้  ถ้าเขาเกิด      
เสี่ยงขึ้นมาก็หักค่าจ้าง  วันละ  300  บาท  อีก  ฉะนั้นทางหัวหน้ามนตรี         
ซ่ึงเป็นคนรับผิดชอบได้มาคุยกับปลัดว่าจะเบิกเบี้ยเลี้ยงอย่างไรดี  ถ้าเบิกเบี้ยเลี้ยง
ก็เบิกเงินค่าอาหารไม่ได้แล้วอาหารในแต่ละวันใครจะรับผิดชอบ  ก็เลยแนะนํา
มนตรีว่า   ถ้าไม่เบิกเบี้ยเลี้ยง  ก็เบิกค่าอาหารได้ คนละ  50  บาท/มื้อ  ลูกจ้าง
โครงการจะเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารไม่ได้ อสม.ก็ได้ถาม พนักงานป้องกันฯ  
เขาได้อะไรบ้าง  ทําไมเขาไม่ได้เบี้ยเลี้ยง  ปลัดได้ประสานผู้อํานวยการกองคลัง
ได้รับคําตอบว่าถ้าพนักงานป้องกัน  ไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง แต่เบิกค่าอาหารคนละ  
50 บาท ต่อมื้อ  อสม.ก็ต้องเบิกค่าอาหาร  เหมือนกัน ปลัดก็ได้คุยกับมนตรี      
ว่า  อสม.ที่เขาไปอยู่เวรด่านโควิดฝั่งตะวันตก  มนตรีได้จัดอาหารให้เขาหรือไม่       



๑๕ 

 

ให้ครบทั้ง  3  มื้อไหม  มนตรีก็ยืนยันว่าจัดอาหารให้ครบ  เทศบาลก็ไม่เบิก     
เบี้ยเลี้ยงให้  เพราะได้จัดอาหารให้แล้ว   มี อสม.บางท่านไม่พอใจที่ไม่เบิกเบี้ย
เลี้ยงให้ก็เลยไม่มาทํางาน  ถามว่านี้หรือคนที่มีจิตสาธารณะหรือ  แล้วพูดไปอีกว่า
เจ้าหน้าที่มีเงินเดือน  เราทํางาน เราสอบเข้ามาเราก็มีเงินเดือน   เขาไปเล่าให้ท่าน   
สมาชิกฟัง   แต่เขาเล่าเฉพาะบางส่วนว่าเจ้าหน้าที่ไม่อํานวยความสะดวก         
พอเจ้าหน้าที่มาหาว่าไม่อยู่มากินเบี้ยเลี้ยง  ปลัดให้ท่านสมาชิกไปตรวจสอบนะค่ะ  
ตั้งแต่มีโควิดปลัดไม่เคยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงสักบาท  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่เคย   
เบิกเบี้ยเลี้ยงนอกจากพนักงานป้องกันฯ   ที่เบิกเป็นค่าอาหารบางส่วนเท่านั้น  
ขอนําเรียนให้ทราบนะค่ะ  และเรื่องต่อไปเรื่องที่เขานําเรียนกับท่านสมาชิก       
สุธรรมปลัดคิดว่าน่าจะเป็นคนๆ  เดียวกัน  ว่าเขาได้ส่งเรื่องเต้นแอร์โรบิค         
ว่าสองหมื่นบาท  ขอนําเรียนว่ายังไม่ได้เข้าพิจารณา เงินสองหมื่นบาทเขา         
ได้ขอ สปสช .ของเทศบาลตําบลชะอวด  การที่จะผ่านงบประมาณตรงนี้ท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลชะอวดเป็นประธาน  สปสช. ของเทศบาล  มีปลัดเป็น
กรรมการ  มี ผอ.คลัง  มีสาธารณสุขอําเภอ  ท้องถิ่นอําเภอ  เป็นกรรมการ
กองทุน  สปสช.  ซึ่งเขาส่งเรื่องมาต้องเข้าอนุกรรมการก่อน  คณะอนุกรรมการ
พิจารณาในเรื่องที่ส่งมาและเข้าคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ว่าจะให้คนที่เสนอ
โครงการดําเนินการหรือไม่   ตามงบประมาณที่ขอ  ถ้าปลัดดู ในเบื้องต้น
งบประมาณจะเห็นได้ว่ามีค่าเครื่องเสียง  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ก็ได้ดูแค่ผ่านๆ  ยังไม่ได้
ผ่านแต่ต้องรอ  หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาล  สาธารณสุขที่ ขอ
เงินกองทุน สปสช. ของเทศบาล  ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการต้องพิจารณา       
นัดประชุมหลังจากนี้   ถ้าคณะกรรมการเห็นด้วยตามระเบียบ  กองทุน  สปสช.  
ก็คงเห็นชอบ  นําเรียนว่ายังไม่ได้เข้าคณะกรรมการพิจารณา  จะเข้าเร็วๆ         
นี้   เพราะยังตกค้างอยู่อีกหลายเรื่อง  และเรื่องที่ปลัดขอนําเรียนท่านสมาชิก    
สุดชาย  นาคปลัด  เรื่องของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตอนนี้ก็เป็นที่น่าหนักใจ  
ท่านรองปลัดจอมพลภัทรท่านก็ย้าย  รอรองปลัดใหม่เข้ามาแทนคือเป็นการย้าย
สับเปลี่ยน   แต่ตําแหน่งของ  ผอ.กองสาธารณสุขมีตําแหน่ง  แต่ไม่มีใครสมัครใจ
ที่จะย้ายมาเพราะว่า  ตําแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขเป็นตําแหน่งวิชาชีพ ที่ขาด
แคลน  ตอนนี้ก็หวังเพียงบัญชีกรมส่งเสริมฯ  ที่สอบไป  ถ้าเขาเลือกลงที่เทศบาล
ตําบลชะอวดชะอวด  ถือว่าโชคดี  จะมีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยตรง  ตอนนี้ต้อง
ยอมรับว่างานสาธารณสุขล่าช้ามาก  เพราะว่าบางเรื่องนางประไพและนางสาว
ชบา  และตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขก็ว่าง  ฝากท่านสมาชิกสุดชาย       
นาคปลัด  ด้วยนะค่ะว่ามีใครที่ต้องการจะย้ายมาดําร งตําแหน่งดังกล่าว          
ท่านนายกเทศมนตรีเต็มใจรับทั้งสองตําแหน่งนี้   เพราะเนื่องจากสถานการณ์                                           
โควิด   อยากได้ตําแหน่งทั้งสองตําแหน่งนี้มากที่สุดที่จะมาขับเคลื่อน  เพราะปลัด
เองไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องงานสาธารณสุข  แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมา         
นี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้งานของกองสาธารณสุขล่าช้า  แต่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไป
ช่วยก็ตั้งใจเต็มที่ตามที่เขามีความรู้ความสามารถ  ฝากท่านสมาชิกสุดชาย                                           
ช่วยบอกคุณนายท่านด้วยนะคะ  ว่าหากมีพยาบาลวิชาชีพคนใดจะมา                                           
ทางเทศบาลตําบลชะอวดยินดีค่ะ   ขอบคุณท่านสมาชิทุกท่านที่ได้มาแจ้ง                                           
ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ  เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาในส่วนที่ทุกท่านสะท้อนกลับมา  



๑๖ 

 

  เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะแก้ไข  เรื่องสุดท้ายเทศบาลตําบลชะอวดได้รับแจ้งจาก
โรงพยาบาลชะอวดว่า  นายประจวบ  คงสุด  อาศัยอยู่ถนนตลาดล่างสาย  2  
ตําบลชะอวด  มีผลการตรวจ  ATK  เป็นบวก  มีทามไลน์ของนายประจวบ                                           
คงสุด  นั่งดื่มน้ําชาของร้านบังอ้วน  ข้างวัดศรีมาประสิทธิ์จากการสอบสวนโรค  
โรงพยาบาลชะอวด  ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย  ฉะนั้นให้บุคคลที่ไปนั่งกินน้ําชา
บังอ้วน  ให้ไปรับการตรวจ  ATK  วันนี้   เวลาบ่ายโมง  ณ  โรงพยาบาลชะอวด  
ทางโรงพยาบาลฝากประชาสัมพันธ์มา  ท่านใดที่อยู่ในกลุ่มนั่งร้านน้ําชาบังอ้วน    
ก็ไปตรวจ ATK  เพ่ือความปลอดภัยของท่านเอง  ในส่วนของปลัดก็ขอนําเรียน
เพียงแค่นี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะท่านปลัด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมขออนุญาต  ผมยังไม่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล รับคําตอบประเด็นที่ผมถามไปครับ  ถ้าท่านไม่ตอบก็ไม่เป็นไรปิดประชุมเลยก็ได้ 
 ยังมีเรือ่งบ่อขยะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะชี้แจง   
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนและ 
นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงเรื่องลูกจ้างอันนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหน

อยากจะหักค่าแรงของลูกจ้าง  แต่ต้องทําตามระเบียบ  ส่วนเรื่อง  อสม.ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีเบี้ยเลี้ยงให้เฉพาะศูนยL์Q  ส่วนจุดคัดกรองไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้     
แต่มีอาหารให้  ส่วน  อสม.จะประชุมทุกสิ้นเดือนต้องถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ตามที่ท่านสุธรรมได้บอกมาว่ามีการขัดแย้งอะไรส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่บ้าง        
และจะดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น  ส่วนเรื่องของท่าน  สท.  
สุดชาย  นาคปลัด  ผมได้ตั้งคณะทํางานไว้แล้ว  มีแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่  เรื่องรักษาความสะอาด  หลังจากนี้ก็จะกําชับเจ้าหน้าที่
อีกชั้นหนึ่งเ พ่ือให้การติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล  ผมไม่ทราบว่า           
ทางโรงพยาบาลไม่สะดวกในด้านใดบ้างในการติดต่อประสานเรื่องสถานการณ์      
โควิดกับเทศบาล  ซึ่งจริงๆ  คณะทํางานที่ได้ตั้งไว้ก็ได้ติดต่อกับโรงพยาบาลแล้ว 

   ตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ติดต่อประสานงานกับผมอยู่  ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็น
เพราะเขาสะดวกต่อการตัดสินใจหรือเปล่าครับ  ไม่แน่ใจว่าด้านใดบ้าง        
เดี๋ยวผมจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้ติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการ       
ตามที่  สท.สุดชาย  นาคปลัด  แนะนํา  ส่วนเรื่องตลาดคนเดิน  ผมให้เทศกิจ    
เข้าไปดูแล  แม่ค้าทุกคนต้องขึ้นทะเบียน   และเรื่องขยะผมมอบหมายให้     
รองศุภโชคเป็นผู้ดําเนินการ  ขออนุญาตให้รองศุภโชคเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องขยะ           
ขออนุญาตครับท่านประธาน 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญท่านรองศุภโชค  บุญอนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศุภโชค  บุญอนันต์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าทุกภาคส่วน 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายศุภโชค  บุญอนันต์  รองนายกเทศมนตรีตําบลชะอวด  ตามที่        

สท.สุธรรมได้สอบถามมาที่ปรากฏตามรูปภาพที่ท่านได้มาชี้แจงในสภาแห่งนี้     



๑๗ 

 

รูปนั้นที่ท่านได้ไปถ่าย  เนื่องจากก่อนหน้านี้  2  อาทิตย์ ฝนตกมากเลยทําให้
ถนนบางส่วนที่นําขยะไปทิ้งข้างในเกิดการชํารุด  ทําให้รถขยะไม่สามารถเข้าไป    
เทขยะข้างในได้   จึงทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นในขณะที่ท่านไปถ่ายรูปทางกระผม        
ได้ดําเนินการแก้ไขก่อนหน้านั้นแล้ว  แต่เนื่องจากรถของเทศบาลตําบลท่าประจะ
ที่ เราได้ขอความร่วมมือเขาก็มา เกลี่ยขยะให้ ในวันนั้นปรากฏว่ารถเสีย            
แล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ไปจัดการขยะ   ตรงนั้นเรียบร้อย  โดยดันไปไว้ด้านใน  แล้วมี   
พ่ีน้องประชาชนบางส่วนที่นําขยะมาทิ้งด้านหน้าของกองขยะที่ท่านได้ เห็นแล้ว  
ท่านได้ถ่ายรูปมา  เนื่องจาก   พ่ีน้องบางคนเขาไม่ยอมเข้าไปทิ้งข้างใน  ณ  วันนี้
กองขยะมีขยะอยู่ประมาณ  70,000 – 80,0000  ตัน  กระผมและ
นายกเทศมนตรีได้คุยไว้กับภาคเอกชนบริษัทเข้ามากําจัดขยะ  ตอนนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ  เนื่องจากบริษัทเอกชนเขาจะมาลงทุน ในการกําจัดขยะร้อย
เปอร์เซ็นต์  โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาล  อีกอย่างหนึ่งทางจังหวัดเคยมี
หนังสือสั่งการเข้ามาให้ทางเทศบาลตําบลชะอวดเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บขยะ  
เพ่ือกําจัดขยะในอนาคตต่อไป  ปริมาณขยะที่บริษัทเอกชนต้องการ  ณ  วันนี้  
วันละ  50  ตันต่อวัน  จึงจะคุ้มทุนต่อการก่อสร้างโรงงาน  เพ่ือกําจัดขยะและ
ผลิตไฟฟ้าออกมา  ต่อไปขยะกองที่มีอยู่  6 – 7 พันตัน/ปี  เราสามารถย่อยได้
ภายใน  1  ปี  หรือถ้ามีอะไรเพ่ิมเติมผมขออนุญาตท่านประธานให้ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีผู้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  ขออนุญาตครับ   

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณท่านรองศุภโชค  เชิญท่านที่ปรึกษาค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิสุทธิ์  พิชัยยุทธ์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิก  หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องกองขยะที่ท่านรองศุภโชคชี้แจงให้ท่านสมาชิกและหัวหน้าส่วน

ได้รับทราบเพิ่มเติม  ผมขอเอ่ยถึงวาระการประชุมในวันที่ 27  สิงหาคม  2564  
สภาฯ  ได้อนุมัติให้เทศบาลตําบลท่าประจะใช้บ่อขยะของเทศบาลชะอวด      
โดยเทศบาลตําบลชะอวดจะให้ใช้บ่อขยะ  ใน  3  เดือนแรก  โดยทําสัญญา  
MOU  ไว้เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2564  -  31  ธันวาคม  
2564  หลังจากนี้   ถ้าเทศบาลตําบลท่าประจะยังต้องการทิ้งขยะก็ให้ทําหนังสือ 

 ร้องขอมา  โดยเทศบาลตําบลท่าประจะจะดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับ
เทศบาลตําบลชะอวด  ข้อตกลงต่าง ๆ  ที่มีตั้งแต่ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เทศบาล
ตําบลชะอวด  และมีเรื่องอ่ืนๆ  ที่ เราจะต้องตกลงกันในแต่ละห้วงเวลา       
เพราะเม่ือสัญญาข้อตกลงฉบับนี้สิ้นไป  เทศบาลตําบลชะอวดจะหารือร่วมกันใหม่        
กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  อันนี้ไม่ใช่เราทําตามอําเภอใจ  ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเราใช้
กฎกระทรวง  ไม่ใช้ทําตามอําเภอใจ  เพราะทางโน้นเขาก็มีกฎหมายเราก็ มี
กฎหมาย  และเราก็มีกฎหมายฉบับเดียวกัน  เพราะฉะนั้นเราต้องมองอนาคต
อย่างที่ท่านรองศุภโชคกล่าวมาเมื่อสักครู่   เทศบาลตําบลชะอวดต้องเป็น
ศูนย์กลางในการกําจัดขยะของอําเภอชะอวด  ด้วยความคาดหวังของจังหวัด  
เพราะว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องสําคัญมาก  ปัจจุบันเทศบาลบ่อขยะของเทศบาลใช้อยู่  
3  องค์กรก็คือ  เทศบาลตําบลชะอวด  เทศบาลตําบลท่าประจะ  อบต.ชะอวด  
ถามว่าโรงงานตั้งได้ไหมถ้ามีขยะแค่นี้  ตั้งได้ไม่  ตั้งไม่ได้ครับ  ปริมาณขยะ       
ไม่เพียงพอ  เพราะการตั้งโรงงานขยะเทศบาลไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น  



๑๘ 

 

เป็นงบประมาณของบริษัททั้งหมด  คาดว่าถ้าเขามาวิเคราะห์แล้วถ้าเป็นปริมาณ
งานขนาดเล็กที่สุด  เขาจะตั้งโรงงาน  15  ล้าน  โดยทุนของบริษัท  เทศบาล   
ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น  สิ่งสําคัญที่สุดที่เราคาดว่าจะได้  ก็คือผลกําไร 
จากการดําเนินการของบ่อขยะ  ส่วนหนึ่งเมื่อเราทํา  MOU  ไปแล้วกําไรส่วนหนึ่ง
เขาจะจ่ายมาให้ยังเทศบาล  นี้คือเป็นการคาดหวังผมว่าอนาคตข้างหน้าเราจะดี
ขึน้    แต่ถ้าเรามองย้อนหลังยิ่งย่ําอยู่กับที่  นั้นคือสิ่งสําคัญ  จริงๆ  เรานัดบริษัท
มาให้ความรู้ในการดําเนินการ   นั้นคือสิ่งที่มองไปข้างหน้า  และถ้าบริษัทเข้ามา
ปัญหาเรื่องขยะของอําเภอชะอวด  อาจจะหายไป  ค่าใช้จ่ายของเทศบาลตําบล
ชะอวดเกี่ยวกับเรื่องขยะ  ผมได้ถามน้องๆ  เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและ   
ผมประเมินอย่างคร่าวๆ  ผมคิดว่าปีหนึ่งไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับกองขยะของเทศบาล  ผมก็ได้ถามไปยังเทศบาลตําบลท่ าประจะ          
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขยะของเขาที่ต้องเสียให้กับเอกชนประมาณเดือนละ  
20,000  กว่าบาท  ที่เขาจ่ายให้เรา   20,0000  บาท  ตามสัญญาที่ได้ทําไว้
กับเทศบาลและเงินนั้นก็ได้เข้าเป็นเงินแผ่นดินทั้งหมด  ถ้าเป็นไปตามที่เรา
กําหนดเอาไว้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอชะอวดจะหมดปัญหา      
ในเรื่องขยะจากเทศบาลตําบลชะอวดที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องขยะปีละล้าน  
อาจจะเหลือแค่  50  เปอร์เซ็นต์ตามที่ผมคาดหวัง   คือสิ่งที่เราได้ผลจากการ     
ที่เราให้เอกชนเข้ามาลงทุน  ทุกที่ที่เขามีปริมาณงานถึงก็จะมีเอกชนเข้ามา       
ให้ความรู้   และเข้ามาดําเนินงาน  เท่าที่เทศบาลนั้นพร้อม  เทศบาลของเรา
น่าจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ในอนาคต  ผมขอชี้แจงเพียงแค่นนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณท่านที่ปรึกษา  เชิญคุณสุดชาย  นาคปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุดชาย  นาคปลัด กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพื่อนสมาชิก  ผู้บริหาร  กระผมฟังเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล การชี้แจงเรื่ องขยะแล้ว  จริ งๆ  แล้ว เทศบาลตําบลชะอวดมี พ้ืนที่ เล็ก  

งบประมาณนิดเดียวจะสร้างโรงงานชีวมวลตรงไหน  พื้นที่ไม่มี  ขนาดสํานักงาน 
   ก็ยังอยู่ในพื้นท่ีราชพัสดุเลย  ถ้าผมเป็นคณะผู้บริหารผมมอบให้  อบต.ชะอวด 
 เป็นคนจัดการ  เราค่อยพลอยนั่งเรือเขา  ที่ประชาชนเลือกสมาชิกขึ้นมา        

เพ่ือ  เป็นปากเสียงดูแลชาวบ้านให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  สมาชิกสภาเทศบาล         
พูดเป็นห่วง เขาไม่ได้สนใจเรื่องไฟฟ้าชีวมวล  เขากลัวว่าเทศบาลตําบลชะอวด    
จะไม่มีที่ทิ้งขยะ  ฝากท่านประธานเรียนไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่าเขากลัวอย่าง
เดียวคือไม่มีที่ทิ้งขยะ  ผมเคยไปประชุมมาหลายครั้งแล้ว  สมัยที่ เป็นรอง
นายกเทศมนตรี   ประชุมแล้วไม่มีใครทําได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหน  เทศบาล
ตําบลชะอวดจะสร้างโรงงานได้ยังไงเทศบาลมีพ้ืนที่ เล็กนิดเดียวจะสร้างได้ยังไง
โรงไฟฟ้าชีวมวล  เทศบาลตําบลชะอวดมีเนื้อที่เท่าไหร่  เราเสนอความคิดให้เขา  
เราน่าจะเป็นคนสนับสนุนไม่ใช่มารับผิดชอบเอง  ฝากประธานด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณ  คุณสุดชายค่ะ  เชิญรองศุภโชคค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศภุโชค  บุญอนันต์ ผมขอเพ่ิมเติมอีกนิดครับ  ที่ท่าน  สท.สุดชายได้พูดมา  ณ  วันนี้เทคโนโลยีได้ไป 
รองนายกเทศมนตรี ไกลมาก  พื้นที่สร้างโรงงานใช้พื้นที่เพียง  200  ตารางวา  ในการกําจัดขยะ   



๑๙ 

 

 ใช้ขยะมาย่อยโดยเครื่องกําจัดขยะพัฒนาไปไกลมาก  ถ้าท่านไม่เห็นท่านสามารถ 
 เปิดดูในยูทูปได้  ขยะเครื่องนิดเดียวเองขนาดเท่ารถกระบะ  ในการย่อยขยะ  
 เมื่อย่อยขยะออกมาแล้วมีน้ําออกมาบางส่วน  น้ําเข้าไปยังบ่อซากเขาเรียกว่า   
 บ่อเก็บทําให้เกิดแก๊สแล้วนําแก๊สมาใช้เป็นพลังงานโดยการเผา  โดยการใช้       
 เตาปรอยเตอร์เป็นเตาไอน้ําขนาดเล็ก  เหมือนกับหัวจักรรถไฟสมัยก่อนต่อเข้ามา  
 พอเอาขยะที่ไล่ความชื้นออกแล้วเข้าเตาเผา  เมื่อเผาเสร็จก็จะเกิดไอน้ําแล้ว
 ไปปลักดันทําให้นําไปผลิตไฟฟ้าได้ในอนาคต น้ําบางส่วนกากที่ออกมาซึ่งใช้
 พ้ืนที่น้อยมาก  ส่วนตัวผมเองผมได้ทําผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวลในการเลี้ยงหมู  
 ผมจึงรู้ดีว่าทําได้อย่างไร  ไม่ได้ใช้พ้ืนที่อะไรมากมายตามที่ท่านคิด  ณ  วันนี้
 เทศบาลมีพ้ืนที่ 16  ไร่   อีกฝั่งหนึ่ง  8  ไร่  อีกฝั่งหนึ่ง  8  ไร่  โดยมีถนน        
 กัน้กลาง  ได้ถมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าต่อไปเราจะตั้งโรงงานใช้พื้นที่น้อยมาก 
 ครับ  ขอบคุณมากครับ 
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุดชายค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุดชาย  นาคปลัด ขออนุญาตครับ  ผมไม่เก่งโซเชียล   ผมไม่ได้โลกแคบ  ผมโลกกว้าง  จริง  ๆ   
สมาชิกสภาเทศบาล แล้วผมเป็นห่วงผลประโยชน์ของเทศบาล  ไม่ใช่ดูแลผลประโยชน์ของผู้อื่น  

ผมกับรองนายกฯ  เรียนปริญญาโทรุ่นเดียวกัน  คุณก็รู้คุณเรียนรัฐประศาสนศาสตร์   
ก่อนจะสร้างโรงงานจะต้องทําอย่างไร  จะต้องทําประชาพิจารณ์กี่ครั้งถึงจะผ่าน  
มาพูดว่าผมโลกแคบ  คุณทําโรงไฟฟ้าชีวมวล  คุณจะย่อยสลายผมไม่ได้ว่ามันคือ
วิธีการของคุณ  แต่ก่อนจะสร้างมันต้องทําประชาพิจารณ์และคุณรู้หรือเปล่าว่า
ข้างล่างบ่อขยะของเทศบาลจะสร้างได้อย่างไร  มันเป็นที่ลุ่ม  เป็นพรุเก่า  
ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมก็พูดเหมือนที่คุณสุดชายพูด  เรามองแค่ผลประโยชน์ของเทศบาล  เราไม่ได้

มองไปถึงเตาเผาขยะ  ถ้าทําได้ก็ดีครับแต่เหมือนที่ท่านสุดชายได้บอกว่าก่อนที่จะ
ทําต้องทําประชาพิจารณ์มากมาย  ทําเรื่องที่เกิดประโยชน์กับเทศบาล  ดูแลเรื่อง
ผลประโยชน์ที่เขาจะมาทําให้ถูกต้อง  ผมเอาแค่นี้คุณจะทําอะไรผมไม่ว่า  คุณเป็น
ฝ่ายบริหารถ้าคุณทําได้ผมก็ดีใจ  ผมอยากให้คุณแก้ปัญหาที่เขานําขยะมาทิ้ง     
กับเรา  ก่อนที่เราจะไม่มีที่ทิ้งเพราะ อบต.ชะอวด   ก็ให้เราได้ทิ้งแล้ว  เขาก็ไม่
อยากให้คนอ่ืนมาทิ้งด้วย  แต่สภาฯ  อนุมัติให้เทศบาลอ่ืนมาทิ้ง  ผู้รับผิดชอบคือ
ใคร  ผ่านสภาฯ  มาแล้ว  ผมนายสุธรรมผมไม่ได้ผ่าน  คนที่ผ่านเขาก็ภาคภูมิใจ   
ว่าเขาได้ทิ้งขยะ  ผมไม่พูดดูถูกใคร  ใครเก่งก็เก่งไป  อย่ามาหาว่าโลกแคบ       
เราอยู่เหมือนพ่ีเหมือนน้องกันมาทํางานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนทุกคน  อย่าเก่ง     
แค่พูดต้องทําได้ด้วยนะครับ   ฝากท่านประธานด้วย  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณ คุณสุธรรมค่ะ  ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงในเรื่องซอยวังค้างคาว 
ประธานสภาเทศบาล ให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงเพ่ิมเติมให้สมาชิกได้ทราบอีกครั้ง

หนึ่งค่ะ 
 



๒๐ 

 

นายอนิรุทธ์  เทพนรินทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และ 
นายช่างโยธาชํานาญงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผมนายอนิรุทธ์  เทพนรินทร์  ตําแหน่ง  นายช่างโยธา

ชํานาญงาน  วันนี้เป็นตัวแทนผู้อํานวยการกองช่าง  ตามที่ท่านสมาชิกสภาท่าน   
สุธรรม  พรหมเรือง  ได้ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการขยายซอยวังค้างคาว  ผมจะ
ชี้แจงเรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้  ประมาณ  200,0000  บาท  ตามที่ได้แจก
เอกสารให้ท่านสมาชิกได้ดูนั้นและแบบแปลนด้วย  ซึ่งความยาวทั้งหมด  31  
เมตร  กว้างเฉลี่ ย   2.60  เมตร  การประเมินราคาจะมีการแบ่งย่อย           
เป็นตามรูปแบบก็จะมีการปรับปรุงยกระดับ  มีการถมทรายรองพ้ืนคอนกรีตก่อน
และมีการเทคอนกรีตหยาบมีคานด้านข้างสองข้าง  ซึ่งคานจะมีเหล็กเสริม        
รางตื้น  คศล.  เพ่ือให้มมีีการระบายน้ําออกทางด้านข้างเพ่ือไปลงอีกช่องทางหนึ่ง  
แผ่นทางเดินเท้าอันนี้ก็ราคาสูง  เนื่องจากแผ่นทั่วไปราคาประมาณ  อยู่ที่  30 - 
50  บาท/แผ่น  ถ้ามีลวดลายราคาประมาณ  50 – 80  บาท  ถ้าท่านสนใจ
สามารถเข้าไปดู  Google  ของบริษัท  SCG  หรือไปสอบถามราคาท้องตลาดก็ได้
นะครับ  ตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ  7  แผ่นต่อตารางเมตร  500  บาท  อันนี้
คือเป็นราคาที่ประมาณไว้  ราคาขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันด้วย  งบประมาณก็ต้องตั้ง
เผื่อไว้ถ้าไม่ตั้งเผื่อไว้ก็ต้องมาโอนงบประมาณเพ่ิมเติมอีกในภายหลัง  แต่สุดท้าย
ต้องมาทําราคาใหม่  ในรูปคณะกรรมการราคากลางอีกครั้งจะยึดราคาปัจจุบัน  
ซึ่งจะได้จากพาณิชย์จังหวัดและราคาจากท้องตลาด  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง ขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพื่อนสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  เราตั้งประมาณไว้  200,000   บาท  ผมก็รู้

ว่าเป็นประมาณการ  แต่เนื้อที่ผมติดใจไม่มีที่ไหนหรอกเนื้อที่แค่นั้น  งบประมาณ  
200,000 บาท  ผมกลัวว่าแค่เงิน  200,000  บาทไม่ต้องผ่านสภาฯ  ทําอย่าง
นี้มันมากเกินไป  ไม่มีที่ไหนเขาทํากันไปสืบมาได้เลยพ้ืนที่กว้าง  2.60  เมตร  
ยาว  31  เมตร  ตารางเมตรละ  1,200  ยังไม่ถึง  200,000  บาทเลย      
เกินราคาท่ีเป็นจริง  ตรงนี้เป็นอํานาจนายกฯไปทํา  แต่ถ้าผ่านสภาฯ  ผมก็ให้ผ่าน
อีกทีหนึ่ ง   แต่นี้ มัน เป็น อํานาจนายกเทศมนตรีจัดจ้ างได้   ไม่ถึ งก็จ้ า ง  
200,000.-  บาท  ถ้าเป็นเงินที่ผ่านสภาฯ  ผมไม่ว่าจะเป็นเงิน  ห้าแสนหรือ   
หกแสน  ผ่านสภาฯ  ใครผ่านก็ผ่านไป  แต่นี้วงเงินแค่  200,000  บาท       
เป็นอํานาจของนายกเทศมนตรี  มันเกินราคาที่เป็นจริง  ผมบอกแล้วถ้าเท
คอนกรีตธรรมดากว้างสูงหนาไม่เกิน  16  ซม  ตารางเมตรละไม่เกิน  400  
บาท  เอา  400x80  ลองคูณดู  มันไม่กี่หมื่น  นั้นรถสิบล้อวิ่งได้เลยนะ คุณจะ
ไปทําอะไรมากมาย  เราเทคอนกรีตเรียบร้อยทําคูระบายน้ําให้เขาก็ผ่านแล้ว     
มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว  ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผมไม่ว่า  นี้ใช้งบประมาณตั้ง
ไว้   200,000  บาท  ที่สวยงามผมไม่ได้ว่า  ทางเท้าสวยงามได้  ผมอยากให้ทํา
ทําไปเลย  ทําได้ทุกที่ผมยินยอมให้ทํา  เพราะชาวบ้ านเขาเดือดร้อนจริง ๆ       
ใช้งบประมาณ  200,000  บาท  คุณคิดดู  400  บาท  คูณไปดูแค่  เจ็ดหมื่น
บาทอํานาจนายกสั่งทําได้  แต่ถ้าผ่านสภาฯ  500,000  บาท   ค่อยมาว่าอีกที       
ในที่ประชุมผมก็ชี้แจงให้สมาชิกได้ฟัง  ผมก็ดูแล้ว  ฝากท่านประธานด้วยนะครับ   



๒๑ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญคุณศักดาค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายศักดา  สมัยแก้ว กราบเรียนท่านประธาน  เพ่ือนสมาชิก  พ้ืนที่ตรงนั้นถึงจะเล็กแต่ก็ทําให้สวย 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเคยเดินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ  ถึงจะเล็กแต่ก็ทําให้สวยได้  ดูดี  มีความมั่นคง 
 แค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ   
นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ เชิญคุณสุธรรมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุธรรม  พรหมเรือง ขออนุญาตท่านประธาน  ผมโดนพาดพิง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   
สมาชิกสภาเทศบาล คุณคิดอะไรเป็น  ผมไม่อยากจะพูดพาดพิงใคร  ผมพูดตามเนื้อผ้าตามเนื้องาน  

ผมไม่ได้พูดเรื่องสวยไม่สวย  เทคอนกรีตตรงไหนไม่สวย  เทศบาลต้องปูตัวหนอน
ทั้งนั้น  เทคอนกรีตแล้วสวยงาม  รถวิ่งได้สะดวกสบาย  แล้วจะไปทํา สี่แสน     
ห้าแสนทําไมเอาเงินตรงนี้ ไปทําตรงอ่ืนที่ยั งไม่ ได้ทํา  ตัดงบตรงนี้มาสัก  
40,0000.-  บาท  ยังทําได้เลย  ผมเป็นช่างก่อสร้างผมพอจะเรียนรู้มามั่ง      
คนที่ไม่รู้ก็พูดว่าทําให้สวย  สวยยังไง  ต้องพูดให้มีหลักการในการพูดไม่ใช่
นําเสนอยกยอเพียงอย่างเดียว  ผมเข้ามาเป็นตัวแทนชาวบ้าน  คือทําให้ชาวบ้าน
เดินสบาย  น้ําไม่ท่วมน้ําไหลได้   สัญจรสะดวก  งบประมาณ  200,000  บาท  
ใครๆ  ก็รับไม่ได้  เฉพาะคนที่รู้นะ  คนที่ไม่รู้อาจจะรับได้  ฝากท่านประธานด้วย
นะครับ  ขอบคุณครับ 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ ขอบคุณค่ะ  เชิญท่านปลัดชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางบุษบา  จิตต์รัว เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ตามที่ท่านสมาชิกสุธรรม  พรหมเรือง  ได้เสนอ  ขอบคุณคุณ    

สุธรรม  พรหมเรือง  ขอบคุณที่ท่านเตือน  ให้เราระมัดระวังในการดําเนินการ  
ฝากทางนายช่างผู้ ประมาณราคากลาง  ขออนุญาตว่ าขณะนี้ เป็นการ              
ตั้งงบประมาณ  ประมาณการราคาตามที่ท่านเข้าใจถูกต้อง  หลังจากนี้แล้วเมื่อจะ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องมีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ถ้ากําหนดราคาสูง  
คณะกรรมการราคากลาง  ต้องรับผิดชอบ  ฝากนายช่างเอาไว้นะคะ  ตามที่ท่าน
สุธรรมได้พูดมาอยากได้แบบคงทนถาวร  สวยงามไม่เน้น  ให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า  
ท่านได้ติงราคามาตรงนี้  ปลัดยืนยันด้วยตําแหน่งของข้าราชการประจํา  ซึ่งเรา
กลัวมากที่สุดเรื่องวินัย  เรื่องอาญา  เรื่องแพ่ง  ให้ท่านได้มั่นใจว่าหลังจากที่ท่าน
ได้ผ่านงบประมาณ  ทางคณะกรรมการราคากลางตามที่มี ผอ.กองช่าง นายช่าง
โยธาและก็มีนายช่างอีกคนเป็นผู้กําหนด ซึ่งสายงานช่างทั้งหมดที่มีความรู้ในเรื่อง
การกําหนดราคากลาง  จะเป็นคนกําหนดราคากลาง  เมื่อได้ราคากลางแล้ว  ให้
ท่านมาตรวจสอบอีกครั้ง  ปลัดเชื่อว่าราคากลางไม่ถึง  200,000.-บาท  
แน่นอน  แต่จะได้รู้ว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่สรุปได้ว่าคณะกรรมการราคากลางต้อง
รับผิดชอบราคากลางค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  ทางฝ่ายบริหารไม่มีส่วนร่วม
ในการกําหนดราคากลาง  นายช่างต้องกําหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่ควรจะ
เป็น  ก็ยืนยันให้ท่านสบายใจได้  ขอบคุณค่ะ 

 
 



๒๒ 

 

นางกุศล  สุขเนาวรัตน์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี  พ.ศ.2564  ขอขอบคุณค่ะ 
 
                    ปิดการประชมุ 

 
 
 
(ลงชื่อ)      

                                                     (นางบุษบา  จิตต์รัว) 
                             ปลัดเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาลตําบลชะอวด 

 
 

            (ลงชื่อ)                         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                      (นายศักดา  สมัยแก้ว) 

 
 
 (ลงชื่อ)                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภูสิทธ ิ 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  2  ครั้งที่  2  แล้วในการประชุมสภา 

เทศบาลตําบลชะอวด   เมื่อวันที่  28  เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.2564 

 

 



๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


