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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 30 ตุลาคม 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. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

๗. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

๘. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๙. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

๑๐. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

1๑. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๒. นายนคร  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองคํา  

13. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

14. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

2. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

3. นายอํานวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

4. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล - ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – 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. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  
๗. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  
8. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  
9. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

10. นางชุติมา โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ แห่งที่ 2 ชุติมา โต๊ะหีม  
11. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  
12. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อํานวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  
13. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   
14. นายมานิตย์  พรามชูบัว ผอ.สถ.ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง มานิตย์ พรามชูบัว  
15. นายเสวียน สุวรรณภักดี ผอ.สถ.ร.ร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน เสวียน สุวรรณภักดี  
16. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  
17. นางนงนภัส นําผล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส นําผล  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจ าปี 2560 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมวันนี้ เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาล ประสบ
อุบัติเหตุไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ ได้           
ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 13 ความว่า วิธีการ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่น นําวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น     
ตามข้อ 12 มาใช้บั งคับโดยอนุ โลม ข้อ 12  วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น                 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจํานวนที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด ให้เลือกรองประธานคนที่  1 ก่อน แล้วจึงเลือก          
รองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต่หากได้
มีการเลือกใหม่ เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
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ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 

ดังนั้น จึงให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ครับ เชิญเสนอ
ครับ เชิญดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอนายประจิน เนื้อเขียว เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
สําหรับวันนี้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

- รับรองถูกต้องนะครับ   - 

1. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
2. นายโชคดี หนูคีรี 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ถือว่านายประจิน เนื้อเขียว ได้รับการเลือก
ให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว ในครั้งนี้นะครับ ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวประจําที่และทําหน้าที่ต่อไปครับ  

ผมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1. การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
1.2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจําปี 

2560 ครั้งที่ 2/2560 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ         
สมัยที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 
แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561       
ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้ อ
เครื่องโทรสาร) สํานักปลัดเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน     
(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินกับธนาคาร        
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561           
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ก่อสร้างโรงบดน้ําแข็ง ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง) 



4 
 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ท่ีมี การบริหารจัดการ ท่ี ดี  ( โครงการซ่อมแซมเขื่ อนกัน ดิน ด้านข้ า ง                
วัดโคกสะท้อน) 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนค่าปรับ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ 

 ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่ 1  เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เปิดสถานธานานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที ่         
ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช จึงขอแนะนําผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ให้ทุกคน
ได้รู้จัก นางชุติมา โต๊ะหีม ครับ 

เรื่องที่ 2  การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 

ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดทํา          
ร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง และประชาคมเมืองทุ่งสงพิจารณาร่างแผนดังกล่าวแล้ว และผู้บริหารเทศบาล
เมืองทุ่งสงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 นี้แล้ว      
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 จึงนําแจ้งต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือทราบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548        
ข้อ 24 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 นะครับ 

เรื่องที่ 3  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจําปี 2560 
ครั้งที่ 2/2560 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รายงานผล
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่ งสง ประจําปี 2560 ครั้งที่ 2/2560          
ต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้ว คณะผู้บริหารจึงนําเสนอผลการติดตามดังกล่าว แจ้งให้        
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 13 (3) สําหรับ
รายละเอียดก็ตามเอกสารที่แจกให้แล้วนะครับ 

เรื่องที่ 4  มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 4 ท่าน  
1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  
2. นายมนตรี กัลยา 
3. นายอํานวย เพ็งจันทร ์
4. นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมอืงทุ่งสงชั่วคราว 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง      
มีท้ังหมด 12 หน้า ท่านสมาชิกคงจะได้รับเอกสารทุกคนแล้วนะครับ  
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ  

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี 
พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุม   
เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น       
12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอก
เสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม 
(รหัส สน.ศท.4/12) จากวงเงินค่าก่อสร้างเดิม 10,071,600 บาท เป็นวงเงินค่าก่อสร้าง  
11,102,000 บาท  

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่ งสง  ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น        
12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) จํานวน 1 หลัง ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จํานวน 9,054,300 บาท เทศบาลเมืองทุ่งสงสมทบ จํานวน 1,017.300 บาท  
งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 10,071,600 บาท นั้น 

เนื่องจากอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)  
ตามแบบแปลนเดิม มีรายการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง    
และมีประโยชน์ในการใช้งาน ที่ดีข้ึนและปลอดภัยกับผู้ใช้อาคารเรียนดังกล่าว ซึ่งมีรายการแก้ไข
เพ่ิมเติมดังรายการต่อไปนี้ 

1. ฝ้าเพดานอาคารเรียนชั้นบน จํานวน 308 ตารางเมตร เดิมเป็นฝ้าเพดาน           
ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กสังกะสี เปลี่ยนเป็น ฝ้าเพดานโครงเคร่า       
เหล็ก  1 ½” × 3” @ 0.60 X 1.20 ม. ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ขนาด 1.20 
× 2.40 ม. พร้อมทาสีน้ําพลาสติก 

2. อ่างเก็บน้ําและผนังอาคารในส่วนที่ติดกับอ่างเก็บน้ํา จํานวน 3 ชั้น เดิม ใช้วัสดุเป็น
ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ เปลี่ยนเป็น เทคอนกรีตเสริมเหล็กพรมน้ํายากันซึมในส่วนที่
เป็นอ่างเก็บน้ํา ทั้งหมด 3 ชั้น 15 ห้อง  

3. โถส้วมทั้งหมด 15 ชุด เดิมเป็น โถส้วมชนิดนั่งยองราดน้ํา เปลี่ยนเป็น โถส้วม     
ชนิดนั่งราบราดน้ํา 

4. ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างทางลาดขึ้น-ลงผู้พิการ จํานวน 1 จุด 
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รวมทั้งหมด 4 รายการ ทําให้วงเงินเพ่ิมขึ้นจากเดิม ประกอบกับราคาค่าคอนกรีต  
โครงสร้างเพ่ิมปรับขึ้นจากเดิม และค่า FACTOR F ก็ปรับขึ้นจากเดิมทําให้ราคาค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) เพ่ิมขึ้น เป็นวงเงิน     
ค่าก่อสร้าง 11,102,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน  
9,054,300 บาท เทศบาลเมืองทุ่งสงสมทบ โดยขอเบิกจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 2,047,700 บาท   

เพ่ือให้อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรงและมีประโยชน์ในการใช้งาน ที่ดีขึ้นและ
ปลอดภัยกับผู้ใช้อาคาร เกิดประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
เพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ด้วยเหตุผลความจําเป็นข้างต้น ซึ่งเป็นอํานาจของสภา
เทศบาลที่จะพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29   
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ   
สภาท้องถิ่น” 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน       
แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ       
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไมม่ี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้เพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น           
12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเขม็ (รหัส สน.ศท.4/12) กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 14 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม อนุ มัติ ให้ เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม             
(รหัส สน.ศท.4/12) 

นายวัชระ  วสนุธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปผมเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี        
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร) สํานักปลัดเทศบาล เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        
ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร) สําหรับการติดต่อประสานงาน การรับ – ส่งเอกสาร ของสํานักปลัดเทศบาล 
และกอง/ฝ่าย/งานต่าง ๆ ในองค์กร ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่าย             
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อเครื่องโทรสาร)      
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สํานักปลัดเทศบาล 
เหตุผล 

ด้วยเครื่องโทรสารของสํานักงาน ซึ่งใช้งานอยู่ที่สํานักปลัดเทศบาล ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการ ประสานงาน การรับ – ส่งเอกสารต่างๆ ของทุกกอง/ฝ่าย/งาน ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ได้เกิดชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานนาน หลังจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดหาเครื่องโทรสาร
ใหม่ เพือ่ใช้งานทดแทนของเก่าซึ่งชํารุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ แต่เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
(เครื่องโทรสาร) สํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
- ประเภทค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง เป็นเงิน  7,000 บาท 
  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล 

    รวมโอนลดเป็นเงิน  เป็นเงิน  7,000 บาท  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
- ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   เป็นเงิน  7,000 บาท 
  (จัดซื้อเครื่องโทรสาร) 

   รวมเป็นเงิน    7,000 บาท 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องโทรสาร) จํานวน 1 เครื่อง ดังนี้ 
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า 
- ป้อนกระดาษอัตโนมัติต่อเนื่อง 10 แผ่น 
- หน่วยความจําชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 12 วินาที/แผ่น 
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator 
- รองรับริการ Caller ID 

การโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอํานาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ  27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลั กษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไปหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ           
สภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติ ต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
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ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอ          
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย 
วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อเครื่องโทรสาร) 
สํานักปลัดเทศบาล กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 14 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด   
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (จัดซื้อเครื่องโทรสาร) ส านักปลัดเทศบาล 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี            
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน                       
(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2           
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สําหรับการบริหารจัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด    
ติดผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

เหตุผล 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่  6/2559 เมื่อวันที่  23 กันยายน 2558 อนุญาตให้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดตั้ ง          
สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ได้ และเพ่ือให้การจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
(เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) ขนาดไม่เกิน 18,000 BTU ประหยัดไฟเบอร์ 5 
จํานวน 1 ตัว เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยจะเปิดให้บริการ     
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ทันช่วงเปิดเทอมใหม่ เพ่ือที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน            
ของผู้ปกครองที่ต้องการใช้เงินในช่วงเปิดเทอมดังกล่าว  แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ได้   
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
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โดยจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) ภายในสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เป็นเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 ค่าใช้สอย 
 - ประเภทค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง     เป็นเงิน    21,000  บาท 
   สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล 
 รวมโอนลดเป็นเงิน   เป็นเงิน  21,000 บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 - ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  เป็นเงิน  21,000 บาท 
   (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 18,000 BTU 
ประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน 1 ตัว) 
     รวมเป็นเงิน     21,000 บาท 

การโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอํานาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ  27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไปหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ          
สภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติ ต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) ขนาดไม่เกิน 
18,000 BTU ประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับ      
อากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัต ิ14 เสียง 
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มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง) 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงินกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี           
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตร       
และสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง จํานวน 10,000,000. - บาท (สิบล้านบาทถ้วน)           
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานํา ให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่  2          
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบกู้ เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร          
สาขาทุ่งสง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 จ านวน 
10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน MLR – 0.60% ต่อปี 
(ปัจจุบัน MLR = 5% ต่อปี) ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ 5% - 0.60% = 4.40% ต่อปี     
โดยมีเงื่อนไขใช้บุคคลค้ําประกัน และกําหนดอายุสัญญาเป็นคราว ๆ ไม่เกิน 3 ปี   

เหตุผล 

เนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ได้เปิดดําเนินกิจการเมื่อวันที่     
2 ตุลาคม 2560 สถานธนานุบาลฯ ได้รับเงินอุดหนุนสําหรับเป็นทุนดําเนินการ จํานวนเงิน 
7,000,000.- บาท โดย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้รับเงินจํานวน 500,000.- บาท และ
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้รับเงินจํานวน 1,000,000.- บาท รวมรับเงินอุดหนุนสําหรับ     
ทุนดําเนินการ จํานวนเงิน 1,500,000.- บาท โดยนับตั้งแต่วันเปิดดําเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน
มีประชาชนมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ สถานธนานุบาลฯ มีความจําเป็นต้องมีเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือใช้ในการรับจํานํา เพ่ือให้การรับจํานํามีความคล่องตัวและรองรับความต้องการ
ของประชาชนผู้บริการ ปัจจุบันหลักทรัพย์ค้ําประกันหนี้เงินกู้ในการรับจํานํา เป็นทรัพย์ประเภท
ทองคํา ประมาณ 98%  โดยสถานธนานุบาลรับจํานําทรัพย์ประเภททองคํา 80% ของราคา
ทองคําแท่งรับซื้อในวันรับจํานํา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน       
ในการรับจํานําเพ่ิมขึ้น โดยในขณะนี้สถานธนานุบาลฯมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือจํานวนน้อย 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอกู้เงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง 
จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี      
ซึ่งต่ ากว่าธนาคารกรุงไทย (5.62% -  4.40%) = 1.22%  ต่อปี 

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สถานธนานุบาลฯ มีเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําและทรัพย์
รับจํานําคงเหลือ ดังนี้ 

เงินสดคงเหลือในมือ       จํานวนเงิน        47,691.00.-     บาท 
เงินฝากธนาคารคงเหลือ                                       จํานวนเงิน           160,000.00.-   บาท 
รวมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ                           จ านวนเงิน      207,691.00.-       บาท 

สต๊อคทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ                               จ านวนเงิน     1,293,700.00.-     บาท 
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สต๊อครับจํานําแยกเป็นประเภททรัพย์ดังนี้ 
- ประเภททองคํา จํานวนเงิน  1,289,800  บาท   เฉลี่ยร้อยละ 99.70 ของสต๊อค 
- ประเภทนาฬิกา จํานวนเงิน         3,900  บาท   เฉลี่ยร้อยละ   0.30 ของสต๊อค 

หนี้สิ้น   
สถานธนานุบาลฯ ไม่มีภาระหนี้สิน 

รายงานสถิติรับจ าน า – ไถ่ถอน และรายได้ ตั้งแต่วันที่ 2 - 19 ตุลาคม 2560 
รับจํานํา 93 ราย เงิน 1,293,700.- บาท ไถ่ถอน 16 ราย เงิน 38,133.- บาท 

ดอกเบี้ย 597.- บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันที่ 
รับจ าน า ไถ่ถอน 

ดอกเบี้ย 
ราย เงิน ราย เงิน 

2 ตุลาคม 2560 15 188,200 1 19,900 99.50 
3 ตุลาคม 2560 7 21,700 - - - 
4 ตุลาคม 2560 8 104,000 - - - 
5 ตุลาคม 2560 6 78,300 - - - 
6 ตุลาคม 2560 3 45,800 - - - 
9 ตุลาคม 2560 13 255,000 2 21,000 92.50 
10 ตุลาคม 2560 7 40,400 - - - 
11 ตุลาคม 2560 7 104,400 1 1,000 2.50 
12 ตุลาคม 2560 15 151,500 2 8,000 35 
16ตุลาคม 2560 6 70,000 2 23,000 107.5 
17 ตุลาคม 2560 7 112,500 1 5,000 12.5 
18 ตุลาคม 2560 3 76,000 1 14,500 72.5 
19 ตุลาคม 2560 12 174,300 6 36,000 175 

รวมทั้งสิ้น 109 1,422,100 16 128,400 597 

ยอดรับจ าน าคงเหลือ 93 1,293,700 

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ประชาชนมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ         
โดยระยะเวลาตั้งแต่วันเปิดดําเนินกิจการ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 
2560 มียอดสต๊อครับจํานํา 1,293,700.- บาท ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว              
เงินอุดหนุนที่ได้รับสําหรับเป็นทุนดําเนินการ จํานวนเงิน 7,000,000.- บาท จะสามารถ       
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานําได้ประมาณ 4 เดือน ดังนั้นเพ่ือไม่ให้การดําเนินกิจการ     
ของสถานธนานุบาลฯ ขาดสภาพคล่องในการรับจํานํา เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความจําเป็น     
ขอความความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือทําสัญญาเงินกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งสง วงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ตามเงื่อนไขของธนาคารที่   
แจ้งมาตามหนังสือ ธ .ก.ส.ที่แนบมาด้วยแล้ว ( โดยใช้บุคคลค้ํ าประกัน  ในตําแหน่ ง 
นายกเทศมนตรี ,รองปลัดเทศบาล, ผู้จัดการสถานธนานุบาล) และกําหนดอายุสัญญากู้เงินเป็น
คราว ๆ ไม่เกิน 3 ปี  ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR – 0.60% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = 5% 
ต่อปี) ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ 5% - 0.60%= 4.40% ต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้ต่ํากว่า
การกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาตลาดเกษตร ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 5.62% ต่อปี      



12 
 

ซึ่งของธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 1.22% ต่อปี  จึงเห็นสมควรหาแหล่งเงินกู้ที่มี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ําที่สุดเพ่ือนํามาบริหารงานในกิจการสถานธนานุบาลให้มีต้นทุนที่ต่ําที่สุด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนําเงินมาบํารุงบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาลต่อไป 

ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการขออนุมัติกู้เงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน   
ของสถานธนานุบาล จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือรายงานขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดต่อไป ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการ       
ขอกู้เงิน จํานวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ เทศบาลเมืองทุ่ งสงกู้ เงินกับธนาคาร             
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 14 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างโรงบดน้ําแข็ง 
ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง) เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี           
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์    
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างโรงบดน้ําแข็ง ตลาดสดเทศบาล    
เมืองทุ่งสง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โรงบดน้ําแข็ง ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
โดยมีรายละเอียด ก่อสร้างอาคารโรงบดน้ําแข็งขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร 
พร้อมคูระบายน้ําทิ้ง 
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๗๔/๖๐ เป็นเงิน    ๔๓๐,๐๐๐.-  บาท 
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โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน      ๔๓๐,๐๐๐.-  บาท 

               รวมเป็นเงิน     ๔๓๐,๐๐๐.-   บาท 

หลักการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอ
โครงการก่อสร้าง โรงบดน้ําแข็ง พร้อมคูระบายน้ําทิ้ง ตลาดสดเทศบาลเมือทุ่งสง แต่เนื่องจาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามลําดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

เนื่องจากขณะนี้ ได้มีการปรับปรุงอาคารตลาดสด เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบกับ
เทศบาลเมืองทุ่งสงต้องจัดระเบียบร้านค้าที่จอดรถและงานภูมิทัศน์ด้านหน้าตลาดสด             
ซึ่งขณะนี้โรงบดน้ําแข็งได้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าตลาดสดทั้ง ๒ ข้าง ทําให้เกิดเสียงดังรบกวน   
และน้ําขังบริเวณที่บดน้ําแข็ง ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง และทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ดังนั้น 
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จึงได้มอบหมายให้ กองช่างดําเนินการ  
วางผัง ออกแบบ และประมาณการก่อสร้างโรงบดน้ําแข็งในพ้ืนที่ ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด
อาคารขนาดกว้าง ๓.๐๐ ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมคูระบายน้ําทิ้ง ตามรายการประกอบ         
แบบเลขที่ ช. ๗๔/๖๐     

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นต้องโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน     
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท โรงบดน้ําแข็งตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐.- บาท 
และขอโอนลดจาก กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพ้ืนฐาน       
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสาม
หมื่นบาทถ้วน)  

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ซึ่ งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑          
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ลงชื่อ นายทรงชัย 
วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 3 ญัตติขอเสนอเรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561          
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงบดน้ําแข็ง
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ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กระผมไปตลาดอยู่บ่อย ๆ แล้วก็นั่งตรงไหนที่ร้านน้ําชา เขาก็ร้องเรียนมาเรื่องนี้ครับ        
ที่เราได้สร้างเป็นเรื่องที่ดีครับ เพราะว่ามันจะหนวกหูไปหมดครับ ประชาชนที่ขายของบริเวณนั้น
เขาก็ร้องเรียนมา และมีรถจอดขวางถนนตลอด ผมถ่ายรูปมาให้ดูเมื่อวันก่อนว่าขวางจริงมั้ย 
เจ้าของคนที่บดน้ําแข็ง เราก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรให้พ้นตรงนั้น วันนี้ญัตติ เข้ามาผม            
และประชาชนก็สบายใจ และอีกเรื่องหนึ่ง ผมไม่ทราบว่าจะไปสร้างตรงไหน เพราะไม่มีตรงนี้ใน
ตลาดสด จะสร้างตรงไหน ให้ฝ่ายผู้บริหารชี้แจงเป็นเรื่องที่ดี รถติดกันเยอะ จอดขวางถนนทุกครั้ง 
และอีกอย่างผมก็เข้าใจว่าเอกชนดําเนินการนะครับตรงนี้ อยากทราบว่าที่จะสร้างโรงบดน้ําแข็ง
ตรงไหนครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนว่าจะย้ายจาก
บริเวณหน้าตลาดไปหลังตลาดต้นยาง ซึ่งกําลังจะให้ออกแบบผัง และผมจะเคลื่อนย้ายบริเวณ
ข้างหน้า จะทําเป็นที่จอดรถให้เข้าไปอยู่ โดยตอนนี้กําลังดูว่าจัดระเบียบตรงนั้นอย่างไร กําลังศึกษา
ออกแบบ ร้านน้ําแข็ง 2 เจ้า กําหนดแล้วเรียบร้อยว่าต้องดําเนินการอย่างไร ทางโรงน้ําแข็งเอง     
ก็ยอมรับจะต้องย้ายและแก้ปัญหาตรงนั้นได้ในส่วนหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งบริเวณด้านหน้า หลังจาก      
ที่แม่ค้าผ้าที่อยู่ในส่วนของตลาดต้นยาง จะต้องขนย้ายขึ้นไปเดือนหน้า ซึ่งจะกําหนดวันอีกครั้ง 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะเอาผลวิจัยจากมหาวิทยาลัย       
วลัยลักษณ์ ได้ให้แม่ค้าทราบด้วย อยากให้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบในบริเวณตลาดสดใน       
แต่ละขั้นตอน ซึ่งมันค่อนข้างยากและลําบาก ในเรื่องการเคลื่อนย้ายที่จะให้แม่ค้าไปอยู่ที่ใหม่     
ต้องมีสถานที่ที่รองรับ ถ้าปรับปรุงตรงไหนต่าง ๆ ต้องใช้เวลาเงื่อนไขเวลา หากเกิดปัญหา           
ในเรื่องสถานที่ที่จะต้องปรับปรุงหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ ต่างคนต่างต้องอดทน รวมถึง      
เรื่องการจัดระเบียบจราจรด้านหน้า ซึ่งเราเห็นว่าค่อนข้างที่จะลําบาก ก็ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้น
ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ผมเข้าใจในญัตตินี้ว่าการทําเพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพเป็น     
สิ่งที่ดี แต่ผมสงสัยอยู่ว่าเมื่อเราสร้างเสร็จ ผู้ประกอบการเป็นเอกชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ให้กับทางเทศบาล หรือว่าเราเปิดฟรี หรืออย่างไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณครับสําหรับคําถาม ก็คงจะเป็นการเก็บ     
ค่าแผงเช่นเดิม เพราะว่าได้รับความร่วมมือในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างโรงบดน้ําแข็ง 
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ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง) กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน          
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างโรงบดน้ าแข็ง ตลาดสดเทศบาล
เมืองทุ่งสง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน)     
เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี เพ่ือใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน เป็นเงิน ๙๑๘,๐๐๐.- 
บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เพ่ือใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน เป็นเงิน ๙๑๘,๐๐๐.- บาท     
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมือทุ่งสงได้ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการซ่อมแซม   
เขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน งบประมาณ ๕,๘๘๐,๐๐๐.บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามหนังสือ          
ที ่นศ ๐๐๒๓.๕/๑๕๕๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น 

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบแปลน โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน
ด้านข้างวัดโคกสะท้อน เนื่องจากแบบแปลนเดิมใช้ วิธีตอกเสาเข็มอาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน
ประชาชนสองฝั่งคลอง โดยเปลี่ยนมาใช้วิธียิงคอนกรีตหล่อเป็นเสาเข็ม เพ่ือลดผลกระทบ     
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชนสองฝั่งลําคลอง จากการแก้ไขแบบแปลน 
ประมาณการ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน งบประมาณที่ใช้ ในการ
ดําเนินการเพ่ิมขึ้น เป็นเงิน ๖,๗๙๘,๐๐๐.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)         
ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน
ด้านข้างวัดโคกสะท้อน เป็นเงิน ๕,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน โดยแบ่งจ่ายจากเงินทุน
สํารองเงินสะสม จํานวน ๕ ,๘๘๐ ,๐๐๐.- บาท และจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จํานวน ๙๑๘,๐๐๐.- บาท รวมเป็นทั้งสิ้น ๖,๗๙๘,๐๐๐.- 
บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อจ่ายด าเนินการโครงการซ่อมแซม
เขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อนเป็นเงินทั้งสิ้น งบประมาณ ๙๑๘,๐๐๐.- บาท (เก้าแสน
หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง            
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสง เขต 3 เรื่องขอรับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี       
การบริหารจัดการที่ดี โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินข้างวัดโคกสะท้อนนี้ครับ ซึ่งเป็นงบประมาณ 
6,798,000 บาท อยากจะให้ดําเนินการด้วยความโปร่งใส และดําเนินการด้วยใช้วิธีการคอนกรีต
หล่อเป็นเสาเข็ม ผมเห็นที่สะพานคลองท่าโหลนมาแล้ว ซึ่งทําแล้วมันไม่สวย ครั้งนี้ขอให้กองช่าง
ควบคุมงานเวลาหล่อเสาเข็ม และพ้นจากพ้ืนน้ํามาแล้ว มันดูแล้ว ถ้าพูดภาษาใต้มันโบร๊ะ เข็ดฟัน 
ท่านไปดูที่คลองท่าโหลน ประชาชนสอบถามผมก็ถูกด่าทุกครั้งที่ร้านน้ําชา เวลาที่ขี่รถจะเห็นต้อง
ทําให้ดีกว่านี้ เงินงบประมาณหลายบาท หลายสตางค์ เงินภาษีของประชาชนในแต่ละครั้งต้อง
ควบคุมให้ดี รู้แล้วว่าตอกเสาเข็มไม่ได้ ถ้าตอกเสาเข็มได้จะสวย เสาเข็มจะดูสวย เพราะตอกไม่ได้
เป็นการสะเทือน ชาวบ้านใกล้เคียง บ้านก็ร้าวหมด คลองท่าโหลนก็เหมือนกัน ขนาดทําอย่างนั้น
บ้านยังร้าว แต่ทําแล้วให้สวยให้ตรง ทําอย่างนั้นแล้วความมั่นคงแข็งแรงมีน้อย ลองไปดูเสาเข็มมัน
ตอกที่เขาสร้างบ้าน ถ้าหล่อเสาแล้วคดอย่างนั้น ช่างทําไม่ผ่านไม่เอา แต่ของเราช่างต้องดูให้ดี    
เวลาผู้รับเหมาทําบางทีไม่ผ่าน มีปัญหา ผู้รับเหมาก็ด่าหาว่าสมาชิกมีปัญหาเยอะ สมาชิกมีหน้าที่
ควบคุมการบริหารงานของคณะนายกเทศมนตรี แล้วควบคุมไปทุกเรื่อง ไม่อย่างนั้นประชาชนก็    
ด่าเรา ด่านายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง หาว่าไม่ดูให้ดี มีส่วนได้ส่วนเสียทุกอย่าง เพราะฉะนั้นต้องทํา     
ให้ดีในหลาย ๆ เรื่อง ตรงนี้ก็เหมือนกัน หน้าวัดโคกสะท้อนคนเยอะครับแถว ๆ นั้นทําให้สวย            
ให้ดูสวยงาม จะได้พูดว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงทําสวยงามดี โดยนายกทรงชัย วงษ์วัชรดํารง            
และสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้  จะได้ปลื้มใจ นี้อะไรครับ โดนทั้งขึ้นทั้ งล่อง  ขอบคุณครับ              
ท่านประธานสภาฝากไปยังคณะผู้บริหารด้วย 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน) กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 14 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีการบริหารจัดการที่ดี       
(โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนค่าปรับตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เชิญผู้บริหารครับ 
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นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืนค่าปรับตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2560 ให้กับบริษัท โสภณวิศวกรรมก่อสร้าง จํากัด ได้ขอคืนค่าปรับตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕60 ตามหนังสือ ที่ SP37/60 ลงวันที่ ๒1 สิงหาคม 
๒๕60 

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายคืนเงินค่าปรับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่      
๑0 สิงหาคม ๒๕60 ให้กับ บริษัท โสภณวิศวกรรมก่อสร้าง จํากัด 

เหตุผล 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จ้างเหมา บริษัท โสภณวิศวกรรมก่อสร้าง จํากัด ก่อสร้างอาคาร
เรียนอนุบาล 1 (๒ ชั้น) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่ งสง ในวงเงินค่าจ้าง                
๑0,821,6๐๐.- บาท โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2559 จํานวน 6,133,0๐๐.- บาท 
และเงินสมทบจากเทศบาล จํานวน 3,188,๖๐๐.- บาท ตามสัญญาที่ 304/๒๕๕9 ลงวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕9 และบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕60     
ผู้รับจ้างต้องทํางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม ๒๕60 กําหนดการจ่ายเงิน 
๑๐ งวด ปรากฏว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕60 ค่าปรับจํานวน    
๑ วัน งวดที่ 8 เมื่อวันที่ 3 เมษายน ๒๕60 ค่าปรับจํานวน 4 วัน งวดที่ 9 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
๒๕60 ค่าปรับจํานวน 1 วัน และงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 10 เมษายน ๒๕60 
ค่าปรับจํานวน 6 วัน รวมค่าปรับผิดสัญญา จํานวน ๑2 วัน เทศบาลได้หักเงินค่าปรับผิดสัญญา
วันละ ๑0,821.60.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,859.20.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) โดยค่าปรับงวดที่ 7 งวดที่ 8 งวดที่ 9 และงวดที่ 10      
เป็นเงิน 129,859.20.- บาท ซึ่งจ่ายจากงบประมาณของเทศบาล 

ต่อมา บริษัท โสภณวิศวกรรมก่อสร้าง จํากัด ขอคืนค่าปรับผิดสัญญา  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕60 และคณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุม
งานได้มีการพิจารณาร่วมกัน โดยมีความเห็นว่า การขอคืนค่าปรับผิดสัญญาของบริษัท       
โสภณวิศวกรรมก่อสร้าง จํากัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม    
ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงได้รับการต่อสัญญาหรือคืนค่าปรับเป็นระยะเวลา ๑2 วัน นับตั้งแต่วันที่ 
30 มีนาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 10 เมษายน ๒๕60 และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง อนุมัติให้    
คืนเงินค่าปรับ จํานวนเงิน 129,859.20 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ     
เก้าบาทยี่สิบสตางค์) ตามมติคณะกรรมการเสนอ ปรากฏตามบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และช่างควบคุมงาน ลงวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕60 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

เนื่องจากเงินค่าก่อสร้างงานงวดที่ ๗ งวดที่ 8 งวดที่ 9 เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาลในปีงบประมาณ ๒๕๕9 มีค่าปรับผิดสัญญา จํานวน 6 วัน เป็นเงิน 
64,929.60.- บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) ได้นําเข้าเป็นเงินรายรับ
ของเทศบาล เมื่อวันที่ 28 เมษายน ๒๕60 และเงินค่าก่อสร้างงานงวดที่ 10 เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลในปีงบประมาณ ๒๕๕9 มีค่าปรับผิดสัญญา จํานวน 6 วัน     
เป็นเงิน 64,929.60.- บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) ได้นําเข้าเป็นเงิน
รายรับของเทศบาล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕60 ไปแล้วนั้น 
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จึ งนํ า เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เ พ่ือขออนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสม จํ านวน 
129,859.20.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) เพ่ือจ่าย
คืนค่ าปรั บผิ ดสัญญาให้ กั บบริษัท  โสภณวิ ศวกรรมก่ อส ร้ า ง  จํ ากั ด  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข้อ ๙๖ (๒) “การถอนคืนเงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น” ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่ งสง เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ่ายคืนค่าปรับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่              
10 สิงหาคม 2560 จ่ายเงินสะสมนี้ครับ แล้วก็อนุมัติจ่ายคืนค่าปรับ 129,859.20 บาท      
อยากเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังฝ่ายบริหาร กระผมก็ไม่ทราบเรื่องเหล่านี้       
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สงสัยจะเป็นมติใหม่ บรรดาสมาชิกก็คงไม่รู้ว่า
จ่ายคืน ในกรณีใดเราไม่ทราบเพราะไม่มีหนังสือเอกสารแนบมา วันที่ 10 สิงหาคม 2560          
ถ้าว่าจ่ายในกรณีก่อนหน้านั้นเราจะทราบ แต่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จ่ายในกรณีใด      
อยากทราบครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอเรียนให้ทราบว่าขาดรายละเอียดไปนิดหนึ่ง       
ผมขอเรียนว่า ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งเราเจอมาตลอด ย้อนหลังไป 2 – 3 ปี ตลอด ลักษณะ
เดียวกันนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องขอโทษด้วยที่ทางเจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลนะครับ รายละเอียด ซึ่งจริง ๆ       
แล้วเป็นการจ่ายค่าปรับ ที่เราปรับเข้ามาแล้ว คืนให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากว่ามีมติคณะรัฐมนตรี
ออกมาในลักษณะนี้ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ ในกรณีที่เขาประกาศเป็นภัยพิบัติในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ จึงจําเป็นต้องคืนให้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเราจะอ้างไม่ได้บอกว่า
ทุ่งสงน้ําไม่ท่วม ไม่มีผลกระทบในบริเวณนั้นในการก่อสร้างอะไรต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติ    
สภาคืนที่เราปรับเขามาให้กับผู้รับจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายคืน
ค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กรุณายกมือครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี         
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2560 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  10 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหรือสอบถาม           
คณะผู้บริหาร เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ  

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในวาระอ่ืน ๆ เยอะครับ หลายเรื่อง 

1. ถนนบ้านในหวัง สายหน้าสวน ออกบริษัทเตยหอม ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย      
เมื่อเดือนมกราคม 2560 ให้ดําเนินการซ่อมได้ในช่วงไหน วันไหน เพราะผ่านมานานแล้วรอจน
หมดสัญญา 

2. ถนนสายยุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านเลขานุการ เขต 2 หน้าศาลา   
ชุมชนพ่อท่านคล้าย ซอย 12 ไปออกเสริมชาติเป็นหลุมเป็นบ่อ จําได้งบประมาณผ่านไปแล้ว       
ผมอยากให้ไปถามท่านเลขานุการบ้างในแต่ละครั้ง ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ๆ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
คนสัญจรไปมามาก ให้รีบดําเนินการครับ ได้ทําการว่าจ้างหรือยัง ผมก็ไม่ทราบ ฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ 

3. การทาสีเส้นจราจร ผมอยากให้เกิดความสวยงามเหมือนกับที่ผ่าน ๆ มา ตอนที่ ขออภัยที่
เอ๋ยนาม ร.ต.ต.เจริญ สุขวัฒนา ทํางานอยู่ได้มาตรฐานครับ ช่วงนี้ไม่ทราบว่าใครทํางานตรงนี้       
อยู่ ทาสีขาว-ดําขาว-แดง ตามสะพานต่าง ๆ จะสวยงามมาก มีปัญหาจากอุบัติเหตุการจราจร        
จะได้รับการแก้ไขใครถูกผิด 

และอีกเรื่อง ผมฝากมาทางกองช่างหลายวันก่อน บริ เวณถนนชนปรีดาเยื้ อง
ธนาคารกรุงไทย เขต 1 มีหลุมอยู่หน้าร้านโกอ้วน ฝนตกหนักน้ําท่วม จะไหลลงไปรวมตรงนั้น     
แล้วไหลไปหน้าธนาคารกรุงไทย ช่วยตรวจสอบและดําเนินการให้ทันที เป็นหลุมยุบลงไป           
รถจอดไม่ได้ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณอย่างยิ่งครับท่านสมาชิก รับดําเนินการครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณโสภณ โมรา เชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล      
เมืองทุ่งสง เรื่องหน้าตลาดสด มีรถหกล้อใหญ่ ช่วงโรงเรียนเปิด 8 โมงเช้า จะขับเข้ามาหน้า     
ตลาดสด มาส่งของบริเวณสามแยกตลาดต้นยาง จะแก้ปัญหาอย่างไร จะให้เข้ามาส่งของช่วง
ประมาณ 9.30 – 10 โมงเช้า ได้หรือไม่ ขอเวลาให้ชาวบ้าน ผู้ปกครองไปส่งนักเรียนช่วงโรงเรียน
เปิด มอเตอร์ไซค์หยุดรอกันพัลวัน ต่างคนก็เร่งรีบเต็มไปหมด ขอให้ช่วยแก้ปัญหาตรงนั้น           
ให้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไม่ครับ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เกือบลืมไปครับ ประชาชนฝากถามมา ขอขยายสะพานคลองท่าโหลน ว่าฝ่ายบริหาร    
มีนโยบายหรือไม่ ผมก็ว่าจะขยายสะพานให้เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หัวสะพานคลองท่าโหลน
ไปจากนี้ด้านซ้าย เพราะถนนใหญ่มาสะพานแคบมาก อยากให้หางบตรงนี้ขยายสะพานหรือ         
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จะทําใหม่ก็ได้ครับ ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ ประชาชนอยากให้ขยาย ผมเองก็
เห็นด้วยอยากให้ขยาย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เรื่องตลาดสด เดี๋ยวจะประชุมหลังจากประชุมสภา
เสร็จ ก็คงจะแจ้งตรงนี่เพ่ือในการจัดระเบียบ เรื่องขยายสะพาน ผมขอเรียนนิดนึงว่า เราได้ประสาน
ไปทางหลวงชนบท จากส่วนกลางได้ลงมาดูแล้วว่าสะพานที่จะต้องขยายถึง 50 เมตร นะครับ 

ดังนั้น ขณะนี้กําลังประสานอยู่ที่ทางฝั่งร้านข้าวต้มยิ้มยิ้ม หัวมุมติดสะพานกําลังเจรจา 
เพ่ือที่จะขอซื้อที่ดินส่วนหนึ่ง ซึ่งจําเป็นจะต้องเป็นส่วนที่จะขยายสะพานผ่านลําคลองตรงนั้น     
ด้วยนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องจําเป็น รวมถึงฝั่งที่เราได้ขยายที่ท่านสมาชิกบอกว่าเราก่อสร้างเข่ือน
แล้วไม่เกิดความสวยงามเลยตรงนั้น ถ้าจําเป็นมีใครที่จะย้ายออกและจะขาย ทางเทศบาลยินดี        
ที่จะขยายตรงนั้น เพราะว่าเรามองด้านล่างแล้วจะเห็นได้ว่า สะพานรถไฟมีส่วนที่กว้างมาก นั้นคือ
คลองเดิม ดังนั้น สิ่งที่เกิดไปแล้ว เราจําเป็นที่จะต้องคืนกลับให้กับคลอง จะเป็นการขยายในส่วน
นั้น และแก้ปัญหาน้ําท่วม สะพานตรงนี้กําลังประสานอยู่ แต่ต้องใช้เวลามาก เพ่ือที่จะต้องเจรจา      
การจัดซื้อด้วย จึงคิดว่าสิ่งที่เราดําเนินการไม่ได้บอกว่าจะละเลย พยายามที่จะต้องทําให้มันเกิด    
การแก้ปัญหาที่เราเห็นอยู่ซ้ําซากตลอดเวลาให้สําเร็จลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจําปี พ.ศ.
2560 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

ปิดประชุมเวลา   10.15  น. 

 
                                                    ประจิน เนื้อเขียว       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายประจิน เนื้อเขียว) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว 

 


