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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที ่19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 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. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๔. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

   ๕ นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

๖. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๗. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

๘. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

๙. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

๑๐. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

1๑. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

3. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

4. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

5. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

6. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - 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. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  
3. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  
๔. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  
๕. นางชุติมา โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 ชุติมา โต๊ะหีม  
๖. น.ส.ธีติมา โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธีติมา โภคากรณ์  
๗. น.ส.สายใจ บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  
8. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  
9. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  

10. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  
11. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  
12. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ราตรี ชนะศักดิ์  

(เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมและประธานสภาได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจ าปี 2560 
เวลา 10.00 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 

ดังนั้น จึงให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ครับ เชิญเสนอ
ครับ เชิญนายโสภณ โมรา เชิญครับ 
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นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล 
เมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว
ส าหรับวันนี้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- รับรองถูกต้องนะครับ   - 

1. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
2. นายจิตติ พรหมเพศ 

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

ผมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ         
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒) 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนน
ยุทธศาสตร์) 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 

 ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 7 ท่าน  
1. นายยงยุทธ สมทอง 
2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ 
3. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
4. นายมนตรี กัลยา 
5. นายโชคดี หนูคีรี 
6. นายอ านวย เพ็งจันทร์ 
7. นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
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ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 
ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
ตั้งแต่หน้า 1 - 7  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ  

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 ประชุม   
เม่ือวันที ่28 พฤศจิกายน  2560 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เชิญผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสม
เทศบาลเ พ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองทุ่ งสง แห่งที่  2             
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
แห่งที่ 2 จ านวน 3,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๘ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการ
พาณิชย์ หากมีความจ าเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงิน
ยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   

เหตุผล 

เนื่องจากประชาชนมาใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2       
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้เงินทุนหมุนเวียนในการรับจ าน าไม่เพียงพอ และสถานธนานุบาลฯ อยู่ระหว่าง
ด า เนินการขอกู้ เ งิ นกับธนาคาร -เ พ่ือการ เกษตรและสหกร์การ เกษตร จ านวนเงิน 
10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือให้กิจการสถานธนานุบาลฯไม่สะดุดหยุดลง      
และสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้มาใช้บริการได้  จึงขอยืมเงินสะสมเทศบาล 
จ านวน 3,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ  
รายละเอียดสถานะการเงินของสถานธนานุบาลฯ ณ วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕60 ดังนี้ 

- เงินสดคงเหลือที่ส านักงาน จ านวน 10,266.- บาท 
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร บัญชีออมทรัพย์ 359,844.15 บาท 
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง บัญชีออมทรัพย์  1,360,000.- บาท 
- ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ    359 ราย    เงิน 5,641,900.-   บาท 
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ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการขอยืมเงิน
สะสมเทศบาล จ านวนเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ต่อไป  ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ           
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไมม่ี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ ๒ กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 11 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลยืมเงินสะสมเทศบาลเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ ๒ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปผมเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล    
เชิญผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ    
ท ากิจการนอกเขตเทศบาล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบท ากิจการ     
นอกเขต ขุดคอสะพาน ถนนสายบ้านหนองแสง และด าเนินการซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์
ให้กลับสู่สภาพเดิม      

เหตุผล 

ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่อ าเภอ    
ทุ่งสงและได้เกิดน้ าท่วมขังภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น บริเวณส านักงานเทศบาล        
เมืองทุ่งสง, ถนนชนปรีดา, ถนนท่าแพใต้, บริเวณชุมชนบ้านในหวัง, บริเวณชุมชนเสริมชาติ,  
ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล และหมู่ที่ ๒ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บริเวณชุมชนเขากลาย และหลายพื้นที่ เป็นต้น 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รายงานให้นายอ าเภอทุ่งสง
ทราบถึงจุดวิกฤตที่ต้องแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง โดยต้องด าเนินการขุดลอกถนน สายหนองแสง
บริเวณหน้าฝายน้ าล้นควนกรด เพ่ือระบายน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วม และเทศบาลเมืองทุ่งสงได้
ด าเนินการขุดลอกฝายควนกรด ท าให้น้ าที่ระบายออกไปได้ ประกอบกับหนังสือที่ว่าการอ าเภอ
ทุ่งสง ที่ นศ ๐๖๑๘/๓๙๙๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์เนื่องจากอุทกภัย ให้กลับสู่สภาพเดิม เนื่องจากเกรงว่าในช่วง
หน้าแล้งน้ าก็จะมีไม่เพียงพอที่จะใช้ท าให้ประชาชนที่ท าอาชีพการเกษตรได้รับความเดือดร้อน  
บัดนี้ วิกฤตน้ าท่วมได้ผ่านพ้นมาหลายวันแล้ว จึงจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม คันดินกั้นน้ าให้
กลับสู่สภาพเดิมเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรได้มีน้ าใช้ในช่วงหน้าแล้ง 
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โดยด าเนินการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ า 

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ .  ๒๔๙๖ มาตรา ๕๗ ทวิ  ประกอบกับค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๖๑/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔ เทศบาลจะท ากิจการนอก
เขตได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบท ากิจการ     
นอกเขต ขุดคอสะพาน ถนนสายบ้านหนองแสง และด าเนินการซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์
ให้กลับสู่สภาพเดิมจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   
เมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตเทศบาลที่หน้าฝายน้ าล้น   
ควนกรด เพ่ือระบายน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เมื่อวานซืนผมอยากจะเรียนถามประธานผ่าน         
ไปยังฝ่ายบริหาร การแก้ปัญหาตรงนี้ก็ดีอยู่แล้ว ที่ได้ขุดให้น้ าไหลไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนก็ชื่นใจ
ว่าน้ าท่วมแล้วไม่อยู่นาน ไหลไปอย่างรวดเร็ว ไหลไปเลย ผมก็ชอบใจว่าท่านนายกเทศมนตรี      
เมืองทุ่งสง มีวิสัยทัศน์ตรงนี้ร่วมกับท่านนายอ าเภอทุ่งสงได้เสนอมาแล้วนั้น ผมอยากว่า ท าอย่างไร
ให้มันเรียบร้อยเราไม่ต้องขุดทุกปีครับ ท าอะไรที่ไม่ต้องขุดทุกปี เสียงบค่าใช้จ่ายทุกปี ท าครั้งเดียว
ให้ผ่านไปเลยให้เรียบร้อยไปเลยจะได้หรือไม่ครับ มันอยู่นอกเขตเทศบาล เราก็ปรึกษาหารือกับ
เทศบาลควนกรด ท่านนายกเก่งอยู่แล้ว อยากจะเรียนให้ท าตรงนี้ไม่ต้องขุดทุกปี ไม่ต้องเสียงบทุกปี 
ท าครั้งเดียวผ่านไปให้เรียบร้อยจะได้ไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วง ผมเองก็เช่นเดียวกัน
ครับ อยากจะให้เป็นการก่อสร้างถาวร ขอเรียนนะครับว่า จากวันที่พระราชทานเพลิงศพที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง อาจารย์ประเวช พรหมปาน (ขอเอ่ยชื่อที่ท่านล่วงลับไปแล้ว) นะครับว่า 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งกับผมว่า สะพาน 20 ล้านบาท ที่เราขุดอยู่ตลอด ท่านได้เสนอเรื่อง
ผ่านไปยังกลุ่มจังหวัดในการแก้ไขในส่วนนี้ได้รับอนุมัติแล้ว ท่านสั่งให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน       
ขอเรียนว่าในปีงบประมาณ 2562 เราจะได้สะพานความยาว 100 เมตร ที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ที่  
เราไม่ต้องไปขุดและตัวฝายทางชลประทานก็รับไปด าเนินการเข้าแผนในปี 62 เราต้องติดตาม
ต่อไปนะครับว่าในส่วนนี้จะได้รับอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งหรือไม่ ก็จะรายงานให้สภาทราบต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไมม่ี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ เทศบาลท ากิจการนอกเขตเทศบาล            
กรุณายกมือครับ 
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ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 11 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลท ากิจการนอกเขตเทศบาล             

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปผมเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒) เชิญผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑          
(ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒) 
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๑ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒ 

เหตุผล 

ด้วยตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่าน
คว าม เห็ น ชอบของสภ า เทศบาล เ มื อ งทุ่ ง ส ง  และผู้ ว่ า ร า ชกา ร จั งห วั ด ได้ อนุ มั ติ                     
และนายกเทศมนตรีได้ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

จากการสอบตรวจสอบในเทศบัญญัติ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่า ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้าน     
ในหวัง ซอย ๒ มีความผิดพลาดในการระบุสถานที่ก่อสร้างผิด จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้   

ข้อความเดิม   
ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านใน

หวัง ซอย ๒เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) 
ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒ 

๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวมทั้ง ๒ ข้างไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ เมตร   

๒. ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจรถนน คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๔๕-
๖.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๓๔.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร 

๓. ฝังท่อลอดระบายน้ า ความยาว รวมทั้งสองข้าง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมดาดหินใหญ่ยาแนวปากท่อ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่     
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ช. ๕๓/๖๐ จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ แบบ ผ. ๐๑ 

ส าหรับค่าก่อสร้าง ถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี)           
ถนนบ้านในหวัง ซอย ๓ งบประมาณ จ านวน ๒,๐๙๗,๑๐๐ บาท สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เห็นชอบ
ให้ตั้งจ่าย ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ        
ซอยร่วมใจพัฒนา ๒ เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๒๑ ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑,๐๙๗,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ       
(พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

ข้อความใหม่ 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้าน      

ในหวัง ซอย ๒ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็น
รางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒ 

๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวมทั้ง ๒ ข้างไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ เมตร   

๒. ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจรถนน คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๔๕-
๖.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๒๓๔.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร 

๓. ฝังท่อลอดระบายน้ า ความยาว รวมทั้งสองข้าง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมดาดหินใหญ่ยาแนวปากท่อ  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่       
ช. ๕๓/๖๐ จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ แบบ ผ. ๐๑ 

ส าหรับค่าก่อสร้าง ถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี)           
ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒ งบประมาณ จ านวน ๒,๐๙๗,๑๐๐ บาท สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เห็นชอบ
ให้ตั้งจ่าย ค่าก่อสร้างถนนคสล.และท่อ ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้าน
ในหวัง ซอย ๒ ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๐๙๗,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๒) จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท      
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล          
เมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒) กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 11 เสียง ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบน
เป็นรางวี) ถนนบ้านในหวัง ซอย ๒) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปผมเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนน
ยุทธศาสตร์) เชิญผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ระเบียบวาระที่ 6 ในญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายระจ าปี พ.ศ.2561 ขอถอนก่อนเนื่องจาก
ประมาณการณ์ตัวเลขเพ่ิมขึ้นจากท่ีต้องเสนอสภาอนุมัติ จึงขอถอนก่อนขอเข้าประชุมในครั้งต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอถอนระเบียบวาระที่ 6 นะครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะ
ผู้บริหาร เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เราได้ท าคูระบายน้ าที่ถนนยุทธศาสตร์จากศาลาพ่อท่านคล้ายไปสุดเขตเทศบาล          
คูระบายน้ าตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมอยากให้ทางเทศบาลไปซ่อมแซมถนนที่ติดอยู่กับคูระบาย
น้ าที่มันช ารุดอยู่ ขอกราบเรียนแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ซึ่งในวาระอ่ืน ๆ ประชาชนฝากถามมาว่า ถนนท่าแพใต้ ซอยโรงเรียนมัธยมวัดท่าแพ     
คูรางวีช ารุด ประชาชนฝากถามมาว่าอยู่ในประกันหรือว่าพ้นประกันแล้ว ถ้าพ้นประกันแล้วเรา      
จะได้ซ่อม ผมไปดูแล้วคูรางวี 3 ฝาที่ไม่แข็งแรง มีรถเหยียบและหลุดลงไปเลย อันตรายในช่วงนี้     
ให้ผู้รับเหมามาซ่อม ถ้ายังมีประกันคูสายไดโนเสาร์ถนนท่าแพ และการลาดยางไม่สม่ าเสมอ           
ถนนคดเคี้ยว ดูแล้วผู้รับเหมาไม่ช านาญการ แต่ว่าของเราฝ่ายการช่างต้องดูให้ดี เวลาผู้รับเหมา    
ผู้รับจ้างไปท างาน ต้องควบคุมให้ดี มันมีแบบนี้ ประชาชนก็ถามผมไปดูแล้วแต่ละครั้งคราว          
มันเกิดความเสียหาย ไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ขอบคุณครับท่านประธานสภาครับ 



10 
 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ของสมาชิกสภา เรื่องที่ 1 ถนนยุทธศาสตร์รับ
ด าเนินการ เรื่องที่ 2 ถนนท่าแพใต้ เห็นด้วยนะครับตามที่ท่านสมาชิกได้เสนออยู่ในประกันได้ท า
หนังสือแจ้งไปแล้ว ครั้งที่ 1 ถ้ายังไม่ท าก็จะด าเนินการตามระเบียบ ครั้งที่ 2 ถ้าไม่ด าเนินการทาง
เทศบาล ก็จะหาผู้มาท าโดยหักเงินประกันด าเนินการ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะผู้บริหาร เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจ าปี พ.ศ.
2560 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

ปิดประชุมเวลา   10.30  น. 

 
                                    ดาบต ารวจ      ไพโรจน์  ภิญโญ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (ไพโรจน์  ภิญโญ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว 

 


