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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 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. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๑๐. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

1๑. นายนคร  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองคํา  

1๒. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

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. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายวิชัย  พลายด้วง 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. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมษา ธนาวุฒ ิ  

๕. นายประเวช พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  

๖. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๗. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๘. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์  รัตนพันธุ์  

๙. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

๑๐. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

1๑. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

1๒. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อํานวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

1๓. น.ส.นัยน์ปพร พวงเงิน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน นัยน์ปพร พวงเงิน  

14. น.ส.นัคมน เรืองจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ นัคมน เรืองจรัส  

15. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ราตรี ชนะศักดิ์  

16. น.ส.สายใจ บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1. การประชุมใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมืองทุ่งสง 

1.2. การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เทศบาล
เมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ         
สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันท่ี 30 มกราคม ๒๕60 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี  

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.2561) 

 ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 41) 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการ
ติดตั้งปรับอากาศโรงยิมพร้อมระบบไฟฟ้า) 

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV)) 

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าที่ดินของเอกชนเพ่ือพัฒนาเป็นตลาดรวม
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจําหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดทําร่าง
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และได้จัดประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นในร่างแผนพัฒนาสี่ปีแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) แล้วเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 24 
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แผนพัฒนาที่ประกาศใช้และนําไปปฏิบัติแล้ว ให้แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ ซึ่งรายละเอียดของ
แผนพัฒนาสี่ปีดังกล่าวทางกองวิชาการและแผนงาน ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ     
ผมจึงนําแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ  

เรื่องท่ี 2 การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 

ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามปี (พ.ศ.2560 – 2562) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประชาคมเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3     
เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560 และนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 – 2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2560 แล้ว จึงนําเสนอสภาเทศบาลเพ่ือทราบตามระเบียบฯ ส่วนรายละเอียดก็ตามเอกสารที่ได้
แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ 

เรื่องที่ 3 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 3 ท่าน  คือ 
1. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
2. ด.ต.ไพโรจน์  ภิญโญ 
3. นายวิชัย  พลายด้วง 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 มีทั้งหมด 17 หน้า 8 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3 - 4 
ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที่ 4  
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ 4 - 8  
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 8 – 10 
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 10 – 11 
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 11 – 13 
ระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 13 – 14 
และระเบียบวาระที่ 8 อยู่ในหน้าที่ 14 – 17 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ         
สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรอง 15 เสียง เอกฉันท์ 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุม
เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน   42,000.-บาท 
    รวมเป็นเงิน  42,000.-บาท 
โอนลด 
กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค           เป็นเงิน      42,000.-บาท 
     รวมเป็นเงิน   42,000.-บาท 

เหตุผล 

ตามที่กองช่างเทศบาลเมืองทุ่งสง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม         
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและการเขียน การตรวจสอบการก่อสร้าง     
งานควบคุมอาคารตามระเบียบ งานแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบํารุง และงานอื่น ที่เก่ียวข้องโดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่ 

1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย งานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม 

2. ฝ่ายโยธา ประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค งานส่วนสาธารณะ  งานศูนย์จักรกล 
งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

3.ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วยงานธุรการ นั้น 

ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นฝ่ายที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และ
ฝ่ายการโยธา และรับผิดชอบงานนโยบายการจัดทําโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
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งบประมาณ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง โครงการบริหารจัดการน้ํา 
และโครงการอ่ืน ๆ และรับผิดชอบ งานจัดพิมพ์เอกสารทั้งหนังสือภายนอก หนังสือภายใน 
เอกสารประมาณราคาการก่อสร้างต่าง ๆ และงานธุรการเอกสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการรับ -ส่ง       
ซ่ึงต้องใช้คอมพิวเตอร์จัดทํา และเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเพ่ือประกอบการทํางาน รวมถึงการ
ต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง ,ดัดแปลง,รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         
พ.ศ. 2522 ซึ่งปัจจุบันคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในปีงบประมาณ 2560 จึงเห็นควรโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2  เครื่อง ตามรายละเอียดเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  จํานวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHZ 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8  GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x 768  pixel และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 12 นิ้ว  
- DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Inteface) แบบ10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
- สามารรถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(802.11b,g,n) และ Bluetooth 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือไปใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํ านวน 2 เครื่ อ ง  ซึ่ ง เป็ น อํานาจของสภาท้องถิ่ นที่ พิ จ ารณาอนุ มัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27  
“การโอนเงินงบประมาณราจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอโปรดนําเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย    
วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 15 เสียง เอกฉันท์ครับ 
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มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญผู้บริหารครับ  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยดําเนินการ ดังนี้ 

โอนลด 
รายจ่ายงบกลาง 
แผนงานงบกลาง  
หมวดรายจ่ายงบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจ่าย   เป็นเงิน            ๖๓๐,๐๐๐.- บาท 

     รวมเปน็เงิน ๖๓๐,๐๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสะพานคสล. ตลาดใน ๒ (ข้างศาล ๑๐๘–๑๐๙)                          
                                                             เป็นเงิน  ๖๐๐,๐๐๐.- บาท 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ มอเตอร์ ๑๐ HP ๓๘๐ V จํานวน ๒ เครื่อง      
                                                             เป็นเงิน    ๓๐,๐๐๐.- บาท 

                 รวมเป็นเงิน           ๖๓๐,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 

ด้วยหย่อมความกดอากาศต่ํา และมรสุมปกคลุมภาคใต้ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักมากหลายพ้ืนที่ สําหรับอําเภอทุ่งสง 
ปริมาณฝนที่ตกสะสม ทําให้น้ําเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และกระแสน้ําได้กัดเซาะสร้าง
ความเสียหายให้ สิ่งสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ กองช่างได้สํารวจความเสียหายหลังน้ําท่วม        
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่กีดขวางทางน้ํา เพ่ือเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน  

ประกอบกับตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในโครงการเร่งด่วน
ปรับปรุง/ซ่อมแซม และก่อสร้างโครงการพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย (น้ําท่วม) ได้แก่ (๑) ค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ตลาดใน ๒ (ข้างศาล ๑๐๘ – 
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๑๐๙) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) (๒) ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์ มอเตอร์ ๑๐ HP 
๓๘๐ v จํานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ทั้งนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง      
เห็นว่า เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้งานและแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนเบื้องต้น และเกรงว่าหากล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายจึงพิจารณาโครงการจําเป็นต้อง
ดําเนินการโดยใช้งบประมาณ หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่ายก่อนในเบื้องต้น   
เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

(๒) ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์ มอเตอร์ ๑๐ HP ๓๘๐ v จํานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-
บาท  เนื่องจากมอเตอร์สูบน้ําเดิมได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการสูบน้ํา
ใช้ในการล้างถนน ล้างตลาดสดเทศบาล ให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น      
จึงต้องดําเนินการจัดชื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ใหม่เพ่ือทดแทนของเก่า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๙ งบประมาณรายจ่ายกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีที่จําเป็นได้ตาม   
ความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติให้เงินเงินสํารองจ่ายเป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกอบกับข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง   

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 15 เสียง เอกฉันท์ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เชิญผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง    
ทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหลักการ



9 
 

และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน 
๕,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการ    
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วม)  โครงการ
ซ่อมแซมเข่ือนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน งบประมาณ ๕,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านแปดแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ด้วยหย่อมความกดอากาศต่ า และมรสุมปกคลุมภาคใต้ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙         
และต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ท าให้ภาคใต้มีฝนตกหนักมากหลายพ้ืนที่ ส าหรับอ าเภอทุ่งสง 
ปริมาณฝนที่ตกสะสม ท าให้น้ าเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และกระแสน้ าได้กัดเซาะสร้าง
ความเสียหายให้ สิ่งสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ กองช่างได้ส ารวจความเสียหายหลังน้ าท่วม       
และโครงสร้ าง พ้ืนฐานที่ กี ดขวางทางน้ า  เ พ่ือเร่ งด า เนินการแก้ ไขปัญหาแล้ว เสร็ จ                 
โดยนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ กองช่างจัดท าญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในโครงการเร่งด่วนปรับปรุง/ซ่อมแซม และก่อสร้างโครงการ
พ้ืนฐาน เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วม) โครงการ
ซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน งบประมาณ ๕,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านแปด
แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) สภาพเดิมน้ าได้กัดเซาะเขื่อนเดิมท าความเสียหายให้บริเวณวัดโคก
สะท้อน ซึ่งเกรงว่าอาคารโรงฉันท์ของวัดโคกสะท้อนจะพังทลายลงมา ดังนั้น จึงต้องมีการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๑๕๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ ช.๐๔/๖๐ 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็น
ทุนส ารองเงินสะสมโดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี  

การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่
เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ     
น ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑)  

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง          
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้าง           
วัดโคกสะท้อน งบประมาณ ๕,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)          
ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินสะสม จ านวน ๓,๖๔๕,๕๕๕.๔๘ บาท และเทศบาลเมืองทุ่งสงจ าเป็นต้องใช้     
จ่ายเงินสะสมเพ่ือทดรองจ่ายให้กับผู้รับบ านาญและทดรองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท าให้มี
ยอดเงินสะสมไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ดังนั้น ต้องขออนุมัติเงินทุนส ารองเงินสะสม โดยปัจจุบัน
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มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๒๒,๒๗๑,๕๗๕.๔๐ บาท ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย         
วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ  15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี เชิญผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี เพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจาก
ปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วม) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี     
เพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากปัญหา
อุทกภัย (น้ าท่วม) ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้–
ทางหลวงหมายเลข ๔๑ งบประมาณ ๒,๘๕๙,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) 

๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยลุงนวม )  งบประมาณ      
36๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ด้วยหย่อมความกดอากาศต่ า และมรสุมปกคลุมภาคใต้ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ภาคใต้มีฝนตกหนักมากหลายพ้ืนที่ ส าหรับอ าเภอทุ่งสง ปริมาณ
ฝนที่ตกสะสม ท าให้น้ าเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และกระแสน้ าได้กัดเซาะสร้างความ
เสียหายให้ สิ่งสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ กองช่างได้ส ารวจความเสียหายหลังน้ าท่วม และ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่กีดขวางทางน้ า เพ่ือเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ นายทรงชัย         
วงษ์วัชรด ารง ได้มอบหมายกองช่างจัดท าญัตตขิอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับ
รางวัล ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 3 โดยได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท
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ถ้วน) และนําไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงการค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟ       
สายใต้ – ทางหลวงหมายเลข ๔๑) เป็นเงิน ๒,๘๕๙,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงินตั้งจ่ายจากเงินรางวัลจาก จ านวน ๑,๕๕๙,๐๐๐ และก่อหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท สภาพเดิมผิวทางเกิดการชํารุดจากการกัด
เซาะของน้ําโดยเฉพาะบริเวณร้านอาหารไดโนเสาร์ทําให้ผิวถนนแคบประชาชนไม่สามารถใช้
สัญจรไป–มา ดังนั้น จึงต้องดําเนินการก่อสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 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 
ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่  ช. ๘๒/๕๙  

๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยลุงนวม) งบประมาณ       
๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สภาพเดิมผิวทางเกิดการช ารุดจากการกัดเซาะ
ของน้ า ดังนั้น จึงต้องด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗.๐๐ 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ ช. ๐๓/๖๐ 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงิน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วม) จ านวน ๒ โครงการ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น งบประมาณ ๓,๒๑๙,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ  15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.2561) เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่ งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ ง
ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

(พ.ศ.๒๕๖๑) เพ่ือจ่ายก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้ – 
ทางหลวงหมายเลข ๔๑ เป็นเงิน ๒,๘๕๙,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) 

เหตุผล 

ด้วยในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ และต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ภาคใต้มีฝนตกหนัก        
ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง สร้างความเสียหายให้สิ่งสาธารณประโยชน์                
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเป็น    
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้ – ทางหลวงหมายเลข 
๔๑) เป็นเงิน ๒,๘๕๙,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงิน   
ตั้งจ่ายจากเงินรางวัลจากเงินรางวัล จ านวน  ๑,๕๕๙,๐๐๐ และก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท แต่เนื่องจากเทศบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ จึงต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปี (พ.ศ.๒๕๖๑) ซึ่งเป็นอ านาจ
ของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๕ ข้อ ๓๘ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 
๙, ข้อ ๑๗, ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ “การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ ง
ปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายตามข้ันตอนของกฎหมาย 

การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับโครงการใด
โครงการหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการใน
แต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้เป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่
เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณ
รายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เนื่องจากไม่ค่อยเข้าใจในญัตติที่ 7 ในเรื่องขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพัน



13 
 

งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.2561) ครับ เพ่ือจ่ายก่อสร้างถนนแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีต  ถนนท่าแพใต้  (จากทางรถไฟสายใต้  – ทางหลวง หมายเลข 41) เป็นเงิน 
2,859,000 บาท ผมได้ดูในญัตตินี้ครับ ผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับ ท่านชี้แจงสมาชิกจะได้เข้าใจ 
เพราะว่าในญัตติที่ 6 ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ งบประมาณ 2,859,000 บาท เหมือนกัน
แล้ว พอญัตติที่ 7 ที่ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันในปี 2561 ผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับ 
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาครับ เป็นปกตินะครับ อํานาจของสภาในการ
ผูกพันงบประมาณ เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งใช้จากเงินรางวัลนะครับ 1,300,000 บาท ส่วนที่เหลือ
ผูกพันในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะไม่เบิกจ่ายในปี 2561 นะครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เพ่ิมเติมอีกเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ  15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.2561) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
41) เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41)  ช่วงกลับรถใต้
สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ช่วงกลับรถใต้
สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ งบประมาณ 2,8๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามท่ีแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เทศบาลเมืองทุ่งสง แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓  
ได้บรรจุ โครงการจัดซื้ อที่ ดินบริ เวณริมถนนเอเชียทางหลวงผ่ านดินหมายเลข 41               
ถนนพัฒนาการ ซอย 12 ซอย 14 งบประมาณ 2,8๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาท
ถ้วน) ประกอบกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าคณะกรรมการการกระจาย
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อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มีมติจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลจูงใจให้องค์กร
ปกครองส่วนที่ประจําปี งบประมาณ ๒๕5๙ โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัลองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ขนาดใหญ่  ประเภทโดดเด่น จํานวน 
๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น 

เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง             
มีนโยบายแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ําท่วม โดยการจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 
41 ซึ่งเป็นการจัดชื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 43400 เลขที่ 152 เล่มที่ 634 หน้า  100 
หน้าสํารวจ 11380 ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 1 งาน 50  
ตารางวา งบประมาณ 2,8๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าว ไม่มีทางระบายน้ําลงสู่ลําคลองได้ ดังนั้น 
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อจ่ายด าเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความ
นับถือ       นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) 
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ  15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อ
ที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการติดตั้ง
เครือ่งปรับอากาศโรงยิม พร้อมระบบไฟฟ้า) เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโรงยิม 
พร้อมระบบไฟฟ้า) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
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โอนลด 

กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

     รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทเครื่องปรับอากาศโรงยิมพร้อมระบบไฟฟ้า เป็นเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

                                                   รวมเป็นเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโรงยิมพร้อมระบบไฟฟ้า จํานวน ๑2  
เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐  BTU 

๒. ติดต้ังหม้อแปลง ขนาด ๓๑๕ KVA จํานวน ๑ งาน พร้อมติดต้ังตู้ MDB จํานวน ๑ งาน 

เหตุผล 

ตามนโยบาย นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และภาคประชาคม
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ปรับปรุงให้ดําเนินการปรับปรุงโรงยิมเนเซี่ยมเทศบาล
เมืองทุ่งสง หน้าสนามที่ว่าการอําเภอทุ่งสง เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาใน
ระดับในระดับต่าง ๆ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)           
แต่เนื่องจากตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโรงยิมพร้อมระบบไฟฟ้า)       
เพ่ือตั้งจ่ายในโครงการดังกล่าว ซึ่งนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
กําหนดให้มีการแบ่งจ่ายจากเงินงบประมาณ โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท
เครื่องปรับอากาศโรงยิมพร้อมระบบไฟฟ้า เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และจ่ายจากเงินรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเทศบาล
เมืองทุ่งสงได้รับรางวัล ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 3 โดยได้รับเงินอุดหนุนสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อีกจํานวน ๑,๓00,000.- บาท      
รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
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ของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป      
ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 
ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง (โครงการติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศโรงยิม พร้อมระบบไฟฟ้า) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ 15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโรงยิม พร้อม
ระบบไฟฟ้า) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการจ้างเหมาติดตั้ งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)) เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้อง    
วงจรปิด (CCTV) ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

เหตุผล 

  ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม 2559 อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นเงิน 5,300,000 บาท     
เพ่ือติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล จํานวน 14 จุด และปรับปรุง
ห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดจากที่เดิมไปยังแห่งใหม่ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยขอเบิกจ่ายเงินสํารองจ่าย 3,300,000 และขอจ่ายจากเงิน
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี 2557 จํานวนเงิน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
5,300,000 บาท  

เนื่องจาก ในการปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดเดิมไปแห่งใหม่ ณ อาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองทุ่งสง จะต้องออกแบบเพ่ือรองรับการติดตั้งกล้อง
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วงจรปิดเพ่ิมในอนาคต จึงจําเป็นต้องออกแบบแปลนประมาณการให้ครบถ้วนละเอียดสมบูรณ์
เหมาะสมกับการใช้งานให้มากขึ้น จึงขอระงับการปรับปรุงห้องระบบกล้องวงจรปิดและจุดติดตั้ง
กล้องวงจรปิด จํานวน ๔ จุดไว้ก่อน เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

ข้อความเดิม จากเดิม ๑๔ จุด ดังนี้ 

1. บริเวณหน้าโรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา 
2. บริเวณกลางถนนประสานมิตร 
3. บริเวณแยกหน้าโรงพยาบาลทุ่งสงเก่า 
4. บริเวณกลางถนนราชบริพารทางไปถ้ําตลอด 
5. บริเวณถนนเลียบทางรถไฟหลังวัดชัยชุมพล 
6. บริเวณด้านหลังไปรษณีย์ทุ่งสง 
7. บริเวณแยกถนนประชาอุทิศ 
8. บริเวณแยกยุทธศาสตร์ตรงข้ามเซเว่น 
9. บริเวณแยกนาเหนือ (ถนนเสริมชาติ) 
10. บริเวณถนนรถไฟ (หัวสะพานเหล็ก) 
11. บริเวณตลาดใน ซอย 2 (ตลาดใน 108, 109)  
12. บริเวณตลาดใน ซอย 1 
13. บริเวณสามแยกตลาดในหลังห้องสมุด 
14. บริเวณสุดเขตตลาดในหลังห้องสมุด 

ข้อความใหม่  เป็น ๑๐ จุด ดังนี้ 

1.  บริเวณหน้าโรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา 
2. บริเวณกลางถนนประสานมิตร 
3. บริเวณแยกหน้าโรงพยาบาลทุ่งสงเก่า 
4. บริเวณกลางถนนราชบริพารทางไปถ้ําตลอด 
5. บริเวณถนนเลียบทางรถไฟหลังวัดชัยชุมพล 
6. บริเวณด้านหลังไปรษณีย์ทุ่งสง 
7. บริเวณแยกถนนประชาอุทิศ 
8. บริเวณแยกยุทธศาสตร์ตรงข้ามเซเว่น 
9. บริเวณแยกนาเหนือ (ถนนเสริมชาติ) 
10. บริเวณถนนรถไฟ (หัวสะพานเหล็ก) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ  (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)) 

ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความ
นับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญ คุณยงยุทธ สมทอง เชิญครับ 

นายยงยุทธ  สมทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่า ตามมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ       
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้อนุมัติติดตั้งกล้อง CCTV จํานวน 
14 จุด ในการประชุมในครั้งนี้ขอตัดเหลือ 10 จุด ตัดออก 4 จุด ด้วยหลักการและเหตุผลประการ
ใดถึงตัดออก 4 จุด ตัดเพราะอะไร เหตุผล ความเหมาะสม ทําไมถึงตัดตรงนั้น 4 จุด ออกอยาก 
ทราบว่าทําไมต้องตัดตรงนั้น 4 จุด และ 4 จุด ที่ตัด เพราะเหตุผลอะไร ด้วยความเหมาะสมและ
อะไรเป็นข้อประกอบเหตุผลของการตัด 4 จุดนี้ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาที่รัก ผมขอเรียนนะครับว่า สาเหตุที่ตัดออก
เนื่องจากแปลนในการออกแบบห้องควบคุม ซึ่งรวมใน 4 จุดนั้นด้วย ยังไม่เรียบร้อยแล้วเสร็จก็เลย
จําเป็นที่จะตัดส่วนนั้น หลังจากที่เสร็จก็จะนําเข้าสภาใหม่เพราะเงินได้กันไว้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณ
ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ เข้าใจนะครับ คุณยงยุทธ สมทอง ครับ 

นายยงยุทธ  สมทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณมากครับ เพราะตัดที่แถวบ้านผมหมดเลย 4 จุด เลือกตัดแต่บริเวณบ้านผม 4 จุด    
ในชุมชนตลาดในหมดเลยครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ไม่เป็นไรครับ ไว้ในโอกาสหน้าครับ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไม่เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)) กรุณา
ยกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ  15  เสียง  เอกฉันท์ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าที่ดินของเอกชนเพ่ือพัฒนาเป็น
ตลาดรวมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น เชิญผู้บริหารครับ 
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นายธนคม เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าที่ดินของเอกชนเพ่ือพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์สินค้า
ท้องถิ่น ขอเช่าที่ดินของเอกชนบริษัท ยิบอินซอย จ ากัด เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๗๐.๖๐ ตารางวา   
ที่ตั้งถนนชนปรีดา ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๒๐ ปี           
เพ่ือพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีหลักการและ    
เหตุผล ดังนี้.-   

หลักการ 

ขอความเห็นชอบ/อนุมัติในหลักการให้เทศบาลเช่าที่ดินเอกชน เพ่ือพัฒนาเป็นตลาด
รวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยปราศจากแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ดินของเอกชนบริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 
เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๗๐.๖๐ ตารางวา ที่ตั้งถนนชนปรีดา ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการให้มีตลาดที่ได้มาตรฐานและบ ารุงส่งเสริมการท ามาหากินของ
ราษฎร  

เหตุผล 

ตามนโยบายนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และภาคประชาคม
ท้องถิ่นก าหนดให้มีการ ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง             
สู่มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง ) โดยมีการเช่า
ที่ดินของเอกชนรายบริษัท ยิบอินซอย จ ากัด เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๗๐.๖๐ ตารางวา ที่ตั้งถนนชน
ปรีดา ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๒๐ ปี เพ่ือพัฒนาเป็นตลาด
รวมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้งนี้การเช่าที่ดินของเอกชนโดยตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๔ (๑) (๓) ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) (๖) 
เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่  

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์เช่าที่ดินของเอกชนบริเวณดังกล่าวอายุ สัญญา
เช่า ๒๐ ปี โดยมีอัตราเช่า ดังนี้      

๑. ปีที่ ๑ อัตราเช่าเดือนละ ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๒. ปีที่ ๒ – ๓ อัตราเช่าเดือนละ ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
๓. ปีที่ ๔ – ๘ อัตราเช่าเดือนละ ๑๓๒,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อย

บาทถ้วน)  
๔. ปีที่ ๙ – ๑๓ อัตราเช่าเดือนละ ๑๔๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๕. ปีที่ ๑๔ – ๑๘ อัตราเช่าเดือนละ ๑๕๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาท

ถ้วน) 
๖. ปีที่ ๑๙ – ๒๐ อัตราเช่าเดือนละ ๑๗๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้า

ร้อยบาทถ้วน) 
เป็นตามสัญญาเช่าแล้วให้กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า 

การเช่าที่ดินเอกชน เพ่ือพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จะมีประโยชน์ในด้าน
ธุรกิจการค้าในท้องถิ่นส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎรแล้ว และสามารถพัฒนา เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ภายในเขตเทศบาลอีกด้วย เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวจะเป็นที่รวมของผลิตภัณฑ์ 
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ซึ่งมีชื่อเสียง ของเทศบาลเมืองทุ่งสง แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงจะด าเนินการ ก่อสร้าง
หรือวางสิ่งปลูกสร้างลงในพ้ืนที่เอกชนสิ่งก่อสร้างดังกล่าว การก่อสร้าง/สิ่งปลูกสร้างนั้นจะตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนผู้ใช้เช่า เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภา
เทศบาลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๔ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเกี่ยวกับการเช่า
ตามท่ีจะก าหนดไว้ในสัญญาไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ให้ขอท าความ
ตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความ
เห็นชอบเช่าที่ดินของเอกชนเพื่อพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญ คุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง     
ขออภิปรายเรื่องขอความเห็นชอบเช่าที่ดินของเอกชนเพ่ือพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์สินค้า
ท้องถิ่น การขอเช่าที่ดินของเอกชน บริษัท ยิบอินซอย จํากัด เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 70.60 ตารางวา 
ที่ตั้งถนนชนปรีดา ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 20 ปี          
เพ่ือพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง    
โดยมีหลักการและเหตุผล คือ หลักการและเหตุผลคณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจไปแล้ว    
ทุกคนนะครับ แต่ผมขอถามว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์เช่าที่ดินของเอกชนบริเวณ
ดังกล่าว อายุ สัญญาเช่า 20 ปี โดยมีอัตราเช่าดังนี้ ตอนแรกที่เห็นไม่ได้ตกใจอะไร เพราะคิดว่า    
ถ้าเช่าที่เอกชนในชุมชนเมืองก็คงไม่แพงครับ เดือนละ 50,000 บาท แต่พอผมไปมองเอา 12 คูณ 
ครับ 1 ปี ครั้งที่ 1 เป็นอัตราค่าเช่า 600,000 บาท ที่นี้มาดูปีที่ 2 – 3 อัตราค่าเช่ามันขึ้นไปเป็น 
125,000 บาท ต่อเดือน รวมแล้ว 24 เดือน ผมคิดได้ 3 ล้านบาท พอมาปี 4 – 8 ตอนนี้เอาย่อ 
ๆ กันก่อน ผิดถูกคณะผู้บริหารค่อยชี้แจงนะครับ คือ 4 – 8 = 5 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 
132,500 บาท ที่นี้ผมเอา 60 ไปคูณมันตก 7,950,000 บาท ที่นี้มาพอปี 9 – 13 ก็ 5 ปี 
เหมือนกันเดือนละ 140,400 บาท เอา 60 คูณ เป็น 8,424,000 บาท พอมา 14 – 18        
ก็ 5 ปี อีกครับเดือนละ 153,000 บาท คูณ 60 เดือน ตก 9,180,000 บาท ทีนี้มา 2 ปี 
สุดท้ายปีที่ 19 – 20 เดือนละ 171,500 บาท ที่นี้เอา 24 คูณ มันปาไป 4,116,000 บาท        
นะครับ ถ้ามารวมเบ็ดเสร็จแล้วเราเช่าที่เอกชนตรงนี้ 20 ปี นะครับ นับรวมแล้ว 20 ปี ตกเป็นเงิน 
33,270,000 บาท ผมคิดว่าเราสร้างเสร็จแล้วเรามาเช่าที่เสร็จแล้วไปสร้างอาคารในสถานที่เรา
เช่า เราก็ไปสร้างแบบไหนกี่ล้าน ผมก็ไม่ว่า แต่เมื่อหมดสัญญาสิ่งปลูกสร้างตรงนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ให้เช่า ตอนนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ ตลาดต้นยางผมก็ไม่ทราบว่าเช่าเดือนละเท่าไหร่           
ปีละเท่าไหร่ แต่ที่ตอนเราเช่า มีรายได้รายจ่ายมันคุ้มกันไม่ครับ ที่ตลาดต้นยางกว้างยาวเท่าไหร่    
ผมจําไม่ได้ หลายปีมาแล้ว ที่นี้เราคุ้มไม่ครับ เอามะพร้าวไปขังไว้กี่กอง มีคอกมะพร้าวมีร้านน้ําชา
อยู่ 1 ร้าน ที่นี้เดือนหนึ่งเราคุ้มกันไม่กับค่าใช้จ่ายตรงนั้น แต่ตอนนี้ผมคิดว่าการเช่าที่เอกชนตรงนี้
รวม 20 ปี มันเป็นเงินถึง 33,270,000 บาท ผมว่าเยอะไปหน่อยนะครับ ผมว่าคณะผู้บริหาร      
คงจะชี้แจงให้สมาชิกสภาเข้าใจหรือว่า คณะผู้บริหารจะชะลอเรื่องนี้ดึงกลับไปพิจารณาใหม่ก็ได้    
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นะครับ ขอกราบเรียนเท่านี้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขออนุญาตขึ้นผังให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เห็นภาพ       
ถ้าผมพูด โดยที่ไม่ได้เห็นโครงสร้างภาพดําเนินการไว้ ในโครงการภูมิบ้านภูมิเมือง มันไม่สามารถ
เข้าใจได้ คิดว่าทางคณะผู้บริหารทําไปโดยคิดว่าเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชนนะครับ แต่ก่อนที่จะ
ดําเนินการในส่วนนี้ ผมขอเรียนชี้แจง สมาชิกนิดนึง บอกว่าการเช่าพ้ืนที่ของตลาดต้นยาง แล้วไม่
คุ้มค่า ผมคิดว่าถ้าท่านไปดูใหม่ไม่ใช่ขังมะพร้าวไว้อย่างเดียวนะครับ สถานที่จอดรถผมถามว่า
ขณะนี้เรามีไม่     ไม่มี ดังนั้น ในส่วนที่มันจะเอ้ือกัน เราเช่าพ้ืนที่ของการรถไฟ เช่าพ้ืนที่ของเอกชน    
ผมคิดว่าถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับตลาดตันยางแล้วคืนไป ผมเชื่อว่ามีคนเช่าเพ่ือเข้าไปดําเนินกิจการ  
ได้ทันที แล้วเราจะไม่มีที่ในการบริหารจัดการในการจัดที่จะย้ายของสํารองให้กับผู้ประกอบการ 
ดังนั้นผมอยากให้ท่านคิดทบทวนตรงนี้นะครับว่าตลาดต้นยางให้ท่านลงไปดูอีกครั้ง ถ้าคิดว่าไม่คุ้ม
ไม่เหมาะสม ผมยินดีที่จะคืนให้ทันที เพราะตั้งแต่เช่ามาเริ่มต้นเดือนละ 80,000 จนถึง 
100,000 บาท ในขณะนี้ในเนื้อที่  1 ไร่ ผมถามว่าในเขตเทศบาลใจกลางเมืองเช่าได้หรือไม่        
ถ้าไม่ใช่นายทรงชัย ผมไม่ได้บอกท้าทายนะครับ ผมขอเรียนอย่างนั้นจริง ๆ เพราะเจ้าหน้าที่ผม        
ขอความกรุณาอย่าขึ้นค่าเช่า ขอช่วยเทศบาลก่อน เพราะเทศบาลไม่มีเงิน นี่คือประเด็นที่ 1 อยาก
ให้ท่านไปสอบก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่กับราคาเทศบาลเช่าอยู่นะครับ ในลักษณะที่ผมเช่าพ้ืนที่ตรง
นี้ 2 ไร่ 3 งาน ใจกลางเมืองนะครับ แพงหรือไม่แพงผมคิดว่าท่านสามารถสอบถามจาก
ผู้ประกอบการเดิมได้ว่าราคาเช่าต่อเดือนเท่าไหร่ ในข้อเท็จจริงนั้น เจ้าของที่ บริษัท ยิบอินซอย    
ผมขอเรียนนะครับว่ากว่าผมจะเข้าไปเจอได้ เขาต้องตรวจสอบก่อนว่า นายกเทศมนตรีเป็นคน
อย่างไร ขอเรียนเบื้องต้นอย่างนั้น ผมติดต่อ 2 ปี เนื่องจากว่าทางพ่อค้าในตลาดทั้งหมด เขาบอก
ว่านายกควรที่จะประสานกับ บริษัท ยิบอินซอย เพื่อขอเช่าบ้านเดิมเก่า แล้วในพื้นที่เขาปล่อยไว้
ขอให้เช่าเพ่ือเทศบาลมาจัดการในเรื่องที่จะควรพัฒนาในเขตกลางเมือง ไม่ได้เป็นความคิดผม      
นะครับ หลังจากที่ประชุมปรึกษากันหลาย ๆ ท่าน ๆ ผมก็เลยตัดสินใจเดินไปหาเจ้าของบริษัทฯ 
เขาไม่ให้ผมเข้าพบในเบื้องต้นจนเขาเช็คผมแน่นอนแล้วว่า นายทรงชัย เป็นอย่างไรเขาถึงให้เข้าพบ 

พ้ืนที่ทั้งหมดคือ อาคารเก่า ผมไม่ทราบว่าเขาให้เช่าราคาเท่าไหร่จากเดิม แต่ผมเชื่อว่าเขา
ให้เช่าถูกมาก เพราะเขาถือว่าในพ้ืนที่ที่เขาไม่คิดพัฒนา และเขาก็ตอบว่าเขาไม่คิดที่จะทําอะไร      
มีคนเสนอของซื้อเป็นร้อยล้านบาท เขาไม่ขายแต่ทางเทศบาลนําเสนอโครงการว่าต้องการพ้ืนที่
ทั้งหมดแล้วกําหนดให้เป็นย่านวัฒนธรรม (เสนอเป็น Power Point) 

นั่นคือทั้งหมดถ้าท่านเห็นพ้ืนที่สีเหลืองทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ของการรถไฟ พ้ืนที่เราจะเช่า 2 ไร่ 
3 งาน ถ้าได้เช็คราคาประเมินก่อนเบื้องต้นก่อนตัดสินใจ ผมจะถอยหรือไม่ ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญ
สภาไม่อนุมัติอย่าทํา ผมไม่ทํา แต่ต้องขอชี้แจงก่อนว่าในพ้ืนที่อีโต้ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่วัฒนธรรมที่เรา
จะฟ้ืนทั้งหมดรวมถึงพิพิธภัณฑ์เมืองด้วย ดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นตลาดท่องเที่ยว มันจําเป็นที่จะต้อง
ให้เขาเดินทั้งหมด เพราะตามที่เราลงในพ้ืนที่ของการรถไฟ จะเห็นนะครับว่าภูมิสถาปัตย์ของ
บ้านพักรถไฟสวยงามมาก ผมคุยกับผู้ว่าการรถไฟทุกคนคุยกับปลัดกระทรวงบอกว่าที่นี้ควรอนุรักษ์ 
ในการประชุมกระทรวงคมนาคมในวาระของทุ่งสงผมเรียนในที่ประชุมถ้าขยายรถไฟรางคู่         
หรือรถไฟความเร็วสูง ของให้ท่านเก็บอนุรักษ์ ในส่วนนี้ไว้เพ่ือให้มันอยู่คู่บ้านคู่เมืองของทุ่งสง 
ประวัติศาสตร์ตรงนี้มันเป็นประวัติศาสตร์พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 สร้างให้เป็นมรดกของ       
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ชาวอําเภอทุ่งสงไว้นะครับ 

ดังนั้นท่านจะเห็นว่าพ้ืนที่ทั้งหมดตรงนี้จําเป็นที่จะต้องมีการฟ้ืนภูมิบ้านภูมิเมืองทั้งหมด 
โดยเฉพาะพ้ืนที่รถไฟถ้าเราสามารถฟ้ืนย้อนกลับไปแล้วส่งเสริมอาชีพ ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ดูภูมิสถาปัตย์ใดอย่างสวยงาม ผมได้เชิญผู้มีภูมิความรู้มาหลาย ๆ ท่าน ทุกคนเห็นแล้ว
น้ําลายหยด เขาบอกว่านายกต้องทํา ต้องเตรียมตรงนี้ไว้ ต้องทําตรงนี้ไว้ ต้องเก็บไว้ อย่างไรต้อง
รักษาไว้โดยเฉพาะอู่ซ่อมรถจักร ผมคิดว่าถ้ามีการรื้อถอนออกไปจะน่าเสียดายมาก เพราะว่ามันมี
ทีเดียวอยู่ในประเทศไทยภาคใต้ที่เป็นอยู่ซ่อมแซมและมีสิ่งเก่า ๆ ในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมให้ช่าง
ถ่ายรูปขาวดําเข้ามาเก็บภาพทั้งหมด เพ่ือที่จะเก็บไว้เป็นประวัติของการรถไฟของอําเภอทุ่งสง      
ใช้ทุนส่วนตัวครับ ไม่ได้ใช้งบประมาณเทศบาล ดังนั้นท่านจะเห็นว่าพ้ืนที่ของบริษัท ยิบอินซอย      
2 ไร่ 3 แสน ท่านดูราคาประมาณก่อน ราคาเช่านี้สมควรกับราคาไม่ ถ้าท่านเป็นเจ้าของท่านจะให้
เช่าหรือไม่ในราคานี้ โดยที่ท่านสามารถสอบถามผู้ประกอบการเดิมเก่าได้เลย ว่าที่เขาเช่าอยู่       
เอ้ืออาทรกัน ไม่อยากข้ึนค่าเช่าเช่นเดียวกับ (ขอเอ่ยนาม) คุณก่อเกียรติ เหมือนกันไม่ได้สน ใจใน
ลักษณะเดียวกัน ราคาเช่า 1,500 บาท ก็เก็บ 1,500 บาทตลอด ก็ไม่ได้ใส่ใจ แต่เมื่อเรามาเสนอ
โครงการเขาบอกว่าเทศบาลเสนอโครงการทั้งหมด ถ้าต้องการฟื้นภูมิบ้านภูมิเมืองแล้วทําในย่าน
วัฒนธรรมเขาเห็นด้วยทั้งหมด เพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นคนที่ทําในเรื่องศิลปวัฒนธรรม เป็นศิลปิน
แห่งชาติ นั้นคือ นางมีเซียม ยิบอินซอย ที่มีประติมากรรมอยู่ที่หน้าหอสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสง       
ท่านคงเห็นนะครับ ส่วนนั้นเรามาทาสีและปรึกษาช่างว่าจะทําอย่างไรให้กลับไปเหมือนเดิม ก็ยังไม่
มีนักประติมากรรมที่จะมาทํา ก็ยังตั้งอยู่ตั้งแต่นายกแกนวงศ์สุรีย์ เป็นคนที่เอามาติดตั้งกับห้องสมุด
ที่เปิดใหม่ ที่ท่านทําไว้นะครับ ดังนั้น พ้ืนที่ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่จะเอาศิลปวัฒนธรรมใน   
รัศมี 100 กิโล โดยเฉพาะเรื่องของผ้าพันพื้นเมือง จักสาน ต่าง ๆ แต่เราต้องมาดีไซน์ออกแบบ     
เป็นแบรนด์เนมของอําเภอทุ่งสง แล้วนํามาขายอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ สําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน
เมือง   ในอนาคต 5 ปี 10 ปีข้างหน้า ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นย่านวัฒนธรรม และสามารถดึงคนเข้า
มาเพ่ือที่จะเข้ามาเท่ียวพิพิธภัณฑ์ธนาคารสยามกัมมาจล เดินเลียบชานชาลา ซึ่งจะออกแบบเป็น
ทศพิธราชธรรมเป็นประวัติผลงานประติมากรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จน
ไปถึงย่านสถานี และจะเห็นว่าภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ บ้านพักรถไฟเป็นอย่างไร ผมเคยบอกในการที่
เราทําประชาคมกับชุมชนบ้านพักรถไฟว่า เขาบอกนายกเทศมนตรีทําไมไม่จัดถนนคนเดิน ผมบอก
ว่าง่ายนิดเดียวครับ อาทิตย์หน้ าก็จัดได้ แต่ท่านอยากให้คนมาขายผัดไทแข่งกับท่านหรือ           
เราจําเป็นต้องชะลอ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทํามีคุณค่า คนจะเข้ามา
จับจ่ายซื้อของคนในพ้ืนถิ่น ไม่ใช่เอาคนอ่ืนมาตีหัวออกไปนะครับ นั่นคือการอีเว้นท์แต่ละงาน สร้าง
ความเข้มแข็งมันจําเป็นต้องใช้เวลา สร้างความเข้าใจ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน วันที่ 
21 – 22 มีนาคม ท่านอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี จะมาที่ห้องนี้แล้ว
จะพูดเรื่องนี้ และทําประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ผมขอเขามาในรูปประชาสัมพันธ์         
วีซีดี นะครับ ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลให้ท่านได้มองเห็นชัด มากกว่า
คําว่าผมอธิบาย ดังนั้นขอเรียนเชิญว่าท่านมารับฟังถ้ามีข้อสงสัยประการใด นอกจากนั้นทาง
เทศบาล โดยอาจารย์ธนภณ ของบจาก สสวท. เพ่ือที่จะร่วมลงทําวิจัยในส่วนนี้แล้วก็ทาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งเราจะได้ทุนวิจัยร่วมกัน โดยที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่
เทศบาลร่วมทําวิจัยในการเรียนรู้เรื่องภูมิบ้านภูมิเมือง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ ผมเข้าใจ
ครับในความรู้สึกว่าถ้าเราเอาเงินไปทิ้ง ไม่สามารถก่อสร้างได้มันก็สิ้นเปลืองในงบประมาณ         
ผมเข้าใจครับ แต่เรื่องละเอียดอ่อนบางครั้งเราเร่งด่วนทําไปมันเกิดความเสียหายไม่เกิดความยั่งยืน 
แล้วผมคิดว่าเราช้าดีกว่า ก้าวช้า ๆ เพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้จะเพ่ิมมูลค่าและสอดคล้องกับ
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ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง เพราะว่าในอนาคตถ้าเราสามารถเป็นศูนย์ส่งสินค้าฮาลาลไปยัง
ตะวันออกกลาง ผมเชื่อว่าทุ่งสงทุ่งสงจะมหาศาลเพราะประชากรทั้งหมดในการค้าขายในอนาคต 
นอกจากจีนแล้วมุสลิมถือว่าเป็นคนที่ไม่มีการคุมกําเนิด เขาเกิดได้และมีภรรยาได้ 4 – 5 คน      
ผมคิดว่าตรงนี้   จะเป็นตลาดใหญ่และเราเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งออก ดังนั้นสิ่งที่เราจะสร้างทํา
อย่างไรให้ทุ่งสงเป็นเหมือนสิงคโปร์ผมคิดอย่างนั้นครับ ดังนั้นสิ่งที่เราทํา สร้างความเข้าใจเรา     
ทุกคน ให้เห็นจุดของเราว่าของเรามีจุดแข็ง เราทําอย่างไรที่จะดึงขึ้นมาให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํา 
ถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบมีแพคกิ้งที่ดี คุณภาพที่ดี ผมคิดว่าสามารถเพ่ิมมูลค่าจาก 5 บาท เป็น 10 
บาท 20 บาท เราสามารถทําได้ในส่วนนั้น ผมคิดว่าขณะนี้สมองคนเก่ง ๆ ที่ไหลกลับมาในทุ่งสง
หลายคน เขาเห็นด้วยกับโครงการนี้ที่ผมแลกเปลี่ยนกัน ในภาคประชาชนเอง ขณะนี้ผมขอเอ่ยนาม
นะครับ คุณวรวิทย์ โกสุวรรณ เข้ามาช่วยในส่วนนี้ที่จะผลักดันกันอยู่ให้มันเกิดในสิ่งที่เราคิดและ
วาดหวังไว้ว่า ทุ่งสงเราสามารถมีศักยภาพที่จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นจริงได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

หายสงสัยหรือยัง เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอเช่าที่ดิน บริษัท ยิบอินซอย ผมก็ไม่มีปัญหาอะไร ผมเข้าใจ นายกชี้แจงท่าน     
มีความสามารถ ผมขอปรบมือด้วย แต่ว่าผมจะถามว่าบริเวณท่ีเราเช่าทั้งหมดมันรวมกับห้องแถว
นั้นไม่ ติดกับที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ห้องแถวเก่าที่ขายจักรยาน ทั้ง 6 – 7 หลัง ทั้งหมด
รวมที่ขายวัสดุก่อสร้างเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน เกือบ 3 ไร่ ขอบคุณครับ  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ แต่ว่าหลังจากเราเช่าเราไปบริหารจัดการ เมื่อเรา    
ทําเป็นตลาดแล้วผมอยากถามว่าการบริหารจัดการ เราจะจัดการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ นี้คือ 1. ครับ ขออนุญาตก่อน ขั้นตอนที่ 1         
แบบแปลนทางเทศบาลต้องเสนอแบบแปลนในความเห็นชอบ เพราะเงื่อนไขมีหลายอย่างนะครับ   
ในเงื่อนไขตรงนี้ คือ 1. ห้ามขายสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีครับในพ้ืนที่วัฒนธรรม           
เปิดผับบาร์ไม่ได้อะไรทั้งหมด ผมบอกว่าผมเห็นด้วย ในเรื่องที่ 2. การบริหารจัดการ เราอาจจะต้อง
หาคนที่จะมาบริหารจัดการเป็นจุดเป็นจุดไป บางส่วนที่จะเป็นของเทศบาล เช่น ให้เช่าที่สําหรับ
ขายกาแฟโบราณหรืออะไรต่าง ๆ เราจัดเก็บที่เป็นรายตามที่เราออกแบบ เพราะสินค้าที่เข้าต้อง
เป็นสินค้าพ้ืนเมืองเป็นหลัก KFC, เซเว่น ไม่ได้ ซึ่งตอนนี้อย่างน้อยที่สุด หลังจากแบบแปลนออก
ต้องมาคุยกับสมาชิกสภา เพ่ือให้ทราบว่ารูปแบบเป็นอย่างไร เราเสนอแล้วเห็นแย้งอย่างไร ผมคิด
ว่าถ้าเป็นตัวแทนของสมาชิกเข้าไปพูดคุยด้วย ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่มีปัญหาครับ ทุกอย่างทําอย่างโปร่งใส      
ผมเช่าเองแล้วดีกว่า เพราะที่ระดับนี้ ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เป็นไงครับท่าน ท่านเป็นห่วงเรื่องนี้ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทีนี้ผมคิดว่าเดือนหนึ่งค่าเช่า 50,000 บาท         
ตอนแรกที่รับหนังสือวาระการประชุม ผมดีใจครับเช่าปีละ 50,000 บาทแต่พออ่านรายละเอียด
ปั๊ปเป็นการเช่ารายเดือน ที่นี้ผมคิดว่าที่เราเช่าเดือนละ 50,000 บาท อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ 
แล้วเงินค่าเช่าเราจะจัดการบริหารอย่างไร เราเอามาจากไหน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรีครับ ขอให้ผมดีกว่าตรงนี้ครับ ท่านเป็นห่วงเรื่องค่าเช่าใช่หรือเปล่าครับ       
ว่าเทศบาลจะเอาไม่รอดใช่หรือไม่ ตรงนี้จากประสบการณ์ที่ผมทําตลาดนัดชะอวด ขอผมอธิบาย
ตรงนี้ ขอให้ฟังผมก่อนนะครับ คือมันเป็นอย่างนี้ครับ เราคิดเหมือนตลาดนัดโดยมีสินค้า OTOP 
ของนายกเทศมนตรีอยู่ตรงกลาง แต่เราคิดค่าเช่าต่อวันและรายล้อมด้วยแม่ค้าต่าง ๆ เหมือนตลาด
นัด เหมือนที่คิดแม่ค้าวันละ 100 บาทต่อล็อค 100 คน 100 เจ้า วันละ 10,000 บาท 25 วัน 
เดือนละ 250,000 บาท แค่แม่ค้า 100 เจ้าเนื้อที่เรา 2 ไร่ เกินพอเลยครับท่าน เว้นถนน       
และอาคารก่อสร้างพวกนี้ เราขอเป็นเพิง มีคูน้ํา มีไฟที่ดี เราพาตัวรอด ผมยังคิดว่าให้พวกเราทํา    
ยังอยู่ได้เลยครับ ที่จากความคิดส่วนตัวผมนะครับ ขอเชิญท่านนายกครับ  

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกอย่างเป็นการลงทุนโดยเทศบาล ดังนั้นมันก็ต้อง
เป็นเงินจากงบประมาณ ในการดําเนินการก็เหมือนกับศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ซึ่งขณะนี้
เราได้ปีละ 3 ล้านนะครับ เช่นเดียวกัน จากการที่เขาประมูลเช่าในระยะที่ 1 ระยะท่ี 2 ที่เราจะ
เปิดในปลายปีนี้ครับ เป็นขนส่งพืชผักผลไม้ เขากําลังกําหนด TOR นะครับ นี่ผมเปรียบเทียบนะ
ครับ เปรียบเทียบให้ทราบ TOR อยู่ ถ้า TOR ตัวนี้ออกจะออกเป็นตัวเลขว่าในแต่ละปี เราจะได้
เท่าไหร่นะครับ มันก็เป็นส่วนบวก ซึ่งขณะนี้ถ้าถามว่าเราขาดทุนหรือไม่ เราขาดทุน แต่เรากําไร
ให้กับรัฐบาลในเรื่องที่ 1 เดือน 1,300 ตู้ รถ 1,300 คัน ต้องวิ่งไปสงขลาหรือกันตังนะครับ 

แต่พอปี 2561 ในปีหน้า รถจะต้องวิ่งเพ่ิมถึง 3,900 เที่ยวต่อวัน ท่านนึกดูต่อเดือน      
ถนนที่จะพังค่าซ่อมอะไรต่าง ๆ เราต้องมองหลายมิติ รัฐลงขาดทุน กําไรของเรา แต่การบริหาร
จัดการของเทศบาล เราพยายามที่จะต้องไม่ขาดทุนแล้วสร้างต้นทุนเพ่ิมมูลค่าให้กับคนในท้องถิ่นให้
ได้มากที่สุด ถ้าอย่างนั้นโครงการต่าง ๆ ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าไม่รับหลักการของเราหรอกครับ 
ผมมั่นใจอย่างนั้นว่า เราเดินมาในทิศทางที่รัฐบาลเองก็เห็นด้วย ที่จะต้องให้มีการดําเนินการ      
ไม่ใช่เรื่องโลจิสติกส์นะครับ แต่เรื่องภูมิบ้านภูมิเมือง ถ้าอย่างนั้นทาง สสวท. เขาจะไม่ให้ทุนมากทํา
เรื่องวิจัย ซึ่งผมทราบล่วงหน้ามาว่าเขาจะให้เราเป็นตัวอย่างนําร่อง 1 ในประเทศในเรื่องตรงนี้ 

สาเหตุที่อาจารย์เนาวรัตน์ ในขณะที่ท่านเป็นประธานกรรมาธิการวัฒนธรรม ทําไมเขาเลือก
ทุ่งสง ถามว่าทุ่งสงมีวัฒนธรรมอะไร ไม่มีครับแต่เขารู้ประวัติศาสตร์ เขาต้องการฟ้ืนมาเป็น
แบบอย่างต้นแบบว่าทุกเมืองสามารถฟ้ืนได้ เลยเลือกทุ่งสงว่าต้องการฟื้น เขาไปเลือกเชียงใหม่ 
เชียงใหม่มีเอกลักษณ์การแต่งตัวอย่างไร อาหารการกิน เอกลักษณ์ท้องถิ่น รูปแบบบ้านอย่างไร      
นี่คือสิ่งที่เขามีอยู่เดิมและมีอยู่  ณ ปัจจุบันด้วย แต่ของเราไม่มีอะไรมันต้องฟ้ืนและต้องสร้าง        
ซึ่งเป็นเรื่องยากและท้าทาย ผมคิดว่าถ้าทุกคนเข้าใจและร่วมกัน ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเขตเศรษฐกิจ
ใหม่ของพ้ืนที่ในตลาดผมคิดว่า สร้างความตื่นเต้น สร้างมิติใหม่ให้กับเมืองนะครับ แทนที่เราจะ     
ไปสร้างศูนย์การค้ามาอยู่กลางเมือง แต่มาสร้างวัฒนธรรมให้เด็กบ้านนาเหนือมาแสดงในลานที่    
เราเช่าตรงนี้ในเรื่องศิลปะมโนราห์ให้โรงเรียนวัดโคกสะท้อนมาแสดงดนตรีไทย ตอนหัวค่ําในลาน
วัฒนธรรม ผมคิดว่าตรงนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและทําให้คนทุกอย่างเข้ามารวมเป็นจุด
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ศูนย์กลางเมืองทุ่งสง ผมว่าหาไม่ได้ที่อย่างนี้ ก็ขอนําเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจว่ามันต้องลงทุนเอง 
ทําเองแล้วต้องสร้างผลกําไรให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่น ไม่ใช่เฉพาะเทศบาลอย่างเดียว แต่คนในตลาด    
ถ้าเข้ามาดูลูกหลานทํากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องง่าย คนจัดงานดัดแปลงงานต่าง ๆ ขึ้นมาให้เห็น
เพ่ิมมูลค่าทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ ขอใช้สิทธิ์ในฐานะ
สมาชิกนะครับ จากเรื่องเสนอญัตติขอความเห็นชอบเช่าที่ดินของเอกชนเพ่ือพัฒนาเป็นตลาดรวม
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น เหมือนที่ท่านนายกได้พรีเซนต์ ในจอ เมื่อกี้ว่าหากเกิดตลาดนี้ขึ้นมาจะ    
เกิดความตื่นเต้น ท้าทาย แค่ฟังญัตติผมก็ตื่นเต้นแล้ว ผมเชื่อว่าหัวหน้าส่วนราชการและเพ่ือน
สมาชิกแค่เห็นราคาก็ตื่นเต้นนะครับ 

ผมพอจะเดาออกเลยว่าถ้าโหวตวันนี้ ผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่การที่นายกเสนอมา        
ดีผมเสนอทางออกให้นะครับ ในเมื่อท่านนายกเทศมนตรี บอกว่าอาจารย์เนาวรัตน์ จะมาพรีเซนต์
งานตรงนี้ชะลอไปก่อน ญัตตินี้ค่อยมาเข้าใหม่ เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกได้มาฟัง และถ้าให้ดีเชิญ
ประชาชนในทุ่งสง เพราะเงินจํานวนมากเราใช้เงินภาษีตรงนี้ ชาวบ้านเห็นก็เสียดายถ้าเกิดผิดพลาด         
หรืออย่างไรมันก็มีผลกระทบต่อทุกฝ่าย ข้าราชการก็โดนต่อว่าเหมือนกันผมว่าชะลอก่อนนึดหนึ่ง 
เอาวิทยากรมาพูด มาอธิบายพรีเซนต์ให้ฟังก่อน และเรื่องนี้ก็เข้ามาใหม่ ถ้าโอเคอย่างไรมันเห็น
ภาพแล้วสวยจริง แต่เรื่องเงินมันก็จับไมค์ก็พูดยังสั่นเลยนะครับ ผมขอเสนอว่ามันน่าจะเป็น
ทางออกดีต่อทั้งสองฝ่าย ดีกว่ามาต้องไม่ผ่านญัตติถ้าเสียดายเรื่องตรงนี้ หรือว่าผ่านไปบางคนกลัว
ข้อครหาด้วย ให้สบายใจทั้ง 2 ฝ่าย ให้วิทยากรมาพรีเซนต์ก่อนเชิญบุคลากรข้างนอก ต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายกับนายกเทศมนตรี เชิญคนทุ่งสงมาร่วมรับฟังด้วย เปิดให้เขารับรู้
ด้วยครับว่าเราจะทําตรงนี้ ทําถนนวัฒนธรรมแต่เงินมันสูงจริง ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ยินดีครับที่จะขอเรียนเชิญทุกท่านให้มารับฟังในการประชุม      
ในเรื่องภูมิบ้านภูมิเมือง วันที่ 21 – 22 มีนาคม นะครับ ขอเชิญทุกท่านด้วย ขอบคุณครับ ชะลอ
เพ่ือที่จะเข้าในครั้งหน้าให้ทุกคนรับฟังว่าเห็นชอบหรือไม่ ชะลอไว้ก่อน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ตกลงมตินี้ชะลอไว้ก่อนครับ เห็นด้วยหรือไม่ครับ เห็นด้วยยกมือครับ 

มติที่ประชุม เป็นมตินะครับใหช้ะลอไว้ก่อน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการจําหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการจําหน่วยครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์
บรรทุกเอนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ จํานวน 1 คัน ออกจากทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล         
โดยวิธีการโอนให้หน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 

 ขอความเห็นชอบการจําหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก
เอนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ จํานวน 1 คัน ออกจากทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล โดยวิธีการโอน
ให้หน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้ดําเนินการขอจําหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
คือ รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 81-1358 (ท 4) หมายเลขรหัสครุภัณฑ์
011-30-0004 (สีเขียว) เนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งได้มาตั้งแต่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2530(30 ปี) ในราคา 560,000.00 บาท เครื่องยนต์ชนิด 6 สูบ 145 
แรงม้า เลขเครื่องยนต์ 4881-233379 ใช้น้ํามันดีเซล เป็นเชื้อเพลิง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจําหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน 
ตามคําสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ 6/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วปรากฏว่า เป็นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน และ ได้ผ่านการซ่อมบํารุงมาแล้ว
หลายครั้ง  หากจะดําเนินการซ่อมเพ่ือให้สามารถใช้ในราชการได้ต่อไป ก็จะเป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งไม่คุ้มค่าและน่าจะใช้งานได้ไม่นานหลังการซ่อม 

เนื่องจากรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์คันนี้ ถือเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ดังนั้น จึงต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 150 ที่กําหนดว่า หลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมด
ความจําเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา
สั่งให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1. ขายโดยวิธีขายทอดตลาดก่อน แต่หากได้ดําเนินการแล้วไม่ได้ผลดีให้นําวิธีการซื้อมา
ใช้โดยอนุโลม เว้นแต่พัสดุดังกล่าว ได้มาในราคาไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลง
ราคาโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้ 

2. แลกเปลี่ยน โดยดําเนินตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
3. โอนให้ส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนที่มี

กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นข้าราชส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรการกุศล ตามมาตรา 
47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้แก่กันด้วย 

ในกรณีดังกล่าว เทศบาลมีความประสงค์จะโอนรถยนต์คันดังกล่าวให้กับหน่วยการ
บริหารราชส่วนท้องถิ่นอ่ืน ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาหลวงเสน ที่ 78503/123 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนรถบรรทุก จํานวน 1 คัน เพ่ือใช้สําหรับบรรทุกสิ่งของซ่อมบํารุงทาง ซ่อมถนน ฯลฯ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวงเสน ยังไม่มีรถบรรทุก ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหา
เรื่องการบํารุง ดูแลรักษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ถนน เพราะมีจํานวนมาก และจําเป็นต้องแก้ปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับกองช่างมีรถตักหน้าขุดหลัง  จํานวน 1 คัน ที่ใช้ในการ
ภารกิจซ่อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมถนน ขุกลอกคูคลอง ซ่อมระบบ
ประปา ฯลฯ แต่ยังขาดรถบรรทุกที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ภารกิจดังกล่าวสําเร็จไปด้วยดีและ     
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มีประสิทธิภาพมากขึ้น และองค์การบริหารตําบล มีข้อจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งมีไม่เพียงพอ             
ซึ่งไม่สามารถจัดซื้อเองได้ จึงขอสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน   

อย่างไรก็ตามเพ่ือความเหมาะสม ควรเสนอสภาเทศบาลฯให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2535 ข้อ 150(3) โอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการบรรทุกเอนกประสงค์ 
ยี่ห้ออีซูซุ จํานวน 1 คัน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวง เสนใช้ประโยชน์ต่อไป         
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ         
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไมม่ี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จําหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการ
รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ  14  เสียง  เอกฉันท์  

ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ าหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง โดยการโอนรายการรถยนต์บรรทุก
อเนกประสงค์ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะ
ผู้บริหาร เชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เนื่องจากวันนี้เป็นวันท้องถิ่นไทย ผมขออ่านประกาศ
มาตรการความโปร่งใสเทศบาลเมืองทุ่งสงที่จะประกาศในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลในครั้งนี้     
นะครับ 

1. ให้สมาชิกเทศบาลมีกระทู้ถามปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารของคณะผู้บริหาร 
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาล เช่น เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลทุกเรื่อง โดยมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจเสนอแนะ ร่วมดําเนินการและร่วมประมวลผล 
4. จัดทําประชาคมโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
5. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลทุกช่องทาง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมมีข่าวฝากมาบอกว่า ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีมอบอนุบัตร เรียนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง       
สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการพิธีมอบอนุบัตร ด้วยโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง กําหนดจัดโครงการ
รายงานผลการศึกษา เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง             
ต่อผู้ปกครองและชุมชน ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลการเรียน เพ่ือให้ท่านไปเป็นเกียรติกับ
ทางโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการนะครับ รุ่นที่ 8 ประจําปี 2559 วัน เวลา 
ที่กําหนดไว้ 

เรื่องที่  2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่ งสง”           
ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับชมรมจักรยานอําเภอทุ่งสง และนักปั่นจักรยานอําเภอทุ่งสง กําหนด
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” ครับ โดยกําหนดจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์
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ที่ 3 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2560 และในเดือนมีนาคม กําหนดจัดขึ้น     
ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สวนหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
ตามเส้นทางสวนหลวง รัชกาลที่ 9 อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง ระยะทางไป-กลับ 20 กิโลเมตร   
โดยวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง      
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือ ลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการออก
กําลังกาย โดยใช้จักรยาน สร้างความรัก ความสามัคคีต่อกันนะครับ 

จึงขอเรียนเชิญในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สวนหลวง รัชกาลที่ 9 เวลา 06.00 น.     
นะครับ รายละเอียดตามกําหนดการที่แจกไว้ให้แล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องอ่ืน ๆ เชิญท่านสมาชิก
ครับ เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล ขอฝากเรื่องไป
ทางผู้บริหาร เมื่อวานผมได้ออกมาจากหมู่บ้านพัฒนา วันนี้ผมยังไม่ได้ผ่านไปนะครับ แต่เมื่อวาน
ช่วงเย็นตั้งแต่รางรถไฟสายกันตัง และรางรถไฟสายนครศรีธรรมราช สายหาดใหญ่ตรงหมู่บ้าน
เอกวัฒน์ และหมู่บ้านพัฒนาตีเส้นแบ่งถนนใหม่ เส้นสีเหลืองฝั่งถนนซ้าย-ขวา และตีตารางสี่เหลี่ยม 
ห้ามรถหยุดทางแยก รถติดต้องเว้นเพ่ือให้มีทางเข้า-ออกได้ หมู่บ้านเอกวัฒน์ หมู่บ้านพัฒนา       
ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ ไม่ได้ที ไปตีให้ทางเข้าอพาร์ทเม้นท์ทางเข้าของร้านสุรจิต เมื่อวานผมเห็น       
แต่วันนี้ไม่ได้ผ่านไม่ทราบว่าได้แก้ไข หรือยังเพราะผมก็สงสัยทําไมตีตรงนั้น มันสอดคล้องกับเส้น
ถนนชนปรีดาหน้าร้านสุรจิตตีเส้น แต่ธนาคารเขาไม่ตีลองสังเกตนะครับ ทางเข้าร้านสุรจิตตีเส้น รถ
ต้องเว้นช่องเข้า-ออก แต่ของธนาคารธนชาติที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ซึ่งร้านสุรจิต
เป็นร้านเอกชน ฝากตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ ซึ่งเส้นนั้นชุมชนหมู่บ้านพัฒนามีโรงเรียนอยู่
ข้างใน ทั้งอนุบาลรีสอร์ทและโรงเรียนกาญจนศึกษา ซึ่งมีรถเข้า-ออก สัญจรในตอนเช้า ส่งนักเรียน
และในตอนเย็นจราจรแออัดมาก ซึ่งต่อเนื่องไปถึงโรงเรียนสตรีทุ่งสงฝากดูด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านอ่ืนอีกไม่ครับ เชิญคุณโสภณ โมรา เชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องอ่ืน ๆ 
ก็เป็นเรื่องเก่า ๆ เดิม ๆ ผมอยากทราบว่าเรื่องที่ผมเสนอเมื่อคราวประชุมที่แล้วที่ 

1. ศาลาคู่เมรุเขาปรีดี ไม่ทราบว่าได้ไปสํารวจรึยัง 

2. ถนนหน้าวัดเขาปรีดีไม่มีซื้อซอย ถนนเข้าไปโรงงานถั่วคั่วของนายอุดม ปิ่นแก้ว  เลยไปสุดซอย
ผมนําช่างเขตไปดูแล้ว ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมา 1 ปี เปลี่ยนช่างเขตใหม่ ก็พาไปดูแล้วสุดซอย
ประมาณ 30 เมตร ได้ตรงนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ไปถามเมื่อเช้ายังไม่มีใครเข้าไปดูเลย หลังน้ํา
ท่วมใหม่ ๆ ปีที่แล้วผ่านมา 1 ปี ช่างเขตเก่าก็เปลี่ยนใหม่มาคนใหม่ ก็ครับ ๆ อย่างเดียว  

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

หมายถึงท่านต้องการป้ายซอยใช่ไม่ครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ไม่ใช่ครับ ผมต้องการถนนสุดซอย ถนนที่เข้าซอยโรงถั่วนายอุดม ปิ่นแก้ว ซอย 1 ซอย 2 และซอย 
3 ก็ไม่มีป้ายซอยทุกซอยด้วย จะได้เรียกง่ายหน่อยครับ 

3. โคกทราย ซอย 6 ที่ไปขุดทิ้งเอาไว้ ขุดเหมืองน้ําทิ้งไว้ตอนนี้หลังบ้านเขาเริ่มทรุด เริ่มพัง       
ช่วยไปดูแลและแก้ไขให้ด้วยจะเอาท่อลง จะทําอย่างไรไปดูให้เขาก่อน 
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4. ทําหนังสือไปเดือนกว่า ๆ ขุดลอกเหมืองน้ําระหว่างเขตนาหลวงเสน – ปากแพรก ตรงนี้      
จะแก้ปัญหาน้ําทะลักเข้ามาในชุมชนเขาปรีดีได้เยอะ แทบว่าจะไม่มีมาเลยก็ได้ ถ้าได้ขุดลอก
เหมืองน้ําตรงนี้ ผมทําหนังสือไว้ที่กองช่างแล้ว 

อีกเรื่องหนึ่งคูระบายน้ําสะพาน ซอย 4 ตรงนี้ปีกว่าแล้ว ผมได้บอกผู้อํานวยการกองช่างและ
รับปากแล้วไปปีกว่า ตั้งแต่หน้าแล้งปีที่แล้ว หลังจากฝนตกหนักมีน้ําท่วมถนน คูระบายน้ําข้างเดียว 
ทําสองข้างไม่ได้เพราะเป็นที่ดินของเขา คูระบายน้ําข้างเดียวฝนตกหนัก น้ําจะท่วมถนนไม่มี
ทางออกได้เลยครับ ตรงนี้ไปช่วยด้วย หน้าวัดเขาปรีดีก็ทําหนังสือไว้นานแล้ว ส่งหนังสือไปแล้วที่
กองช่าง วันนี้ผมขออนุญาตว่า ถ้าท่านนายกว่างหนึ่งชั่วโมงไปกับผม ไปดูว่าตรงไหนบ้าง 1 2 3 4 
5 ไม่เกินชั่วโมงดูได้หมดทุกที่ ขอบคุณครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ยินดีครับ เดี๋ยวเลิกประชุมไปเลยครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

บอกช่าง บอกท่านนายกเทศมนตรี ไปดูเองได้สั่งเพราะผมสั่งไม่ได้ นายกไปดูแล้วได้สั่ง ผมเพียงแต่
บอกครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณจรัญ เมืองไทย มีอะไรสงสัยครับ เชิญครับ 

นายจรัญ เมืองไทย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตครับท่านประธานสภาครับ ผมเห็นด้วยครับกับท่านโสภณ โมรา ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทางคณะผู้บริหารครับ เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ผมพร้อมที่จะไปดูหลังจากเลิกการประชุมสภาครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีสําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.
2560 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

 

 

ปิดประชุมเวลา   15.45  น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 


