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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 28 กันยายน 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 สมาชิกสภาเทศบาล 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. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

1๑. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๒. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

5. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

6. 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. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมษา ธนาวุฒ ิ  
๕. นายประเวช พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  
๖. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  
๗. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  
8. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  
9. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

10. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   
11. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ราตรี ชนะศักดิ์  
12. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  
13. น.ส.จิราภรณ ์ อโนทัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จิราภรณ์ อโนทัย  
14. น.ส.จิตรกานต์ พรหมเพศ พนักงานจ้าง จิตรกานต์ พรหมเพศ  
15. น.ส.นัคมน เรืองจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นัคมน เรืองจรัส  

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 5 ประจ าปี 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง ขณะนี้สมาชิก
สภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมวันนี้ เนื่องจากเลขานุการ
สภาเทศบาล ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้ งนี้ได้ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 19 วรรค
สอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
ท้องถิ่นชั่วคราว และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 13 ความว่า 
วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่น น าวิธีการเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่ น          
ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่กฎหมาย        
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด ให้เลือกรองประธานคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต่หากได้
มีการเลือกใหม่ เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก       
ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
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ดังนั้น จึงให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ครับ เชิญเสนอ
ครับ เชิญคุณนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ เชิญครับ 

นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอนายประจิน เนื้อเขียว เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
ส าหรับวันนี้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

- รับรองถูกต้องนะครับ   - 

1. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
2. นายจิตติ พรหมเพศ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ถือว่านายประจิน เนื้อเขียว ได้รับการเลือก
ให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราวในครั้งนี้นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวประจ าที่และท าหน้าที่ต่อไปครับ เชิญครับ 

 ผมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับ  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1  มีญัตติด่วนเข้ามาเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ผมจัดไว้ในระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.4. ครับ  ในญัตติ    
เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 อยู่ในระเบียบวาระที่ 4 นะครับ 

เรื่องที่ 2  มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 6 ท่าน  
1. ด.ต.ไพโรจน์  ภิญโญ  
2. นายโชคดี  หนูคีรี 
3. นายวิชัย  พลายด้วง 
4. นายปัญญา  จินาวงศ์ 
5. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ 
6. นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการค่าควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า เสีย ระยะที่  2 ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560        
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

4.1. ค่าออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งาน
ศาสนา และป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

4.2. ค่าจัดซื้อท่ีดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 
4.3. โครงการปรับปรุงโรงยิมส์ 
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4.4. ญัตติด่วน เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2560 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก าหนดภารกิจงานบริการท่ีเทศบาลจะ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
รายละเอียดท่านสมาชิกทุกท่านคงจะได้รับเอกสารรายงานการประชุมแล้ว มีท้ังหมด 20 หน้า         
จาก 1 – 20 คงจะเข้าใจและได้อ่านทุกคนนะครับ  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ  

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นะครับ 

มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุม   
เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการค่าควบคุม
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2561 เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการค่าควบคุมโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ ๒ เป็นเงิน ๔๔,๑๐๐ บาท ส่วนที่เทศบาลสมทบไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เหตุผล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณสมทบโครงการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายการค่าควบคุมงาน
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โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ ๒ ตามแผนงานเคหะและชุมชน     
งานบ าบัดน้ าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าควบคุมงานโครงการ
ก ่อส ร ้า งร ะบบรวบรวมและบ าบ ัดน้ า เ ส ีย  ร ะยะที ่ ๒  เป ็น เ ง ิน  ๑๒๙ ,๖๐๐ บาท                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง เป็นเงิน ๕,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๓,๙๐๐ 
บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติให้กันเงิน      
จ านวน ๑๒๓ ,๙๐๐ บาท ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ ่งในปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๗๙ ,๘๐๐ บาท คงเหลือจ านวน ๔๔ ,๑๐๐ บาท         
และขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จ าเป็นต้อง      
ขออน ุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินจ านวน ๔๔ ,๑๐๐ บาท ออกไปอีกไม ่เก ินหกเด ือน              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๗ วรรคสอง ความว่า “ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้
ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา       
หนึ่งปี 

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินหกเดือน ” 

ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ขอความกรุณา
น าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการ         
ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ ๒ ส่วนที่เทศบาลสมทบ 
เป็นเงิน ๔๔,๑๐๐ บาท ออกไปอีกไม่เกินหกเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไมมี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการค่าควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 12 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย ระยะที่ 2 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปผมเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
พ.ศ.2560 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

4.1. ค่าออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาลา         
และป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 280,000 บาท 
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4.2. ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 เป็นเงิน 
100,000 บาท 

4.3. โครงการปรับปรุงโรงยิมส์ เป็นเงิน 2,300,000 บาท 
4.4. โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เป็นเงิน 4,000,000 บาท 
เชิญคณะผู้บริหารครับ ขอให้เสนอแต่ละข้อนะครับ แล้วค่อยอภิปรายรวมกันนะครับ  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
1. ค่าออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาลาและป้าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ . ๒๕๖๐ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน          
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ
ปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาลาและป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
อาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเงิน  ๒๘๐,๐๐๐.-บาท  

เหตุผล 

ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาลาและ       
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท นั้น 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ (๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐) เกรงว่าอาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงมีความประสงค์      
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายค่าออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิ
สถาปัตยกรรม งานศาลาและป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาล ที่จะพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขอเสนอ    
ญัตติต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
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พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาลาและ
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท     
(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

๒. ค่าจัดซื้อท่ีดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑ ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน           
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าจัดซื้อที่ดิน
บริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 

เหตุผล 
ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 

๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและ      
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าจัดซื้อที่ดิน
บริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) นั้น 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐) เกรงว่าอาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงมีความประสงค์      
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๔๑ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด ๕ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขอเสนอ   
ญัตติต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑ เป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

๓. โครงการปรับปรุงโรงยิมส์ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน          
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการ
ปรับปรุงโรงยิมส์ เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท   
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เหตุผล 

ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงโรงยิมส์ โดยแบ่งจ่าย
จากเงินงบประมาณโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงโรงยิมส์ 
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับ
รางวัล ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ ๓ อีกจ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลา้นสามแสนบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐) เกรงว่าอาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงมีความประสงค์      
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่าย โครงการปรับปรุงโรงยิมส์ เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
(สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาล ที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ โครงการปรับปรุงโรงยิมส์ เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)      
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

๔.  โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง         
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 โดยมิได้ก่อหนี้ผู กพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 16 จุด  
โดยตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโอนเงินงบประมาณจากเงิน
ส ารองจ่ายมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) แต่มีความจ าเป็นขอกันเงินเพียง ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 (30 กันยายน 
2560) เกรงว่าอาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงมีความประสงค์      
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 16 จุด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาล ที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย     
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างเหมาติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 16 จุด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จึงขอได้โปรดน าญัตติทั้ง ๔ โครงการเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

1. ค่าออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาสนา         
และป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 280,000 บาท 

2. ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 เป็นเงิน 100,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงโรงยิมส์ เป็นเงิน 2,300,000 บาท 
4. โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เป็นเงิน 4,000,000 บาท กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 12 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

1. ค่าออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาสนา         
และป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 280,000 บาท 

2. ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 เป็นเงิน 
100,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงโรงยิมส์ เป็นเงิน 2,300,000 บาท 
4. โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เป็นเงิน 4,000,000 บาท 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  เรื่ อง ขอความเห็นชอบจัดตั้ งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก                 
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอความเห็นชอบเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เสนอการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๒ ศูนย ์คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองป่าแก ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง ให้ได้รับ
การพัฒนา การเลี้ยงดูที่ดี ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา และหลักวิชาการอ่ืน ๆ ให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นก าลังในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป จึงขอเสนอ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านพัฒนา จัดตั้ง ณ ที่ท าการชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ถนนหมู่บ้านพัฒนา ต าบล
ปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองป่าแก จัดตั้ง        
ณ ที่ท าการชุมชนเสริมชาติ (หนองป่าแก) ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งตามประกาศส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เรื่อง  มาตรฐานขั้นตอนการ
รายงานการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษา  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์การรายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภา ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน ๒ ศูนย์ ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 12 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก าหนดภารกิจงานบริการที่
เทศบาลและส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560        
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี           
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 โดยผ่านความเห็นชอบของ
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สภาเทศบาลเมืองทุ่ งสงและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามเห็นชอบ                                 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยได้ตั้งงบประมาณจ้างที่ปรึกษาวิจัยและ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน เป็นเงิน 140 ,000 บาท นั้น เทศบาลจึงขอรับ
ความเห็นชอบ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบการก าหนดภารกิจงานบริการที่เทศบาลจะส ารวจความพึงพอใจ                 
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560  

เหตุผล 

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง  ๆ 
จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการด าเนินงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ
และด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวชี้วัดเทศบาลที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี หมวด 7 ด้านความพึงพอใจของประชาชน ในการก าหนดภารกิจ/งาน/บริการ       
ที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต้องมาจากมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น  

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงในการก าหนด
ภารกิจงานบริการ ที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ประจ าปี 2560 โดยมีภารกิจงานดังนี้ 

ด้านการด าเนินงาน 

1. ด้านการศึกษา  
2. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ  
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
5. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
7. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
8. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
9. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล  
10. ด้านการรักษาความสะอาด   
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(รายละเอียดตามแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานฯและแบบสอบถามความ    
พึงพอใจที่มีต่อการบริการฯที่แนบ)  

จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการก าหนดภารกิจงานบริการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560 ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแห่งนี้    
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี   -  

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดภารกิจงานบริการที่เทศบาลจะส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560 กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 12 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดภารกิจงานบริการที่เทศบาลจะส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหรือสอบถามคณะผู้บริหาร 
เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี พ.ศ.
2560 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

ปิดประชุมเวลา   14.45  น. 
                                                    ประจิน เนื้อเขียว       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายประจิน เนื้อเขียว) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว 


