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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2558 

1. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุมเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้การรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน คือ 
1. นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
2. นายมนตรี  กัลยา 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี พ.ศ. 
2557 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

     ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 โดยผ่านความเห็นชอบขอสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช            
ได้อนุมัติและนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้วนั้น 

     แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในโครงการที่จ าเป็น
เร่งด่วน เพ่ือจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน จึงเห็นสมควรโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และโอนเพ่ิมในรายการที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายให้เพียงพอแก่การเบิกจ่าย ดังนี้.- 

     โอนลด 

     กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 

  ประเภทรถขุดต้นตะขาบ                        เป็นเงิน     4,200,000  บาท 

     โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน 
     หมวดรายจ่ายอื่น 
          ประเภทรายจ่ายอื่น 
          เพ่ือให้จ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ถนนผังเมืองสาย ง. ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                                        เป็นเงิน     3,000,000  บาท 
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     โอนเพิ่ม 

     กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     หมวดค่าวัสดุ 
     ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                     เป็นเงิน     700,000  บาท 

     ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     หมวดค่าใช้สอย 

- ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     เป็นเงิน     150,000  บาท 
- ประเภทค่ารับรองและพิธีการ                     เป็นเงิน       60,000  บาท 

หมวดค่าวัสดุ 
- ประเภทวัสดุส านักงาน                            เป็นเงิน        20,000  บาท 
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                    เป็นเงิน        30,000  บาท 
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                         เป็นเงิน        30,000  บาท 
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               เป็นเงิน      100,000  บาท 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
หมวดงบกลาง 
ประเภทค่าใช้จ่ายจราจร                         เป็นเงิน       110,000  บาท 
      รวมเป็นเงินที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่ม เป็นเงิน 4,200,000 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     ด้วยกองช่างสุขาภิบาล ได้จัดท าโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั้งยืนภายใต้
แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะปัญหาน้ าเสียจาการเลี้ยงสุกรและน าของเสียมาใช้ประโยชน์ โดยผลิตเป็นก๊าซชีวภาพใน
งาน ในการด าเนินการจ าเป็นต้องใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 4,000 ลิตร แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงต้องโอนเงินงบประมาณที่สามารถโอนได้ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้.- 

โอนลด 

กองช่างสุขาภิบาล 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการส่งเสริมพหุภาคในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 50,000 บาท โอนลด 40,000 บาท 
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                                          รวมโอนลด     40,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทค่าถังหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 4,000 ลิตร จ านวน 2 ใบ เป็นเงิน  40,000  
บาท 

     รวมโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         เป็นเงิน     40,000  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวารที่  5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปิดห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา English Program : EP โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล ประจ าปีการศึกษา 2558 

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้มีแผนจะจัดห้องเรียนพิเศษ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นการ
สื่อในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษา เพ่ือให้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน และเป็นไปตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจึงขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรสองภาษา (English 
Program : EP) ในปีการศึกษา 2558 ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปิดห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา English Program : EP โรงเรียนเทศบาลวัด       
ชัยชุมพล ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของ   
แต่ละสมัยประจ าปี พ.ศ. 2558 และก าหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2559     
สมัยแรกและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม 1. การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยประจ าปี พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ 4 สมัย คือ 

สมัยแรก   ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น
ต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยท่ี 2   ก าหนดในเดือนมิถุนายน 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยท่ี 3   ก าหนดในเดือนสิงหาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยท่ี 4   ก าหนดในเดือนพฤศจิกายน 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 255๘ เป็น
ต้นไป มีก าหดไม่เกิน 30 วัน 

2. การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 สมัยแรกและระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2559 ดังนี้.- 

สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2559 สมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  



~ 4 ~ 
 

 2.  การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 
และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้การรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2558 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 4 ท่าน คือ 
1. นายโสภณ  โมรา 
2. นายโชคดี  หนูคีรี 
3. นายนคร  ทองค า 
4. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โดยโอนลดจาก 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          เป็นเงิน     800,000  บาท 

กองการศึกษา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทค่าครุภัณฑ์การกีฬา                              เป็นเงิน     450,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพล พร้อมห้องน้ าและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 400,000 
บาท งบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 3,400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฯ 
ดังนี้.- 

- ค่าปรับปรุงอาคารเมรุเผาศพ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.60 เมตร จ านวน        
1 หลัง 

- ค่าก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษชนิดใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 
- ค่าก่อสร้างห้องน้ า ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 10.80 เมตร จ านวน 1 หลัง 
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- ค่าปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์รอบอาคารเมรุเผาศพ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ ช 08/2558 
 

2. โครงการปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวัดท่าแพ เป็นเงิน 
400,000 บาทงบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 1,850,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างฯ ดังนี้.- 

- ท าการรื้อถอนหลังคาเดิมพร้อมยกระดับหลังคาและติดตั้งใหม่ด้วยกระเบื้องไฟเบอร์
ซีเมนต์ พร้อมเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารปรับปรุงรูปแบบอาคาร 

- ก่อสร้างลานรอบอาคารเมรุเผาศพ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล เลขที่ ช 09/2558 
 

3. ก่อสร้างศาลาชุมชนโดมทองธานี ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ ช 57/2557     
เป็นเงิน 450,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาชุมชนโดมทองธานี เป็นอาคาร คสล.    
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.20 เมตร หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ ง
ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2559) 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ. 
2559) ดังนี้.- 

1. ค่าปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพลพร้อมห้องน้ าและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบแปลนของเทศบาล 
เลขที่ ช 08/2558 เป็นเงิน 3,800,000 บาท 

2. ค่าปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวัดท่าแพ ตามแบบแปลน
ของเทศบาล เลขที่ ช 08/2558 เป็นเงิน 2,250,000 บาท 

ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ที่จะให้ความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ. 2559) 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ส าหรับใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมงบประมาณ 
17,241,000 บาท 

เนื่องจากศาลาประชาคมหลังเก่า ซึ่งได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็น
อย่างมาก จะต้องซ่อมแซมอยู่บ่อย ๆ แต่ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง จึงขอรับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาล กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือก่อสร้างศาลาประชาคม
ตามแบบแปลนเลขท่ี ช 35/2557 ดังนี้.- 

- งานรื้อถอนอาคารเดิม 
- ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 27.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร พ้ืนที่ประมาณ 1,161 

ตารางเมตร 
- งานตกแต่งผิว 
- งานฝ้าเพดาน, งานมุงหลังคา 
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- งานประตูหน้าต่าง, งานทาสี 
- งานระบบไฟฟ้า 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จ านวน 17,241,000 
บาท 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) และปรับปรุงโรงฆ่าโค เป็นอาคาร
โรงฆ่าสัตว์ (ชั่วคราว) เป็นเงิน 16,177,200 บาท เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดด าเนินกิจการโรง
ฆ่าสัตว์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ แต่เนื่องจากครุภัณฑ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์
บางอย่างไม่เพียงพอแก่การใช้งาน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมรายละเอียดและขั้นตอนการท างานภายใน
อาคาร ให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และพ้ืนที่ใช้งานแต่ละวันอย่างเพียงพอ จ าเป็นต้องปรับปรุง
ห้องเย็นพร้อมจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

จึงต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้.- 

โอนลด 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           เป็นเงิน     1,078,000  บาท 
                                   รวมโอนลด     1,078,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ 
งานโรงฆ่าสัตว์ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงห้องเย็นพร้อมจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน  1,078,000  บาท 

     รวมโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     เป็นเงิน     1,078,000  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวารที่  7 ญัตติ  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ ง
ปีงบประมาณ (พ.ศ.2559) 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตั้งงบประมาณเป็นค่าปรับปรุง     
ห้องเย็น, ห้องตัดแต่ง พร้อมจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เป็นเงิน 1,078,000 บาท คงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน 5,215,000 บาท ไปก่อหนี้ผูกพัน    
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จ่ายในปีถัดไป (พ.ศ. 2559) 

ซึ่งอาจในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้สภาท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ. 2559) 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ขอมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ ด ารงต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่จนครบสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ. 2558 

จากมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ได้คัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 ท่าน คือ 

1. นายจรัญ  เมืองไทย 
2. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ 
3. นายโชคดี  หนูคีรี 
4. นายจิตติ  พรหมเพศ 
5. นายนคร  ทองค า 
6. นายโสภณ  โมรา 
7. ด.ต.ไพโรจน์  ภิญโญ 

และมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2555 ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
จ านวน 5 ท่าน คือ 

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

แต่นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติ ต่อประธานสภาเทศบาล และประธานสภาเทศบาลได้
อนุมัติให้ลาออกแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจึง
เหลือเพียง 4 ท่าน ซึ่งยังคงครบองค์ประกอบตามระเบียบฯ 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2558 จึงขอมติที่ประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ให้คงอยู่ตามเดิมและอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบสมัย
ประชุม ประจ าปี พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติให้คงอยู่ตามเดิม และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ 2558 
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 3.  การประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุมเม่ือ
วันที่ 30 มีนาคม 2558 และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ให้การรับรองแล้วเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 4 ท่าน คือ 
1. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
2. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ 
3. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ 
4. นายปัญญา  จินาวงศ์ 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2558 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558   

มติที่ประชุม รับรองรายการงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง เพ่ือส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสงเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าของภาคใต้ตอนกลาง และพัฒนารายได้ของ อปท. และลดภาวะของรัฐในการอุดหนุนของ 
อปท. 

ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับงบประมาณจาก
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมออกแบบรายละเอียดก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า         
ภาคใต้-ทุ่งสง งบประมาณ 13,000,000 บาท กิจกรรมก่อสร้างรางรถไฟเชื่อมต่อจากสาย
ประธานเข้าสู่โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง งบประมาณ 28,000,000 บาท 
เทศบาลเมืองทุ่งสงสมทบอีก จ านวน 2,819,000 บาท รวมงบประมาณด าเนินการก่อสร้างราง
รถไฟเชื่อมต่อจากสายประธาน เป็นเงินทั้งสิ้น 30,819,000 บาท และคาดว่าการด าเนินการทั้ง 
2 กิจกรรมจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 และในปีงบประมาณ 2559 จังหวัด
นครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุ่งสง จะเปิดให้บริการเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดเล็กไป
ก่อนในลักษณะ Contarner Yard. 

ดังนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นว่าเพ่ือให้สามารถเปิดให้บริการศูนย์กระจาย   
สินค้าฯ ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีต    
(เฟส 1) โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ -ทุ่งสง จั งหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 
17,271,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 500,000 บาท (งบผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 11,271,100 บาท จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 
5,500,000 บาท) 

แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพ่ือการนี้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึง
จ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้.- 
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โอนลด 

กองการศึกษา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
- เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง                 เป็นเงิน     500,000  บาท 

          รวมโอนลดเป็นเงิน     500,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมกละการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างลานคอนกรีต (เฟส 1) 
โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                                             เป็นเงิน     500,000  บาท                    

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ ง
ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2559) 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเป็นค่า
ก่อสร้างลานคอนกรีต (เฟส 1) โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 17,271,100 บาท (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 500,000 บาท ก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 11,271,100 บาท จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 
5,500,000 บาท) แต่เทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีเงินเพียงพอที่จะตั้งจ่ายในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2558 ได้ จึงต้องขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปี (พ.ศ. 
2559) เป็นเงิน 11,271,100 บาท ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543       
(ฉบับที่ 3) หมวด 5 ข้อ 38 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ. 2559) 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสงจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเป็นค่า
ก่อสร้างลานคอนกรีต (เฟส 1) โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นเงินจ านวน 17,271,100 บาท (โดยแบ่งเป็นโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
500,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 11,271,100 บาท) และขอ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 5,500,000 บาท 

ซึ่งอ านาจการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 หมวด 8    
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เงินสะสม ข้อ 89 
มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมทางหลวงชนบท ได้ด าเนินการส ารวจออกแบบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมือง  สาย ง. ผังเมืองรวมเมืองทุ่ งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลนาหลวงเสน ต าบลชะมาย ต าบลปากแพรก 
ต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลควนกรด ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองทุ่งสง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทใน
ด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตผังเมือง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีถนนสาย ง. เป็นถนนก่อสร้างใหม่ และในการส ารวจปรากฏว่า แนวถนน
อยู่ใกล้โบราณสถานยังไม่ขึ้นทะเบียน 2 แห่ง คือ โบราณสถานถ้ าตลอด ตั้งอยู่ใกล้วัดชัยชุมพล 
(อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง) ห่างจากแนวถนนไปทางทิศใต้ประมาณ 1,570 เมตร และ
โบราณสถานถ้ าช้าง เขาส าโรง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลนาหลวงเสน (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหลวงเสน) ห่างจากแนวถนนไปทางทิศเหนือประมาณ 1,120 เมตร ท าให้โครงการ
ก่อสร้างถนนอยู่ในข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โครงการ
ก่อสร้างถนนตามผังเมือง สาย ง. ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง เป็นถนนที่ต้องผ่านเทศบาลเมืองทุ่งสง 
และเทศบาลต าบลชะมาย และมติที่ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคม และ
เทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสงให้การ
สนับสนุนในการศึกษา (EIA : Environmentul Impaet Assessment) การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรมและจัดท ารายงานวิเคราะห์ EIA พร้อม
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจด าเนินการก่อสร้างโครงการถนนผังเมือง สาย ง. ถนนผังเมืองรวม แต่
เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะด าเนินการการศึกษา EIA บางส่วนอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 961/2534                
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เทศบาลจะท ากิจการนอกเขตได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและสภาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงในการท ากิจการนอกเขตเทศบาลตาม
ระเบียบฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบอนุญาตให้ขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ได้ 

ด้วยบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ได้ขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ของบริษัท ตามค าขอประทาน
บัตร ที่ 1/2556 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ( เพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2556 ได้เห็นชอบไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
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นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือที่ นศ 0033 (2) 695 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 แจ้งผลการ
พิจารณาค าขอต่อประทานบัตร “คือค าขอต่ออายุประทานบัตร” แต่ในข้อเท็จจริงเป็น “ค าขอ
ประทานบัตรที่ 1/2556” ซึ่งคลาดเคลื่อนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ได้ด าเนินการค าขอตาม
ระเบียบและข้ันตอน เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการด าเนินการ จึงขอให้เทศบาลเมือง
ทุ่งสง แก้ไขข้อเท็จจริงเป็น “ค าขอประทานบัตร ที่ 1/2556” 

ประกอบกับการอนุญาตค าขอประทานบัตรฯ ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ซึ่งมีอายุ 10 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2559 บัดนี้ใกล้สิ้นสุดการขอประทาน
บัตร บริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ 1/2556 ไปยังเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องถิ่น (นครศรีธรรมราช) เพ่ือขอรับจดทะเบียน 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ท าหนังสือถึงเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอทราบ
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาค าขอประทานบัตรดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมาตรา 49 แห่ง พรบ. แร่ และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2556 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ติดประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่ตั้งสัมปทานคือ ชุมชนบ้านในหวัง 
ชุมชนท่าแพใต้ รับทราบ สามารถโต้แย้งได้ภายใน 20 วัน นับแต่วันปิดประกาศและได้ประชุมเวที
ประชาคมในเขตพ้ืนที่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 แล้ว มติเห็นควรให้ขอประทานบัตรได้เพราะ
พิจารณาแล้วไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเหตุร าคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียง 

และเพ่ือให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัท ผาทองทุ่งสง 
จ ากัด จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อนุญาตให้บริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ขอ
ประทานบัตรเพ่ือท าเหมืองแร่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และมาตรา 
49 แห่งพระราชบัญญัติแร่และรายงานผลต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุญาตให้ขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ได้ 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

จากเดิม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ เป็น “โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง” แต่ใน
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ผู้คนยังไม่มีความคุ้นเคยกับชื่อดังกล่าวประกอบกับการตัด ต่อ
ประสานงานเอกสารราชการ การสื่อสารยังไม่ถูกต้อง และมีความผิดพลาดอยู่ จึงของเปลี่ยนเป็น 
“โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ”  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากชื่อเดิม “โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง” เป็น 
“โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ” 

 
 4. การประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุมเม่ือวันที่       
20 กรกฎาคม 2558 และสภาเทศบาลได้รับรองแล้วเม่ือวันคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 เรื่องท่ี  1  การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 4 ฉบับ แล้ว คือ 

- ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2558 
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- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 

- ประกาศใช้แผนพัฒนาเพ่ิมเติม ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2558 – 2560) เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2558 

- ประกาศใช้แผนพัฒนาเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558 – 2560) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2558 

เรื่องที่  2  ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558 ทางช่อง 11 พร้อมกันเวลา 
09.00 น. ณ หน้ากองช่าง แต่งกายชุดปกติขาว 

เรื่องที่  3  เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ เนื่องในวันหัวใจ
โลก 2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคารด ารงธรรมา      
ภิบาล ส่งรายชื่อที่คุณอารีย์ สุวรรณา 

ระเบียบวาระท่ี  2 รองรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงมีโครงการจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน แต่ขาดงบประมาณในการด าเนิน จึงขอความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิ จการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 22,181,500 บาท ดังนี้.- 

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพักถนนเสริมชาติ ซอย 8 
(จากสะพานคลองท่าโหลนถึงสามแยกหนองป่าแก่) งบประมาณ 4,430,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพักถนนบ้านในหวัง ถนน
สายเอเซีย (ต่อจากชองเดิม) งบประมาณ 2,232,500 บาท 

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพักถนนท่าแพใต้ จากทางรถไฟ
สายใต้ถึงทางหลวงหมายเลข 41 งบประมาณ 5,725,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่าระบายน้ า คสล. ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพักถนน
หมู่บานพัฒนา ซอย 14/6 งบประมาณ 1,420,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินคลองท่าโหลน งบประมาณ 3,134,000 บาท 
6. โครกการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง (โรงรับจ าน า สาขาที่  2) 

งบประมาณ 5,240,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จ านวน 22,181,500 
บาท 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ที่จะกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

เนื่องจากอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นอาคารเก่าใช้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
มาเป็นเวลานาน อาคารบางหลังมีการทรุดตัวของพ้ืนอาคาร มีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานคับแคบ ไม่
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เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและผู้มาติดต่อราชการที่เพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่ห้องท างานแออัด ไม่เป็น
ระเบียบ ไม่มีห้องเก็บเอกสาร การมาติดต่อราชการของประชาชนล าบากเพราพ้ืนที่จอดรถมี
จ านวนไม่เพียงพอ การสร้างส านักงานใหม่จะท าให้มีพ้ืนที่ใช้สอยในแต่ละส่วนงานได้มากขึ้น การ
ติดต่อประสานงานของภายในแต่ละส่วนงานมีความสะดวกขึ้น นอกจากนี้อาคารใหม่จะช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูดี โดยกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จ านวน
29,450,000 บาท ก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดอาคารกว้าง 18.00 x 32.00 เมตร 
มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร หลังคาปูด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนีย และมีบันไดหนีไฟ 
จ านวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ ช 45/58 ประกอบด้วย 

ชั้นที่  1  เป็นใต้ถุน ประกอบด้วย 
- โถงลิฟท์ และบันได 
- ลานจอนรถยนต์ 12 คัน และท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 14 คัน 
- ลานจอดรถส าหรับคนพิการ จ านวน 2 คัน 
- ห้องเครื่องระบบไฟฟ้า 
- ห้องเครื่องระบบประปา 

ชั้นที่  2  ประกอบด้วย 
- โถงลิฟท์ และบันได 
- ห้องส านักงาน จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องน้ าชายและหญิง 

ชั้นที่  3  ประกอบด้วย 
- โถงลิฟท์ และบันได 
- ห้องส านักงาน จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องน้ าชายและหญิง 

ชั้นที่  4  ประกอบด้วย 
- โถงลิฟท์ และบันได 
- ห้องประชุมใหญ่ 
- ห้องประธานสภา 
- ห้องประชุมสมาชิกสภา 
- ห้องน้ าชายและหญิง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จ านวน 29,450,000 
บาท 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ด้วยห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2) เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นห้องประขุมที่คณะผู้บริหารจะใช้ประชุม
กลุ่มย่อย เพ่ือติดตามงานหรือสั่งงาน ต้อนรับแขกตลอดจนใช้ในการประชุมงานต่าง ๆ ของ
เทศบาลเป็นประจ า แต่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในห้องดังกล่าวช ารุดกะทันหันจากการตรวจ
สภาพ พบว่า เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องเก่าใช้งานมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2535 ซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง ใช้งบประมาณในการซ่อมค่อนข้างสูง และคณะกรรมการตรวจ
สภาพได้ประเมินแล้วมีความเห็นว่า หากซ่อมแซมต่อไปจะไม่คุ้มงบประมาณต่อการใช้งาน และ
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หากไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องดังกล่าวในเวลากลางวัน อากาศจะร้อนมากเพราะสภาพห้อง
เป็นห้องที่คับแคบ มีหน้าต่างเพียงด้านเดียว ดังนั้นเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงต้องติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใหม่ จ านวน 2 เครื่อง แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศมีฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 B.T.U. พร้อมติดตั้ง แต่เทศบาลมิได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้.- 

โอนลด 

ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                     เป็นเงิน     56,000 บาท 
           รวมโอนลด  เป็นเงิน     56,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           เป็นเงิน     56,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์                                           เป็นเงิน     56,000  บาท 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                    เป็นเงิน     56,000  บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟ

เบอร์ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 B.T.U. จ านวน 2 เครื่อง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558  

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย และเพ่ือให้การบริหารงานมีความ
สะดวกและคล่องตัวในการด าเนินงาน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้.- 

โอนลด 

กองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทเครื่องบดปุ๋ยสิ่งปฏิกูล                     เป็นเงิน     50,000  บาท 
               รวมโอนลด     50,000  บาท 

โอนเพิ่ม 
กองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
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ค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                เป็นเงิน     30,000  บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)  เป็นเงิน 20,000 

บาท 
              รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน    50,000  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  

 5. การประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุมเม่ือวันที่         
13 สิงหาคม 2558 และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ให้การรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ    
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 3 ท่าน คือ 
1. นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายมนตรี  กัลยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายอ านวย  เพ็งจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุม
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 501,708,100 บาท 
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                      458,707,700  บาท 
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ                  43,000,400  บาท 

งบรายจ่ายท่ัวไป     458,707,700  บาท  แยกตามแผนงาน ดังนี้.- 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป                            47,990,190  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                13,391,770  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา                                  203,691,810  บาท 
แผนงานสาธารณสุข                                    9,685,840  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์                                 ,502,140  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน                             41,947,290  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน                7,149,080  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   14,510,240  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 74,126,940  บาท 
แผนงานการเกษตร                                        ,300,000  บาท 
แผนงานการพาณิชย์                                    4,757,000  บาท 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง                                       40,655,400  บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล      43,000,400  บาท  ดังนี้.-  
งบกลาง                                                  14,822,000  บาท 
งบบุคลากร                                                2,700,000  บาท 
 
งบด าเนินการ                                             2,263,000  บาท 
งบรายจ่ายอื่น                                           23,215,400  บาท 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลเมือง    
ทุ่งสง มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คือ 

1. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2558 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2558 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2558 รวม 8 ชั่วโมง 

และให้แปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน และให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติตามมติที่ประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเอกชนในการก าจัดขยะมูลฝอย 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับหนังสือจากบริษัท แพนด้า พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด แจ้งให้
เทศบาลทราบว่าเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐในการก าจัดขยะมูลฝอย บริษัทฯ ได้เสนอ
เจตจ านงที่จะขอเป็นผู้ร่วมลงทุนกับกองทัพบก โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ขอความร่วมมือให้เทศบาลน าขยะไป
ก าจัดที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองทุ่ งสงเป็น
อย่างยิ่ง และไม่ต้องน าขยะไปทิ้งในที่ของเอกชนเช่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
หรือไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และอยู่ห่างไกลจากเทศบาลทางเข้าเล็กแคบ คดเคี้ยว เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าหากน าไปทิ้งที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กว่า  นอกจากจะเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังมีความสะดวกในการปฏิบัติงานอีกด้วย รวมทั้งเป็นการสนองนโยบาย
ของรัฐ เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีการคัดแยกและผลิตขยะเชื้อเพลิงตลอดจนเป็นการ
สนับสนุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนภาครัฐ เทศบาลควรที่จะลงนามในบันทึกตกลงในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยกับบริษัทฯ เพ่ือจะได้ด าเนินการในรายละเอียดต่อไป โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเอกชนในการก าจัดขยะมูลฝอย 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 



~ 17 ~ 
 

2558 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก
ถนนพัฒนาการ ซอย 3 เชื่อมถนนพัฒนาการ ซอย 5 งบประมาณ 960,000 บาท แต่โครงการ
ดังกล่าวฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะเจ้าของที่ดิน นางศิริลักษณ์ ข าด า ไม่ยินยอมให้เทศบาล
ท าถนนตัดผ่านที่ดิน ซึ่งอยู่ในแนวเขตก่อสร้าง 

คณะผู้บริหารจึงเห็นว่า ควรโอนเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอ่ืนที่จ าเป็นไม่เพียงพอแก่
การเบิกจ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ดังนี้.- 

โอนลด 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า ค.ศ.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก
ถนนพัฒนาการ ซอย 3 เชื่อมถนนพัฒนาการ ซอย 5      เป็นเงิน     960,000  บาท 

                                    รวมโอนลด     960,000  บาท 

โอนเพิ่ม 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าวัสดุ 

ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                   เป็นเงิน     140,000  บาท 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  เป็นเงิน      ,50,000  บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ให้

สามารถใช้งานได้ปกติ ส าหรับครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
                                                            เป็นเงิน     200,000  บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่า
เดินทางไปราชการ                                              เป็นเงิน       50,000  บาท 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า                                       เป็นเงิน     320,000  บาท 

แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
หมวดค่าวัสดุ 

ประเภทค่าวัสดุการเกษตร                             เป็นเงิน     100,000  บาท 

แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
หมวดเงินอุดหนุน 
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ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการเพ่ือจ่ายอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง ในการ
ขยายเขตประปา                                                 เป็นเงิน     100,000  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ดอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุม
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 3 ท่าน คือ 
1. นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายมนตรี  กัลยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายโชคดี  หนูคีรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
พิจารณาในวาระท่ี 2 วาระที่ 3 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้รายงานการแปรญัตติ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
ดังนี้.- 

ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และมีมติให้เสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่
สภาเทศบาลมีมติรับหลักการคือ 

1. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2558 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2558 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2558 รวม 8 ชั่วโมง 

และให้แปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน และหลังจากระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติสิ้นสุดลง 
คณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมพิจารณาในการแปรญัตติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดย
ตลอดระยะเวลาเสนอขอแปรญัตติไม่มีผู้ใดมาขอแปรญัตติแต่ประการใด ที่ประชุมจึงมีมติให้คงไว้
ตามร่างเดิม 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อน าเงินรายรับเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2557 
ส่งคืนส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 224,400 บาท และเทศบาลได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการฯ ในวงเงิน 
223,146 บาท มีเงินเหลือจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,254 บาท ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้น าเงินเหลือ
จ่ายปิดบัญชีเข้าบัญชีเงินสะสมของเทศบาลในปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2557 และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0005/ว.17443 ลงวันที่ 5 กันยายน 
2558 สั่งการว่ากรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานให้น าเงินส่งคืนส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  

จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงิน 1,254 บาท เพ่ือจ่ายคืนส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อน าเงินรายรับเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2557 ส่งคืนส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
7. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุมเม่ือ   

วันที่ 30 กันยายน 2558 และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงมีมติรับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 เรื่องท่ี  1  การแสดงยินดีกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้รับรางวัลดีเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2557 ด้านการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เงินรางวัล 4 
ล้านบาท จากส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่องท่ี  2  มีสมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม 4 ท่าน คือ 

1. นายโชคดี  หนูคีรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายมนตรี  กัลยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายอ านวย  เพ็งจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายปัญญา  จินาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การควบคุมประกอบ
กิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. .......... 

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วนฉลาก เรื่องให้ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้า
ควบคุมฉลาก อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 ให้ตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ซึ่งจะต้องระบุ ดังนี้.- 

1. ข้อแนะน าในการใช้ 
2. ระบุวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง 
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3. ค าเตือน “ระวังอันตราย หากไม่ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองและตรวจสอบ
คุณภาพน้ า” ตัวอักษรหนาสีแดงขนาดไม่ต่ ากว่า 1 ซ.ม.  

พ้ืนขาวข้อความ ข้อ.1 – ข้อ.3 ต้องแสดงไว้ที่หน้าของตู้น้ าดื่มในลักษณะคงทนถาวรที่สามารถ
เห็นและอ่านได้ชัดเจน ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 ฝ่าฝืนมีโทษ
จ าคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัตินี้ข้ึน เพ่ือควบคุมการด าเนินการไว้โดยเฉพาะ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการการ
จัดตั้งการด าเนินการการขอใบอนุญาต และมาตรฐานด้านสุขลักษณะการประกอบกิจการให้ผู้
ด าเนินกิจการต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ พ.ศ. .......... ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การควบคุมประกอบกิจการตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. .......... 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพัน
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงจะด าเนินการเช่ารถยนต์ จ านวน 3 คัน เพ่ือใช้ในราชการของเทศบาล 
เพ่ือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การออกตรวจติดตามงานราชการของเทศบาล 
ตลอดจนต้อนรับบุคคลส าคัญระดับประเทศ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาตรวจเยี่ยมหรือนิเทศ
งานเทศบาล เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ปัจจุบันมีสภาพช ารุด
เสื่อมสภาพ เพราะเป็นรถเก่ามีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันสูง ไม่คุ้มค่า
กับการซ่อมแซมและไม่ปลอดภัยที่จะซ่อมบ ารุงเพ่ือการใช้งานต่อไป แต่จ าเป็นต้องใช้รถเพ่ือ
ราชการของเทศบาลดังกล่าวโดยขอเช่ารถ จ านวน 3 คัน ดังนี้.- 

1. รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. 
จ านวน 1 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 24,750 บาท 

2. รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี. จ านวน 1 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 19,670 บาท 

3. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. จ านวน 1 คัน อัตราค่าเช่า เดือนละ 13,050 บาท 

การเช่ารถยนต์ดังกล่าวมาใช้ในราชการของเทศบาล ท าให้เทศบาลมีความคล่องตัว สามารถ
ตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง ค่าเสี่ยงภัย
อุบัติเหตุ และค่าอ่ืน ๆ อีกจ านวนมากได้ แต่การเช่ารถยนต์ของเทศบาลจะต้องก่อหนี้ผูกพัน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และวันที่ 1 
พฤษภาคม 2555 จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี ที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในขณะนี้ 

จึงขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โดยการก่อ
หนี้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ตามระเบียบฯ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ทุ่งสง ใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอ าเภอทุ่งสง 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อด าเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอ าเภอทุ่งสง จ านวน 
2,790,000 บาท และด าเนินการจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง ที่ 240/2557 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2557 จ านวน 2,755,000 บาท บัดนี้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาแล้ว และเพ่ือให้
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งสง เข้าใช้ประโยชน์ในห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอทุ่งสงดังกล่าว ในการให้บริการศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  
และทุกระดับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปลูกฝังให้ประชาชนมี
นิสัยรักการอ่าน 

จึงขอความเห็นชอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งสง ใช้
อาคารห้องสมุดประชาชนอ าเภอทุ่งสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 ข้อ 155 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งสง ใช้อาคาร
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทุ่งสง 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ใช้พื้นที่ในที่ดินของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองพุกพร้อมอาคารประกอบ 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ในนามอ าเภอทุ่งสงได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักชลประทาน
ที่ 15 ในการจัดการแหล่งน้ าโครงการก่อสร้างแก้มลิงในพ้ืนที่บ้านหนองพุก ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง และบริ เวณใกล้เคียง และบัดนี้ ได้รับแจ้ง จากโครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช ว่าจะเข้าด าเนินการก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองพุก พร้อมอาคารประกอบแล้ว 

จึงขอความเห็นชอบให้โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ใช้พ้ืนที่ในที่ดินของเทศบาล   
เมืองทุ่งสง ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองพุก พร้อมอาคารประกอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 155 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ใช้พื้นที่ในที่ดินของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองพุก พร้อมอาคารประกอบ 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่     
18 พฤศจิกายน 2557 

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จ้างเหมา บริษัท มหานครภัณฑ์ เอ็นจิเนียซิ่ง จ ากัด ก่อสร้างอาคารเรียน 
อนุบาล 1 (2 ชั้น) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ในวงเงินค่าจ้าง 11,345,000 บาท ผู้รับจ้าง
ต้องท างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ก าหนดการจ่ายเงิน 10 งวด 
ปรากฏว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6 ล่าช้า จ านวน 51 วัน งวดที่ 7 ล่าช้ากว่าก าหนดในสัญญา 
จ านวน 62 วัน รวมจ านวน 113 วัน เทศบาลได้หักเงินค่าปรับผิดสัญญาวันละ 11,345 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,281,985 บาท 
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ต่อมา บริษัท มหานครภัณฑ์ เอ็นจิเนียซิ่ง จ ากัด ขอคืนค่าปรับผิดสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ช่างควบคุมงานได้มีการ
พิจารณาร่วมกัน โดยมีความเห็นว่า การขอคืนค่าปรับผิดสัญญาของบริษัท มหานครภัณฑ์       
เอ็นจิเนียซิ่ง จ ากัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามมติ ครม. จึง
ได้รับการต่อสัญญาหรือคืนค่าปรับเป็นเงินจ านวน 1,281,985 บาท แต่เงินค่าปรับค่าก่อสร้าง
งานงวดที่ 7 เป็นจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 
703,390 บาท ได้น าเข้าเป็นเงินรายรับของเทศบาล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ไปแล้ว จึง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 703,390 บาท เพ่ือจ่ายคืนค่าปรับผิดสัญญาให้กับบริษัท 
มหานครภัณฑ์ เอ็นจิเนียซิ่ง จ ากัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 96 (2) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2557 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันใน
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ าบริเวณสวนสาธารณะเฉลิม       
พระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เป็นเงิน 353,000 บาท แต่เนื่องจากระยะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 (30 กันยายน 2558) เกรงว่าอาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 353,000 
บาท ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นอ านาจของสภาที่จะ
พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 
59 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาลกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหาร ดังนี้.- 

1. เรื่องคูระบายน้ า ถนนยุทธศาสตร์ หยุดไม่ท าหลายวันแล้ว 
2. กระเบื้องหลังคาสถานีขนส่ง หลุดไป 2 – 3 แผ่น เป็นช่องโหว่ ฝนตกรั่ว 
3. คูระบายน้ าเลียบคลองท่าแพ เสร็จเมื่อไหร่ 
4. คูระบายน้ าข้างเมรุวัดชัยชุมพล ระบายน้ าไม่ได้ ห้องสุขามีปัญหา 

ผู้บริหารให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง ดังนี้.- 

1. คูระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์ ได้มีการส่งมอบพ้ืนที่ให้กับทางผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ทาง
กองช่างจะประสานเร่งให้มีการก่อสร้างให้เร็วที่สุด 

2. กระเบื้องหลังคาสถานีขนส่ง ได้ประสานให้ทางร้านมาด าเนินการแล้วคงไม่เกิน 1 อาทิตย์ 
คงด าเนินการได้เพราะหลังคาค่อนข้างจะสูง ต้องใช้รถเครื่องมือพิเศษ 

3. คูระบายน้ าเสียบคลองท่าแพ บริษัท มหานครภัณฑ์ เอ็นจิเนียซิ่ง จ ากัด เป็นผู้รับจ้างได้
ด าเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ล่าช้า ปัญหาการเข้า-ออกของชาวบ้านไม่สะดวกทางกองช่าง
ได้ด าเนินการแก้ปัญหาโดยน าแผ่นพ้ืนไปวางและประสานกับผู้รับจ้างให้รีบด าเนินการใน
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ส่วนนี้ 
4. ห้องน้ าเมรุวัดชัยชุมพล มีการสร้างใหม่ 1 หลัง ส่วนห้องน้ าเก่าสภาพการใช้งานค่อนข้าง

จะไม่สะดวกเนื่องจากเป็นที่ต่ าแก้ไขปัญหาได้ยาก เนื่องจากก่อสร้างมานาน ส่วนห้องน้ า
ใหม่จะติดตามให้ว่าสามารถสร้างเสร็จเมื่อไหร่                                                                                                                                                                                       

 
8. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 และสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ให้การรับรองแล้ว เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 เรื่องที่  1  มีญัตติด่วน เข้ามา 1 ญัตติ คือ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และให้น าเข้า
เป็นระเบียบวาระท่ี 3 

เรื่องท่ี  2  มีสมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม 4 ท่าน คือ 

1. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายมนตรี  กัลยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล  สมาชิกสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประชุม
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติด่วน เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกิน
กว่าหนึ่งปีไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นค่าปรับปรุงห้องเย็น ห้องตกแต่งพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 6,293,000 บาท ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ ช.05/58 โดยจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 
1,078,000 บาท และได้ก่อหนี้ผูกพันฝนงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้แล้วเป็นเงิน 5,215,000 
บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2558 แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้
ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้.- 

โอนลด 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
ประเภทเงินส ารองจ่าย                                  เป็นเงิน     5,215,000  บาท 
                                  รวมโอนลด     5,215,000  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานโรงฆ่าสัตว์ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าสิ่งก่อสร้าง 
 

 ประเภทค่าปรับปรุงห้องเย็นพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง                               เป็นเงิน     5,215,000  บาท 

       รวมโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน     5,215,000  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหม่หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 วงเงินทั้งโครงการ 108,790,400 บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ 
วงเงินทั้งโครงการ 4,320,000 บาท โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ก าหนดแนวทางให้เทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณปฏิบัติสรุปย่อ ๆ ได้ดังนี้.- 

1. การสมทบงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการฯ ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ก าหนดให้เทศบาลสมทบ จ านวน 2,132,600 บาท 

2. การสมทบงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้
เทศบาลสมทบ จ านวน 129,600 บาท 

และเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สมทบโครงการฯ เป็น
เงิน 4,000,000 บาท แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2559 เพ่ือปฏิบัติการให้ เป็นไปตามที่ส านัก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด 

จึงต้องโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ และโอนเพ่ิม
บางรายการ ดังนี้.- 

โอนลด 

กองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบ าบัดน้ าเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 
                                                                 เป็นเงิน     1,867,400  บาท 
                             รวมโอนลด     1,867,400  บาท 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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กองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบ าบัดน้ าเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 
                                                                 เป็นเงิน     129,600  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 
          รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน     129,600  บาท 

โอนเพิ่ม 

กองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทวัสดุก่อสร้าง                               เป็นเงิน     868,900  บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) 
                                                        เป็นเงิน     868,900  บาท 
      รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน     1,737,800  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2  

1. วงเงินทั้งโครงการ 108,790,400 บาท แบ่งเป็น 
เงินอุดหนุน                           97,811,400  บาท 
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม                  ,100,000  บาท 
เทศบาลสมทบ                       10,879,000  บาท 

2. ค่าควบคุมงานฯ วงเงินทั้งโครงการ 4,320,000 บาท แบ่งเป็น 
เงินอุดหนุน                              3,888,000  บาท 
เทศบาลสมทบ                            ,432,000  บาท 

ส าหรับเงินที่เทศบาลสมทบจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้.- 

1. ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4,524,400 
บาท แบ่งเป็น 
1.1. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 เป็นเงิน 

4,394,800 บาท 
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1.2. ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่  2 เป็นเงิน 
129,600 บาท 

 

2. ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4,524,400 
บาท แบ่งเป็น 
2.1. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 เป็นเงิน 

4,351,600 บาท 
2.2. ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่  2 เป็นเงิน 

172,800 บาท                

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เทศบาลก่อหนี้ผู กพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ งปี งบประมาณ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่ด าเนินการการให้ความเห็นชอบลงนามในบันทึก
ข้อตกลงกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ
เอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ได้รับแจ้งจาก
บริษัท แพนด้าพาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด ว่าเปลี่ยนเป็นใช้พ้ืนที่ด าเนินการภายในมณฑลทหาร
ราบที่ 41 อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเปลี่ยนสถานที่ด าเนินการในการการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการก าจัดขยะมูลฝอยกับบริษัท แพนด้าพาวเวอร์ เฮ็นเนอร์จี จ ากัด 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนสถานที่ด าเนินการการให้ความเห็นชอบลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเอกชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสอบถามคณะผู้บริหารในเรื่องดังนี้.- 

ถามเรื่องคูระบายน้ า ถนนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ซอย 12 จนสุดเขตเทศบาล ณ วันนี้ยังท างานไม่
เสร็จ ครั้งก่อนเรื่องย้ายเสาไฟฟ้าครั้งนี้ติดขัดเรื่องอะไร 

คณะผู้บริหารให้ทางผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ตอบ ดังนี้.- 

เทศบาลได้ด าเนินการย้ายเสาไฟฟ้า โดยประสานกับทางไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบ
พ้ืนทีใ่ห้กับผู้รับจ้างเมื่อต้นเดือนกันยายนแล้ว แต่ขณะนี้ผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้ด าเนินการ เทศบาลก็ได้
มีการแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้างเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งพ้ืนที่ไม่ได้ติดขัดอะไรและไม่มี
ปัญหาอะไร มีปัญหาทางผู้รับจ้างไม่ได้เข้าด าเนินการ 

 
 
 


