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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำาบลชะอวด  สมยัสามญั  สมยัที ่ ๑
ประจำาปี   พ.ศ. ๒๕๖ 3

วนัที ่  17    กมุภาพนัธ ์  ๒๕๖ 3  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลตำาบลชะอวด

ผูม้าประชุม

ลำาด ั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำาแหนง่ ลายมอืชือ่ หมาย
เหตุ

๑ น าย คล อ่ ง   ค ง
แกว้

ป ร ะ ธ า น ส ภ า
เทศบาล

คล อ่ ง   ค ง
แกว้

๒ น า ย ส นั ต  ิ  บ ญุ
เจรญิ

รองประธานสภา
เทศบาล

ส นั ต  ิ  บ ญุ
เจรญิ

๓ นายน คิม   คล ิง้
ทอง

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

นคิม  คล ิง้
ทอง

๔ นายสมพร  โชต ิ
พงศ์

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

สมพร  โชต ิ
พงศ์

๕ นายวนัิย  สขุเนาว
รัตน ์ 

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

ว นิ ัย   ส ขุ
เนาวรัตน ์ 

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

จร ัญ   ม ว่ ง
พุม่

๗ นายโสภณ  ยมพ
มาศ

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

โสภณ  ยม
พมาศ

๘ นายธวชัชยั  สขุ
หวงั

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

ธวชัชยั  สขุ
หวงั

๙ นายววิชัร  หริ ัญ
กจิรังษี

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

ววิชัร  หริ ัญ
กจิรังษี

๑๐ น า ย บ ญุ ร ัต น ์
บญุรอดชู

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

บ ญุ ร ัต น ์
บญุรอดชู

๑๑ นายสพุรรโณ  ชยั
บาล

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

ส พุ ร ร โ ณ
ชยับาล

12 นายเดโช  จันทร ์
คง

ส ม า ช กิ ส ภ า
เทศบาล

เดโช  จันทร์
คง

ผูไ้มม่าประชุม
 - ไมม่ ี-
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ผูเ้ขา้รว่มประชุม

๑.  นายพฤนท ์ ปานจนี นายกเทศมนตรี
พฤนท ์ ปานจนี

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

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

ไวยวทิย ์ ถาวร
5. นางบษุบา  จติตรั์ว ปลดัเทศบาลตำาบลชะอวด

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

จอมพลภทัร  ทองขาว 
7.  นายมานติ  แสงรุง่ ผูอ้ำานวยการกองชา่ง มานติ  
แสงรุง่
8.นางเนตรนภา  ปลอ้งบรรจง ผูอ้ำานวยการกองคลงั

เนตรนภา  ปลอ้งบรรจง
9.  นางพจนยี ์ ตลุาธร ผ ูอ้ ำานวยการกองสาธารณสขุฯ

พจนยี ์ ตลุาธร
10.นางอนงค ์ ชา่งปณีตงั ผ ูอ้ ำานวยการกองการศกึษา

อนงค ์ชา่งปณีตงั
๑ 1. นางวนดิา  คงหนูเกตุ หวัหนา้สำานักปลดัฯ

วนดิา  คงหนูเกตุ
๑ 2. นางสาวชบา  บญุแกว้ นักวเิคราะหฯ์  ช บ า
บญุแกว้
๑ 3. นางเกษร  ศรปีรยิวาที เจา้พนักงานธรุการ เ ก ษ ร
ศรปีรยิวาที
14.นายโสภณ ธรรมเศก นักจัดการงานเทศกจิ

โสภณ  ธรรมเศก
15.นายนวิตัน ์ เกดิศริิ นติกิรชำานาญการ

นวิตัน ์ เกดิศริิ
16.นางอมุาพร  สทุธรัิกษ์ นักจัดการงานทั่วไปฯ อุ
มาพร  สทุธรัิกษ์
๑ 7.นายณัฐวฒุ ิ ปานจนี ผช.นักวเิคราะหฯ์

ณัฐวฒุ ิ ปานจนี
๑ 8.นางสาวจริาภรณ์  ขวญัทอง ผช.เจา้พนักงานธรุการ จิ
ราภรณ์  ขวญัทอง
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19.นางสจุติรา  ออ่นแกว้ พนักงานจา้ง
สจุติรา  ออ่นแกว้

20.นางสาวจติตมิา  คำานวณศลิป์ พนักงานจา้ง
จติตมิา  คำานวณศลิป์

๒ 1.นางวารนิ  สมานทอง พนักงานจา้ง
วารนิ  สมานทอง

22.นางสาวจริาวรรณ  คงตกุ นักวชิาการตรวจสอบภายใน จิ
ราวรรณ  คงตกุ
23.จ.อ.มนตร ี คงประเสรฐิ เจา้พนักงานป้องกนัฯ มนตร ี
คงประเสรฐิ

- เร ิม่ประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.

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

ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิด
การประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที ่ ๑ 
ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖3  ตามลำาดับตอ่ไป   ขอก
ราบเรยีนเชญิคะ่
นายคลอ่ง  คงแกว้ เรียนคณะผูบ้รหิารเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาล
และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่าน  ประธานสภาเทศบาล วนันีเ้ป็นวนั
ประชมุสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่๑ ประจำาปี  พ.ศ.๒๕๖ 3

วนัที ่  17  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖ 3  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ หอ้ง
ประชมุสภา เทศบาลระเบยีบวาระตา่งๆ  จะแจง้ใหท้ี่
ประชมุไดรั้บทราบตามลำาดบั
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

-ไมม่-ี
ระเบยีบวาระที ่ ๒ รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยั
วสิามญั สมยัที ่ 1 ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖2

เมือ่วนัที ่ ๒ 8 ตลุาคม๒๕๖ 2
นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอเชญิคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ
ครับ
ประธานสภาเทศบาล
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นายธวชัชยั  สขุหวงั เรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล  และสมาชกิ
สภาเทศบาลตำาบลชะอวด  
สมาชกิสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุอนั
ประกอบดว้ย

๑. นายนคิม  คลิง้ทอง ประธาน
กรรมการ

๒.  นายบญุรัตน ์ บญุรอดชู กรรมการ
๓.  นายธวชัชยั  สขุหวงั

กรรมการและเลขานุการ
ไดท้ำาการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมัย

วสิามัญ สมยัที ่ 1 ประจำาปี  พ.ศ.๒๕๖ 2  ซึง่ประชมุเมือ่วนั
ที ่ ๒ 8 ตลุาคม   ๒๕๖ 2 เวลา ๑๐.๐๐  น.  

ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำาบลชะอวด  ทีป่ระชมุ
ไดท้ำาการเลอืก  นายนคิม  

คลิง้ทอง  เป็นประธานกรรมการ  และนาย ธวชัชยั
สขุหวงั  เป็นกรรมการ และเลขานุการ  ได ้

ทำาการตรวจสอบและเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได ้
ดำาเนนิการถกูตอ้งครบถว้นแลว้  ดงันัน้  จงึขอเสนอ
รายงานการประชมุสภาเทศบาล  สมยัวสิามัญ  สมยัที่
1  ประจำาปี  พ.ศ. ๒๕๖ 2 มาเพือ่สภาเห็นชอบตอ่ไป
ขอบคณุครับ  

นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิท่านสมาชกิตรวจดูรายงานการประชุมดว้ยครับ  
ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบา้ง  ประธานสภาเทศบาล เชญิคณุจรัญ  มว่ง
พุม่ครับ
นายจรัญ  มว่งพุม่ กราบเรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  นายก
เทศมนตร ี สมาชกิสภาเทศบาลและสมาชกิสภาเทศบาล เจา้หนา้ทีท่ี่
เคารพทกุทา่น  กระผมนายจรัญ  มว่งพุม่  สมาชกิสภาเทศบาล

ตำาบลชะอวดกระผมขอแกไ้ขรายงานการประชมุบาง
สว่นของหนา้ที ่ 10  

นับจากขา้งบนบรรทัดที ่ 11  จากป้าเกีย่มเป็นป้า
เทยีม  และอกีจดุหนึง่หนา้ที่
12  นับจากลา่งบรรทัดที ่ 4  จากแผน่เดยีวขอเป็น
ฝาเดยีวครับ ขอบคณุมากครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุคณุจรัญครับ  มทีา่นใดอกีไหมครับ  ที่
จะแกไ้ข  ถา้ไมม่ผีมขอมตทิีป่ระชมุ
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มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำาบลชะอวด  สมยัวสิามญัสมยัที ่ 1 ประจำาปี  พ.ศ.
๒๕๖ 2 เมือ่วนัที ่ ๒ 8 ตลุาคม๒๕๖ 2

ระเบยีบวาระที ่ ๓ เรือ่ง  นายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  
รายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบาย ทีไ่ด ้
แถลงไวต้อ่สภาเทศบาล
นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิทา่นนายกครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายพฤนท ์ ปานจนี กราบเรยีนทา่นประธานสภา  รองประธานสภา  
สมาชกิสภาเทศบาลทีเ่คารพนายกเทศมนตรี ทกุทา่น  รายงาน
แสดงผลการปฏบิตังิานของนายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  
ตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงตอ่สภาเทศบาลตำาบลชะอวดในการประชมุสภา
เทศบาล

ตำาบลชะอวดสมัยสามัญสมัยที๑่ประจำาปีพ.ศ.  
๒๕๖ 3 วนัที1่7 กุมภาพันธ๒์๕๖3เวลา๑๐.๐๐น.  ณ
หอ้งประชุมสภาเทศบาลตำาบลชะอวดตามทีน่ายก
เทศมนตรตีำาบลชะอวดไดแ้ถลงนโยบายตอ่สภา
เทศบาลเมือ่วนัที๒่๙พฤษภาคม๒๕๕๕เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบัญญัตเิทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖แกไ้ขเพิม่เตมิ
ฉบบัที๑่๓  (พ.ศ. ๒๕๕๒ )  มาตรา๔๘ทศวรรค๕ได ้
กำาหนดใหน้ายกเทศมนตรจัีดทำารายงานผลการปฏบิตัิ
งานตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้อ่สภาเทศบาลเป็น
ประจำาทกุปีขา้พเจา้จงึขอรายงานผลการปฏบิตังิาน
ตามนโยบายการบรหิารเทศบาลตำาบลชะอวดทีผ่า่น
มาดงันี้

๑. นโยบายดา้นการศกึษาศาสนาประเพณี
วฒันธรรมและการกฬีา

บรหิารจัดการดา้นการศกึษาในความรับผดิชอบสง่
เสรมิสนับสนุนการบรหิารจัดการศกึษาในสถานศกึษา
ทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลตำาบลชะอวดธำารงรักษากจิการ
ดา้นศาสนาประเพณีวฒันธรรมใหย้ั่งยนืมคีณุคา่ตอ่
อนุชนและเหมาะสมกบั
สมัยนยิมสง่เสรมิและสนับสนุนการกฬีา โดยได ้
ดำาเนนิการดงันี้

๑.๑  คา่ใชจ้า่ยอปุกรณ์การเรยีนสำาหรับศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก (๓-๕ ขวบ)

งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท
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๑.๒  คา่ใชจ้า่ยโครงการบรหิารจัดการโรงเรยีน
เทศบาลตำาบลชะอวด 

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓คา่ใชจ้า่ยการบรหิารจัดการศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำาบลชะอวด
งบประมาณ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔  ส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขันกีฬา อปท. อำาเภอชะอวดงบ

ประมาณ๔๐,๐๐๐ บาท
๑.๕  สง่เสรมิการออกกำาลงักาย เพือ่สขุภาพ  งบ

ประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๖  คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาครผููด้แูลเด็ก  ผูด้แูลเด็ก
คร ู นักเรยีน  พนักงานจา้ง
ทัว่ไปและพนักงานจา้งตามโครงการศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำาบล
ชะอวด  และครผููช้ว่ยโรงเรยีนเทศบาลตำาบลชะอวด
งบประมาณ
๖๐,๐๐๐ บาท
๑.๗  คา่ใชจ้า่ยการจัดการศกึษาสำาหรับศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก  (๓-๕ ขวบ)
งบประมาณ  ๒๘,๐๐๐ บาท
๑.๘  คา่อาหารกลางวนันักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำาบลชะอวด 
งบประมาณ๗๓๕,๐๐๐ บาท
๑.๙  คา่อาหารกลางวนันักเรยีนโรงเรยีนเทศบาล

ตำาบลชะอวด 
งบประมาณ  ๗๘,๗๘๐ บาท
๑.๑๐สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบา้นชะอวด
งบประมาณ  ๒,๗๗๘,๔๙๐ บาท
๑.๑๑ สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนเทศบาล

ตำาบลชะอวด 
งบประมาณ  ๒๙,๐๔๐ บาท
๑.๑๒ สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำาบลชะอวด
งบประมาณ๒๘๗,๔๓๐ บาท 
๑.๑๓ อดุหนุนอาหารกลางวนัใหแ้กเ่ด็กนักเรยีน
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โรงเรยีนบา้นชะอวด
งบประมาณ  ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑๔ สง่เสรมิกจิกรรมศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละศนูย ์ ICT  

งบประมาณ๕,๐๐๐ บาท
๑.๑๕ แขง่ขนักฬีาชมุชนเทศบาลสานสมัพันธง์บ

ประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๑๖ คา่ใชจ้า่ยรายการ คา่จัดการเรยีนการสอน (ราย

หวั) (๒-๕ ขวบ) 
ศพด.ทต.ชะอวดงบประมาณ  ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๑.๑๗ คา่ใชจ้า่ยคา่เครือ่งแบบนักเรยีนสำาหรับศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก (๓-๕ ขวบ)
งบประมาณ  ๔๒,๐๐๐ บาท
๑.๑๘ คา่ใชจ้า่ยคา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน  งบ

ประมาณ  ๖๐,๒๐๐ บาท
๑.๑๙ จัดงาน  ๑๓  ตลุาคม  ๒๕๖๑  งบประมาณ  

๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒๐ จัดงาน  ๑๒  สงิหาคม  ๒๕๖๒  งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒๑ จัดงานวนัปิยมหาราช  ๒๕๖๑  งบประมาณ  

๑,๐๐๐ บาท
๑.๒๒ จัดงาน  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  งบประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒๓ คา่ใชจ้า่ยรัฐพธิอีืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี  งบ

ประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒๔ ปกป้องสถาบนัสำาคญัของชาต ิ งบประมาณ  

๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒๕ จัดงานวนัทอ้งถิน่ไทย  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ 

บาท
๑.๒๖ คา่ใชจ้า่ยในการเตรยีมการรับเสด็จตามหมาย

กำาหนดการ 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒๗ จัดตกแตง่ขบวนรถบปุผชาต ิ งบประมาณ  

๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๒๘ คา่ใชจ้า่ยโครงการเทศบาลพบประชาชน  งบ

ประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒๙ จัดงานฉลองวนัเด็กแหง่ชาต ิ งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐ บาท



8

๑.๓๐ จัดทำาป้ายโฆษณาประชาสมัพันธก์จิกรรม    
เทศบาลตำาบลชะอวด

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๓๑ สง่เสรมิกจิกรรมพระพทุธศาสนา  งบประมาณ  
๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๓๒ จัดงานประเพณีเดอืนสบิ (แหห่มรับ)  งบ
ประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท

๑.๓๓ จัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  
๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๓๔ จัดงานประเพณีลากพระชงิถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ  

งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓๕ จัดงานประเพณีวนัสงกรานต ์ งบประมาณ  

๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๓๖ จัดงานทำาบญุตกับาตรวนัขึน้ปีใหม ่ งบ

ประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท

2. นโยบายดา้นสาธารณสขุและส ิง่แวดลอ้ม
พัฒนาสภาพแวดลอ้มและระบบสขุาภบิาลตลอดจน

สขุอนามัยชมุชนใหเ้กดิภาพ
ความสำาเร็จดา้นความสะอาดสวยงามรม่รืน่ปลอดภยั
ทันสมยัและคุม้ทนุเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชน
ในเขตเทศบาลตำาบลชะอวดและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจาก
พืน้ทีอ่ืน่ ๆ โดยไดด้ำาเนนิการดงันี้
๒.๑  เงนิอดุหนุนสำาหรับการดำาเนนิงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำาริ
ดา้นสาธารณสขุใหแ้กช่มุชนในเขตเทศบาลตำาบล

ชะอวด  งบประมาณ
๑๔๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกงบ

ประมาณ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๓  ป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนัุขบา้  งบ

ประมาณ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๔  อดุหนุนการดำาเนนิงานดา้นสาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน 
งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท
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๒.๕  “รักษ์คลองชะอวด” งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๖  จา้งเหมาบรกิารไถดนั  และฝังกลบขยะงบ

ประมาณ๒๐๖,๐๐๐ บาท
๒.๗  จา้งเหมากวาดขยะในถนนสาธารณะและทางเทา้งบ

ประมาณ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๘  บรหิารจัดการขยะมลูฝอยในชมุชนงบ

ประมาณ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๙  คา่จา้งทำารถเข็นเก็บขนขยะ  จำานวน  ๒  คนั  

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
ปรับปรงุพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ใหเ้กดิความ
สะดวกคลอ่งตวัทนัสมัยสง่เสรมิและปลกูฝังความมี
วนัิยตอ่ตนเองและสงัคมโดยไดด้ำาเนนิการดงันี้

๓.๑  คา่จัดซือ้ชดุโคมไฟ  LED  ๕๐  W  งบ
ประมาณ  ๙๕,๐๐๐ บาท

๓.๒  ค่าจัดซือ้โคมไฟลูกแกว้หยดนำ้า  จำานวน  ๑๒  ชุด  
งบประมาณ  ๑๖๕,๒๐๐ บาท

๓.๓  คา่ใชจ้า่ยในการจัดการจราจร  งบประมาณ  
๕๕,๐๐๐ บาท

๔.  นโยบายดา้นเศรษฐกจิสงัคม
ยกระดบัและปรับปรงุดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในเขต

เทศบาลตำาบลชะอวด
ดว้ยการสรา้งและขยายโอกาสทางเศรษฐกจิใหแ้ก่

ประชาชนตลอดจน
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบปัญหาการประกอบอาชพีให ้

สามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้
ตามศกัยภาพสรา้งคณุประโยชนต์อ่ชมุชนไดต้าม
สมควรโดยไดด้ำาเนนิการ
ดงันี้

๔.๑  คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีใน
ชมุชน งบประมาณ

๓๐,๐๐๐ บาท  
๔.๒  คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิอาชพีผูด้อ้ยโอกาส 
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คนพกิารและผูป่้วยเอดส ์ 
งบประมาณ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๓  สงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยเอดสง์บ

ประมาณ๓๐,๐๐๐ บาท  
๔.๔  คา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนาศกัยภาพกลุม่สตร ี 

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๕  สำารวจและจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐานของ อปท.งบ

ประมาณ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๖  เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ งบประมาณ  ๔,๖๑๕,๒๐๐

บาท
๔.๗  เบีย้ยังชพีคนพกิาร  งบประมาณ  ๑,๔๔๐,๐๐๐

บาท 

๕.  นโยบายดา้นการบรหิาร
พัฒนาการบรหิารจัดการเทศบาลโดยมุง่พัฒนาคน

พัฒนางานประสาน
สมัพันธแ์ละสรา้งขวญักำาลงัใจสำาหรับผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้งกบังานและบคุลากร
ในแวดวงเทศบาลตำาบลชะอวดทกุภาคสว่นโดยได ้

ดำาเนนิการดงันี้
๕.๑  จัดงานวนัเทศบาล  งบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท
๕.๒  โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์

เทศบาลตำาบลชะอวด
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.๓  คา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนในชว่งเทศกาลสำาคญั
งบประมาณ๒๐,๐๐๐ บาท
๕.๔  คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดู

งานนอกสถานทีใ่นประเทศ 
ของคณะกรรมการชมุชน  สมาชกิชมุชน  สมาชกิ

กลุม่อาชพี  คณะผูบ้รหิาร
เทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  

ลกูจา้งประจำา พนักงาน
จา้งและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งงบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๕  จัดระเบยีบทางเทา้และทีส่าธารณะในเขต
เทศบาลตำาบลชะอวด

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท
๕.๖  ฝึกอบรม  อปพร.(ทบทวน)  งบประมาณ  
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๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๗  เสรมิสรา้งศกัยภาพชมุชน  ดา้นการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.๘  คา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนาศกัยภาพและศกึษาดู

งานของคณะผูบ้รหิาร 
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้ง
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๙  คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้  งบประมาณ  
๗๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๑๐ คา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ำาหรับงาน
สำานักงาน  จำานวน  ๑  เครือ่ง

งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐ บาท(กองสาธารณสขุ)
๕.๑๑  คา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ำาหรับงาน

สำานักงาน  จำานวน  ๑  เครือ่ง
งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐ บาท(สำานักปลดัฯ)
๕.๑๒  คา่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์ จำานวน  ๑  เครือ่ง  งบ

ประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท
๕.๑๓  คา่จัดซือ้เครือ่งสำารองไฟฟ้า จำานวน ๑ เครือ่ง

งบประมาณ ๒,๕๐๐บาท 
(สำานักปลดัฯ)
๕.๑๔  อดุหนุนโครงการจัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารรว่มมอื
ในการชว่ยเหลอืประชาชน
ของ อปท. งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท
๕.๑๕  คา่ใชจ้า่ยในการจัดเวทปีระชาคม  งบ

ประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.๑๖  คา่จัดซือ้เครือ่งสำารองไฟฟ้า จำานวน ๑ เครือ่ง

งบประมาณ๒,๕๐๐ บาท
(กองสาธารณสขุ)
๕.๑๗  คา่จัดซือ้เครือ่งโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ จำานวน  ๑
เครือ่ง  งบประมาณ  
๕,๐๐๐ บาท
๕.๑๘  ค่าจัดซือ้เคร่ืองบันทกึเสยีง  จำานวน  ๑  เคร่ือง  

งบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท
๕.๑๙  คา่จัดซือ้เกา้อี ้ จำานวน  ๔  ตวั  งบประมาณ  

๑๘,๐๐๐ บาท
๕.๒๐  ค่าจัดซือ้เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า  จำานวน  ๑  เคร่ือง 
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งบประมาณ  ๕๗,๕๐๐ บาท
๕.๒๑  คา่ใชจ้า่ยในการรังวดัทีส่าธารณะ  งบ

ประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.๒๒  คา่จา้งเหมาบรกิารออกแบบและทดสอบ

ขอ้มลูตา่งๆทางดา้นวศิวกรรม
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท

๕.๒๓  คา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนาศกัยภาพและศกึษา
ดงูานของคณะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลกูจา้ง
ประจำาและพนักงานจา้ง  
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒๔  คา่จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น  

ชนดิแขวน 
จำานวน  ๒  เครือ่ง  งบประมาณ  ๖๔,๘๐๐ บาท
๕.๒๕  สนับสนุนกจิการ  อปพร.  งบประมาณ  

๓๐,๐๐๐ บาท
๕.๒๖  เงนิชว่ยพเิศษคา่ทำาศพ งบประมาณ  

๑๔๔,๖๐๐ บาท

ตลอดระยะเวลาการบรหิารทีผ่า่นมาขา้พเจา้พรอ้ม
ดว้ยคณะผูบ้รหิารไดทุ้ม่เทแรงกายแรงใจพลงัความ
คดิพลงัศรัทธาจากพีน่อ้งประชาชนเพือ่รว่มกนัพัฒนา
เทศบาลขอขอบคณุทกุทา่นทีม่สีว่นรว่มในการ
สนับสนุนและสง่เสรมิการปฏบิตังิานสง่ผลใหก้าร
ดำาเนนิงานประสบผลสำาเร็จดว้ยดตีลอดมา  ทำาให ้
เทศบาลตำาบลชะอวดมผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์นำาไปสู่
เมอืงน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนืตลอดไปขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุทา่นนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ

ระเบยีบวาระที ่ ๔ เรือ่ง  นายกเทศมนตรตีำาบลชะอวดเสนอผลการ
ตดิตามและประเมนิผล  แผนพฒันาทอ้งถิน่ส ีปี่ 
(พ.ศ.2561 – 2564)  สำาหรบัปี  2562

นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิทา่นนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล

นายพฤนท ์ ปานจนี กราบเรยีนทา่นประธานทีเ่คารพ  เพือ่นสมาชกิ
และเจา้หนา้ทีท่กุทา่น  
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นายกเทศมนตร ี  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่
สีปี่(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔)สำาหรับปี  ๒๕๖๒การตดิตามและประเมนิผล
ทีอ่ยูใ่นมอืของทา่นสมาชกิทกุทา่น  เป็นประเมนิ
ความพงึพอใจทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
ซึง่มนีายบญุรนิ  ดว้งสงัข ์  เป็นประธานคณะกรรมการ
ไดร้ายงานผลการตดิตามโครงการ / กจิกรรมที่
เทศบาลไดด้ำาเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจัดทำา
แผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๘  
แกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙   และ  
(ฉบบัที ่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้  ๒๙  (๓)  คณะ
กรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่มี
อำานาจหนา้ที ่ “รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได ้
จากการตดิตามและประเมนิแผนพัฒนาทอ้งถิน่ตอ่ผู ้
บรหิารทอ้งถิน่  เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภา
ทอ้งถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้
ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ใหป้ระชาชน ในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผย
ภายในสบิหา้วนั  นับแตว่นัรายงานผลและเสนอความ
เห็นดงักลา่วและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่สามสบิวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้
ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี”วนันีน้ายกเทศมนตรี
จงึไดเ้สนอผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564)  สำาหรับปี 2562

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุทา่นนายกครับ  เชญิคณุธวชัชยัครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธวชัชยั  สขุหวงั  กราบเรยีนทา่นประธาน  ฝ่ายบรหิาร  สมาชกิ
สภาเทศบาลตลอดจนถงึเจา้หนา้ทีส่มาชกิสภาเทศบาล ทกุทา่น  
กระผมนายธวชัชยั  สขุหวงั  สมาชกิสภาเทศบาลตำาบลชะอวด  จากการ

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาล  
ผมไดส้มัผัสอยูพ่อสมควร  เวลานอ้ง ๆ เจา้หนา้ทีไ่ด ้
ใหป้ระชาชนหรอืผูร้ว่มงานหรอืรว่มกจิกรรม  ตอบ
แบบสอบถามเพือ่ประเมนิความพงึพอใจในการดำาเนนิ
การของเทศบาล    เทา่ทีรู่ม้าบางทเีขาก็ใหค้วามรว่ม
มอื    ในการกรอกแบบสอบถาม  แตก็่มบีางสว่นทีไ่ม่
ใหค้วามรว่มมอื  ผมก็เห็นใจเจา้หนา้ทีน่ะครับ แตเ่ราก็



14

ตอ้งทำาตามหนา้ที ่ผมวา่ในการตดิตามประเมนิผลเพือ่
ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูมากขึน้  ควรเนน้การ
ประชาสมัพันธ ์ และความสำาคญัของโครงการหรอื
กจิกรรมวา่ประชาชนไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร  ชาวบา้นจะ
ไดใ้หค้วามรว่มมอืในกจิกรรมตา่งๆ ของเทศบาลครับ 
ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับคณุธวชัชยั  มทีา่นใดอกีไหมครับ  
ทีป่ระชมุรับทราบนะครับ
ประธานสภาเทศบาล

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ

ระเบยีบวาระที ่ 5 การกำาหนดสมยัประชุมสามญัประจำาปี พ.ศ.
๒๕๖ 3   และสมยัประชุมสามญัสมยัแรกของปี
ถดัไป

นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิคณุสนัตคิรับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสนัต ิ บญุเจรญิ กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ  กระผมนายสนัติ

บญุเจรญิ  รองประธาน
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตำาบลชะอวด  ขอเสนอการกำาหนด

สมัยประชมุสามัญประจำาปี พ.ศ.๒๕๖ 3  เป็น ๔  
สมัย  แตล่ะสมัยมกีำาหนดไมเ่กนิ  ๓๐  วนั  ดงันี้

- สมัยสามัญที ่๑   ตัง้แตว่นัที ่ ๑  - ๒๘  
กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖ 3

- สมัยสามัญที ่๒ตัง้แตว่นัที ่ ๑  - ๓๐  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖ 3

- สมัยสามัญที ่๓   ตัง้แตว่นัที ่ ๑  - ๓๐  
สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖ 3

- สมัยสามัญที ่๔   ตัง้แตว่นัที ่ ๑ -  ๓๐  
พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖ 3

และกำาหนดสมัยสามัญสมัยแรก  ประจำาปี พ.ศ.
๒๕๖ 4  ตัง้แต่

วนัที ่๑ – ๒๘  กมุภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖ 4  
ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  สมาชกิทา่นใดทีจ่ะสนอเป็นอยา่งอืน่
บา้งครับ  

ประธานสภาเทศบาล ถา้ไมม่ผีมขอมตทิีป่ระชมุครับ

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบการกำาหนดสมัยประชมุสามัญประจำาปี 
พ.ศ.๒๕๖ 3 เป็น  ๔  สมัย
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แตล่ะสมยัมกีำาหนดไมเ่กนิ  ๓๐  วนั  ดงันี ้  
- สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๑  ตัง้แตว่นัที ่ ๑ – ๒๘  

กมุภาพันธ ์  ๒๕๖ 3
-  สมัยสามัญสมัยที ่ ๒  ตัง้แตว่นัที ่๑ – ๓๐  

พฤษภาคม  ๒๕๖
-  สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  ตัง้แตว่นัที ่ ๑ –๓๐  

สงิหาคม  ๒๕๖ 3
-  สมัยสามัญสมัยที๔่  ตัง้แตว่นัที ่ ๑ –๓๐  

พฤศจกิายน  ๒๕๖ 3
และกำาหนดสมัยสามัญ  สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖ 4

ตัง้แตว่นัที ่ ๑ – ๒๘ กมุภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖ 4 ดว้ย
คะแนนเสยีง  ๑ 1  เสยีง  งดออกเสยีง  ๑  เสยีง

ระเบยีบวาระที ่ 6 ญตัตนิายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  เร ือ่ง  ขอ
ความเห็นชอบรบัโอนโครงการกอ่สรา้งโป๊ะทาง
เดนิขา้มคลอง  หมูท่ ี ่ 3  ตำาบลทา่ประจะ  อำาเภอ
ชะอวด  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ  
เร ือ่ง  ขอความเห็นชอบรบัโอนทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
การจดัสรรงบประมาณจงัหวดั  งบจงัหวดัภายใต้
แผนปฏบิตัริาชการ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิทา่นนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นายพฤนท ์ ปานจนี กราบเรยีนทา่นประธานสภา  เพือ่นสมาชกิ  

ญัตตขิองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี ตำาบลชะอวด  เรือ่ง ขอความเห็นชอบรับโอน

โครงการกอ่สรา้งโป๊ะทางเดนิขา้มคลอง  หมูท่ี ่ 3  
ตำาบลทา่ประจะ  อำาเภอชะอวด ขออนุญาตให ้
ผอ.กองชา่งเป็นผูเ้สนอญัตตแิละ  เรือ่ง  ขอความเห็น
ชอบรับโอนทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการจัดสรรงบประมาณ
จังหวดั  งบจังหวดัภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการ  ประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 และขออนุญาตใหท้า่น
ปลดัเป็นคนเสนอญัตต ิ ขอความเห็นชอบรับโอน
ทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการจัดสรรงบประมาณจังหวดัภายใต ้
แผนปฏบิตัริาชการ  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิ ผอ.กองชา่งครับ
ประธานสภาเทศบาล
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นายมานติ  แสงรุง่ กราบเรยีนทา่นประธานสภา  ทา่นนายกเทศมนตร ี 
สมาชกิสภาเทศบาล

ผอ.กองชา่ง และเจา้หนา้ทีท่กุทา่น  ญัตตขิองนายกเทศมนตรี
ตำาบลชะอวดเรือ่ง  ขอความเห็นชอบรับโอนโครงการ
กอ่สรา้งโป๊ะทางเดนิขา้มคลอง หมูท่ี ่ ๓ ตำาบลทา่ประ
จะ  อำาเภอชะอวด

หลกัการ

นายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  ขอเสนอญัตตติอ่สภา
เทศบาลตำาบลชะอวด

เพือ่ขอความเห็นชอบ รับโอนโครงการกอ่สรา้งโป๊ะ
ทางเดนิขา้มคลองหมูท่ี ่ ๓  ตำาบลทา่ประจะ  อำาเภอ
ชะอวด

เหตผุล

ดว้ยเมือ่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำาบล
ชะอวดไดข้อใหอ้ำาเภอชะอวดจัดทำาโครงการกอ่สรา้ง
โป๊ะทางเดนิขา้มคลองหมูท่ี ่ ๓  ตำาบลทา่ประจะ  
อำาเภอชะอวดโดยไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวดันครศรธีรรมราช (คา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุน
การแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นเรง่ดว่นของประชาชน
ในจังหวดั  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐)  
จำานวน  ๓๖๒,๘๑๒  บาท  และสมทบจากเทศบาล
ตำาบลชะอวด  จำานวน  ๑๒๘,๑๘๘  บาท  รวมงบ
ประมาณทัง้ส ิน้จำานวน  ๔๙๑,๐๐๐  บาท เพือ่แกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้นเรง่ดว่นของประชาชน โดย
โครงการดังกลา่วอำาเภอชะอวดเป็นผูด้ำาเนนิการซึง่
ดำาเนนิการแลว้เสร็จอำาเภอชะอวด  แจง้ตามหนังสอื
อำาเภอชะอวด  ที ่นศ ๐๔๑๘/ ๑๕๓  ลงวันที ่ ๒๓  
มกราคม ๒๕๖๓  เรือ่ง  การบนัทกึบญัชกีารโอน
สนิทรัพยข์องจังหวดังบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย
เทศบาลแจง้ความประสงคจ์ะรับโอนทรัพยส์นิทีไ่ดม้า
จากการใชจ้า่ยงบประมาณของจังหวดั
นครศรธีรรมราช  งบประมาณปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ไดแ้ก่
โครงการกอ่สรา้งโป๊ะทางเดนิขา้มคลองหมูท่ี ่๓ 
ตำาบลทา่ประจะ อำาเภอชะอวดโดยเป็นผูใ้ช ้ดแูลบำารงุ
รักษาซอ่มแซมทรัพยส์นิดงักลา่วตามพระราชบญัญัต ิ
การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ขอ้ ๑๒๒  ใหร้ะเบยีบสำานักนายกรัฐมนตร ีวา่
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ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบยีบสำานักนายก
รัฐมนตร ีวา่ดว้ยการพัสดดุว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิ
กสพ์.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ขอ้บญัญัต ิและขอ้กำาหนดใดๆ เกีย่วกบัพัสดุ
การจัดซือ้จัดจา้ง หรอืการบรหิารพัสดขุองหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของระเบยีบสำานัก
นายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรอื
ระเบยีบสำานักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยพัสดดุว้ยวธิกีาร
ทางอเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แตก่รณีรวมทัง้
มตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วกบัพัสดกุารจัดซือ้จัดจา้ง หรอื
การบรหิารพัสดขุองหน่วยงานของรัฐยงัคงใชบ้งัคบั
ไดต้อ่ไปเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญัตนิี้
จนกวา่กฎกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกาศ ในเรือ่งนัน้ๆ
ตามพระราชบญัญัตใิชบ้งัคบั ประกอบกบัระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบรหิารพัสดขุองหน่วย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ้ ๙  ใน
กรณีทีม่ผีูอ้ทุศิพัสดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิแ์กห่น่วยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืใหส้ทิธอินัเกีย่วกบั
พัสดหุรอืมอบใหเ้ป็นผูด้แูลพัสดนัุน้ ถา้การกระทำาดงั
กลา่วมเีงือ่นไขหรอืมภีาระตดิพันหน่วยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่จะรับเอาพัสดหุรอืสทิธนัิน้ๆ ได ้
ตอ่เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาหน่วยบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้

ดงันัน้นายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  จงึเสนอญัตตขิอ
ความเห็นชอบรับโอนโครงการกอ่สรา้ง   โป๊ะทางเดนิ
ขา้มคลอง  หมูท่ี ่ ๓  ตำาบลทา่ประจะ  อำาเภอชะอวด 
เพือ่ใหส้ภาเทศบาลตำาบลชะอวดพจิารณา     ให ้
ความเห็นชอบตอ่ไป  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  เชญิทา่นปลดัเสนอญัตต ิ ขอ
ความเห็นชอบรับโอนทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บประธานสภาเทศบาล การ
จัดสรรงบประมาณจังหวดั  งบจังหวดัภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการ  ประจำาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564
นางบษุบา  จติตรั์ว กราบเรยีนทา่นประธานสภาเทศบาล  คณะผู ้
บรหิาร  สมาชกิสภาและเจา้หนา้ที่
ปลดัเทศบาล/เลขานุการ ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นญัตตขิองนายก
เทศมนตรตีำาบลชะอวด
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เรือ่ง  ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการจัดสรร
งบประมาณจังหวดั

งบจังหวดัภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการ  ประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

หลกัการ

ดว้ยสำานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั
นครศรธีรรมราช  ดำาเนนิการโครงการการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ส ิง่แวดลอ้ม  พลงังาน
และการจัดการภยัพบิตัอิยา่งยั่งยนื  โดยการมสีว่นรว่ม
ของชมุชน  กจิกรรมศนูยจั์ดการภยัพบิตัริะดบัตำาบล  
ซึง่กจิกรรมดงักลา่วไดม้กีารจัดซือ้ครภุณัฑม์อบให ้
เทศบาลตำาบลชะอวด  ดงัตอ่ไปนี้
1. เครือ่งสบูนำ้าดบัไฟป่า  จำานวน  ๑  เครือ่ง
2. วทิยสุือ่สาร  จำานวน  ๒  เครือ่ง
3. กลอ้งสอ่งทางไกล  จำานวน  ๑  กลอ้ง
4. เรอืทอ้งแบน ตดิตัง้เครือ่งยนตพ์รอ้มอปุกรณ์กูภ้ยั  

จำานวน  ๑  ลำา
5. ไซเรนหมนุมอื  จำานวน  ๑  เครือ่ง

เหตผุล

ตามพระราชบญัญัต ิการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร
พัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ้ ๑๒๒  ใหร้ะเบยีบสำานักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยการ
พัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ระเบยีบสำานักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยการพัสดดุว้ยวธิี
การทางอเิล็กทรอนกิส ์

พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ขอ้บญัญัต ิและขอ้กำาหนดใดๆ เกีย่วกบัพัสดกุารจัด
ซือ้จัดจา้ง หรอืการบรหิารพัสดขุองหน่วยงานของรัฐ
อืน่ทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของระเบยีบสำานักนายก
รัฐมนตร ีวา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืระเบยีบ
สำานักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยพัสดดุว้ยวธิกีารทาง
อเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แตก่รณีรวมทัง้มติ
คณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วกบัพัสดกุารจัดซือ้จัดจา้ง หรอื
การบรหิารพัสดขุองหน่วยงานของรัฐยงัคงใชบ้งัคบั
ไดต้อ่ไปเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้  กบัพระราชบญัญัตนิี้
จนกวา่กฎกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกาศ ในเรือ่งนัน้ๆ
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ตามพระราชบญัญัตใิชบ้งัคบั ประกอบกบัระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการบรหิารพัสดขุองหน่วย
การบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ้ ๙  ในกรณีทีม่ผีูอ้ทุศิ
พัสดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิแ์กห่น่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่
หรอืใหส้ทิธอินัเกีย่วกบัพัสดหุรอืมอบใหเ้ป็นผูด้แูล
พัสดนัุน้ ถา้การกระทำาดงักลา่วมเีงือ่นไงหรอืมภีาระ
ตดิพันหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่จะรับเอา
พัสดหุรอืสทิธนัิน้ๆ ไดต้อ่เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้

ดงันัน้นายกเทศมนตรตีำาบลชะอวด  จงึเสนอญัตตขิอ
ความเห็นชอบ

รับโอนทรัพยส์นิจำานวน  ๕  รายการ  ดงักลา่ว   เพือ่
ใหส้ภาเทศบาลตำาบล

ชะอวดพจิารณาใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป
นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุทา่นปลดัครับ  มสีมาชกิคนใดจะ
อภปิรายในระเบยีบวาระที ่ 6  ประธานสภาเทศบาล บา้งไหมครับเชญิ
คณุววิชัร

นายววิชัร  หรัิญกจิรังษี กราบเรยีนประธานสภาทีเ่คารพสมาชกิ
ผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายววิชัร
สมาชกิสภาเทศบาล หรัิญกจิรังษี สมาชกิสภาเทศบาลตำาบลชะอวด 
กระผมมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัโป๊ะ

วา่จะทำาทางเดนิเทา้รปูแบบใด  โป๊ะอยูร่ปูแบบเหมอืน
เดมิไหมครับ ไมท่ราบวา่โครงสรา้งเป็นอยา่งไร  
อยากใหอ้ธบิายโครงสรา้งพอสงัเขปครับ  ขอบคณุ
ครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ มใีครจะอภปิรายอกีไหมครับ  เชญิคณุบญุรัตน์
ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบญุรัตน ์ บญุรอดชู กราบเรยีนประธานสภาทีเ่คารพ  และ
เพือ่นสมาชกิ  ทา่นนายกและผูเ้ขา้รว่มสมาชกิสภาเทศบาล ประชมุ
ทกุทา่น  เมือ่สกัครูญั่ตตเิรือ่งโป๊ะยงัไมเ่สร็จแลว้ก็เอาญัตตงิบประมาณตวันี้
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เขา้มา  ผมคดิวา่ใหไ้ปตามลำาดบั  ผมวา่น่าจะเอา
เรือ่งโป๊ะกอ่นนะครับ  เพราะโป๊ะก็ยังไมรั่บรองเลย
ครับ  อยากใหเ้สร็จเป็นวาระๆ  ครับ  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  มทีา่นใดอกีไหมครับเรือ่งสอง
เรือ่งนีเ้ป็นญัตตเิดยีวกนัครับ  
ประธานสภาเทศบาล เป็นเรือ่งทีเ่พิม่เตมิขึน้มา  มใีครจะอภปิรายอกี
ไหมครับ  เชญิทา่นนายกครับ
นายพฤนท ์ ปานจนี กราบเรยีนทา่นประธานสภา  เพือ่นสมาชกิและ
เจา้หนา้ทีท่กุทา่น วาระที ่6  ประธานสภาเทศบาล เป็นวาระทีเ่รารับ
โอนไปเพือ่ใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบ  ขอบคณุเพือ่นสมาชกิ

คณุววิชัร รปูแบบโป๊ะตรงนีม้รีปูแบบเหมอืนเดมิ แตม่ี
ปรับปรงุแกไ้ขบางชว่ง

บางตอนเพือ่ใหเ้ขา้กบัระดบันำ้าขึน้นำ้าลง  อยูใ่นชว่ง
ซอ่มแซมไป  6,000.-  

กวา่บาท  คา่รถคา่แรงในการซอ่มแซมก็ฟรหีมด ได ้
รับความรว่มมอืจากชาวบา้น  เพือ่นสมาชกิ  พนักงาน
ป้องกนัและฝ่ายชา่งไดด้แูลไมไ่ดส้รา้งใหม ่ การทีเ่รา
จะทำาใหมห่รอืสรา้งใหม ่ เราตอ้งทำาหลงัจากสรา้ง
เขือ่นกนัตลิง่พังกอ่น  ฝากเรยีนเพือ่นสมาชกิวา่งบ
ประมาณของเขือ่น  ผมไดต้ดิตามเรือ่งนีท้กุวนั  เมือ่
วานกรมบญัชกีลางโทรมาวา่  ปร..4  ปร.5  ทีเ่ราสง่
ไปเสร็จเรยีบรอ้ยหมดแลว้จากสำานักงานโยธาจังหวดั 
งบประมาณของเราอยูใ่นขัน้ตอนที ่ 4 งบประมาณ  
200  กวา่ลา้นของจังหวดันครศรธีรรมราช  ผมก็
ตดิตามเรือ่งนีอ้ยูท่กุวนัไปพบผูใ้หญม่าแลว้เราอาจจะ
ไดง้บประมาณในปี  2563  นีเ้รือ่งตลิง่ทีพั่งอยูใ่นการ
วางโป๊ะเราก็ไดแ้กไ้ขทกุระยะในโครงการปี  2564  
แผนพัฒนาและผังเมอืงผมไดข้อเร่ืองสะพานขา้มคลอง
ตัวสะพานใหญ่ท่ีมันชำารุดอยู่  รากฐานของสะพานถูก  
กัดเซาะ  ซึง่เทศบาลเองเกนิศกัยภาพในการทำาอยูแ่ลว้
งบประมาณตรงนีไ้มต่ำา่กวา่  50  ลา้น  จะไดปี้ไหน
เราตอ้งเอามาอยูใ่นแผนกอ่น  ตอนนีอ้ยูใ่นแผนหมด
แลว้  สง่ไปจังหวดัแลว้  สง่ไปยงักรมโยธาธกิารและ
ผังเมอืง  สำาหรับสะพานขา้มคลองทางรา้นเยีย่มโอชา
ขา้มไปยังฝ่ังตะวนัตกเป็นสะพานกวา้ง  3  เมตร  อยู่
ในแผนพัฒนาจังหวดัแลว้อยูใ่นแผนของกรมแลว้  เรา
ไดส้ง่ไปหมดแลว้  ผมขอบอกกบัพวกเราวา่ไมเ่กนิ 2-
3  อาทติย ์ ตอนนีว้ศิวกรของกรมไดม้าคำานวณพืน้ที่
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สง่ไปยงัหวัหนา้จากกรมโยธาธกิาร  ตอนนีเ้ขาอยูท่ี่
จังหวดัสงขลา  อกีไมก่ีว่นัเขาจะมาเดนิมาปักหลกั
แนวเขตวา่มคีวามลกึเทา่ไหรอ่อกแบบอยา่งไร  ตัง้แต่
วดัศรมีาประสทิธิไ์ปจนถงึตลาดลา่งประมาณ  600  
กวา่เมตร  ขอกรมโยธาธกิารไป  80  ลา้น  ตวันีผ้ม
มั่นใจวา่ในปีงบประมาณ  2564  ไดป้ระมาณเกอืบ  
99 %เพราะมทีมีงานพรรคพวก เพือ่นสมาชกิบางคน
ก็ไดย้นิไดฟั้งวา่เขาจะสนับสนุน  ประมาณ  10  กวา่
โครงการ  ทางรองอธบิดกีรมโยธาธกิารเขาบอกวา่เรา
ตอ้งใชแ้ผนพัฒนาอำาเภอชะอวด  เพราะคณุดษุฎบีอก
นายกฯถา้เทศบาลตำาบลชะอวด
เอางบประมาณไป  80  ลา้นเนือ้ทีเ่ทศบาล  0.5  
ตารางกโิลเมตรกรรมธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรเขาตอ้ง
ถามวา่เทศบาลแคนั่น้ทำาไมเอางบประมาณไปเยอะ
แยะเลยตอ้งใชแ้ผนพัฒนาอำาเภอชะอวด  โดยทา่ประ
จะมา  ทา่เสม็ดมาอบต.ชะอวดเพือ่มาน่ังคยุและเขยีน
โครงการแผนพัฒนาผังเมอืงของอำาเภอชะอวด ซึง่เรา
เป็นผูป้ระสานเองเราตอ้งเอากอ่น  กอ่นทีจ่ะไปทำาที่
ทา่เสม็ดตัง้แตฝ่ั่งตะวนัตกเกอืบถงึสะพานโคง้สว่น
ของทา่ประจะถนนทีค่อขวดก็ขอไปแลว้เพือ่ป้องกนั
อนัตราย  เรยีนกบัพวกเราวา่เราตอ้งชว่ยกนัคดิชว่ย
กนัทำา  ชะอวดเป็นเมอืงน่าอยูใ่นปีนีน่้าเป็นหว่งคลอง
ชะอวดเพราะมกีารสบูนำ้าไปใชใ้นป่าพรคุวนเคร็ง และ
ในเขือ่นตอนนีก็้มนีำ้าอยูป่ระมาณ  40  กวา่ ๆ ดวีา่
ชะอวดเรามแีหลง่นำ้าอยูบ่า้ง   ในสว่นของปลายนำ้าสะ
ทิง้พระ  ระโนดเขาทำาเรือ่งขอนำ้าจากชลประทานเพือ่
จะเอาแรงนำ้าดนัจากคลองชะอวดดนันำ้าไปใหท้างโนน้
ผมขอบอกวา่ชะอวดเราไดรั้บความเสยีหายแน่ๆ  
เรยีนกบัเพือ่นสมาชกิวา่เราตอ้งคอยเฝ้าระวงั  แลว้
ปัญหาอยา่งนีต้อ้งเตรยีมแกไ้ขอ  ถา้เรายงัไมไ่ดเ้ขือ่น
มาโดยเร็ว  และงบอกี  28  ลา้นของโยธาธกิาร
จังหวดั  เพราะมันอยูใ่นแผนปี   2564  อยูแ่ลว้  
โยธาธกิารไดอ้อกแบบฝ่ังตะวนัตกไปแลว้งบประมาณ
10  ลา้น ประมาณ ปร.4  ปร 5  ประมาณ  9  ลา้น
กวา่บาท  ตอ้งรอเงนิงบประมาณอยา่งเดยีว  สว่นการ
จัดซือ้จัดจา้งตอ้งเป็นของโยธาธกิารจังหวดัหรอื
สำานักงานจังหวดั  ขณะนีโ้ครงการของเราอยูใ่น
จังหวดัอยูใ่นมอืของโยธาธกิารจังหวดัแลว้  ขอเรยีน
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กบัสมาชกิวา่ใหท้า่นชว่ยดแูลทกุเรือ่งเทา่ทีท่า่นจะ
ทำาได ้ ขอนำาเรยีนไวเ้พยีงแคน่ีค้รับ  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุทา่นนายกครับ มใีครจะเพิม่เตมิอกีไหม
ครับเชญิคณุโสภณ  ยมพมาศ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายโสภณ  ยมพมาศ กราบเรยีนทา่นประธาน  เพือ่นสมาชกิและเจา้
หนา้ทีท่กุทา่น  กระผมนาย
สมาชกิสภาเทศบาล โสภณ  ยมพมาศ  สมาชกิสภาเทศบาล  จากที่
ทา่นนายกไดอ้ภปิรายเรือ่งสะพาน

ผมขอเสนอวา่ถา้มโีอกาสจรงิๆ  สะพานฝ่ังตะวนัตก
ผมอยากใหเ้ป็นสะพานคู่
2  ตวัขนานการไปครับ  ฝ่ังซา้ยและฝ่ังขวา  ทีเ่ป็น
อยา่งดก็ีเพราะวา่เวลาเรามกีจิกรรมตา่ง ๆ เราจะไมไ่ป
แออดัอยูท่ีส่ะพาน  รถสามารถวิง่ผา่นไดอ้กีเลนส์
หนึง่และอกีเลนสห์นึง่เราสามารถทำากจิกรรมได ้ เคย
คยุกบัทา่นนายกทา่นบอกวา่อาจจะเสยีภมูทิัศน ์ ผม
บอกกบัชาวบา้นวา่ตรงนัน้ถา้ชา่งออกแบบมาอยา่งดี
มันจะสวยกวา่อกีครับ ใตส้ะพานก็ทำาใหโ้ลง่เหมอืน
อยา่งในตวัเมอืงก็ไมเ่สยีหาย  ไมเ่สยีภมูทิัศน ์ ผมวา่
ประโยชนร์ะหวา่งสะพานหนึง่ตวักบัสะพานคู ่2  ตวั  
ในเมือ่เราสรา้งตอมอ่เราทำาทเีดยีว  แตเ่ราตัง้
สะพานคูไ่ป  2  ตวั  ชว่งนีแ้หละครับมันจะประหยัด
งบประมาณไดเ้ยอะ  นีค้อืความคดิของผม  ถา้มี
โอกาสบรรจเุขา้ในแผนนัน้ไดผ้มคดิวา่  ขอลองทำาดู
นะครับ  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุมากคณุโสภณ  มทีา่นใดอกีไหมครับ
เชญิทา่นปลดัครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางบษุบา  จติตรั์ว เรยีนทา่นประธานสภาบาล  ทา่นสมาชกิสภา
เทศบาล  คณะผูบ้รหิารและผูเ้ขา้
ปลดัเทศบาล/เลขานุการ รว่มประชมทกุทา่นสรปุญัตตขิองนายก
เทศมนตร ี เพือ่ขอความเห็นชอบดงันี้

1. เรือ่งขอความเห็นชอบรับโอนโครงการกอ่สรา้งโป๊ะ
ทางเดนิขา้มคลอง  หมูท่ี ่ 3  ตำาบลทา่ประจะ  
อำาเภอชะอวด
2. เรือ่ง  ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บ
การจัดสรรงบประมาณจังหวดั  งบจังหวดัภายใตแ้ผน
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ปฏบิตัริาชการ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
จำานวน  5  รายการ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอมตทิีป่ระชมุครับ
ประธานสภาเทศบาล
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ  รบัโอนโครงการกอ่สรา้งโป๊ะทางเดนิ

ขา้มคลอง หมูท่ ี ่ 3  ตำาบลทา่ประจะ  อำาเภอ
ชะอวดประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเห็น
ชอบรบัโอนทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบ
ประมาณจงัหวดั  งบจงัหวดัภายใตแ้ผนปฏบิตั ิ
ราชการ  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
จำานวน  5  รายการ

ระเบยีบวาระที ่ 7 ญตัตอิืน่ๆ  เร ือ่งอืน่ ๆ
นายคลอ่ง  คงแกว้ เชญิคณุววิชัรครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายววิชัร  หรัิญกจิรังษี กราบเรยีนทา่นประธานทีเ่คารพและ
สมาชกิผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายววิชัร
สมาชกิสภาเทศบาล หรัิญกจิรังษี  สมาชกิสภาเทศบาล  กระผมมี
เรือ่งอยู ่ 2 – 3  เรือ่ง

เรือ่งที ่ 1  เรือ่งคา้งคาวใตส้ะพาน  มันสง่กลิน่เหม็นมี
ผลตอ่ระบบหายใจ  และในตลาดเขาก็ฝากมาดว้ยวา่
ตอนนีม้นีกพริาบมาก  มนัถา่ยมลูลงมาบนแผงขาย
ของทุกๆ  วันเลย  เมือ่ก่อนมไีม่กีตั่วแต่ตอนน้ีมเีพิม่ขึน้
หลายตัว  อยากใหช่้วยหาวธีิการจะทำาอยา่งไรครับ  มี
คนบอกวา่ถา้ใชส้เปรยฉี์ดมันจะไปอยูท่ีอ่ ืน่  เพราะผม
เขา้ใจดเีรือ่งคา้งคาวมันเป็นสตัวส์งวน  นีด้นีะตอนนี้
อากาศมันรอ้นถา้เป็นชว่งฝนตกๆ  ผมวา่น่าจะตดิเชือ้
โคโรน่า  และผมก็น่าจะตดิเชือ้ดว้ย  เพราะถา้ใครไป
อยูใ่ตส้ะพานก็จะไดก้ลิน่เหม็นมาก
เรือ่งที ่ 2  ผมขอชมเชยเรือ่งทีไ่ดไ้ปทำาบนสะพาน  
แตข่อตนิดิเดยีววา่  กุง้มันเล็กไปนดิหนึง่  ความสวา่ง
ของไฟก็ดสูวยงามดี
เรือ่งที ่ 3 ผมเห็นทา่นทีป่รกึษาหลอ่  ผมอยากจะให ้
ฝ่ายบรหิารแนะนำาดว้ยนะครับวา่ทา่นใดเป็นรองนายก
เทศมนตร ี ทา่นไหนเป็นทีป่รกึษา  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ใครจะอภปิราย  เชญิคณุบญุรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
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นายบญุรัตน ์ บญุรอดชู กราบเรยีนประธานทีเ่คารพ  กระผมนาย
บญุรัตน ์ บญุรอดช ู สมาชกิสภาเทศบาล
สมาชกิสภาเทศบาล ผูเ้ขา้รว่มการประชมุทกุทา่น  ผมมเีรือ่งทีจ่ะ
ยกยอบา้งตติงิบา้งตามบทบาทของ

สมาชกิสภาเทศบาล  หลายเรือ่งทีน่่าชืน่ชม  เรือ่ง
สนามฟิตเนสดดูขี ึน้ สะอาดด ี ชาวบา้นก็ชมกนัหลาย
คน  และบรเิวณหนา้เทศบาลจัดตกแตง่เพือ่ใหค้นได ้
ออกกำาลงักายในชว่งหวัคำา่  ตอนเย็น  ดแูลว้สะอาดดี
ขอบคณุทา่นนายกมากครับ  และอกีเรือ่งเรือ่งกุง้บน
สะพาน  กุง้กา้มกรามเป็นชือ่เสยีงของอำาเภอชะอวด  
แตท่ำาไมโคมไฟของเราจงึไมเ่ป็นกุง้กา้มกรามมันเป็น
กุง้อะไร  ชาวบา้นเขาก็ไมรู่จ้ะพดูอะไรเขาก็วจิารณ์
เรือ่งกุง้นีแ้หละครับ  และเรือ่งทีไ่ดผ้า่นสภาไปหลายๆ
ครัง้  ทีน่่าจะทำาเชน่ลาดแอสฟัลทต์กิตัง้แตถ่นนพาด
รางรถไฟ  ถนนรถไฟสาย  3  ตลอดจนไปถงึหนา้
โรงเรยีนชะอวด  และสะพานวดัหมืน่สอ้ง  ไมท่ราบวา่
เรือ่งไปถงึไหนแลว้  ตรงนัน้น่าจะทำาใหด้ ี เพราะเป็น
ผลงานของนายกที ่เพราะหลายปี
แลว้ทีไ่มไ่ดเ้ห็นผลงานอะไรทีช่ดัเจน  ผมไดค้ยุเรือ่ง
การตเีสน้จราจรคยุกนัประจำาๆ  ซำ้าๆ  มคีนวา่คยุอะไร
นักหนา  สท.ประเทศคยุแตเ่รือ่งเดมิๆ  ผมก็วา่มาตติงิ
ในสภา เพือ่ใหด้ดูขี ึน้  เรือ่งไฟสวา่งในการออกกำาลงั
กายมผีูม้าออกกำาลงักายสว่นใหญเ่ป็นขา้ราชการที่
เกษียณเขาบอกวา่ใหช้ว่ยเพิม่แสงสวา่งอกีสกัดวงหน่ึง
เพราะขาดอยู่หน่ึงดวง  ถา้ออกจากน้ีไปอยู่ขวามือเสาแรก
เลยนะครับ  ขอบคุณครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  เชญิคณุโสภณ  ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายโสภณ  ยมพมาศ กราบเรยีนประธาน  ทา่นนายกเทศมนตร ี เพือ่น
สมาชกิและเจา้หนา้ทีท่กุทา่น
สมาชกิสภาเทศบาล  สำาหรับกระผมมเีรือ่งอยู ่ 2 – 3  เรือ่งการที่
เทศบาลเรามกีจิกรรมตา่งๆ  ในชมุชน  

ไมว่า่จะเป็นสว่นของกจิกรรมของเจา้หนา้ที ่ กจิกรรม
ของอสม. กจิกรรมของผูส้งูอาย ุ หรอืกจิกรรมอะไรก็
แลว้แต ่ ผมคดิวา่ชว่งระยะหลงัๆ  นีส้มาชกิสภาไม่
คอ่ยไดรั้บรู ้ ไมค่อ่ยไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมสกัเทา่ไหร ่ 
ผมขอฝากใหท้างหวัหนา้ฝ่ายหวัหนา้กองขอความ
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รว่มมอืวา่มกีจิกรรมอะไรก็ใหท้า่นชว่ยแจง้ไปยัง
สมาชกิสภาดว้ยนะครับ  เพือ่ใหส้มาชกิทีอ่ยากจะไป
รว่มกจิกรรมนัน้ไดไ้ปรว่ม  ใครทีไ่มไ่ปก็เป็นเรือ่งสว่น
ตวัของเขา  ผมขอยกตวัอยา่งทีม่กีจิกรรมไปเยีย่มผู ้
ป่วยตดิเตยีง  ก็ไมไ่ดแ้จง้ใหส้มาชกิทราบ  ทา่นน่าจะ
ใหส้มาชกิเขา้ไปรว่มในกจิกรรมดว้ย  สว่น  อสม.วนั
กอ่นทีว่า่ไปเจาะเลอืดและวดัความดนัทีฝ่ั่งตะวนัตก  
ผมน่ังกนินำ้าชา  ผมยังไมรู่ว้า่เขาทำาอะไรกนั  ผมก็
ถามวา่มาทำาอะไรกนั  เขาก็บอกวา่สมาชกิไมรู่เ้ลย
หรอืวา่เขาทำาอะไรกนั  อยา่งนีม้ันกระทบตอ่สมาชกิ
นะครับ  ไมไ่ดต้ำาหนอิะไร  แตข่อวา่มเีรือ่งอะไรทีเ่ห็น
วา่สมาชกิน่าจะมสีว่นรว่มในตรงนัน้ก็ขอฝากใหช้ว่ย
แจง้ใหส้มาชกิทราบดว้ยนะครับ  วนันัน้ฝ่ังตะวนัตกที่
เขาเจาะเลอืดผมทราบแลว้ก็ไดเ้ขา้ไป  บงัเอญิวา่โตะ๊
เกา้อีไ้มพ่อ  เขาใหผ้มจัดการให ้ ผมก็เลยโทรหา
ทา่นนายก  มอีะไรผมก็จะผา่นนายก  รองนายก  นัน้
แหละครับบางอยา่งเราก็ไดช้ว่ยเหลอืเขาในบางเรือ่ง 
ก็ขอฝากทกุสว่นทกุกองวา่ถา้มกีจิกรรมอะไรทีจ่ะแจง้
ใหส้มาชกิไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมก็ชว่ยทำาหนังสอืแจง้ให ้
ทราบดว้ยนะครับและอกีเรือ่ง  เรือ่งเครือ่งราชฯ  นีก็้
เกอืบ  2  สมัยแลว้  เครือ่งราชฯ  เราไดข้อไป  2  
ครัง้แลว้ 
แตม่าทกุวนันีเ้รายังไมไ่ดรั้บอะไรเลย  มันตดิขดัอยู่
ตรงไหน  ขอใหผู้รั้บผดิชอบ
ชว่ยดำาเนนิการ  ทีผ่มไดพ้ดูเรือ่งนีก็้เมือ่วานผมไมไ่ด ้
คดิอะไรแตบ่งัเอญิอาจารย์
ประวทิยท์า่นน่ังมองวา่ทำาไมหนา้อกโลง่ไมม่เีครือ่ง
ราชฯ  ไมม่อีะไร  ผมก็มานกึไดว้า่เราไดท้ำาเรือ่งไป  2
ครัง้แลว้แตย่งัไมไ่ดรั้บ ขอฝากเจา้หนา้ทีต่ดิตามดว้ย
วา่ผดิอยูต่รงไหน  และอกีเรือ่งเรือ่งชา่งรับเหมาที่
อาคารเอนกประสงค ์ ผมบอกวา่เราโลง่ใจทีไ่ดเ้ห็น
ผูรั้บเหมามาทำาตรงนัน้  งานเรยีบรอ้ย  สมาชกิสภาก็
สบายใจ  ชาวบา้นก็พอใจนายชา่งคมุงานพอใจ  เราก็
ดใีจทีไ่ดผู้รั้บเหมาทำางานเรยีบรอ้ย  ตอ้งขอขอบคณุ
ไวด้ว้ยนะครับและอกีเรือ่งทีผ่มเคยเสนอเรือ่งโล่
รางวลั  เกยีรตบิตัรอะไรเหลา่นีม้อบใหเ้จา้หนา้ที ่ 
พนักงานเพือ่ทา่นเหลา่นีจ้ะไดต้ัง้ใจปฏบิตังิานคอืทำา
เป็นโลร่างวลัไมใ่ชท่ำาเกยีรตบิตัรอยา่งเดยีว  เพือ่เป็น
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ขวญักำาลงัใจแกเ่จา้หนา้ที ่ อาจจะมอบใหใ้นวนั
เทศบาลก็ไดน้ะครับ  สว่นคนทีไ่มค่อ่ยจะทำางานก็จะ
ไดก้ระตอืรอืรน้ขึน้มาบา้ง  ขอฝากตรงนีค้รับ  

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  มทีา่นใดจะอภปิรายในหวัขอ้อืน่
เชญิคณุธวชัชยัครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธวชัชยั  สขุหวงั กราบเรยีนทา่นประธานสภา  ฝ่ายบรหิารและ
เพือ่นสมาชกิทีเ่คารพทกุทา่น
สมาชกิสภาเทศบาล ผมมเีรือ่งเดยีวครับ  มกีารรอ้งเรยีนเรือ่งแผงขายของ

หนา้รา้นเสรมิสวยสมพรไมท่ราบวา่หนา้รา้นเสรมิสวย
สมพรตรงนัน้  ไดข้า่ววา่มแีมค่า้หลายคนเขา้มาขาย
หนา้รา้น  เขาถามผมวา่นายกไดอ้นุญาตใหเ้ขาขาย
ตรงนัน้หรอืเปลา่   ผมก็บอกวา่นายกไมน่่าจะอนุญาต
ตรงนัน้  ไดข้า่ววา่วนักอ่นเกดิอบุตัเิหตรุถชนกนัใน
บรเิวณนัน้  ใหร้บีดำาเนนิการใหด้ว้ยนะครับ  ขอบคณุ
ครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับ  เชญิคณุสพุรรโณครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสพุรรโณ  ชยับาล กราบเรยีนประธานสภาเทศบาล  ผูบ้รหิาร  ตลอด

จนถงึสมาชกิผูท้รงเกยีรติ
สมาชกิสภาเทศบาล ทกุทา่นกระผมนายสพุรรโณ  ชยับาล  วนันีข้อพดูสกั 

2 – 3  เรือ่ง  
เรือ่งที ่ 1  สนามเด็กเลน่ทัง้สองชว่ยปรับปรงุใหด้ว้ย 
มคีนมาบอกผมวา่มันดไูมด่ ี ผมไดรั้บเรือ่งมาวา่จะ
เสนอในสภาฯใหก้บันายกและคณะผูบ้รหิารให ้
ปรับปรงุใหม ่ 
เรือ่งที ่ 2  เรือ่งไฟทีท่างฝ่ายบรหิารไดด้ำาเนนิการ  
ผมยอมรับวา่สวยแตข่อตำาหนนิดิหนึง่ครับ  เป็นกุง้
อะไรครับ  สญัลกัษณ์ของกุง้บา้นเราเป็นกุง้อยา่งไร
ครับ  ตอ้งเป็นกุง้กา้มกราม  แต่น้ีไม่ใช่กุง้กา้มกราม  
เรือ่งที ่ 3  เรือ่งตดัแตง่กิง่ไม ้ แขกบา้นตา่งเมอืงผา่น
ไปผา่นมา  ผมน่ังรา้นนำ้าชาเห็นอยู ่ ชว่ยตดัแตง่ใหด้ดูี
หน่อยนะครับ
เรือ่งที ่ 4  เรือ่งการรดนำ้าตน้ไม ้ ไมใ่ชร่ถแบบนัน้  
การรดนำ้าตอ้งจอดรถ  รดครัง้เดยีวอยูไ่ด ้ 2 – 3  วนั  
ถา้แบบนัน้ราดไป  แบบนัน้ไมผ่า่นพอโดนแดดตน้ไม ้
ตายหมด  ตอ้งรดตน้ไมใ้หด้มีันจะไดรั้บนำ้าเต็มที ่ 
ตอ้งหาวธิแีก ้ สนามหญา้ก็ตอ้งรดใหด้ว้ยนะครับ  
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หรอืจะใชส้ปรงิเกอรร์ดก็ไดน้ะครับ  ของผมเดยีวนีผ้ม
ใชเ้ทคโนโลยกีด  อาจจะกดไปจากเทศบาลก็ได ้ 
สปรงิเกอรส์นาม  เคยมปัีญหาครัง้หนึง่เด็กวยัรุน่มนัต ี
เราก็ใชว้ธิกีารถอดออกใหอ้ยูใ่ตด้นิ  เวลาจะใชก็้ใส่
เจอปัญหาเราก็แกไ้ขกนั  ขอฝากไวแ้คน่ีค้รับขอบคณุ
ครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับทา่นสพุรรโณ  มทีา่นใดอกีไหม
ครับ เชญิทา่นรองนายกเทศมนตรคีรับ
ประธานสภาเทศบาล
นายปรชีา  ขนุทอง กราบเรยีนทา่นประธานสภา  ทา่นนายก  รองนายก   

สมาชกิสภาเทศบาลและ
รองนายกเทศมนตรี เจา้หนา้ทีท่กุทา่น  กระผมนายปรชีา  ขนุทอง  ถกู

พาดพงิ  จะพาดพงิดว้ยความสงสัยหรือแกลง้สงสัยหรือ
ยังไม่เขา้ใจ  ตอนน้ีกระผมไดรั้บตำาแหน่งเป็นรองนายก
เทศมนตรี  จรงิๆ  แลว้ผมเขา้มารับตำาแหน่งนีแ้คต่วั
สำารอง  มารับหนา้ทีจ่ากการปรกึษาหารอืจากมลูเหตุ
ทีม่ันเกดิขึน้จากอบุตัเิหต ุ ทา่นปลดัและทา่นนายกได ้
คยุกนัแลว้เรยีกกระผมมา  วา่เหตกุารณ์เป็นแบบนีใ้ห ้
แกไ้ขไปกอ่น  ใหผ้มรับตำาแหน่งนีไ้ปกอ่น  ผมก็ยนิดี
รับตำาแหน่ง  ในชว่งเวลาทีผ่มเคยอยูก่บัสมาชกิและ
เจา้หนา้ทีท่กุคนทำางานอย่างเต็มท่ีมาตลอดจนถงึปัจจุบัน 
เม่ือผมมาอยู่ตำาแหน่งน้ีผมขอใหทุ้กคนทกุตำาแหน่งจง
ทำางานอยา่งเต็มทีต่อ่ไป  เพือ่ความกา้วหนา้ของ
องคก์รของเรา  ตอนนีผ้มรับตำาแหน่งรองนายก
เทศมนตร ี ครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับทา่นรองมทีา่นใดอกีไหมครับเชญิ
ทา่นนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นายพฤนท ์ ปานจนี กราบเรยีนทา่นประธานสภา  เพือ่นสมาชกิและ
เจา้หนา้ทีบ่คุลากรทกุทา่นนะครับ
นายกเทศมนตรี ตามทีเ่พือ่นสมาชกิไดพ้ดูคยุกนัในวาระอืน่ๆ  มี
ประเด็นอยูห่ลายประเด็น  

ขอก็ชีแ้จงใหเ้พือ่นสมาชกิไดท้ราบ  ไฟบนสะพานกุง้
สมมตุวิา่ผมวางในแบบเลยวา่เป็นกุง้กา้มกราม  พอออ
อกมาไมใ่ชกุ่ง้กา้มกรามผมก็โดนดา่  แตท่ีท่า่นพดูคดิ
เหมอืนนายกเลย  ผมเกดิชะอวดเลน่นำ้าชะอวด  เห็น
กุง้ชะอวด  แตเ่ราไมพ่ดูวา่ทำาไมกุง้หางดว้นบา้ง  
อะไรอยา่งนีม้ันพดูกนัไมจ่บ  เลยตอ้งคยุกบัพวกเรา
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วา่กุง้กา้มกรามมันไมไ่ดเ้หมอืนกบัตวัจรงิๆ  ทีเ่พือ่น
สมาชกิเห็นอยู ่ แตถ่ามวา่เราทำาใหเ้หมอืนไดไ้หมเรา
ทำาไดใ้นวธิกีารทีจ่ะทำาใหต้วัใหญห่รอืการออกแบบ 
ถา้เรามโีครงการอืน่ทีจ่ะวางรากฐานใหช้ดัเราก็
สามารถใหเ้พือ่นสมาชกิไดม้สีว่นรว่มออกแบบ   
ขอบคณุเพือ่นสมาชกิทีบ่อกวา่กุง้ไฟสวา่ง  ระบบไฟ
แบบประหยัด  
อกีเรือ่งเรือ่งทีส่มาชกิไดพ้ดูมา  เรือ่งคา้งคาว  ผมคดิ
อยูก่บัชา่งวา่จะหาวธิกีารทำาอยา่งไร  หาไมล้กูแนงมา
อดัตรงรูท้ีเ่ป็นรอยตอ่  เราใชร้ะบบการซอ่ม  เมือ่ไป
ฉีดนำ้าเรายางหรอืใชไ้มค้รึง่นิว้อดัรนัูน้อยา่ใหค้า้งคาว
เขา้ไปได ้ นายกจะแกไ้ขอยา่งไร    ก็แกอ้ยา่งเรง่
ดว่นฝาก ผอ.กองชา่งไปคดิมาวา่จะใชว้ธิกีารอยา่งไร 
เรือ่งนกพลิาภฝากกองสาธารณสขุชว่ยดแูล  ตอนนี้
ขอบคณุคณุบญุรัตนเ์พราะทา่นเป็นผูเ้ดนิออกกำาลงั
กายจะเห็น  ผมนัดคนงานชว่ยกนัดแูลทกุวนั  จันทร ์ 
พธุ  ศกุรแ์ละเรือ่งรดนำ้าตน้ไมก็้ตอ้งหาวธิกีารแกก้นัไป
วา่จะรดอยา่งไรใหม้ันด ี ทกุเรือ่งทีเ่พือ่นสมาชกิเสนอ
มาเป็นเรือ่งดีๆ   ผมสัง่การทกุเรือ่งผมทำาทันทสีว่น
เรือ่งกจิกรรมทีจ่ะแจง้ใหเ้พือ่นสมาชกิไดท้ราบเพิง่พดู
ไปเมือ่  2 – 3  อาทติยท์ีแ่ลว้   วา่ใหท้กุกองทีม่ี
กจิกรรมรวม  เชน่วนัเสารห์นา้จาก งบของสปสช. ที่
ไปอบรมทีโ่รงพยาบาลคราวตอ่ไปใหอ้อกหนังสอืดว้ย
ฝาก ผอ.อนงคด์ว้ย  และเรือ่งแผนของกอง
สาธารณสขุเรือ่งการป้องกนัยงุลาย  การป้องกนัพษิ
สนัุขบา้ ออกเลย ตอนนีย้งุเยอะฝากทางสาธาฯรบี
ดำาเนนิการเลย  แจง้เป็นหนังสอืใหส้มาชกิสภา
เทศบาลทราบ  บางคนไมต่ดิภาระเขาก็ไปรวม  บาง
ทา่นตดิภารกจิก็ไมเ่ป็นไร  เรือ่งการขายของ  เมือ่วนั
ศกุรใ์หเ้ทศกจิลงไปเรือ่งการขายลอตเตอรร์ ี ขนม
กลว้ยทอดทีม่อียู ่ 2  เจา้  ทีข่ายรถเข็นนัน้  ขายเสร็จ
เขาก็ไป  เราเองก็ไมอ่นุญาต
ใหข้ายแตเ่ราเห็นอกเห็นใจกนั ตอนนีก็้ใหท้างเทศกจิ
ทำาป้ายอยู ่ ผมบอกแลว้ใหต้เีสน้ในเขต  มมุมองของ
แมค่า้วา่มอีาณาเขตแคไ่หน  ขอใหพ้วกเราชว่ยกนั  
สว่นเรือ่งไฟฟ้าพยายามแกไ้ขปรับปรงุใหใ้ชห้ลอด
ไฟ LED เพือ่จะไดป้ระหยัดคา่ไฟฟ้า  ขอบคณุเพือ่น
สมาชกิทีม่าเดนิออกกำาลงักายและไดบ้อกกลา่วมา  
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สิง่ไหนทีท่ำาไดน้ายกทำาทันท ี สะพานคูท่ีเ่พือ่น
สมาชกิไดบ้อกกลา่ว  มันยังไมถ่งึเวลาทีจ่ะออกแบบ  
แตใ่หพ้วกเราคดิไวก้อ่น  แน่นอนมทีางเทา้แน่นอน  
แตเ่รือ่งทีจ่ะปรับยังไงใหเ้ขา้กบัพืน้ทีม่ันเป็นเรือ่งของ
กรมโยธาฯ  ออกแบบแตเ่ป็นเรือ่งของเราทีจ่ะเอา
แบบไหน  พวกเราตอ้งชว่ยกนัตดัสนิใจ  ขอใหพ้วก
เราบอกมาเลยวา่มอีะไรทีจ่ะแกไ้ข  ปรับปรงุ   เพือ่น
สมาชกิมหีนา้ทีส่ัง่ผมถกูแลว้  แตจ่ะไดว้นัไหนผมก็
ตอ้งมาสัง่ทมีงานกอ่นมอีะไรทีจ่ะแกไ้ขปรับปรงุผม
ยนิดทีำาใหค้รับใหเ้พือ่นสมาชกิบอกมาเลยครับ 
ขอโทษเพือ่นสมาชกิดว้ยทีท่า่นไดท้ักขึน้มาเพราะนี้
เป็นการประชมุครัง้แรกดว้ยทีไ่ดป้รับปรงุเปลีย่นแปลง
คณะผูบ้รหิารคณุพัฒนาวทิยม์ภีาระทีจ่ะตอ้งทำาเลย
ตดัสนิใจลาออกจากตำาแหน่งรองนายกเทศมนตร ี
และไดป้รกึษากนัวา่ใหร้.ต.อ.ไวยวทิยข์ ึน้มารับ
ตำาแหน่งรองนายกเทศมนตร ี แตต่อ้งเอาทีป่รกึษามา
รับตำาแหน่งรองนายกเทศมนตรไีปกอ่น  เราตอ้ง
ทำาใหถ้กูตอ้งถกูระเบยีบ  และตอนนีเ้ราก็ไดแ้ตง่ตัง้ให ้
ร.ต.อ.ไวยวทิย ์ถาวร  เป็นทีป่รกึษานายกเทศมนต ี 
ทา่นปรชีา  ขนุทอง เป็นรองนายกเทศมนตร ี สว่น
ตำาแหน่งสว่นใดคณะผูบ้รหิารชว่ยกนัคดิชว่ยกนัทำา  
เรือ่งของพีน่อ้งประชาชนบอกไดท้ัง้  2  เขต  ผม
ยนิดทีีจ่ะแกไ้ขให ้ สว่นเรือ่งนกชว่ยกนัคดิดว้ยวา่จะ
ทำาอยา่งไร  เราจะไปวางยาก็ได ้ แตผ่มไมท่ำา  เรือ่ง
อยา่งนีเ้ป็นเรือ่งละเอยีดออ่น  ผมในนามคณะผูบ้รหิาร
พรอ้มทีจ่ะทำางานรว่มกบัพวกเราจนถงึวนัยตุทิางการ
เมอืงของคณะรัฐมนตร ี เราอยูก่นัอยา่งนีอ้าจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงทางฝ่ายบรหิารบา้งผมคดิเร็วทำาเร็ว  ผม
จะไมเ่อาคนไมด่เีขา้มาอยา่งแน่นอน  ผมไมใ่หเ้สยีชือ่
เสยีงใหก้บัเทศบาล  ขอนำาเรยีนกบัพวกเรา  เรือ่ง
ไหนทีอ่ยูใ่นบนัทกึวาระการประชมุเราจะปรับปรงุ
แกไ้ข  อยา่งทีส่มาชกิไดบ้อกเรือ่งถนนรถไฟสาย  3 
งบประมาณปี  2563  เราไดท้ำาแน่นอน  เพราะ
โครงการมาแลว้  มแีตค่อยงบประมาณวา่เขาจะใหม้า
วนัไหน ก็ใหพั้สดปุระกาศออีอ๊คชัน่ทันท ี ไดง้บถนน
รถไฟสาย 3  พรอ้มตเีสน้จราจร  ใหท้างเทศกจิพรอ้ม
กบัป้องกนัฯชว่ยกนัตเีสน้เรือ่งของพอ่คา้แมค่า้  เรือ่ง
การจัดระเบยีบการคา้  เราจะปรับปรงุกนัเรือ่ยๆ  ไมว่า่



30

จะเป็นเรือ่งไฟฟ้า  ตอนนีเ้ปิดปิด  06.30  น.  เพราะ
สภาพอากาศเปลีย่น  ฝากบอกกบัทา่นทีไ่ดบ้อกกลา่ว
มาดว้ยไมว่า่จะเป็นเรือ่งกิง่ไมเ้ราก็ชว่ยกนั  ฝากเรยีน
ทา่นประธานไวเ้พยีงแคน่ีค้รับ  ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุทา่นนายกครับเชญิ ร.ต.อ.ไวยวทิย ์ 
แนะนำาตวัใหเ้พือ่นสมาชกิไดรู้จั้กครับ
ประธานสภาเทศบาล
ร.ต.อ.ไวยวทิย ์ ถาวร กราบเรยีนทา่นประธานสภา  ทา่นนายก  ทา่น
สมาชกิ  และพนักงานเจา้หนา้ที่
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี กระผม ร.ต.อ.ไวยวทิย ์ ถาวร  ทกุคนก็
คงจะรูจั้กกนัด ี อายรุาชการเหลอือกี  

2  ปี  การทีผ่มไดเ้ป็นตำารวจ  ผมไมเ่คยไดท้ำาอะไร
ใหก้บับา้นเมอืงของผมโดยตรง  เพราะรับราชการ
ก็ไดแ้ตท่ำาหนา้ทีต่ำารวจอยา่งเดยีว  ไมไ่ดช้ว่ยพัฒนา
บา้นเมอืงไมไ่ดท้ำาใหบ้า้นเมอืงเจรญิ  ผมมคีวามคดิ
ประกอบกบัทา่นนายกไดม้าทาบทาม 
 เพราะทา่นพัฒนาวทิยไ์ดล้าออกและนายกถามผมวา่
สนใจมาเลน่การเมอืงหรอืไม ่       ผมบอกวา่ผมมี
ความคดิมานานแลว้ทีอ่ยากจะพัฒนาบา้นเมอืง ผมขอ
อนุญาตนะครับ  การทีส่มาชกิสภาเทศบาลเขา้มาตรง
นีเ้พือ่จะพัฒนาบา้นของเราใชไ่หมครับ  ทกุทา่นอยา่
คดิวา่นายหวัของทา่นเป็นใคร   ถา้ไมใ่ชน่ายหวัของ
ทา่นทา่น   ไมช่ว่ยกนัพัฒนาบา้นเมอืงหรอืครับ  ผม
เห็นหลายครัง้แลว้เขา้มามคีวามรว่มมอืรว่มใจกนั  
เชน่  การไปรว่มงานศพ  ทา่นอยา่คดิวา่คนละทมีกนั
ไปกนัไมไ่ด ้ ทา่นเป็นสมาชกิสภาอยูท่ีเ่ดยีวกนั  ตอ้ง
รว่มใจกนัไมใ่ชแ่บง่พรรคแบง่พวกกนั  ผมขอในจดุนี้
นะครับ การทำางานเราตดัสนิใจมาแลว้วา่จะชว่ยกนั
บา้น  ชว่ยสอบถามชาวบา้นวา่ทา่นตอ้งการอะไรบา้ง 
ผมเขา้มาอยูต่รงนีแ้ลว้ผมก็จะทำาใหเ้ต็มที ่ ตอนนีผ้ม
เขา้มารับตำาแหน่งทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี ผมก็เขา้
มาทำางานใหเ้ต็มที ่ ขอบคณุครับ

นายคลอ่ง  คงแกว้ ขอบคณุครับทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี มทีา่น
ใดอกีไหมครับถา้ไมม่ี
ประธานสาภาเทศบาล ขอขอบคณุทกุทา่นทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุในวนันี ้ และ

พวกเราก็ไดเ้ขา้มาอยูต่รงนีเ้กอืบจะ  8  ปีแลว้  หรอื
อาจจะอยูม่ากกวา่นีค้รับ   ขอบคณุทกุทา่นครับ  ผม
ขอปิดการประชมุครับ
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ปิดประชุม  เวลา  12.15 น.

(ลงชือ่)    บษุบา  จติตรั์ว

   (นางบษุบา  จติตรั์ว)                          

ปลดัเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาลตำาบลชะอวด

(ลงชือ่) นคิม  คลิง้ทอง  ประธานกรรมการ
ตรวจรายงานการประชมุ

         (นายนคิม  คลิง้ทอง)
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(ลงชือ่)    บญุรัตน ์ บญุรอดช ู    กรรมการ
ตรวจรายงานการประชมุ

        (นายบญุรัตน ์ บญุรอดช)ู

(ลงชือ่) ธวชัชยั  สขุหวงั   
กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชมุ

        (นายธวชัชยั  สขุหวงั)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชมุ เมือ่วนั
ที.่.30..เดอืน...มกราคม....พ.ศ.2563...
เวลา..10.00...น.  ณ  หอ้งกจิการสภาเทศบาลตำาบลชะอวด

(ลงชือ่)  คลอ่ง  คงแกว้

  (นายคลอ่ง  คงแกว้)

                                                       ประธานสภาเทศบาลตำาบล
ชะอวด

สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชมุ  สมยัวสิามัญ  สมัยที ่1  ประจำาปี 
2562  แลว้ในการประชมุสภาเทศบาลตำาบลชะอวด   เมือ่วนัที.่.17...เดอืน.
... กมุภาพันธ ์  พ.ศ...๒๕๖ 3....

สำาเนาถกูตอ้ง

                อมุาพร  สทุธรัิกษ์
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      (นางอมุาพร  สทุธรัิกษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ


