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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 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. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๔. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   ๕ นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๖. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

๗. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

๘. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๙. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

๑๐. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

1๑. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๒. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

1๓. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

1๔. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   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. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๕. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๖. นางอารีย์ สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อารีย์ สุวรรณา  

๗. นางชุติมา โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ชุติมา โต๊ะหีม  

๘. นายสืบพงค์ ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 สืบพงค์ ธรรมภิบาลอุดม  

๙. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

๑๐. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

1๑. นางอัจฉรา แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัจฉรา แผ่นทอง  

1๒. นายเจริญพร วงศ์อักษร ชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร  

1๓. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  

1๔. นายจ าเริญ ขุนเพ็ชร ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา จ าเริญ ขุนเพ็ชร  

15. นางฐาปนี จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ฐาปนี จ านงลักษณ์  

16. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

17. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

18. นายสุจินต์ สมทรง ชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง   
ทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7/2561 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561 
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ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล) 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
คสล. และท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก  

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด 

ระเบียบวาระที่  9 ญัตติ เรื่ อง  ขอรับความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ 

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นคณะกรรมการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืน ๆ 
         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรี ยนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2561 
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7/2561 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง แก้ไขเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7/2561 

ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และที่ประชุมประชาคม เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาดังกล่าว และเสนอ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 แล้วนั้น 
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จึงน าเสนอให้สภาเทศบาลทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก
ให้กับทุกท่านแล้วนะครับ 

เรื่องที่ 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 4 ท่าน  คือ 
1. นายมนตรี  กัลยา 
2. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
3. นายโสภณ  โมรา 
4. นายปัญญา  จินาวงศ ์

เรื่องท่ี 3 ขอต้อนรับตัวแทนจากชุมชน นายเจริญพร วงษ์อักษร ประธานคณะกรรมการองค์การ
บริหารชุมชนยุทธศาสตร์ และนายเจริญ ขุนเพ็ชร ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา ตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561      
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี     
พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มีทั้งหมด 9 ระเบียบวาระ 6 หน้า 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3   
ระเบียบวาระที่ 2 อยู่ในหน้าที่ 3 – 4  
ระเบียบวาระที่ 3 อยู่ในหน้าที่ 4  
ระเบียบวาระที่ 4 อยู่ในหน้าที่ 5  
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 5 
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 5 
ระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 5 
ระเบียบวาระที่ 8 อยู่ในหน้าที่ 5 – 6   
และระเบียบวาระที่ 9 อยู่ในหน้าที่ 6  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
ประชุมเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เชิญครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
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เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขอยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
แห่งที่ 2 จ านวน 2,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก-จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๘ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการ
พาณิชย์ หากมีความจ าเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงิน-สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงิน
ยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   

เหตุผล 

เนื่องจากช่วงเปิดภาคเรียนเดือนพฤศจิกายน 2561 คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมา    
ใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เงินทุนหมุนเวียนใน
การรับจ าน าไม่เพียงพอ ซึ่งสถานธนานุบาลฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขอกู้เงินกับธนาคาร         
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง จ านวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้าน
บาทถ้วน) เพ่ือให้กิจการสถานธนานุบาลฯไม่สะดุดหยุดลง และสามารถช่วยเหลือประชาชน            
ผู้ เดือดร้อนให้มาใช้บริการได้ จึงขอยืมเงินสะสมเทศบาล จ านวน 2,๐๐๐,๐๐๐.- บาท          
(สองล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ  

รายละเอียดสถานะการเงินของสถานธนานุบาลฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕61 ดังนี้ 
- เงินสดคงเหลือที่ส านักงาน จ านวน 44,923.68 บาท 
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร บัญชีออมทรัพย์ 5,561.84 บาท 
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง บัญชีออมทรัพย์ 4,080.40 บาท 
- เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง วงเงิน 10,000,000.- บาท 

ใช้ไป 7,690,176.39 บาท คงเหลือ 2,309,823.61 บาท 
- เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง วงเงิน 10,000,000.- บาท 

ใช้ไป 10,000,000.- บาท คงเหลือ   -   บาท 
- ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ  1,553 ราย เงิน 25,323,600.-   บาท 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการขอยืมเงิน
สะสมเทศบาล จ านวน  2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย 
วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยืมเงินสะสมเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล       
เมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เชิญครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงิน ๑๓,๔๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพัน
สี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินคืนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์           
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่  ๓ 

เหตผุล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ     
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ ๓ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า ได้รับรายงานข้อมูลจ านวนสัตว์
ควบคุม (สุนข/แมว) ตามการส ารวจรอบที่  ๒ และได้จัดท าข้อมูลประกอบการจัดสรร
งบประมาณส าหรับจ านวนสุนัขและแมว จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งก ารจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ   
งวดที่ ๓ ดังนี้ 

๑. อุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ ๓ ส าหรับค่าการส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 
(การส ารวจรอบที่ ๒ ของปีงบประมาณ) ตัวละ ๓ บาท จ านวน  ๓๙๗ ตัว เป็นเงิน ๑,๑๙๑ บาท 

๒. เงินอุดหนุนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี งวดที่ ๓ โดยสนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตัวละ ๓๐ บาท จ านวน 
๔,๐๙๙ ตัว เป็นเงิน ๑๒,๒๙๗ บาท ส าหรับจ านวนสุนัขและแมวที่เพ่ิมข้ึน 

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า   
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินอุดหนุนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ       
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า        
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน
เป้าหมายจริง ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป ให้ส่งคืนที่ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
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ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับจัดสรรจ านวนงบประมาณเกินเป้าหมาย จึงขอส่งคืน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน ๑๓,๔๘๘ 
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) แต่เนื่องจากยอดเงินจ านวนดังกล่าว ที่ได้รับ
การจัดสรรตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลเมืองทุ่งสงไปแล้ว จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม     
เพ่ือจ่ายเป็นเงินคืนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค         
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ ๓ 

ซึ่งเป็นอ านาจของสภาที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

ให้กระท าได้ เฉพาะกิจ ซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้         
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด”        
ซึ่งปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมคงเหลือ จ านวน ๑๔,๗๗๓,๔๒๘.๗๑ บาท เพียงพอที่               
จะด าเนินการได้ จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็น เป็นเงิน ๑๓,๔๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)           
เพ่ือจ่ายเป็นเงินคืนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ ๓ ให้แก่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
เพ่ือน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน โดยถือตามระเบียบการ     
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป ตามหนังสือ
จังหวัด ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๑๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอได้โปรดน าเสนอต่อ   
ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ          
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล      
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล) เชิญครับ 
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นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนาย สมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562          
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล 
โดยมีรายละเอียด ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร  
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักความยาวรวมทั้ง ๒ ด้านไม่น้อยกว่า ๔๗๓.๐๐ เมตร 

ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๕๔/๖๐       เป็นเงิน    ๑,๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
           รวมเป็นเงิน         ๑,๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง    เป็นเงิน  ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

     รวมเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 

ตามนโยบาย นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล งบประมาณ ๑,๑๙๕,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
เกา้หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้ตั้ งงบประมาณไว้  ดังนั้น            
เพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนดให้มีการแบ่งจ่ายจากเงินงบประมาณ 
โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าภายในวัดชัยชุมพล เป็นเงิน ๑,๑๐๐ ,๐๐๐.-บาท โดยโอนลดจากกองช่าง แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  
เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท และจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัลอีกจ านวน ๙๕,๔00.-
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บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๙๕,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป     
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล 
ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอผ่านประธานมายังสภาเพ่ือให้พวกเราสมาชิกสภาได้คัดกรอง       
กลั่นกรองในการกระท าของการท างานของแผนงานก่อสร้างคูระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล แบบ
แปลนผมอยากรู้ว่าท าแบบไหน เพราะชาวบ้านรู้ข่าวก็ดีใจ ภาพลักษณ์ ภาพรวม ที่ได้ระบายน้ า
ในวัดชัยชุมพลไม่ให้ท่วมขัง มันมีปัญหาคาราคาซังมาโดยตลอด 4-5 ปีมาแล้ว แต่ตรงนี้แบบ
แปลนที่กองช่างของเทศบาลไปวางแผน แล้วศึกษาวิถีชีวิตการไหลของน้ าแล้วหรือยัง แบบว่าถ้า
น้ ามาจากตรงหน้าวัดเข้าไปในวัดชัยชุมพล น้ าท่วมขังเราจะระบายไปทางไหนไปลงที่ไหนนี่ คือ
ประเด็นที่ 1 ที่ชาวบ้านถามมา และ 2. ท่อระบายน้ า 40 ซม. การบริหารจัดการดูแลไป
ข้างหน้า เรามีปัญหาต้องวางท่อตรงนี้จะให้เราใช้บริการนักโทษเข้าไปขุดลอกภายในท่อ เราใช้ได้
หรือไม่ ท่อมันเล็ก แต่ว่าจริง ๆ แล้วในเรื่องการด าเนินการตามที่ผมทราบมาจากบริษัท       
ห้างร้านต่าง ๆ ที่ขายท่อ บลส. ท่อระบายน้ าท่อ 100 เมตร เขาสร้างประมาณ 1 พันบาทต่อ
ท่อ ถ้าประมาณท่อตรงนี้ 40 ซม. ก็มันน่าจะราคาลดลง ผมคิดผมติติงตรงนี้เรื่องนี้ แต่ผมให้ผ่าน
สภาอยู่แล้ว แต่ที่ติติงงบประมาณตรงนี้ที่เหลือจ่ายเราจะได้ท าประโยชน์ในเรื่องอย่างอ่ืนอีก นี้
จริง ๆ แล้วการด าเนินการลูกละพันบาท 500 ลูกก็ 500,000 บาท คิดตัวเลขง่าย ๆ        
และท่อพักอย่างน้อย 50 หรือ 100 ลูก 5 เมตร ต่อ 1 ลูก ถ้าคิดค านวณง่ าย ๆ ประมาณ      
ลูกละ 2,000 บาท ประมาณ 700,000 บาท แต่ตรงนี่เราตั้งงบรายจ่ายไป 1,190,000 
บาท ผมว่ามันเกินไปไม่นี้คือประเด็นที่ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร 
เพราะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าและในอนาคตเราต้องตรวจสอบดูแลเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดกั บ    
พ่ีน้องประชาชนและอย่างน้อยที่สุด ศาสนสถานที่เราจะต้องดูแลกันในเรื่องอย่างนี้กราบเรียน
ท่านประธานว่าให้ทางฝ่ายกองช่างบอกแปลนมา ว่าจะลงไปทิศทางไหนเพ่ือระบายน้ าภายใน         
วัดชัยชุมพล ถ้าระบายน้ าลงไปบ้านชาวบ้านข้างเขาท่วมอีกและชาวบ้านตรงนั้นเดือดร้อน เราจะ
ให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือจะให้วัดชัยชุมพลสบายหรือครับ ผมถามเรื่องอย่ างนี้ท่อ               
40 เซนติเมตร ผมสงสัยเราจะท าความสะอาด ถ้าใช้เวลา 5 ปี จะมีตะกอนไปทับถมเราจะท า
ความสะอาดได้อย่างไรนี่คือ 2 ประเด็นที่จะถาม และอีก 1 เรื่องที่จะถามคืองบประมาณที่เรา   
ต้ังไว้มันเกินจริงไม่ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
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นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ที่ช่วยดูแลให้เกิดความละเอียดขึ้น ผมขอเรียนว่าขออนุญาตให้ท่านผู้อ านวยการกองช่างเอาแบบ
ให้กับท่านสมาชิกตรวจสอบอีกครั้ ง  1 .ทิศทางน้ า เรื่ องนี้ เป็นเรื่องส าคัญ  2. เรื่องท่อ               
40 เซนติเมตร ผมคิดว่าเพียงพอในการรับน้ าฝน ซึ่งตรงนี้ เรื่องราคาผมเชื่อมั่นว่าถ้าการ
ตรวจสอบราคากลาง ช่างไม่กล้าท าเกินราคาผมฟันธงได้เลย เพราะขณะนี้ทุกหน่วยงานภาค
ราชการกลัวที่สุดคือเกินราคากลาง เพราะมาตรฐานราคากลางมีอยู่แล้ว ท่อที่บอกว่า 2,000 
บาท หรือ 1,000 บาท สอบจากร้านค้าเป็นจริงอย่างนั้น แต่การท าต้องมีการขุด มีการรองพ้ืน
หรืออะไรต่าง ๆ ผมคิดว่าท่านสามารถตรวจสอบจากราคากลางได้ ซึ่งตรงนี้ทางผู้อ านวยการต้อง
แจ้งแบบให้กับสมาชิกทุกคนนะครับ ไม่ใช่เฉพาะคนเดียวขออนุญาตว่าหลังจากนี้ต้องให้ทุกคน 
เรียนท่านรองปลัดนะครับว่าแบบแปลนทุกอย่างต้องให้กับสมาชิกทุกคนทุกเรื่อง โดยเฉพาะ      
เรื่องประมาณการด้วยให้ช่วยตรวจสอบ ผมว่าเป็นความละเอียดบางครั้งของเราเองต้องยอมรับ
นะครับว่า การออกแบบตรงนี้ขาดบ้างเกินบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้อบกพร่องเรายอมรับและพยายาม
ก าชับอยู่ตลอด จากการที่เราไปเสวนากันที่อ าเภอขนอมได้รับข้อมูลทั้งหมด เวลา 10.30 น.      
ผมจะประชุมกองช่างเพ่ือด าเนินการในส่วนที่ได้รับการชี้แนะข้อบกพร่องเป็นอย่างไร ดังนั้นใน
ประเด็นนี้ขอให้ท่านสมาชิกสบายใจได้นะครับว่า โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะค่าก่อสร้าง    
ผมยกตัวอย่างถนนลาดยางเลียบสายรางรถไฟหลังโรงพยาบาลถึงถนนสายเอเชีย ผู้ประมูล      
ฟันราคาไปสี่แสนกว่าบาท ซึ่งเป็นผลดีนะครับว่าในการแข่งขันตรงนี้เงินส่วนนี้ก็สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาอย่างอ่ืนได้ ผมขอเรียนนะครับว่าไม่ เฉพาะวัดชัยชุมพลลงเท่านั้น ซึ่งในปีนี้         
วัดโคกสะท้อน วัดเขาปรีดี เราก็ด าเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงทั้งหมดที่จะให้เกิดกับวัด 
โดยเฉพาะวัดชัยชุมพล ได้รับการร้องเรียนจากท่านสมาชิกในพ้ืนที่มาตลอด แต่ท่านต้องทราบ
ด้วยนะครับว่าที่เราจะให้เห็นชอบ เราต้องให้เจ้าอาวาสเพ่ืออนุมัติ ถ้าท่านไม่ให้เราก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ มันเลยท าให้ล่าช้า ซึ่งประเด็นนี้ผมไม่ทะเลาะกับเจ้าอาวาสหรือถ้าท่านบอกว่าไม่
เอา ผมก็ยกเลิกไปก็โอนเงินไปให้ที่วัดอื่น ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ท ามาตลอด จริง ๆ ตั้งใจจะท า 10 ปี
ที่แล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธมาตลอด เราก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ ด าเนินการได้ครึ่งก็สั่งให้
ยกเลิก ผมก็บอกว่าถ้าวัดไม่เอาก็ถอยออกมาครับ 

ขอเรียนว่าแบบแปลน ประมาณการทั้งหมดแจกให้สมาชิกทุกคนเสียค่าพิมพ์เขียวเยอะ
หน่อย ไม่ใช้ปัญหาเพื่อให้ทุกคนได้สบายใจและตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า สิ่งที่ออกแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นไปตามความต้องการถูกต้องหรือไม่  ซึ่งค าว่าถูกต้องทิศทางน้ าเป็น       
สิ่งส าคัญ เพราะย้ายน้ าจากที่หนึ่งไปกระทบอีกที่หนึ่งเราไม่อยากท า โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าเป็นเรื่องส าคัญ ไม่เฉพาะทั้งเมือง เฉพาะจุดเราก็จ าเป็นซื้อที่เพ่ือให้ที่ตรงนั้นมีการระบาย
น้ าออกเราก็จ าเป็น ไม่อยากให้ทุกคนล าบากอยู่ 5-10 ครัวเรือน แล้วอีก 100 ครัวเรือนสบาย 
เราต้องพยายามแก้ให้หมด ขอเรียนว่ารายละเอียดทั้งหมดจะส่งให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งนะครับ 
ถ้าท่านพึงพอใจแล้วมีการแก้ไขหรือไม่ ผมจะด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเท็จจริงนั้น       
วันนี้ที่ผมเรียนในการประชุมสภาในการอนุมัติงบทั้งหมดบอกว่ายังมีอยู่ 1 ก้อน ที่จะสามารถ
โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ตามที่เราเรียกร้องทั้งหมด ซึ่งตรงนี้เป็นครั้งที่ 1 ในการโอนเงินมา      
เพ่ือด าเนินการบวกกับเงินรางวัลที่เราได้รับจากการท างานของเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกกองฝ่าย    
พ่ีน้องประชาชนทั้ง 20 ชุมชน ได้ร่วมกันผลักดันให้เราได้รับรางวัล เอาเงินส่วนนั้นมาเพ่ือที่       
จะตั้งจ่ายในงบต่าง ๆ ที่จะแก้ปัญหาให้กับทุกชุมชนทุกพ้ืนที่ 
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ดังนั้น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 แบบประมาณการในโครงการต่าง ๆ รองรับอยู่
แล้วที่เรียบร้อยก็จะน าเข้าสภาในวันที่ 19 อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นไม่ใช่บอกว่าเงินในปีงบประมาณ 
2562 หมดแค่นี้ยังมีอีกระยะหนึ่งซึ่งจะต้องด าเนินการ ผมคิดว่าในส่วนหนึ่งจะเป็นไปตามความ
ต้องการของสมาชิก ของชุมชน ของทุกฝ่ายที่น าเสนอมาที่เข้าแผนมา แต่การน าเสนอเข้าแผน
ทั้งหมดท าให้ภายในปีเดียวคงท าไม่หมด ผมพยายามที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่ท่านเสนอมาทั้งหมด 
ก็ขอขอบคุณที่ช่วยกันชี้แนะเพ่ือให้เกิดความละเอียดขึ้น โดยเฉพาะทิศทางของน้ า ซึ่งตรงนี้
จ าเป็นที่จะต้องให้ทุกคนเห็นว่าน้ าที่ไหลจากที่หนึ่งไปจุดไหน ถ้าเกิดมีการผิดพลาดเราขอแก้ไข
นะครับก็ขอให้ท่านแนะน ามา ขอบคุณครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนาย สมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ      
ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก-   
คอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย งบประมาณ ๒,๕๐๕,๔๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าพัน     
สี่ร้อยบาทถ้วน)              

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองทุ่งสงได้บรรจุ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย เนื่องจากสภาพ    
ถนนพัฒนาการตลอดสายผิวจราจรเกิดการช ารุด ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา นั้น    

เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้ตั้งงบประมาณไว้ และเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์-    
ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย งบประมาณ ๒,๕๐๕,๔๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ     
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รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑)  
ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชน สังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือ กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ตามท่ีกฎหมายก าหนด” 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการ     
ตลอดสาย งบประมาณ ๒,๕๐๕,๔๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ      
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย คือผมขอท าความเข้าใจค าว่าตลอดสาย
จากคลองท่าโหลนไปจนถึงหน้าร้านณรงค์พานิช ถนนเอเชีย แต่ในญัตตินี้ไม่เขียนว่าจากไหนถึง
ไหนความกว้าง-ยาวเท่าไหร่ เพราะว่างบประมาณด าเนินการผมไม่ทราบว่าเราจะด าเนินการ
อย่างไรเรามีแบบกว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ ในงบประมาณ 2,555,400 บาท มันจะพอหรือไม่
เพราะว่าความยาวเราไม่รู้ว่ายาวจากสะพานคลองท่าโหลนไปถึงถนนเอเชีย  ยาว-กว้างเท่าไหร่ 
อันนี้ผมไม่ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไร ผมขอกราบเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาตว่าแบบแปลน
ทั้งหมดจะจัดส่งให้ทุกญัตติพร้อมประมาณการทั้งหมด ให้ทุกคนได้สบายใจแล้วตรวจสอบแล้ว
ท่านบอกว่าเป็นไปตามนี้ ดูแล้วไม่มีข้อขัดแย้งอะไร ยกตัวอย่าง เหมือนในวัดที่ท่านสมาชิกบอก
ว่าน้ าลงตรงนี้ไม่ได้ต้องมาลงอีกด้านหนึ่ง มันก็ได้แก้ไขแบบ อันนี้เช่นเดียวกัน ท าไปแล้วขาดไป
ช่วงหนึ่ง ซึ่งก็ไม่เหมาะเพราะว่าเป็นงบของเราเองไม่ใช่งบที่ให้อุดหนุนมา ขอให้ท่านได้สบายใจ
ตรงนี้ หลังจากนี้ผมจะให้เขาก็อบปี้ให้ทั้งหมดรวมถึงแบบแปลนด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 3 ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจง เพราะว่าญัตติน่าจะชัดเจนมาก่อน 
แต่นี้มันคลุมเครืออยู่ งบสองล้านกว่าบาทจะพอหรือไม่ สร้างขาดเป็นช่วง ๆ ก็ดูน่าเกลียดคือ     
ถ้าดูตามประมาณการ ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 3 ซึ่งในญัตตินี้ที่ได้งบประมาณเข้ามา ข้อมูลที่ท่านประจินได้พูดไป และ
ไปประชุมกันแล้วว่าในแบบแปลนควรจะมาเสนอ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้บอกให้มาติดตามใน
ภายหลัง ขอขอบคุณมาก ในนามของสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอบคุณแทน ขณะนี้ประธาน
ชุมชนก็มา ก็รอเรื่องถนนมานานแล้วเป็นการสัญจรที่มีโรงเรียนในเขตชุมชน 2 โรงเรียน มีรถ
ใหญ่สัญจรมาก เส้นทางสะดวกเป็นทางลัด ประชาชนใช้ถนนสัญจรกันเยอะ ซึ่งท าให้ถนนเส้นนี้
ได้รับความเสี่ยงหายมานาน ขอบทางท้ังสองฝั่ง ปะ ผุมา ซึ่งคนไม่กล้าขี่กลางถนน เป็นการดีมาก
ที่คณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนาการตลอดสาย กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ถนนพัฒนาการตลอดสาย 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในโรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนาย สมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ      
ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. และท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในโรงเรียนเทศบาล     
วัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ า 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออก
บ้านพัก งบประมาณ ๑,๐๔๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองทุ่งสงได้บรรจุ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก เนื่องจากสภาพถนนภายในโรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อนเกิดการช ารุด และเป็นถนนที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเป็นเวลานานอยู่ใน
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สภาพไม่พร้อมใช้งาน นั้น    

ประกอบกับเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มิได้ตั้งงบประมาณไว้ และเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียน เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ 
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก งบประมาณ ๑,๐๔๗,๐๐๐.-บาท          
(หนึ่ งล้ านสี่ หมื่ น เจ็ ด พันบาทถ้ วน )  โดยจ่ ายขาด เ งินสะสม เทศบาล  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  และ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวด ๘     
เงินสะสม ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก   
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  (๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน สังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูด
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด” 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางวี)     
พร้อมบ่อพัก ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก งบประมาณ 
๑,๐๔๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชร
ด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออกบ้านพัก กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเชื่อมทางออก
บ้านพัก 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการ    
จ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด             
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์             
พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  
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หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรม
สารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้า
แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองทุ่งสงได้บรรจุ
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด  
งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ที่จะพัฒนา พ้ืนที่บริเวณเขาถ้ าตลอด 
เพราะเป็นสถานที่ความส าคัญส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจและมีพระนอนที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเคารพ ประกอบกับ
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นเทศบาล
เมืองทุ่งสงและประชาคมทุ่งสงได้เสนอโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้ตั้งงบประมาณไว้และ
เพ่ือให้มีและบ ารงุสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามอ านาจหน้าที่ 

เทศบาลเมืองทุ่งสงจึง มีความประสงค์ ด าเนินการโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์
พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท 
(สองล้ านห้ าแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)  โดยจ่ ายขาดเงินสะสมเทศบาล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘        
เงินสะสม ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก   
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน สังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูด
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด” 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อนุมัติจ่าย      
ขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป      
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด กราบเรียนท่านประธานสภา
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ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าออกแบบอย่างเดียวหรือว่า     
รวมเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด ออกแบบหรือพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ คือค่าก่อสร้างครับ     
แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ เป็นเฉพาะค่าออกแบบ
ครับ ค่าออกแบบอย่างเดียวจริงๆ เป็นราคาตรงนี้ถูกมาก เพราะค่าก่อสร้างอย่างต่ าสองร้อยล้าน
ขึ้น แต่สถาปนิกคนท่ีออกแบบพระเมรุพระบรมศพ ท่านก่อเกียรติเป็นคนทุ่งสง และท่านก็อยาก     
ท าให้กับคนอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านก็บอกว่าขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ลูกน้องในการท างานขอเพียงแค่นี้การออกแบบครั้งนี้เราต้องน าเสนอให้กับทางกรมป่าไม้เพ่ือขอ
อนุมัติในการใช้พ้ืนที่ภูเขา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ผมคิดว่านี้เป็นการเริ่มขั้นตอนขั้นตอนหนึ่ง 
ดังนั้นการใช้ เวลาตรงนี้  ก็บอกท่านไม่ได้ ใช้ เวลาปีสองปีและอ านาจนี้อาจไปถึง ครม.                   
ก็ได้ เพราะว่าพ้ืนที่ภูเขาตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่อนุรักษ์ จะอย่างไรก็แล้วแต่การส ารวจ
ร่วมกับป่าไม้ ต้นไม้ใหญ่ที่มีทั้งหมดทางสถาปนิกท่านก่อเกียรติ ได้เรียนว่าจะไม่ให้กระทบแม้แต่
ต้นเดียว ดังนั้นการออกแบบจะหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด เพราะจริงๆแล้วทางขึ้นไปรอย     
พระบาท บนภูเขามันก็มีทางขึ้นอยู่แล้ว เดิมเราแค่จะปรับปรุงนะครับ แต่หลังจากที่เราได้รับ
อนุมัติจากจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามีบรมสารีริกธาตุที่พระสังฆราชมอบให้กับ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่ทีว่ัดพระธาตุทางทุ่งสงอยากให้เอามาไว้ทางทุ่งสง คณะกรรมการก็อนุมัติมา
ให้ทางทุ่งสงโดยท่านผู้ว่าฯ และผมก็ได้เข้าไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสได้รับทราบแล้ว เราจะเอามา
ประดิษฐานที่บนภูเขาตรงนี้และได้ประชาคมกับชุมชนราชบริพารได้มีการเห็นชอบแต่แบบแปลน
ที่ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งเราไม่สามารถที่จะน ามาเสนอดังนั้นหลังจากที่แบบร่างระยะที่ 1 เสร็จ      
ท่านก่อเกียรติจะลงมาท าประชาคมและจะอธิบายให้เห็นภาพที่ออกแบบให้กับพ่ีน้องประชาชน
ในอ าเภอทุ่งสงฟัง ซึ่งวันนั้นจะต้องเชิญท่านมาร่วมกันทั้งหมดว่ารูปแบบอย่างไรจริง ๆ นั้นเป็น
ขั้นตอนต่อไปนะครับ ดังนั้นการออกแบบทั้งหมดมันอยู่ในขั้นเบื้องต้นที่จะต้องขออนุญาตจาก
กรมป่าไม้ในการอนุมัติและส่วนหนึ่งจะต้องให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันที่จะท าในจุดนี้เพ่ือบ ารุง
พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของทุ่งสงและเป็นแลนด์มาร์คให้กับทุ่งสงว่าคนที่มาจาก           
สุราษฎร์ธานี-ตรัง-นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ จะได้เห็นว่าถึงชุมทางทุ่งสงแล้ว ขอเรียนให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบเบื้องต้นครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด              
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 10 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์ 
พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด กรุณายกมือครับ 
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นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ไม่อนุมัติ   -   เสียง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดี ย์พระบรม
สารีริกธาตุ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด               

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 2 คน 

เหตุผล 

ตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามค าสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ               
ที่ 01132/2557 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ที่ 00671/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก
สภาท้องถิ่น จ านวน 2 คน คือ ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ และนายศุภชัย ฤกษ์มงคล ให้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยให้สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการคัดเลือกอยู่ ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี แต่เนื่องจากได้มีประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่        
พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อม
บันทึกรายการประชุมการคัดเลือก ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
แต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งองค์ประกอบมาจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ทั้งองค์ประกอบ
ที่มาโดยต าแหน่งจากการมอบหมาย และจากการคัดเลือก โดยแนวทางการคัดเลือกเน้น
กระบวนการที่โปร่งใส เปิดเผยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ตามที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพชาติได้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกไว้แล้วนั้น 

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 
2 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ต่อไป ขอได้โปรด
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น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ 
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญสมาชิกได้เสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 2 คน 
เชิญคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เชิญครับ 

นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอชื่อดังนี้ 

1. ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
2. นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้อง 
1. นายอ านวย เพ็งจันทร์ 
2. นายยงยุทธ สมทอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกไหมครับ เชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 ท่านให้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให ้
1. ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
2. นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็น
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 3 คน ตามหลักการเหตุผลดังนี้  
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หลักการ 

ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   
ข้อ ๒๘ (1) สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคนเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  

เหตุผล 

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ (1)           
สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้           
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และหมดวาระ    
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕61 

 
ทั้งนี้เพ่ือให้การคัดเลือกคณะกรรมการฯเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม        
ฉบับที่ 3) ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เพ่ือคัดเลือกต่อไป ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญสมาชิกได้เสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวน 3 คน เชิญดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอชื่อดังนี้ 

1. นายประจิน เนื้อเขียว 
2. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
3. นายนคร ทองค า 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้อง 
1. นายจรัญ เมืองไทย 
2. นายโชคดี หนูคีรี 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกไหมครับ เชิญครับ  

- ไม่มี    - 

-  
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ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 ท่านให้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ 
1. นายประจิน เนื้อเขียว 
2. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
3. นายนคร ทองค า 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
จ านวน 3 คน ตามหลักการเหตุผลดังนี้  

หลักการ 

ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) ก าหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
สามคนเข้าเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 

เหตุผล 

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) ก าหนดให้
สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคนเข้าเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น      
ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และหมดวาระเมื่อวันที่        
25 ตุลาคม ๒๕61 

ทั้งนี้เพ่ือให้การคัดเลือกคณะกรรมการฯเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม        
ฉบับที่ 3) ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เพ่ือคัดเลือกต่อไป ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญสมาชิ กได้ เสนอรายชื่ อ เ พ่ื อ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น  จ านวน  3  คน                   
เชิญนายศุภชัย ฤกษ์มงคล เชิญครับ 

นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง กระผมขอเสนอชื่อดังนี้ 
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1. นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
2. นายอ านวย เพ็งจันทร์ 
3. นายจิตติ พรหมเพศ 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้อง 
1. ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 
2. นายประจิน เนื้อเขียว 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกไหมครับ เชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 ท่านให้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให ้
1. นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
2. นายอ านวย เพ็งจันทร์ 
3. นายจิตติ พรหมเพศ 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใด มีข้อซักถาม หรือมีเรื่องจะปรึกษา   
คณะผู้บริหารเชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอแจ้งเพ่ือให้เกิด
ความสบายใจก่อนที่กองช่าง/ส านักปลัดจะจัดส่งรายละเอียดไปให้ ถนน กว้าง 6 เมตร ถึง         
6 เมตร 10 เซนติเมตร ยาว 1,245 เมตร ความหนา 0.5 เซนติเมตร พ้ืนที่คิดเป็นตารางเมตร 
7,531 ตารางเมตร นี้เป็นรายละเอียด กว้างยาวของถนน ราคาท่อ 40 ซม. จริง ๆ แล้วราคา
ตามมาตรฐาน 644.86 บาท (ราคาต่อเมตร) รายละเอียดจะส่งให้หลักจากที่ก๊อบปี้ทั้งหมด          
แต่ท าไมถึงแพงเพราะคิดค่าแฟกเตอร์เอฟ ในค่าแฟกเตอร์เอฟจะร่วมค่าภาษี  อะไรต่าง ๆ         
คิดหมดก าไร ดอกเบี้ย คิดอยู่ในค่าแฟกเตอร์เอฟให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งตรงนี้ท าให้เหมือนที่เราไปซื้อ
แล้วมาท าเอาจะต่างกันเพราะว่ามวลรวมทั้งหมด มันก็เลยท าให้ราคาสูงขึ้น ที่ท่านบอกว่าจริง ๆ 
เมตรละ 1,000 บาท แต่นี่เมตรละหกร้อยกว่าบาทเมตรละ 1,000 บาท เขาคิดรวมทั้งหมด
กลายเป็นล้านสอง มันกลายเป็นสองเท่า ขอเรียนให้เข้าใจว่านี่คือมาตรฐานในการคิดราคา 
บางครั้งราคากลางคิดแล้วก็ท าไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของอาคารเป็นราคาที่ สมมุติว่าโรงเรียน   
ส่วนใหญ่แล้วราคาจะต่ ามาก แบบที่ออกมาเป็นแบบมาตรฐานที่ออกมาทั้งหมด ท่านจะเห็นนะ
ครับว่า แบบของอาคารเรียน ผู้รับจ้างจะไม่ท า เพราะว่าไม่ได้ก าไร ซึ่งต่างกัน ราคาถนน ขณะนี้
ถ้าทุกอย่างราคาลดลง เช่น ถนนที่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเลียบสายกันตัง สี่แสนกว่าบาทเป็น
ประโยชน์ให้กับเทศบาลเรา ขอเรียนเบื้องต้นให้ทราบในหลักการตรงนี้เพ่ือที่จะไม่ต้องเคลือบ
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แคลงว่าที่มาที่ไปอย่างไร แต่รายละเอียดทั้งหมด ทุกโครงการทั้งหมดผมได้ด าเนินการสั่งแล้วให้
ไปก๊อบปี้เพื่อที่จะได้มาแจกจ่ายให้กับสมาชิกทุก ๆ ท่าน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี       
พ.ศ.2561 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการ
ประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 


