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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

๔. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

   ๕ นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

๖. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๗. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

๘. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

๙. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๑๐. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

1๑. นายนคร  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองคํา  

1๒. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๓. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

1๔. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

15. นายอํานวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อํานวย  เพ็งจันทร์  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล  ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรดํารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

๔. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมษา ธนาวุฒ ิ  

๕. นายกัมปนาท  อดิเทพวรพันธุ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กัมปนาท  อดิเทพวรพันธุ์  

๖. น.ส.สมฤดี หวังวณิชชากุล เลขานุการนายกเทศมนตรี สมฤดี หวังวณิชชากุล  

๗. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  

๘. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๙. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๑๐. นางชุติมา โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ชุติมา โต๊ะหีม  

1๑. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

1๒. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์  รัตนพันธุ์  

1๓. นางนงนภัส นําผล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส นําผล  

1๔. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อํานวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

15. น.ส.ธีติมา โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ธีติมา โภคากรณ์  

16. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

(เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมและประธานสภาได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561       
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมวันนี้ 
เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาล ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้
ได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม       
(ข้อ 13 ความว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่น นําวิธีการเลือก         
รองประธานสภาท้องถิ่ น ตามข้อ 12 มาใช้บั งคับโดยอนุ โลม ข้อ 12 วิธีการเลือก               
รองประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับ
จํานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด ให้เลือกรองประธาน            
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คนที่ 1 ก่อน แล้วจึงรองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง        
โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่ เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 

ดังนั้น จึงให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ครับ เชิญเสนอครับ 
เชิญคุณศุภชัย ฤกษ์มงคล เชิญครับ 

นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล เมืองทุ่งสง 
กระผมขอเสนอดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวสําหรับวันนี้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

- รับรองถูกต้องนะครับ   - 

1. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
2. นายนคร ทองคํา                                                                                                                                                                     

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ถือว่าดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ ได้รับการ
เลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว ในครั้งนี้นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวประจําที่และทําหน้าที่ต่อไปครับ  

ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ         
สมัยที่ 7 ประจําปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ ๒  

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561       
(ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ํา ถนนยุทธศาสตร์) 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ ๒ 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า LED 100 W) 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ํา        
ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลเจ้าซําปอกง) 
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัย
สามัญประจําปีของแต่ละสมัยประจําปี พ.ศ.2561 และกําหนดวันเริ่มสมัย
สามัญประจําปี พ.ศ.2562 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2562  

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 วันนี้เรามีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงคนใหม่ นายกัมปนาท อดิเทพวรพันธุ์    
ได้มาร่วมประชุมกับเรา ขอเชิญคุณกัมปนาท อดิเทพวรพันธุ์ ครับ 

นายกัมปนาท อดิเทพวรพันธุ์ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 
 

เรียนท่านทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง คณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการตลอดถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายกัมปนาท อดิเทพวรพันธุ์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ให้ความ
ไว้วางใจมาดํารงตําแหน่งนี้ ก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุก ๆ ท่าน มีสิ่งใดที่จะให้ผมช่วยเหลือ     
ผมยินดีนะครับ และบางอย่างผมคงต้องขอคําแนะนําจากทุก ๆ ท่านด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องที่ 2 การประกาศการใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดทํา        
ร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เสนอคณะกรรมการ พัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง และประชาคมเมืองทุ่งสง พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับดังกล่าวแล้ว 
และผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 แล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 และแก้ ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แผนพัฒนาที่ประกาศใช้แล้ว ให้แจ้งให้สภาเทศบาลทราบ      
จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลทราบนะครับ 

เรื่องท่ี 3 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 3 ท่าน คือ 
1. นายปัญญา จินาวงศ ์
2. นายมนตรี  กัลยา 
3. นายปฏิภาณ เสนะคุณ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง    
มีทั้งหมด 10 หน้า 7 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3 
ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที่ 3 – 4  
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ 4 – 5  
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 5 – 7  
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ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 7 – 9  
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 9  
และระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 9 – 10  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้างเชิญครับ เชิญดาบตํารวจ
ไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผมขออนุญาตแก้ไขในหน้าที่ 1 ลําดับที่ 3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม         
นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ในรายมือชื่อเป็น นายยงยุทธ สมทอง เปลี่ยนเป็น 
นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ และในหน้าที่ 6 ในคําพูดของคุณปัญญา จินาวงศ์ ข้อความ เทศบาล
ควนกรด แก้ไขเป็น องค์การบริหารส่วนตําบลควนกรด ขอแก้ไขเพ่ือทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 
ประจําปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุม   
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็น            
ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถาน-     
ธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
แห่งที่ 2 จํานวน 1,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๘ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการ
พาณิชย์ หากมีความจําเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้  
เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

เหตุผล 

เนื่องจากประชาชนมาใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2      
เพ่ิมมากข้ึน ทําให้เงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําไม่เพียงพอ และสถานธนานุบาลฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ขอกู้ เ งินกับธนาคาร เ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จํานวนเงิน  
10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยสถานธนานุบาลฯ ได้รับการอนุมัติยืมเงินสะสม
เทศบาล คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจําปี พ.ศ. 2560    
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) รับเงินยืม
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เงินสะสมเทศบาลไปแล้ว จํานวนเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลือ
เงินยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานําอีก จํานวนเงิน 500,000.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือให้กิจการสถานธนานุบาลฯไม่สะดุดหยุดลง และสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนผู้เดือดร้อนให้มาใช้บริการได้ จึงขอยืมเงินสะสมเทศบาล จํานวน 1,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ รายละเอียดสถานะการเงิน
ของสถานธนานุบาลฯ ณ วันที่ 25 มกราคม ๒๕61 ดังนี้ 

- เงินสดคงเหลือที่สํานักงาน จํานวน 72,938.40 บาท 
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร บัญชีออมทรัพย์ 238,325.46 บาท 
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง บัญชีออมทรัพย์ 540,000.- บาท 
- เงินยืมเงินสะสมเทศบาล 500,000.- บาท 
- ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 566 ราย เงิน 8,929,500.- บาท 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการขอยืมเงิน
สะสมเทศบาลเพ่ิมอีก เป็นจํานวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ต่อไป ขอแสดงความนับถือ       
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 
ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 15 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยืมเงินสะสมเทศบาลเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล     
เมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี         
พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ํา ถนนยุทธศาสตร์) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ระบายน้ําถนนยุทธศาสตร์) กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ําถนนยุทธศาสตร์ 
ตามรายการ ดังนี้ 
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โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน  ๑๑๖,๒๐๐.- บาท 

   รวมเป็นเงิน ๑๑๖,๒๐๐.- บาท 

โอนเพิ่ม 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ําถนนยุทธศาสตร์  เป็นเงิน  ๑๑๖,๒๐๐.-บาท 

                                        รวมเป็นเงิน  ๑๑๖,๒๐๐.- บาท 

เหตุผล 

ด้วยตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติ และนายกเทศมนตรี
ได้ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

จากการตรวจสอบในเทศบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ําถนนยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตั้งไว้ จํานวน ๑๖๓,๕๐๐ บาท มีความผิดพลาดในการคํานวณยอดรวมราคา
ก่อสร้าง ทําให้ยอดงบประมาณท่ีจะดําเนินการเพิ่มข้ึน จํานวน ๒๗๙,๗๐๐.- บาท   

ดังนั้น จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมระบายน้ําถนนยุทธศาสตร์) โดย โอนเพิ่ม กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๑๖,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ําถนนยุทธศาสตร์ เป็นจํานวน ทั้งสิ้น  
๒๗๙,๗๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป     
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง จากญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อ
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เหลี่ยมระบายน้ํา ถนนยุทธศาสตร์) ตามหลักการและเหตุผล ที่ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอต่อที่
ประชุมสภาแห่งนี้ ครั้งแรกสุดในวงเงิน 163,500.- บาท และขอเพ่ิมเติมเป็น 279,700 บาท 
เพ่ิมข้ึน 116,200 บาท ผมเข้าใจและรู้ความละเอียดในการก่อสร้างการทํางาน แต่ว่าตรงนี้ผม
อยากถามท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า ถนนยุทธศาสตร์เริ่มต้นจาก     
ซอยโรงน้ําแข็งไปจด ซอย 21 ถนนยุทธศาสตร์ อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารบอกว่าบริเวณไหนที่
เราจะก่อสร้างท่อเหลี่ยมเพ่ือใช้ประโยชน์เรื่องการระบายน้ําของน้ําที่ท่วมขัง เพราะในนี้ยังไม่รู้
ชัดเจนว่าบริเวณไหนตรงไหนที่จะทํา 

2. เรื่องขนาดท่อเหลี่ยมที่ใช้วางเป็นท่อระบายน้ํา ขนาดเท่าไหร่ เมื่อใช้งบประมาณตรง
นี้ตั้ง 279,700 บาท ท่อเหลี่ยมใช้เท่าไหร่ ขนาดเท่าไหร่ ระยะทางวางท่อเหลี่ยมกี่ตารางเมตร 
ผมอยากถามถึงความละเอียดของงานครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณสําหรับสมาชิกสภา ขอเรียนว่าเป็นสิ่งที่
กองช่างควรจะให้ละเอียด ในเรื่องของแบบแปลนเสนอความ กว้างยาวและตําแหน่ง              
ขอรายละเอียด ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลให้ผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด
แบบแปลนทั้งหมด ขออนุญาตครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณอนุชา ธนาวุฒิ เชิญครับ 

นายอนุชา  ธนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ กระผมนายอนุชา ธนาวุฒิ ผู้อํานวยการกองช่าง สําหรับกรณีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปเพ่ิมเติม ผมขออนุญาตชี้แจงโครงการนี้เป็นโครงการเดิม ซึ่งสภาได้อนุมัติไปแล้วเมื่อ
คราวที่แล้ว และมีความผิดพลาดในส่วนของงบประมาณ สําหรับขนาดของโครงการเป็นไป
ตามเดิม คือ กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร พิกัดตรงบ้านเลขที่ 179/1 ถนน
ยุทธศาสตร์ เป็นการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต ค.ส.ล.ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไม่ครับ เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลนะครับว่า 
ขอรายละเอียดผังให้กับท่านสมาชิกที่ได้สอบถามเรื่องที่เป็นรายละเอียดจริง ๆ การบอก
บ้านเลขที่ผมเองก็ไม่รู้รายละเอียด วันหลังขอให้เป็นแผนผัง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล      
ว่ามันเป็นจุดบกพร่องที่ทางคณะผู้บริหารเองผ่านไปที่สํานักปลัด ก็ขอให้ทางหัวหน้าสํานักปลัด
ช่วยดูรายละเอียดเช็คด้วยว่าข้อมูลทั้งหมดรายละเอียดที่สามารถให้ทุกคนรู้ ไม่ใช่เรารู้ด้วยตัวเราเอง 
ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่า การประชุมทุกครั้ง ซึ่งไม่ควรจะเป็น
ข้อคําถามในรายละเอียด แต่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีจะทําให้การทํางานของเราได้เก็บรายละเอียด
ทั้งหมดเพ่ือที่จะให้การทํางานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ขอเรียนไปที่หัวหน้าสํานักปลัดให้ช่วย
ตรวจสอบด้วยว่า 1. แบบแปลนประมาณการ ตําแหน่งที่ตั้งขนาด เป็นอย่างไรครบสมบูรณ์
หรือไม่ ควรที่จะมาคุยในเบื้องต้นก่อน ผู้อํานวยการกองในแต่ละกอง ในแต่ละ เรื่องที่ส่งเข้ามา   
นะครับ เพราะว่าบางครั้งการส่งเรื่องเข้ามาถึงให้เราเสนอญัตติต่อประธานสภา คณะผู้บริหาร     
ก็เซ็นต์โดยที่ไม่ดูรายละเอียดว่าถ้าช้ามันก็ไม่สามารถส่งให้กับสมาชิกสภาทันตามเงื่อนไขเวลา
เหมือนมัดมือชกในลักษณะอย่างนั้น เพราะการกําหนดวันเราก็กําหนด แต่ในแต่ละเรื่องที่
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เร่งด่วนนําเข้าสภาในขณะนี้ เราก็เห็นว่ามันต้องมีการออกสํารวจตําแหน่งที่ตั้ง ขนาดอะไรต่าง ๆ 
พอเร่งด่วนมากการคํานวณก็ผิดพลาดในการคํานวณก็เลยทําให้ต้องย้อนกลับมาอีกเช่นญัตตินี้ครับ 
รายละเอียดต่าง ๆ ผมคิดว่าถ้าทุกคนช่วยกันดู ผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้คุยประเด็นนี้       
จะทําให้ข้าราชการของเราได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในการทํางานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี         
พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ํา ถนนยุทธศาสตร์) กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 15 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า 
ถนนยุทธศาสตร์) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์           
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงนิเดือน 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐    บาท 

                                   รวมเป็นเงิน               ๒,๐๐๐,๐๐๐     บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
- ค่าชุดศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (Hands-on Science Center) เป็นเงิน  

๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  รวมเป็นเงิน                ๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
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เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
รายการชุดศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (Hands-on Science Center) ของโรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ เพ่ือส่งเสริมให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพด้านการ
เรียนการสอน จึงมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดศูนย์
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (Hands-on Science Center) จํานวน ๑ ชุด ในวงเงินงบประมาณ  
๒,๐๐๐,๐๐๐ (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ชุดศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จํานวน ๓ สถานี ประกอบด้วย 
      -  รอก ๓ ระบบ 

     -  เสียงดนตรี 
     -  จักรยานปั่นไฟฟ้า 
๒. หนังสือประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน ๑๓9 รายการ 
๓. ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จํานวน ๓๕ รายการ   

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ า ง  ซึ่ ง เป็น อํานาจของสภาท้องถิ่นที่ จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑       
ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ         
สภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป        
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ  

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 15 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
แห่งที่ ๒ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนายสมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                    
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ   
ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
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(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สําหรับการบริหารจัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

เหตุผล 

 ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง       
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด     
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง)     
ขนาดไม่เกิน 18,000 BTU ประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน 1 ตัว จํานวนเงิน 21,000 บาท 
สําหรับติดตั้งภายในสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 นั้น 

เนื่องจากในการติดตั้ งเครื่องปรับอากาศดังกล่าว เป็นขนาด 18,100 BTU             
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ใหม่ ดังนี้ 

ข้อความเดิม จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) 
ขนาดไม่เกิน 18,000 BTU ประหยัดไฟเบอร์ 5 

ข้อความใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU ประหยัดไฟเบอร์ 5 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน              
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ . 2561 ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภา      
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อ 
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 15 เสียง ครับ 
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มติที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี         
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า LED 100 W)       
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล      
เมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า 
LED ๑๐๐ W) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยดําเนินการ ดังนี้ 

โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    เป็นเงิน  ๓๕๓,๑๐๐.-  บาท 

     รวมเป็นเงิน ๓๕๓,๑๐๐.-  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า LED ๑๐๐ W เป็นเงิน  ๓๕๓,๑๐๐..-  บาท 
                                 รวมเป็นเงิน          ๓๕๓,๑๐๐.-    บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
แผงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน  AC ๑๐๐ – ๒๔๐ V 
หลอด LED ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  ๘๐,๐๐๐ ชั่วโมง 
ระดับการป้องกันน้ํา – ฝุ่นไม่น้อยกว่า  IP๖๕ 
มีค่าความส่องสว่างร่วมไม่ต่ํากว่า ๙,๐๐๐ ลูเมน 
สามารถทํางานได้ภายใต้ อุณหภูมิ  -๒๐ ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส 

เหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ ภาคประชาคม
ท้องถิ่นได้เสนอ (โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า LED  ๑๐๐ W) โดยมีเป้าหมาย
ปรับปรุงไฟฟ้าถนนภายในเขตเทศบาลเป็นหลอด LED ๑๐๐ W ในปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐๐ ชุด 
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และปี ๒๕๖๒  อีกจํานวน ๒๕๐ ชุด ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ประหยัด
พลังงาน และเพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพราะไฟฟ้าภายในเขตเมือง เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการเสียบ่อย และได้รับการ        
ร้องทุกข์ ร้องเรียนจากประชาชน จึงต้องดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงไฟฟ้า
ถนนภายในเขตเทศบาลเป็นหลอด LED ๑๐๐ W ในปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐๐ ชุด ดังกล่าว  

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๖๑ โอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า 
LED ๑๐๐ W เป็นเงิน ๓๕๓,๑๐๐.- บาท (สามแสนห้าหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)      
เพ่ือนําไปใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน (หลอดไฟฟ้า LED) จํานวน ๑๐๐ ชุด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑       
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ       
ของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป      
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า LED 100 W) 
กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 15 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า LED 100 W) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลเจ้าซําปอกง) เชิญผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนายสมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561         
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านพัฒนา 
(หน้าศาลเจ้าซําปอกง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
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โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน    ๔๐๔,๘๐๐.-  บาท 

         รวมเป็นเงิน   ๔๐๔,๘๐๐.-  บาท 
 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 

                       (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลเจ้าซําปอกง) 
                                            เป็นเงิน           ๔๐๔,๘๐๐.-    บาท 

                                                   รวมเป็นเงิน        ๔๐๔,๘๐๐.-    บาท 

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) 
พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลเจ้าซําปอกง) โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๒๐ – ๑๑.๒๐ เมตร 
ความยาว ๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๓.๐๐ ตารางเมตร  

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø ๐.๐๖ เมตร ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมทั้งสองข้าง ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ เมตร  

- ก่อสร้างท่อลอดถนน คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๘  ท่อม ๑ จดุ 

เหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ภาคประชาคม
ท้องถิ่นได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (ด้านบนเป็น
รางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลเจ้าซําปอกง) โดยมีเป้าหมายก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๗.๒๐ – ๑๑.๒๐ เมตร ความยาว ๓๐ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๓.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ํา ด้านบนเป็นรางวี พร้อม
บ่อพักความยาวรวมทั้งสองข้าง ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ เมตร  และก่อสร้างท่อลอดถนน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน ๘ ท่อน ๑ จุด เป็นเงิน ๔๐๔,๘๐๐.-บาท (สี่แสนสี่พันแปด
ร้อยบาทถ้วน)  

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๖๑ โอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านพัฒนา         
(หน้าศาลเจ้าซ าปอกง) เป็นเงิน ๔๐๔ ,๘๐๐.- บาท (สี่แสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป      
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (ด้านบนเป็น
รางวี) พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลาเจ้าซําปอกง) ที่นี้ผมอยากทราบว่าหน้า       
ศาลซําปอกงสร้างจากเขตรถไฟ มันยาวมาก ผมไม่ทราบว่าจากไหนกันแน่ ที่นี้เรื่องหนังสือ       
ก็เหมือนกันที่ว่าค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.6 เซนติเมตร ผมคิดว่าพิมพ์ผิด 
ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพักความยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร แล้วก็มาก่อสร้าง
ท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 8 ท่อม นี้ไงครับมันอย่างนี้ น่าจะไปสํารวจกัน
ใหม่ครับ ขอฝากหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ให้ช่วยดู ๆ หน่อยครับ เพราะเด็กเรียนสูงเกิน เลย
พิมพ์ผิด ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ฝ่ายผู้บริหารมีอะไรอีกไม่ครับ เชิญผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาตแก้ไขเป็นการถูกต้อง ขอให้กองช่างขอ
สําเนาที่ถูกต้อง ตัวเลขทั้งหมดตามที่สมาชิกสภาได้พูด เพราะการอ่านญัตติที่ผิดพลาดไป 
จําเป็นต้องมาแก้ไขอีก ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล อันนี้ว่าขอที่ถูกต้องและอ่านซ้ําอีกครั้ง
เพ่ือแก้ไขเป็นหลักฐาน ขอบคุณครับ ขออนุญาตประธานสภา ขอเป็นรายละเอียดให้ทางกองช่าง
ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผู้อํานวยการกองช่าง เชิญครับ 

นายอนุชา  ธนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายอนุชา ธนาวุฒิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
สําหรับญัตติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ําถนนหมู่บ้านพัฒนา 
ตรงหน้าศาลเจ้าซําปอกง ขออนุญาตแก้ไข หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ด้านบนเป็นรางวีพร้อมบ่อพักความยาวรวมทั้งสองข้างไม่
น้อยกว่า 55.00 เมตร 

-  ก่อสร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 8 ท่อน     
1 จุด ขออนุญาตแก้ไขคําผิดด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผู้อํานวยการครับ เริ่มสร้างจากทางรถไฟ เชิญครับ 

นายอนุชา  ธนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ พิกัดการก่อสร้างตรงถนนหน้าศาลเจ้าซําปอกง 
เราได้ดําเนินการก่อสร้างไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ตรงบริเวณตั้งแต่ริมทางรถไฟไปถนน
พัฒนาการที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมจากจดถนนพัฒนาการตรงไปทางเข้าซําปอกง ระยะทางประมาณ 
35 เมตร  
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกมีอะไรสงสัยอีกไหมครับ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง จากเขตรถไฟหรือจากรางรถไฟครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผู้อํานวยการกองช่าง เชิญครับ 

นายอนุชา  ธนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เรายังจําได้ไหม ทางด้านซําปอกงเราได้ทําถนนไว้
แล้วเมื่อปีที่แล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จากริมถนนหมู่บ้านพัฒนา ส่วนที่เป็นทางโค้งราง
รถไฟ เส้นริมตรงหมู่บ้านพัฒนาไปตรงหน้าซําปอกง เป็นพิกัดตรงจุดนั้นครับ  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ํา     
ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลซําปอกง) กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 15 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) 
พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลซ าปอกง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญ ประจําปีของแต่ละสมัยประจําปี พ.ศ.2561 และกําหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจําปี 
พ.ศ.2562 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2562 
เรื่องนี้ผมอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเป็น 2 ส่วนนะครับ คือ 

1. ให้เสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีของแต่ละสมัย ประจําปี พ.ศ.2561 

2. ให้กําหนดวันเริ่มต้นสามัญประจําปี พ.ศ.2562 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2562 

ขอเชิญสมาชิกได้เสนอครับ เชิญครับคุณนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ เชิญครับ 

นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล       
เมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ดังนี้ 

1. การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปี        
ของแต่ละสมัย ประจําปี พ.ศ.2561 กําหนดไว้ 4 สมัย คือ 

สมัยแรก กําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561       
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 2 กําหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561       
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 
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สมัยที่ 3 กําหนดในเดือนสิงหาคม 2561 เริ่มตั้ งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2561          
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 4 กําหนดในเดือนพฤศจิกายน 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561    
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

2. กําหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2562 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2562 สมัยแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที่      
1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

รับรองถูกต้องครับ 

1. นายโสภณ โมรา 
2. นายประจิน เนื้อเขียว 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ตามที่
สมาชิกได้เสนอไว้ดังกล่าว กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ  15  เสียง   

มติที่ประชุม เห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

1. การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี       
ของแต่ละสมัย ประจ าปี พ.ศ.2561 ก าหนดไว้ 4 สมัย คือ 

สมัยแรก ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561       
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 2 ก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561       
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 3 ก าหนดในเดือนสิงหาคม 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561          
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 4 ก าหนดในเดือนพฤศจิกายน 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561    
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

2. ก าหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที ่         
1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะ
ผู้บริหาร เชิญคุณโชคดี หนูคีรี เชิญครับ  

นายโชคดี  หนูคีรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล       
เมืองทุ่งสง เขต 1 ในวาระอ่ืน ๆ ผมก็อยากถามเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไป         
คณะผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบทุกท่าน ท่อเหลี่ยมระบายน้ําเสริมชาติ ซอย 5 หลังหมู่บ้าน        
นายเส้ง ชัยน้อย ผมจําได้ว่าตัวนี้ใช้งบประมาณปี 60 ณ วันนี้เข้างบประมาณปี 61 แต่ทําได้
เพียงส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ทํา ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรบ้าง ติดขัดตรงไหน ผมอยากให้ฝ่าย
บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ช่วยชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอไปสํารวจก่อนจะรายงานให้ท่านทราบอีกครั้ง       
ว่ามันติดขัดตกหล่นอย่างไร ขออนุญาตครับ เพราะว่ายังไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้ ก็ขอขอบคุณ
มากที่ได้บอกในเรื่องที่มันขาดหรืออย่างไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในวาระอ่ืน ๆ อยากจะถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร 

1. เรื่องบูรณะซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอเสียหาย เกิดจากอุทกภัยครั้งที่แล้ว ชาวบ้าน
ร้องเรียนมา เมื่อไหร่เทศบาลจะไปช่วยดูและบูรณะให้ ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนทางขึ้นโลก
พระจันทร์ ชุมชนหลังโรงพยาบาลหน้าลานกีฬา ซึ่งเป็นที่จอดรถของโรงพยาบาลทุ่งสง ทางคุณ
หมอและผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลทุ่งสงเก่า ได้พูดคุยกับผมที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล       
ในพ้ืนที่ แต่อยากจะให้ผู้บริหารสั่งการผู้รับผิดชอบช่วยไปบูรณะซ่อมแซมพ้ืนที่ตรงส่วนนั้น 
เพราะได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อข่ีจักรยานตกหลุมได้ 

2. พ่ีน้องชาวหน้าถ้ําตลอด อยากให้มีทางระบายน้ําที่ดีหน่อย อยากให้ผู้บริหารเข้าไป
สํารวจความต้องการ อยากจะให้ทําอะไร เจาะอุโมงค์ได้หรื อไม่ทําให้น้ําผ่านระบายได้ดี         
หน้าถ้ําตลอดบริเวณเปรมประชา ราชบริพาร น้ําท่วมทั้งปี 3 ครั้ง ชาวบ้านเดือดร้อน ขอบคุณ
มากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอกราบเรียนนะครับว่าทางคณะผู้บริหารเทศบาล
ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะในพ้ืนที่ถนนราชบริพาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราทําอยู่
ตลอดเวลา การติดตั้งปั๊มที่ประสานกับทางชลประทานนั้นคือส่วนหนึ่ง แต่ปริมาณน้ําฝนที่ตกลง
มาเราทราบดีว่ามันทวีคูณและสูงมากขึ้นกว่าเดิม จากเมื่อก่อน 120 มิลลิเมตร มาเป็น 150 – 
170 มิลลิเมตร มาเป็น 200 – 300 กว่ามิลลิเมตร ปริมาณน้ําฝนเราก็พยายามเร่งระบาย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่คือ อันดับหนึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอบคุณครับ 

2. การออกแบบที่ทางเทศบาลได้ประสานไปยังกรมโยธาธิการ ในส่วนของถนนหลัง
โรงพยาบาลเชื่อมต่อบริเวณถนนราชบริพาร ถนนวัดชัยชุมพล และถนนหลังโรงพยาบาลทั้งหมด 
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จะตั้งสถานีสูบน้ํา 1 จุด ซึ่งในปีงบประมาณปี 2562 ผมคิดว่าคงได้รับอนุมัติในส่วนนั้น 
ประกอบกับคลองท่าแพ ซึ่งจะมีการบายพาสน้ําเลียบสายรถไฟไปตลอดทั้งหมด 11 กิโลเมตร 
500 เมตร สู่พ้ืนที่ของเทศบาลตําบลกะปาง 2 ข้าง ๆ ละ 5 เมตร ผมคิดว่าตรงนี้จะช่วยพร่อง
น้ําลงไป คลอง 4 – 5 คลอง ที่ผ่านเทศบาลทั้งหมดจะไม่ได้ผ่านที่ประตูระบายน้ําหรือผ่านควน
กรดนะครับ ซึ่งปีนี้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการ ของกลุ่มจังหวัดก็ ตกไป 
เนื่องจากว่าไม่ทราบความบกพร่องที่เป็นในส่วนของทางจังหวัดที่ไม่สามารถส่งเรื่องให้ทัน         
แต่ท่านผู้ว่าได้เรียนว่าจะได้รับงบของ ปภ. หรือจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับ 

3. ส่วนที่จะได้รับงบในปี 2562 คือจากสี่แยกตลาดเกษตรเป็นอุโมงค์ร่วมคลองยาวไป
ถึงตําบลควนกรด ซึ่งเราได้ทําอุโมงค์ร่วมคลองไปแล้วออกไปทั้งหมด สถานีสูบน้ํา 1 จุดที่     
ซอยสบายใจ จะช่วยแบ่งน้ําสูบน้ําจากถนนเปรมประชาบริเวณหน้าถ้ําตลอด สามารถที่จะดูดน้ํา
ให้เร็วขึ้นได้ 2 จุด แต่รายละเอียดทั้งหมดที่จะได้รับอนุมัติอย่างไร ผมจะติดตามมารายงาน      
นี่คือแผนระยะยาว แต่ในระยะสั้นเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ในปีต่อไปนั้นจะต้องเพ่ิมเครื่องสูบน้ํา
จะต้องเร่งระบายในส่วนนั้นออกไป ดูช่องระบายน้ําที่ลอดใต้ถ้ํามีขนาดนั้นไม่สามารถที่จะระบาย
น้ําได้ทัน เป็นจุดอ่อนเป็นสิ่งที่ส่วนที่ต่อจากลอดใต้ถ้ําเป็นส่วนของพ้ืนที่ เขตของเทศบาลตําบล      
ชะมาย เราไปตั้งปั๊มตรงนั้น ชาวบ้านไม่ค่อยพอใจ เนื่องจากว่าดูดปั๊มแล้วไปทิ้งใส่ เขา            
เราพยายามเลี่ยงให้ออกไปอีกด้านหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะการทํางานขณะนี้จะเห็นได้ว่า 
การก่อสร้างสะพานผมและรองนายกสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล ประสานกับทางแขวงการทางจังหวัด
นครศรีธรรมราชตลอดเวลา จะเป็นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดด้วย บางครั้งก็เกิดปัญหาคนที่ก่อสร้าง
จะละเลย ดินไม่ได้ขุดคุ้ยทางระบายน้ํา ทําให้เกิดน้ําท่วมซ้ําซากบริเวณตรงนั้น ซึ่งจําเป็นที่เรา
จะต้องประสานนอกพ้ืนที่ด้วยนะครับ 

ต้องขอขอบคุณนะครับว่าช่วยเร่งให้เทศบาลดําเนินการส่วนที่อยู่นอกเขตด้วย              
เพ่ือร่วมมือกัน เพราะตรงนั้นเป็นช่วงเชื่อมต่อ ซึ่งเราจําเป็นต้องเอาน้ําออกให้เร็วที่สุด ก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจนะครับ ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาได้ทราบ ถึงงานที่เราจะทําต่อไปและความก้าวหน้าที่
เราจะพัฒนาอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

1. เรื่องปรับปรุงถนนสายทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ที่มีบ่อบําบัดน้ําเสียถนนขรุขระ      
เราจะดําเนินการได้เมื่อไหร่  

2. หลัง ร.5 ที่มีบ่อบําบัดน้ําเสียเป็นหลุมเยอะครับ ขณะนี้ข้าง ร.ส.พ.เดิม และสี่แยก
โรงน้ําแข็ง ให้ช่างมาซ่อมแซมได้และแก้ไขได้แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เชิญครับ 

นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ช่วยซ่อมผิวจราจรตลาดต้นยาง เชื่อมทางเข้าบ้านพักรถไฟด้วยครับ เป็น
หลุมใหญ่ มีน้ําขัง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
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นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ที่จะซ่อมแซม
ขณะนี้ เราได้รับอนุมัติ เ พ่ือรอลงนามสัญญาจากหน้าร้านยิ้มยิ้ม ไปถึงสะพานกองทุน                 
นี้คือส่วนหนึ่งที่จะลาดยางถาวร งบประมาณ 4 ล้านบาท ที่เรียนมาทั้งหมดผมจะดําเนินการ 
จริง ๆ ได้สั่งซ่อมไปแล้ว เดี๋ยวจะเร่งให้จุดตรงไหนบ้างที่จะให้ทางกองช่างแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ไปก่อน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ทางกองช่างและคณะผู้บริหารรับไปว่าจะแก้ไขศาลาคู่เมรุวัดเขาปรีดีหลังคาจะหล่น
ลงมา ผมว่าคณะผู้บริหารน่าจะแก้ไขได้ครับตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขณะนี้ได้สั่งให้ประมาณการแล้วที่จะดําเนินการ    
ในส่วนที่จะซ่อมทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะศาลาคู่เมรุเท่านั้น แต่ทั้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เทศบาลเอง         
ที่รับผิดชอบทั้งหมดสั่งประมาณการซ่อมแซมทั้งหมด ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารให้ช่วยเร่งดําเนินการให้ด้วย ดูน่าเกลียดมากที่ศาลา       
คู่เมรุเป็นรูโหว่ ต่อไปผู้รับเหมาคงจะต้องคิดเกรดด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2561 
ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.15  น. 

 
                                    ดาบตํารวจ      ไพโรจน์  ภิญโญ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (ไพโรจน์  ภิญโญ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว 

 
 

 

 

 


