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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 22 พฤษภาคม 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 สมาชิกสภาเทศ บาล ยงยุทธ สมทอง  

๔. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   ๕ นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๖. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

๗. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

๘. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

๙. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

๑๐. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

1๑. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

1๒. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

1๓. นายนคร  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองคํา  

1๔. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

15. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

16. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

17. นายอํานวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อํานวย  เพ็งจันทร์  

18. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ  เสนะคุณ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรดํารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

๔. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

๕. นายประเวช พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  

๖. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๗. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

8. นางนงนภัส นําผล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส นําผล  

9. นางวิมลรัตน์ รัตนบุรี พนักงานบัญชี วิมลรัตน์ รัตนบุรี แทน ผู้จัดการ 

10. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

11. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์  รัตนพันธุ์  

12. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อํานวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

13. นายสมเกียรติ บํารุงภักดิ์ ประธานชุมชนองค์การบริหารชุมชน
ตะวันออกวัดชัยชุมพล 

สมเกียรติ บํารุงภักดิ์  

14. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

15. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ         
สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน ๒๕60 

ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ต่อสัญญาเงินกู้กับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- สมาชิกสภามาประชุมครบนะครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มีทั้งหมด 11 หน้า 6 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3  
ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที่ 4  
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ 5  
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 6 
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 8  
และระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 9 - 11 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นะครับ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุม
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ  รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ก่อนเสนอญัตติในวาระที่ 3 ขอหารือท่านประธานสภานะครับ กรณีที่มีการเสนอ
หลักการ – เหตผุล เพ่ือเสนอต่อสภาแล้วหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับหลักการ - เหตุผล ที่มีอยู่ใน
ญัตติที่นําเสนอต่อสภาสมาชิกสภา ผมจําเป็นต้องเสนอโดยการอ่านต่อท่านประธานสภาหรือ        
ไม่ครับ                                                           

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอปรึกษาก่อนครับ เลขานุการสภาเข้าห้องน้ําครับ 
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นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ไม่เป็นไรครับ ยกเลิกไปเลยครับ ผมสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงได้รับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ท่านทรงชัย วงษ์วัชรดํารง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้ครับ 

หลักการ 

ขอความเห็นชอบเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑ ท่าน   

เหตุผล 

ด้วยประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งต้องด าเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่  
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาฯ จึงมีความจ าเป็นจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเพ่ือให้สภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑ ท่าน ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณา ตามข้อ ๑๔
แห่งหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เสนอชื่อได้องค์กรละ
หนึ่งคน หากปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเสนอชื่อเกินกว่าหนึ่งคน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา” 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบเพ่ือให้สภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑ ท่าน ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชร-
ด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ เชิญสมาชิกเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือจะอภิปรายเชิญครับ เชิญดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง    
ทุ่งสง กระผมขอเสนอชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้อง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม ่เชิญครับ 
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- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบคัดเลือกให้นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง         
เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

18 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบคัดเลือกให้นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ต่อสัญญา
เงินกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง  เชิญคณะผู้บริหาร
ครับ  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ต่อสัญญาเงินกู้กับธนาคาร         
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง รวม 2 สัญญา วงเงินสัญญาละ 
50,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนรับจํานํา ให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง (โรงที่ 1) ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ตามที่ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
สาขาทุ่งสง เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง (โรงที่ 1) ตาม
สัญญาเงินกู้ 2 สัญญา ดังนี้ 

1.  สัญญาเงินกู้เลขที่ 509265500382 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ซึ่งจะครบ
กําหนดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 วงเงินกู้ 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4.15 บาทต่อปี เงินกู้ท่ีใช้ไปแล้ว 30,000,000 บาท คงเหลือวงเงินที่ใช้ได้อีก 20,000,000 
บาท 

2.  สัญญากู้เงินเลขที่ 800043170034 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจะครบ
กําหนดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2560 วงเงินกู้ 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4.15 บาทต่อปี ขณะนี้ใช้วงเงินกู้เต็มจํานวน และได้รับแจ้งจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง ตามหนังสือที่ นศ 092/0313 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  
2560 ตามที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ เพ่ือให้เทศบาลเมืองทุ่งสงต่อสัญญาเงินกู้ดังกล่าว จํานวน     
2 สัญญา ตามโครงการให้สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
โดยธนาคารได้กําหนดอายุสัญญากู้เงินเครดิตเป็นคราว ๆ ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันกู้ 

เหตุผล 

เนื่องจาก ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง มีเงินทุน
หมุนเวียนและทรัพย์รับจํานํา คงเหลือ ดังนี้ 
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1.  เงินสด จํานวนเงิน         106,101.-    บาท 
2.  เงินฝากธนาคาร  11,461,418.31 บาท 
3. วงเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ที่ใช้ได้            จํานวนเงิน         20,000,000.-     บาท 
 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15  บาทต่อปี   
4. วงเงินกู้จาก ธ.กรุงไทยที่ใช้ได้ จํานวนเงิน         150,000,000.-     บาท 
 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.120 บาทต่อปี   

รวมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ 181,567,519.31 บาท  

สต็อครับจํานําคงเหลือ จํานวน 10,414 ราย จํานวนเงิน 193,643,650 บาท         

สต็อครับจํานําแยกเป็นประเภททรัพย ์ดังนี้ 
- ประเภททองคํา จํานวนเงิน 193,540,350 บาทเฉลี่ยร้อยละ 99.95 ของสต็อค 
- ประเภทนาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวนเงิน 103,300 บาท    

เฉลี่ยร้อยละ 0.05 ของสต็อค  

หนี้สิน เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง จ านวนเงิน 
80,000,000 บาท  

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.15 บาทต่อปี 
รายงานสถิติรับจ าน า – ไถ่ถอน  และรายได้ย้อนหลัง 3 ปี 

ปี 2557 รับจ าน า 42,942 ราย เงิน 822,369,600 บาท ไถ่ถอน 41,170 ราย        
เงิน 797,263,4 บาท  

ดอกเบี้ยรับจ าน า 29,330,811 บาท ก าไรทรัพย์หลุด 2,478,633 บาท  

ปี 2558 รับจ าน า 43,499 ราย เงิน 804,353,400 บาท ไถ่ถอน 42,123 ราย        
เงิน 788,966,00บาท  

ดอกเบี้ยรับจ าน า 29,802,400 บาท ก าไรทรัพย์หลุด 3,245,293 บาท  

ปี 2559 รับจ าน า 41,817 ราย เงิน 764,476,350 บาท ไถ่ถอน 41,929 ราย        
เงิน 767,307,30บาท  

ดอกเบี้ยรับจ าน า 27,995,108.25 บาท ก าไรทรัพย์หลุด 4,851,397 บาท  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความจําเป็นขอความความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาล เพ่ือขอต่อสัญญาเงินกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
สาขาทุ่งสง ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 2 สัญญา สัญญาละ วงเงิน 50,000,000 
บาท รวม 2 สัญญา จํานวนเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง (โรงที่  1) ตามเงื่อนไขของธนาคารที่ 
แจ้ งมาตามหนังสือ ธ .ก.ส.  ที่แนบมาด้วยแล้ว (โดยใช้บุคคลค้ํ าประกัน ในตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาล และผู้จัดการสถานธนานุบาล) และกําหนดอายุสัญญากู้เงินเป็น
คราว ๆ ไม่เกิน 3 ปี ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.15 บาทต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้ต่ํากว่า
การกู้เงินโดยตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาตลาดเกษตร ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.120 บาทต่อปี ซึ่งของ ธ.กรุงไทย อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 0.97 บาทต่อปี       
จึงเห็นสมควรหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ําที่สุดเพ่ือนํามาบริหารงานในกิจการ
สถานธนานุบาลให้มีต้นทุนที่ต่ําที่สุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนําเงินมาบํารุงบูรณะท้องถิ่น
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ให้กับเทศบาลต่อไปได้เพ่ิมมากขึ้น 

ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการขออนุมัติกู้เงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาล (ขอต่อสัญญาเงินกู้)  จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือรายงาน         
ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
เพ่ือพิจารณาในการขอต่อสัญญาเงินกู้ จํานวน 2 สัญญา กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ   

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผมมองว่าในปี 2558 รับจํานํา 43,499 ราย เป็นเงิน 804,353,40 บาท 
ไถ่ถอน 42,123 ราย เป็นเงิน 488,966,000 บาท หรือเป็นเงินเท่าไรกันแน่ 788,766,000 
บาท มันเป็น 7 ล้าน หรือ 7 ร้อย ถ้าบอกว่าพิมพ์ตกไปก็บอกซิครับ ว่าที่ถูกคือเท่าไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอแก้ไขเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานตกไป 
ที่ถูกคือแก้ไขนะครับตรงนี้ 

ปี 2557 รับจํานํา 42,924 ราย เงิน 822,369,600 บาท ไถ่ถอน 41,170 ราย               
เงิน 797,263,400 บาท ตกเลขศูนย์ไป 2 ตัว 

ปี 2558 รับจํานํา 43,499 ราย เงิน 804,353,400 บาท ไถ่ถอน 42,123 ราย                  
เงิน 788,966,000 ตกเลขศูนย์ไป 1 ตัว 

ปี 2559 รับจํานํา 41,817 ราย เงิน 764,476,350 บาท ไถ่ถอน 41,929 ราย               
เงิน 767,307,300 บาท ตกเลขศูนย์ไป 1 ตัว 

ขอเข้าใจตรงกันนะครับ สรุปตกเลขศูนย์ทุกปี ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือจะให้เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลชี้แจงไม่ครับ เชิญคุณประจิน    
เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว  
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอทบทวน ปี 2559 รับจํานํา 41,817 ราย เงิน 764,476,350 บาท ไถ่ถอน 41,929 ราย 
เงิน 767,307,300 บาท คือยอดที่ถูก 767 ล้านบาท ไม่ใช่ 7 แสน ใช่ไม่ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงไม่ครับ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่มีความละเอียดได้
ตรวจสอบ ขออนุญาตเพ่ือให้เกิดความชัดเจนขออนุญาตให้ผู้ช่วยผู้จัดการที่รับรองสําเนาตรงนี้     
เอาเอกสารที่ถูกต้องเพ่ือนํามาชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณพรประภา ขานทะราชา เชิญครับ 
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น.ส.พรประภา ขานทะราชา 
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางสาวพรประภา ขานทะราชา ผู้ช่วยผู้จัดการ
สถานธนานุบาล ดิฉันขออนุญาตแก้ไขตัวเลขนะคะ 

ปี 2557 รับจํานํา 42,942 ราย เงิน 822,369,600 บาท (แปดร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนหก
หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ไถ่ถอน 41,170 ราย เงิน 797,263,400 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบ
เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดอกเบี้ยรับจํานํา 29,330,811 บาท (ยี่สิบเก้า
ล้านสามแสนสามหมื่นแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) กําไรทรัพย์หลุด 2,478,633 บาท (สองล้านสี่
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  

ปี 2558 รับจํานํา 43,499 ราย เงิน 804,353,400 บาท (แปดร้อยสี่ล้านสามแสนห้าหมื่น
สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไถ่ถอน 42,123 ราย เงิน 788,966,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบแปด
ล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดอกเบี้ยรับจํานํา 29,802,400 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปด
แสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กําไรทรัพย์หลุด 3,245,293 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพัน
สองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) 

ปี 2559 รับจํานํา 41,817 ราย เงิน 764,476,350 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
หกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไถ่ถอน 41,929 ราย เงิน 767,307,300 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบ
เจ็ดล้านสามแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ดอกเบี้ยรับจํานํา 27,995,108.25 บาท กําไรทรัพย์
หลุด 4,851,397 (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ขอบคุณค่ะ                           

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญคุณโชคดี หนูคีรี ครับ 

นายโชคดี หนูคีรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง ผมขอให้ทบทวนตัวเลขใหม่อีกครั้งครับ สามพันหรือเจ็ดพันครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณพรประภา ขานทะราชา เชิญครับ 

น.ส.พรประภา ขานทะราชา 
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล 

ปีไหนค่ะ 

นายโชคดี หนูคีรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ปี 2559 ครับ ไถ่ถอน 41,929 ราย เงิน 767,307,300 บาท เจ็ดพันหรือสามพันครับ 

น.ส.พรประภา ขานทะราชา 
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล 

เงิน 767,307,300 บาท ขอโทษค่ะอ่านตัวเลขผิด 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไม่ครับ 

- ไมมี  -  

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงต่อสัญญาเงินกู้กับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

16 เสียง (สมาชิกไม่อยู่ในห้องประชุม จํานวน 2 ท่าน) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงต่อสัญญาเงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหาร
ครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าออกแบบ  
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม 
งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาลาและป้ายประชาสัมพันธ์ 
บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  เป็นเงิน    ๒๘๐,๐๐๐.-  บาท 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการอเนกประสงค์ชั้นเดียว  เป็นเงิน  ๗๓,๐๐๐.-  บาท 
ประเภท  ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) 
           ถนนยุทธศาสตร์  ซอย ๑๒  ส่วนที่เหลือ ๑,๒,๓  เป็นเงิน  ๒๐๗,๐๐๐.- บาท 
      รวมเป็นเงิน  ๒๘๐,๐๐๐.- บาท 

หลักการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอ
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาลาและป้าย
ประชาสัมพันธ์ บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง    
ไดต้ราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามลําดับ และ
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 
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เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นต้องโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าออกแบบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิ
สถาปัตยกรรม งานศาลา และป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท และขอโอนลดจาก กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการ
อเนกประสงค์ชั้นเดียว เป็นเงิน ๗๓,๐๐๐.-บาท และประเภท ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี)  ถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๑๒ ส่วนที่เหลือ ๑,๒,๓ เป็นเงิน 
๒๐๗,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐.บาท  

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง  ซึ่ ง เป็ น อํ านาจของสภาท้ องถิ่ นที่ จะพิจารณาอนุมั ติ  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑         
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ นายทรงชัย  วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

18 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม            
คณะผู้บริหารเชิญครับ เชิญคุณโสภณ โมรา เชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง   
ทุ่งสง ไม่ใช่ในวาระ ผมขอถามตรงนี้นึดนึงว่า เขต 2 ที่เข้าแผนไว้ก่อสร้างซอยร่วมใจ  คสล.        
ซอยร่วมใจไม่ทราบว่าเป็นซอยร่วมใจ 1, 2, 3 มันไม่มีไม่ทราบ ซอยไหนครับ ซอย 1 หรือไม่     
หน้าสนามกีฬาชนโค 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงครับ 

นายอนุชา  ธนาวุฒิ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายอนุชา ธนาวุฒิ ผู้อํานวยการกองช่าง 
หมายถึงในแผนงานที่เตรียมไว้ใน ปี 2561 รวมซอยร่วมใจ 1, 2, 3 ตรงหน้าบ่อนวัว (สนามชนโค) 
ครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณโสภณ โมรา เชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเพ่ิมเติม ซอยร่วมใจ 2 มาจากยุทธศาสตร์ ซอย 21 มาบรรจบหน้าหมู่บ้านณรงค์ทองให้เริ่ม  
จากประชาอุทิศ ซอยร่วมใจ 2 ไปบรรจบชนกันที่หมู่บ้านณรงค์ทอง และซอยร่วมใจ 3 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีสําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.
2560 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

 

 

ปิดประชุมเวลา   10.30  น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 


