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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่ 24 กรกฎาคม 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. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

๗. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

๘. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

๙. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

๑๐. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

1๑. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

1๒. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๓. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๔. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

15. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

16. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

17. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ  เสนะคุณ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
 
 



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

3. น.ส.สมฤดี หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรี สมฤดี หวังวณิชชากร  

๔. นายประเวช พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  

๕. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  

๖. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๗. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

8. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

9. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

10. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

11. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์  รัตนพันธุ์  

12. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

13. นายสุจินต์ สมทอง ประธานชุมชนองค์การบริหารชุมชน
บ้านในหวัง 

สุจินต์ สมทอง  

14. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ         
สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕60 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 
1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2562) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมด้วยระบบป้องกันการ
โจรกรรมภายในสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2) 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
(เพ่ิมเติมฉบับ ที่ 4) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง (แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 24 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดท าร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4) และแผนพัฒนาสี่ปี          
(พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) เสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงและประชาคมเมืองทุ่งสง พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพ่ิมเติมครั้งที่ 4) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล      
เมืองทุ่งสง (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้บริหารเทศบาล    
เมืองทุ่งสงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 (ตามเอกสารที่แจ้งให้
แล้วนะครับ) 

จึงขอแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือทราบ 
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เรื่องที่ 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 1 ท่าน คือ นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีทั้งหมด 11 หน้า 6 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 1 – 3   
ระเบียบวาระที ่๒ อยู่ในหน้าที่ 3  
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ 3 – 5   
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 5 – 9  
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 9 – 10  
และระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 10 – 11  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้างเชิญครับ เชิญนายธนคม 
เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เชิญครับ  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ผม
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 
ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 หน้าที่ 9 จากข้อความเดิม “โอนลด กองช่าง แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการอเนกประสงค์ชั้นเดียว เป็นเงิน 73,000 บาท ประเภท    
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 
ส่วนที่เหลือ 1,2,3 เป็นเงิน 207,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท” ขอแก้เป็น
ข้อความใหม่ ดังนี้ “โอนลด กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ (ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานสถาปัตยกรรม       
งานศาลาและป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย) เป็นเงิน 
280,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท” ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมที่ท่านธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ขอแก้ถ้อยค าข้อความ        
ในรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยค าในข้อความที่ท่านธนคม       
เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอแก้ไข กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 17 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยค าจากข้อความเดิม “โอนลด กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและ        
การโยธา งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง
อาคารที่ท าการอเนกประสงค์ชั้นเดียว เป็นเงิน 73,000 บาท ประเภท ค่าก่อสร้างท่อระบาย
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น้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนที่เหลือ 1,2,3    
เป็นเงิน 207,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท” ขอแก้เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “โอนลด 
กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่ายอ่ืน 
ประเภท ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ (ค่าจ้างออกแบบ
ปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานสถาปัตยกรรม งานศาลาและป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ
อาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย) เป็นเงิน 280,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท” 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในรายงานการประชุมนี้อีกครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีแล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุม
เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2562) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ        
(พ.ศ.2562) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.
2562) เพ่ือจ่ายสมทบ ค่าโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลองโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล งบประมาณ 2,748,000 
บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน
บ้านในหวัง ซอย 2 งบประมาณ 2,097,100 บาท (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ      
ซอยร่วมใจพัฒนา 2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21 งบประมาณ 5,166,700 บาท (ห้าล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี)
พร้อมบ่อพักและสะพาน คสล.ซอยร่วมใจ งบประมาณ 5,280,600 บาท (ห้าล้านสองแสน
แปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองทุ่งสง มีโครงการที่ต้องด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) แต่เนื่องจากเทศบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะตั้งจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนั้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
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1. โครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลองโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล งบประมาณ 2,748,000 
บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 
1,748,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี)     
ถนนบ้านในหวัง ซอย 2 งบประมาณ 2,097,100 บาท (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1,097,100 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ด
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ   
ซอยร่วมใจพัฒนา 2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21 งบประมาณ  5,166,700 บาท (ห้าล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 
2,166,700 (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) 
พร้อมบ่อพักและสะพาน คสล.ซอยร่วมใจ งบประมาณ  5,280,600 บาท (ห้าล้านสองแสน
แปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 2,280,600 บาท 
(สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
7,292,400.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และก่อหนี้ผูกพันใน
ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง จะกระท าได้
เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้      
ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมี
รายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณ
ถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพันจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
การลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน      
และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543(ฉบับที่ 3) หมวด 5 ข้อ 38 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 9 
ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 “การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ” 
ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอน
ของกฎหมาย จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาขอรับความเห็นชอบ 
ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกิน
กว่า 1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2562) กรุณายกมือครับ 
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นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 17 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2562) 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) เชิญคณะผู้บริหารครับ  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 พิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ข้ันรับหลักการ)  

เหตุผล 

ด้วยถึงก าหนดระยะเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12 
พ.ศ.2546) จึงน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ   

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอแก้ไขในเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในหน้าแรก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากเดิม 556,787,000 บาท ขอแก้ไข
ตัวเลขเป็น 556,778,000 บาท และข้อที่ 5 ในหน้าเดียวกันรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 46,761,500 บาท แก้ไขตัวเลขเป็น 46,752,500 บาท และในหน้า
เดียวกันถัดลงมาในงบด าเนินงานจากเดิม 3,244,000 บาท แก้เป็น 3,235,000 บาท      
ขอบคุณครับ และมีแก้ไขที่หน้า 1/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายเฉพาะกิจ กิจการสถานธนานุบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น
ของเดิม 1,621,000.- บาท จะขอแก้ไขเป็น 1,612,000.- บาท ต่อไปแก้ไขในหน้าเดียวกัน
งบประมาณด าเนินงานค่าตอบแทนรวมจากเดิม 669,000 บาท เป็น 660,000 บาท             
และในหน้าเดียวกันขอแก้ไขเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร
ส าหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบจากเดิม 39,000 บาท ขอแก้ไขเป็น 
30,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านรองธนคม เจริญฤทธิ์ เชิญครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายให้แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาเทศบาล 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองทุ่งส ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้      
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึง
สถานะ การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 

พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 117,312,469.32 บาท  
(หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสอง
สตางค์) 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 115,880,962.66 บาท  
(หนึ่งร้อยสิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 22,271,575.40 บาท  
(ยี่สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน     

1 โครงการ รวม 61,200.00 บาท  
(หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 43,159,045.00 บาท  
(สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
(1) รายรับจริง จ านวน 383,296,975.39 บาท  
(สามร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบเก้า
สตางค์)  

ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน  14,665,301.57 บาท  
(สิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 4,210,371.05 บาท   
(สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 2,852,140.59 บาท  
(สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 6,984,244.33 บาท  
(หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์) 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,486,385.85 บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 150,061,222.00 บาท  
(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 203,037,310.00 บาท  
(สองร้อยสามล้านสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 80,951,360.70 บาท  
(แปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 310,991,692.35 บาท  
(สามร้อยสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) 
ประกอบด้วย 

งบกลาง จ านวน 38,066,673.05 บาท  
(สามสิบแปดล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสตางค์) 
งบบุคลากร จ านวน 152,827,391.03 บาท  
(หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสาม
สตางค์) 
งบด าเนินงาน จ านวน 100,700,847.11 บาท  
(หนึ่งร้อยล้านเจ็ดแสนแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
งบลงทุน จ านวน 16,370,300.86 บาท  
(สิบหกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทแปดสิบหกสตางค์)  
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 1,159,595.00 บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,866,885.30 บาท  
(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 
26,171,293.65 บาท  

(ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,500,000.00 บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

รายละเอียดประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
วงเงินประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 574,692,500 บาท  
(ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 
1. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  วงเงิน 510,025,500 บาท      

(ห้าร้อยสิบล้านสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร จ านวน 14,075,000.00 บาท  
(สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 5,432,000.00 บาท  
(ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 9,030,000.00 บาท  
(เก้าล้านสามหมื่นบาทถ้วน) 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 7,580,000.00 บาท  
(เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 2,885,000.00 บาท  
(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หมวดรายได้จากทุน  จ านวน 30,000.00 บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

รวมรายได้จัดเก็บเอง จ านวน 39,032,000.00 บาท  
(สามสิบเก้าล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 227,600,000.00 บาท  
(สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 

รวมรายได้ที่ รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  จ านวน 
227,600,000.00 บาท 

(สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 243,393,500.00บาท   
(สองร้อยสี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน 510,025,500.00 บาท  

(ห้าร้อยสิบล้านสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
2. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ วงเงิน 64,667,000 บาท 

(หกสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ่ายจากงบประมาณ 

งบกลาง จ านวน 82,795,580.00 บาท  
(แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
งบบุคลากร จ านวน 230,186,300.00 บาท  
(สองร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
งบด าเนินงาน จ านวน 148,903,220.00 บาท  
(หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
งบลงทุน จ านวน 43,027,800.00 บาท  
(สี่สิบสามล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 3,092,600.00 บาท  
(สามล้านเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  
งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,020,000.00 บาท  
(สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)  
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบ่งเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 556,778,000 บาท (ห้าร้อย    
ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
510,025,500 บาท (ห้าร้อยสิบล้านสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่าย
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เฉพาะการ 46,752,500 บาท (สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

1. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 55,186,230.00 บาท  
(ห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 16,122,390.00 บาท  
(สิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา ยอดรวม 207,300,780.00 บาท 
(สองร้อยเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 7,286,820 บาท  
(เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,267,680 บาท  
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 40,876,270 บาท  
(สี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 5,386,280 บาท 
(ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 11,917,820 บาท  
(สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 76,765,650 บาท  
(เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
แผนงานการเกษตร ยอดรวม 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถ้วน)  
แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 4,820,000 บาท  
(สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง ยอดรวม 82,795,580 บาท  
(แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้ งสิ้ น 
46,752,500.00 บาท  
(สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
งบกลาง จ านวน 14,852,000 บาท  
(สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
งบบุคลากร จ านวน 3,510,000 บาท  
(สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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งบด าเนินงาน จ านวน 3,235,000 บาท  
(สามล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 25,155,500 บาท  
(ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมรายจ่าย จ านวน 46,752,500 บาท  
(สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 
๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖)           
ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในร่างเทศบัญญัติ มีบ้างไม่ครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอกราบเรียนต่อสภา มีการแก้ไขตัวเลขประชากร
ในเขตเทศบาล ที่พิมพ์อยู่ในเล่มหน้าที่ 2 ประชากรทั้งหมด 28,761 คน ขอแก้ไข ณ วันนี้        
วันที ่24 กรกฎาคม 2560 เป็น 30,671 คน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในร่างเทศบัญญัตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมติในขั้นรับหลักการนะครับ สมาชิกท่านใดรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับหลักการ 17 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม รับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อสภาเทศบาล มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2561 แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ และในการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่       
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้น 

ดังนั้น ผมจึงให้สมาชิกาสภาเทศบาล ได้เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติว่ามีจ านวนกี่วัน 
เชิญเสนอครับ เชิญคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เชิญครับ 

นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสงมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ 

1. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 

ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 

1. นายยงยุทธ สมทอง 
2. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็น
เวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ 

1. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 

กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 17 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับการก าหนดระยะเวลาค าแปรญัตติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาล      
เมืองทุ่งสง มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 คือ 

1. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม 2560 รวม 8 ชั่วโมง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบกับระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตตินะครับ ส่วนคณะกรรมการแปร
ญัตติ จะใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมตามมติที่ประชุม ในคราวประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม่ ขอให้สมาชิกได้
เสนอครับ เชิญคุณศุภชัย ฤกษ์มงคล เชิญครับ 

นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง กระผมนายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผมขอเสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ครับผม 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 

1. นายนคร ทองค า 
2. นายประจิน เนื้อเขียว 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุม    
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2555         
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 17 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2555 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2555 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ตามหลักการและเหตุผล 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงฝ้าร้านขายของ ตลาดสดชั้น ๒  และงานอื่นๆ เพ่ิมเติม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- งานมุงฝ้าเพดาน หลังคาเมทัลชีท หนา ๐.๒๕ มิลลิเมตร อุปกรณ์ยึด 
- งานแผงร้านขายของ รื้อแผงเหล็กใต้บันได และติดตั้งเหล็กเดิม 
- งานรื้อถอนผนัง ก่ออิฐฉาบปูน, งานรื้อถอนบันได คสล. พร้อมราวบันได, 

รื้อถอนคาน คสล., รื้อถอนแผงลูกกรงเหล็ก, 
- งานลูกกรงเหล็ก ขนาดช่องหน้าต่าง ๑.๗๕ x ๒.๕๕ เมตร ตาข่ายเหล็ก  

โครงเหล็กกล่อง ขนาด ๒”x ๒”  
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๓๒/๖๐  เป็นเงิน    ๔๗๙,๐๐๐.-  บาท 

โอนลด 

กองช่าง 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) 

พร้อมบ่อพักถนนพัฒนาการ ซอย ๘ (ครัวมัลลิกา)  เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐.-  บาท 
ประเภท  ค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  เป็นเงิน   ๓๘,๐๐๐.-  บาท 

             รวมเป็นเงิน    ๔๗๙,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอ
โครงการปรับปรุงฝ้าร้านขายของ ตลาดสดชั้น ๒ และงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม แต่เนื่องจากเทศบาล
เมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ 
และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงฝ้าร้านขายของ ตลาดสดชั้น ๒ และงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เป็นเงิน 
๔๗๙ ,๐๐๐. - บาท และขอโอนลดจาก กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา             
งานโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างถนน คสล.              
และท่อระบายน้ า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนพัฒนาการ ซอย ๘ (ครัวมัลลิกา)      
เป็นเงิน ๔๔๑,๐๐๐.- บาท  และ ประเภทค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐.บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง  ซึ่ ง เป็ นอ านาจของสภาท้ องถิ่ นที่ จะพิจารณาอนุมั ติ  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”          
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ คุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว  
รองประธานสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ในหมวด       
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ อันนี้รวมค่าปรับปรุงฝ้าร้านขาย
ของ ตลาดสดชั้น 2 และอ่ืน ๆ มันจะรวมไปกับหลังคาที่ครอบไปทางทิศตะวันตกไม่ครับ เพราะมัน
รั่ว หลังคารั่วอยู่ประมาณ 5 ปี แล้วครับ เราหมดสมัยแล้วยังรั่วครับ ผมว่าน่าจะรวมตรงนี้ด้วย    
และงานอ่ืน ๆ นะครับ ถ้ามารวมตรงนี้ด้วยก็จะดี แต่อีกประการหนึ่ง เมื่ออภิปรายแล้วขอพูดอีกนิด
ว่าเรื่องบริเวณตลาดทางระบายน้ าก็ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เช่น แม่ค้าขายปลาทางทิศตะวันออก 
ตลาดหน้าห้องน้ าตันอยู่มาก เมื่อวานซืนผมขึ้นมาคุยกับท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ก็ไปแก้ไขพอสมควร ผมเดินทุกเช้าไปซื้อปลา ผมขอโทษเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าผมผิดพลาด
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อย่างไร ผมไปแยงดูรูมันตันซักนิด แต่ผมว่าเราต้องเร่งรัดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติคนท าสะอาดก็ได้ครับ 
ขอแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านรองธนคม เจริญฤทธิ์ เชิญครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอแก้ไขในหน้าแรกในรายการที่โอนจ่ายไปตั้งเป็น
รายการใหม่ งานลูกกรงเหล็กขนาดช่องหน้าต่าง 1.75 x 2.55 เมตร นะครับ ตาข่ายเหล็กเมื่อกี้
อ่านเป็นมิลลิเมตร ขออภัยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ในเรื่องของท่านประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ไม่ได้รวมในแผง ฉ. เพราะแผง ฉ. เราได้ซ่อมหลังคา
ไป ขอให้เช็คตรวจสอบอีกครั้งว่ายังรั่วหรือไม่ ถ้ารั่วต้องซ่อมอีกครั้งหนึ่ง จะได้แยกรายการออกไป
ไม่ได้รวมอยู่ในงานอ่ืน ๆ ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เชิญครับ 

นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง หลังคาที่แผง ฉ. ยังรั่วอยู่ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ จะให้ช่างไปดูเพ่ือแก้ไขครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เชิญครับ 

นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 17 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)     
พร้อมด้วยระบบป้องกันการโจรกรรมภายในสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2)        
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี      
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมด้วยระบบ
ป้องกันการโจรกรรมภายในสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2) ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมด้วยระบบป้องกันการโจรกรรม 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2) 

เหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าคณะกรรมการควบคุมโรงรับจ าน า ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 อนุญาตให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดตั้งสถาน      
ธนานุบาล แห่งที่ 2 ได้ และเพ่ือให้การจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมงบประมาณส าหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในสถานธนานุบาล พร้อมด้วยระบบป้องกันการโจรกรรม เพ่ือความปลอดภัย        
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการ โดยจะเปิดให้บริการเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้ทันช่วงเปิดเทอมใหม่ เพ่ือที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ต้องการ
ใช้เงินในช่วงเปิดเทอมดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมด้วย
ระบบป้องกันการโจรกรรม ภายในสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เป็นเงิน 
196,370 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน  196,370 บาท 

    รวมโอนลดเป็นเงิน   เป็นเงิน  196,370 บาท 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

 - จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   เป็นเงิน     85,370 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 - จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว เป็นเงิน    16,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

 - จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  เป็นเงิน  75,000 บาท 
 - ชุดสัญญาณกันขโมย   เป็นเงิน  20,000 บาท
  รวมเป็นเงิน    196,370 บาท 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

การโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ  27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไปหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ          
สภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติ ต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการจ้างเหมาติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมด้วยระบบป้องกันการโจรกรรมสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง                
แห่งที่ 2) เป็นเงิน 196,370 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)          
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 

ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้    
 1.1. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู 2 ตู้ 4,500.00 9,000.00 
 1.2. ชั้นวางเอกสารอเนกประสงค์ 1 ตู้ 2,000.00 2,000.00 
 1.3. พัดลมเพดานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 56 นิ้ว 2 ตัว 890.00 1,780.00 
 1.4. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 15 ลิ้นชกั 6 ตู้ 3,700.00 22,200.00 
 1.5. เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 3,990.00 3,990.00 
 - ชนิดใช้กระดาษความร้อน 

- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า 
- หน่วยความจ าชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 
- ส่งเอกสารแบบกระจายสูงสุดได้ 20 ปลายทาง 
- บันทึกหน่วยความจ าในการส่งเอกสารได้ 25 หน้า 
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 15 วินาที/แผ่น 

   



19 
 

ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน 

 - ค้นหาปลายทางเพ่ือโทรออกด้วยปุ่ม Navigator 
- รองรับบริการ Caller ID แสดงชื่อและเครื่องหมายเรียกเข้า 

   

 1.6. ตู้นิรภัย ขนาด 590 x 551 x 760 น้ าหนัก 150 กก. 
สามารถกันไฟได้ 2 ชั่วโมง มีมาตรฐาน มอก. 

1 ตู้ 17,000.00 17,000.00 

 1.7. เก้าอ้ีท างาน สามารถปรับระดับได้ 4 ตัว 1,100.00 4,400.00 
 1.8. โต๊ะรับแขก ขนาด 4 ที่นั่ง 1 ชุด 5,000.00 5,000.00 
 1.9. เก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง เป็นเก้าอ้ีนั่งคอย เฟรมที่นั่งเหล็กรู 

โครงแขนขาโครเมี่ยม ขนาด 2,380 x 680 x 880 มม. 
4 ชุด 5,000.00 5,000.00 

2 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้    
 2.1. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 

1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 
1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00 

3 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้    
 3.1. กล้องวงจรปิด พร้อมจอประมวลผล 1 ชุด 75,000.00 75,000.00 

 ประกอบด้วย    
 3.1.1. เครื่องบันทึกภาพ ขนาด 16 ช่องสัญญาณ 

จ านวน 1 เครื่อง 
3.1.2. กล้องวงจรปิด ความละเอียด 2 Mp. จ านวน 11 ตัว 
3.1.3. ฮาร์ดดิส 4 TB จ านวน 1 ตัว 
3.1.4. จอประมวล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
3.1.5. UPS 850 VA. จ านวน 1 ตัว 
(ค่าแรงพร้อมติดตั้ง) 

   

 3.2. ชุดสัญญาณกันขโมย 1 ชุด 20,000.00 20,000.00 
 ประกอบด้วย 

3.2.1. Security Wifi Camera จ านวน 1 ตัว 
3.2.2. เซ็นเซอร์ประตู จ านวน 3 ชิ้น 

   

 3.2.3. เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จ านวน 1 ชิ้น 
3.2.4. รีโมทควบคุม จ านวน 1 ตัว 

(พร้อมติดตั้งและตั้งค่าการใช้งาน) 

   

 
นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไมม่ี  -  

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)    
พร้อมด้วยระบบป้องกันการโจรกรรมภายในสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2) กรุณา
ยกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 17 เสียง 
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มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมด้วยระบบป้องกัน     
การโจรกรรมภายในสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งกอสร้าง 

  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

- กล้องวงจรปิด, จอประมวลผล พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
หมวด เงินเดือน 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน             เป็นเงิน 60,000    บาท  

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงไปแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ได้อนุมัติและนายกเทศมนตรีได้ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ นั้น 

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองทุ่งสงมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย         
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณ 60,000 บาท ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด          
จอประมวลผลพร้อมติดตั้ง) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 60,000.- บาท ประกอบด้วย  
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- เครื่องบันทึกภาพ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ จ านวน 1 ตัว 
- กล้องวงจรปิด ความละเอียด 2 MP จ านวน 8 ตัว 
- ฮาร์ดดิส 4 TB     จ านวน 1 ตัว 
- จอประมวลผล 32 นิ้ว     จ านวน 1 เครื่อง 
- UPS 850 VA    จ านวน  1 ตัว 

จากเหตุผลและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ า ง  ซึ่ ง เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่ นที่ จะ พิจารณาอนุมัติ  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541       
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจขออนุมัติของ         
สภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป         
ขอแสดงความนับถือลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล   
เมืองทุ่งสง ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      
ผมเข้าใจในเหตุผลหลักการต่าง ๆ ที่ทางผู้บริหารเขียนแผนเข้ามา แต่ผมมาพบตรงนี้อย่างเดียว     
ค่าครุภัณฑ์ราคา 60,000 หรือว่า 6,000 ที่เหตุผลนะครับ ตัวเลข 6,000 บาท ไม่ทราบ 
6,000 หรือ 60,000 บาท เพราะว่าตัวเลขมา 6,000 ที่ หน้าเหตุผลนะครับ แต่ที่อ่านมา 
60,000 แต่ที่เขียนมา 6,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านรองธนคม ท่านเห็นไม่ครับ ท่านเห็นหรือยังครับในหน้าที่ 2 ด้านตรงเหตุผลครับ เชิญคณะ
ผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เห็นแล้วครับ แต่ของผม 60,000 บาท 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตรงเหตุผลบรรทัดในวงเล็บ (กล้องวงจรปิด             
จอประมวลผลพร้อมติดตั้ง) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
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นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ครับ ๆ ขอแก้ไขตกเลขศูนย์ไป 1 ตัว ฝากไปยัง
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรสุวรรณ พนักงานธุรการปฏิบัติงาน นะครับ ที่ปั๊มส าเนาถูกต้อง            
ที่หลังส ารวจและแก้ไขข้อความด้วยครับ ขออภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ ขอขอบคุณท่ี
ช่วยชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่ม ี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 17 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     
หมวด ค่ าครุภัณฑ์ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ า ง  ค่ าครุภัณฑ์  ประเภท ครุ ภัณฑ์ส านั ก งาน 
(เครื่องปรับอากาศโรงยิมพร้อมระบบไฟฟ้า)   

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัด         
ได้อนุมัติและนายกเทศมนตรีได้ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้วนั้น  ประกอบกับ 
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงโรงยิม 
งบประมาณ 2,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยการแบ่งจ่ายจากเงิน
งบประมาณ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และจ่ายจากเงินรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสง
ได้รับรางวัล ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ ๓ จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น 
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จากการตรวจสอบ พบว่าก่อนการด าเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องมีการปรับปรุง
โรงยิม และวางระบบสายไฟจากเมนถึง  MDB และระบบสายเมน รวมถึงงานติดตั้งตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้กองช่างได้มีการประมาณการโครงการปรับปรุงโรงยิม (งานปรับปรุง
โรงยิม, งานระบบสายไฟจากเมนถึง MDB ระบบสายเมน รวมถึงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)  
เป็นเงิน ๒ ,300 ,๐๐๐. - บาท จากการประมาณการจัดชื้อดังกล่าวมีการเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น และยังเปลี่ยนแปลงปริมาณจ านวน
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จากจ านวน ๑๒ เครื่อง เป็นจ านวน ๒๔ เครื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณให้ถูกต้อง ดังนี้ 

โอนลด 

กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศโรงยิมพร้อมระบบไฟฟ้า) 

                                                                       เป็นเงิน     ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 
   รวมเป็นเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

                 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการปรับปรุงโรงยิม    เป็นเงิน     ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

          รวมเป็นเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงโรงยิม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. งานปรับปรุงโรงยิม  เป็นเงิน  498,๐๐๐.- บาท 
๒.งานระบบสายไฟจากเมนถึง  MDB และระบบสายเมน รวมถึ ง  งานติดตั้ ง

เครื่องปรับอากาศเป็นเงิน ๑,๘๐๒,๐๐๐.- บาท  โดย 
๒.๑ งานระบบสายเมนไฟฟ้าจากหม้อแปลง ๒๕๐ KVA ถึงตู้  MDB  
๒.๒ งานติดตั้งตู้เมน  MDB   
๒.๓ ระบบสายเมน   
๒.๔  เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๕๐,๐๐๐ BTU จ านวน ๒๔ เครื่อง        

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐) 

ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เทศบาลเมืองทุ่งสงแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๒ 
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ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ ดิ น  และสิ่ งก่อสร้ า ง  ที่ ท า ให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน                
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการปรับปรุงโรงยิม งบประมาณ        
๒,300,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาถ้วน) โดยการแบ่งจ่ายจากเงินงบประมาณ โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัล ประเภทโดดเด่น     
รางวัลที่ ๓ อีกจ านวน ๑,300,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอ   
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย   
วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 17 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  9 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม            
คณะผู้บริหารเชิญครับ เชิญคุณยงยุทธ สมทอง เชิญครับ 

นายยงยุทธ สมทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล   
เมืองทุ่งสง ขออนุญาตสอบถามเรื่องกล้อง CCTV กล้องวงจรปิดในเขต 1 ย่านถนนใกล้ ๆ เทศบาล 
ที่เคยปรึกษาหารือคณะผู้บริหารไว้ว่าขอให้ติดตั้งจะติดตั้งเพ่ิมเติมในจุดล่อแหลม เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และทางคณะผู้บริหารได้
รับปากไว้ว่าจะจัดสรรงบประมาณและติดตั้งให้ แต่ผมดูในงบประมาณท้ังหมดไม่มีขอสอบถามว่า 
ไม่ทราบเกิดเหตุขัดข้องอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กราบขอโทษด้วยเนื่องจากการสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับผมที่ด าเนินการในเรื่องนี้ เข้าใจว่าที่ผมสื่อสารบอกว่าให้ยกเลิกห้องควบคุมแล้ว        
ให้ขยายเพ่ิมจุดนะครับ เขาเข้าใจคิดว่าค าว่ายกเลิกห้องควบคุมทั้งหมดไม่ต้องน าเข้าสภา          
การสื่อสารที่ผิดพลาด กราบขออภัย ยกโทษให้ด้วย และจะน าญัตตินี้เข้าในวันที่ 16 สิงหาคม 
2560 หลังจากที่แปรญัตติหรือไม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามเพ่ิมเติมอะไรอีกไม่ครับ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ที่เชิญผมให้พูด ผมจะไม่อภิปรายแต่ว่าจะ
สอบถามคณะผู้บริหาร ผ่านท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องการบริหารจัดการตลาด เอาเรื่องตลาด
ให้ชัดเจน ผมมองความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในตลาดในแวดวงตลาดทั้งหมดคือ ตอนนี้เอกสิทธิ์
ของพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะมากมาย ใครจะท าอะไรได้ทั้งนั้น ที่นี้ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบตรง
นั้นนะครับ ช่วยดูแลบริเวณตลาด เช่น รื้อหลังคาปรับปรุง แต่ว่าเศษหิน ปูนทราย มันถมคูระบาย
น้ าทั้งหมด ท าให้ตลาดเรามีน้ าท่วมขังเฉอะแฉะไปหมด เพราะว่าข้อเท็จจริงคือไปฉีดน้ าล้างตลาด    
ก็เหมือนกันครับ เข้าไปฉัดล้างอย่างเดียว ไม่รื้อถอนอะไร ผมไม่ได้โทษพนักงานที่ไปท า ผมโทษ
หัวหน้างานน่าจะไปดูบ้างนะครับ ไม่ใช่นั่งสั่งงานรอพนักงานมารายงาน ผมคิดว่าไม่มีคนงานคน
ไหนมาบอกว่า ไม่เป็นไร หัวหน้างานเสร็จเรียบร้อย ไม่มีใครบอกตรงนั้นตรงนี้ไม่เรียบร้อย ช่วยไป
ตรวจดู หากหัวหน้าคนไหนที่รับผิดชอบอยู่ ถ้าเห็นว่าพนักงานจ้างพูดกันตรง ๆ ว่าไม่ท างาน ขอให้
ท่านบอกผม ผมจะได้น าเสนอท่านนายกเทศมนตรี เพ่ือความถูกต้องครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2560 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

 

 

ปิดประชุมเวลา   10.40  น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 


