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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๔. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   ๕ นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๖. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

๗. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

๘. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๙. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

๑๐. นายนคร  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองคํา  

1๑. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๒. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

1๓. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

1๔. นายอํานวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อํานวย  เพ็งจันทร์  

15. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ  เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรดํารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

๔. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

๕. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  

๖. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๗. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๘. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

๙. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

๑๐. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์  รัตนพันธุ์  

1๑. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ราตรี ชนะศักดิ์  

1๒. นางนงนภัส นําผล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส นําผล  

1๓. นายสมเจตน์ เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส สมเจตน์ เทพคง แทน ผอ. 

1๔. น.ส.นัยน์ปพร พวงเงิน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน นัยน์ปพร พวงเงิน  

15. น.ส.นัคมน เรืองจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ นัคมน เรืองจรัส แทน ผอ. 

16. น.ส.ธีติมา โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ธีติมา โภคากรณ์  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560   
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ         
สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ.๒๕๕9 ประชุมเมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน ๒๕๕9 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
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ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ งครุภัณฑ์การศึกษา ชุดศูนย์
วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัย
สามัญประจําปีของแต่ละสมัยประจําปี พ.ศ.2560 และกําหนดวันเริ่มต้น
สมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2561 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2561  

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดํารงตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่จนครบ
สมัยประชุม ประจําปี พ.ศ.2560  

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ พ่อค้า-แม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย 
จากที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม 2560 

เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก ทําให้ประชาชน พ่อค้า-แม่ค้า ที่จําหน่ายสินค้าในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
และเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะน้ําท่วมอีกทางหนึ่ง จึงขอยกเว้นค่าเช่าและค่าบํารุงรักษาในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 
1 ค่าธรรมเนียมใช้สถานที่รับ-ส่งสินค้าบริเวณตลาดต้นยาง และค่ารักษาความสะอาดสถานที่
จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แผงลอย) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 -28 
กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าในอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 1 555 แผง 
2. ผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แผงลอย) ในเขตพ้ืนที่ผ่อนผัน

ตามถนนสายต่าง ๆ ดังนี้ 
- ถนนชนปรีดา 37 แผง - ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ 34 แผง 
- ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด 7 แผง - ถนนสื่อสาร 11 แผง 
- ถนนสําราญใจ 42 แผง - ถนนศิลปนุสรณ ์ 116 แผง 
- ถนนชัยชุมพล ซอย 1,2 36 แผง - ถนนภราดร 134 แผง 
- ถนนธรรมสุนทรอุทิศ 213 แผง - ถนนผดุงราษฎร์ 44 แผง 
- ถนนรถไฟ 63 แผง    

3. ผู้ประกอบการขายสินค้าบริเวณตลาดต้นยาง 
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เรื่องที่ 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 3 ท่าน  คือ 
1. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
2. นายมนตรี  กัลยา 
3. นายจรัญ  เมืองไทย 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ         
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.๒๕๕9 ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.๒๕๕9 
ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๕9 มีทั้งหมด 30 หน้า 13 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3 - 4 
ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที่ 4  
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ 4 - 7  
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 7 – 10 
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 11 – 13 
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 13 – 16 
ระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 17 – 19 
ระเบียบวาระที่ 8 อยู่ในหน้าที่ 13 – 21 
ระเบียบวาระที่ 9 อยู่ในหน้าที่ 21 – 24 
ระเบียบวาระที่ 10 อยู่ในหน้าที่ 24 – 26 
ระเบียบวาระที่ 11 อยู่ในหน้าที่ 26 – 27 
ระเบียบวาระที่ 12 อยู่ในหน้าที่ 28 – 30 
และระเบียบวาระที่ 13 อยู่ในหน้าที่ 30 ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ         
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2559 ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรอง 15 เสียง เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ประชุมเม่ือ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหลักการและ
เหตุผลดังนี้  
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หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน 
๑๑,๕๘๒,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายดําเนินการ
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย (น้ําท่ วม) และ
จําเป็นต้องจ่ายเนื่องจากยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร  

เหตุผล 

ด้วยหย่อมความกดอากาศต่ํา และมรสุมปกคลุมภาคใต้ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙         
และต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักมากหลายพ้ืนที่ สําหรับอําเภอทุ่งสง 
ปริมาณฝนที่ตกสะสม ทําให้น้ําเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และกระแสน้ําได้กัดเซาะสร้าง
ความเสียหายให้ สิ่งสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ กองช่างได้สํารวจความเสียหายหลังน้ําท่วม และ
โครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทางน้ํา เพื่อเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยนายกเทศมนตรี
ได้มอบหมายให้ กองช่างจัดทําญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในโครงการเร่งด่วนปรับปรุง/ซ่อมแซม และก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน เพ่ือบรรเทา
ความเดือนร้อน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (น้ําท่วม) ดังนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยลุงนวม) งบประมาณ       
๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สภาพเดิมผิวทางเกิดการชํารุดจากการกัดเซาะ
ของน้ํา ดังนั้น จึงต้องดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗.๐๐ 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่  ช. ๐๓/๖๐ 

๒. โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๒ 
งบประมาณ ๑,๘๕๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) สภาพเดิมผิว
จราจรชํารุดอยู่แล้ว และปัญหาน้ําท่วมยิ่งทําให้น้ํากัดเซาะถนนเกิดการชํารุดมากขึ้น ซึ่งเกรงว่า
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ ดังนั้น จึงต้องดําเนินการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์- 
ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕.๙๕ เมตร ความยาวประมาณ 
๕๘๙.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่  ช. ๐๒/๖๐ 

๓. โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟ       
สายใต้ – ทางหลวงหมายเลข ๔๑ งบประมาณ ๒,๘๕๙,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) สภาพเดิมผิวทางเกิดการชํารุดจากการกัดเซาะของน้ําโดยเฉพาะบริเวณ
ร้านอาหารไดโนเสาร์ทําให้ผิวถนนแคบประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรไป–มา ดังนั้น จึงต้อง
ดําเนินการก่อสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้ – 
ทางหลวงหมายเลข ๔๑)  

ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง 
๒.๘๐ – ๗.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๗๖๓.๐๐ เมตร หรือ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร 

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง 
๖.๑๐ – ๑๘.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔๓.๐๐ เมตร หรือ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ 
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ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่  ช. ๘๒/๕๙ 

๔. โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน งบประมาณ ๕,๘๘๐,๐๐๐.-
บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สภาพเดิมน้ําได้กัดเซาะเขื่อนเดิมทําความเสียหายให้
บริเวณวัดโคกสะท้อน ซึ่งเกรงว่าอาคารโรงฉันท์ของวัดโคกสะท้อนจะพังทลายลงมา ดังนั้น       
จึงต้องมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๑๕๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ ช.๐๔/๖๐ 

๕. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนตลาดใน ๒ (ข้างศาลเจ้า ๑๐๘ – ๑๐๙) 
งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท สภาพเดิมสะพานเดิมแคบ ขนาดเล็ก  น้ําไหลไม่สะดวก ทําให้
น้ําท่วมบริเวณชุมชนตลาดใน ดังนั้น จึงต้องดําเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้างประมาณ 
๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖.๐๐ – ๖.๕๐ เมตร (แบบไม่มีทางเท้า) รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่  ช. ๕๘/๕๙ 

๖. ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์ มอเตอร์ Mitsu ๑๐ HP ๓๘๐ v จํานวน ๒ เครื่อง ราคาต่อหน่วย  
๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมอเตอร์สูบน้ําเดิมได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม ซึ่งจําเป็นต้องใช้ใน
การสูบน้ําใช้ในการล้างถนน ล้างตลาดสดเทศบาล ให้บริการประชาชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงต้องดําเนินการจัดชื้อ ครุภัณฑ์ มอเตอร์ใหม่เพ่ือทดแทนของเก่า 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน        
การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็น
ทุนสํารองเงินสะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี  

การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่
เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนํา
ยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงือนไขข้อ ๘๙ (๑)   

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงอนุมัติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง      
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑,๕๘๒,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านห้า
แสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินสะสม จํานวน ๓,๖๔๕,๕๕๕.๔๘ บาท 
และเทศบาลเมืองทุ่งสงจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือทดรองจ่ายให้กับผู้รับบํานาญและทดรอง
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทําให้มียอดเงินสะสมไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ดังนั้น ต้องขออนุมัติ
เงินทุนสํารองเงินสะสม โดยปัจจุบันมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๒๒,๒๗๑,๕๗๕.๔๐ 
บาท ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560       
โดยหลักการและเหตุผลแล้ว ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ แต่ว่าในละแต่โครงการครับ โครงการ   
ที่ 3 อยากเรียนถามประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับโครงการก่อสร้างผิวจราจร     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ จากทางรถไฟสายใต้ทางหลวงหมายเลข 41 งบประมาณ 
2,859,000 บาท ครับ ดังรายละเอียดแล้วช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ผมก็เข้าใจว่าแล้วยังอีกช่วงจากถนน
ทุ่งสง-นครศรีฯ ตรงนี้จนมาถึงถนนรถไฟครับ ในนี้บอกว่าตั้งแต่ถนนสายท่าแพใต้จากทางรถไฟสาย
ใต้ถึงทางหลวงหมายเลข 41 ถนนเอเชีย ตรงนั้นเราจะดําเนินการก่อสร้างผิวจราจรด้วยหรือ        
ไม่ครับ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 
2.80 ถึง 7 เมตร ความยาวประมาณ 763 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร ตรงนี้ผม
เข้าใจว่าจากทางรถไฟแล้วข้างโรงเรียนกับวัดตรงนั้น ถ้าเข้าใจแบบนั้นถูกหรือไม่ครับ ฝ่ายบริหาร
ค่อยชี้แจง ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ถนนสายนี้เราต่อสู้มานานแล้ว ถนนสายนี้
ประชาชนสั่งมาผมก็มาพูดให้ในสภาก็หลายครั้งแล้ว นายกเทศมนตรีก็ตอบรับว่าจะจัดให้ครั้งนี้
ขอบคุณท่านจริง ๆ ครับ ถนนสายนี้ก่อสร้างเมื่อท่านเป็นเทศมนตรีปี 2533 – 2535 ครั้งโน้น
ครับ ประธานสภาเทศบาล ลองคํานวณดูกี่ปีแล้ว แล้วก็อยากให้ก่อสร้างอีกสายหนึ่ ง                    
ถ้ามีงบประมาณ สายมาทางหลังโรงเรียนสายนี้ก็สําคัญมีโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ทอยู่ด้วย สายนี้ก็
สําคัญมาก ๆ และก็อยากฝากฝ่ายบริหารด้วย อีก 1 สายที่จะต้องดําเนินการเป็นสายที่ชํารุดทรุด
โทรมมากด้วยครับ คือสายถนนพัฒนาการที่ผมได้กล่าวเรียนท่านนายกเทศมนตรี เมื่อวันก่อนไป
ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าทําไม่ได้ตรงที่จะทําบ่อบําบัดนะครับ เริ่มต้นจากศาลาชุมชนมาหมู่บ้านพัฒนาไป 
เลยไปจดถนนสาย 41 หน้าโรงเรียนกาญจนศึกษา ตรงนั้นจะชํารุดทรุดโทรมมีน้ําขังเวลาฝนตก 
อยากได้สายนั้นสักสายครับ ฝากท่านนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงด้วยครับ ถ้ามีงบประมาณครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560            
ตามหลักการและเหตุผลคณะผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ผมมาดูในวรรคสุดท้ายตอนท้ายของญัตติ 
ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปี
งบประมาณ 2560 เป็นเงิน 11,582,000 บาท ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินสะสมจํานวน 3 ล้านกว่า
บาทและเทศบาลเมืองทุ่งสงจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือทดลองจ่ายให้กับผู้รับบํานาญและ     
ทดรองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทําให้มียอดเงินสะสมไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ดังนั้นจึงขออนุมัติ
เงินทุนสํารองเงินสะสม โดยปัจจุบันมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมจํานวน 22,271,575.40 บาท 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ว่าผมขอทําความเข้าใจตรงนี้ว่า 
ยอดเงินสะสมกับเงินทุนสํารองเงินสะสมมันยอดเดียวกันหรือไม่ครับ ความเป็นมาอย่างไร ขอกราบ
เรียนแค่นี ้
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไม่ครับ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ  

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอชี้แจงเรื่องของเงินสะสมนะครับ เงินสะสมที่เรา     
มีคงเหลือ 3,645,555.48 บาท เป็นเงินที่เราสํารองไว้สําหรับ ในกรณีฉุกเฉินที่จะใช้จ่าย         
เช่น ค่ารักษาพยาบาล และเงินผู้สูงอายุอะไรต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเข้ามาในตรงกับงวดต่าง ๆ          
เราก็สํารองในส่วนนี้เพ่ือที่จะบรรเทาให้กับข้าราชการและพ่ีน้องประชาชนในเบื้องต้น ส่วนเงิน 
22,271,575.40 บาท ซึ่งเป็นเงินทุนสํารองเงินสะสมเป็นส่วนที่เราไม่สามารถดําเนินการจ่ายได้ 
ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน เช่น อุทกภัย วาตภัย เช่นครั้งนี้เงินนี้เรายังไม่เคยใช้และเป็นคนละยอดกันนะ
ครับ ดังนั้นอยากชี้แจงให้ทางสภาเข้าใจว่าจากท่ีหารือจังหวัด จริง ๆ แล้วเราขอยกเว้นระเบียบที่   
จะดําเนินการให้ทันท่วงที ทันที โดยขออนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แต่ผมคิดว่าควรที่  
จะนําเสนอสภาเพ่ือให้สภาได้รับทราบและได้รู้ว่า เราเอาเงินนี้ไปทําอะไร สภาเห็นชอบและ         
ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบนะครับ 

ส่วนถนนท่าแพใต้บริเวณโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล อยู่ในงบประมาณแล้ว แต่ขอหารือในที่
ประชุมตรงนี้ว่าให้ท่านได้ช่วยว่า สมมุติว่าท่านคุยได้ ซึ่งขณะนี้มีการประชุมประชาคมขอขยายออก 
ซึ่งก็มีบางส่วนที่บอกว่าทางเทศบาลทํารั้วแล้วเราควรที่จะขยับเข้าไป ซึ่งจริง ๆ ขยับไปแล้วบางส่วน 
แต่อาจจะไม่ถูกใจ ผมยินดีที่จะขยับให้ถ้าเป็นมติว่าพ่ีน้องในส่วนนั้นต้องการให้ขยาย อยากเรียน
ท่านสมาชิกว่าท่านสามารถคุยในส่วนนี้ได้หรือไม่ เพ่ือจะให้ถนนเส้นนี้มีความกว้างมากกว่าในแบบ
ขณะนี้งบประมาณได้จัดสรรพร้อมที่จะดําเนินการอยู่แล้ว แต่อยากจะคุยเพื่อที่จะให้ขยายเพราะ
บางรายเห็นชอบที่จะให้ขยายให้ บางรายไม่เห็นชอบ ผมคิดว่าถ้าเราสร้างความเข้าใจร่วมกันหรือมี
เหตุผลอันใด ผมคิดว่าถ้าช่วยตรงนี้ได้ ถนนเส้นนั้นอาจจะกว้างออกไป ในส่วนของเทศบาลไม่มี
ปัญหาครับ ในส่วนของรั้วเราสามารถที่จะขยับเข้าให้เป็นไปตามความต้องการของเขาได้ทันที         
นะครับ ขอบคุณครับ                                                                                                                                                                                                           

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 15 เสียง เอกฉันท์ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) เชิญคณะผู้บริหารครับ  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 
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หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 
โอนลด 
รายจ่ายงบกลาง 
แผนงาน งบกลาง 
หมวด รายจ่ายงบกลาง 
ประเภท  เงินสํารองจ่าย   เป็นเงิน   ๔๘๕,๐๐๐.- บาท 

     รวมเป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.- บาท 
โอนเพิ่ม 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบํารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน   ๔๘๕,๐๐๐.-  บาท 

                        รวมเป็นเงิน              ๔๘๕,๐๐๐.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ตลาดสดชั้นสอง จํานวน ๔๘๕,๑๐๐.- บาท       
โดยรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ส่วนที่ ๑ มีขนาดพ้ืนที่ ๒๖.๕๐ x 
๒๖.๗๐ เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาส่วนที่ ๒ มีพ้ืนที่ ๖.๒๐ x ๑๒.๐๐ เมตร รวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๘๒๗.๕๐ ตารางเมตร มุงด้วยหลังคาเมทัลชีทหนา ๐.๔๐ มิลลิเมตร บุฉนวนกันความร้อน
หนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๐๕/๖๐ 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงไปแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้อนุมัติและนายกเทศมนตรีได้ลงนามประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติ  ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บํารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง เป็นเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ ๑๗๓,๕๐๐.- บาท นั้น 

เนื่องด้วย ประชาชน และพ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ร้องทุกข์เทศบาล
เมืองทุ่งสงว่าสภาพหลังคาตลาดสดชํารุดรอยรั่ว และใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี  ดังนั้น 
นายกเทศมนตรีได้มอบหมายกองช่างเข้าสํารวจ ประมาณการซ่อมแซมหลังคาตลาดสดชั้น ๒  
และจัดทําญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคา ตลาดสดชั้นสอง เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
โดยรายละเอียดก่อสร้าง ดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ส่วนที่ ๑ มีขนาดพ้ืนที่ ๒๖.๕๐ x 
๒๖.๗๐ เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาส่วนที่ ๒ มีพ้ืนที ่๖.๒๐ x ๑๒.๐๐ เมตร รวมพ้ืนที่ไม่
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น้อยกว่า ๘๒๗.๕๐ ตารางเมตร มุงด้วยหลังคาเมทัลชีทหนา ๐.๔๐ มิลลิเมตร บุฉนวนกันความ
ร้อนหนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๐๕/๖๐ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความจําเป็นเร่งด่วนและสนองนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น          
จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบํารุงรักษาแลปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง เป็นเงิน 
๔๘๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอํานาจของสภาเทศบาลที่จะ
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือ
พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง      

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กรุณา
ยกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 15 เสียง เอกฉันท์ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์การศึกษา ชุดศูนย์
วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาให้กับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง    
ทุ่งสง เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์การศึกษา ชุดศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ 
(ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาให้กับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์การศึกษา  ชุดศูนย์วิทยาศาสตร์เชิง
ปฏิบัติการ (ครุภัณฑ์การศึกษาโครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้กับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปติดตั้ง ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล    
วัดท่าแพ 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
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ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทชุดศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 36 รายการ จํานวน 1 ห้อง  
งบประมาณตั้งไว้ 5,516,170.- บาท ติดตั้งในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งเทศบาล
เมืองทุ่งสง ได้ดําเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ 
เพ่ือมอบให้โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง แต่เนื่องจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
มีนักเรียนเข้าศึกษาเป็นจํานวนมาก ทําให้อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอแก่การติดตั้ง
ครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่จะใช้เป็นห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสามารถใช้ประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกโรงเรียน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครุภัณฑ์การศึกษาโครงการศูนย์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาฯ) จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปติดตั้ง ณ โรงเรียน
มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ซึ่งเป็นอํานาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณา ตามข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์
การศึกษา ชุดศูนย์วิทยาศาสตร์ เชิงปฏิบัติการดังกล่าว ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์การศึกษา ชุดศูนย์
วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ให้กับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมตัิ  15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์การศึกษา ชุดศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ 
(ครุภัณฑ์การศึกษา โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยสามัญประจําปีของแต่ละสมัยประจําปี พ.ศ.2560 และกําหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญ
ประจําปี พ.ศ.2561 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี 
พ.ศ.2561  

คือเรื่องนี้ผมอยากให้สมาชิกได้พิจารณาเสนอเป็น 2 ส่วนนะครับ คือ 

1. ให้เสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
ประจําปีของแต่ละสมัย ประจําปี พ.ศ.2560 

2. ให้กําหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2561 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2561 
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ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ เชิญครับ ดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ดังนี้ 

1. การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปีของแต่
ละสมัย ประจําปี พ.ศ.2560 กําหนดไว้ 4 สมัย คือ 

สมัยแรก กําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560       
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 2 กําหนดในเดือนมถิุนายน 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 3 กําหนดในเดือนสิงหาคม 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 4 กําหนดในเดือนพฤศจิกายน 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็น
ต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

2. กําหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2561 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2561 สมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่วันที่      
1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้องครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ตามที่
สมาชิกได้เสนอไว้ดังกล่าว กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ  15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

1. การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัย ประจ าปี พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ 4 สมัย คือ 

สมัยแรก ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560     
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 2 ก าหนดในเดือนมิถุนายน 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้น
ไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

สมัยที่ 3 ก าหนดในเดือนสิงหาคม 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้น
ไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
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สมัยที่ 4 ก าหนดในเดือนพฤศจิกายน 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

2. ก าหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2561 สมัยแรก และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2561 สมัยแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่วันที่         
1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมและคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดํารงตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่จนครบสมัย
ประชุม ประจําปี พ.ศ.2560  

เรื่องนี้สืบเนื่องจากมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2555 ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

1. นายจรัญ  เมืองไทย 
2. นายอํานวย  เพ็งจันทร์ 
3. นายโชคดี  หนูคีรี 
4. นายจิตติ  พรหมเพศ 
5. นายนคร  ทองคํา 
6. นายโสภณ  โมรา 
7. ดาบตํารวจไพโรจน์  ภิญโญ 

และมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2555 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย 

1. นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
2. นายยงยุทธ  สมทอง 
3. ดาบตํารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
4. นายโสภณ  โมรา 
5. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ 

แต่เนื่องจากนายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อประธานสภาเทศบาล และประธานสภาเทศบาลได้
อนุมัติให้ลาออกแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 คณะกรรมการแปรญัตติจึงเหลือเ พียง 4 
ท่าน ซึ่งยังครบองค์ประกอบตามระเบียบฯ 

ดังนั้น ในปี พ.ศ.2560 จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติให้คงอยู่ตามเดิม และปฏิบัติหน้าที่ไปจน
ครบสมัยประชุมประจําปี พ.ศ.2560 หรือไม่ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอความเห็น
ครับ เชิญคุณศุภชัย ฤกษ์มงคล เชิญครับ 
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นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติคงอยู่ตามเดิม และปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบสมัยประชุมประจําปี พ.ศ.2560 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้องครับ   

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคงอยู่ตามเดิม และปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบสมัย
ประชุมประจําปี พ.ศ.2560 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ  15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
คงอยู่ตามเดิม และปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.2560 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะ
ผู้บริหาร เชิญคุณธนคม เจริญฤทธิ์ เชิญครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ผมขออ่านประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงนะครับ 

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง  

เรื่อง การปรับลดค่ารายปี ประจ าปี 2561 

------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีของเทศบาลเมืองทุ่งสงได้
พิจารณาปรับลดค่ารายปีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่
มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือทุ่งสง 

มติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีฯ มีดังนี้ 

1. ปรับลด 20 % ของค่ารายปี 
2. กําหนดระยะเวลา 1 ปี (ปีภาษี 2561) 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประกาศให้ประชาชนที่มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลฯ          
ผู้มีหน้าที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินต่อเทศบาลเมืองทุ่งสงทราบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  26 เดือนมกราคม พ.ศ.2560           
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองท   ่งสง นี้อยู่ในวาระอ่ืน ๆ นะครับ ขอเรียนถามท่านประธานสภา ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร      
นะครับว่า เรื่องการรื้อถอนศาลาประชาคม เพ่ือทําการก่อสร้างใหม่ผมไม่ทราบว่าทางเทศบาล        
มีบัญชีควบคุมรายการรื้อถอนทรัพย์สิน วัสดุพวกนั้นหรือไม่ เช่น กระเบื้อง ไม้พ้ืน ประตู หน้าต่าง    
วงกบทั้งหมด ตอนนี้ผม ไม่ทราบว่าการรื้อถอน ทางเทศบาลได้ไปจัดเก็บไว้ที่ไหน ขอกราบเรียน     
แค่นีค้รับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ทราบจากท่านปลัดเทศบาล เก็บไว้ที่ซุ้มมะเดื่อ ให้ตรวจสอบ
เลยผมคิดว่าเป็นการดับเบิ้ลเช็ค เพ่ือที่จะให้มันเกิดเป็นไปตามความถูกต้อง เพราะว่าตัวผมเองเคย
โดนร้องเรียนในเรื่องนี้ว่า นําไปใช้โดยไม่ขออนุญาต ดังนั้น สภาสามารถตรวจสอบว่าสิ่งที่รื้อถอน
แล้วมีบัญชีควบคุมหรือไม่ ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ดีที่ท่านนําเสนอในสภา เพ่ือที่จะให้ตรวจสอบเป็นไป
ตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองท   ่งสง ผมขอบอกตามตรงนะครับ ด้วยความเป็นห่วง เมื่อตอนเช้าผมเข้าไปดูที่กองช่าง        
ซุ้มมะเดื่อมีอยู่ 1 กระบะ บานหน้าต่าง แต่พวกวงกบ กระเบื้องผมไม่เห็นไม้ที่เป็นโครงสร้าง     
ต่าง ๆ ไม่มี วันนี้เลิกประชุมไปตรวจสอบกันได้เลยครับทั้งสภา เพราะว่าผมไม่ทราบว่าของไปไหน
หมด แจ้งให้ทราบแค่นี ้

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมว่าเป็นส่วนที่ดีครับ เดี๋ยวหลังจากประชุมลงไป
ตรวจด้วยกัน ขอบคุณครับ แจ้งท่านปลัดเทศบาลให้ผู้ควบคุมงานด้วย 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี เชิญทุกท่านนะครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไม่ครับ เชิญคุณโสภณ โมรา         
เชิญครับ 

นายโสภณ โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง    
ทุ่งสง อยากทราบว่าศาลาคู่เมรุวัดเขาปรีดี ยังอยู่ในสัญญาหรือไม่ เพราะรั่วเยอะมากมาย ซ่อม
หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิมและแย่กว่าเดิม และอีกอย่างฝนตกน้ําจะไหลเข้าไปในศาลา ไม่ไหลออก
ข้างนอก โครงหลังคาเล็กกว่าพ้ืนอาคาร จะคิดและแก้ไขอย่างไร หลังคารั่ว พื้นศาลา ฝ้าเพดาน    
โป๊ะไฟตกลงมา ก็ให้ช่างไฟฟ้าตัดต่อ กลัวจะขาดและไฟจะรั้ว ขอสอบถามเพียงแค่นี้ หลังคาที่รั่ว
เต็มไปหมดยิ่งซ่อมยิ่งรั่ว ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 
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นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในวาระอ่ืน ๆ ผมอยากเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร         
ซึ่งในเรื่องที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วม อยากเรียนถามเพราะสมาชิกหลายคนต้องการอยากรู้เหมือนกัน 
ประชาชนก็อยากรู้เรื่องงานสาธารณูปโภค กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ
สังคม จะมีหลาย ๆ เรื่องที่พวกเราสมาชิกก็ไม่รู้ว่าวัสดุอุปกรณ์ พร้อมหรือไม่ที่จะไปดําเนินการ
หลังจากเกิดอุทกภัยเสียหาย ตั้งแต่หินคลุก ถังขยะ ปูน อุปกรณ์วัสดุ หลาย ๆ เรื่องประชาชน
สอบถามมา ซึ่งในบางครั้งผมก็โทรมาสอบถามบางที่ก็มีบ้าง ไม่มีบ้าง ส่งบ้าง ไม่ส่งบ้าง อยากให้
ฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบในเรื่องนี้ พร้อมหรือไม่ อุปกรณ์วัสดุ ถังขยะ และกอง
สวัสดิการหลาย ๆ  เรื่องแบบว่าหน่วยงานอื่นบางทีมาขอให้ผู้บริหารช่วยเซ็นต์พิจารณาน้ําท่วมที่
หนัก ๆ คือว่า เรื่องขยะในเมืองที่ประชาชนเดือดร้อน หมักหมมสิ่งกลิ่นเหม็น ถังขยะลอยน้ําเสีย
หายไปหมด พร้อมหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ศาลาคู่เมรุต้องซ่อมแซม เพราะหมดสัญญาไปแล้ว 2 ปี ก็ต้องดําเนินการในส่วนนี้ต้องซ่อม        
เรื่องขยะ ผมต้องเรียนให้ทราบว่าเราดําเนินการเก็บทุกวันเพ่ิมเวลาที่จะเก็บ เพราะแต่ละบ้านเก็บ
ออกมาไม่พร้อมกันในแต่ละซอย ขยะก็เลยตกค้างโดยขยะที่เน่าเหม็นมันก็ทําให้เกิดความเดือดร้อน 
ในกรณีอย่างนี้ให้โทรมา เพ่ือที่จะดําเนินการย้อนกลับไปใหม่ เพราะว่าขยะบางบ้านรื้อเสร็จ เพราะ
เสียหายหมด เราเข้าใจในส่วนนี้ ส่วนถังขยะเรามีพร้อมที่จะจัดให้นะครับ หินคลุกก็เช่นเดียวกัน     
ในกรณีที่จะซ่อมแซม บ้านต่าง ๆ เช่น ปูนต้องตรวจสอบทําให้ถูกต้อง ต้องเขียนแบบ มีรูปถ่าย
ประกอบ เพราะตรงนี้ล่อแหลม ถ้าหากว่าถ้าเกิดทําไม่เกิดความละเอียด สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบ เราชี้แจงไม่ได้ ซึ่งความเป็นจริงเราซ่อมจริง แต่ถ้าทําเร็วเกินก็อันตราย ไม่ได้มี
รูปถ่ายต่าง ๆ ประกอบ เราชี้แจงไม่ได้ก็เป็นปัญหาอีก ดังนั้นท่านต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย แล้ววันนี้ทาง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญไปเพ่ือที่จะให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดสรรงบซ่อมแซม
โดยเฉพาะเรื่องซ่อมแซมบ้านให้ใช้งบของเทศบาล แต่ท้องถิ่นทั้ งหมดบอกว่าถ้าไม่มีรองรับอะไร 
กลัวในเรื่องของการตรวจสอบที่เราไปใช้อาจทําให้ผิดระเบียบไป วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
ประชุมบ่าย 3 โมง ผมต้องไปด้วยตนเอง คงจะได้ทราบว่าเราสามารถดําเนินการในส่วนนี้โดย
เร่งด่วนได้อย่างไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ผมจะได้ไปชี้แจงประชาชนให้ได้เข้าใจครับ ท่าน
ประธานสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไม่ครับ เชิญคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เชิญครับ 

นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องหลังคาตลาดสดรั่ว แถว ฉ. ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคุณยงยุทธ สมทอง เชิญครับ 
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นายยงยุทธ  สมทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล   
เมืองทุ่งสง วัตถุประสงค์ของคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ จะแจ้งว่า การซ่อมแซมหลังคาตลาดสด       
ชั้น 2 ครั้งนี้ ขอให้ช่างควบคุมงานไปควบคุมดูแลงานและการตรวจรับงานให้เรียบร้อย ไม่ใช่วันนี้
ตรวจรับงานแล้วฝนตกหลังคารั่ว ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีสําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.
2560 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

 

 

ปิดประชุมเวลา   12.15  น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 
 
 
 
 


