๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
๑0

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

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

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

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
- นายเดโช จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปุวย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
2. นายศุภโชค บุญอนันต์
3. นายสุพรรโณ ชัยบาล
4. นายวัชระ แสงศรีดา
5. นางบุษบา จิตต์รัว
6. นายดุสิต วงศ์พลาย
7. นางเนตรนภา ปล้องบรรจง
8. นางวนิดา คงหนูเกตุ
9. นางอุมาพร สุทธิรักษ์
10. นางสาวชบา บุญแก้ว
11. นายนิวัตน์ เกิดศิริ
๑3. นายณัฐวุฒิ ปานจีน
14. จ่าเอกมนตรี คงประเสริฐ
15. นางสาวจิราภรณ์ ขวัญทอง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัดฯ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์ฯ
นิติกรชานาญการ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
จพง.ปูองกันฯชานาญงาน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

พัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
ศุภโชค บุญอนันต์
สุพรรโณ ชัยบาล
วัชระ แสงศรีดา
บุษบา จิตต์รัว
ดุสิต วงศ์พลาย
เนตรนภา ปล้องบรรจง
วนิดา คงหนูเกตุ
อุมาพร สุทธิรักษ์
ชบา บุญแก้ว
นิวัตน์ เกิดศิริ
ณัฐวุฒิ ปานจีน
มนตรี คงประเสริฐ
จิราภรณ์ ขวัญทอง

๒

เรื่อง ก่อนระเบียบวาระการประชุม
นางบุษบา จิตต์รัว
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล
ปลัดเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ฝุายเลขาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลแล้ว ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ฉะนั้นขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2565 ตามลาดับต่อไป
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
เรียนคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2565
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลชะอวด ตามระเบียบวาระตามลาดับต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
พ.ศ. 2564
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรี บุญศรีโรจน์
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน กระผมนายจักรี
บุ ญ ศรี โ รจน์ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลชะอวด เรื่ อ ง รั บ รองรายงาน
การประชุ ม สภาเทศบาลต าบลชะอวด สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจ าปี
พ.ศ. 2564 เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมอันประกอบด้วย
๑. นายศักดา สมัยแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นายภูสิทธิ จันทพันธุ์
กรรมการ
๓. นายจักรี บุญศรีโรจน์
กรรมการและเลขานุการ
ได้ ท าการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2564
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด ที่ประชุมได้
ท าการเลื อ กนายศั ก ดา สมั ย แก้ ว เป็ น ประธานกรรมการ และนายจั ก รี
บุ ญศรี โ รจน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ท าการตรวจสอบและเห็ นว่ า
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ดาเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2564
มาเพื่อสภาเห็นชอบต่อไป ลงชื่อ
นายศักดา สมัยแก้ว
ประธานกรรมการ
นายภูสิทธิ จันทพันธุ์
กรรมการ
นายจักรี บุญศรีโรจน์
กรรมการและเลขานุการ

๓

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2564
บ้างไหมคะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ. 2564
เรื่อง นายกเทศมนตรีตาบลชะอวดรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

ระเบียบวารที่ 3
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตาบลชะอวดค่ะ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนและผู้เข้า
ผู้เข้าประชุมทุกท่าน รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีตาบลชะอวด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเสนอต่อสภา
เทศบาลตาบลชะอวดในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลชะอวด ตามที่ น ายกเทศมนตรี ตาบลชะอวด ได้ แ ถลง
นโยบายการบริ ห ารราชการของเทศบาลตาบลชะอวดต่อสภาเทศบาลตาบล
ชะอวด ซึ่งได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ ตามกรอบแนวทางในการ
พัฒนาเทศบาลตาบลชะอวดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส
และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นทุกฝุาย เพื่อนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยมีนโยบาย ๔ ประการ ดังนี้
ข้อ ๑ นโยบายด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
และมีความพร้อมทุกด้าน จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะในด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสมสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนส่ งเสริ มการศึ ก ษาแก่เด็ กและเยาวชน
ให้ ส อดคล้ องกับแผนพั ฒ นาการศึก ษาแห่ งชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญาอย่างเต็มที่
โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการจัดงานรัฐพิธี
งบประมาณ 251,000.- บาท
2. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
งบประมาณ
10,000.- บาท
3. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดตกแต่งขบวนรถบุปผชาติผลาชาติของดี
เมืองชะอวด
งบประมาณ
30,000.- บาท
4. โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จตามหมายกาหนดการ
งบประมาณ
50,000.- บาท
5. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ
80,000.- บาท
6. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ขวบ)
งบประมาณ
34,000.- บาท

๔

7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT ทต.ชะอวด
งบประมาณ
5,000.- บาท
8. โครงการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ขวบ)
งบประมาณ
34,000.- บาท
9. โครงการค่ าใช้จ่ ายในการพั ฒ นาครูผู้ ดูแ ลเด็ก ผู้ ดู แลเด็ ก ครู นั กเรีย น
พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลชะอวด
งบประมาณ
60,000.- บาท
10. โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลชะอวด
งบประมาณ 325,760.- บาท
11. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณ 4,500.- บาท
12. โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลชะอวด
งบประมาณ 100,000.- บาท
13. โครงการค่าใช้จ่ายรายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2-5 ขวบ)
ศพด.ทต. ชะอวด
งบประมาณ 289,000.- บาท
14. โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. (ร.ร.บ้านชะอวด
เด็กอนุบาลและเด็กชั้น ป.1 –ป.6) งบประมาณ 2,778,490.- บาท
15. โครงการค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก นักการภารโรงและคนครัว
เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ช่วงอายุ 2 - 5 ขวบ
งบประมาณ 570,000.- บาท
16. โครงการค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ชะอวด
งบประมาณ 833,000.- บาท
17. ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 – 5 ขวบ)
งบประมาณ 51,000.- บาท
18. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด
งบประมาณ 5,800,000.-บาท
19. โครงการค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณ
73,100.- บาท
20. โครงการค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ ICT
ทต.ชะอวด
งบประมาณ 10,000.- บาท
21. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสานสัมพันธ์ งบประมาณ 200,000.- บาท
22. โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพแก่ประชาชน
งบประมาณ 10,000.- บาท
23. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ฯลฯ)
งบประมาณ 5,000.- บาท
24. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
งบประมาณ 60,000.- บาท
25. โครงการจัดงานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานฯ งบประมาณ 350,000.- บาท
26. โครงการจัดงานประเพณีทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณ 40,000.- บาท
27. โครงการจัดทาปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมงานประเพณีกีฬา
และศาสนา
งบประมาณ 10,000.- บาท

๕

28. โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (แห่หมรับ)

งบประมาณ 5,000.- บาท

ข้อ ๒ นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บูรณะ ปรับปรุง ระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบกาจัดน้าเสีย
แก้ไขปรับปรุงท่อระบายน้าให้ได้มาตรฐาน ควบคุมดูแลผู้ประกอบการทุกประเภท
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ของชุมชนต่าง ๆ
ให้สะอาดสวยงาม ถูกสุขลักษณะ ดาเนินการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาความสะอาด
โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด ตลอดจน
ให้ทุกชุมชนร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนาและต่อยอดให้ดีขึ้น เพื่อให้เทศบาลเป็น
เมืองสะอาด สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน
โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 30,000.- บาท
2. โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลชะอวด
งบประมาณ 140,000.- บาท
3. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข
งบประมาณ
50,000.- บาท
4. โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน
งบประมาณ 105,000.- บาท
5. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน งบประมาณ 30,000.- บาท
6. โครงการจ้างเหมาบริการไถดันและฝังกลบขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาล
งบประมาณ 200,000.- บาท
7. โครงการจ้างเหมากวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเท้า
งบประมาณ 295,000.- บาท
ข้อ ๓ นโยบายด้านสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคน
ทุกกลุ่มอายุของประชาชนในเขตเทศบาล ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและเพิ่มศักยภาพทางสังคมให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน
เป็นพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นและได้รับการคุ้มครองทางสังคม สานต่อ
นโยบายการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น การซ่อมแซมปรับปรุงและสร้างที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการในเขตเทศบาล
ให้การสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่
ตลอดจนให้ มี ก ารผลิ ต และจาหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
มีความสะอาด ปลอดภัย ราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชนจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนส่งเสริม
การกีฬาของเทศบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อ มสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตลอดเวลาเพื่อ ให้ป ระชาชนมีค วามปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน
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ส่ งเสริ มให้ เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้
และต่อยอดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
งบประมาณ 50,000.- บาท
2. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศของ
คณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกเทศบาลตาบลชะอวด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ 200,000.- บาท
3. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ
งบประมาณ 20,000.- บาท
4. โครงการค่าเหมาบริการผู้นาออกกาลังกาย (แอโรบิค)เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้นาเต้น
งบประมาณ 44,000.- บาท
5. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณ 4,917,600.- บาท
6. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
งบประมาณ 1,752,000.- บาท
7. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
งบประมาณ
30,000.- บาท
8. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร งบประมาณ 50,550.- บาท
9. โครงการจัดประชุมประชาคม
งบประมาณ
10,000.- บาท
10. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน
งบประมาณ 10,000.- บาท
11. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง งบประมาณ 100,000.- บาท
12. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูง านของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
งบประมาณ 250,000.- บาท
13. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
งบประมาณ 700,000.- บาท
14. โครงการค่าใช้จ่ายในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.
งบประมาณ 20,000.- บาท
15. โครงการจัดงานวันเทศกาล
งบประมาณ 5,000.- บาท
16. โครงการอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
งบประมาณ 15,000.- บาท
17. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรทบทวน งบประมาณ 150,000.- บาท
18. โครงการฝึก อปพร (ทบทวน)
งบประมาณ 50,000.- บาท
19. โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร
งบประมาณ 5,000.- บาท
20. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งบประมาณ 10,000.- บาท
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21. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู
หลังเกิดภัย
งบประมาณ 200,000.- บาท
22. โครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะในเขตเทศบาลตาบลชะอวด
งบประมาณ 30,000.-บาท
23.โครงการค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้า จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 130,000.- บาท
24. โครงการค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 180,000.- บาท
25. โครงการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
(สาหรับใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ 23,000.- บาท
26. โครงการค่าจัดซื้อเรือท้องแบบอลูมิเนียม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประจาเรือ จานวน 1 ลา
งบประมาณ 500,000.- บาท
27. โครงการค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จานวน 7 ตัว
งบประมาณ 499,000.- บาท
ข้อ ๔ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แก้ปัญหา พัฒนาระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน โดยการปรับปรุงและจัดระบบ
การจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างเหมาะสมเพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่าง
คล่องตัว สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ลดอุบัติเหตุความเสียหาย
จากการจราจร ปรับปรุงถนนและทางเท้าให้ได้มาตรฐาน สะดวก และ
ปลอดภัยส่งเสริมสนับสนุนสร้างเสริมวินัยการจราจร ปรับปรุงระบบระบาย
น้าให้ มีประสิ ทธิภ าพ เพื่อปูองกันและแก้ไ ขปัญ หาน้าท่ว มขัง ในชุม ชนต่า งๆ
อย่ างเหมาะสม จัดระเบีย บตลาดสดและการจาหน่า ยสิน ค้า ต่า งๆ ให้เ ป็น
หมวดหมู่อ ย่า งเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ให้ส อดคล้องกับสภาพของชุมชน
วางระบบไฟฟูาแสงสว่างให้ ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่จัดให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สถานที่ออกกาลังกาย ปรับปรุงภูมิทัศน์
ของชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน เทศบาลตาบลชะอวด งบประมาณ 200,000.- บาท
2. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด เทศบาลตาบลชะอวด
งบประมาณ 730,000.- บาท
3. โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟ LED แสงสีขาว จานวน ๓ ชุด
งบประมาณ 57,000.- บาท
4. โครงการจัดซื้อชุมโคมไฟ ลูกแก้วหยดน้า จานวน 6 ชุด
งบประมาณ 35,100.- บาท
5. โครงการเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 80,000.- บาท
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นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 4
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
นายกเทศมนตรี

ตลอดระยะเวลาการบริหารที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ทุ่มเท
แรงกายแรงใจพลั งความคิดพลั งศรัทธาจากพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกัน
พัฒ นาเทศบาลตาบลชะอวด ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานส่งผลให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จด้วยดีและจะนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรมนาพาเทศบาลตาบลชะอวด
ไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
นายกเทศมนตรีตาบลชะอวด
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซัมถามเพิ่มเติม
ไม่ค่ะ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบ วาระนี้ไม่มีการลงมติ
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ........... ในวาระที่ 1
ชั้นรับหลักการ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลชะอวด เรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.....
หลักการ
นายกเทศมนตรีตาบลชะอวด ขอเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลชะอวด เพื่อขอ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่องการจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...... เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด
ว่าด้วยการจาหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 ได้ประกาศใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบล
ชะอวดมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะหลายประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน สมควรกาหนดสุขลักษณะในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ เพื่อให้การควบคุมจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ในเขตเทศบาลตาบลชะอวด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัตินี้
หลักการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวดว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ

๙

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด ว่าด้วยการจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ประกาศใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบล
ชะอวดมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะหลายประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน สมควรกาหนดสุขลักษณะในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ เพื่อให้การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ในเขตเทศบาลตาบลชะอวดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตรา
เทศบัญญัตินี้
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ...............
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลชะอวด
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลชะอวดและผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ............
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลชะอวดตั้งแต่วันจากวันที่ได้
ประกาศไว้ โดยเปิดเผยที่สานักงานของเทศบาลตาบลชะอวดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใด
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี
ตาบลชะอวด “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ที่มีเขตอานาจในเทศบาลตาบล
ชะอวด “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกันไม่ว่าจะเป็นการจาหน่าย

๑๐

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง
สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษ
วัสดุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใด
ที่เก็บกวาดจาก ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“แผงลอยจาหน่ายอาหาร” หมายความว่า แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น
หรือพาหนะอื่นใดที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง โดยตั้งประจาที่
“เร่ขาย” หมายความว่า การนาอาหารสินค้าอื่นใด เร่ขายไปในที่หรือ
ทางสาธารณะ โดยไม่จัดวางเป็นประจาในที่หนึ่งที่ใด
ข้อ ๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจาหน่าย โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขายเว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด
หรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าและสถานที่ ที่จะจัดวาง
สินค้าเพื่อจะจาหน่ายในกรณีที่จะมีการวางสินค้าในที่หนึ่ง ที่ใดเป็นปกติรวมทั้ง
จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควร ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะ วิธีการจาหน่ายสินค้า
หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต จะกระทาได้
ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว ข้อ ๗ ในการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกติผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายให้สะอาดและเรียบร้อยขณะทาการจาหน่ายสินค้า
(๒) ให้จัดวางสินค้าที่จาหน่ายบนแผงวางสินค้า ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๓) แผงวางสินค้าทาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๔) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นล้าออกนอก
บริเวณที่กาหนดทั้งนี้รวมทั้งตัวของผู้จาหน่ายและผู้ช่วยผู้จาหน่ายสินค้าด้วย
(๕) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าในระหว่างการจาหน่ายอยู่เสมอ
(๖) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่นเช่นการใช้เครื่อง
กาเนิดไฟฟูาเครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น
(๗) เมื่อเสร็จสิ้นการจาหน่ายสินค้าทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ

๑๑

ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่จาหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
(๘) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือประโยชน์ของ
ทาง ราชการตามที่เทศบาลตาบลชะอวดประกาศกาหนด
(๙) ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยให้เพียงพอ และไม่รั่ว ไม่ซึม
มีฝาปิด ทุกแผง หลังการจาหน่ายแต่ละวันต้องมีการเก็บรวบรวมมูลฝอย
นาไปกาจัดหรือนาไปทิ้งในที่รวบรวมมูลฝอย และทาความสะอาดบริเวณพื้น
รางระบายน้าให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มูลฝอย และคราบไขมันตกค้าง
(๑๐) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ
รวมทั้ง การปูองกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญและการปูองกันโรคติดต่อตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กาหนด
ข้อ ๘ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารประเภทแผงลอยจาหน่ายอาหาร
ในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายอาหารจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) แผงจาหน่ายอาหารและสถานที่เตรียมปรุงอาหารทาจากวัสดุ
ที่ทาความสะอาดง่ายมีสภาพดีเป็นระเบียบอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย
๖๐ เซนติเมตร
(๒) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการปูองกันสัตว์แมลงนาโรค
(๓) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร (อย.)
(๔) น้าดื่มต้องเป็นน้าที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดมี
ก๊อกหรือทางเทรินน้า
(๕) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดและมีที่ตักที่มี
ด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเทรินน้า
(๖) น้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด
อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ที่ตักน้าแข็งมีด้ามยาว
ต้องไม่นาอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้าแข็งที่ใช้บริโภค
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้ง
หรือล้างด้วยน้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่าง
น้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือ
วางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดเก็บสูง
จากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๙) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารโดยภาชนะที่สามารถปูองกัน
การกระจายของขยะ มูลฝอย เศษอาหารออกมาสู่บริเวณ
ภายนอกและมีการนาไปกาจัดทุกวัน
(๑๐) ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้เตรียม ผู้ล้างภาชนะ
ต้องแต่งกายสะอาดและสวมเสื้อมีแขน สาหรับผู้ปรุงต้องผูกผ้า
กันเปื้อนที่สะอาดและสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมได้เรียบร้อย

๑๒

(๑๑) อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วและผักสดพร้อมรับประทาน ให้หลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับ
อาหารนั้นๆ โดยเฉพาะ
(๑๒) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดบาดแผลให้มิดชิด
กรณีมีบาดแผลหรือฝีที่มีหนองจะต้องหยุดหรือหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติงานที่มือสัมผัสกับอาหารโดยตรง
(๑๓) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมทาประกอบปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร
(๑๔) ไม่เททิ้งเศษอาหารหรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือ
ทางระบายน้าสาธารณะ
(๑๕) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด
(๑๖) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง เนื้อสัตว์ทุกชนิด
ต้องเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ ไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส ซึ่งอาจ
เป็นตู้เย็นหรือแช่น้าแข็งและการเก็บอาหารประเภทต่างๆ
จะต้องมีการแยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่ให้ปะปนกัน
(๑๗) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่างๆ ต้องใช้วัสดุและ
มีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย
(๑๘) แผงลอยจาหน่ายอาหารที่มีการใช้น้ามันและความร้อนจาก
เปลวไฟในการปรุงโครงสร้างต้องแข็งแรงมีอุปกรณ์ปูองกัน
การกระเด็นของน้ามันและเปลวไฟต้องวางอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัย
ไม่เป็นทางสัญจรของประชาชนและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
(๑๙) แผงลอยจาหน่ายอาหารที่มีการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
ในการปรุงอาหารต้องตั้งถังก๊าซบนพื้นราบและแข็ง อยู่ห่างจาก
แหล่งที่มีอุณหภูมิเกิน ๕๒ องศาเซลเซียส และเปลวไฟหรือ
ประกายไฟหรือวัสดุที่ทาให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๑.๕
เมตร ท่อนาก๊าซชนิดอ่อนควรใช้สายยางหรือสายพลาสติก
ชนิดหนาและเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ โดยมีความยาว
ท่อไม่เกิน ๒ เมตร และต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง
ที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซได้ ติดตั้งในที่สามารถหยิบ
ใช้ได้ง่ายเมื่อเกิดเพลิงไหม้และต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิงทุกปี
ข้อ ๙ ในการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) ห้ามมิให้กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น เช่นการใช้
เครื่องขยายเสียง เป็นต้น

๑๓

(๔) หยุดการจาหน่ายสินค้าเพื่อสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์
ของทางราชการตามที่เทศบาลตาบลชะอวดประกาศกาหนด
(๕) การอื่นที่จาเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและปูองกันอันตราย
ต่อสุขภาพรวมทั้งการปูองกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญและการปูองกัน
โรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ ๑๐ ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๙
(๒) สวมเสื้อมีแขนใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น
มีสิ่งปกปิดอาหารปูองกันมิให้มีสิ่งปนเปื้อนตกใส่อาหาร
(๓) รักษาความสะอาดมือและเล็บถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องทาแผล
ให้สะอาดและปกปิดบาดแผลอยู่เสมอ
(๔) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียมทาประกอบปรุงหรือจาหน่ายอาหาร
(๕) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร
(๖) ที่เตรียมทา ประกอบ ปรุงและแผงวางจาหน่ายอาหารต้องสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
(๗) ไม่เททิ้งเศษอาหารหรือน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือ
ทางระบายน้าสาธารณะ
(๘) ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ในการจาหน่ายอาหารที่สะอาด
(๙) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหารภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหาร เพื่อปูองกันฝุุนละออง
แมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคอื่นๆ
(๑๐) ใช้น้าที่สะอาดในการทาประกอบ ปรุงแช่หรือล้างอาหาร
ภาชนะบรรจุอาหารเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ในการจาหน่ายอาหาร
(๑๑) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่าเพียงพอ และไม่เท
ทิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือทางระบายน้าสาธารณะ
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้จาหน่ายและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าประกอบกิจการ ประเภท
อาหารเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
(๑) อหิวาตกโรค
(๒) ไข้รากสาดน้อย
(๓) บิด
(๔) ไข้สุกใส
(๕) หัด
(๖) คางทูม
(๗) วัณโรค

๑๔

(๘) โรคเรื้อน
(๙) โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
(๑๐) ไข้หวัดใหญ่
(๑๑) โรคอื่นที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่น
คาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นกันแดด ขนาด ๔x๕.๒๓
เซนติเมตร (รูปขนาด ๒ นิ้ว) ของผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
จานวน ๒ รูป และกรณีมีผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องแนบรูปถ่าย
ของผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า ตามขนาดและจานวนที่เท่ากับผู้ยื่น
คาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าด้วย
(๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาต ทั้งนี้ เฉพาะกรณียื่นคาขอรับใบอนุญาตจาหน่าย
อาหาร
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายสินค้ารวมถึงประเภทสินค้าที่เป็นอาหารให้จาหน่าย
ตาม เวลา สถานที่ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
(๒) ห้ามจาหน่ายสินค้านอกจุดผ่อนผันโดยเด็ดขาด
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ
ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตให้แก้ไข
ให้ถูกต้องในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอ
แก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อ งหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละ

๑๕

ไม่เ กิน สิ บห้ า วัน แต่ต้ องมี หนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้ ง
ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือ ตามที่ได้ขยายเวลาไว้
แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะจะต้องมีบัตรประจาตัวตามแบบที่เทศบาลตาบลชะอวด
ประกาศกาหนดและจะต้องติดบัตรประจาตัวไว้ที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียง
ในเขตเทศบาลตาบลชะอวดเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคาขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับเป็นกรณีที่มารับขอ
ใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้นถ้าไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด
การดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้
ของเทศบาลตาบลชะอวด
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบว่าการสูญหายถูกทาลาย หรือชารุดตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาสาเนารายงานประจาวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตารวจภูธร
ทีม่ ีเขตอานาจสอบสวน ในท้องที่ซึ่งใบอนุญาตสูญหายมาแสดง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ยื่น

๑๖

คาขอรับใบแทนใบอนุญาต นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลื ออยู่มา
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามเทศบัญญัตินี้หรือตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลา
ทีเ่ ห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน ในกรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด
ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีกหรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามเทศบัญญัตินี้หรือ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏ
ว่าผู้ได้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้อีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ทีเ่ หมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๔ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาต
ไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าวให้ส่งคาสั่งโดยไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งไว้ใน
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาตและ
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิด
คาสั่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบ
กิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วัน ที่ถูก
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบกิจการายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนเทศบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษตามบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๒๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้และจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

๑๗

เมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป จะต้อง
มาดาเนินการขอรับใบอนุญาตก่อนการดาเนินการ
ข้อ ๒๘ ให้นายกเทศมนตรีตาบลชะอวด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งและประกาศ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ประกาศ ณ วันที่...บัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมแนบท้าย เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่องการ
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....
1. จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ไดโดยปกติ อัตรารายปี
450.-บาท
2. จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย อัตรารายปี 100.-บาท
ก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.................. ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ผมขอ
เสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ เป็นการพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นางบุษบา จิตต์รัว
เลขานุการสภาเทศบาล

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อกฎหมาย ว่าสามารถดาเนินการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวได้หรือไม่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ดังนั้น ดิฉันจึงขอมติที่ประชุม ใครเห็นว่าอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ......
เป็นสามวาระรวดเดียว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวด้วยคะแนนเสียง
-อนุมัติ 6 เสียง
-ไม่อนุมัติ - เสียง
-งดออกเสียง 4 คน

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด
เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ........ ในวาระที่ ๑
ชั้นรับหลักการ เชิญคุณสุธรรมค่ะ

นายสุธรรม พรหมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร วาระนี้
ผมเห็นด้วยกับฝุายบริหารในการร่างเทศบัญญัติเพื่อการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ ผมอยากให้ปฏิบัติ บังคับใช้ให้เหมือนกันไม่ใช่ปล่อยไว้ว่าตรงโน้น
ทาได้ตรงนี้ทาไม่ได้ ฝากตรงนี้ ในเมื่อทาแล้วต้องทาอย่างจริงจัง ต้องปฏิบัติ

๑๘

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ตามเทศบัญญัติ ฝากถึงฝุายบริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ขอมติที่ประชุม
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..... ใครเห็นว่าให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ...........ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ โปรดยกมือ
เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..........
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง 3 คน
เมื่อสภาเทศบาลตาบลชะอวดลงมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ..................... เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
การพิจารณาวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ เมื่อสภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ...... สามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระที่สอง นั้น
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
คาแปรญัตติค่ะ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคาแปรญัตติค่ะ เมื่อไม่มีท่าน
ใดเสนอคาแปรญัตติติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล ชะอวด เรื่อง การจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..... แต่อย่างใด ฉะนั้น ดิฉันขอมติที่ประชุม
ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ว่าให้คงไว้ตามร่างเทศ
บัญญัติ เทศบาลตาบล
ชะอวด พ.ศ……… ตามร่างเดิม โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ......... ตามร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง
-เห็นชอบ 6 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 4 คน

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

การพิจารณาวาระที่สาม ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
ชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...............
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะอวด เรื่อง การจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ............ ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นชอบ 6 เสียง

๑๙

-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 4 คน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้กันเงินไว้แล้ว งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนและผู้เข้าประชุม
ทุกท่าน ญัตติของนายกเทศมนตรีตาบลชะอวด เรื่องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ได้กันเงินไว้แล้ว งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
(สานักปลัดเทศบาล)
หลักการ
นายกเทศมนตรีตาบลชะอวด ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลชะอวด
เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กันเงินไว้แล้วงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน (สานักปลัดเทศบาล)
เหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลตาบลชะอวดได้อนุมัติให้สานักปลัดเทศบาล
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องปั๊มน้างบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และได้อนุมัติให้กันเงินไปเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในคราวเดียวกัน นั้น
เนื่องจากการตั้งจ่ายงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้าดังกล่าวในปัจจุบัน
คุณลักษณะเดิมเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด
จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับรายการครุภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในปัจจุบัน ดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิม
-แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงานค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้างบประมาณอนุมัติ๑๓๐,๐๐๐บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปั๊ ม น้ าพร้ อ มอุ ป กรณ์ แ ละติ ด ตั้ ง จ านวน ๑ ชุ ด
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑) มอเตอร์ปั๊มน้าใบพัดทองเหลืองขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕HP จานวน ๒ ตัว
๒) ถังแรงดันไดอะเฟรมขนาดไม่น้อยกว่า๓๐๐ลิตร
๓) ตู้ควบคุมพร้อมระบบคอนโทรลปั๊มน้าจานวน๑ชุด

๒๐

๔) งานเดินสายระบบไฟฟูาพร้อมร้อยท่อ๑งาน
(จัดซื้อโดยคานึงถึงความจาเป็นประหยัดและเหมาะสมกับการใช้งาน)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๔
ลงวันที่๒๘พฤษภาคม๒๕๖๔เรื่องรูปแบบและการจาแนกประเภทราย
รับ – รายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่เป็น
-แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
สานักงานค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้างบประมาณอนุมัติ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจานวน ๑ ชุด
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑) มอเตอร์ปั๊มน้าแสตนเลสแรงดันสูงแบบหลายใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕
HPจานวน๒ตัว
๒) ถังแรงดันไดอะเฟรมขนาดไม่น้อยกว่า๓๐๐ลิตร
๓) ตู้ควบคุมพร้อมระบบคอนโทรลปั๊มน้าจานวน๑ชุด
๔) งานเดินสายระบบไฟฟูาพร้อมร้อยท่อ๑งาน
(จัดซื้อโดยคานึงถึงความจาเป็นประหยัดและเหมาะสมกับการใช้งาน)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๔
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้วจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
นายกเทศมนตรี

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตาบลชะอวดจึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติต่อไป นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง นายกเทศมนตรีตาบลชะอวด
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ
ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ที่ได้กันเงินไว้แล้ว งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน ด้วยคะแนนเสียง
-อนุมัติ 6 เสียง
-ไม่อนุมัติ - เสียง
-งดออกเสียง 4 คน
เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สถานที่สาหรับ
ทิ้งขยะของเทศบาลตาบลชะอวด
เชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึก

๒๑

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สถานที่สาหรับทิ้งขยะของเทศบาลตาบลชะอวด
หลักการ
นายกเทศมนตรีตาบลชะอวด ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อขอความ
เห็นชอบบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สถานที่สาหรับทิ้งขยะของเทศบาล
ตาบลชะอวด
เหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลท่าประจะ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้บ่อขยะของ
เทศบาลตาบลชะอวด โดยระบุเหตุผลว่า เทศบาลตาบลท่าประจะได้จัด
ให้บริการเก็บขนขยะเพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลท่าประจะ
แต่เทศบาลตาบลท่าประจะประสบปัญหาไม่มีบ่อทิ้งขยะ และสถานที่ซึ่งเทศบาล
ตาบลท่าประจะได้นาขยะไปทิ้งอยู่นั้น ต้องเดินทางในระยะทางหลายชั่วโมง
ทาให้ไม่สามารถบริการเก็บขนขยะได้ครบทุกหมู่บ้านในช่วงระยะเวลาหนึ่งวัน
จึงทาให้เกิดปัญหาขยะตกค้างเป็นจานวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์เพื่อนาขยะ
มาทิ้งในบ่อขยะของเทศบาลตาบลชะอวด ซึ่งในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
ชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตาบลท่าประจะใช้บริการ
บ่อขยะของเทศบาลตาบลชะอวด ต่อมาเทศบาลตาบลชะอวด ได้จัดทาบันทึก
ข้อตกลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่สาหรับทิ้งขยะของเทศบาลตาบลชะอวด
ระหว่างนายกเทศมนตรีตาบลชะอวดและนายกเทศมนตรีตาบลท่าประจะ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยอนุญาตให้เทศบาลตาบลท่าประจะใช้พื้นที่
ทิ้งขยะของเทศบาลตาบลชะอวด เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการชั่วคราว
รวมระยะเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 โดยคิด ค่าบริการในการทิ้งขยะ เป็นเงิน เดือนละ 27,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือกันจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ข้อ 2 การทาความตกลงร่วมมือกันในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพื้นที่
ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทาบริการ
สาธารณะนั้นโดยตรงในการจัดบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจัดทาบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ
และนาเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ดังนั้น นายกเทศมนตรีตาบลชะอวด จึงเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อสภาเทศบาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณค่ะ
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างไหมคะ
เชิญคุณสุธรรมค่ะ
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นายสุธรรม พรหมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นางสุจิน เพ็งขาว
สมาชิกสภาเทศบาล

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน จริงๆแล้วผมไม่อยากจะคุยแล้วเรื่องนี้ แต่อยากจะเรียนถาม
ประธานสภาไปยังฝุายบริหารในการตกลงระหว่างเทศบาลตาบลท่าประจะและ
เทศบาลตาบลชะอวด ครั้งก่อนนายกเทศมนตรีเคยให้สัญญาว่าจะอนุญาตแค่
3 เดือน ตอนนี้ จะทาตลอดเลยมาขออนุ มัติส ภา อยู่ ที่ส มาชิกสภานะครั บ
ผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อเทศบาล ผมไม่ว่าหรอกครับ แต่ส่วนตัวผม
ผมก็ไม่อยากจะคุยแล้ ว เรื่องนี้ ความเดือดร้อนในภายหน้าก็ต้องเกิด อยู่แล้ ว
แต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไร นายกเทศมนตรีก็คงจะแก้ไขได้ ท่านสมาชิกที่ผ่านสภาฯ
ก็ต้องรับผิดชอบในครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณสุธรรมค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างอีกไหมคะ
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ
เห็นชอบบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สถานที่สาหรับทิ้งขยะ
ของเทศบาลตาบลชะอวด ด้วยคะแนนเสียง
-เห็นชอบ 6 เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง 4 คน
เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2565 และสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ.2565 สาหรับสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิ ฉั น นางสุ จิ น เพ็ ง ขาว สมาชิ ก สภาเทศบาล
ขอเสนอสมั ย ประชุ ม สามั ญ 4 สมั ย วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี
พ.ศ.2565 ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565
- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป(ปี พ.ศ. 2566)
ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ขอผู้รับรองสองคนด้วยค่ะ มีผู้รับรองถูกต้อง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม

เห็ น ชอบก าหนดสมั ย ประชุ ม 4 สมั ย วั น เริ่ ม และจ านวนวั น ของสมั ย
ประชุ มสามั ญ ประจาปี พ.ศ. 2565 และสมั ยประชุมสามัญสมั ยแรก
ของปีถัดไป ดังนี้
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565

๒๓

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565
- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2566) ตั้งแต่วันที่
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ระเบียบวาระที่ 8
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรี บุญศรีโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายเสนาะ สุขบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุม

ญัตติอื่น ๆ /เรื่องอื่น ๆ
8.1 การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อรับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลชะอวด จานวน 2 คน
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ
เรี ย นประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล ท่ า นนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าทุกภาคส่วน กระผมนายจักรี
บุญศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชะอวด ผมขอเสนอนายศักดา สมัยแก้ว
เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลชะอวด คนที่ 1 ครับ
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ มีผู้รับรองถูกต้อง มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติกรรมชุมชน
เทศบาลตาบลชะอวดคนที่ 2 เชิญคุณเสนาะค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเสนาะ สุขบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ชะอวด ผมขอเสนอนายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์ เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตาบลชะอวด คนที่ 2
ขอผู้รับรอง2 คน ด้วยค่ะ มีผู้รับรองถูกต้อง มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม
คัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตาบลชะอวด
- คนที่ 1 นายศักดา สมัยแก้ว
- คนที่ 2 นายสุวิทย์ บุญศรีโรจน์
ขอความเห็นชอบรับมอบโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลชะอวดของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช )
ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมคลองชะอวด (ต่อเนื่องเขื่อน
เดิมปี 64) ฝั่งเทศบาลถึงเลยเขตองค์การบริหารส่วนตาบลชะอวด
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นปู อ งกั น ตลิ่ ง ริ ม คลองชะอวด (จุ ด ที่ 2)
(ฝั่ งตะวันตกของสะพานตลอดสุ ดเขต) ตาบลท่าประจะ อาเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล มีความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

เห็นชอบรับโอนโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลชะอวดของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช) ดังนี้
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นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธรรม พรหมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

1. โครงการก่ อสร้ า งเขื่ อนป้อ งกั น ตลิ่ง ริ ม คลองชะอวด (ต่อ เนื่ อ ง
เขื่อนเดิมปี 64) ฝั่งเทศบาลถึงเลยเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ชะอวด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. โครงการก่อสร้ างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมคลองชะอวด (จุดที่ 2)
(ฝั่งตะวันตกของสะพานตลอดสุดเขต) ตาบลท่าประจะ อาเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นชอบ 6 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 4 คน
8.3 เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลค่ะ เชิญคุณสุธรรมค่ะ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุธรรม พรหมเรือง สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลชะอวด วันนี้มีเรื่องอยู่ประมาณ 1- 2 เรื่อง ผมอยากเรียน
กับท่านประธานว่าเพื่อนสมาชิกสภาฯ ของเราได้เสียชีวิตไปและวันนี้เป็นวัน
ประชุม สภาฯ ครั้ง แรกหลั ง จากที่ ได้ สู ญเสี ยนายปั ท ธวี ผมคิด ว่ าควรจะยื น
ไว้ อ าลั ย สั ก 1 นาที ผมคิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า ท่ า นประธานจะไม่ ด าเนิ น การ
เราน่าจะไว้อาลัยเพื่อนสมาชิกนะครับ แต่เลยไปแล้วก็ไม่เป็นไรมันอยากจะติติง
ตั้งแต่ตอนต้นแล้ว ไม่เป็นไรครับท่าน ก็ถือว่าบกพร่อง วันนี้ก็มีอยู่ 1 - 2 เรื่อง
เคยฝากท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารแล้วในครั้งก่อน ว่าเรื่องซอยร้านตั้งใจ
วัน นี้ ผ มก็ ไ ด้ ไปถ่ า ยรู ป มาได้ น ามาให้ ส มาชิ ก และประธานสภา ดู อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ว่ า ฝากไว้ ด้ ว ยนะครั บ คุ ย ไปแล้ ว ก็ ยั ง เป็ น แบบเดิ ม ไม่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ด าเนิ น การ
คิดแต่ดาเนินการเรื่องใหญ่ๆ ทั้งนั้น เรื่องเตาเผาขยะ เรื่องง่ายๆ แค่นี้ทาไม่ได้
ผมไม่รู้จะฝากใครชาวบ้านถามมาว่า สท.สุธรรมยังทาไม่ได้หรื อ ผมก็ไม่รู้จะบอก
กับเขาอย่างไร วันนี้ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าแก้ไขได้ให้แก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้
ก็ไม่เป็ น ไร ผมไปถ่ายรูป มาแล้ วก็ยังอยู่ส ภาพเดิม ไม่มีใครดาเนินการอะไร
เรื่องใกล้ตัวที่ชาวบ้านประชาชนเดือดร้อน แก้ไม่ได้ผมไม่อยากจะคุย ผมได้รับ
ฟังจากชาวบ้านซึ่งเขาเป็นกระบอกเสียงฝากมากับผม เขาบอกว่าเขาจะไปตั้งขาย
ของแล้วตรงนั้น ในเมื่อตรงนั้นรถจอดได้เอารถเข็นไปตั้งขายน้าชากาแฟตรงนั้น
ผมถ่ายรูปมามันตั้งอยู่ตรงนั้นจริงๆ รถไม่สามารถผ่านไปมาได้ พอมาบอกก็หาว่า
สท.สุธรรมค้านอย่างเดียวทาอะไรบ้าง ผมอยากถามสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ที่นั่งอยู่ข้างในนี้ ผมอยากจะรู้ว่าคนที่ทาช่วยบอกผมที ว่าพวกคุณทาอะไรกันอยู่
ผมจะได้ทาตาม ถ้าคุณทา แต่ผมก็ไม่เห็นคุณทาอะไรได้แต่ถ่ายภาพลงโซเซียล
อย่างเดียวไม่ใช่ทางานอะไรเป็นงานเป็นการ บทบาทหน้าที่ของ สท.คุณรู้หรือ
เปล่าว่าทาอะไร ผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่เป็น สท.โซเซียล ผมบอกแล้วผมเป็น
สท.ที่ มี ฝี ป ากที่ จ ะมาพู ด เรื่ อ งชาวบ้ า นที่ เ ขาเดื อ ดร้ อ น ฝากท่ า นประธาน
บอกสมาชิกสภาด้วย ช่วยปรับปรุงดูแลไม่ใช่โอ้อวดจริงๆ ผมไม่อยากจะคัดค้าน
แต่ บ างเรื่ อ งผมต้ อ งพู ด ถ้ า ท าไม่ ไ ด้ ก็ บ อกว่ า ท าไม่ ไ ด้ รั ฐ บาลก็ บ อกแล้ ว ว่ า
โครงการทุกโครงการต้องผ่านสภาฯ สภาฯต้องอนุมัติ ตรงไหนที่ไม่เห็ นชอบก็
ต้องพูด ต้องคุยกัน ไม่ใช่ว่าผมจะคัดค้าน ไปปรับปรุงตัวใหม่นะครับคนที่ไปพูด
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นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายพัฒนาวิทย์ ตั้งเส้ง
นายกเทศมนตรี

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นางบุษบา จิตต์รัว
ปลัดเทศบาล

ถ้าปรับปรุงไม่ได้ก็ช่วยตอบผมด้วยในที่สภาฯ แห่งนี้ ช่วยบอกด้วยว่าผมได้ทา
อย่างนี้ ผมได้ทาอย่างนั้น ผมไม่เห็นจะทาอะไร ต้องเข้ าใจบทบาทหน้าที่ตัวเอง
ผมไม่ได้ลงตลาด ฝุายตลาดมีอยู่แล้วฝุายผู้บริหารจัดไว้แล้ว สท.ไม่จาเป็นต้องไป
ไม่ใช่หน้าที่ของผม ผมไม่จาเป็นต้องไปผมมีหน้าที่ ที่จะพูดมาบอกกับสมาชิก
บอกกั บ ท่ านนายกเทศมนตรี ตรงไหนที่ ช าวบ้ านเดื อดร้อ น เรื่อ งแบบนี้เ ขา
เดื อดร้ อ นจริง ๆ เรื่ องขยะผมไม่พู ดแล้ ว ถื อว่ าคุ ยกี่ ครั้ ง สมาชิ กก็ ไม่ เห็ นด้ ว ย
อยู่แล้ว มันคุยกันไม่ได้ให้เขาผ่านไป ผมจะไม่ติงแล้วขอจบเรื่องขยะ แต่เรื่องที่
ใกล้ๆ ที่เห็นอยู่บางเรื่องอย่างพวกที่ติดโกวิด ก็เหมือนกัน บางบ้านเราก็ไปกักตัว
เขา ผมไม่มีอะไรติดใจแต่พูดให้คิด การประชุมวันนี้จริงๆ ผมอยากจะให้เลื่อน
ประชุมสภาฯ เพราะผมไม่อยากจะคุยนาน ประธานโทรไปเมื่อวานว่าเลื่อนไม่ได้
ผมก็ไม่รู้ว่าเลื่อนไม่ได้เพราะเหตุผลอะไร นี้ถ้าติดโควิด กันทั้งเทศบาลเราก็ไม่ต้อง
เลื่ อ นใช่ใ หม่ ครั บ ถ้า เจ้ าหน้า ที่ติ ดโควิ ด หมดผมอยากจะถามว่ าวั นนี้ ต้อ งมา
ประชุมหรือเปล่า ผมก็เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด ฝากท่านประธานเรื่อง
ที่สมาชิกสภาฯ ไปคุยว่า สท.สุธรรมค้านอย่างเดียว ผมไม่รู้ว่าผมค้านเรื่องอะไร
คนที่ไปพูดไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับ ผมก็ต้องมาระบายตรงนี้นะครับ ต่อไปอย่าไปพูด
นะครั บ ผมก็ เ ป็ น คนอย่ า งนี้ ไ ม่ ไ ด้ มี อ คติ กั บ ใคร วั น นี้ ก็ ไ ม่ มี อ ะไรมากครั บ
ขอบคุณท่านประธานครับ
ขอบคุณค่ะ เรื่องซอยร้านตั้งใจ เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงสมาชิกสภาฯ ค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องซอยตั้งใจผมได้สั่งการให้ไปจัดการเรื่องการจอดรถ ผมหมายถึงซอยตั้งใจ
ที่จะไปทะลุร้านซอยนานาใช่ไหมครับ ทางเทศบาลทราบว่ารถทั้ง 3 คันที่จอด
อยู่ตรงนั้นเป็นของผู้ประกอบการ ท่ า นใดบ้ า งในพื้ น ที่ เราได้ ใ ห้ เ ทศกิ จ และ
ปูองกันฯ ได้ตักเตือนแล้ว และได้ไปตีเส้นจอดรถมอเตอร์ไซด์ด้านข้างร้านตั้งใจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจอดรถกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา แต่หลังจากตักเตือน
แล้วก็ได้ไม่กี่วัน ก็เหมือนเดิมอีก ทางฝุายบริหารจะดาเนินการให้ทางเทศกิจและ
ปูองกันฯ ไปควบคุมดูแลอีกครั้งหนึ่งครับ ขอนาเรียนที่ประชุมให้รับทราบครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ เรียนเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงเรื่องการเลื่อนการประชุมสภาฯ
เรี ย นประธานสภาเทศบาล ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล คณะผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวานท่านประธานสภาเทศบาลได้หารือการเลื่อน
การประชุ ม สภาเทศบาล ดิ ฉั น ก็ ไ ด้ ม าดู ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุม ซึ่งกาหนดไว้ในข้อ 25 จะดาเนินการได้ในกรณีเดียว
เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว การประชุมจะมี 2 อย่างคือการเรียกประชุม
พอถึงกาหนดสมัยเรียกประชุม เมื่อเรียกประชุมแล้วทางฝุายบริหารหรือสมาชิก
มีเรื่องใดที่ต้องเสนอต่อสภาฯ พิจารณาให้นัดประชุม เมื่อท่านประธานได้บอก
นัดการประชุมแล้วให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ ถ้าวันนี้เมื่อถึงกาหนดประชุมแล้ว อาจจะเลื่อนได้
กรณีเดียวก็คือ เมื่อกาหนดเวลานัดประชุมแล้ วสมาชิกสภาท้องถิ่นมาไม่ครบ
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นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายเสนาะ สุขบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธรรม พรหมเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

นางกุศล สุขเนาวรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

องค์ประชุม พ้นกาหนดเวลานัดประชุม 1 ชั่วโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่น
สั่งเลื่อนการประชุมและให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขาดการ
ประชุม ฉะนั้นในกรณีที่ท่านว่า ท่านไม่มาแล้ ว ปรากฏว่ าถึงเวลานัดประชุ ม
ฝุายเลขาได้นับองค์ประชุมไม่ครบ ประธานสภาก็สามารถเลื่ อนได้ คนที่ไม่มาก็
ถือว่าขาดการประชุม แล้วก็นัดประชุมคราวต่อ ไป และต้องนัดในระหว่างการ
ประชุมสภาเท่านั้น กุมภาพันธ์ ก็ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เท่านั้น แต่เรื่อง
ดังกล่างเนื่องจากทางเทศบาลก็มีความเสี่ยงแต่เราก็ไม่ได้ปิดที่ทาการสานักงาน
ฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลื่อนการประชุมสภาเทศบาล ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะท่านปลัดเทศบาล ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ
เชิญคุณเสนาะ สุขบาลค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ฝุายบริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ สาหรับท่าน สท.สุธรรม โดยส่วนตัวแล้วยอมรับและนับถือว่า
พี่เป็นคนเก่ง และเรื่องซอยตั้งใจที่จะจัดระเบียบผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่เรื่อง
ถ่ายรูปลงโซเซียล ลงเฟส เป็นเรื่องส่วนตัว เป็นพื้นที่ของเขา เขาจะลงอะไร
ผมคิ ด ว่ า เขาท าได้ น ะครั บ และถ้ า ท่ า นพี่ สท.สุ ธ รรมจะลงก็ ไ ม่ มี ใ ครว่ า
โดยส่วนตัวนะครับไม่ได้ขัดแย้งอะไร จะเห็นต่างอะไรกับถ้าท่านไม่อยากจะเห็น
ก็ ส ามารถลบเพื่ อ นหรื อ บล็ อ กเสี ย ก็ ไ ด้ น ะครั บ ด้ ว ยความเคารพครั บ ท่ า นพี่
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ เชิญคุณสุธรรมค่ะ
กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิก ใครจะถ่ายอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
ครับแต่ผมบอกว่าเรื่องมันเกี่ยวโยงไปถึงคุยให้ชาวบ้านฟังว่าผมมันเก่ง สท.สุธรรม
ค้านอย่างเดียว ผมบอกว่าผมไม่ได้ไปพาดพิงใครจะลงอะไรก็ลงไปเถอะผมไม่ได้
ว่าอะไร ผมไม่ได้ติงตรงนั้นแต่ผมบอกว่าผมไม่ใช่ สท.โซเชียลที่จะอวดโน้นอวดนี้
แต่อ ย่ าไปว่า ผม คุ ยกับ ชาวบ้า นนั่ง ร้า นกาแฟว่ า สท.สุ ธ รรมค้า นอย่ างเดีย ว
แล้วมันทาอะไรผมอยากรู้แค่นี้ ใครจะลงอะไรผมไม่ว่า ผมไม่เข้าใจว่าผมไปค้าน
ตรงไหน ก็โต้มาซิครับว่าผมไปค้านตรงไหนที่คุณเห็นชอบ นี้ก็มายกมืออย่าง
เดี ย วผมก็ยังไม่รู้เรื่ องเลยว่าผมค้านตรงไหน ท่านก็ส ามารถแย้ งมาได้ ว่าเป็ น
อย่างไร ผมจะได้รู้ว่ามีคนโต้แย้งว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ผมทาอย่างนี้เป็นตัวแทน
ให้กับชาวบ้านได้ นี้ทาอย่างนี้ก็ไม่พูดอะไร ใครจะถ่ายอะไรผมไม่ว่า ผมบอก
เลยว่าผมไม่ใช่ สท.โซเชียล คุณทาดีก็ทาไปอย่าไปเที่ยวว่าใครว่าค้านอย่างเดียว
ขอบคุณท่านประธานครับ
ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างอีกไหมคะ ถ้าไม่มีวันนี้ดิฉันขอปิด
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2565

ปิดการประชุม
(ลงชื่อ)
(นางบุษบา จิตต์รัว)
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตาบลชะอวด
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(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดา สมัยแก้ว)

(ลงชื่อ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภูสิทธิ จันทพันธุ์ )

(ลงชื่อ)

เดือน

กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายจักรี บุญศรีโรจน์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่
พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตาบลชะอวด

(ลงชื่อ)
(นางกุศล สุขเนาวรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลชะอวด
สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2565
แล้วในการประชุมสภาเทศบาลตาบลชะอวด เมื่อวันที่
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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