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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม  

                                                                                                                                       
ล าดับ 

ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๔. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   ๕ นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๖. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

๗. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

๘. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

๙. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

๑๐. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

1๑. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

1๒. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๓. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๔. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

15. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

16. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

17. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ  เสนะคุณ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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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. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  
๔. นายประเวช พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  
๕. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  
๖. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  
๗. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  
8. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  
9. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

10. นางอัจฉรา แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัจฉรา แผ่นทอง  
11. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์  รัตนพันธุ์  
12. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  
13. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  
14. นางสาวสายใจ บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสาธารณประโยชน์หมู่บ้านจัดสรร ช พรรณี 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
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ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจร       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร-     
สี่แยกวัดชัยชุมพล)  

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 1 ท่าน คือ นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีทั้งหมด 25 หน้า 9 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3 – 4   
ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที ่4 – 5  
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ 5 – 7   
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 7 – 14 
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 14 – 16  
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 17 – 20 
ระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 20 – 22  
ระเบียบวาระที่ 8 อยู่ในหน้าที่ 22 – 24  
และระเบียบวาระที่ 9 อยู่ในหน้าที่ 24 – 25  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ  

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุม   
เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ    
ร่างเทศบัญญัติ พิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เชิญคุณโสภณ โมรา เชิญครับ 
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นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล       
เมืองทุ่งสง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ กระผมขอรายงานผลการพิจารณา     
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
ดังนี้ 

ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ    
แปรญัตติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่             
24 กรกฎาคม 2560 และมีมติให้เสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาล        
มีมติรับหลักการ คือ 

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

และในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง     
ได้มายื่นค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาล          
เมืองทุ่งสง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เชิญ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง        
ที่ได้ยื่นค าแปรญัตติไว้ มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
จ านวน 1 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ยื่นค าขอแปรญัตติใน 
“แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย จ านวน 3,012,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย       
ในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี โดยน าไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/   
ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/       
ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/          
ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 
3,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 12,900 บาท (ปรากฏตามแผนงาน     
งบกลาง งานงบกลาง) (ซึ่งอยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 84/86)” 

โดยนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้แปรญัตติขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายลงเป็นจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และน าไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน ดังนี้ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 1,000,000 บาท 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,000,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,000,000 บาท 
โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายใน   
เขตเทศบาล จ านวน 4 จุด คือบริเวณรอบตลาดใน ซอย 2 (ตลาดใน 108, 109) ตลาดใน      
ซอย 1 สามแยกตลาดในหลังหอสมุด และสุดเขตซอยตลาดในหลังหอสมุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. กล้องวงจรปิดแบบไอพี ชนิดสี/ขาวด า จ านวน 4 ตัว 
 ความละเอียดภาพสูง 5 ล้านพิกเซล แบบคงที่    
2. เลนส์ แบบ Auto Iris ชนิดปรับระยะได้ จ านวน 4 ตัว 
3. ชุดหุ้มกล้องแบบติดตั้งภายนอก ส าหรับกล้องวงจรปิดแบบคงที่ จ านวน 4 ตัว 
4. IP License เครื่องบันทึกภาพส าหรับกล้องวงจรปิด จ านวน 4 ตัว 
5. เครื่องแปลงสัญญาณภาพระบบเครือข่ายผ่านสายใยแก้วน าแสง จ านวน  2 ตัว 
6. Power Supply ส าหรับเครื่องแปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วน าแสง จ านวน  2 ตัว 
7. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3  ตัว 
8. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก จ านวน 3 ตัว 
9. แหล่งจ่ายและแปลงกระแสไฟฟ้า ขนาด 48 VDC.PoE จ านวน 4 ตัว 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ       
ระงับอัคคีภัย 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงมีมติ 

มติของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลงเป็นจ านวน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 1,000,000 บาท 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,000,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,000,000 บาท 
โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายใน   
เขตเทศบาล จ านวน 4 จุด คือบริเวณรอบตลาดใน ซอย 2 (ตลาดใน 108, 109) ตลาดใน      
ซอย 1 สามแยกตลาดในหลังหอสมุด และสุดเขตซอยตลาดในหลังหอสมุด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. กล้องวงจรปิดแบบไอพี ชนิดสี/ขาวด า จ านวน 4 ตัว 
 ความละเอียดภาพสูง 5 ล้านพิกเซล แบบคงที่    
2. เลนส์ แบบ Auto Iris ชนิดปรับระยะได้ จ านวน 4 ตัว 
3. ชุดหุ้มกล้องแบบติดตั้งภายนอก ส าหรับกล้องวงจรปิดแบบคงที่ จ านวน 4 ตัว 
4. IP License เครื่องบันทึกภาพส าหรับกล้องวงจรปิด จ านวน 4 ตัว 
5. เครื่องแปลงสัญญาณภาพระบบเครือข่ายผ่านสายใยแก้วน าแสง จ านวน  2 ตัว 
6. Power Supply ส าหรัเครื่องแปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วน าแสง จ านวน  2 ตัว 
7. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3  ตัว 
8. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก จ านวน 3 ตัว 
9. แหล่งจ่ายและแปลงกระแสไฟฟ้า ขนาด 48 VDC.PoE จ านวน 4 ตัว 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย ตามที่ผู้ขอแปรญัตติเสนอ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เป็นอันว่าในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ มีนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง         
ได้ยื่นขอแปรญัตติ จ านวน 1 ข้อ โดยขอแปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จากแผนงานงบกลาง       
เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้จ านวน 3,012,900 บาท ขอแปรลดลงเป็นจ านวน 1,000,000 บาท      
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และน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนเป็นโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) จ านวน 4 จุด ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างเทศบัญญัติฯ นะครับ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีมติให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต   
จ่ายลดลงเป็นจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ในงบลงทุน เป็นโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 4 จุด เป็นเงิน 
1,000,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีขอแปรญัตตินะครับ มีใครจะอภิปรายในวาระนี้เพ่ิมเติม
บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 3 เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอแปรญัตติก็เห็นด้วยในเรื่อง กล้องวงจรปิด
ครับ อยากเรียนฝากไปยังคณะผู้บริหาร ผมไม่ได้มาวันนั้นการแปรญัตติ อยากจะขอเพ่ิมเติม         
ในส่วนของกล้องวงจรปิด ครั้งหน้ามีเงินเหลือจ่ายตรงไหน จะขอเพ่ิมเติมที่หมู่บ้านพัฒนา ทางเข้า
หมู่บ้านพัฒนา แล้วก็ทางเข้าวัดท่าแพสัก 2 ตัวก่อนครับ ซึ่งส าคัญมากเวลาเกิดเหตุอะไร           
เราจะได้เห็นในกล้องวงจรปิด และก็อยากเรียนถามว่าที่ติดกล้องวงจรปิดไปแล้ว กี่จุด ผมก็ลืม     
ไปแล้ว แต่ว่างบประมาณหลายบาท อยากเรียนถามว่าที่ติดไปแล้วมีกล้องเสียที่ไหน อะไรบ้างครับ 
แล้วเราจะดูได้ที่ไหนเวลาเกิดเหตุในเขตเทศบาล ผมเป็นห่วงเรื่องนี้ ชาวบ้านก็ถามมาเยอะครับ   
เรื่องนี้ กล้อง CCTV ครับ ถ้าหากเกิดเสียช ารุดอะไรเกิดเหตุ เราไปดูได้ที่ไหนครับ แต่ละจุด        
แต่ละแห่งที่ติดกล้อง CCTV ไว้แล้ว เราต้องป้องกันอย่าให้เสียเด็ดขาดครับ ชาวบ้านจะต าหนิ    
เวลาเกิดเหตุจะไปขอดู เรื่องนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้เสียสักตัวเดียว ขอบคุณครับท่าน
ประธานสภาเทศบาล  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณที่เป็นห่วง ขอเรียนว่าเราจะต้องท าต่อเนื่อง 
จะติดให้ทั่วทัง้เขตของเทศบาลทั้งหมด ส่วนการที่จะไปดูหลังเกิดเหตุแล้วที่งานบรรเทาสาธารณภัย 
ท่านสามารถไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถย้อนหลังดู ได้ 7 วัน สาเหตุที่ 7 วัน เนื่องจาก        
ว่าเพ่ือความละเอียดของภาพที่ชัดเจนมากกว่าในระยะยาว ขอเรียนให้ทราบว่าในเคสนี้ก็ช่วย       
ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในตลาดสดที่เราได้ทราบว่า คนขโมยคือใครและได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้     
เป็นอย่างดี มีประจักษ์พยานชัดเจน อย่างที่ท่านได้เห็นในทีวี ข่าวต่าง ๆ ว่า CCTV มีความส าคัญ
มากนะครับ เราจะขยายตามนโยบายที่จะคลอบคลุมทุกจุดทุกที่ ถามว่าเสียไม่ บางครั้งก็มี 
เนื่องจากไฟช็อต ไฟดับ ไฟตกอะไรต่าง ๆ แต่เราก็จะแก้ให้ทันตามเวลานะครับ แต่บางครั้งกล้อง    
ที่จุดที่เกิดเหตุเสีย มีการฉกวิ่งราว เราก็สามารถดูอีกจุดหนึ่งได้ ไล่ตามดูได้ว่ารถคันนั้นมาอย่างไร 
เป็นการติดตามที่ทางสถานีต ารวจภูธรทุ่งสงได้ร่วมกับงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล          
ได้จับผู้ร้ายได้โดยกล้อง CCTV ผมว่าในโอกาสต่อไปจะน าสถิติว่าประสิทธิภาพในการท างานของ
งานบรรเทาสาธารณภัยที่ควบคุม CCTV มีประสิทธิภาพอย่างไร และสามารถจับอาชญากรรมได้ 
หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสามารถชี้ได้ชัดว่าใครผิดใครถูก ในเรื่องอุบัติเหตุบนถนน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
- ไมมี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติกับการเสนอขอแปรญัตติของนายกเทศมนตรี       
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ที่ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลดลงเป็น
จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน      
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เป็นโครงการจ้างเหมาติดตั้ งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 4 จุด เป็นจ านวน 
1,000,000 บาท กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 17 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติกับการเสนอขอแปรญัตติของนายกเทศมนตรี และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ       
ร่างเทศบัญญัติฯ ที่ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลดลงเป็นจ านวน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน เป็นโครงการจ้างเหมาติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ านวน 4 จุด เป็นเงิน 1,000,000 บาท 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปผมเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม่ ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 17 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญคณะผู้บริหารครับ  

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560            
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 โอนลด 
 กองการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 หมวดเงินเดือน 

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน   ๓๒๒,๐๐๐    บาท 
                               รวมเป็นเงิน               ๓๒๒,๐๐๐    บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
     - ค่าโต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน        เป็นเงิน  ๓๒๒,๐๐๐    บาท 

   รวมเป็นเงิน              ๓๒๒,๐๐๐    บาท 
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เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
รายการโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เพ่ือให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน เนื่องจากโต๊ะ เก้าอ้ีที่มีอยู่เดิมช ารุด และมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้
ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน ๒๐๐ ชุด ในวงเงินงบประมาณ  
๓๒๒,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

-  โต๊ะนักเรียน พ้ืนหน้าโต๊ะท าด้วยไม้ยางพาราทั้งตัว ขนาดกว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐  
มม. สูงจากพ้ืน ๗๕๐ มม. มีช่องใส่หนังสือ ขนาดกว้าง ๓๕๕ มม. ยาว ๕๐๐ มม. สูง ๑๐๐ มม.  
สีธรรมชาติ 

-  เก้าอ้ีนักเรียน พ้ืนเก้าอ้ีท าด้วยไม้ยางพาราทั้งตัว  ที่นั่ง ขนาดกว้าง ๓๕๕ มม.        
ยาว ๔๔๐ มม. สูงจากพ้ืน ๔๓๕ มม. พนักพิง ขนาดกว้าง ๘๐ มม. ยาว ๓๕๕ มม. สูงจากพ้ืน  
๘๔๐ มม. สีธรรมชาติ 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ า ง  ซึ่ ง เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่ จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑      
ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ17 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน    
จัดสรร ช พรรณี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ  รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสาธารณประโยชน์หมู่บ้านจัดสรร ช พรรณี  มาเป็น
สาธารณประโยชน์ในความดูแลบ ารุงรักษาของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
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หลักการ 

ด้วยคณะบุคคลหมู่บ้าน ช พรรณี มีความประสงค์จะโอนสาธารณประโยชน์ส่วนกลาง
ของหมู่บ้านจัดสรร ช พรรณี อันได้แก่ ถนนภายในหมู่บ้าน สนามเด็กเล่น รวมทั้งเงินส่วนกลาง
บ ารุงรักษา และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดการ
ควบคุมดูแล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๔ (๒) เนื่องจาก       
ผู้ซื้อบ้านและท่ีดินจัดสรร หมู่บ้าน ช พรรณี ประชุมกันแล้วมีมติไม่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน  

เหตุผล 

เนื่องจากการโอนทรัพย์สินส่วนกลาง และเงินค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของ
หมู่บ้าน ช พรรณี  มาให้เทศบาลเมืองทุ่งสงบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์สาธารณะนั้น ผู้ซื้อบ้าน
จัดสรรยังคงสงวนสิทธิบางประการไว้ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเกี่ยวกับความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยของหมู่บ้านตามความจ าเป็น กรณีจึงเป็นการโอนให้โดยมีเงื่อนไข
บางประการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙ ก าหนดให้ต้องรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน จึงต้อง
ขอรับความยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลรับโอนสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน     
จัดสรร ช พรรณี กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 17 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลรับโอนสาธารณประโยชน์หมู่บ้านจัดสรร ช พรรณี 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ กระนายสมใจ สมศิริ  รองนายกเทศมนตรี           
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561          
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน    
๑,๐๑๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายสมทบโครงการ
ก่อสร้าง อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.๔/๑๒) โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล  
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เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.    
๔/๑๒) ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน ๑ หลัง งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น    
๑๐,๐๗๑,๖๐๐ บาท โดยได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เป็นเงิน ๙,๐๕๔,๓๐๐ บาท เทศบาลจ่าย
สมทบ เป็นเงิน ๑,๐๑๗,๓๐๐ บาท 

จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นค่าสมทบ
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เป็นเงิน ๑,๐๑๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘         
เงินสะสม ข้อ ๘๙” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก    
สภาท้ อ งถิ่ นฯ ”  ซึ่ งปั จจุ บั น เทศบาล เมื อ งทุ่ ง ส งมี ยอด เ งิ นสะสมคง เหลื อ  จ านวน  
๔,๘๔๑,๗๐๐.๑๖ บาท เพียงพอที่จะด าเนินการได้ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่ งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี   -  

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 17 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน      
และอาคารประกอบ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ           
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายการดังนี้    

๑. อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน ๑ หลัง งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๐,๐๗๑,๖๐๐  
บาท ไปก่อสร้าง ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

๒. อาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ส าหรับโรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ จ านวน ๑ หลัง งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๗,๘๒๙,๘๐๐ บาท ไปก่อสร้าง 
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ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง       

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่ งสง  ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ   
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายการดังนี้    

๑. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒)  
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ านวน ๑ หลัง ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      
จ านวน ๙,๐๕๔,๓๐๐ บาท เทศบาลเมืองทุ่งสงสมทบ จ านวน ๑,๐๑๗.๓๐๐ บาท งบประมาณ
ค่าก่อสร้างทัง้สิ้น ๑๐,๐๗๑,๖๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงสถานที่ไปก่อสร้าง ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ด้วยเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

๑.๑. เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะท าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    
ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งเทศบาลได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ประโยชน์  
เป็นสนามกีฬาในร่ม หอประชุมอเนกประสงค์ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล       
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นใช้ประโยชน์      
ในด้านการจัดการศึกษา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ 

๑.๒. เทศบาล จะขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารเรียน ขณะนี้ก าลังด าเนินการ
เขียนแบบแปลนการก่อสร้างเป็นแบบของเทศบาล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน   
โดยจะเชื่อมต่ออาคารใหมก่ับอาคารเก่าท่ีมีอยู่แล้ว 

๒. ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ส าหรับ
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จ านวน ๑ หลัง งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๗,๘๒๙,๘๐๐  
บาท เปลี่ยนแปลงสถานที่ ไปก่อสร้าง ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ด้วยเหตุผลความ
จ าเป็น เนื่องจากผู้บริหารเทศบาลเล็งเห็นว่า โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ยังขาดอาคาร
ส าหรับจัดการเรียนการสอนและเป็นที่พักประจ าของนักเรียน จึงเห็นควรให้ขอย้ายสถานที่
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ไปก่อสร้าง ณ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง         

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาคาร
เรียน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
ด้วยเหตุผลความจ าเป็นข้างต้น ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงขอเสนอญัตติ        
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป      
ขอแสดงความนับถือลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล   
เมืองทุ่งสง เรื่องขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
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ประกอบ เนื่องจากคณะผู้บริหารเล็งเห็นว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ยังขาดอาคารส าหรับ
จัดการเรียนการสอน และเป็นที่พักประจ านักเรียน จึงเห็นควรให้ขอย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์จากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพไปก่อสร้าง ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
และโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ความเข้าใจอาคารเดิมที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ๑ หลัง            
และโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ๑ หลัง เราจะย้ายไป ๒ หลัง ใช่หรือไม่ครับ และอาคารนี้    
เมื่อสร้างเสร็จโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ สามารถมาใช้
ร่วมกันได้ไม่ครับ ผมเข้าใจว่าพอมาสร้างที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วจะใช้เฉพาะโรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงและเป็นสถานที่พักนักกีฬา ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอเรียนว่าเดิมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ได้รับการย้ายจากโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือไปลงเดิม ดังนั้น การย้าย
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพไปโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ถือว่าตรงนี้
เป็นความเหมาะสม เพราะว่าตามแปลนผังทั้งหมดที่วางไว้ จะต้องมีอาคารอเนกประสงค์นะครับ 
ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติให้ลงที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เช่นเดียวกันนะครับว่าอาคาร
ส่วนนี้เราได้มีการด าเนินแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพไว้เดิมแล้ว 
อันนี้โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพไม่มีที่จะลงในการก่อสร้างด้วย นี่คือเหตุผลที่ต้องให้โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงตามาสเตอร์แปลนที่เราวางไว้ เพ่ือความเหมาะสม การใช้สามารถใช้      
ร่วมกันได้  ตรงนี้ ไม่ได้มีปัญหารวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียงก็สามารถมาใช้อาคาร
อเนกประสงค์นี้ได้เช่นเดียวกันครับ 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเหตุผลก็เช่นเดียวกันจริง ๆ แล้วคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้มีมติอยู่แล้วว่าต้องการที่จะ
ปรับปรุงสร้างอาคารให้สูง 5 – 7 ชั้น ตามความเหมาะสม ดังนั้น เมื่อได้รับอนุมัติหลังนี้จากเดิม    
จะให้ไปทดแทนในอาคารเก่า 3 ชั้นนะครับ ซึ่งตรงนั้นผมมองว่าสามารถท่ีจะปรับปรุงได้ แล้วก็     
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปรื้อแล้วเอาอาคารใหม่ลงไป เนื่องจากว่า ถ้าเราย้ายแล้วหรือรื้อออกเอา
อาคารใหม่ลงแทน จ านวนเด็กที่มากอยู่บริเวณคับแคบ จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ก็ได้เสนอว่าอาคาร
บริเวณสนามหน้าอ าเภอ ซึ่งเป็นศูนย์ฟิตเนสอยู่นะครับ ศูนย์สุขภาพอยู่ ถ้าเราสามารถออกแบบให้
มีศูนย์สุขภาพด้วยแล้วชั้นบนอาคารเรียนและเชื่อมต่อสะพานที่มีอยู่แล้วให้ทะลุไปยังอาคารสถานที่
โรงเรียนเดิม อาจจะเป็น 5 ชั้น 6 ชั้นนะครับ ตามงบประมาณที่เราจะสมทบในอนาคตที่ เรา      
จะต้องขออุดหนุนจากกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครับ 

1. จึงเห็นว่าขณะนี้ยังติดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของธนารักษ์ ซึ่งต้องใช้เวลา 
2.  การออกแบบ ซึ่งเป็นมติประชาคมของสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองและคณะครู ผู้บริหารของโรงเรียนเห็นว่าควร      
ที่จะแก้ไขแบบให้อาคารสูงและใช้ประโยชน์ในชั้นนั้นให้มากที่สุด เพราะเนื่องจากความคับแคบ   
ของพ้ืนที ่จึงเห็นควรที่จะมีการปรับปรุง เห็นด้วยว่าให้เอาอาคารหลังนี้ไปไว้ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ซึ่งมีความจ าเป็นเนื่องจากว่าผังที่เราวางไว้จะต้องมีอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังจากที่      
เราได้หลังนี้แล้วนะครับ ต้องเพ่ิมอีก ๑ หลัง เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์นะครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ ์เชิญครับ 
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นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ อยากเสนอ    
ความคิดเห็น ถ้าผ่านสภานี้ไปแล้ว ในอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนงบประมาณ 10,071,600 
บาท แล้วก็อาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็มของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จ านวน        
1 หลัง 7,829,800 บาท ผ่านสภานี้ไปแล้ว ไม่รู้ว่าไปดูสถานที่ก่อสร้างรึยัง จะฝากในครั้งนี้ครับ 
อยากจะบอกให้ก่อสร้างมาจากด้านในมาครับมองทิวทัศน์จะสวยงาม ไม่ใช่เหมือนหลังเก่าของ
โรงเรียนกีฬา ก่อสร้างตรงนั้นไปปิดบังสถานที่ ผมเสียดายมากครับ สถานที่จะก่อสร้างตรงนั้น 
อยากจะให้ก่อสร้างมาจากด้านในเลย ดูจะมีทิวทัศน์สวยงามดีครับ ฝากไว้ด้วยครับ หากจะไปดู
สถานที่ ขอให้นัดสมาชิกทุกคนคุย ๆ อยู่กับผมเหมือนกันก่อสร้างไม่สวย ครั้งที่แล้วปิดบังทิวทัศน์
ครั้งนี้ขอให้ปรับ ขอความกรุณาจริง ๆ ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ส าหรับค าชี้แนะ แต่ในข้อเท็จจริงบริเวณโรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่เขาปรีดี ถนนวงแหวนจะตัดผ่านจะเห็นว่ามันจะมองเห็นทัศนวิสัยที่ดี    
นะครับ ขณะนี้ถนนหลักคือประชาอุทิศ เรามองแล้วอาจจะดูขัดหูขัดตา แต่ถ้าในอนาคตอีก 5 ปี 
เราจะมองเห็นว่า ถนนวงแหวนที่ตัดผ่านมันคือเมนหลักเข้าไปในพ้ืนที่ตรงนี้ ท าให้เรามองภาพ    
ทัศนียภาพที่สวยงามเกิดขึ้น ถ้าเราได้วางผังในอนาคตไม่ได้วางผังในตอนนี้ ขอกราบเรียนว่าได้
ค านึงถึงจุดนี้เช่นเดียวกัน พ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดแค่ 15 ไร่ ซึ่งจ านวนอาจจะน้อย การวางผังต่าง ๆ ก็
ก าหนดไว้แล้วเริ่มต้นด้วยการวางผังและออกแบบ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่ม ี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 17 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล           
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ  รองนายกเทศมนตรี        
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล เพ่ือซ่อมแซม ถมดินในส่วนที่น้ ากัดเซาะ
ที่ดินของประชาชน ซึ่งได้รับความเสียหาย จากภาวะน้ าท่วมช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ และ     
ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ บริเวณฝายโล๊ะตีด ซึ่งเป็นฝายของเทศบาลเมือทุ่งสง 

 



14 
 

เหตุผล 
ด้วยหย่อมความกดอากาศต่ า และมรสุมปกคลุมภาคใต้ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙         

และต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ท าให้ภาคใต้มีฝนตกหนักและน้ าท่วมหลายพ้ืนที่ ส าหรับอ าเภอ  
ทุ่งสง ปริมาณฝนที่ตกสะสม ท าให้น้ าเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย 
เทศบาลต าบลที่วัง และเทศบาลต าบลกะปาง และอ าเภอใกล้เคียง ประชาชนได้รับความเสียหาย
ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 

ฝายโล๊ะตีด ซึ่งเป็นฝายของเทศบาลเมือทุ่งสง และเทศบาลเมืองทุ่งสงใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค บริโภค และเกษตรของประชาชน บริเวณชุมชนบ้านนาเหนือ ชุมชนเสริม
ชาติ จากปัญหาน้ าท่วมช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ และต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ฝายโล๊ะตีด 
ถูกน้ ากัดเซาะได้รับความเสียหาย และน้ ายังกัดเซาะเข้าที่ดินของชาวบ้านที่ติดกับฝายโล๊ะตีด    
ซึ่งเป็นที่ดินของนายบุญชู  วิเชียรรัตน์ ที่อยู่  หมู่ที่  ๑ ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับความเสียหายเช่นกัน โดยที่ดินของชาวบ้านที่ถูกน้ ากัดเซาะพังทลาย 
กว้างประมาณ ๔.๕๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๓.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๓.๕๐-๔.๐๐ 
เมตร  

ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จึงเห็นควรถมดิน      
ในส่วนที่น้ ากัดเซาะ โดยท าการจ้างเหมาเครื่องจักรกล เช่น รถแบคโฮ รถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ  
วิ่งดินจากกองดินสต็อกที่ถนนพัฒนาการ ซอย  ๑๒ ไปท าการถมที่ดินของประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหายดังกล่าว โดยงบประมาณในการด าเนินการ เป็นจ านวนเงิน ๑๕๘,๖๑๘.- บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) แต่เนื่องจากบริเวณที่จะท าการถมดิน        
อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๗ ทวิ  
ประกอบกับค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๖๑/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔ เทศบาล   
จะท ากิจการนอกเขตได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งดังกล่าว  จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการท ากิจการนอกเขตเทศบาลต่อ
สภาท้องถิ่น และเพ่ือเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับต่อไป           
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณโชคดี หนูคีรี เชิญครับ 

นายโชคดี  หนูคีรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล       
เมืองทุ่งสง เขต 2 เรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเทศบาล ด้วยหลักการและ
เหตุผล ผมเห็นด้วยครับ แต่ผมอยากจะเรียนถามฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบว่า การแก้ปัญหาตรงนี้ 
เป็นการแก้ปัญหาถาวรหรือชั่วคราวครับ เราเข้าใจครับว่าที่เราต้องท าให้เขาในที่ดินของนายบุญชู 
วิเชียรรัตน์ อยู่ที่ต าบลถ้ าใหญ่อยู่ใกล้กับบ้านผม สาเหตุมาจากการที่เราท าฝายของทางเทศบาล
ครับ ผมอยากเรียนถามว่าถ้าเราแก้ปัญหาอย่างนี้ เกิดน้ ามาครั้งหลัง เกิดปัญหาอย่างนี้อีกครับ 
เพราะผมได้ไปสอบถามนายบุญชู วิเชียรรัตน์ ด้วยตัวเองเลยครับ นายบุญชู บอกว่าสาเหตุที่ได้รับ
ความเสียหาย เนื่องมาจากการที่เทศบาลไปท าฝายตรงนั้น ผมคิดว่าถ้าเรามีฝายตรงนั้นอีก ที่ดิน
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บริเวณนั้นก็พังเสียหายอีก เราต้องตามเช็คตามล้างไม่หยุดหย่อน อยากจะถามว่าเราจะแก้ปัญหา
ถาวรหรือชั่วคราวครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณส าหรับค าถาม กราบเรียนท่านประธาน 
ขณะนี้การก่อสร้างฝายทางเทศบาลได้ร่วมกับทาง SCG (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง จ ากัด) 
ร่วมกันที่จะสร้างฝายตามศาสตร์ พระมหากษัตริย์ ดังนั้น ในส่วนตรงนี้การปรับปรุงเราต้อง        
ท าให้มันสามารถเป็นฝายที่ยั่งยืน ซึ่งเราจะขอสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก SCG โดยเฉพาะหินที่ถม     
ซึ่งคิดว่าในส่วนนี้เราต้องใช้ตามหลักการที่เขาสนับสนุนก าหนดแบบ ซึ่งถือว่านับเป็นสิ่งที่สามารถ
มั่นคงมากกว่าที่เราสร้างฝายอยู่เดิม ซึ่งตรงนี้ถ้ามองว่า ถ้าน้ าหลากมามากในช่วงตรงนั้นมันจ าเป็น
ที่จะต้องมีการซ่อมแซมถึงแม้ว่าจะเป็นฝายถาวร ซึ่งเราก็เห็นอยู่ ดังนั้นในสิ่งที่เราท าพยายามให้     
เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และก็ให้มันมั่นคง ขอเรียนให้ทราบอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 16 เสียง 
 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงท ากิจการนอกเขตเทศบาล กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ไมม่ีครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร-สี่แยกวัดชัยชุมพล)         
เชิญครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง เพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร – สี่แยกวัดชัยชุมพล) เป็นโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช (หัวสะพานร้านยิ้ม ๆ       
ถึงสามแยกนาเหนือ) ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๖๐          



16 
 

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต       
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๓-๐๐๑๘ ถนนทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร –    
สี่แยกวัดชัยชุมพล) เป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. ๓๐๖๕ ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช (หัวสะพานร้านยิ้ม ๆ - สามแยกนาเหนือ) 
ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช เงินอุดหนุน
ส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก-   
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๓-๐๐๑๘ ถนนทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี (จากสี่แยกตลาด
เกษตร – สี่แยกวัดชัยชุมพล) ต าบลปากแพรก มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๗๕ ตารางเมตร 
งบประมาณ ๔,๑๗๒,๘๐๐.- บาท นั้น 

เนื่องจาก ถนนทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร – สี่แยกวัดชัยชุมพล)     
ได้รับการปรับปรุงผิวจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ. ๓-๐๐๑๘ ถนนทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร – สี่แยกวัดชัยชุมพล)    
เป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๓๐๖๕ 
ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช (หัวสะพานร้านยิ้ม ๆ - สามแยกนาเหนือ) ต าบลปากแพรก 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔,๑๗๒,๘๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 
๒๑.๐๐ – ๒๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๔,๘๗๕ ตารางเมตร ตามรายการและแบบเลขที่ ช. ๖๖/๖๐ 

ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๓-๐๐๑๘  
ถนนทุ่งสง – สุราษฏร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร – สี่แยกวัดชัยชุมพล) เป็น โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๓๐๖๕ ถนนทุ่งสง – 
นครศรีธรรมราช (หัวสะพานร้านยิ้ม ๆ ถึงสามแยกนาเหนือ) ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔,๑๗๒,๘๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป          
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ญัตติเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร-สี่แยกวัดชัยชุมพล) กระผมเห็นด้วย      
ให้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ตรงนี้เราได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
โดย นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมขอขอบคุณท่านมาก 
วันนี้เราไม่ได้ขอบคุณท่าน ก็ไม่รู้ว่าอย่างไร แล้วผมยังขอท่านอีกหลายโครงการท่านจะน ามา       
ลงให้ ผมได้คุยกับท่านแล้ว ซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช          
เขตอ าเภอทุ่งสง ได้น างบประมาณมาลงในเขตเทศบาลที่ท่านรับผิดชอบตรงนี้ งบประมาณที่ขยาย
ตรงนี้ผมอยากขอให้ด าเนินการก่อสร้างให้มีคุณภาพของเราครับ ตั้งแต่หัวสะพานยิ้ม ๆ ไปถึง      
นาเหนือ เพราะจะมีบ่อบ าบัดน้ าเสียด้วย เสียงดังมาก เวลารถผ่านไป ตรงนี้ต้องท าให้ดี อย่าให้      
ฝาท่อเกิดเสียงดังขึ้นมาอีกนะครับ ถ้ามีงบประมาณผมขอสายโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท ประชาชน   
บ่นมาก ตรงนี้ช ารุดมาก ๆ เลยครับ ขอให้ช่วยก่อนตรงนั้นไม่ได้ขยายพ้ืนที่จะท าอย่างไรก่อน         
ก็แล้วแต่ขอให้รีบด าเนินการครับ ประชาชนจะไปรับส่งนักเรียนลูกหลาน โรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท
ครับ และ อีกสายเป็นถนนพัฒนาการ-ไปออกถนนเอเชีย 41 อยากให้ด าเนินการถนนสายนี้         
มีเหล็กที่ฝาท่อส่งเสียงดัง ถามเลขานุการสภาได้ครับ อยากให้ไปปรับปรุงใหม่ตรงนั้น เหล็ กที่
ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย แล้วอยากให้ท าถนนสายนี้ ทางเข้าเมืองให้มีไฟฟ้าแสงสว่างด้วย           
สายอนุบาลรีสอร์ท เช่นเดียวกันไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมงบไปซักเท่าไหร่ก็ดี ถ้าจะท าแล้ว ท าให้มี
มาตรฐาน เป็นหน้าเป็นตาของเราทางเข้าเมืองตรงนั้นครับ อยากขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับท่าน
ประธานสภาเทศบาล 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
ขอต่อตรงที่คุณปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ถนนหมู่บ้านพัฒนา ตรงเส้นพัฒนาการได้    
ขุดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียและปิดลาดยาง พ้ืนทรุดไม่เท่ากับถนนเดิม ถ้าหากได้ลาดยางใหม่ไปต่อ     
เส้น 41 จะดีมากเพราะตรงนั้นมีโรงเรียน 2 แห่ง โรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท และโรงเรียน          
กาญจนศึกษาพัฒนาการ ซึ่งเส้นทางนี้จะมีรถใหญ่วิ่งผ่านด้วยเป็นทางลัด ผู้คนสัญจรมากเพราะเป็น
หมู่บ้านใหญ่ ถ้าได้ปรับปรุงผิวจราจร และตีเส้นจราจรจะขอบคุณมาก และปัญหาตรงที่บ่อบ าบัด
น้ าเสีย (บ่อพัก) ก่อนถึงศาลาชุมชนมีเสียงดังมาก ชาวบ้านร้องเรียนมา แก้ไขไปหลายครั้งก็ยังเกิด
เสียงดัง ระยะไกลยังได้ยิน ขอปรึกษาหารืออีก 1 เรื่องครับ ที่เปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกวัดชัยชุมพล - สี่แยกตลาดเกษตร ย้ายมาเส้นถนนทุ่งสง-     
สุราษฎร์ธานี คือตั้งแต่หัวสะพานร้านยิ้ม ๆ ถึงสามแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ      
น่าจะใช่อย่างนั้นไม่ครับ  ถ้าเพ่ิมงบประมาณนิดหนึ่งต่อไปถึงหัวสะพานกองทุนถึงศาลาชุมชนบ้าน
นาเหนือจะดูดีกว่า เพราะว่าถัดไปทางนั้นเป็นสะพานท่าแพที่ได้ท าแล้ว หากเราท าแล้วเว้นอยู่นิด
หนึ่งต้องมีเสียงจากชาวบ้านแน่นอน อยากให้ทางผู้บริหารเพ่ิมงบประมาณท าต่อเนื่องในสาย
เดียวกันจะดีมาก ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ก็รับฟังจะน าไปพิจารณาด าเนินการทันที            
บางเรื่องจ าเป็นต้องเข้าแผนในส่วนของถนนท่าแพใต้ได้มอบหมายให้รองสมใจ ไปประสาน         
เพ่ือที่จะเจรจา ในขณะนี้ได้ผลพอสมควรหลังจากนั้นจะได้ด าเนินการในปี 62 แต่ก่อนที่จะถึง       
ในปีหน้าทางกองช่างจะเข้าไปซ่อมพอสมควรในส่วนนี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร - สี่แยกวัดชัยชุมพล)  
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 17 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งสง-       
สุราษฎร์ธานี (จากสี่แยกตลาดเกษตร-สี่แยกวัดชัยชุมพล)  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม            
คณะผู้บริหารเชิญครับ เชิญคุณโชคดี หนูคีรี เชิญครับ 

นายโชคดี  หนูคีรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล      
เมืองทุ่งสง ขอเรียนประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 2 เรื่อง คือ 1. อาคารที่สร้างใหม่โรงเรียน
อนุบาลรีสอร์ท ใช้ยังไม่ถึงครึ่งเดือน ปัญหาเยอะครับ ฝ้าเพดานรั่ว ห้องน้ าใช้ไม่ได้ ท่อระบายน้ าทิ้ง
ใช้ไม่ได้บ้าง ผมคิดว่าการประชุมสภาครั้งก่อนที่โครงการก่อสร้างน้ าตกทะเลเทียม ผมว่าน่ายกเลิก
ไปครับ โรงเรียนอนุบาลรีสอร์ทมีครบแล้วครับ แล้วผมก็อยากจะฝากช่วยดูผู้ควบคุมงานให้ดูแล
หน่อยครับ ตรงนี้เสียหายหากใช้ไปปีสองปี ไม่เป็นไรครับ ให้พ้นสัญญาไปก่อนนี้ สัญญาก็ยังไม่พ้น 
ครั้งก่อนผมเคยประสานไปยังคณะผู้บริหาร บอกว่าประสานแล้ว สั่งแล้ว แต่ ณ วันนี้ยังไม่เห็นที
ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไม่ครับเชิญคุณยงยุทธ สมทอง เชิญครับ 

นายยงยุทธ  สมทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสง ขออนุญาตสอบถามผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาครับ อยากทราบว่าคณะผู้บริหาร
หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการรับงานการรับจ้างงานของผู้รับเหมางานต่าง ๆ ของ
เทศบาล ถนนต่าง ๆ งานก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามระเบียบการรับจ้างงานเหมางานต่าง ๆ        
ว่างานชนิดใดบ้างต้องมีวิศวกรของผู้รับเหมา ช่างคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา เพ่ือให้งานที่ท าได้
เป็นไปตามแบบแปลนและเป็นไปตามระเบียบ เพ่ือที่จะไม่สร้างความหนักใจให้กับทางช่างของ
เทศบาลและงานที่ก่อสร้างจะได้มาตรฐานของงานที่ ดีและให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลและ       
เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดครับ ขอสอบถามว่าผู้รับเหมาได้มีวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างหรือไม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แผ่นดินเราครับ ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไม่ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอเรียนครับว่าอาคารอนุบาลเราต้องแบ่งเป็น          
2 หัวข้อ ว่าสิ่งที่ช ารุดจากการก่อสร้างทางผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามสัญญา ขณะนี้เราก าลัง
ด าเนินการ จะเห็นว่ามันมีขั้นตอนในการล่าช้าตามระเบียบราชการนี่คือ หัวข้อที่ 1 ผมได้ลงไป       
ในพื้นที่และก าชับแล้วให้ช่างชี้แจงในข้อปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าละเลย คณะผู้บริหาร
ไม่ได้นิ่งเฉย ขอเรียนตรงนั้นว่าอาจจะไม่ได้ลงไปพร้อมกัน แต่รับทราบข้อกล่าวหาตรงทุกเรื่อง      
และก็ก าลังด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบราชการ ได้ก าชับนะครับ ถ้า 3 ครั้ง   
แล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะมาท าให้ตามระเบียบ เงินหลักประกัน เราก็สามารถให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการในส่วนนี้ทันที ในส่วนปัญหาที่เร่งด่วน ผมขอเรียนนะครับว่า บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ทาง
เจ้าหน้าทีข่องโรงเรียนเองต้องช่วยตรวจสอบดูแลด้วยว่าระบบท่อน้ าทิ้งมีขยะ มีเศษอาหารติดอยู่ไม่ 
ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความผิดของคณะผู้บริหารทั้งหมด ผมคิดว่าผมก็รับไม่ได้
เหมือนกัน ในข้อนี้เพราะผมลงไปดู ท่อที่อยู่มันอาจอุดตันได้ โรงเรียนท าไม่ได้ แจ้งได้ผมบอกแล้ว
ให้รายงานนายกเทศมนตรีโดยตรง ผมด าเนินการให้ทันที วันที่ท่อรั่วผมลงไปสั่งการและสามารถ
ด าเนินการได้ นี่ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าผมต้องด าเนินการ ท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับว่า สิ่งที่เรา
ด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดนะครับ เพราะว่าขณะนี้การตรวจสอบมันเข้มข้นมากขึ้น       
อย่างน้อยที่สุด ข้าราชการเองทราบกฎหมายใหม่ที่ออกมา ดังนั้นเราไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนนี้             
และพยายามที่จะประสานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น ผมให้ช่างผู้รับผิดชอบ
รายงานทั้งหมด แต่ขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ ผมตอบตรงนี้ไม่ได้ว่าเขาถูกหรือผิด ต้องขึ้นอยู่กับ
เหตุผลที่เขาชี้แจง 

ส่วนการตรวจรับงานจริง ๆ แล้ว ผมอยากทราบนะครับว่างานไหนบ้างที่ไม่มีวิศวกร        
ถ้าท่านบอกงานตรงนี้ เราได้ตอบตรวจงานได้ แต่ในส่วนของงานที่เกิดขึ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นความ
บกพร่องของช่างเราส่วนหนึ่ง ผมยอมรับนะครับว่า เราไม่ได้ไปดูในการกวดขันต่าง ๆ ผมก าชับอยู่
ตลอดโดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับ ขนาดก าชับแล้วยังทรุดเลย      
เพราะว่ารถที่บรรทุกไม่ใช่ 100 ตัน ตามสเป็คแต่เป็น 150 ตัน ตอนนี้เราก าลังจะเทพ้ืนใหม่ 
ผมก็สั่งแล้วว่าต้องบอกสถานที่ก่อน อย่าเพ่ิงไปท า ก็แจ้งไว้เช่นเดียวกันทั้งๆที่เราไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นเงินจากกลุ่มจังหวัดนะครับ ในส่วนของเทศบาลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะก่อนตรวจ
รับโดยเฉพาะห้องน้ าให้ราดน้ าก่อนว่าน้ าขังหรือไม่ ถ้าขังก็อย่ารับ ฝนตกหลังคารั่วตอนตรวจรับ
ไม่ได้ไปตรวจตอนที่ฝนตก พอหลังจากฝนตกจ่ายเงินไปแล้วหลังคารั่วมันก็ต้องไปแก้ไข ซึ่งเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องธรรมดา บ้านผมก็รั่วเหมือนกันแต่สิ่งที่เราท าบกพร่องอย่างไรนั้นแหละครับ          
1 คุณภาพที่ใช้ไม่ถูกต้องตามแบบฝ้าเพดานเป็นไปตามแบบที่กรมก าหนด พายุฝนที่มาตีขึ้นอย่าง
นี้ใช้ฝ้าที่บาร์รับไม่ได้ผมก็บอกว่าต่อไปต้องมีการแก้ไข แต่งบมันจ ากัดบางครั้งมันก็ต้องจ าเป็นให้
ท าไปก่อน เช่นเดียวกันกับอาคารตรงนี้เราต้องมีการทบทวนหลังจากผ่านสภาในเรื่องของ        
ฝ้าเพดานให้เป็นไปตามแปลนให้เป็นไปตามแบบให้ได้ บางเรื่องจ าเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่อง 
ขอบคุณนะครับที่ช่วยกันดูแลไม่ได้บอกว่าเป็นค าติเตียนแต่ว่าเป็นหูเป็นตา แต่ขอให้สร้างสรรค์
ในข้อเสนอนะครับ เพราะว่าทุกคนก็ท างานในหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ถ้าบางอย่างถูกน าไปพูดข้าง
นอกเรื่องภายในมันเกิดความเสียหายตกกับคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะนายกเทศมนตรี เพราะ    
ผมไม่ได้เป็นช่างคุมงานไม่ได้เป็นคนไปเลือกผู้รับเหมามาท าได้ ดังนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าสิ่งที่
เราพูดเป็นเรื่องภายใน ผมไม่อยากให้ไปกระจายสู่ภายนอกข้อไหนบกพร่องถ้าบอกผมแล้วไม่
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ด าเนินการให้จัดการนายกฯ ได้เลย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนจะปรึกษาหารืออีกไม่ครับเชิญ คุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ตามที่ท่านนายกฯได้ตอบปัญหาที่ เขาร้องเรียนมาแต่ยังมีบางเรื่องที่ต้องการ
ค าแนะน าและช่วยกันแก้ไข อย่างน้อยใน ซอยพัฒนาการ ซอย 12 ตรงนั้นมีโรงงานไม่ทราบว่า
ของบริษัทอะไร ตักและเอาขยะมาท้ิงเรี่ยราดท าความสกปรกให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านเกิดปัญหา
เน่าเหม็นและมีชาวบ้านบางส่วนบางคนก็เอาขยะไปทิ้งตรงนั้นถ้าแก้ไขปัญหาได้ จะท าให้
ประชาชนบริเวณนั้นอยู่ดีขึ้น และอีกประการหนึ่งท่านได้ตอบว่าช่วยดูแลเหมือนกับ  กองช่าง
รับผิดชอบเรื่องงานการก่อสร้างของบริษัทฯ ต่าง ๆ ซอยครัวมัลลิกา ผมไปเห็นสร้างถนนแบบนั้น
ได้อย่างไรผมไม่เข้าใจแล้วเราตรวจรับงานได้อย่างไร ยังไม่หมดสัญญา แต่ถนนตรงนั้นมันช ารุด
แล้วมีการปะใหม่ ผมก็แปลกใจว่ามันเป็นอย่างไร ผมฝากประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่าการ
ดูแลตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราไม่ใช่เอาแต่ได้ให้เสร็จภายในพริบตาเดียวแล้วก็พังใน
พริบตาเดียวด้วย และอีกประการที่  3 ชาวบ้านร้องเรียนมาในชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล      
ที่สนามกีฬาตรงนั้นถังขยะคนเก็บขยะตอนเช้า ชาวบ้านบอกว่าวันต่อวันแต่บางทีก็มาเก็บ 2 วัน
ครั้ง ท าให้เกิดปัญหาหมาจรจัดและปัญหามากมาย เพราะฉะนั้นให้นายกเทศมนตรี สั่งการบอก
ว่าให้ผู้รับผิดชอบตรงนี้ช่วยดูแลและท าความสะอาดให้หน่อย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณครับ ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะ
เรื่องขยะ ผมขอโทษด้วยที่พัฒนาการ ซอย 12 ผมไม่ทราบพ่ึงทราบวันนี้ ขอบคุณมาก ๆ เลย
ครับส าหรับท่านสมาชิกที่ได้แจ้ง เดียวผมรับด าเนินการให้ส่วนตะวันออกวัดก็เช่นเดียวกันนะ
ครับ นี้คือเรื่องขยะทั้งหมด ขอเรียนตรงนี้เลยนะครับว่า ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม นั่งอยู่ตรงนี้และรับทราบแล้วและจะด าเนินการให้เลย ส่วนครัวมัลลิกา ขอเรียน     
นะครับ ว่ายังไม่ได้รับตรวจรับและผมคิดว่าคงจะไม่มีการจ่ายเงินถ้าไมม่ีการแก้ไข แต่ผมคิดว่าน่า
จะต้องรื้อมากกว่าเพราะผมไปดูแล้วก็รับไม่ได้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

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

ปิดประชุมเวลา   10.30  น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 


