
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  พ.ศ. 2556 

วันท่ี  17  เมษายน  2556  เวลา  09.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

ผูมาประชุม 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก  

2. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

3. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

4. นายสุวัฒน เนาวรุงโรจน สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน เนาวรุงโรจน  

5. นายศุภชัย ฤกษมงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษมงคล  

6. นายชนะพัฒน ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ชนะพัฒน ชัยวิริยะกิจ  

7. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

8. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

9. นายจิตติ พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ พรหมเพศ  

10. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

11. ดต.ไพโรจน ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ดต.ไพโรจน ภิญโญ  

12. นายโชคด ี หนูคีร ี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีร ี  

13. นายนคร ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร ทองคํา  

14. นายปญญา จินาวงศ สมาชิกสภาเทศบาล ปญญา จินาวงศ  

15. นายวิชัย พลายดวง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายดวง  

16. นายอํานวย เพ็งจันทร สมาชิกสภาเทศบาล อํานวย เพ็งจันทร  

17. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

 
 
ผูไมมาประชุม 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายโสภณ เมืองทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษวัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษวัชรดํารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตนนุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตนนุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

4. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

5. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมษา ธนาวุฒ ิ  

6. น.ส.สมฤดี หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรี สมฤดี หวังวณิชชากร  

7. นายประเวช พรหมปาน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  

8. นายพิเชษฐ อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาลเมืองทุงสง พิเชษฐ อุษาสุมงคล  

9. นางสุนันทา เพชรยอย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรยอย  

10. นายสนั่น ทิพยวารีรมย ผอ. กองชางสุขาภิบาล สนั่น ทิพยวารีรมย  

11. นายนิรันดร สุนทรอารมณ ผอ.กองการศึกษา นิรันดร สุนทรอารมณ  

12. นางอารีย เจริญฤทธิ์ ผอ.กองคลัง อารีย เจริญฤทธิ์  

13. นางสุวรรณี คงสอน ผูจัดการสถานธนานุบาล สุวรรณี คงสอน  

14. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผอ.กองวิชาการ ราตรี ชนะศักดิ์  

15. นางนงนภัส นําผล ผอ.กองสาธารณสุข ฯ นงนภัส นําผล  

16. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ รก..ผอ. กองชาง   อนุชา ธนาวุฒ ิ  

17. นายพรทิพย หมวดใหม ผอ.กองสวัสดิการสังคม พรทิพย หมวดใหม  

18. น.ส.สายใจ บุญคงมาก หัวหนาฝายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ทานนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานหัวหนา
สวนราชการ และผูเขารวมประชุมท่ีเคารพทุกทาน  วันนี้เปนการประชุม   
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  2556 วัน ท่ี  17 เมษายน 2556              
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลเมืองทุงสง  โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง   
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้ง ท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือวันท่ี           
17 กุมภาพันธ 2556 
     ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบใหเทศบาลเมืองทุงสงกู
เงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทุงสง 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว กราบเรียนทานประธานสภา จุดเทียน
ธูปบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม         
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2556 
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง 
     มีสมาชิกสภาลา 1 ทาน คือ 
- ทานโสภณ เมืองทรัพย 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2556 ประชุมเม่ือวันท่ี          
17 กุมภาพันธ 2556 เชิญทานเลขานุการสภา  เชิญครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 
2556 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุงสง มีระเบียบวาระท้ังหมด 5 ระเบียบวาระ 10 หนา 
     ระเบียบวาระท่ี 1 อยูในหนาท่ี 3 
     ระเบียบวาระท่ี 2 อยูในหนาท่ี 3-4 
     ระเบียบวาระท่ี 3 อยูในหนาท่ี 4-8 
     ระเบียบวาระท่ี 4 อยูในหนาท่ี 8-9 
     ระเบียบวาระท่ี 5 อยูในหนาท่ี 9-10 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกทานใดจะแกไขคําพูด หรือขอความใด ๆ ในรายงานการประชุมบาง
เชิญครับ มีไหมครับ 
ถาไมมี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมนี้นะครับ สมาชิกทานใดใหการ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2556 กรุณายกมือ
ครับ 
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 -15 เสียง –  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว กรุณายกมือครับ 

 - ไมมี - 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกทานใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

 - 1 เสียง - 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 
ประจําป พ.ศ.2556 ประชุมเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2556 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบใหเทศบาลเมือง
ทุงสงกูเงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทุงสง    
เชิญทางฝายผูบริหาร เชิญครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 

กราบ เ รียนท านประธานสภาที่ เ คารพ กระผม นายธนคม เจ ริญฤทธิ์               
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรี ขอเสนอ
ญัตติตอสภาเทศบาลเมืองทุงสง เพื่อขอรับความเห็นชอบใหเทศบาลเมืองทุงสง     
กูเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทุงสง  
ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 

 ขอรับความเห็นชอบกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาทุงสง เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุงสง เพ่ิมอีก จํานวน 50,000,000.-บาท (หาสิบลานบาทถวน) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูปจจุบนั รอยละ 4.25 บาทตอป โดยมีเงื่อนไขใชบุคคลคํ้าประกัน   
ยกเวนคาธรรมเนียมในการทําสญัญา, คาวิเคราะหโครงการตลอดสัญญา อายุ
สัญญาทาํคร้ังเดียวใชได 5 ป ทบทวนสัญญาทุกป  จนกวาจะมกีารยกเลิกวงเงิน
สินเชื่อ  
    เหตุผล 
 เนื่องจาก  สถานธนานบุาลเทศบาลเมืองทุงสง เปนที่เชื่อถือและ
ไววางใจของประชาชน มีประชาชนมาใชบริการเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ปจจบุัน
หลักทรัพยคํ้าประกันหนี้เงนิกูในการรับจํานํา เปนทรัพยประเภททองคํา ประมาณ 
95%  โดยสถานธนานุบาลรับจาํนําทรัพยประเภททองคํา 80% ของราคาทองคํา
แทงรับซื้อในวันรับจาํนาํ ตามระเบียบสาํนักงาน จ.ส.ท. ซึ่งตองใชเงินทุนหมุนเวียน
ในการรับจํานําเพิ่มข้ึนดวย ประกอบกับใกลเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2556  ทํา
ใหเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือจํานวนนอย เทศบาลเมืองทุงสง จงึขอกูเงินกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทุงสง เพิ่มอีก จํานวน 50,000,000 
ลานบาท (หาสบิลานบาทถวน)  
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ปจจุบัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 บาทตอป ซึ่งต่ํากวาธนาคารกรุงไทย 
(5.375 -  4.25) = 1.125  บาทตอป 
           ณ วันที่  12  มีนาคม  2556  สถานธนานบุาล ฯ มเีงินทุนหมุนเวียนรับ
จํานาํและทรัพยรับจํานํา คงเหลือ  ดังนี ้
 เงินสดคงเหลือในมือ               จํานวนเงิน       29,687.41  
บาท 
 เงินฝากธนาคารคงเหลือ          จํานวนเงิน          7,013.16  
บาท    วงเงินเบิกเกินบัญชีที่สามารถถอนได             จํานวนเงิน 
10,401,912.81  บาท รวมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ                จํานวนเงิน  
10,438,613.28  บาท 
สตอคทรัพยรับจํานําคงเหลือ                 จํานวนเงิน    266,933,500  
บาท   

สตอครับจํานาํแยกเปนประเภททรัพยดังนี ้
- ประเภททองคํา จํานวนเงิน  266,858,400 บาท เฉลี่ยรอยละ   
99.97  ของสตอค 
- ประเภทนาฬิกา,เคร่ืองใชไฟฟาและเบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ จํานวนเงนิ 
75,100 บาท เฉลี่ยรอยละ 0.03 ของสตอค 

หน้ีสิ้น 
         1.  เงินกู กับธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทุงสง 
จํานวนเงิน  48,189,108.59 บาท 
         2.  เงินเบิกเกินบัญชีและกูตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
จํานวนเงิน   139,598,087.19 บาท 
  รวมหน้ีสินทั้งสิ้น            187,787,195.78 บาท 
 รายงานสถิติรับจํานํา – ไถถอน และรายได ยอนหลัง 3 ป 
      ป  2553 รับจํานาํ 37,463 ราย เงิน 572,876,800 บาท ไถถอน 
38,133 ราย เงิน 561,408,600 บาท 
                  ดอกเบี้ยรับจํานาํ   18,608,648.75 บาท   กําไรทรัพยหลุด 
1,552,602 บาท 
      ป 2554  รับจํานาํ 35,464 ราย เงิน 635,658,400บาท ไถถอน  
36,158  รวมเงิน 616,834,000 บาท 
                  ดอกเบี้ยรับจํานาํ    20,033,432.50  บาท กําไรทรัพยหลุด  
1,313,796. บาท  
      ป  2555 รับจํานํา 40,171 ราย เงิน 843,817,100 บาท ไถถอน  
37,159 รวมเงิน 763,944,600 บาท 
                  ดอกเบี้ยรับจํานาํ  26,834,659.75  บาท    กําไรทรัพยหลุด 
1,668,183.-บาท  
 

 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา ประชาชนมาใชบริการเพิ่มมากข้ึน 
ดอกเบี้ยรับจํานาํเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ 
สตอครับจํานาํ สูงกวา หนี้สนิ (266,933,500 – 187,787,195.78 ) เปนเงิน 
79,146,304.22 บาท 
และจากสตอครับจาํนาํจํานวนเงินดังกลาวสถานธนานุบาลไดรับอัตราดอกเบี้ย   
รอยละ 1.25 บาท ตอเดือน  
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เฉลี่ยรอยละ 15 บาท ตอป  ซึง่ยังไดกําไรจากดอกเบี้ยรับจาํนาํเฉลี่ยประมาณ
อัตรารอยละ  (15- 4.25 ) เทากับ 10.75 บาทตอป สามารถชําระหนี้ตามวงเงิน
ที่ขอกูเพิ่มอีก จํานวน 50,000,000.- บาท (หาสบิลานบาทถวน) ได  
 

 ฉะนั้น เพื่อใหถือปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการขออนุมัติกูเงินเพื่อ
เปนเงินทนุหมุนเวียนของสถานธนานุบาล จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เพื่อรายงานขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดตอไป 
                  ขอไดโปรดนาํเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง เพื่อ
พิจารณาในการขอกูเงินเพิ่มอีกจํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน)      
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทุงสง ตอไป 
                  ลงชื่อ นายทรงชยั  วงษวัชรดาํรง  นายกเทศมนตรี ขอบคุณครับ 
 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้บาง เชิญครับคุณปญญา 

นายปญญา  จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายปญญา จินาวงศ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุงสง ญัตติ ขอรับความเห็นชอบใหเทศบาลเมืองทุงสงกูเงินกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาทุงสง เพิ่มอีก 50 ลาน       
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําใหกับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุงสง     
อยากเรียนถามประธานผานไปยังฝายบริหาร 2- 3 ขอ ในการกู ผมไดดูแลว
ยอดเงินเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียน 
              เงินสดคงเหลือในมือ จํานวนเงิน 29,687.41 บาท  
              เงินฝากธนาคารคงเหลือ จํานวนเงิน 7,013.16 บาท 
    วงเงินเบิกเกินบัญชีที่สามารถถอนได จํานวนเงิน 10,401,912.81 บาท 
     รวมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ จํานวนเงิน 10,438,613.81 บาท 
 เงินทุนหมุนเวียนก็ยังคงเหลืออยู 10,438,613.28 บาท แลวก็รวมที่จะกูเพิ่มอีก 
50 ลานบาท ก็ไมเปนไรครับ     สถานธนานุบาลถือวาเปนเงินทุนหมุนเวียน แต
ยอดหนี้ เงินกู กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่คงคาง 
48,189,108.59 บาท และเงินเบิกเกินบัญชี และกูตั๋วสัญญาใชเงินกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 139,598,108.59 บาท 
      รวมแลวเปนหนี้ในการกู ธกส. คร้ังนี้ 98,189,108.59 บาท ถารวมอีกของ
ธนาคารกรุงไทย 237,787,195.78 บาท ก็เปนการเยอะพอสมควร อยากเรียน
ถามเปนขอ ๆ ในการกูคร้ังนี้ ธนาคารใหชําระภายในก่ีป ชําระแบบไหน รายเดือน     
รายป บุคคลคํ้าประกัน จะเอาอะไรไปคํ้าประกัน เอาเงินฝากในบัญชี หรือวา
อสังหาริมทรัพย หรือคณะผูบริหาร ถาหากเปนผูบริหารจะดําเนินการก่ีคนในการ
รับฝากครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับ ทานนายก ฯ 

นายทรงชัย  วงษวัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภา ผมขอเรียนชี้แจงในขอเท็จจริงวาความจําเปน ทําไม
สถานธนานุบาล ของเทศบาลเมืองทุงสง จําเปนจะตองกูเงินเพื่อมาใชบริการ 
เนื่องจากวาทุกปของการเปดเทอมของนักเรียน พอแม ผูปกครอง ทานคงเห็นนะ
ครับวาตองหาเงินมาเสียคาเทอมใหกับลูก แตถาทานยอนกลับไปในสมัยเด็ก ๆ ถา
เวลาที่พอแม ไมสามารถสงเงินใหทันกับเวลา ในการเปดเทอมเพื่อที่จะซื้อหนังสือ  
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ก็ดี หรือเปนคาเชาหอก็ดี กางเกงตัวใหมที่สุดราคาที่จะจํานําที่ กทม.20 บาท เราก็
จําเปน เพระขณะนั้นคาตั๋วรถเมลแค 50 สตางค ถาทานยอนกลับมาดู ณ ปจจุบัน 
ทานจะเห็นวาเวลาเปดเทอม พอแมผูปกครองก็จะเดือดรอน แลวดอกเบี้ยของ
สถานธนานุบาลของเทศบาลมันถูกกวารานทอง  ถูกกวาการกูนอกระบบ ดังนั้น   
ในจิตสํานึกที่เรามีประสบการณ ในจิตสํานึกที่เรามาเปนผูบริหาร 6 ป ผมเชื่อวา
ความเจริญของเทศบาลเมืองทุงสงนั้นเปลี่ยน และยกระดับ โดยเฉพาะสถานธนานุ
บาล ขณะนี้ผมขอเรียนไดวา เราไดยกระดับเปนระดับเขต ดังนั้นผูจัดการคนนี้ไม
ทราบวาจะตองบริหารตรงนี้ตอหรือไม ผมคิดวาคณะผูบริหารตองพิจารณาวาทาน
มีฝมือหรือไมมี ถึงจําเปนตองกู และทานก็ทํามาตลอดจากเล็ก ๆ มีผลกําไรตอบ
แทนไดมากข้ึน และยกระดับเปนถึงเขต ผมถือวาตรงนี้มีฝมือครับ ดังนั้นการกูตรงนี้
เพื่อที่จะรองรับกับสถานการณของผูปกครองของนักเรียนที่เดือดรอน 

 ถาอยางนั้นเขาคงจะไมยกตูเย็น ไมเอาครกที่อยูในครัว ซึ่งตองตําน้ําพริกกินทุกวัน
มาจํานําหรอกครับ ผมคิดวาตรงนี้เปนแหลงเงินกูที่จะสามารถใหเขาไปหมุนเวียน
ได และผมก็ตองขอเรียนวาถาเปนตัวเลขทั้งหมด ผมขออนุญาตทานประธาน ฯ ให
ผูจัดการไดชี้แจงในรายละเอียดที่จะลงลึกในการกูตรงนี้ ในวงเงินทั้งหมด เปนเงินกู
ที่เกินบัญชี สามารถที่จะมีเงิน สามารถผอนชําระไดตลอดเวลา เรามีมาก เขามากู
มาก เราถึงเบิกออกมาใหกับผูที่จะมากู ถาไมมากู เงินก็ยังคงอยูตรงนั้น เราก็ไมเสีย
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยของ ธกส. ตรงนี้ก็จะถูกกวาของธนาคารกรุงไทย เราจะหาแหลง
เงินที่ถูกที่สุด เพื่อที่จะขอใชบริการจากเขา ผมขอเรียนอนุญาตใหทานผูจัดการได
ชี้แจงตอสมาชิกผูทรงเกียรติทั้งหมดในตัวเลขรายละเอียดที่มาที่ไปอยางไร เพื่อที่จะ
ไดตอบขอซักถามของทานสมาชิก 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทานผูจัดการครับ 

นางสุวรรณี  คงสอน 
ผูจัดการสถานธนานุบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอตอบ
คําถามเก่ียวกับยอดเงินทุนหมุนเวียนที่คงเหลือ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 
เหลืออยู 10 ลาน 4 แสนกวาบาท ณ วันนี้เงินเหลืออยู 1 ลานกวาบาทแลว 
เนื่องจากวาชวงกลางเดือนมีนาคม จนถึงตนเดือนเมษายน เงินทุนหมุนเวียนจะ
ออกวันละลาน หรือลานกวาบาท ไดถามลูกคา และคุณปาที่มาใชบริการทั้งหมด 
ทําไมเอาเยอะจังเลย บางคนมีลักษณะอยางนี้ ยางก็ตัดไมได เมื่อสักครูมาจํานําไว
แลว และมาจํานําอีก ปามาจํานําที่นี่ แลวเอาเงินไปไถรานทอง เนื่องจากไปจํานํา
รานทอง ดอกเบี้ยเยอะ ตองใชเวลานาน ที่นี่ใหเวลา 4 เดือน ผอนผันอีก 30 วัน ก็
หยวน ๆ แลว 5 เดือน ทําไมไมไวรานทองกอน ชวงเงินที่นี่เหลือนอยตองแบง ๆ 
กันไป ยางก็ตัดไมได ปาลมก็ราคาถูก ยิ่งไวรานทองนาน ๆ ตองเสียดอกเบี้ยเยอะ 
ลูกคาสวนใหญจะเปนลักษณะอยางนี้ ชวงที่ใกลจะเปดเทอม ไมมีรายได คาใชจาย
สูง ตองมาจายสวนนี้อีก จําเปนตองใหไปจากสต็อค เมื่อสักครูที่บอกวา ณ วันนี้ 
สถานธนานุบาลกูเงินจาก ธกส. 50 ลาน แตใชจริง 48 ลาน ธนาคารกรุงไทย 
สาขาตลาดเกษตร เอามาเปน O.D. 30 ลาน ตั๋วสัญญาใชเงิน 120 ลาน รวมเปน 
150 ลาน ใน 150 ลาน ไดใชไปจริง 139 ลาน อันนี้ถาถามวาหนี้สินรวมกัน
ทั้งหมด หนี้สินระหวาง 2 ธนาคาร ธกส. สาขาทุงสง และเงิน O.D.และตั๋วสัญญา
ใชเงินของธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร รวมกันแลว 187 ลาน จากขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวาประชาชนมาใชบริการเพิ่มมากข้ึน และก็ขอบอกตรงนี้วา 
สต็อคทรัพยรับจํานํา ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 มีสต็อคอยู 266,933,500 
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บาท หักลบหนี้สิน ลบดวยสต็อค มีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ เปนทุนดําเนินการ
ของสถานธนานุบาลอีก   79  ลานบาท 
     อัตราดอกเบี้ยโรงรับจํานํา มี 3 อัตรา  ดังนี้ 
          เงินตน 1 – 5,000 รอยละ 50 สตางคตอเดือน 
          เงินตน 5,001 – 30,000 รอยละ 1 บาทตอเดือน 
          เงินตน 30,000 ข้ึนไป  รอยละ 1.25 บาทตอเดือน 
ลูกคาตอ 1 ราย เงินตนจะไดไมเกิน 100,000 บาท โดยถัวเฉลี่ยอัตราระยะเวลา
ที่ให 4 เดือน ผอนผัน 30 วัน การนับอัตราดอกเบี้ย นับวันชนวัน เศษของวัน         
1-15 วัน (คิดเปนคร่ึงเดือน) สวนมากสถานธนานุบาลจะไดจากสวนนี้ แตวาทั้งนั้น 
และทั้งนี้ก็พยายามอธิบายใหลูกคา สมมติมา 1 เดือน 1 วัน ก็จะแนะนําใหมา       
1 เดือน 15 วัน ก็ได จะไดไมตองจายเงินตรงนี้ สวนบุคคลที่ใชคํ้าประกัน ตําแหนง
นายกเทศมนตรี ผูตรวจการสถานธนานุบาล  หรือปลัดเทศบาล และผูจัดการ
สถานธนานุบาล 
     ขอแจงใหทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติอาจจะงง ชวงนี้ราคา
ทองลดลง โรงรับจํานําจะขาดทุนหรือเปลา ณ วันที่ รับจํานําตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ใหผูจัดการรับจํานําได 80 % ของราคาทองคําแทงรับซ้ือใน
วันรับจํานํา ระเบียบรับตรงนั้น หากผูจัดการรับเกิน ผูจัดการโดนวินัย หกเดือนที่
ผานมาทองคําแทง 25,000 กวาบาท ดิฉันรับมาบาทละ 19,000 บาท มาวันนี้
ราคาทองคําแทง ณ วันที่ 12 เมษายน 2556 เหลืออยู 21,000 บาท หาก
ทรัพยหลุดออกมา ราคาทองต่ํากวาราคาทุน ขายไดไมต่ํากวาราคาทุน สวนที่เหลือ
ผูจัดการจะตองรับผิดชอบ  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ถาไมมี ผมขอมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเทศบาลเมืองทุงสงกูเงินจากธนาคาร 
ธกส. สาขาทุงสง  กรุณายกมือครับ 

 - 15 เสียง –  
 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเทศบาลเมืองทุงสงกูเงินจากธนาคารดังกลาว     
กรุณายกมือครับ 

 - ไมมี - 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกทานใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

 - 2 เสียง - 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเทศบาลเมืองทุงสงกูเงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาทุงสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ สมาชิกทานใดมีเร่ืองที่จะปรึกษา หรือสอบถามทาง
คณะผูบริหารเชิญครับ เชิญคุณปญญาครับ 
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นายปญญา  จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปญญา จินาวงศ ในวาระอ่ืน ๆ 
อยากเรียนถามทานประธานผานไปฝายบริหาร จากประชาชนสอบถามมา 
1.  ประชาชนสอบถามในเร่ืองการดําเนินการเชารถของเทศบาล ประชาชน
สอบถามมามากมาย 
2.  ถนนสายทุงสง – กันตัง (เลียบทางรถไฟ) ผานชุมชนหลังโรงพยาบาล และ
ชุมชนตะวันออก ที่มีปญหา อยากใหดําเนินการสรางใหเสร็จ กอนเปดภาคเรียน    
มีปญหาอยางไรจะไดแกไข และผูรับเหมาจะไดเบิกเงินใหคนงาน ติดขัดอยางไร 
ประชาชนสอบถามสัญญาในการดําเนินการอยางไร 
3.  ที่บริเวณหนาบานทานประธานสภา ฯ ที่ดินของการรถไฟ ดูไมสวยงาม         
ผมขอใหเกลี่ยใหเสมอกัน อยากองรวมไวอยางนั้น ดูไมสวยงาม 
4.  เร่ืองไขเลือดออก  ฤดูแลงไขเลือดออกยังระบาด ตอไปเขาฤดูฝน ผมขอใหฉีด
พนใหเขมขน มีผูปวยที่ทาแพ และนาเหนือ ขอบคุณครับทานประธาน  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทางฝายผูบริหาร เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษวัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภา เร่ือง ของการเชารถ ผมขอเรียนชี้แจงวา เราได
ดําเนินการตามระเบียบของราชการ ขอเรียนตรงนี้วาอยากใหดูรายละเอียด มอบ 
ทานปลัดไดชี้แจง เพื่อใหไดทราบวาที่มาที่ไปเปนอยางไร ประเด็นที่ 1 ขอเรียนวา
จังหวัดเอง กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินเอง ก็เชารถทั้งนั้น สาเหตุที่เรา
ตัดสินใจใหเชารถ โดยเฉพาะคณะผูบริหาร เพราะเนื่องจากวาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผมถือวาผูบริหารทุกคนตีคาเปนเงินไมได เพราะวาการเสียสละ
เขามาทําหนาที่ โดยเฉพาะสมาชิกสภา รถตู 1 คัน ในการเดินทางจากทุงสง 

 ไปประชุม หรือมีกิจกรรมที่จะตองไปรวมกับคณะครู อาจารย นักเรียน และพี่นอง
ประชาชน ผมถือวาตรงนี้เปนเร่ืองสําคัญในความปลอดภัยในชวีิต ทรัพยสิน ถาหาก
เกิดอุบัติเหตุ ผมถามวาใครเปนผูรับผิดชอบ ผมเคยเรียนชี้แจงในสภาคร้ังหนึ่งวา 
คนขับรถของเทศบาล ขับรถบัสรับก่ิงกาชาดของอําเภอทุงสง ไปเกิดอุบัติเหตุที่      
อ.หลังสวน จ.ชุมพร จนขณะนี้คดียังไมแลวเสร็จ แลวเจาตัวจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งหมด นั้นคือสาเหตุหนึ่งที่เราตองนํามาคิดวาการปกปองการรักษา การรักษาซ่ึง
ทรัพยสิน และชีวิต เปนสิ่งสําคัญ ก็เลยตัดสินใจในการเชา ผมคิดวาหากตอไปมี
บริษัทที่ยื่นเสนอเงื่อนไขใหเชารถบัส ผมก็ตองเชา เพราะวา 40-50 ชีวิต ที่ไป
ทั้งหมด คนที่เซ็นตอนุญาต คือ นายกเทศมนตรี และคณะผูบริหารที่นั่งอยูตรงนี้ 
ดังนั้น อุบัติ เหตุเกิดข้ึน หากไปผิดผมถามวาคนที่ เซ็นต ใหยืมเกิดอุบัติ เหตุ 
นายกเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบรวมกับคนขับรถ ซึ่งในสวนนี้ผมก็อยากใหสมาชิก
ไดตรึกตรองดวยวา เราจะแกกันอยางไร การที่จะใหซื้อรถมา ผมเห็นดวย และ
ทบทวนแลวดวยวา สภาพที่เหลือหลังจาก 5 ป (รถของหลวง) สภาพหมดไปแลว 
70-80 % มาตีคาเงินแลวไมคุม โดยเฉพาะการซอมบํารุง ถารถหลายมือหลายเทา 
ผมเชื่อวารถไมอยูในสภาพการใชงาน หลังจาก 5 ปแลว ดังนั้นจึงตัดสินใจในการ
เชา และไมไดคิดเปนคนเร่ิมตนเพราะเราดูตัวอยางจากจังหวัด โดยผูวาราชการ
จังหวัดเอง รองผูวาราชการจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด หรือแมแตอธิบดี ปลัดกระทรวง 
ก็ใชรถเชา ซ่ึงจริง ๆ แลวจะขับรถไดดีกวาพนักงานเทศบาล เนื่องจากวาไม
สมบุกสมบันเหมือนกับทองถ่ินในการใชรถ ผมเลยตัดสินใจตรงนี้ แตถาหากทาน
สมาชิกไดทราบรายละเอียดที่มา ที่ไป ความถูกตอง  มีตรงไหนที่ทานเห็นวาเปน
จุดบกพรองของฝายบริหาร ทานสามารถตรวจสอบได 
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        ถนนประชาอุทิศ หนาบานทานประธาน ทางรถไฟยังไมอนุญาตอยางเปน
ทางการ ผมไมสามารถจะไปบังคับผูรับเหมาวาทําไปเลย แลวผมรับผิดชอบ ถาหาก
ทางการรถไฟไมอนุญาต ผมคงรับรองไมได เพราะผมมีระยะเวลาแค 4 ป หรือ
อาจจะไมถึงก็ได ดังนั้น ตองทราบในขอเท็จจริงดวย ผมคิดวากองดินที่กองไวตรง
นั้นเพื่อกันไมใหมีผูไปบุกรุกตั้งรานคาขายของ ผมไมอยากใหเกิดอยางนั้น และเกิด
การขัดแยงเกิดข้ึน เราจําเปนจะตองมีการจัดระเบียบ แนนอน แตจะจัดอยางไร 
จะตองรวมกันระหวางเทศบาลและการรถไฟ ถาหากวาเรามาถือสิทธิ์อํานาจในการ
ที่จะดําเนินการในทุกเร่ือง มันทําไมได เพราะวาในสังคมเขาบอกวา คนดีจะไป
รังเกียจคนจน คนที่มีอาชีพคาขายบริเวณตรงนั้น จะใหเขาไปทํามาหากินที่ตรงไหน 
ดังนั้นเปนสิ่งที่เกิดความขัดแยง ไมใชไมอยากทํา ความสวยงามของบานเมือง ตอง
ทําแนนอน ขอใหเปนระยะเวลาที่จะตองดําเนินการตรงสวนนั้น ขอเรียนวาขอให
การรถไฟสงหนังสืออนุญาตการใชพื้นที่เปนทางการแลว จะดําเนินการในสวนนั้น 
        สวนถนนสายทุงสง – กันตัง นั้น เราไดเคลียรกับผูที่บุกรุกอยูในสวนนั้น
เรียบรอยแลว ขณะนี้ก็ไดดําเนินการไปบางสวน เพื่อที่จะขับเคลื่อนยั่งยืน สวนนั้น
หากแตรอเวลาแคนั้นเองวา ทางฝายเขาเองพรอมวันไหน เจาของพื้นที่ / เทศบาล 
/ ผูรับจาง ก็จะดําเนินการทันที ที่สมาชิกบอกวาไมสามารถเบิกเงินอะไรไดนั้นใน
ข้ันตอนตาง ๆ ถาหากวาชาอยูก็เพราะเปนเงินกูของ กสท. ดังนั้นหากเทศบาล     
ทําเร่ืองตรวจรับเรียบรอยแลว ตองสงเร่ืองไปถึง กสท. เพื่อที่จะอนุมัติเงินเขามา
และเบิกจายใหผูรับจาง เราไดประสานกับผูรับจางตลอดเวลาที่จะดําเนินการใน
สวนนี้ 
      -  เร่ืองไขเลือดออก ผมไดสั่งการมาตั้งแตรับตําแหนง ไดดําเนินการมาตลอด 
ผมตองเรียนตรงนี้วา เทศบาลเมืองทุงสง 7.17 ตร.กม. แตคนในจังหวัดใกลเคียง 

 ทั้งหมด ทานจะเห็นนะครับวานักเรียนของโรงเรียนเทศบาล บางคนยายเขามา
เพื่อที่จะอยูเทศบาลบานนาเหนือ ยายเขามาเพื่อที่จะมาเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล แตเวลากลับบานจะกลับไปที่วัง กลับไปนาหลวงเสน พื้นที่ของชะมาย
หรืออะไรตาง ๆ มากมาย ดังนั้นแหลงเพาะพันธุยุง มันไมไดเกิดเฉพาะในเขต
เทศบาล แตในสวนของเทศบาลเราไดดําเนินการตลอด ตามตารางของกอง
สาธารณสุข ไดดําเนินการในสวนนี้ เราไมไดนิ่งนอนใจ หมายถึงวามันตองทํา
รวมกันทั้งอําเภอ เขาจะลงมาชวยกันทั้งหมด เราไมไดนิ่งนอนใจ ขับเคลื่อนอยู
ตลอดเวลา แลวก็การที่จะลงไปฉีดพนควันในพื้นที่ทั้งหมด ขอความรวมมือจาก
สมาชิกทุกคนดวยนะครับวา บางบานไมอนุญาตใหเขาไปฉีด สาเหตุวามีเด็ก         
มีคนแกในชุมชน ในหมูบานนั้น ๆ ทุกบานไมใหฉีดทั้งหมด ผมก็เชื่อวาไมสามารถ
กําจัดได 100 % การสรางความเขาใจตรงนี้ตองชวยกันทุกคน ตางคนตางทําคน
เดียวไมสําเร็จหรอกครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับคุณปญญา 

นายปญญา  จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดชี้แจงเปนวิทยาทาน เพื่อผมจะนําไปตอบกับ
ประชาชนไดครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดจะปรึกษาสอบถามครับ เชิญครับ คุณประจิน 
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นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ถนนประชาอุทิศหนาบานทานประธานสภา 
ตองหาอะไรไปก้ันนะครับ เพราะวาเวลาเลี้ยวซายออกมา ระหวางถนนดินกับ   
ถนนคอนกรีตบริเวณตรงนั้นมันต่ํา มีรถตกลงไป หรือไปปกก้ันปองกัน ขอบคุณครับ 

นายทรงชัย  วงษวัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภา เดี๋ยวจะใหกองชางดําเนินการในสวนนี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก 
ประธานสภาเทศบาล 

มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถาไมมี สําหรับวันนี้การประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2556 ก็หมดวาระลงเพียงเทานี้นะครับ 
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหนา
สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทกุทาน ผมขอปดการประชุมครับ สวัสดีครับ 

 
 
ปดประชุมเวลา   09.45   น. 
 
 
 

                                                                           ปฏิภาณ  เสนะคุณ        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                            (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
                                                      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุงสง 
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