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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 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 สมาชิกสภาเทศ บาล 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. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๙. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

๑๐. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

1๑. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

1๒. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๓. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๔. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

15. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

16. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ  เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

๔. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

๕. นายประเวช พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  

๖. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๗. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

8. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

9. นายยศฐา ค างาม ประธานอบช.ชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ) ยศฐา ค างาม  

10. น.ส.สายใจ บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  

11. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

12. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

13. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ราตรี ชนะศักดิ์  

14. นายประเสริฐ สิทธี ประธาน อบช.ชุมชนยุทธศาสตร์ ประเสริฐ สิทธี  

15. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

16. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์  รัตนพันธุ์  

17. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจ าปี 2559 

1.2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ         
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม ๒๕60 
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ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนน
เอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องท่ี 1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปี 2559 

ตามที่ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ว่าจ้างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นที่ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2559 ต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ คือ ด้านการด าเนินงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ ได้ส่งมอบหมายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนให้สภาเทศบาลทราบ เพ่ือสภาเทศบาลมีข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นแก่คณะ
ผู้บริหารเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข ตามรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ค่าเฉลี่ย 3.287 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 

3.270 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. ด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.257 อยู่ในระดับปานกลาง 
4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย 3.235 อยู่ในระดับปานกลาง 
5. ด้านการรักษาความสะอาด ค่าเฉลี่ย 3.210 อยู่ในระดับปานกลาง 
6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ย 3.186 อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
7. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย 3.153 อยู่ในระดับปานกลาง 
8. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล ค่าเฉลี่ย 3.141 อยู่ในระดับปานกลาง 
9. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.138 

อยู่ในระดับปานกลาง 
10. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

ค่าเฉลี่ย 3.121 อยู่ในระดับปานกลาง 
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โดยสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2559 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับรายละเอียดก็ได้แจกเอกสารให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านไปแล้วนะครับ ผมก็น าแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบนะครับ 

เรื่องท่ี 2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1/2560 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความ
คิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้
น าเสนอต่อสภาเทศบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี 
บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ต่อคณะผู้บริหารแล้ว 
ผู้บริหารจึงได้น าเสนอแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
ให้ทุกท่านแล้วนะครับ 

เรื่องที่ 3 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน  คือ 
1. นายจรัญ  เมืองไทย 
2. นายวิชัย  พลายด้วง 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560      
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มีทั้งหมด 13 ระเบียบวาระ 29 หน้า  
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3  
ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที่ 4 - 5 
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ 5 - 7  
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 7 – 8 
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 8 – 10 
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 10 – 11 
ระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 12 – 13 
ระเบียบวาระที่ 8 อยู่ในหน้าที่ 13 – 14 
ระเบียบวาระที่ 9 อยู่ในหน้าที่ 14 – 16 
ระเบียบวาระที่ 10 อยู่ในหน้าที่ 16 – 18 
ระเบียบวาระที่ 11 อยู่ในหน้าที่ 18 – 25 
ระเบียบวาระที ่12 อยู่ในหน้าที่ 25 – 27 
และระเบียบวาระที่ 13 อยู่ในหน้าที่ 27 – 29 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 
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ถ้าไม่มีผมถือว่าสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาล (เงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าและเงินทุนส ารองเพ่ือให้การบริการประชาชนของ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล (เงินทุนหมุนเวียนในการรับจ าน าและเงินทุนส ารองเพ่ือให้
การบริการประชาชนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2) ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
ประเภท เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล (เงินทุ น

หมุนเวียนรับจ าน าและเงินทุนส ารองเพ่ือให้การบริการประชาชนของสถานธนา -    
นุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2)      เป็นเงิน 5,000,000.-  บาท 

    รวมเป็นเงิน 5,000,000.-  บาท 

โอนลด 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
ประเภท ค่าช าระเงินต้น   เป็นเงิน   5,000,000.-  บาท 

   รวมเป็นเงิน 5,000,000.- บาท 

เหตุผล 

เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส านักงาน จ.ส.ท.) แจ้งว่า คณะกรรมการควบคุมโรงรับจ าน าได้มีมติในการประชุม    
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558  ได้อนุญาตให้เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดตั้งสถาน - 
ธนานุบาล แห่งที่ 2 ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/1641  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และ
เพ่ือให้การด าเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เทศบาลเมืองทุ่งสง
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ด าเนินการจัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าและเงินทุนส ารองเพ่ือให้การบริการประชาชน    
ไม่น้อยกว่า 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าและเงินทุนส ารองเพ่ือให้การบริการประชาชน
เพียงพอ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล (เงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าและ
เงินทุนส ารองเพ่ือให้การบริการประชาชนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 )    
เป็นเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล เพ่ืออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงาน -งบกลาง งานงบกลาง ประเภทประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล (เงินทุน-หมุนเวียนรับจ าน าและเงินทุนส ารองเพื่อให้การ
บริการประชาชนของ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2) จ านวนเงินทั้งสิ้น 
5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จึงน าเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 16 เสียง  

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เชิญผู้บริหารครับ  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕60 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  42,000.- บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

ตามท่ี กองช่างเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
เครื่อง โดยได้อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  ๒๕60 ตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง( CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย 4 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHZ 
- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8  GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x 768 pixel และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 12 นิ้ว  
- DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

เนื่องจากพิมพ์ประเภทคอมพิวเตอร์ผิด จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2560 โดยแก้ไขค าชี้แจงจาก ประเภทคอมพิวเตอร์ แก้ไขเป็นประเภท
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเพ่ิมคุณลักษณะพ้ืนฐาน ข้อที่ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory  ขนาดไม่น้อย 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 
GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing) ไม่น้อยกว่า 8 แกน         
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คดังนี้ 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง( CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย 2 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHZ และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHZ 

- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 ,366x 768  pixel และมีขนาด       

ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  



8 
 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth  

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความ
นับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ   

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 16 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงิน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชีย
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41) เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอยกเลิกญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดชื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 41 ช่วงกลับรถใต้สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ  ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอยกเลิกญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเป็นค่าจัดซื้อที่ดนิบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 
ช่วงกลับรถใต้สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ งบประมาณ 2,8๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปด
แสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง        
เพ่ือด าเนินการโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงผ่านดินหมายเลข 41 ถนน
พัฒนาการ ซอย 12 ซอย 14 งบประมาณ 2,8๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
โดยการจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 41 ซึ่งเป็นการจัดชื้อที่ดิน ตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 43400 เลขที่ 152 เล่มที่ 634 หน้า 100 หน้าส ารวจ 11380 ต าบลปากแพรก   
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 1 งาน 50 ตารางวา นั้น 
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เนื่องจากนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง มีความประสงค์         
ขอยกเลิกญัตติ ดังกล่าว เพ่ือน างบประมาณไปใช้ในโครงการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น และหากถ้ามีเงิน
เหลือจ่ายจะด าเนินการจัดซื้อในปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง    
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอยกเลิกญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชีย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถนนพัฒนาการ ซอย 12 ซอย 14 ช่วงกลับรถใต้สะพานลอย
เข้าถนนพัฒนาการ งบประมาณ 2,8๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาลแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒     
(ครั้งที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบใช้จ่าย     
เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชีย
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ  16  เสียง   

มติที่ประชุม อนุมัติให้ยกเลิกญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี (ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะ
ผู้บริหาร เชิญคุณโชคดี หนูคีรี เชิญครับ 

นายโชคดี  หนูคีรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล       
เมืองทุ่งสง เขต 2 ในวาระอ่ืน ๆ กระผมใคร่เรียนถามประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องแรก 
เรื่องเก่า ๆ หนังเก่ามาฉายใหม่ คือเมื่อวันก่อนมีท่านสมาชิกในที่แห่งนี้ เคยถามคณะผู้บริหาร      
มาครั้งหนึ่งแล้วและได้ไปตรวจสอบในพ้ืนที่แล้ว แต่ด้วยหลักฐานความเป็นจริงไม่ปรากฏตามความ
เป็นจริงครับ คือเรื่องสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการรื้อถอนศาลาประชาคม เรื่องนี้ผมอยาก    
จะให้คณะฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดชอบช่วยชี้แจงในสภาแห่งนี้ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ เชิญครับ 

นายกทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ พอดีวันนี้ท่านปลัด ซึ่งผมได้มอบในที่ประชุมวันนั้นยังไม่ได้รายงาน
มาขอเป็นประชุมครั้งหน้า แต่ในระหว่างที่จะด าเนินการ ผมจะได้ประสานทางท่านปลัดเพ่ือที่จะขอ
ทราบข้อเท็จจริง ที่ท่านลงไปในพ้ืนที่ตรวจสอบ เพราะผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับ จึงขอแจ้ง
สมาชิกด้วยว่าจะติดตามและมารายงานในสภาให้เป็นที่กระจ่าง ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 3 อยากเรียกฝากท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารในการประเมินผล ซึ่งผมได้ดู
มาแล้วครับ ส่วนมากจะได้น้อย คือกองสาธารณสุข กับกองช่าง อยากฝากปัญหาเรื่องการก่อสร้าง
โครงสร้างข้ันพื้นฐานที่ยังไม่ได้คุณภาพ ในแต่ละสายของถนนคูท่อระบายน้ าและการท าเกี่ยวกับ
ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ อยากฝากท่านผู้บริหารเรื่องนี้ให้  กองช่างด าเนินการในเรื่องนี้ให้มี
ประสิทธิภาพครับ แต่ละโครงการซึ่งผมไปดูแล้วชาวบ้านก็ติติงมาต่อว่ามายังผม ผมรับปากจะไป
บอกคณะผู้บริหาร ในแต่ละครั้งไม่ต้องไปดูที่ อ่ืนครับ แถวบ้านผม ซอย 12 แต่ละซอยไม่ได้
มาตรฐานคูอยู่ต่ าสูง บางแห่งก็ทรุดแล้วยังไม่ถึง 2 ปี กองสาธารณสุขก็เหมือนกันขยะมูลฝอย 
ความสะอาดในเทศบาลเมืองทุ่งสงมีฝุ่น อบอวล ในบางครั้งชาวบ้านก็ติติงมาครับ และผมก็อยาก
ฝากตรงนี้ครับ ผมดูในการประเมินผลแล้วได้น้อยที่สุด ตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับท่านประธานครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 2 ผมจะขอน าเสนอเพ่ือปฏิบัตินะครับ ในอดีตที่ผ่านมาคือว่าเทศบาลได้รับท า
โครงการบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ขุดลอกถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลทั้งหมด เฉพาะสายทุ่งสง – ร่อน
พิบูลย์ และสายทุ่งสง – สุราษฎร์ ตรงนี้เป็นตัวหลักที่ถนนตรงนี้มีปัญหาคือ ฝาคูบนถนน ที่มัน
ขรุขระไปหมด ทางผู้ปฏิบัติคือ กองช่างที่ไปด าเนินการอยู่ ผมก็เห็นด้วยที่เขาท า แต่ว่าท าอย่างนั้น
มันจะกระดกถ้ารถขึ้นมันจะกระโดด ถ้าเราท าลาดให้มันสโลปได้หรือไม่ คือขึ้นและลง เพราะกอง
ช่างมีวิศวะโยธาเยอะแยะ น่าจะไปออกแบบได้ครับ ไม่ใช่ให้เด็ก ๆ ไปนั่งตอกสกัดออก ไม่ใช่หน้าที่
ที่จะต้องไปท าอย่างนั้น ไม่ทราบนายกเทศมนตรีเคยเห็นหรือไม่ ผมเห็นประจ า ไปนั่งตอกแถวหน้า
โรงน้ าแข็ง คือท าอะไรท าให้มันมีมาตรฐาน ถนนอีกสายคือถนนสายหน้า ร.ส.พ. เก่าที่เราจะไปสร้าง
อาคารเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรนั้น ถนนสายนั้นต้องขออนุญาตกับการรถไฟหรือไม่ ถ้าเราขอให้ท่าน
คณะผู้บริหารไปขอและด าเนินการที่น้ าขังเวลาฝนตกก่อน หน้าแล้งเขาด าเนินการให้เสร็จผมว่า
น่าจะเสร็จนะครับ คนงานเราเยอะ ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ในชุมชนเมืองทั้งหมด ในคูถนน
จากถนนโรงปูน ผมว่าน่าจะเอาไปให้ผู้ที่รับผิดชอบไปรื้อโคลนทราย ขึ้นให้หมดก่อนจะถึงหน้าฝน 
เราอย่าไปหวังกับนักโทษ เรามีคนเยอะเป็นพันน่าที่จะท าได้  ถ้าหากว่าพนักงานเราท าไม่ได้ 
นายกเทศมนตรีก็พิจารณาดูว่าจะจ้างอย่างไรดี ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก็ขอขอบคุณกับค าที่ชี้แนะให้ทางเทศบาลได้ด าเนินการ
ในส่วนนี้ผมรับไปด าเนินการทุกข้อที่ได้น าเสนอนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 
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ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2560 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

 

 

ปิดประชุมเวลา   14.35  น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 


