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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

๔. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

   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. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๑. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๒. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

1๓. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

1๔. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล  ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ 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. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

๕. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๖. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๗. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

๘. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

๙. นางเกษร อุดมศักดิ์ จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน เกษร อุดมศักดิ์  

๑๐. นางเพ็ญประภา ง่วนสน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เพ็ญประภา ง่วนสน  

1๑. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

1๒. นางชุติมา โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ชุติมา โต๊ะหีม  

1๓. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

1๔. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ราตรี ชนะศักดิ์  

15. นายโชคดี อ้ิววังโส ผอ.สถ.โรงเรียนเทศบาลมัธยมวัดท่าแพ โชคดี อ้ิววังโส  

(เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมและประธานสภาได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561       
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมวันนี้ 
เนื่องจากเลขานุการสภาเทศบาล ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้
ได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม       
(ข้อ 13 ความว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่น น าวิธีการเลือก         
รองประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 12 มาใช้บั งคับโดยอนุ โลม ข้อ 12 วิธีการเลือก               
รองประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับ
จ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด ให้เลือกรองประธาน            
คนที่ 1 ก่อน แล้วจึงรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง        
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โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่ เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว ปรากฏว่าได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 

ดังนั้น จึงให้สมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวในวันนี้ครับ เชิญเสนอครับ 
เชิญคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เชิญครับ 

นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวส าหรับวันนี้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

- รับรองถูกต้องนะครับ   - 

1. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
2. นายจิตติ พรหมเพศ 

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

ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ         
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่องขอยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอด 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า ถนน
ยุทธศาสตร์) 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า เพ่ือก่อสร้างเจดีย์พระบรม
สารีริกธาตุบนเขาถ้ าตลอด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 4 ท่าน  คือ 
1. นายมนตรี  กัลยา 
2. นายโชคดี  หนูคีร ี
3. นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
4. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
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ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุม
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง           
มีทั้งหมด 20 หน้า 10 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 4  
ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที่ 4 – 5  
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที ่5 – 6  
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 6 – 9  
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 9 – 10 
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 10 – 12  
ระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 12 – 13 
ระเบียบวาระที่ 8 อยู่ในหน้าที่ 13 – 16 
ระเบียบวาระที่ 9 อยู่ในหน้าที่ 16 – 17 
และระเบียบวาระที่ 10 อยู่ในหน้าที่ 18 – 20 ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้างเชิญครับ เชิญคุณสมใจ 
สมศิริ เชิญครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน          
หลอดไฟฟ้า LED 100W) หน้าที่ 12 ข้อความเดิมหลอด LED ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 
80,000 ชั่วโมง แก้ไขเป็น หลอด LED ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย แรก 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุม   
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้ แจงประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์การศึกษา    
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เหตุผล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติ  ซึ่งนายกเทศมนตรีได้    
ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น   

จากการตรวจสอบในเทศบัญญัติ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองการศึกษา  
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทค่าครุภัณฑ์การศึกษา  
รายการโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน  ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน และโรงเรียนเทศบาล       
วัดชัยชุมพล มีข้อความค าชี้แจงงบประมาณผิดพลาดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้   

ข้อความเดิม 

๑. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา หน้าโต๊ะและเก้าอ้ีท า
จากไม้ยางพารา หน้าโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มม.X๕๕๐ มม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มม.
เก้าอ้ีมีขนาดพื้นรองนั่งไม่น้อยกว่า ๖๕๐ มม.x๓๕๐ มม.ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๙๐ มม. (จากพ้ืน
ถึงรองนั่ง) จ านวน ๗๐ ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ านวน  
๑๐๕,๐๐๐ บาท ราคาสืบทราบในท้องถิ่น รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด 

๒. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต้ะเก้าอ้ีนักเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ 
หน้าโต๊ะและเก้าอ้ีท าจากไม้เบญจพรรณ อัดประสานหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. ขาขนาด ๒๓X๔๘ มม. 
พนังหนา ๒๐X๔๘ มม. ยึดขาโต๊ะ ขนาด ๒๐X๓๔ มม. พ้ืนนั่งอัดประสานหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. 
ขนาดระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอ้ี โต๊ะกว้าง ๐.๕๕ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ ม. เก้าอ้ี กว้าง 
๐.๓๔ สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ ม. จ านวน ๒๐๐ ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อความใหม่ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา หน้าโต๊ะ
และเก้าอ้ีท าจากไม้เนื้อแข็ง พ้ืนหน้าโต๊ะหนา ๓/๔” เพลาะไม่เกิน ๒ แผ่น พนักพิงเป็นไม้เนื้อ
แข็ง หนา  ๓/๔”X๕” พ้ืนล่างหนา ๓/๔” ไม้เนื้อแข็ง โต๊ะกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๐.๖๐ ม. สูงจาก
พ้ืนไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ม. เก้าอ้ีพ้ืนนั่งท าด้วยไม้เนื้อแข็ง พ้ืนหนา ๓/๔” เพลาะ ๒ แผ่น เก้าอ้ี
กว้าง ๐.๓๕ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๘ ม. จ านวน ๒๗๐ ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท จ านวนเงิน  
๔๐๕,๐๐๐ บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ านวน ๗๐ ชุด และโรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล ๒๐๐ ชุด 

ด้วยเหตุผลความจ าเป็นข้างต้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะ
พิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป          
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 
ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 14 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่องขอยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอด 
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี       
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอดตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติขอยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอด  ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอด  

เหตผุล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติ และนายกเทศมนตรีได้   
ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

เนื่องจากทางเทศบาลเมืองทุ่ งสง  ได้รับพระบรมสารีริ กธาตุจากทางจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเห็นว่าพ้ืนที่ด้านบนบริเวณยอดเขาถ้ าตลอดนั้นมีความเหมาะสมที่จะท า
การออกแบบก่อสร้าง จึงได้มีการประสานขอความร่วมมือจาก อาจารย์ก่อเกียรติ  ทองผุด 
(ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ) ช่วยวางแผนออกแบบและก่อสร้างเจดีย์พระสารีริกธาตุบนถ้ าตลอด 
ดังนั้น เพ่ือให้โครงการปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอดและโครงการก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ    
มีการออกแบบวางผังก าหนดพื้นท่ีใช้สอยให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือทราบต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอด 
กรุณายกมือครับ 
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ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

ให้ยกเลิก 14 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม ให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอด 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีญัตติเร่งด่วนเข้ามา เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จะน าเข้าไประเบียบวาระท่ี 7 ครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า         
ถนนยุทธศาสตร์) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล      
เมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์)  ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      
หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์ 

เหตผุล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติ และนายกเทศมนตรี      
ได้ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

จากการตรวจสอบในเทศบัญญัติ  งบประมาณ ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน          
และสิ่งก่อสร้าง กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์           
มีความผิดพลาดในการค านวณยอดรวมราคาก่อสร้าง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์               จ านวน ๑๖๓,๕๐๐ บาท 
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์ 
- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม กว้างเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ช.๕๑/๖๐ 
จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑  

ข้อความใหม่ 
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์               จ านวน ๒๗๙,๗๐๐ บาท 
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์ 
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- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม กว้างเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลก าหนด แบบเลขที่ ช.๕๑/๖๐ 
จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด        
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุม      
สภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑            
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย     
วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ  

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์) 

ท่านประธานที่เคารพครับ ตามที่ผมสังเกตดูว่าการประมาณการกองช่างจะมีการ
ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง เช่น การออกแบบอะไรอย่างนี้ ผิดพลาดอยู่บ่อยมาก เช่น การสร้างอาคาร
ฉาบภายนอก ภายในไม่ฉาบ มีโคมไฟไม่มีสายไฟมันใช้ไม่ได้ ผมคิดว่า อันนี้มันเปลี่ยนแปลง     
ค าชี้แจงงบประมาณเหมือนกับการเพ่ิมงบประมาณลงไป เพราะว่าเงินมันขาดเหลือกัน            
ท่อเหลี่ยมข้อความเดิมถนนยุทธศาสตร์ 163,500 บาท แต่ถ้ามาในรายการใหม่เป็น 
279,700 บาท ขาดเหลือกัน 116,200 บาท ที่นี้ว่าการประมาณการก่อสร้าง พูดตรง ๆ นะ
ครับ ผมว่ามีการนั่งเทียนไปดูของจริงกันมั้ย ขอให้คณะผู้บริหารติดตามดูด้วยนะครับ เพราะว่า
ความเจ็บหัวจะอยู่ที่คณะผู้บริหาร เมื่อผู้รับจ้างมาท าไม่ได้ ที่นี้ผู้บริหารจะไปว่าอย่างไร ที่นี้เรา
ต้องเอาของเราครับ พลาดเกินครึ่งทั้งนั้น ไม่ใช่สูสีแต่ขาดเหลือกันมาก ตามดูด้วยเพราะว่าช่าง
ของเราก็มีความรู้ ความสามารถทั้งหมด ทั้งกอง เพราะช่างผมถือว่ามาตรฐานแต่มาค านวณ
ค่าใช้จ่ายผิดพลาดเกินครึ่งอย่างนี้ ผมคิดว่ามันไม่ใช่ครับ ผมคิดว่าไม่ได้ไปดูหน้างานหรือค านวณผิด
ยังไง ชี้แจงเหตุผลให้ผมทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณส าหรับค าตักเตือนที่จะให้ควบคุมดูแลการ
ท างาน โดยเฉพาะฝ่ายช่าง ขอเรียนตรงนี้นะครับว่า เมื่อสภาได้ตั้งประเด็นอย่างนี้แล้วผิดซ้ าซาก
บ่อยครั้งแล้วก็มีทุกงบประมาณ ผมก็ได้รับทราบเรื่องที่วัดขาดในถนนท่าแพเหนือ วันนั้นเราก็ได้
แก้ปัญหาไป 1 จุด และทราบประเด็นนี้ตอนที่เราได้ตรวจสอบก่อนแล้วว่ามันผิดและผิดเยอะ
ด้วยราคาผิด 50% ถ้าเราไม่เอาเข้ามาในสภา มันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาระบบระบายน้ าใน
ถนนยุทธศาสตร์ได้ 
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ก็ขอรับผิดจะไปด าเนินการและขอผ่านไปยังผู้อ านวยการกอง ปลัด รองปลัด ว่าให้ผู้คิด
ราคาประมาณการให้ชี้แจงด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเป็นยังไงผมคิดว่าคงตั้งกรรมการสอบ
ต่อไป ผมจะส่งคืนจังหวัดผมได้คุยกับท้องถิ่นจังหวัดแล้วว่า ถ้าระบบของข้าราชการยังเป็นอย่าง
นี้ และมีการผิดซ้ าซากอยู่ก็จ าเป็นที่จะต้องขอส่งคืนไปอบรม เพ่ือที่จะให้เขามีสติ พร้อมที่จะ
ท างานให้พ่ีน้องประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสง หากไม่พอใจผมยินดีเซ็นย้ายให้ทันที ขอเรียนไป
ยังสมาชิกสภาเทศบาลว่าจะปรับปรุงแก้ไขและพยายามที่จะให้มีความผิดน้อยลงมากกว่านี้
โดยเฉพาะในเรื่องของการค านวณ เมื่อก่อนเคยมีประสบการว่าขี่มอเตอร์ไซค์วัดด้วย             
ไมล์มอเตอร์ไซค์ ความยาวเท่าไหร่ เนื่องจากบางครั้งงานเร่งงานด่วนไปวัดจากแผนที่ภาษีบ้าง 
แต่พอวัดสเกล 1 ขีด เท่ากับ 10 เมตร ดังนั้น สิ่งที่ผิดพลาดจากเดิม ๆ ซ้ าซากอยู่ก็ต้องให้ชี้แจง 
เพ่ือให้รู้ว่าการค านวณโดยเฉพาะญัตตินี้เพราะอะไร เพราะการที่น าเสนอ คณะผู้บริหารเองก็
รู้สึกอาย เพราะว่าไม่ใช่บอกว่าผิดแล้วเราช่วยแก้ให้เขาแล้วสบายใจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เพราะ
การที่น าเสนอซ้ าซาก ผิดบ่อยครั้ง พิมพ์ผิดไม่เท่าไหร่ ในกรณีของหลอด LED เพราะว่าญัตติผม
ไปดูแล้ว ตอนแรกก็เข้าใจว่าช่างน าเสนอผิด แต่จริง ๆ แล้วน าเสนอญัตติถูกแต่พิมพ์ผิด อาจจะ
ถอดเทปมาฟัง 50,000 เป็น 80,000 อันนี้ก็เช่นเดียวกัน การวัดเป็นเรื่องส าคัญ ขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ช่วยดูแลในตรงนี้ และสามารถปรับปรุงให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การท างานมากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ ท่านประจินครับ จะด าเนินการให้ท่านนะครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ  

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์)
กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 14 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2561 (ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าถนนยุทธศาสตร์) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า เพ่ือก่อสร้างเจดีย์
พระบรมสารีริกธาตุบนเขาถ้ าตลอด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางขึ้น เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล      
เมืองทุ่งสง เรื่องขอความเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า เพ่ือก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุบน
เขาถ้ าตลอด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางขึ้น ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ในเขตป่า เพื่อก่อสร้างเจดีย์เก็บพระบรมสารีริกธาตุ        
บนเขาถ้ าตลอด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางขึ้น ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



10 
 

เหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  มองเห็นว่าพ้ืนที่ด้านบนบริเวณยอด
เขาถ้ าตลอดนั้นมีความเหมาะสมที่จะท าการออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ จึงได้มี
การประสานขอความร่วมมือจาก อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด (ผู้อออกแบบพระเมรุมาศ)        
ช่วยวางแผนออกแบบและก่อสร้างเจดีย์พระสารีริกธาตุดังกล่าว  

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใด
ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลายป่า หรือเข้า
ยึดถือหรือครอบครองป่า เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้น/หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการอนุญาต โดยแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

กองช่างได้ส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง ปรากฏว่าพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการนั้น 
จะต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ และเทศบาลได้ประสานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมป่าไม้  เ พ่ือท าการส ารวจพ้ืนที่และหาพิกัด                 
ที่จะด าเนินการขออนุญาตส าหรับก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์     
และทางข้ึน ตามพ้ืนที่พิกัดต่าง ๆ จ านวน ๑๓ จุด ดังนี้ 

๑. บริเวณถ้ าตลอด  47 P 0574653   UTM 0901949 
๒. บริเวณถนนด้านหน้าถ้ า  47 P 0574685  UTM 0901929 
๓.  บริ เ วณหน้ าบั น ไดขึ้ นศาลารอยพระพุทธบาท (ศาลา เดิ ม ในปั จ จุ บั น )                   

47 P0574697 UTM 0901921        
๔ .  บริ เ วณช าน พักทา งขึ้ น ศ าล ารอยพระ พุทธบาท  ( ศา ลา เดิ มปั จ จุ บั น )                     

47 P 0574702 UTM 0901914 
๕. บริ เวณภายในถ้ าบริ เวณศาลารอยพระพุทธบาท  47 P 0574696 UTM 

0901902 
๖. บริเวณด้านบนศาลารอยพระพุทธบาท (ศาลาเดิมปัจจุบัน) 47 P 0574702 UTM 

0901922 
๗. บริเวณถ้ าเล็กด้านล่าง (ถ้ าเย็น) ทางขึ้นด้านบน 47 P 0574719 UTM 0901916 
๘. บริเวณชานพักทางข้ึนด้านบนถ้ าตลอด 47 P 0574742 UTM 0901888 
๙ .  บริ เ วณชานพักทางขึ้ นด้ านบนถ้ าตลอด  บริ เ วณตามสู ง ตรงกลา ง เขา                    

47 P 0574739 UTM 0901880 
๑๐. บริเวณถ้ าเล็กด้านบนเขา 47 P 0574768 UTM 0901853 
๑๑. บริเวณศาลาเดิมด้านบนยอดเขา 47 P 0574741 UTM 0901846 
๑๒. บริเวณพ้ืนที่ด้านบนยอดเขาถ้ าตลอด 47 P 0574767 UTM 0901821 
๑๓. บริเวณภายในถ้ าบริเวณสูงสุด 47 P 0574807 UTM 0901831 (ข้อมูลแผน

ที่ WGS 84.) 

ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ 
-  ด้านบนเป็นสันเขามีส่วนลาดเอียง และเป็นถ้ าเป็นโพรงของหินมีการลดระดับชั้นของ

เนินเขาขนาดพ้ืนที่ที่วัดได ้โดยประมาณ กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร รูปทรงอิสระตามแนวเขา 
 - บริเวณทางข้ึนเป็นบันไดตกแต่งด้วยหินธรรมชาติ 
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จากเหตุผลและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอญัตติ       
ต่อสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า เพ่ือก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุบนเขา 
ถ้ าตลอดพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์และทางขึ้น ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า เพ่ือก่อสร้างเจดีย์พระบรม
สารีริกธาตุบนเขาถ้ าตลอด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยหลักการและเหตุผลแล้ว เผื่อประชาชน
จะถามมายังสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ คือ กระผม ผมเองเข้าใจอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงผ่าน
ไปยังประธานสภาเทศบาล เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช อยากเรียนถามฝ่ายบริหารชี้แจงได้รับมาอย่างไร แบบไหน เราจะได้ไปชี้แจง
ชาวบ้านได้ถูกในเรื่องนี้ เพราะว่าเป็นเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ และเรื่องย่อย ๆ อีกหลายเรื่องให้
ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ ได้มาอย่างไร ท าแบบไหน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ได้สอบถาม
โครงการเพ่ือที่จะให้คณะผู้บริหารได้อธิบายความเป็นไปมาว่า เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประชาคมเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การน าของท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่านสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจารย์ตรีพล      
เจาะจิตต์ และทีมข้าราชการบ านาญ ประชาคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ ที่จะ
แลกเปลี่ยนกับเทศบาลเมืองทุ่งสงและคณะประชาคมเมืองทุ่งสง ในวันนั้นมีการแลกเปลี่ยนกัน
ว่าทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ท าอะไรบ้างที่ทางจังหวัดจะได้บูรณาการสนับสนุนดูแลช่วยเหลือกัน 

หลังจากท่ีเราประชุมกันเสร็จก็ได้มีการน าเสนอโดยท่านอดีตปลัดจังหวัด ผมนึกชื่อท่าน
ไมอ่อกใครทราบช่วยบอกด้วยนะครับ ท่านบอกว่ามพีระบรมสารีริกธาตุที่อดีตท่านผู้ว่า ท่านวิชม 
ทองสงค์ ได้รับมอบจากพระสังฆราช (องค์อดีต) ว่ามอบให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือมา
ประดิษฐานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระบรมธาตุเจดีย์ 
ซึ่งจะสู่มรดกโลกอยู่แล้ว ดังนั้นก็เลยยังหาที่จะประดิษฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ ก็น าไป
เก็บไว้ที่วัดพระมหาธาตุ ซึ่งเก็บไว้ตั้งแต่สมัยผู้ว่าวิชม ทองสงค์ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนในวัน
ประชุมที่ทุ่งสง ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ท่านอดีตปลัดจังหวัดฯ ก็บอกว่า ท่านนายกฯ น่าจะเอา
พระบรมสารีริกธาตุที่พระสังฆราชมอบให้ท่านผู้ว่าฯวิชม ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะ
นั้น เก็บไว้ที่กุฎท่านเจ้าคุณของวัดพระธาตุควรที่จะเอามาไว้ที่ทุ่งสง ผมเห็นด้วยมั้ย ผมบอกว่า
ด้วยความยินดีครับ ก็เลยมีการท าประชาคม ผมไปน าเสนอในที่ประชุมของชุมชนราชบริพาร 
เปรมประชา ในวันนั้นในที่ประชุมตรงนั้น มีมติว่า เห็นด้วยในหลักการว่า ควรที่จะน ามา
ประดิษฐานไว้ที่บนภูเขาถ้ าตลอด นั้นคือ ที่มาว่าสาเหตุที่เราได้มาแล้วก็จะน ามาประดิษฐานไว้ที่
นั้น ผมก็เลยได้ปรึกษากับท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลาย ๆ คน โดยเฉพาะอาจารย์ธนภน ที่ได้มาช่วยเรา
ในเรื่องของฟ้ืนภูมิบ้านภูมิเมืองวัฒนธรรม อาจารย์ช่วยหาสถาปนิกคนออกแบบที่จะน าพระบรม
สารีริกธาตุ ไปประดิษฐ์ไว้บนภูเขาถ้ าตลอด ซึ่งถ้ามองภาพโดยที่ทุกคนมองแล้วว่าถ้าไปอยู่บน
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ยอดภูเขาถ้ าตลอด คนที่เดินทางมาจากจังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะมองเห็นเป็นจุดเด่น เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ของทุ่งสงอีกจุดหนึ่ง 
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนต้องกราบไว้ เพราะตรงนี้จะช่วยท าให้อย่างน้อยที่สุด ด้านจิตใจ ความเชื่อ
ต่าง ๆ และเป็นจุดท่องเที่ยว แต่คนที่จะออกแบบซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ ความรู้ 
ความสามารถผมบอกว่าทางเทศบาลเองท าได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ดีจริง ๆ ก็คงจะยากนะครับ 
ผมก็เลยเรียนปรึกษา อาจารย์ธนภน ท่านอาจารย์บอกว่าให้เอาคนทุ่งสง คนทุ่งสงที่ไปท า      
พระเมรุพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ท าไมไม่ประสานคนนั้น ผมก็เลยได้คิดว่าจริง ๆ ด้วยเป็นสิ่งใกล้ตัว 
เขาอาจมาช่วยบ้านเกิด ซึ่งโดยส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันรู้แต่เพียงว่าเป็นลูกพ่ีลูกน้องกับประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สจ.มนตรี รักษ์ศรีทอง ผมก็เลยโทรศัพท์หาท่าน
ประธานเพ่ือขอเบอร์โทรติดต่อประสานนัดเจอกันที่กรุงเทพมหานคร ผมอธิบายว่าขณะนี้
เทศบาลเมืองทุ่งสงท าอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่านยินดีมากที่จะช่วย 
เนื่องจากว่าท่านได้ช่วยหลายจังหวัด ท่านช่วยสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่านอยากกลับมาช่วย
บ้านเกิดก็เลยเกิดสิ่งที่เราติดต่อกัน ท่านถามผม 1 ค า ว่าท่านนายกเทศมนตรีจะเอาอย่างไรที่จะ
ให้ทางเขาออกแบบ 1.ได้ท า 2.ท าได้ 3.พิเศษ ผมบอกว่าขอพิเศษ พอดีกับน้องเขาได้ลงมาทุ่งสง
ได้โทรนัดกัน ทีมสถาปนิก ช่างของเทศบาลก็ได้น าไปส ารวจในพ้ืนที่ทั้งหมด จากการส ารวจ
ทั้งหมดแล้วเขาขอได้หรือไม่สิ่งที่จะท าให้พ้ืนที่ที่จะซ่อมแซมทางขึ้นไปพระพุทธบาท ขอให้ เขา
ออกแบบทั้งหมด ก็เลยมาเป็นในญัตติขอยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ าตลอด
ทั้งหมด ที่จะมอบภูเขาถ้ าตลอดทั้งหมด เพ่ือที่จะให้เขาออกแบบให้ทั้งหมด เขาบอกว่าเขาอยาก
ท าชิ้นงานนี้ให้กับบ้านเกิด นี่คือที่มาที่ไปว่าก็เลยน าญัตติเข้าสู่สภาในการยกเลิกโครงการ
ซ่อมแซมทางขึ้นรอยพระพุทธบาทและให้มีการออกแบบเพราะว่าขั้นตอนในการขออนุญาต 
จะต้องขออนุญาตป่าไม้และยังมีอีกหลายขั้นตอนจะต้องด าเนินการในส่วนนี้ โดยเฉพาะเรื่องของ
การออกแบบทางป่าไม้ต้องมารังวัดว่าเป็นอย่างไร ต้องมีการเจาะหินเนื่องจากการก่อสร้างต่าง ๆ 
สิ่งที่การออกแบบจะเห็นว่าฝีมือออกแบบพระเมรุพระบรมศพ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะท าให้ทุ่งสง
แบบพิเศษตามท่ีเทศบาลต้องการ 

ขอกราบเรียนต่อสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาว่านี้คือที่มาที่ไปแล้วก็จะเกิดใน
อนาคตเป็นอย่างไร ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะชมรมข้าราชการบ านาญ ได้รับทราบในเรื่องนี้
และยินดีกับเทศบาลน าเสนอโครงการนี้ ได้ผู้มีความรู้จริง ๆ อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด ที่จะเป็น
สถาปนิกการออกแบบพ้ืนที่ภูเขา เพ่ือที่จะสร้างเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เราได้รับ
มอบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้เราได้ท าหนังสือถึงท่านผู้ว่าเพ่ือที่จะให้มามอบไว้ที่ทุ่งสง 

ขอกราบเรียนนะครับว่าในวันนี้คือ ท่านองอาจ สนทะมิโน อดีตปลัดจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นคนบอกในที่ประชุมระหว่างทุ่งสงกับนครศรีธรรมราชนะครับว่า มีพระบรม
สารีริกธาตุที่ ได้รับมอบจากสมเด็จพระสังฆราช ให้กับท่านผู้ว่ าวิชม ไว้ ให้กับจังหวัด
นครศรีธรรมราช โชคดีว่าให้มาประดิษฐานที่อ าเภอทุ่งสงถือว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิอีกชิ้นหนึ่ง ที่
ออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลก ผมคงต้องเรียนอย่างนั้น พระเมรุพระบรมศพ หาไม่ได้ที่ท า
อย่างนั้นแล้วยังจะมาออกแบบให้กับเราในพ้ืนที่ ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งของเมือง
เป็นจุดขาย เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วย เป็นสิริมงคลกับเมือง
ทุ่งสงอย่างแท้จริง กราบเรียนให้ทราบเบื้องต้นครับว่าการผ่านเห็นชอบวันนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้น
นับหนึ่งเท่านั้นเอง ว่าต้องขออนุญาตทางป่าไม้ กรมป่าไม้ อาจจะต้องไปถึงคณะรัฐมนตรี เพราะ
พ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่ B1 อย่างน้อยที่สุดคือรัฐมนตรี เป็นผู้อนุมัติเห็นชอบให้ด าเนินการ 
ขอขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องนี้ เป็นเรื่องของเมืองทุ่งสงได้เจริญได้มีสิ่งดีงามอย่างนี้ ผมอยากให้มีนานแล้วที่
ภูเขาถ้ าตลอด มาในวันนี้คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ผมก็ชื่นใจ
อยากได้มาพัฒนาเมืองทุ่งสง ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงรายละเอียดมาก ๆ เราจะน าไปบอก
ประชาชน ประชาชนถามเราบอกได้ถูกว่าได้มาอย่างไร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 เขต 2      
เขต 1 ได้บอกประชาชนเรื่องนี้ ขอบคุณนายกเทศมนตรีมาก ๆ ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า เพ่ือก่อสร้างเจดีย์พระบรม
สารีริกธาตุบนเขาถ้ าตลอด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางขึ้น กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

เห็นชอบ 14 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบขอใช้พื้นที่ ในเขตป่า เพื่อก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุบนเขาถ้ าตลอด           
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางขึ้น 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติด่วน ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติด่วนต่อสภาเทศบาล      
เมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ก่อนอ่ืนต้องขออนุญาต
ประธานนะครับ ทางผู้อ านวยการ นายโชคดี อ้ิววังโส ขอแก้ตัวเลขที่แจกเอกสารให้กับท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน บรรทัดที่ 3 นับจากข้างล่างขึ้นมา ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 
เป็นเงิน 951,600 บาท คือ เลข 6 ไม่ใช่เลข 0 นะครับ  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน              เป็นเงิน     1,500,000     บาท                  

                                  รวมเป็นเงิน     1,500,000     บาท     
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 

- ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี เป็นเงิน     951,600     บาท      
- ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์       เป็นเงิน     548,400     บาท      
         รวมเป็นเงิน     1,500,000     บาท 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของ                     
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการเคมีและรายการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000      
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.  รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 951,600 บาท 
2.  รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 548,400 บาท 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ า ง  ซึ่ ง เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่ จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541      
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” ขอให้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา รวมเป็นเงิน 

1 IB1 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาด 0.75x2.40x0.85 เมตร 1 ชุด 50,000.00 50,000.00 
2 IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาด 1.20x3.20x0.85 เมตร 3 ชุด 100,000.00 300,000.00 
3 WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้างและตู้แขวนลอย 

ขนาด 0.75x10.80x0.80 เมตร 
1 ชุด 200,000.00 200,000.00 

4 ST4-25S เก้าอ้ีปฏิบัติการ 36 ตัว 1,400.00 50,400.00 
5 BA-5W/S เก้าอ้ีปฏิบัติการ 1 ตัว 5,500.00 5,500.00 
6 WDG1 กระดานไวท์บอร์ดแบบกระจก ขนาด 1.20x4.00 เมตร 1 ชุด 22,500.00 22,500.00 
7 SE-210D Emergency Shower 1 ชุด 13,200.00 13,200.00 
8 FE-120SC ตู้ดูดควัน ขนาด 1.20x2.35x0.80 เมตร 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 
9 1205819SGD/F ตู้เก็บสารเคมี ขนาด 1200x580x1920 มม. 1 ชุด 110,000.00 110,000.00 

      
 รวมราคา    951,600.00 
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รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา รวมเป็นเงิน 

1 IB1 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาด 0.75x2.40x0.85 เมตร 1 ชุด 50,000.00 50,000.00 
2 IB3 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x1.54x0.85 เมตร 6 ชุด 30,000.00 180,000.00 
3 WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้างและตู้แขวนลอย 

ขนาด 0.75x10.80x0.80 เมตร 
1 ชุด 240,000.00 240,000.00 

4 ST4-25S เก้าอ้ีปฏิบัติการ 36 ตัว 1,400.00 50,400.00 
5 BA-5W/S เก้าอ้ีปฏิบัติการ 1 ตัว 5,500.00 5,500.00 
6 WDG1 กระดานไวท์บอร์ดแบบกระจก ขนาด 1.20x4.00 เมตร 1 ชุด 22,500.00 22,500.00 

 รวมราคา    548,400.00 
      

 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เมืองทุ่งสงชั่วคราว 

อนุมัติ 14 เสียง ครับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะปรึกษาหารือคณะผู้บริหาร เชิญคุณ
ปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในวาระอ่ืน ๆ เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ขอหารือเรื่อง 

1. ถนนท่าแพใต้ ไปออกโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท ของบจากตรงไหนมาได้บ้างตรงนี้      
ซึ่งถนนขรุขระ ช ารุดมาก อยากจะให้ท าไปก่อน ขอที่บางรายก็ไม่ให้ บางคนก็ให้ผมไปพูดเขา
บอกว่าให้ท่านนายกเทศมนตรีไปคุยเอง อยากให้ท าไปก่อนประชาชนบนมาก อยากได้งบจ่าย
ขาดตรงไหนก็ได้ ท าไปพลาง ๆ ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม 

2. ถนนบ้านในหวังออกไปบริษัทเตยหอม ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วงหน้าแล้ง
อยากให้ลาดยางให้หมด มีหลายสายที่อยากให้ซ่อม เพราะถนนที่ช ารุดมีมาก 

3. ฝากถึงกองช่าง ห้องน้ าที่สวนสาธารณะ ร.9 ประชาชนบนเรื่องโถส้วม เนื่องจาก     
โถส้วมอยู่สูงเกินไป แต่อ่างล้างก้นอยู่ต่ าเวลาใช้ล้างก้นไม่ได้ล าบาก อยากให้แก้ไขอย่างมาก          
ไม่ทราบว่าออกแบบอย่างไร อยากให้แก้ไขเปลี่ยนเป็นโถส้วมชักโครก เป็นส่วนดีกับผู้สูงอายุและ
ประชาชนที่ไปออกก าลังกาย ให้รับด าเนินการในทันทีประชาชนร้องเรียนมาเยอะ 

ที่สวนพฤกษาสิรินธร ถนนหน้าสวน ถนนหน้าห้องราชาวดี สูงต่ ากันมากให้ด าเนินการด้วย 
และถนนข้างแทงค์ประปาน้ าท่วมปีที่แล้วยังไม่ได้ถมเกรงว่ารถบรรทุกผ่าน ถนนจะยุบลง ถนนใน
สวนพฤกษาสิรินธร อยากให้ด าเนินการลาดยาง ลาดปูนให้หมด ช ารุดหลายแห่ง ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ เมื่อสักครู่ท่านรองสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล ได้ประสาน
กับท่าน สจ.สมศักดิ์ แสงอารยะกุล ขอเอ่ยนามตรงนี้ ได้ยืนยันว่าจะเปลี่ยนแปลงจากถนน       
ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ไปลงที่ท่าแพใต้ใช้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรื่องห้องน้ า ได้สั่งการไปหมดแล้วว่า ซ่อมให้หมดเพราะว่า 

1. ทางเทศบาลได้เป็นเจ้าภาพกีฬายกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นเยาวชน
และประชาชน ถ้วยสมเด็จพระเทพฯ และถ้วยพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งตรงนี้ห้องน้ าปรับปรุง
ต้องให้ทัน โดยเฉพาะในปลายปีเป็นเจ้าภาพกีฬาโรงเรียนกีฬารองรับเด็ก 7,000 คน ดังนั้น 
ห้องน้ า คือหน้าตาของเมือง ผมได้ก าชับแล้วว่าต้องซ่อมแซม ส่วนถนนได้ก าชับกองช่างแล้ว
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด าเนินการก่อน ในส่วนที่จะต้องปรับปรุง เช่น ถนนรถไฟหน้าธนาคาร
สยามกัมมาจล ก็อยู่ในงบประมาณรอลงนาม และยังมีอีกหลาย ๆ เส้นที่ต้องด าเนินการ ในวัดชัย
ชุมพลทั้งหมด ระบบท่อ ในปีนี้จะแล้วเสร็จหมด ปีหน้าเราจะตั้งงบเพ่ือที่จะท าภายในให้เกิด
ความสวยงามทั้งวัด ได้เข้าแผนไว้บอกกองช่างประมาณการด าเนินการรวมถึงที่อ่ืน ๆ ด้วย        
ในส่วนนี้ หลังคาศาลาคู่เมรุวัดเขาปรีดีประมาณการเรียบร้อย ลงมือท าเร็ว ๆ นี้ หลาย ๆ เรื่องที่
เราได้รับค าร้องจากสมาชิกสภาก็ได้ด าเนินการไป แต่ว่าการประมาณการต่าง ๆ งานของเรา
เยอะมาก บางครั้งก็น่าเห็นใจทางกองช่างอย่างเร่งรีบมาก ก็ผิดเหมือนที่เราเห็น ก็ไม่ทราบเป็น
เพราะอะไร แต่เกิดขึ้นบ่อยมาก ดังนั้น สิ่งที่ท่านบอกมาก็ทยอย ๆ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ผมก็
ใจร้อนเหมือนกัน อยากให้รวดเร็วทันใจ แต่ว่าบางครั้งในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียว
ด้านอ่ืนอีก โรงเรียนอีก โดยเฉพาะโรงเรียนผมก าชับเรื่องห้องน้ าเป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกัน 
อาคารที่ออกแบบเราได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมด ก็ต้องเปลี่ยนแปลง เช่น ฝังเพดานที่โดนลมพัดก็
พังเลย ซึ่งตรงนี้ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่เรา ดังนั้น ต้องมีการแก้ไขหมดอาจจะต้องเพ่ิมงบประมาณ
ไปนิดหน่อย เพ่ือความมั่นคงแข็งแรงได้ก าชับทางกองช่าง ได้รับเงินอุดหนุนอาคารเรียนทั้งหมด 
ฝ้าเพดานที่เป็นทีบาร์ไม่เอา ขอให้แก้ไข ท าให้มั่นคงแข็งแรง ก็ได้ก าชับไปเช่นเดียวกับระบบไฟ
ต่าง ๆ พยายามที่จะปรับปรุง หลังจากติดแอร์แล้วสายไฟต้องใช้ได้ พยายามที่จะแก้จุดอ่อน 
รายละเอียดฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะดูได้ถึง รายละเอียดปลีกย่อย เพราะกลั่นกรองจากกอง
รองปลัด ปลัด ขึ้นมาถึงฝ่ายบริหารเร่งด่วน เพ่ือจะต้องท า น าเสนอให้ทันกับเหตุการณ์ 
โดยเฉพาะเรื่องการของบประมาณจากส่วนกลาง หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณที่จะ
อุดหนุนเราเช่นเดียวกัน ข้อมูลบางครั้งเวลาที่ลงมาดูมันผิด ท าให้เสียเวลายืดไปหรือถ้าออกแบบ
ไป กลับมาแบบผิด ไม่ดูให้เรียบร้อยลงมือด าเนินการก่อสร้างเกิดปัญหา ท าให้เกิดความล่าช้าไป
อีก ผมคิดว่าสิ่งนี้เราต้องช่วยดูแลกันโดนเฉพาะในการก่อสร้างงบประมาณปีหน้าหรือสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นอีกเดือนสองเดือน ผมคิดว่าปัญหานี้คงมีอยู่ แต่ถ้าทุกคนช่วยกันเราผิดก่อนแล้วแก้ไข      
มันจะยังดีกว่าปล่อยให้ผิด ๆ ไป 

การประชุมก็ถือว่ามันมีสิ่งที่ท่านต้องต าหนิฝ่ายบริหารเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เราก็ยินดี   
รับฟังว่าสิ่งที่ท่านติเป็นการก่อ เพ่ือที่จะให้งานออกมาดี ก็ยังมีอีกหลายเรื่อง  ผมก็ก าชับ
โดยเฉพาะท่านลงมาในเว็บไซค์ในไลน์ได้เลย นับว่าเป็นส่วนดีที่ท าให้ข้าราชการท างานได้
กระเตื้องมากขึ้นในการท างานได้เห็นจุดบกพร่องว่าสิ่งที่ท าแล้วปล่อยให้ยังนั้นผ่านไปไม่ได้ เพระ
ว่ามันจะเกิดอันตรายโดยเฉพาะสายไฟเหมือนในตลาดที่ปล่อยรุงรัง เป็นอันตราย สวนสาธารณะ 
ผมก าชับเรื่องไฟ ปลั๊กไฟ ช่วยตรวจสอบด้วย สายไฟที่ห้อยลงมา อย่าปล่อยให้ห้อยรุงรัง               
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รีบด าเนินการแก้ไขทันที แต่ถ้าทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตา เป็นกระบอกเสียงด้วย ท าให้งานเร็วขึ้น 
ยินดีรับและด าเนินการให้สั่งได้เลยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผมขอพูดต่อจากเพ่ือนสมาชิก เรื่อง ถนนสายทุ่งสง-นครศรีธรรมราช จากคลอง    
ท่าโหลนไปถึงสามแยกโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือฝั่งทางขวามีท่อบ าบัดเราจะแก้ไขได้อย่างไร 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาท่านประจิน เนื้อเขียว บอกว่า    
ขอด้านนึง ตอนนี้ได้สองด้านแล้วครับ ขวา-ซ้าย เพราะว่าที่ล่าช้าเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ ต้องขออนุมัติจากกรม ซึ่งขณะนี้ลงนามพร้อมที่จะด าเนินการ บริษัท CC จักรกล       
โดยเป็นที่รับทราบนะครับ จะด าเนินการในส่วนนี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอแนะน าตัวแทนประชาชนจากหมู่บ้านพัฒนา คุณเพ็ญประภา ง่วนสน ที่มาเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาฯ กับเราในวันนี้ขึ้นอีก 1 บรรทัด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ    
เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี        
พ.ศ.2561 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิด
การประชุม สวัสดีครับ 

ปิดประชุมเวลา   10.30  น. 

 
                                    ดาบต ารวจ      ไพโรจน์  ภิญโญ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (ไพโรจน์  ภิญโญ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงชั่วคราว 

 
 

 

 

 

 

 


