
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1.  การประชมุสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2555 ประชุมเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2555 
และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้การรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  มี 2 เรื่อง 
 1.1 มีสมาชิกลา 2 ท่าน คือ ดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ และนายมนตรี กัลยา 

1.2 คณะผู้บริหารเทศบาลได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจําปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ได้รายงานให้ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 29 จึงแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2555 
ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินกู้กองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
     ตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสงได้กู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ระยะที่ 
2  จํ า น ว น  1  โ ค ร ง ก า ร  คื อ  โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ส ถ า นี ข น ส่ ง ย่ อ ย  ซึ่ ง  
ข้อความเดิม มีงานก่อสร้างบ้านพักทดแทนกรมสรรพสามิต 2 ช้ัน จํานวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร พร้อมที่จอดรถ รายละเอียดตาม  
แบบแปลนเทศบาลเมืองทุ่ งสง เลขที่ ช .17/55 เ ป็นเงิน 1,998,000 บาท  
แต่เน่ืองจากได้รับหนังสือจากสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช ยืนยันให้มี
การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 – 8 จํานวน 2 หลัง ตามแบบแปลนของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ตามบันทึกข้อตกลงเดิม จึงจําเป็นต้องมีการแก้ไขรายละเอียด
ของงานก่อสร้างสถานีขนส่งย่อย ใหม่ ดังน้ี 
     -  งานก่อสร้างบ้านพักทดแทนกรมสรรพสามิต จํานวน 2 หลัง ตามแบบแปลน
มาตรฐานกรมโยธาธิการ เป็นเงิน 1,998,000 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
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ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกญัตติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
     ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในคราวประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 แต่เน่ืองจาก
ข้อมูลจุดติดต้ังมีข้อผิดพลาด จึงขอยกเลิกญัตติจ่ายขาดเงินสะสม          เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCYV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ระยะที่ 3 ในคราวประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ยกเลิก 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่ งสง มีความประสงค์จ้างเหมาติดต้ังระบบโทรทัศน์  
วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล ระยะที่ 3 เป็นเงิน 4,100,000 บาท เพ่ือติดต้ังใน
จุดที่เสี่ยงภัย หรือจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความปลอดภัยให้กับ
สถานที่ราชการ ชุมชน สถานที่สําคัญ จุดล่อแหลมและการจราจร                   ซึ่ง
การติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิดสามารถช่วยในการตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุร้าย หรือมี
อุ บั ติ เ ห ตุ เ กิ ดขึ้ น  และมี หลายครั้ ง ที่ ท า ง เ จ้ าห น้ าที่ ส ามารถ ใ ช้ภาพจาก  
กล้องวงจรปิดในการจับกุมคนร้าย หรือคลี่คลายคดีที่ เกิดขึ้นได้ จนเกิดผลดี  
แก่ทางราชการ จึงมีความจําเป็นต้องติดต้ังเพ่ิมอีก 8 จุด คือ 

1. สามแยกตรัง (ถ.ทุ่งสง – สุราษฎร์) 
2. สามแยกศูนย์ Honda 
3. U – Turn หน้าห้างสหไทย (ขาออกจากทุ่งสง) 
4. U – Turn หน้าห้างสหไทย (ขาเข้าทุ่งสง) 
5. แยกถนนชนปรีดา (ทางไปหอนาฬิกา) 
6. แยกถนนชนปรีดา (ทางไปเทศบาล) 
7. แยกถนนชนปรีดา (ทางไป สภ.ทุ่งสง) 
8. แยกถนนชนปรีดา (ทางไปสวนหลวง) 

         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,100,000 บาท 
         แต่เ น่ืองจากเทศบาลไม่ ไ ด้ ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไ ว้  จึงขออนุมั ติ  
จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ดังกล่าว จํานวน 4,100,000 บาท ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล 
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มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
     มีสมาชิกสอบถาม 

1. เรื่อง เขื่อนคลองท่าเลา จากหัวสะพานเหล็ก มาถึงเทศบาล ถามว่า  
คูระบายนํ้าที่บนสันเขื่อนมันสูง นํ้าจากไหนจะไหลลงคูน้ี 

2. เรื่อง กําแพงก้ันตลิ่ง เสาเข็มมันลึก ถามว่า แผ่นที่เสียบลงไประหว่างเสาเข็ม 
มีความลึกเท่าไหร่ และมีโอกาสจะเป็นโพรงเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ 

3. เรื่อง การตัดก่ิงไม้ข้างถนน ในชุมชนเมืองทั้งหมด ยังไม่เรียบร้อย ตัดแล้วก่ิง
ไม้ไม่เก็บให้เรียบร้อย 

4. เรื่อง อุปสรรคในการทํางานของถนนเลียบทางรถไฟสายกันตัง 
     นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ตอบคําถาม ดังน้ี 

1. คูระบายน้ําไม่ได้อยู่บนสันเขื่อน นํ้าที่ไหลลงคูนํ้าเป็นนํ้าจากครัวเรือน เป็น
การป้องกันไม่ให้นํ้าลงไปในคลอง แต่การออกแบบ อาจมีข้อบกพร่องบางจุด 
บ้านที่ไม่ได้ถมในระดับที่เสมอคาน อาจจะต่ําลง แต่เรามีวิธีแก้โดยสร้างบ่อ
พักในจุดน้ัน เพ่ือให้ระดับนํ้าขึ้นมาแล้วก็ไหลลงบ่อพักตรงน้ัน 

2. แผ่นเสียบระหว่างเสาเข็มทั้งหมด มันจะมี paper ซ้อนกันในลักษณะเป็น
ร่องซ้อนกัน เพ่ือที่จะเสียบแผ่นลงระดับล่างสุดของคลอง การเซาะของน้ํา
อาจจะมี ถ้าเราไปขุดลอกคลอง ในระดับที่ลงไปถึงระดับคลอง        ที่ไม่
สัมพันธ์กัน 

3. การตัดต้นไม้ได้คุยกับผู้จัดการก่อนที่จะเสียชีวิตว่าการตัดแต่งก่ิงไม้  
ทางไฟฟ้าไม่ได้แจ้งทางเทศบาลที่จะเข้ามาตัด เมื่อถึงเวลาโดยเฉพาะวันหยุด 
ผู้รับเหมาก็จะมาตัด จึงทําให้เกิดความไม่สวยงาม จึงบอกว่าหากจะเข้ามา
ตัดอีก ขอความร่วมมือให้แจ้งเทศบาลทราบ และร่วมกันตัดแต่งเพ่ือให้เกิด
ความสวยงาม 

4. ถนนเลียบทางรถไฟสายกันตัง ต้องขออภัยที่ไม่สามารถทําให้เสร็จเป็น
ของขวัญปีใหม่ตามที่ พูด เพราะมีอุปสรรคพอสมควร ในส่วนที่ เรา  
ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะเร่ืองการรถไฟ และปัญหาที่ต้องเคลียร์กับ
เจ้าของที่ดินที่ครอบครองตรงน้ัน ที่ไม่สามารถจะย้ายออกได้ ซึ่งได้เจรจา 1 
ราย พร้อมที่จะย้าย แต่ขอเป็นหลังปีใหม่ รายที่ 2,3                อาจ
ตามมา ซึ่งเทศบาลก็พยายามอย่างที่สุดที่จะเจรจาไม่ให้เรื่องขึ้นสู่ศาล 
เพราะจะทําให้ยืดเย้ือไปอีก ได้มีการประสานการประชุม 

         กับฝ่ายควบคุมงานทั้งหมด และผู้ตรวจรับการจ้างทั้งคณะว่าเราจะตัดเน้ืองาน
ทั้งหมด และผู้ตรวจรับการจ้างทั้งคณะว่าเราจะตัดเน้ืองานส่วนที่ไม่สามารถทําได้
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ก่อน และใช้งบประมาณของเทศบาลในส่วนที่เราตัดออก และพยายามประวิงเวลาท่ี
จะแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือที่จะใช้งบที่ได้รับอนุมัติกู้จากสภาน้ี เพ่ือให้มันเสร็จตลอด
สาย เช่ือว่าหลังจากที่บล็อกส่วนน้ันแล้ว การเทคอนกรีตมันจะรวดเร็วกว่าสิ่งที่รอ
คอย จึงขอให้อดทนอีกนิด 

2 .  กา รปร ะชุ มสภา เทศบาล  ส มั ยส า มัญ  ส มั ยแรก  ประ จํ าปี  พ .ศ . 2 5 56  ประชุ ม เ ม่ื อ                    
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  มี 2 เรื่อง 
1.1 การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน

จ้ า งตามภาร กิจ  และพนักงาน จ้างทั่ ว ไป  สืบ เ น่ืองจากคณะรั ฐมนตรี  
ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เห็นชอบให้ปรับค่าครองชีพช่ัวคราวของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว 
เทศบาลได้ขอยกเว้นระเบียบ ฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ยังไม่ได้รับคําตอบ 
หากจังหวัดตอบกลับมาก็จะดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่
พนักงานต่อไป และเรื่องน้ีผู้บริหารก็ได้ช้ีแจงกับพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลทราบ
แล้ว จึงแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ 

1.2 มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 2 ท่าน คือ นายโชคดี หนูคีรี กับนายปัญญา จินาวงศ์ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย วิสามัญ  สมัยที่  4  ประจํา ปี  
พ.ศ.2555 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคําช้ีแจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ขาต้ังกล้องวีดีโอ 
     ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.
2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วน้ัน แต่เน่ืองจากในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อขาต้ังกล้องวีดีโอ ต้ังไว้
เป็นเงิน 15,000 บาท มิได้ระบุจํานวนขาต้ังกล้องวีดีโอ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณจากข้อความเดิม 
     2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      2.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
     2 .1 .2 .1  ขา ต้ังกล้อง วี ดี โอ  ต้ั ง ไ ว้  15 ,000 บาท  เ พ่ือจ่ าย เ ป็นค่ าจัดซื้ อ  
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ขาต้ังกล้องวีดีโอสามขา ความสูงไม่ น้อยกว่า 150 ซ .ม .ความสูงไม่ น้อยกว่า  
70 ซ.ม. สามารถรองรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 
     เป็นข้อความใหม่ 

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
2.1.2.1 ขาต้ังกล้องวีดีโอ จํานวน 1 ชุด ต้ังไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อ

ขาต้ังกล้องวีดีโอสามขา ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซ.ม. 
สามารถรองรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขคําช้ีแจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งก่อสร้างติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ป้าย Full Color Display) ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร 
     ตามที่ เทศบาลได้ขออนุมั ติจ่ ายขาดเ งินสะสมจํานวน  3 ,210,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ป้าย Full Color 
Display) ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลแล้วเมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2555 แต่เน่ืองจากเทศบาลมีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
ในอันที่จะต้องบริการชุมชน และสังคม และกิจการที่ต้องทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเร่งด่วน จึงขอยกเลิกญัตติดังกล่าว 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบควบคุม
ไฟสัญญาณจราจรทางแยกหน้าหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
     ด้ วยบริ เ วณถนนทางแยกห น้าหอสมุ ดประชาชน เทศบาล เมื อ งทุ่ ง ส ง  
เป็นบริเวณท่ีมีการใช้รถใช้ถนนมากสายหนึ่งในเขตเทศบาล และเป็นย่านชุมชน แต่
บริเวณดังกล่าวยังไม่มีระบบไฟสัญญาณจราจร จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การเกิด
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
บริเวณดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอติดต้ังระบบควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทาง
แยกหน้าหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  

 แต่เน่ืองจากเทศบาลมิได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมจากยอดเงินที่ขอยกเลิกเพ่ือจ่ายเป็น                       ค่า
สิ่งก่อสร้างติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ป้าย Full Color Display) ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวนเงิน 3,210,000 บาท ของ                   กองวิชาการ
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และแผนงาน เป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบควบคุมไฟสัญญาณจราจร จํานวนเงิน 
1,750,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแนวเข่ือน
ป้องกันตลิ่งริมคลองใส้ไก่ส่วนท้ายบรรจบคลองท่าแพ สวนพฤกษาสิรินธร 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ
คลองใส้ไก่ ส่วนท้ายบรรจบกับคลองท่าแพ ภายในสวนพฤกษาสิรินธร (ส่วนนอก) 
เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวได้ถูกกระแสนํ้ากัดเซาะขอบตลิ่งพังทลาย จนเกือบจะถึง
ห้องนํ้าสาธารณะ ซึ่งหากไม่ได้แก้ไขป้องกันห้องนํ้าสาธารณะอาจพังทลายลงได้ แนว
ทางแก้ไขป้องกัน จะต้องก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง ซึ่งกองช่างได้ทําการสํารวจ ออกแบบ
และประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นเงิน จํานวน 501,700 บาท แต่เทศบาลไม่ได้ ต้ัง
งบประมาณเพื่อการน้ีไว้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 501,700 บาท โดยขอ
จ่ายจากยอดเงินที่ยกเลิกค่าสิ่งก่อสร้างติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ป้าย 
Full Color Display) ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวนเงิน 3,210,000 บาท ของ
กองวิชาการและแผนงาน 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนสนามเทนนิส ข้าง
อาคารบรรเทาสาธารณภัย 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง จะปรับปรุงพ้ืนผิวสนามเทนนิส บริเวณด้านข้างอาคาร
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 สนาม 2 คอร์ด เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปใช้
เป็นสนามฝึกซ้อมและออกกําลังกาย แต่เน่ืองจากการก่อสร้างสนามเทนนิสในครั้งแรก
มีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ จึงทําให้พ้ืนผิวสนามยังไม่ได้มาตรฐานของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
     เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงทําการปรับปรุงผิวพ้ืนสนามเทนนิสดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักกีฬา เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นสนามฝึกซ้อมและออกกําลังกายต่อไป โดยกองช่างได้ทําการ
สํารวจออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นเงิน จํานวน 395,300 บาท แต่
เทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ จึงขอ 

 จ่ายขาดเงินสะสมจากยอดเงินที่ยกเลิกค่าสิ่งก่อสร้างติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้าย 
Full Color Display) ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร วงเงิน 3,210,000 บาท ของกอง
วิชาการและแผนงาน 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
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ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า 
งานสวนสาธารณะ 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า สําหรับใช้ใน
งานสวนสาธารณะ จํานวน 5 เครื่อง เน่ืองจากเคร่ืองตัดหญ้าที่ใช้อยู่เดิมชํารุด สึกหรอ 
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จําเป็นต้องจัดซื้อใหม่ทดแทน เพ่ือให้ภารกิจและ
ขอบข่ายงานในความรับผิดชอบของงานสวนสาธารณะสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และ
เกิดความสะดวกคล่องตัวในการให้บริการแก่ประชาชน แต่เทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณ
เพ่ือการน้ีไว้ จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 41,200 บาท โดยจ่ายจากยอดเงินที่
ยกเลิกค่าสิ่งก่อสร้างติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ป้าย Full Color 
Display) ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร วงเงิน 3,210,000 บาท ของกองวิชาการและ
แผนงาน 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฉีด
ประกอบมอเตอร์ งานสวนสาธารณะ 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองอัดฉีดประกอบ
มอเตอร์ สําหรับใช้ทําความสะอาดผิวพ้ืนบริเวณอาคารราชาวดี และอาคารประกอบ
ต่าง ๆ ภายในสวนพฤกษาสิรินธร เพ่ือความสะดวกในการทําความสะอาดผิวพ้ืน 
โดยเฉพาะผิวพ้ืนส่วนที่เป็นหินทราย ซึ่งยากต่อการทําความสะอาดและมีปริมาณพื้นที่
มาก และใช้ในภารกิจอ่ืน ๆ ของงานสวนสาธารณะ โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฉีด
ประกอบมอเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 42,000 บาท แต่เน่ืองจากเทศบาลไม่ได้ต้ัง
งบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโดยจ่ายจากยอดเงินที่ยกเลิกค่า
สิ่งก่อสร้างติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ป้าย Full Color Display) ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร วงเงิน3,210,000 บาท ของกองวิชาการและแผนงาน 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าชําระหน้ีตามคําพิพากษา 
     เน่ืองจากเทศบาลตําบลปากแพรก (ในขณะนั้น) ได้ทําสัญญาเช่าที่ดิน 

 เ น้ือที่ประมาณ 28 ไร่ เศษ เ พ่ือใช้เป็นสถานที่ ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท มีกําหนดการเช่า 3 ปี ระหว่างอายุสัญญาเช่า 
เทศบาลผิ ด นัดค้ า ง ชํ าระค่ า เ ช่ ารวม  18  งวด  เ ป็น เ งิน  1 , 800 ,000  บาท  
โจทก์จึงได้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือขอให้เทศบาลชําระหน้ีที่ค้างพร้อมดอกเบ้ียใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ขณะนี้คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกามีคําพิพากษาให้เทศบาลชําระ
เงินค่าเช่าที่ค้างชําระพร้อมดอกเบ้ีย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,036,375 บาท ให้กับโจทก์
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ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคําพิพากษา แต่จากการประสานงานกับทนายความผู้รับ
มอบอํานาจจากโจทก์ ได้รับแจ้งว่าประสงค์จะขอรับชําระหน้ีเพียง 3,000,000 บาท 
โดยแบ่งชําระเป็น 2 งวด งวดแรกชําระหลังจากที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณ 1,700,000 บาท ส่วนที่เหลือ 1,300,000 บาท จะชําระให้ภายหลังตามที่ได้
ตกลงกันไว้กับทนายความผู้รับมอบอํานาจโจทก์            แต่ด้วยเหตุที่เทศบาลมิได้ต้ัง
งบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ เน่ืองจากไม่สามารถคาดการณ์ หรือทราบล่วงหน้าได้ว่าศาล
ฎีกาจะมีคําพิพากษาคดีน้ีในปีงบประมาณใด จึงมีความจําเป็นที่ ต้องโอนเงิน
งบประมาณจากรายการอ่ืน                  เพ่ือนํามาจ่ายหน้ีตามคําพิพากษาดังกล่าว 
     โอนลด 
     กองช่าง 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
     -  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1,700,000 บาท 
คอนกรีต 5 โครงการ (คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการท่ีผู้รับจ้างเสนอวงเงินไม่เต็มวงเงิน
ประมาณที่ต้ังไว้) 
     รวมโอนลด         1,700,000  บาท 
     โอนเพ่ิม 
     กองวิชาการและแผนงาน 
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                    1,700,000 บาท 
     ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ    1,700,000 บาท 
     ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสียหายและค่าสินไหม 
     ทดแทน 
     รวมโอนเพ่ิม         1,700,000   บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัย ประจําปี พ.ศ.2556 และกําหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม 

 สามัญ ประจําปี พ.ศ.2557 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี 
สมัยแรกของปี พ.ศ.2557 
     ตามพระร าช บัญญั ติ เ ทศบาล  พ .ศ . 2 4 96  มาตร า  2 4  และระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 (2) ให้
สภาเทศบาลกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัย ในปีน้ันจะเร่ิมเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี 
สมัยแรกของปีถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน 
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มติที่ประชุม 1.  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจําปีของแต่ละ
สมัย ประจําปี พ.ศ.2556 กําหนดไว้ 4 สมัย คือ 
     สมัยแรก  กําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 
     สมัยที่ 2  กําหนดในเดือนมิถุนายน 2556 เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็น
ต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 
     สมัยที่ 3  กําหนดในเดือนสิงหาคม 2556 เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้น
ไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 
    สมัยที่ 4  กําหนดในเดือนพฤศจิกายน 2556 เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 
2.  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.2557 สมัยแรก และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2557 คือ 
     สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2557 สมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ต้ังแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

3. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี พ .ศ .2556 ประชุมเ ม่ือ                   
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล                
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2556 สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 2 เรื่อง 
1.1  เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบไป
ครั้งหน่ึงแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ว่า เทศบาลได้ขอยกเว้นระเบียบ ฯ  
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และยังไม่ได้รับคําตอบ แต่ตอนน้ีทางผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรี ฯ ได้ตอบอนุมัติให้เทศบาลจ่ายเงินดังกล่าวให้กับพนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว และขณะน้ีเทศบาลได้ดําเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ให้กับพนักงานและลูกจ้างแล้ว จึงแจ้งให้สภาทราบอีกคร้ัง 

 1.2  มีสมาชิกลา 1 ท่าน คือ นายอํานวย เพ็งจันทร์ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2556 
ประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการจัดหาประโยชน์จากอาคารบริเวณจุดเรียนรู้
วิทยุชุมชน 105.5 เม็กกะเฮิร์ท 
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     ตามที่เอกชนได้ขอจัดต้ังคลื่นวิทยุชุมชน 105.5 MHz ขึ้นมา โดยใช้สถานที่
บนช้ัน 2 ห้องประชุมเทศบาล เป็นสถานที่ออกอากาศ และได้ขอยืมอุปกรณ์
เครื่องใช้ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลใช้ หากทรัพย์สินเสียหาย ทางผู้ยืมใช้เป็น
คนซ่อม และจัดหามาคืนให้ครบตามจํานวน แต่ต่อมาทาง กสทช. ได้ออกระเบียบ
ว่าจะต้องจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 
เทศบาลจึงต้องดําเนินการให้เอกชนเช่าเป็นกรณีเร่งด่วน เพ่ือผู้เช่าจะดําเนินการ
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ฯ ทันภายในกําหนด 
     จึงขอความเห็นชอบในการจัดหาประโยชน์จากอาคารบริเวณจุดเรียนรู้วิทยุ
ชุมชน 105.5 MHz โดยการให้เช่าอาคารบริเวณจุดเรียนรู้วิทยุชุมชน 105.5 MHz 
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล 
     ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ 

1. ได้รับจัดสรรเวลาให้กับเทศบาลในการบริการข่าวสารต่าง ๆ ของ  
ทางราชการวันละ 3 ช่ัวโมง ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น เทศบาลจะได้รับ
ความอนุเคราะห์เป็นครั้งคราวนอกเหนือจากน้ีอีกส่วนหน่ึง 

2. เทศบาลได้รับเงินค่าเช่ารายเดือน เดือนละ 5,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมั ติยกเลิกและโอนลดรายการหมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
     ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติแล้ว และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ลงนาม
ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้วน้ัน ปรากฎว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าจัดซื้อ
ที่ดิน เพ่ือขยายชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง ต้ังไว้ 700,000 บาท แต่เน่ืองจาก 

 งบประมาณที่ต้ังไว้สําหรับการน้ีไม่เพียงพอ สําหรับการจัดซื้อที่ดินชุมทางลด  
โลกร้อนทุ่งสง ซึ่งวงเงินค่าจัดซื้อเป็นเงิน 1,200,000 บาท เทศบาลจึงได้ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมแทน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้ว 
ทําให้งบประมาณที่ต้ังไว้เป็นค่าจัดซื้อที่ดินดังกล่าว ไม่จําเป็นต้องใช้อีกต่อไป 
เทศบาลจึงขอยกเลิก และโอนลดงบประมาณดังกล่าว 
     โอนลด 
     กองช่าง 
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     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานสวนสาธารณะ 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าจัดซื้อที่ดินเพ่ือขยายชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง เป็นเงิน 700,000 บาท 
          รวมโอนลด   700,000   บาท 
     โอนเพ่ิม 
     กองช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
     ค่าใช้สอย 
     ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน  700,000  บาท 
          รวมโอนเพ่ิม   700,000   บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ยกเลิกและโอนลดรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4. การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ประจําปี  พ .ศ .2556 ประชุมเ ม่ือ วันที่                    
17 เมษายน 2556 และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     มีสมาชิกลา 1 ท่าน คือ นายโสภณ เมืองทรัพย์ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี 
พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556  

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินกับธนาคารเพ่ือการ 

 เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง 
     เน่ืองจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งเป็นที่เช่ือถือและไว้วางใจ
ของประชาชน มีประชาชนมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ ปัจจุบันหลักทรัพย์
ค้ําประกันหน้ีเงินกู้ในการรับจํานํา เป็นทรัพย์ประเภททองคํา ประมาณ 95% 
โดยสถานธนานุบาลรับจํานําทรัพย์ประเภททองคํา 80% ของราคาทองคําแท่ง  
รับซื้อในวันรับจํานํา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน  
ในการรับจํานําเพ่ิมขึ้นด้วย ประกอบกับใกล้เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556  
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ทําให้เงินทุนหมุนเวียนคงเหลือจํานวนน้อย เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอกู้เงินกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง เพ่ิมอีกจํานวน 
50 ,000 ,000 บาท  อัตราดอกเ บ้ียร้อยละ  4 .25 บาทต่อปี  ซึ่ ง ตํ่ าก ว่า
ธนาคารกรุงไทย 1.125 บาทต่อปี โดยใช้บุคคลค้ําประกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียม  
ในการทําสัญญา ค่าวิเคราะห์โครงการตลอดสัญญา อายุสัญญาทําคร้ังเดียว  
ใช้ได้ 5 ปี ทบทวนสัญญาทุกปี จนกว่าจะมีการยกเลิกวงเงินสินเช่ือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
     มีสมาชิกสอบถามเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 
1.  เรื่อง การเช่ารถของเทศบาล 
2.  เรื่อง ถนนสายทุ่งสง – กันตัง (เลียบทางรถไฟ) ผ่านชุมชนหลังโรงพยาบาล
และชุมชนตะวันออก ที่มีปัญหา อยากให้ดําเนินการสร้างให้เสร็จ ก่อนเปิด  
ภาคเรียน มีปัญหาอย่างไร จะได้แก้ไข และผู้รับเหมาจะได้เบิกเงินให้คนงาน 
ติดขัดอย่างไร และสัญญาในการดําเนินการอย่างไร 
3.  กองดิน บริเวณหน้าบ้านประธานสภาเทศบาล ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟ 
ขอให้เกลี่ยให้เสมอกัน อย่ากองรวมกัน ดูไม่สวยงาม 
4.  เรื่อง ไข้เลือดออก ขอให้ฉีดพ่นยาให้เข้มขึ้น 
     นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ช้ีแจง ดังน้ี 
1.  การเช่ารถ เทศบาลได้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งทางจังหวัด 
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ก็เช่ารถใช้เหมือนกัน เพราะจะคุ้มค่า ประหยัด
งบประมาณ โดยเฉพาะการซ่อมบํารุง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
หากเกิดอุบัติเหตุ และอีกหลาย ๆ อย่างที่ทางบริษัทเช่ารถเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง 
เทศบาลจึงตัดสินใจเช่ารถ 
2.  ถนนสายทุ่งสง – กันตัง ได้เคลียร์กับผู้ที่บุกรุกเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้
ดําเนินการไปบางส่วนแล้ว พร้อมที่จะขับเคล่ือน หากเจ้าของพื้นที่ เทศบาล  
และผู้รับจ้างพร้อม ก็ดําเนินการทันที่ การเบิกเงินหากช้าก็เพราะเป็นเงินกู้ของ 

 ก.ส.ท. หากเทศบาลทําเร่ืองตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งเร่ืองไปให้ ก.ส.ท.  
เ พ่ืออนุมั ติ เ งิน และเบิกให้ผู้ รับจ้าง ไ ด้ประสานกับผู้ รับจ้างตลอดเวลา  
ในการดําเนินการในส่วนน้ี 
3.  กองดินถนนประชาอุทิศ หน้าบ้านท่านประธานสภาเทศบาล ทางการรถไฟยัง
ไม่อนุญาตอย่างเป็นทางการ ผู้รับเหมาไม่กล้าไปทํา กองดินที่กองไว้ตรงน้ัน  
เพ่ือกันไม่ให้ผู้ไปบุกรุกต้ังร้านขายของ แต่เทศบาลไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งขึ้น 
การจัดระเบียบความเรียบร้อย จะต้องทําร่วมกันระหว่างเทศบาล และการรถไฟ 
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ต้องทําแน่นอน แต่ขอให้การรถไฟส่งหนังสืออนุญาตการใช้พ้ืนที่เป็นทางการแล้ว 
จะดําเนินการ 
4.  เรื่อง ไข้เลือดออก ได้ดําเนินการมาตลอด เทศบาลเมืองทุ่งสง พ้ืนที่  
7.17 ตารางกิโลเมตร แต่มีคนนอกเขตและคนในจังหวัดใกล้เคียงจะเข้ามาในเขต
เทศบาล เพ่ือทําธุระ หรือนักเรียนมาเรียนหนังสือ แล้วเดินทางกลับ ดังน้ันแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงไม่ได้เกิดเฉพาะในเขตเทศบาล ซึ่งเทศบาลก็ได้ดําเนินการมาตลอด
ตามตารางของกองสาธารณสุข และคิดว่าจะต้องร่วมกันทําทั้งอําเภอ แต่การ  
ลงไปฉีดพ่นยาในพ้ืนที่ บางบ้านเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปฉีด ถ้าชุมชนทุกบ้าน  
ไม่อนุญาตให้ฉีด ก็ไม่สามารถกําจัดได้ 100% สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนต้องช่วย
คุยตรงน้ีด้วย 

5. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้ว เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป ี
พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 สรุปสาระสาํคัญ ได้ดังนี ่

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     มี สมา ชิกสภา เทศบาลลา  2  ท่ าน  คื อ  นายชนะพัฒน์  ชั ย วิ ริ ยะ กิ จ  
กับนายปัญญา จินาวงศ์ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  
พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 ไปต้ังจ่าย  
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2556 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงศูนย์จักรกลเป็นอาคารเรียนช่ัวคราว  

 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ซึ่งมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นทุกปี และในปีการศึกษา 2556  
ทางเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์ที่จะลดจํานวนศูนย์สาขาลง เพ่ือความ
สะดวกในการบริหารจัดการ และอํานวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองนักเรียนใน
การรับ – ส่ง นักเรียน โดยขอโอนงบประมาณ ดังน้ี 
     โอนลด 
     รายจ่ายงบกลาง 
     แผนงานงบกลาง 
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     งานงบกลาง 
     ประเภท ค่าชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ีย – เงินต้น และดอกเบ้ียเงินกู้ 
               เงิน ก.ส.ท. เป็นเงิน  72,100  บาท 
     สํานักปลัดเทศบาล 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานที่ท่องเที่ยว 
               ของเทศบาล ฯ  เป็นเงิน  500,000  บาท 
     กองช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จํานวน 570,000 บาท 
               (รายจ่ายเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) 
          รวมเงินโอนลด   1,142,100   บาท 
     โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     กองช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท ค่าปรับปรุงศูนย์จักรกลเป็นอาคารเรียนช่ัวคราวโรงเรียนรีสอร์ท 
               อนุบาล   1,142,100  บาท 
          รวมไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  1,142,100  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  

 พ.ศ.2558 เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ระยะที่ 2 
     ตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ระยะที่ 2 ซึ่งได้ดําเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสม 
และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ระยะที่ 2 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ในการขอสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ              และ
สิ่งแวดล้อม กําหนดให้เทศบาลต้องสมทบโครงการร้อยละ 10 ของวงเงิน  
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ทั้งโครงการ วงเงินทั้งโครงการ จํานวน 255,142,425 บาท ขอรับสนับสนุนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  เ ป็นเ งิน  229,628,182 บาท  เทศบาลสมทบเป็นเ งิน 
25,514,243 บาท 
     เพ่ือให้การดําเนินการแล้วเสร็จจนสิ้นสุดโครงการ ส่วนที่เทศบาลสมทบจําเป็น
จะต้องขอก่อหน้ีผูก พันงบประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไปเ กินกว่าห น่ึง
ปีงบประมาณ คือ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็น
เงิน 25,514,243 บาท เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 
ระยะที่ 2 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง รายงานโครงการศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจร เพ่ือผลิตขยะเช้ือเพลิง 
(RDF) และขออนุมัติรื้อถอนระบบคัดแยกขยะที่มีอยู่เดิม 
     ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดทําโครงการศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจรเพื่อ
ผลิตขยะเช้ือเพลิง (RDF) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสง  
กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด เพ่ือปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ ทําการคัดแยก
ขยะที่นํามากองพักขยะ แล้วเข้าสู่กระบวนการย่อยให้เล็กลงตามขนาดที่เครื่องจักร
กําหนด ในการดําเนินการใช้งบประมาณจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด 
จํานวนประมาณ 12,000,000 บาท ใช้งบประมาณของเทศบาล ประมาณ 
5,000,000 บาท ซึ่งการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบรายละเอียด เครื่องจักรกลต่าง 
ๆ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด เป็นผู้จัดทําทั้งหมด รวมทั้งส่วนที่ต้องใช้
งบประมาณของเทศบาล บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด ก็จะเป็น ผู้กําหนดให้ 
โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด จะเข้าดําเนินการประมาณเดือน
พฤษภาคม 2556 และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2556 สําหรับส่วนของ
เทศบาลได้ต้ังงบประมาณดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และขอร้ือถอน
ระบบคัดแยกขยะเดิมที่มีอยู่เน่ืองจากสภาพส่วนประกอบชํารุด                  และ
จําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในการดําเนินการติดต้ังระบบผลิตขยะเช้ือเพลิง (RDF) ต่อไป 
     จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ และอนุมัติรื้อถอนระบบคัดแยกขยะ 

 ที่มีอยู่เดิม 

มติที่ประชุม อนุมัติให้รื้อถอนระบบคัดแยกขยะที่มีอยู่เดิม 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง จะขอกู้เงินโดยต๋ัวสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 50,000,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 5.375 บาทต่อปี 
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กรณีต๋ัวสัญญาครบ 120 วัน จะขอปรับลดอัตราดอกเบ้ียแต่ละครั้ง โดยธนาคารจะ
พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากับ 4.375 บาทต่อปี โดยชําระเงินกู้ จํานวน 2 
สัญญา หลักประกันในการทําสัญญา ให้ตําแหน่งนายกเทศมนตรี , ปลัดเทศบาล 
และผู้จัดการสถานธนานุบาล ค้ําประกันร่วมกัน 3 คน ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียม
การจัดวงเงินกู้ การทําสัญญามีอายุไม่เกิน 120 วัน                   และทบทวนทุก
ปี จนกว่าจะมีการยกเลิกวงเงินสินเช่ือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
     มีสมาชิกสอบถาม ดังน้ี 
1.  เรื่อง ถนนเลียบทางรถไฟ สายกันตัง – ทุ่งสง ตอนน้ีสร้างเสร็จแล้วครึ่งหนึ่ง กับ
ชํารุด อยากทราบว่ามีการประกันหรือไม่ 
     นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ช้ีแจงดังน้ี 
1.  ถนนเลียบทางรถไฟ ตามสัญญาต้องมีการประกันตามระเบียบพัสดุ และขณะน้ี
ก็ได้แจ้งผู้รับจ้างให้ดําเนินการแก้ไขแล้ว และข้อเท็จจริงทางเทศบาล             ยัง
ไม่ได้เบิกจ่ายเงินงวดท่ีแล้วเสร็จ ไม่ต้องห่วง เราสามารถกันเงินส่วนหน่ึง ถ้าเขาไม่
ดําเนินการตามระเบียบ ก็ใช้เงินส่วนน้ีไปแก้ไข ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ต้อง
ให้เวลาทางผู้รับจ้าง เราจะไปเร่งรัดโดยใช้อํานาจ ต้องทําให้เสร็จวันน้ี พรุ่งน้ี มันก็
ลําบาก ต้องทําตามขั้นตอน แต่เขาต้องทําตามเง่ือนไขของเทศบาล เรียนว่า เงิน
ไม่ได้จ่ายในงวดสุดท้ายปีน้ี ดังน้ัน ส่วนหน่ึงจากหลักประกัน เขาต้องรับประกัน 2 ปี 
ถ้าไม่ได้รับการซ่อมแซมให้เกิดผลที่พอใจ ก็จะไม่จ่าย 

6. การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3 ประจําปี  พ .ศ .2556 ประชุมเ ม่ือ วันที่                    
15 กรกฎาคม 2556 และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้ว เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2556 สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 3 เรื่อง คือ 
1.1  เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2556 – 2558) แก้ไข 

 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 (2557 – 2559) เทศบาลเมืองทุ่งสงแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2556 
1.2  มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 4 ท่าน คือ 
     -  นายโสภณ เมืองทรัพย์ 
     -  นายชนะพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ 
     -  นายมนตรี กัลยา 
     -  นายยงยุทธ สมทอง 
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1.3  มีญัตติด่วนเข้ามา 2 ญัตติ ให้เข้าเป็นระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติด่วน เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
     ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติ และนายกเทศมนตรีได้ลงนามประกาศใช้บังคับ
เป็นเทศบัญญัติ แล้วน้ัน 
     เน่ืองจาก แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงและติดต้ังไฟจราจรทางแยก  
ชัยชุมพล เพ่ือให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพสูง เพ่ือประโยชน์สูงสุด สามารถใช้ให้การ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลจึงขอเปลี่ยนมาใช้ระบบ
ไฟสัญญาณจราจรตามมาตรฐานของกรมทางหลวง  จึงขออนุมั ติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
     จากข้อความเดิม 
2.2.2  ค่าปรับปรุงและติดต้ังไฟจราจรทางแยกวัดชัยชุมพล เป็นเงิน 1,426,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไฟจราจรทางแยกชัยชุมพล มีรายละเอียด ดังน้ี 
     1.  ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ขนาด 8 เฟส ชนิดมีจอ LCD และปุ่ม
โปรแกรมการทํางาน  จํานวน 1 ตู้ 
     2.  อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนําในสายไฟฟ้า Single phase 
surge protection พร้อมอุปกรณ์สําหรับติดต้ังและระบบกราวด์ จํานวน 1 ชุด 
     3.  ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าตก – ไฟฟ้าเกิน Stabilizer 
1 KVA Output 200V.+/-1% Auto Reset จํานวน 1 ชุด 

      4.  โคมไฟสัญญาณจราจร แบบ 4 ดวง โคมชนิดหลอด LED ขนาด 300 มม.
(แดงเต็มดวง,เหลือง,เขียวเต็มดวง,เขียวลูกศรเลี้ยวขวา) จํานวน 8 ชุด 
     5.  เครื่องนับเวลาถอยหลัง ชนิดหลอด LED ขนาด 45x75 ซ.ม. (Small) 7 
sement 3 หลัก 3 สี (สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว) อยู่ในเครื่องเดียวกัน จํานวน 4 ชุด 
     6.  เสาสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาสูง ทําโครงยึดที่เป็นแขนย่ืนออกจากเสา 
และที่ปลายบนสุดของเสา หรือปลายเสาต้องมีฝาปิดป้องกันมิให้นํ้าเข้า พร้อม
ตอม่อ เสาทาสีขาวบรอนซ์ ติดแถบสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง จํานวน 1 ต้น 
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     7.  สายเคเบิล 
        - สายเคเบิล NYY แบบ 2x10 sq.mm. เป็นสายเมนไฟฟ้า จํานวน 20 เมตร 
        - สายเคเบิล NYY แบบ 4x2.5 q.mm. ติดต้ังดวงโคม จํานวน 600 เมตร 
     8.  อุปกรณ์สําหรับใช้ในการติดต้ัง เช่น ระบบสายลงดิน (ระบบกราวด์) 
กล่องสวิตซ์ตัดตอนสาย, ท่อเก็บสายไฟพร้อมอุปกรณ์สําหรับใช้ยึดท่อติดกับแนว
สะพานลอย,หนิ,ทราย,ปูนมิกส์ 
     9.  อุปกรณ์สําหรับติดต้ังหลังคาตู้ควบคุมไฟ ติดต้ังโคมไฟจราจร ติดต้ังเคร่ือง
นับเวลาถอยหลัง ฯลฯ จํานวน 2 ระบบ 
   ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
   และระงับอัคคีภัย 
     เป็นข้อความใหม่ 
2.2.2  ค่าปรับปรุงและติดต้ังไฟสัญญาณจราจรสี่แยกชัยชุมพล เป็นเงิน 
1,426,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและติดต้ังไฟสัญญาณจราจรสี่แยก  
ชัยชุมพล ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ ช.93/56 จํานวน 5 แผ่น 
     ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติด่วน ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นค่าจ้างเหมา
ติดต้ังไฟสัญญาณจราจรทางแยกหน้าหอสมุดประชาชน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
     ตามท่ีสภาเทศบาล ได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองทุ่งสง จ่ายขาดเงินสะสมเป็น
ค่าจ้างเหมาติดต้ังไฟสัญญาณจราจรทางแยกหน้าหอสมุดประชาชน เทศบาล
เมืองทุ่งสง ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่  
4 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเงิน 1,750,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) เพ่ือให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพสูง เพ่ือประโยชน์สุงสุดสามารถใช้ให้การบริการ 

 ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลจึงขอเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟสัญญาณ
จราจรตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ฉะน้ัน จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังไฟสัญญาณจราจรทางแยกหน้าหอสมุด
ประชาชน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
     จากข้อความเดิม 
     ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบควบคุมไฟสัญญาณจราจร เป็นเงิน 1,750,000 บาท 
รายละเอียด ดังน้ี 
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1. ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร โครงตู้อลูมิเนียม ขนาด 4 เฟส ชนิดมีจอ 

LCD และปุ่มโปรแกรมการทํางาน จํานวน 1 ตู้ 
2. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าตก – ไฟฟ้าเกิน ขนาด 1 

KVA Output 220V.+/-1% Auto Reset จํานวน 1 ชุด 
3. อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําในสายไฟฟ้า Single phase 

surge protection 230V. จํานวน 1 ชุด 
4. ชุดโคมไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม หลอด LED ขนาด 300 มม. (แดงเต็ม

ดวง,เหลืองเต็มดวง,เขียวลูกศร) จํานวน 8 ชุด 
5. เครื่องนับเวลาถอยหลัง สัญญาณไฟจราจร หลอด LED (Count Down) 

ชนิด 3 สีหลัก ขนาด 45x75 จํานวน 4 ชุด 
6. เสาสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาสูง มาตรฐาน 6 เมตร ทําโครงยึดที่เป็น

แขนยื่นออกจากเสา และที่ปลายบนสุดของเสา หรือที่ปลายเสาต้องมีฝา
ปิดป้องกันมิให้นํ้าเข้าพร้อมตอม่อ เสา ทาสีขาวบรอนซ์ ติดแถบ
สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง จํานวน 4 ต้น 

7. เสาสัญญาณไฟจราจร ชนิดเสาเต้ีย มาตรฐาน 4 เมตร พร้อมตอม่อ  
เสาทาสีบรอนซ์ ติดสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง จํานวน 2 ต้น 

8. ระบบกราวด์ จํานวน 6 ชุด 
9. สายไฟ NYY ขนาดไม่น้อยกว่า 2x10 sqmm. จํานวน 20 เมตร 
10. สายไฟ NYY ขนาดไม่น้อยกว่า 4x2.5 sqmm. จํานวน 600 เมตร 
11. ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มม. จํานวน 100 เมตร 
12. ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม. จํานวน 20 เมตร 
13. ฐานตู้คอนกรีตรองตู้ พร้อมโครงหลังคา จํานวน 1 ชุด 
14. บ่อพักสายไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.70 ม.x 0.70 ม.x 0.70 ม. จํานวน 4 บ่อ
15. ป้ายเตือนสัญญาณจราจรพร้อมเสา จํานวน 4 ป้าย 
16. ป้ายเตือนเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัย พร้อมเสา จํานวน 4 ป้าย 
17. ป้ายเตือนเลี้ยวขวารอสัญญาณไฟ พร้อมเสา จํานวน 4 ป้าย 

 18. กล่องสวิตซ์ตัดตอนสาย จํานวน 1 ชุด 
19. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสําหรับการติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

   รวมเป็นเงิน 1,750,000 บาท 
   (ตามแบบแปลนของเทศบาล) 
     เป็นข้อความใหม่ 
เป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังไฟสัญญาณจราจร ทางแยกหน้าหอสมุดประชาชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง เป็นเงิน 1,750,000 บาท 
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     ตามแบบแปลนของเทศบาล ที่ ช.71/56 จํานวน 5 แผ่น 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดํารงตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่จนครบสมัยประชุม  
ประจําปี 2556 
     สืบเ น่ืองจาก  มติการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสงค ร้ังแรก  เมื่ อ  
20 สิงหาคม 2555 ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายจรัญ เมืองไทย 
2. นายอํานวย เพ็งจันทร์ 
3. นายโชคดี หนูคีรี 
4. นายจิตติ พรหมเพศ 
5. นายนคร ทองคํา 
6. นายโสภณ โมรา 
7. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ 
และมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย 

1. นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
2. นายยงยุทธ สมทอง 
3. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ 
4. นายโสภณ โมรา 
5. นายโสภณ เมืองทรัพย์ 

      แต่เน่ืองจากนายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ย่ืนหนังสือลาออก
จากการเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อประธานสภาเทศบาล  

 และประธานสภาเทศบาลได้อนุมัติให้ลาออกแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจึงเหลือเพียง จํานวน 4 ท่าน ซึ่งยังคง
ครบองค์ประกอบตามระเบียบ ฯ ประกอบกับการมาตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2556 กรรมการได้
แนะนําว่า “เมื่อสภาเทศบาลได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติแล้ว ควรมีการสอบถามและ
ขอมติจากสภาเทศบาล ว่าคงเห็นชอบให้คณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว ยังคงอยู่ใน
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ตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หรือไม่ อย่างไร 
     ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามคําแนะนํา จึงได้นําเข้าที่ประชุม 
เพ่ือขอมติว่าจะให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติให้คงอยู่ตามเดิม และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบสมัย
ประชุม ประจําปี พ.ศ.2556  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.............. (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ) 
     ญัตติน้ี นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอถอนญัตติออกไปก่อน เ พ่ือให้
คณะกรรมการได้ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน และจะเสนอ
เข้ามาเพ่ือพิจารณาใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับคําร้องจากห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ 49 เอ็นจิเนียริ่ง 
ผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) 
และรางระบายนํ้า (รางยู) ถนนสําโรง,ถนนราษฎร์อุทิศ และซอยพรานนุ่น  
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 130/2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
งานจ้างช้ากว่ากําหนดในสัญญา และเทศบาลได้คิดเงินค่าปรับ เป็นเงิน 45,675 บาท 
(สี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างได้ย่ืนคําร้องขอคืนเงินค่าปรับ
ดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ผู้ควบคุมงาน และนิติกรของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  
มีความเห็นว่าให้คืนเงินค่าปรับจํานวน 45,675 บาท เน่ืองจากผู้ย่ืนคําร้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติ และอยู่ในเง่ือนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555  
แต่เน่ืองจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการดังกล่าวจาก
เงินกู้สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) และมิได้ต้ังงบประมาณ 

 เพ่ือการน้ีไว้ ประกอบกับเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก่อสร้างสะพานเหล็ก
ข้ามคลองท่าเลาใหม่อีกสะพาน ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานเหล็กเดิม เน่ืองจากสะพาน
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เหล็กเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บางช่วงชํารุดทรุดโทรม ประกอบกับปัจจุบันมี
ประชาชนใช้สัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้นตามความเจริญเติบโตของสังคม ทําให้เกิด
ความแออัด อาจเกิดอันตรายข้ึนได้ เทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้อง
ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองท่าเลาคู่กับสะพานเหล็กเดิมอีกสะพาน เพ่ือความ
สะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางบริเวณน้ี และจะทําการก่อสร้างสะพาน  
คนเดินข้ามเช่ือมโรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา) กับบริเวณถนนบ้านพักรถไฟ  
ซึ่งสะพานเดิมชํารุดทั้งหมด จําเป็นต้องก่อสร้างใหม่เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู – อาจารย์ ได้รับความสะดวกในการเดินทางบริเวณน้ี แต่เน่ืองจาก
ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงต้องโอนมาต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังน้ี 
     โอนลด 
     รายจ่ายงบกลาง 
  แผนงานงบกลาง 
  งานงบกลาง 
  หมวดรายจ่ายงบกลาง 
  ประเภท  ค่ า ชําระห น้ี เ งิน ต้นและดอกเ บ้ีย เ งิน ต้นและดอกเ บ้ีย เ งิน กู้
ธนาคารกรุงไทย เป็นเงิน 1,678,400 บาท 
     รวมเป็นเงิน  1,678,400  บาท 
     โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     กองช่าง 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภท ค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองท่าเลา เป็นเงิน 1,593,000 บาท 
  ประเภท ค่าก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม บริเวณหลังโรงเรียนรัตนศึกษา  
(ชายเขา) เป็นเงิน 85,400 บาท 

      รวมเป็นเงิน  1,678,400  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ 
     มีสมาชิกสอบถามคณะผู้บริหาร ดังน้ี 
1.  เรื่อง ถนนซอยพรานนุ่น ช่วงปลายซอยเกือบถึงคลองท่าเลา เชิงสะพาน 
ขอให้ทําให้เต็มพ้ืนที่ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
     นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับไปปฏิบัติให้ 
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7. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2556 
และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้ว เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2556 สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 3 เรื่อง ดังน้ี 
1.1 แจ้งหนังสือศาลอุทธรณ์ภาค 8 ที่ ศย.208/06467 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 

แจ้งคําสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 8 ว่าได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 8  
มีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขตเลือกต้ังที่ 3 อําเภอทุ่งสง มีกําหนดเวลา 1 ปี และขอให้ศาล
มีคําสั่งให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขตเลือกต้ังที่ 3 ใหม่ 
แทนผู้คัดค้านซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 8 มีคําสั่งให้รับคําร้องดังกล่าวไว้พิจารณา
วินิจฉัยแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 จึงมีผลให้นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขตเลือกต้ังที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ 
จนกว่าศาลอุทธรณ์ภาค 8 จะมีคําสั่งยกคําร้อง 

1.2 เรื่อง ขอขยายช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เห็น
ความสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยได้
จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว น้ัน ต่อมาผู้ปกครอง และนักเรียนเห็นว่าเด็กที่จบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขาดโอกาสในการเข้าเรียนต่อ เพราะ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนจํานวนจํากัด 
และมีเง่ือนไขในการเข้าเรียนต่อ ประกอบกับเป็นความประสงค์ของ
ผู้ปกครองอีกด้วย คณะผู้บริหารจึงได้มอบนโยบายให้โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือขอขยายช้ันเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2557 ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมใน  
ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร และได้เตรียมด้านอาคารสถานที่ 

 ที่จะจัดการเรียนการสอนในปีแรก จํานวน 2 ห้องเรียน โดยโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ได้ดําเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนแล้ว  
ซึ่งเห็นด้วยกับการเปิดช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขณะน้ีได้
นําเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงเรียนมา
เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.3  มีสมาชิกลา 1 ท่าน คือ นายชนะพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
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ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
     ในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ประมาณการไว้ ดังน้ี 
     ประมาณการรายรับทั้งสิ้น                      379,000,000   บาท 
     งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                      421,619,000   บาท 
     -  งบรายจ่ายทั่วไป                              379,000,000   บาท 
     -  งบรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล         42,619,800   บาท 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   รายจ่ายตามแผนงาน 
     -  ด้านบริหารทั่วไป                                53,498,910   บาท 
     -  ด้านบริการชุมชนและสังคม                   233,004,686   บาท 
     -  ด้านเศรษฐกิจ                                    67,398,500   บาท 
     -  ด้านการดําเนินงานอ่ืน ๆ                        35,097,904   บาท 
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
     -  รายจ่ายงบกลาง                                35,097,904   บาท 
     -  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา             148,055,480   บาท 
     -  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว                             42,945,596   บาท 
     -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               99,726,520   บาท 
     -  หมวดค่าสาธารณูปโภค                            4,289,600   บาท 
     -  หมวดเงินอุดหนุน                                  3,420,000   บาท 
     -  หมวดรายจ่ายอ่ืน                                  1,800,000   บาท 

      -  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               43,664,900   บาท 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
     ประมาณการรายรับทั้งสิ้น                              59,915,000   บาท 
     รายจ่ายทั้งสิ้น                                           42,619,800   บาท 
   รายจ่ายงบกลาง                                           14,771,000   บาท 
รายจ่ายของหน่วยงาน (จ่ายจากรายได้) 
     -  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา                      2,500,000   บาท 
     -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                     1,943,000   บาท 
     -  หมวดค่าสาธารณูปโภค                                  167,000    บาท 
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     -  หมวดรายจ่ายอ่ืน                                        155,300    บาท 
     -  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    83,500     บาท  
จ่ายจากกําไรสุทธิ                                            23,000,000    บาท 
     -  หมวดรายจ่ายอ่ืน                                     23,000,000    บาท 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ .2557 และเห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเป็นเวลา  
24 ช่ัวโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ ฯ คือ ต้ังแต่
เวลา 11.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่  
6 สิงหาคม 2556 และให้แปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2556 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ได้รับอนุมัติการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
จํานวน 2,762,640 บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สําหรับนักเรียน 
ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง แต่เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว  
ไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับจํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนห้องเรียน จึงขอ
อนุมั ติโอนเงินไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่สมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1.  แท็บเล็ต (สําหรับครู)      จํานวน 21 เครื่อง    เป็นเงิน  61,320  บาท 
2.  โทรทัศน์สี                  จํานวน  6 เครื่อง    เป็นเงิน 180,000  บาท 
3.  อุปกรณ์ควบคุม             จํานวน 6 เครื่อง     เป็นเงิน  90,000  บาท 
     รวมเป็นเงิน         331,320        บาท 

 

 โอนลด 
   กองการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน 331,320  บาท 
     รวมโอนลด    331,320   บาท 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   กองการศึกษา 
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   แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
   คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)   เป็นเงิน  331,320  บาท 
     รวมไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่           331,320  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหน้ีผูกพันเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณโดยก่อหน้ี
ผูกพันต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งมีรถยนต์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลส่วนใหญ่  
มีสภาพชํารุดเสื่อมสภาพ เพราะเป็นรถเก่า มีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี ทําให้
สิ้นเปลืองนํ้ามันสูง ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม และไม่ปลอดภัยที่จะบํารุงรักษา 
เ พ่ือใช้งานต่อไป และเทศบาลก็ได้ดําเนินการจําหน่ายไปแล้วส่วนหน่ึง  
แต่เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้รถยนต์ในราชการของเทศบาล เพ่ือติดต่อ
ประสานงานต่าง ๆ การตรวจติดตามงานราชการต่าง ๆ ของเทศบาล จึงได้
ดําเนินการเช่ารถยนต์ จํานวน 7 คัน เป็นรถยนต์โดยสาร 12 ที่ น่ัง (ดีเซล) 
จํานวน 1 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 24,750 บาท และรถบรรทุก (ดีเซล)  
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบ้ิลแคป จํานวน 6 คัน อัตราค่าเช่าคันละ 19,670 บาท
ต่อเดือน ซึ่งการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของเทศบาล ทําให้เทศบาลมีความ
คล่องตัว สามารถตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง ค่าเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ และค่าอ่ืนได้อีกจํานวน
มาก แต่การเช่ารถยนต์ของเทศบาลจะต้องก่อหน้ีผูกพันต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
และวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี ที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 ในขณะนี้ 
     จึงขอความเห็นชอบก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ 
โดยการก่อหน้ีผูกพัน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

8. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุง่สง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุม
เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2556 และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้ว เม่ือคราวประชมุสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ีพ.ศ.๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงสรปุสาระสําคัญ ได้ดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน คือ นายโชคดี หนูคีรี และนายศุภชัย ฤกษ์มงคล 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 
     คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีมติรับหลักการเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 และมีมติให้
เสนอคําแปรญัตติเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ คือ ต้ังแต่เวลา 
11.00 น.ของวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ถึงเวลา 11.00 น.ของวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
และพิจารณาแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน และหลังจากระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติสิ้นสุดลง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้นัดประชุม
พิจารณาในการแปรญัตติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยตลอดระยะเวลาการ
เสนอขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ใดมาขอแปรญัตติแต่ประการใด ที่ประชุมจึงมีมติให้คงไว้
ตามร่างเดิม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 วาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
     - ไม่มี - 

9. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือวันที่  19 
กันยายน 2556 และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้ว เม่ือคราวประชมุสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
4 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2556 ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั ได้ดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 1 ท่าน คือ นายจรัญ เมืองไทย 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 
     ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลเมืองทุ่งสง มีรายรับเกินกว่าที่ได้ประมาณ
การายรับไว้ จํานวน 35,400,800 บาท ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
พ.ศ.2556 ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย จึงจําเป็นต้องต้ัง               เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ               พ.ศ.2556 
ดังน้ี 
     ประมาณการรายรับ   35,400,800  บาท 
   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  35,400,800  บาท  แยกเป็น 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป                ยอดรวม    18,000  บาท 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม 4,300,000  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา                        ยอดรวม 1,219,390 บาท 
     แผนงานสาธารณสุข                      ยอดรวม   408,300  บาท 
     แผนงานเคหะชุมชน                      ยอดรวม   408,300  บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      ยอดรวม 17,707,300 บาท 

 ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง                         ยอดรวม  11,339,510 บาท 

มติที่ประชุม รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 และเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เป็นเวลา               24 ช่ัวโมง นับ
แต่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ ฯ คือ ต้ังแต่เวลา 11.00 น.
ของวันที่ 19 กันยายน 2556 ถึงเวลา 11.00 น.ของวันที่  20 กันยายน 2556 และให้
แปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ  เรื่ อง  ขอรับความเ ห็นชอบร่ าง เทศบัญญั ติ เทศบาลเมืองทุ่ งสง  เรื่ อง 
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การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......... (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ) 
     ด้ วย เทศบาลเมืองทุ่ งสง  ซึ่ งมี อํ านาจหน้ าที่ ในการ รักษาความสะอาด  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  เป็นเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    พ.ศ.๒๕๓๕ จึงได้ทํา
การตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ             ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ........ 
ขึ้นโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และสภาชุมชนเห็นชอบแล้ว จึงเสนอ
เพ่ือให้สภาเทศบาลเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาล 
     ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดทําโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอําเภอทุ่งสงแบบ
บูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ ทุกภาคส่วน
ในอําเภอทุ่งสง และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
การให้การช่วยเหลือชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ผู้ประสบ
อุทกภัยนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากและ           นํ้าล้นตลิ่งได้ทันท่วงที 
โดยเฉพาะฝายควนกรดซึ่งอยู่ระหว่างเขตชะมายและ              เขตควนกรด ซึ่งอยู่
นอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีประตูระบายนํ้า สามารถระบายนํ้า ในช่วงนํ้าท่วมจากใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปสู่บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
     เ ท ศบ า ล เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง  จึ ง ข อทํ า ก า ร นอก เ ข ต เ ท ศบ า ล  เ ช่ น  ขุ ด ล อ ก  
สิ่งกีดขวางทางระบายน้ํา และการจัดดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยขอใช้เงินสํารองจ่าย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบประมาณ 

 

 รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2557 ซึ่งการดําเนินการนอกเขตเทศบาล  
เมืองทุ่ งสง  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และสภาท้องถิ่น  
ที่เก่ียวข้อง และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 961/2534 
ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2534 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
     มีสมาชิกสภาเทศบาล ได้สอบถามในเรื่องน้ี 
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1.   เรื่อง ฟุตบาทที่ทาสีตีเส้นไว้แล้วเชิงสะพานลอยตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล  
วัดชัยชุมพล ตอนน้ีมีงาน มีการขายต้นไม้ริมถนน และมีสี่แยกไฟแดงซึ่งจะมีรถเลี้ยว
ซ้าย กลัวจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ไปซื้อต้นไม้ตรงนั้น ขอให้ช่วยดูด้วย 
2.   หน้าตลาดสด มีร้านขายขนมต้ังออกมาล้ําเขตมาก และมีร่มกางออกไปกลางถนน 
2 ราย ขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูด้วย 
          นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถาม ดังน้ี 
     จะมอบให้เทศบาลไปดําเนินการในส่วนที่รับแจ้งไว้ และจะได้จัดระเบียบในอีก
หลายที่ ที่ยังไม่อยู่ในระเบียบ ซึ่งจําเป็นที่จะต้องใข้มาตรการในขั้นต่อไป 

10. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือ
วันที่ 23 กันยายน 2556 และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้ว เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2556 สรุปสาระสาํคญั ได้ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ไปรับรองคร้ังต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 (พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) 
     คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีมติรับหลักการเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่                19 กันยายน 2556 และ
ให้เสนอคําแปรญัตติเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ คือ ต้ังแต่เวลา 
11.00 น.ของวันที่ 19 กันยายน 2556 ถึงเวลา  

 11.00 น.ของวันที่ 20 กันยายน 2556 และพิจารณาแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 
และหลังจากระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติสิ้นสุดลง คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้นัด
ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.            ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยตลอดระยะเวลาการเสนอ
ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ใดมาขอแปรญัตติแต่ประการใด ที่ประชุมจึงมีมติให้คงไว้ตามร่าง
เดิม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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 วาระที่ 3   ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอ่ืน ๆ 
     - ไม่มี - 

11. การประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือ
วันที่ 27 กันยายน 2556 และสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้ว เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล             
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 3 เรื่อง  
     1.1   แจ้งคําสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตามหนังสือที่ ศย.208/8136 ลงวันที่  
26 กันยายน 2556 แจ้งว่าตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 มีคําสั่งรับคําร้องในคดีเลือกต้ัง 
หมายเลขดําที่ ลต.5/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ร้อง นายวิชัย พลาย
ด้วง ผู้คัดค้าน เรื่อง ขอให้ศาลมีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ของนายวิชัย พลายด้วง 
ผู้คัดค้าน มีกําหนดเวลา 1 ปี และขอให้ศาลมีคําสั่งให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เขตเลือกต้ังที่ 3 ใหม่แทน                นายวิชัย พลายด้วง ผู้
คัดค้าน และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้จนกว่าศาลอุทธรณ์ภาค 8 จะมีคําสั่งยกคําร้องน้ัน 
บัดน้ี ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว มีคําสั่งยกคําร้อง จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบ 
     1.2   มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 4 ท่าน คือ นายจรัญ เมืองไทย นายอํานวย เพ็งจันทร์ นาย
ปัญญา จินาวงศ์ นายวิชัย พลายด้วง 
     1.3   เชิญร่วมงานในวันหัวใจโลก ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556  

 08.30 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสง โดยมีกิจกรรมออกกําลังกายเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันหัวใจโลก 2556 ครั้งที่ 14  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 
พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 และรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุม              เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2556 ในหมวด  
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ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
     ตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 
และเน่ืองจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ เกรงว่าจะดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน            ไม่ทัน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท                 ค่าครุภัณฑ์
โครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นเงิน 331,320 
บาท ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 

มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงิน 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดย
มิได้ก่อหน้ีผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
     ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้อนุมัติให้ ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง แต่เน่ืองจากระยะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 (30 
กันยายน 2556) เกรงว่าอาจดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน          ไม่ทันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน 11 
รายการ เป็นเงิน 21,354,900 บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
     จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมิได้ก่อ
หน้ีผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังรายการต่อไปน้ี 
 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
- เครื่องแฟกซ์  ต้ังไว้ 18,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแฟกซ์ ระบบเลเซอร์ (กระดาษธรรมดา) จํานวน 
1 เครื่อง 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2. ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
- โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) / ระบบกล้อง CCTV 

ต้ังไว้  3,800,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) 
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3. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- รถพ่วงเรือท้องแบน  ต้ังไว้  500,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพ่วงเรือท้องแบน  จํานวน 1 คัน 
     แผนงานสาธารณสุข 

4. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- รถบรรทุก  ต้ังไว้  408,300  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 1,500 ซี.ซี. แบบธรรมดา  
จํานวน 1 คัน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

5. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-    รถบรรทุก  ต้ังไว้  408,300  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 1,500 ซี.ซี. แบบธรรมดา  
จํานวน 1 คัน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

6. ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
- รถบดล้อเหล็ก  ต้ังไว้  3,500,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก พร้อมหางลากพ่วง ขนาด 3.5 ตัน จํานวน 1 คัน 
7. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา            ต้ัง

ไว้ 8,491,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฎิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่อสร้าง
อาคาร คสล. ช้ันเดียว ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของเทศบาลเมืองทุ่งสง แบบเลขที่  ช.101/56 

 8. โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพวัดท่าแพ 
ต้ังไว้  3,303,000  บาท 

ยาว 13.60 เมตร และก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษชนิดใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิงของวัด
ท่าแพ 
     รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายนํ้า (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนซอย
หน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง  ต้ังไว้  369,200  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายนํ้า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนซอยหน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง มีรายละเอียดดังน้ี 

- ก่อสร้างถนน คสล .หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.40 – 2.40 เมตร  
ความยาวประมาณ 66.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 131.00 ตารางเมตร 
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- ก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล.0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความ

ยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า 132.00 เมตร 
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองทุ่งสง แบบเลขที่ ช.42/54 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายนํ้า (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชา
อุทิศ ซอย 6 (ต่อจากเดิม) ต้ังไว้ 686,100 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายนํ้า คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนประชาอุทิศ ซอย 6 (ต่อจากเดิม) มีรายละเอียด ดังน้ี 
- ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.40-2.90 เมตร ความยาว 110.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  คสล .0 .40 เมตร  ( ด้านบนเป็นรางวี )  พร้อมบ่อพัก  
ความยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร 
     ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองทุ่งสง แบบเลขที่ ช.33/54 

11. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  ค ส ล . แ ล ะ ท่ อ ร ะ บ า ย นํ้ า พ ร้ อ ม ร า ง วี  
ถนนพัฒนาการ ซอย 9 ต้ังไว้ 471,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ํา คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม
บ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 9 มีรายละเอียด ดังน้ี 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.20 เมตร ความยาวประมาณ 
64.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล.0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาว
รวมสองข้างประมาณ 128.00 เมตร 
     ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองทุ่งสง แบบเลขที่ ช.34/55 
     รวมจํานวน 11 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,954,900.- บาท  

 (ย่ีสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหม่ืนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ................ 

 ขอถอนญัตติออกไปก่อน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 - ไม่มี - 
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12. การประชมุสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2556 และสภาเทศบาลได้ใหก้ารรับรองแลว้เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2556 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได้ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 2 เรื่อง 
1.1 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน คือ ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ และนายสุวัฒน์ เนาว์

รุ่งโรจน์  
1.2 นายกเทศมนตรีมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       คือ เรื่องการบริจาคทรัพย์ (เงินสด) แบบมีวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้ามีเรื่อง  
นําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ จํานวน 1 เรื่อง คือ ด้วย นางสาวเยาวมาศ  
เลิศวนวัฒนา อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนศิลปะนุสรณ์ ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอบริจาคทรัพย์ (เงินสด) แบบมีวัตถุประสงค์ให้
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 255,000 บาท โดยมีเง่ือนไขว่า เทศบาลเมืองทุ่งสงจะต้อง
ใช้เงินเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.และท่อระบายนํ้า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อ
พัก ถนนพัฒนาการ ซอย 14 แยก 2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาวประมาณ 35.00 
เมตร ตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งทางกองช่างได้ทํา
การสํารวจออกแบบ และได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในเบ้ืองต้นแล้ว เป็นเงิน 255,000 
บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 36 เป็นอํานาจของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นที่จะรับหรือไม่รับการบริจาคทรัพย์น้ัน ๆ ความว่า “บรรดาเงินที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ ให้จ่ายเงินหรือก่อหน้ี
ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับน้ัน และไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น เ ว้นแต่มี เ งินเหลือจากการใช้ น้ัน และผู้ อุทิศไม่ได้กําหนดไว้ เป็น  
อย่างอ่ืน ให้นําส่งเป็นเงินรายได้ จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําปี 
พ.ศ.2556 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ด้วย สํานักปลัดเทศบาล ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
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และสะดวกรวดเร็วต่อการทํางาน และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกินว่า 5,000 บาท  
     จึงต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายละเอียด ดังน้ี 
     โอนลด 
     สํานักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     หมวดค่าใช้สอย 
     ประเภทค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกต้ัง เป็นเงิน 50,000 บาท 
          รวมโอนลด   50,000  บาท 
     โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในสํานักปลัดเทศบาล 
     สํานักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานทั่วไป 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เป็นเงิน  50,000  บาท 
     (รายจ่ายเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) 
          รวมโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน 50,000 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
     ตามที่ เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสงไปแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้อนุมัติ และนายกเทศมนตรี ได้ลงนาม
ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว น้ัน 
     เน่ืองจากคุณสมบัติของครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็กตามเทศบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว มีคุณลักษณะที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้งานจริง จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ดังน้ี 
     ข้อความเดิม 
     รถบดล้อเหล็ก  จํานวน  3,500,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 3.5 ตัน 
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1.  เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้า - หลัง  
เป็นล้อเหล็ก 
2.  เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
ไม่เกินกว่า 2,600 รอบ/นาที 
3.  ระบบถ่ายทอดกําลัง เป็นแบบ Hydrostattic 
4.  ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลําตัว 
5.  ขนาดล้อเหล็กสะเทือนล้อหน้าและล้อหลัง 
     5.1  ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 1,300 มม. 
     5.2  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก 900 มม. 
6.  ระบบสั่นสะเทือน 
     6.1  ความถี่ของการสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000 ครั้งต่อนาที 
     6.2  นํ้าหนักสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,200 กิโลกรัม 
7.  มีนํ้าหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน 
8.  หลังคากันแดด-ฝน แบบ Rops Canopyb ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
    อุปกรณ์ประกอบ 

1. มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองยนต์ 
2. เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ 
3. เกจ์บอกความดันนํ้ามันเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ 
4. มีเกจ์บอกระดับนํ้ามันไฮดรอลิก 
5. เกจ์วัดระดับนํ้ามันเช้ือเพลิง 
6. เกจ์บอกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท 
7. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเคร่ืองจักร จํานวน 1 ชุด 

 8. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด 
9. ไส้กรองอากาศ จํานวน 3 ชุด 
10. ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 5 ชุด 
11. อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จํานวน 1 ชุด 
12. ชุดประแจปากตายสําหรับใช้กับรถ จํานวน 1 ชุด 
13. ชุดประแจแหวนสําหรับใช้กับรถ จํานวน 1 ชุด 
14. กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด 
15. เกจ์วัดลมยาง จํานวน 1 ชุด 

     16.  หนังสือคู่มือ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบํารุงรักษา 
(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts 
Book) พร้อมหางลากพ่วงมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
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   1.  เป็นหางลากพ่วงบรรทุกแบบชานตํ่า ใช้สําหรับเคลื่อนย้ายรถบด             ล้อ

เหล็กสั่นสะเทือน สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน ผลิตจากโรงงานที่มี
ใบอนุญาต 
     2.  ขนาดของน้ําหนัก 
         2.1  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1,600 มม. 
         2.2  ความยาวไม่น้อยกว่า 4,000 มม. 
         2.3  ความสูงจากพ้ืนดินถึงพ้ืนบรรทุกไม่น้อยกว่า 200 มม. 
         2.4  นํ้าหนักเปล่าไม่น้อยกว่า 500 มม. 
         2.5  นํ้าหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 3,500 มม. 
         2.6  พ้ืนบรรทุกสามารถลดเอียงลดระดับเพ่ือให้เคร่ืองจักรขึ้นลงได้ 
         2.7  นํ้าหนักเปล่าไม่น้อยกว่า 500 มม. 
         2.8  นํ้าหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 3,500 มม. 
         2.9  พ้ืนบรรทุกสามารถลดเอียงลดระดับเพ่ือให้เคร่ืองจักรขึ้นลงได้ 
     3.  ระบบช่วงล่าง 
         3.1  มีเพลาล้อ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เพลา 
         3.2  ยางล้อพ่วงขนาดไม่น้อยกว่า 195 ขอบ 14 น้ิว 
         3.3  ติดบังโคลนเหล็กที่ซุ้มลอ้ทั้ง 2 ข้าง 
         3.4  ติดต้ังขอลากด้านหน้าพร้อมอุปกรณ์กันกระแทก 
         3.5  ติดต้ังขายัน สามารถพับเก็บได้ขณะลากจูง 
     4.  ระบบเบรก ติดต้ังระบบเบรกอัตโนมัติทํางานพร้อมหัวลาก 
     5.  ระบบไฟฟ้า มีสัญญาณไฟเลี้ยวและไฟเบรกตาม พรบ .กรมการขนส่ง  
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่นตํ่ากว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการ 

 ใช้ มีคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต้องใช้สําหรับงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ของกองช่าง 
     ข้อความใหม่ 
     รถบดล้อเหล็ก  จํานวน 3,500,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน ขนาดนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 4.0 ตัน 
พร้อมหางลากพ่วง 

1. เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเหล็ก – ล้อ
หลังยาง ล้อบดเหล็กเรียบ 1 ล้อ ล้อหลังเป็นยาง จํานวน 4 ล้อ 

2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า 
3. ระบบถ่ายทอดกําลัง เป็นแบบ Hydrostatic 
4. ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบ Hydrostatic 
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5. ขนาดล้อเหล็กสั่นสะเทือน 

5.1 ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 1,300 มม. 
5.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 900 มม. 

6. ระบบสั่นสะเทือน 
6.1 ความถี่ของการสั่นสะเทือนไม่น้อยกว่า 2,500 ครั้งต่อนาที 
6.2 นํ้าหนักสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,500 กิโลกรัม 

7. มีนํ้าหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 4 ตัน 
8. หลังคากันแดด – ฝน แบบ Rops Canopyb ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

พร้อมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงภายในห้องพนักงานขับ 
อุปกรณ์ประกอบ 
1. มีมิเตอร์บอกช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองยนต์ 
2. เกจ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ 
3. เกจ์บอกความดันนํ้ามันเคร่ืองยนต์หรือสัญญาณ 
4. มีเกจ์บอกระดับนํ้ามันไฮดรอลิก 
5. เกจ์วัดระดับนํ้ามันเช้ือเพลิง 
6. เกจ์บอกไฟชาร์ท หรือสัญญาณไฟชาร์ท 
7. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเคร่ืองจักร จํานวน 1 ชุด 
8. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด 
9. ไส้กรองอากาศ จํานวน 3 ชุด 
10. ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 5 ชุด 
11. อุปกรณ์ถอดน๊อตล้อ จํานวน 1 ชุด 
12. ชุดประแจปากตายสําหรับใช้กับรถ จํานวน 1 ชุด 

 13. ชุดประแจแหวนสําหรับใช้กับรถ จํานวน 1 ชุด 
14. กระบอกอัดจารบี จํานวน 1 ชุด 
15. เกจ์วัดลมยาง จํานวน 1 ชุด 
16. หนังสือคู่มือ จาํนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และการบํารุงรักษา 

(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่ง
อะไหล่ (Parts Book) พร้อมหางลากพ่วงมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. เป็นหางลางพ่วงบรรทุกแบบชานตํ่า ใช้สําหรับเคลื่อนย้ายรถบดล้อ

เหล็กสั่นสะเทือน สามารถบรรทุกนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน ผลิต
จากโรงงานที่มีใบอนุญาต 

2. ขนาดของน้ําหนัก 
2.1 ขนาดของความกว้างไม่น้อยกว่า 1,600 มม. 
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2.2 ความยาวไม่น้อยกว่า 4,000 มม. 
2.3 ความสูงจากพ้ืนดินถึงพ้ืนบรรทุกไม่น้อยกว่า 200 มม. 
2.4 นํ้าหนักเปล่าไม่น้อยกว่า 500 มม. 
2.5 นํ้าหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 4,000 มม. 
2.6 พ้ืนบรรทุกสามารถลดเอียงลดระดับเพ่ือให้เครื่องจักรขึ้นลงได้ 

3.  ระบบช่วงล่าง 
3.1 มีเพลาล้อ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เพลา 
3.2 ยางล้อพ่วง ขนาดไม่น้อยกว่า 195 ขอบ 14 น้ิว 
3.3 ติดบังโคลนเหล็กที่ซุ้มล้อทั้ง 2 ข้าง 
3.4 ติดต้ังขอลากด้านหน้าพร้อมอุปกรณ์กันกระแทก 
3.5 ติดต้ังขายัน สามารถพับเก็บได้ขณะลากจูง 

4. ระบบเบรก ติดต้ังระบบเบรกอัตโนมัติทํางานพร้อมหัวลาก 
5. ระบบไฟฟ้า มีสัญญาณไฟเล้ียวและไฟเบรกตาม พ.ร.บ.กรมการ

ขนส่ง ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิ่น เน่ืองจากครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้มี
คุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นต้องใช้สําหรับงานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกองช่าง 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ            พ.ศ.
2557 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีเหตุผลลและความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ
ตามโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 

1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการ ซอย 12 
2. โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช 
3. โครงการจัดซื้อที่ดินริมคลองท่าโหลน จํานวน 3 แปลง  

และขออนุมัติยกเลิกโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  
4 รายการ ดังน้ี 

1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพ่วงเรือท้องแบน) 
2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน (อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และอุปกรณ์ออกกําลังกาย

กลางแจ้ง) 
3. โครงการก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
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4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง) 

   เน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจย่อยหรือเป็นกิจกรรมเสริม เป็นโครงการที่
ปรับปรุงต่อยอดจากของเดิม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งคณะผู้บริหาร
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อน เพราะเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน               จึง
เห็นสมควรยกเลิกและโอนเงินเพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการ/กิจกรรมที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วนก่อน และจะต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการใหม่อีกครั้งหน่ึงใน
ปีงบประมาณถัดไป โดย 

     โอนลด 
     งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
         สํานักปลัดเทศบาล 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

- รถพ่วงเรือท้องแบน เป็นเงิน 500,000 บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
     กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

      ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
- อุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง เป็นเงิน 869,300 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
    กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- เครื่องขยายเสียง เป็นเงิน 825,200 บาท 
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รวมเป็นเงิน  4,194,500  บาท 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
- ถนนพัฒนาการ ซอย 12 เป็นเงิน 905,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 
6.00 เมตร ความยาวประมาณ 362.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,172 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเลขที่ ช.32/54 จํานวน 1,400,000 บาท (โดยแบ่งเป็นเงินต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน 905,500 บาท (เก้าแสนห้าพัน               ห้าร้อยบาทถ้วน) และ
จ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 494,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  
     ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง อําเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 1,489,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแบบ
แปลนเลขที่ ช.120/56 ดังน้ี 

1. งานปรับปรุงบริเวณด้านหน้าห้องสมุด 
2. งานปรับปรุงซุ้มทางเดินด้านหน้า 
3. งานตกแต่งผนังโชว์ภายใน 

 4. งานปรับปรุงภายในห้องสมุดบริเวณช้ันสอง 
   จํานวน 3 แปลง เป็นเงิน 1,800,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมคลองท่าโหลน จํานวน 3 แปลง รวมเน้ือที่ 34 
5/10 ตารางวา  ดังน้ี 

1. แปลงที่ 1 โฉนดที่ดินเลขที่ 73023 เน้ือที่ 16 8/10 ตารางวา 
2. แปลงที่ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 73024 เน้ือที่ 14 1/10 ตารางวา 
3. แปลงที่ 3 โฉนดที่ดินเลขที่ 1439   เนื้อที่ 4 1/10  ตารางวา 
รวมเป็นเงิน  4,194,500  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการตามโครงการต่าง 
ๆ ดังน้ี 
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1. โครงการปรับปรุงทางเท้าต้ังแต่สี่แยกตลาดเกษตร ถึงสี่แยกชัยชุมพล 

โดยทําการปูพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,945 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเลขที่ ช.115/56 เป็นเงิน 4,546,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการ ซอย 12 
โดยทําการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ ติกคอนกรีตบดอัดแน่น  หนา  0.05 เมตร  
กว้าง 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 362.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,172 
ตาราง เมตร  ตามแบบแปลนเลขที่  ช . 32 /54  จํ านวน  1 , 400 ,000  บาท  
(โดยแบ่งเป็นจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 494,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่ พัน  
ห้าร้อยบาทถ้วน)) และต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 905,500 บาท (เก้าแสนห้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)  
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,500 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
แต่เน่ืองจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ และหากรอดําเนินการหรือต้ัง
งบประมาณในปีถัดไป อาจมีผลกระทบต่อประชาชน จึงต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเทศบาล เป็นเงิน 5,040,500 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E 
– Classroom) 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และแนวทางยุคปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลได้กําหนดให้มีการปฏิรูป 

 การศึกษาอย่างเป็นระบบ พัฒนาคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถเรียนรู้ด้วย
ตัวเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต พัฒนาครูยุคใหม่ที่เป็นผู้เอ้ืออํานวย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาเด็กตามศักยภาพ และพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงยังขาดสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาสในการศึกษาของนักเรียน 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (E – 
Classroom) จํานวนเงิน 4,975,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือ
ใช้เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย เป็นเคร่ืองมือให้ครูผู้สอนและ
นักเรียนเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชาอย่างเต็มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ระบบประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ซึ่งประกอบด้วย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบ การจัดการความรู้ เทคนิคการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนภาษาอาเซียนและชุดห้อง AEC  
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ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบของมัลติมีเดีย และรูปแบบ Cartoon 
Animation ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้เรียนตลอดเวลาเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้  
     แต่เทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการน้ีไว้ จึงขออนุมัติชุดอุปกรณ์ห้องเรียน
อิเลคทรอนิกส์ (E – Classroom) จํานวน 6 ห้อง ประกอบด้วย 

1. ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (E – Classroom) ระดับอนุบาล จํานวน 1 ห้อง 
ติดต้ังให้โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เป็นเงิน 625,000 บาท 

2. ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (E – Classroom) ระดับประถมศึกษา จํานวน 4 ห้อง 
ติดต้ังให้โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัด              โคก
สะท้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
โรงเรียนละ 1 ห้อง ห้องละ 870,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,480,000 บาท 

3. ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (E – Classroom) ระดับมัธยมศึกษา จํานวน  
1 ห้อง ติดต้ังให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 870,000 
บาท 

รวมท้ังสิ้น 6 ห้อง เป็นเงิน 4,975,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ดังรายละเอียดแนบ 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 ถัดไปเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2558) 
     ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) และปรับปรุงโรงฆ่าโคเป็นอาคารโรงฆ่า (ช่ัวคราว) 
เป็นเงิน 8,000,000 บาท (วงเงินทั้งโครงการ 16,177,200 บาท) และค่าปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่ งสง เป็นเงิน 5,000,000 บาท (วงเงินทั้ งโครงการ 
12,539,000 บาท) แต่เทศบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะต้ังจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ทั้งโครงการได้ ทั้ง 2 โครงการจึงจําเป็นจะต้องก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2558 ดังน้ี 

1. ค่าปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) และปรับปรุงโรงฆ่าโคเป็นอาคารโรงฆ่า 
(ช่ัวคราว) เป็นเงิน 8,177,200 บาท (แปดล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) 

2. ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่ งสง  เ ป็นเ งิน  7,539,000 บาท  
(เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 15,716,200 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหกพัน
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สองร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 
     ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตคําขอประทานบัตร ชนิดแร่
หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ตําบล               ปาก
แพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จํากัด เป็น
ประทานบัตรที่ 26120/15046 มีอายุ 10 ปี นับต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 
24 ธันวาคม 2559 บัดน้ีใกล้สิ้นสุดการขอประทานบัตรบริษัท             ผาทองทุ่งสง 
จํากัด ได้ย่ืนคําขอต่อประทานบัตรที่ 1/2556 ไปยังเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจํา
ท้องที่ (นครศรีธรรมราช) เพ่ือขอรับคําจดทะเบียนไว้             โดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ทําหนังสือถึงเทศบาลเมือง  ทุ่งสง ขอทราบ
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอต่ออายุประทานบัตรดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และมาตรา 49            แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ติดประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่ต้ัง
สัมปทาน คือ ชุมชนบ้านในหวัง ชุมชนท่าแพใต้ รับทราบ สามารถโต้แย้งได้ภายใน 20 
วัน นับแต่วันปิดประกาศ และได้ประชุมเวทีประชาชนในเขตพ้ืนที่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2556 แล้ว มีมติเห็นควรให้ต่ออนุญาตประทานบัตร เพราะพิจารณาแล้ว ไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนและเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียง 

      เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการให้
ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.2545 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ 
     มีสมาชิกสภาเทศบาล สอบถามคณะผู้บริหาร ดังน้ี 

- เรื่อง คูระบายนํ้า และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสําโรง ซอย 2 ซอย 4 
เมื่อไหร่จะดําเนินการ 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ตอบคําถาม ดังน้ี 
     จะนําเข้างบประมาณรายจ่าย ปี 2558 

12. การประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือวันที่ 
6 ธันวาคม 2556 ซ่ึงสภาเทศบาลได้ให้การรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง                
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2557 เม่ือวันที่ ...............................  
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สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 3 เรื่อง  
1.1 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 1 ท่าน คือ นายปัญญา จินาวงศ์ 
1.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2556 ซึ่ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้รายงานให้ทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 แจ้งให้สภาเทศบาลทราบ 

1.3 มีญัตติด่วน 1 ญัตติ ให้เข้าเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2556 
ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติด่วน เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
     ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ัง
กล้องวงจรปิดชนิด IP แบบมุมคงที่ IP Fixed Camera เพ่ือป้องกัน 

 ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถานท่ีราชการ
บริเวณสวนพฤกษาสิรินธรเทศบาลเมืองทุ่งสง จํานวน 16 จุด เน่ืองจากการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดชนิด IP ดังกล่าว ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบและสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ติดต้ัง ซึ่งระบบดังกล่าวน้ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบเดิมที่ได้ติดต้ังไปแล้วในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ในอนาคต จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จึงขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
       จากข้อความเดิม 
     โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) /ระบบกล้อง CCTV จํานวน 3,800,000 
บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed 
Camera) 

1.1 กล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ที่ติดต้ังด้วยมุมการมองภาพแบบ
คงที่ 

1.2 สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมี
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การควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเม่ือเปล่ียนโหมดการ
บันทึกภาพ 

1.3 มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า 
1.4 มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 น้ิว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS 

หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง หรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกท่ีเป็น
ชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้ 

1.5 สามารถต้ังค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนที่ทั่วไป และสําหรับ
พ้ืนที่สําคัญให้แตกต่างกันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ 25 FPS หรือ
ดีกว่า 

1.6 มีความละเอียดของกล้องต้ังแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 108 
Op หรือดีกว่า 

1.7 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day 
Mode) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night 
Mode) หรือดีกว่า 

1.8 มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือให้ภาพท่ีมีความคมชัดทั้งใน
เวลากลางวัน และกลางคืน สําหรับพ้ืนที่สําคัญ 

1.9 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range)  

 1.10 รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนที่สําคัญ 
1.11 ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า 
1.12 สามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้ 
1.13 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมสําหรับมุมกล้อง 

(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
1.14 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์แบบ Power Over 

Ethernet (PoE) ได้ ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต้ังจ่ายเงินรายได้ 
(ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน              งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

เป็นข้อความใหม่ 
โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) /ระบบกล้อง CCTV จํานวน 3,800,000 
บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนพฤกษา  
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สิรินธร มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟาเรด แบบติดต้ังอยู่กับที่ (IR LED) 16 ชุด 
2. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่องสัญญาณ 1 ชุด 
3. เครื่องแบบสัญญาณภาพ รับ-ส่ง ผ่านสายใยแก้วนําแสง แบบ 1 ช่อง 8 ชุด 
4. เครื่องแปลงสัญญาณภาพ รับ-ส่ง ผ่านสายใยแก้วนําแสง แบบ 4 ช่อง 2 ชุด 
5. จอแสดงผล ขนาด 32 น้ิว 1 จอ 
6. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 7 ชุด 
7. เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า ขนาด 750 VA 16 ชุด 
8. เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า ขนาด 2,000 VA 1 ชุด 
9. สายสัญญาณใยแก้วนําแสง 1 ระบบ 
10. ท่อร้อยสายและสายสัญญาณ สายไฟฟ้าต่าง ๆ 1 งาน 
ต้ั งจ่ ายจากเงินรายได้  (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) และตามแผนงานพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ              พ.ศ.
2557 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      เน่ืองด้วยญัตติยกเลิกและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ             พ.ศ.
2557 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            ซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล         สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ตาม
ระเบียบวาระที่ 5 แต่เน่ืองจากญัตติดังกล่าวน้ี ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหน่ึงปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี” 
     ดัง น้ัน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่ งสง จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมั ติ  
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สภาเทศบาล ขอยกเลิกญัตติดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 (รายจ่ายค้างจ่าย ประจําปีงบประมาณ
รายจ่าย พ .ศ .2557) และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ ดังน้ี 

1. โครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการ ซอย 12 
2. โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช 
3. โครงการจัดซื้อที่ดินริมคลองท่าโหลน จํานวน 3 แปลง 

   โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและโอนเงินงบประมาณโครงการในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 4 รายการ ดังน้ี 

1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพ่วงเรือท้องแบน) 
2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกําลังกาย

กลางแจ้ง) 
3. โครงการก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

 4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง)  
     เ น่ื อ ง จ าก โ ค ร งก า ร ดั ง กล่ า ว  เ ป็ นภ า ร กิ จ ย่ อยหรื อ เ ป็ นภา ร กิ จ เ ส ริ ม  
เป็นโครงการที่ปรับปรุงต่อยอดจากของเดิมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่ง
คณะผู้บริหารเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อน เพราะไม่
จําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและ  
โอนเงินไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการ/กิจกรรมที่มีความจําเป็นเร่งด่วนก่อน
และจัดต้ังงบประมาณ เพ่ือดําเนินการใหม่อีกคร้ังในปีงบประมาณถัดไป 
     แต่เ น่ืองจากเทศบาลไม่ ไ ด้ ต้ั งงบประมาณเ พ่ือการ น้ีไ ว้ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 จึงต้องโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังน้ี 

1. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการ ซอย 12 
เป็นเงิน 405,500 บาท (สี่แสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2. ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่ง
สง จ.นครศรีธรรมราช เป็นเงิน 1,489,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนแปดหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) 
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3. ประเภทโครงการจัดซื้อที่ดินริมคลองท่าโหลน จํานวน 3 แปลง เป็นเงิน 

1,800,000 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,694,500 บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบูรณะปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เก่ียวกับปัญหาการ
ระบายนํ้า (นํ้าทิ้ง) จากอาคารบ้านเรือนและนํ้าฝนในฤดูนํ้าหลาก ตามที่ประชาชนร้อง
ขอ ซึ่งในเส้นทางดังกล่าวตามโครงการยังไม่มีท่อระบายนํ้ารองรับ ทําให้เกิดปัญหาต่าง 
ๆ เช่น ปัญหาน้ําขัง ปัญหากลิ่นเหม็นจากนํ้าเน่าเสีย ปัยหาการระบายนํ้าในฤดูน้ํา
หลาก ป้องกันแก้ไขปัญหานํ้าท่วม เป็นต้น ซึ่งหากรอการจัดสรรในปีงบประมาณต่อไป 
ผู้อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ตามโครงการได้รับความเดือดร้อน และเน่ืองจากเทศบาล
ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้                          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จึง
ต้องโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังน้ี 
      

      โอนลด 
     รายจ่ายงบกลาง 
   แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง 
   หมวดรายจ่ายงบกลาง 
   ประเภทค่าชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ีย 

- เงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้ ก.ส.ท. (เพ่ือดําเนินโครงการต่าง ๆ รวม 16 
โครงการ) เป็นเงิน 990,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 990,000 บาท 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
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ถนนเปรมประชา ซอย 6 เป็นเงิน 718,000 บาท 
ประเภทค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายนํ้า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน
ทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 (ซอยบ้านนายสมพร จินาวงศ์) เป็นเงิน 272,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 990,000 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     เน่ืองจากแผงจําหน่ายสินค้าและพ้ืนตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง พ้ืนที่แผงอักษร ฉ 
เดิมเป็นแผงโต๊ะหุ้มสแตนเลส มีสภาพชํารุดจากการใช้งานนาน ทําให้ผู้ประกอบการ
ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีแผงที่จะวางของขาย บางแผงปล่อยทิ้งว่างไว้ ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุหนูและแมลงสาป เป็นพาหะนําโรคติดต่อไปสู่อาหารและประชาชนผู้บริโภค 
คณะผู้บริหารเทศบาล จึงได้สั่งการเป็นการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ประกอบการค้า               และเป็นการรองรับมาตรฐานตลาดสู่
ประชาคมอาเซียนให้เป็นตลาดสดน่าซื้อตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะต้องดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงตลาดให้มีมาตรฐาน              ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งดําเนินการ
ควบคุมป้องกันพาหะนําโรคต่าง ๆ ความสําคัญเร่งด่วนในการบริหารงบประมาณ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด ในการดําเนินการดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่ง
สงไม่ได้ต้ังงบประมาณ 

 เพ่ือการน้ีไว้ จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557  ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังน้ี 
     โอนลด 
     แผนงานงบกลาง 
     งานงบกลาง 
     หมวดรายจ่ายงบกลาง 
     ประเภทค่าชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ีย 

- ค่าชําระเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
(เพ่ือดําเนินโครงการต่าง ๆ รวม 5 โครงการ) เป็นเงิน 2,144,000 บาท 
มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนเพิ่ม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานตลาดสด 
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หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดจําหน่ายสินค้าริมอาคารตลาดสดชั้น 1 
(โซนแผง ฉ) เป็นเงิน 2,144,000 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ตามที่ เทศบาลเมืองทุ่ งสง ได้จัดเจ้าหน้าที่อ ยู่เวรยามบริเวณสวนพฤกษา  
สิรินธร เพ่ือดูแลความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหายทรัพย์สินของทางราชการ 
ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยผู้มาใช้บริการในสวนพฤกษาสิรินธร ตลอด  24 
ช่ัวโมง เน่ืองจากการติดต่อสื่อสารในบริเวณสวนพฤกษาสิรินธร สัญญาณโทรศัพท์
บางครั้งไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ทันท่วงที เพ่ือให้การติดต่อประสานงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จึงจําเป็นต้องจัดหาเคร่ืองมือสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่
อยู่เวร – ยาม ดังกล่าว แต่เน่ืองจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ีไว้ จึงขอโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังน้ี 
     โอนลด 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานทั่วไป 

      หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภทค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกต้ัง เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

มติประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ 
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     มีสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามคณะผู้บริหารเทศบาล ดังน้ี 

- ถนนสายเข้าโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ทของเทศบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลทุ่งสง 
ถนนเป็นถนนซอย ตอนเช้าและตอนเย็นมีรถว่ิงเยอะ อยากให้กองช่างไปทํา
ถนนไว้ก่อน โดยทําให้สามารถว่ิงได้เป็นวงกลมมาบรรจบกันอีกซอยหน่ึง เพ่ือ
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

     นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ช้ีแจงดังน้ี 
     -    ในช่วงที่เกิดนํ้าท่วม ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เจ้าหน้าที่ก็ได้ดําเนินการอยู่ไม่ได้
หยุด และตรงน้ีก็อยู่ในแผน จึงขอให้ใจเย็นและรอสักหน่อย คงได้ดําเนินการแน่นอน 
และจะไปคุยกับกองช่างว่าสามารถจะดําเนินการได้เมื่อไหร่ เพราะตอนน้ีก็ได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ตลอดเวลา  

 

 

 

 


