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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๓. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๔. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

   ๕ นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

๖. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๗. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

๘. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

๙. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

๑๐. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๑. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

3. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

4. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

5. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

6. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล - ลา 

7. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล - 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. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  
๕. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตอืนจิต จงคง  
๖. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  
๗. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  
8. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  
9. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

10. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  
11. นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา สมพงษ์ วงศ์แก้ว  
12. น.ส.ธีติมา โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธีติมา โภคากรณ์  
13. นายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการศึกษา ศาสนาฯ นิรันดร์ สุนทรอารมณ์  
14. น.ส.สายใจ บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  

(เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมและประธานสภาได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมวันนี้ 
เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาล ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้
ได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม       
(ข้อ 13 ความว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่น น าวิธีการเลือก         
รองประธานสภาท้องถิ่น  ตามข้อ 12 มาใช้บั งคับโดยอนุ โลม ข้อ 12  วิธีการเลือก               
รองประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับ
จ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด ให้เลือกรองประธานคนที่          
1 ก่อน แล้วจึงรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง        
โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่ เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
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ดังนั้น จึงให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ครับ เชิญเสนอ
ครับ เชิญนายีโสภณ โมรา เชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล 
เมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
ส าหรับวันนี้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

- รับรองถูกต้องนะครับ   - 

1. นายโชคดี หนูคีรี 
2. นายวิชัย พลายด้วง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ถือว่าดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ ได้รับการ
เลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว ในครั้งนี้นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวประจ าที่และท าหน้าที่ต่อไปครับ  

ผมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ         
สมัยที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขยายโรงงานโม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ 
ของบริษัท ผาทอง ทุ่งสง จ ากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙     
จากก าลังเครื่องจักรเดิม ๒,๙๕๑ แรงม้า ขอขยายเพ่ิม ๑,๑๖๓.๕๐ แรงม้า 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

 ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1  มีญัตติด่วนเข้ามา 1 ญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ          
พ.ศ.2565 ผมขอให้เป็นระเบียบวาระที่ 4 นะครับ 

เรื่องที่ 2  มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 7 ท่าน  
1. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ 
3. นายโสภณ เมืองทรัพย์ 
4. นายปัญญา จินาวงศ์ 
5. นายอ านวย เพ็งจันทร์ 
6. นายประจิน เนื้อเขียว 
7. นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 
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ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
ตั้งแต่หน้า 2 - 20 ท่านสมาชิกคงจะได้รับเอกสารทุกคนแล้วนะครับ  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ  

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุม   
เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม  2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขยายโรงงานโม่บด และย่อยหิน 
ครั้งที่ ๔ ของบริษัท ผาทอง ทุ่งสง จ ากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙ จากก าลัง
เครื่องจักรเดิม ๒,๙๕๑ แรงม้า ขอขยายเพ่ิม ๑,๑๖๓.๕๐ แรงม้า เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการขยายโรงงานโม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ ทะเบียน
โรงงานเลขที่ ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙ ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ถนนท่าแพใต้ 
ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบในการขยายโรงงานโม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙ ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ถนนท่าแพใต้ ต าบล 
ปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เหตุผล 

ด้วย บริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ถนนท่าแพใต้ ต าบลปากแพรก  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบในการขยายโรงงาน 
โม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙ จากก าลังเครื่องจักรเดิม 
๒,๙๕๑ แรงม้า ขอขยายเพ่ิม ๑,๑๖๓.๕๐ แรงม้า นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย การรับฟังความเห็นของ
ประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน พ.ศ. 2555 และฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. 2557 โดยส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปิดประกาศการรับฟัง
ความเห็นของประชาชน ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง และหากผู้ใดประสงค์แสดงความ
คิดเห็น ให้ไปแสดงได้ท่ีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยตรง    

โดยถือปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการ            
ให้ความเห็นในการขอขยายโรงงานโม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๓(๑)  
๘-๑/๑๙ จากก าลังเครื่องจักรเดิม ๒,๙๕๑ แรงม้า ขอขยายเพ่ิม ๑,๑๖๓.๕๐ แรงม้า             
รวม 4,114.50 แรงม้า ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการขยายโรงงาน    
โม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙ จากก าลังเครื่องจักรเดิม 
๒,๙๕๑ แรงม้า ขอขยายเพ่ิม ๑,๑๖๓.๕๐ แรงม้า รวม 4,114.50 แรงม้า ตามหลักการและ
เหตุผลข้างต้น เพ่ือแจ้งให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ และ
ด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไมม่ี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขยายโรงงานโม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ 
ของบริษัท ผาทอง ทุ่งสง จ ากัด ทะเบียนโรงงานเลขท่ี ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙ จากก าลังเครื่องจักรเดิม 
๒,๙๕๑ แรงม้า ขอขยายเพ่ิม ๑,๑๖๓.๕๐ แรงม้า กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 10 เสียง ครับ 

 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบการขยายโรงงานโม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ ของบริษัท ผาทอง ทุ่งสง 
จ ากัด ทะเบียนโรงงานเลขท่ี ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙ จากก าลังเครื่องจักรเดิม ๒,๙๕๑ แรงม้า ขอขยาย
เพ่ิม ๑,๑๖๓.๕๐ แรงม้า กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

ไม่มีครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขยายโรงงานโม่บด และย่อยหิน ครั้งที่ ๔ ของบริษัท ผาทอง ทุ่งสง จ ากัด 
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๓(๑)๘-๑/๑๙ จากก าลังเครื่องจักรเดิม ๒,๙๕๑ แรงม้า ขอขยาย
เพิ่ม ๑,๑๖๓.๕๐ แรงม้า 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปผมเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติด่วน เรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง ญัตติด่วน เรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โดยก่อหนี้
ผูกพันต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหลักการ       
และเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ       
โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

เหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการเช่ารถยนต์ จ านวน 7 คัน เพ่ือใช้ในการราชการ      
ของเทศบาล ตามสัญญาเช่าเลขที่ 292/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 มีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี และจะครบสัญญาเช่าในวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น 

เพ่ือให้เทศบาลเมืองทุ่งสง มีรถยนต์ใช้ในราชการอย่างต่อเนื่องไม่เกิดความเสียหาย       
แก่ทางราชการที่ต้องใช้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การออกตรวจติดตามงาน
ราชการของเทศบาลตลอดจนต้อนรับบุคคลส าคัญระดับประเทศ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มาตรวจเยี่ยมหรือนิเทศงานเทศบาล ประกอบกับการเช่ารถยนต์ท าให้เทศบาลสามารถ
ประหยัดค่าซ่อมแซม การสิ้นเปลืองน้ ามัน และความปลอดภัยของการใช้รถยนต์ ทั้งนี้เพราะ
รถยนต์ของเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพช ารุด เสื่อมสภาพ เป็นรถเก่ามีอายุการใช้งานนานเกิน      
10 ปี เทศบาลจึงจะด าเนินการการเช่ารถยนต์ จ านวน 8 คัน ดังนี้ 

1. รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400     
ซี.ซี. จ านวน 1 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 24,750 บาท 

2. รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซี.ซี. จ านวน 7 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 19,670 บาท 

ซึ่งการเช่ารถยนต์ดังกล่าวมาใช้ในราชการของเทศบาล ท าให้เทศบาลมีความคล่องตัว 
สามารถตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุง ค่าเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ และค่าอ่ืน ๆ อีกจ านวนมากได้ แต่การเช่ารถยนต์ของเทศบาลจะต้อง
ก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
และวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี ที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในขณะนี้ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอรับความเห็นชอบ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ โดยการก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 38 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และมีเงินรายได้ตาม
งบประมาณแล้วจึงจะจ่ายได้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพ่ือให้ความเห็นชอบตามระเบียบฯ ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชร
ด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่องตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565           
กรุณายกมือครับ 
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ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 11 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะ
ผู้บริหาร เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 
ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

ปิดประชุมเวลา   09.30  น. 

 
                                    ดาบต ารวจ      ไพโรจน์  ภิญโญ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (ไพโรจน์  ภิญโญ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว 

 


