
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๓. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

๔. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

   ๕ นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

๖. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

๗. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

๘. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

๙. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

๑๐. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

1๑. นายนคร  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองคํา  

1๒. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๓. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

1๔. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

15. นายอํานวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อํานวย  เพ็งจันทร์  

16. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล   ลา 

2. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรดํารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

๔. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

๕. น.ส.สมฤดี หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรี สมฤดี หวังวณิชชากร  

๖. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  

๗. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๘. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๙. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

๑๐. นายสืบพงค์ ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 สืบพงค์ ธรรมภิบาลอุดม  

1๑. นายมานิตย์ พรามชูบัว ผอ.ร.ร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง มานิตย์ พรามชูบัว  

1๒. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

1๓. น.ส.จารุวรรณ แทรกสุข ผอ.ร.ร.รีสอร์ทอนุบาล จารุวรรณ แทรกสุข  

1๔. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  

15. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

16. นายเจริญพร วงศ์อักษร ชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร  

17. นายจําเริญ ขุนเพ็ชร ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา จําเริญ ขุนเพ็ชร  

18. นางนงนภัส นําผล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส นําผล  

19. นายสุจินต์ สมทรง ชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

20. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ ราตรี ชนะศักดิ์  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 
2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง     
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4     
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
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ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ใน
หมวดค่าใช้สอย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่า
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นโครงการศูนย์
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน (ยี่ปินทุ่งสง) 

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่า
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่า
ครุภัณฑ์การศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ) 

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562      
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ํา/รางระบายน้ํา) 

ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติเรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือเป็นรางวัลสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี 14 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการ
ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคารศาลาประชาคม) 

ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่องอ่ืน ๆ 
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         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุ มต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี พ.ศ.2561 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 12 (3) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

สําหรับผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2561 
มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําปี 2561 ทั้งหมด 35 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 32 โครงการที่ยังไม่ดําเนินการ 3 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําปี 2561 ทั้งหมด 30 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 โครงการ โครงการที่ยังไม่
ดําเนินการ 5 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําปี 2561 ทั้งหมด 29 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ โครงการที่ยังไม่ดําเนินการ 9 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําปี 2561 ทั้งหมด 34 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ โครงการที่ยังไม่ดําเนินการ 5 โครงการ 

เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถดําเนินงานสําเร็จตามแผนดําเนินงานที่กําหนดไว้ คิดเป็น
ร้อยละ 80.47 อยู่ระหว่างดําเนินการร้อยละ 2.34 และยังไม่ได้ดําเนินการร้อยละ 17.19 

สําหรับรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วนะครับ วันนี้จึงนําเสนอ
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้รับทราบตามระเบียบนะครับ 

เรื่องท่ี 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน คือ 
1. นายประจิน  เนื้อเขียว 
2. นายโชคดี  หนูคีรี 

เรื่องที่ 3 ขอต้อนรับตัวแทนจากชุมชน นายสุจินต์ สมทรง ประธานคณะกรรมการองค์การ
บริหารชุมชนบ้านในหวัง นายเจริญ ขุนเพ็ชร ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา และนายเจริญพร วงษ์อักษร ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชน
ยุทธศาสตร์ ตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ครับ 
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ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.๒๕61 
ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีทั้งหมด 12 ระเบียบวาระ  
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3 – 4  
ระเบียบวาระที่ 2 อยู่ในหน้าที่ 4  
ระเบียบวาระที่ 3 อยู่ในหน้าที่ 4 – 6  
ระเบียบวาระที่ 4 อยู่ในหน้าที่ 6 – 7  
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 7 – 11  
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 11 – 13  
ระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 13 – 14  
ระเบียบวาระที่ 8 อยู่ในหน้าที่ 14 – 17  
ระเบียบวาระที่ 9 อยู่ในหน้าที่ 17 – 18 
ระเบียบวาระที่ 10 อยู่ในหน้าที่ 18 – 20 
ระเบียบวาระที่ 11 อยู่ในหน้าที่ 20 – 21 
และระเบียบวาระที่ 12 อยู่ในหน้าที่ 21 – 2 2  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 
พ.ศ.2561 ประชุมเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุม    
เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล           
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง เพ่ือขอความเห็นชอบ กู้เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จํานวน 
90,000,000.-บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1 จํานวนเงิน 90,000,000. -
บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 บาทต่อปี โดยมีเงื่อนไขประกอบ
พิจารณาจากทรัพย์รับจํานําและกําไรสุทธิ จากงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 
ของปีที่ล่วงมา โดยขอรับเงินกู้เป็นงวด ๆ ตามความจําเป็นแต่ต้องรับเงินให้แล้วเสร็จภายใน
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ระยะเวลา 1 ปี นับแต่ลงนามในสัญญากู้ เงิน กําหนดส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี     
ชําระคืนเป็นรายปีภายใน 30 กันยายน ของทุกปี  

   เหตุผล 

            ตามหนั ง สื อสํ านั ก ง านกองทุ นบํ า เ หน็ จบํ าน าญข้ า ร า ชการส่ วนท้ อ งถิ่ น                    
ที่ มท 0808.5/ว 46 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบและประกาศหลักเกณฑ์การ   
กู้เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล แบบเงินกู้ระยะยาว (ชนิดปกติ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาท 
ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป นั้น ซึ่งในขณะนี้ สถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1 ได้รับอนุมัติกู้เงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาทุ่งสง รวม 2 สัญญา ๆ ละ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมวงเงินทั้งสิ้น 
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ 3.90 บาทต่อปี  
ซึ่งสัญญาจะครบกําหนดในที่ 31 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2563 ขณะนี้ใช้
เงินกู้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ไปแล้วจํานวนเงิน 76,000,000 บาท      
(เจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3.90 บาทต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้กับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0.90 บาทต่อปี 
สถานธนานุบาลฯ จึงมีความจําเป็นหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําที่สุดเพื่อนํามาบริหารงาน
ในกิจการสถานธนานุบาลเพ่ือให้มีผลกําไรเพ่ิมมากขึ้นและได้นําเงินมาบูรณะท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งเปรียบเทียบได้ดังนี ้

- วงเงินกู้  ธ.ก.ส. 90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.90 บาทต่อปี เสียดอกเบี้ย 
3,510,000 บาทต่อปี 

- วงเงินกู้  ก.บ.ท. 90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00 บาทต่อปี เสียดอกเบี้ย 
2,700,000 บาทต่อปี 

จึงเห็นได้ว่าสามารถลดภาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ได้จํานวนเงินเท่ากับ 810,000 บาทต่อปี 

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถานธนานุบาลฯ มีเงินทุนหมุนเวียน,ทรัพย์รับจํานํา
คงเหลือ ดังนี้ 
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ   จ านวนเงิน 6,305,497.23 บาท 
วงเงินกู้จาก ธ.ก.ส. คงเหลือ จ านวนเงิน 24,000,000.00 บาท 
รวมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ          จ านวนเงิน 30,305,597.23 บาท 
สต็อคทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ           จ านวนเงิน 213,494,400  บาท 

 

สต๊อครับจ าน าแยกเป็นประเภททรัพย์ดังนี้    

- ประเภททองค า              จ านวนเงิน 213,208,200 บาท เฉลี่ยร้อยละ 99.87 
- ประเภทนาฬิกา             จ านวนเงิน         151,500 บาท เฉลี่ยร้อยละ   0.07 
- ประเภทเบ็ดเตล็ด          จ านวนเงิน         134,700 บาท เฉลี่ยร้อยละ   0.06 

 

หนี้สิน 
- เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง  จ านวนเงิน 76,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.90 
บาทต่อปี 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาจากทรัพย์รับจ าน าและก าไรสุทธิ จากงบดุลและก าไรขาดทุน ณ 
วันที่ 30 กันยายน ของปีที่ล่วงมา ดังนี้ 
- ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 จ านวนเงิน 215,134,100 บาท 
(สองร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
-  ก าไรสุทธิจากงบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ านวนเงิน 
20,053,362.52 บาท  
(ยี่สิบล้านห้าหม่ืนสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สถานธนานุบาลฯ เป็นสถาบันการเงินของรัฐบาล           
ซึ่งให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านการเงิน  คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําที่สุด 
และมีระยะเวลาไถ่ถอนและส่งดอกเบี้ย ได้นานถึง 5 เดือน ประชาชนจึงให้ความสนใจมาใช้
บริการโรงรับจํานําของรัฐบาล เพ่ิมมากข้ึน โดยรับจํานําทรัพย์ประเภททองคํา จํานวนเงิน 80% 
ของราคาทองคําแท่งรับซื้อในวันรับจํานํา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ซึ่งเฉลี่ยประเภททองคํา
รับจํานําไว้เป็นจํานวนเงินมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 99.87 ของทรัพย์รับจํานําทั้งหมด เทศบาล
เมืองทุ่งสง จึงมีความจําเป็นขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือขอกู้เงินกับกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือมาเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุ่งสง แห่งที่ 1 จํานวนเงิน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3 บาทต่อปี เงื่อนไขการขอรับเงินกู้ให้ขอรับเป็นงวด ๆ ตามความจําเป็นแต่ต้องรับเงินให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ลงนามในสัญญา กําหนดส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 
5 ปี ชําระคืนเป็นรายปี ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ซึ่งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่ง
สง แห่งที่ 1 มีทรัพย์รับจํานําคงเหลือ และกําไรสุทธิ  ณ ปีที่ล่วงมาแล้วเข้าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการขอวงเงินที่ขอกู้ จํานวนดังกล่าวได้ และสามารถรับภาระชําระหนี้ ตามเงื่อนไขได้  
โดยจะนําเงินมาบริหารเงินทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ให้มีผลกําไรเพ่ิมมากขึ้นและได้
นําเงินบูรณะท้องถิ่นในส่วนที่เทศบาลได้รับเพ่ิมมาก ขึ้นตามไปด้วย และเพ่ือสนองนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยเทศบาลได้เตรียมเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลไว้ให้
เพียงพอเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในคราวขัดสนเงินทอง ที่มาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน  

ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการขออนุมัติกู้เงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาล จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือรายงานขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่อไป ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการขอกู้เงินกับ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวนเงิน 90,000,000 บาท (เก้าสิบ
ล้านบาทถ้วน) ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 3 ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 ซึ่งขอกู้
จากกองทุนเป็นจํานวน 90,000,000 บาท อยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะฝ่าย
บริหาร ซึ่งเรื่องนี้เรากู้แหล่งทุนแห่งใหม่ ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ตรงไหน อย่างไร กองทุนบําเหน็จ
บํานาญ เราไม่เคยกู้จากกองทุนนี้ กู้แต่ธนาคาร กรุณาอธิบายให้เข้าใจบ้างรู้แต่กู้จากธนาคาร     
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แต่ตรงนี้ถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ในการกู้ 90,000,000 บาท จากกองทุนนี้เรา
กู้เพ่ือไปปิด ธนาคารเพ่ือการเกษตรหรืออย่างไร ที่ค้างจ่ายอยู่ขณะนี้ได้กู้ เงินเพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลของธนาคารเพ่ือการเกษตรใช้ไปแล้วจํานวน 76,000,000 
บาท ดอกเบี้ย 3.90 ต่อปี ซึ่งเราดูก็จะแพงถ้าเรากู้เป็น 100,000,000 บาท แต่เราอยากให้
หาเงินกู้แหล่งที่ราคาดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วหรือสามบาทต่อปีนี้ครับจากกทุนนี้ครับ ความจริง
ในช่วงนี้ธนาคารปล่อยกู้เยอะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี แต่ว่าแล้วแต่ฝ่ายบริหารมาผ่านสภา      
สภาให้เห็นชอบอยู่แล้วซึ่งเป็นเงินพาไปลงทุนของสถานธนานุบาล อยากเรียนถามกําหนดส่ง
ดอกเบี้ยไม่ เกิน 5 ปี  เราขอ 10 ปี จะได้หรือไม่ 10 ปี  90,000,000 บาท เราส่ง 
20,000,000 บาท ไปเลยพร้อมจ้นและดอกจะได้ 10 ปี หรือ 9 ปี ตรงนั้น 5 ปี ผมว่าระยะ
มันน้อยไป ระยะ 5 ปี จะได้ไม่ครับเราจะขอ 10 ปีหรือว่าการค้ําประกัน ใครเป็นคนค้ําประกัน
ในการกู้หลักประกันของกองทุนนี้ ขอถามแค่นี้ครับ ท่านประธานครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณที่ได้สอบถามกองทุน 
(กบท.) เป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญที่เพ่ิงเริ่มปล่อยกู้เป็นครั้งแรกนะครับ และเป็นไปตาม
ระเบียบที่เรากู้ระยะเวลา 5 ปี เป็นกําหนดของกองทุน ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตามระเบียบ      
เพราะเขาถือว่าดอกเบี้ยที่ให้ต่ําสุดแล้ว ซึ่งเราเป็นตัวเลือกตัวนี้ให้ไปปิดธนาคาร ธ .ก.ส. เพราะ
เห็นแล้วถึงส่วนต่าง 800,000 บาท ซึ่งตรงนี้เป็นเทคนิคการบริหารนะครับ คนรับผิดชอบก็คือ 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้จัดการสถานธนานุบาล คงครบทุกคําถามนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร คือผมไปดูหน้าที่เราได้รับ
อนุมัติเงินกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาทุ่งสง รวม 2 สัญญา สัญญา
ละ 50,000,000 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันร้อยละ 
3.90 บาทต่อปี เรากู้มาทั้งหมด 100,000,000 บาท ที่นี้มาในหน้าที่ 2 ผมสงสัยว่าวงเงินกู้ 
ธ.ก.ส. 90,000,000 บาท จาก 100,000,000 บาท ผมสงสัยว่าเรากู้มา 100,000,000 
บาท หรือ 90,000,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณสืบพงค ์ธรรมภิบาลอุดม เชิญครับ 

นายสบืพงค์ ธรรมภบิาลอดุม 
ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทุง่สง แหง่ที ่1 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และท่านปลัดเทศบาล กระผม           
นายสืบพงค์ ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1 เงินที่จะกู้
จาก กบท. 90,000,000 บาท จริง ๆ จาก ธ.ก.ส. 100,000,000 บาท ผมขอให้เงินเหลือ
อีก 10,000,000 บาท ถ้าจ่ายหมดเราไม่มีทุนหมุนเวียนเลยจําเป็นต้องกู้ 90,000,000 บาท 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
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นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ส่วนต่าง 10,000,000 
บาท สําหรับหมุนเวียนในแต่ละวัน ท่านเข้าใจไม่ครับว่า 90,000,000 บาท ไปปิดใน 
100,000,000 บาท ไม่ปิด 90,000,000 บาท เพ่ือลดดอก แต่ 10,000,000 บาทใช้มา
หมุนเวียนในแต่ละวันเพราะในแต่ละวันใช้หมุนเวียน 500,000 บาท หรือ 1,000,000 บาท 
ในวงเงินที่ไม่เกินเพราะว่าเงินที่สต็อคอยู่ขณะนี้ 200 ล้าน ทรัพย์สินที่เรารับจํานําการหมุนเวียน
นําสู่ขายทอดตลาดต่าง ๆ เป็นกลไกของการทํางานอยู่แล้ว แต่ว่าเงิน 10,000,000 บาท 
สําหรับการหมุนเวียน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล   
เมืองทุ่งสง เขต 3 จากญัตติขอเสนอเรื่องขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในสถานธนานุบาล เมื่อกี้ที่
ฝ่ายบริหารอธิบายมาว่าเรากู้จาก ธ.ก.ส. มา 100,000,000 บาท เก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียน 
10,000,000 บาท แล้วจะไปกู้กับ กบท. 90,000,000 บาท เพื่อชําระ 90,000,000 บาท 
เหลือไว้ 10,000,000 บาท แล้วทําไมไม่กู้มาคืน 10,000,000 บาท ของ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ย
แพง 3 บาทกว่า ทําไมไม่กู้มาครบหรือกู้ 11,000,000 บาท กู้มาปิดแล้วเอาดอกเบี้ย ที ่      
แพงกว่า ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กองทุน กบท. ให้กู้ใน
วงเงินไม่เกิน 90,000,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล กรุณายก
มือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2562 ในหมวดค่าใช้สอย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าใช้สอย ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หมวดค่าใช้สอย ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  โดยดําเนินการ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

- โครงการเยาวชนดีเก่ง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน   เป็นเงิน      35,000.- บาท 
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)     เป็นเงิน      65,000.- บาท 

                                                       รวมเป็นเงิน        100,000.- บาท 

โอนลด 

กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

- โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา เป็นเงิน    35,000.- บาท 
- โครงการประชุมประชาคม           เป็นเงิน 65,000.- บาท 

                                                         รวมเป็นเงิน      100,000.- บาท 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2561 กองสวัสดิการสังคม ได้เสนอโครงการเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน
ให้มีศักยภาพทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมวุฒิภาวะทางด้าน
อารมณ์ที่ดี มีความเป็นผู้นําพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ชุมชนเขา
ปรีดี) จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) ดังนี้ 

1. โครงการเยาวชนดีเก่ง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน    เป็นเงิน     35,000.- บาท 
2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)      เป็นเงิน     65,000.- บาท                       

                                                      รวมเป็นเงิน       100,000.- บาท 

แต่เนื่องจาก เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชตามลําดับและนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ
แล้ว นั้น 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เป็นเงิน  
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100,000.- บาท โดยโอนลดงบประมาณจาก กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ    
วัสดุค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ เป็นเงิน 100,000.- บาท   

จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หมวดค่าใช้สอย ซึ่งเป็น
อํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  วิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน     
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดนําเสนอ    
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ       
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าใช้สอย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าใช้สอย ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้.- 

โอนลด 
กองช่างสุขาภิบาล 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน     900,000     บาท 
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โอนลดครั้งนี้                    381,๗๔0 บาท 
รวมโอนลด                    381,๗๔0 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่างสุขาภิบาล 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบรายจ่ายอื่น 
รายจ่ายอื่น     จํานวน     381,๗๔0     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและ

กําจัดขยะมูลฝอย ตามขอบเขตของงานที่เทศบาลกําหนด  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘/

๒๕๖๑ ลําดับที ่
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน     ๓81,๗๔0     บาท 

เหตุผล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อทําการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอ ียดระบบรวบรวมและกําจ ัดขยะม ูลฝอยเป ็น เง ิน  
1,981,740 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไว้ แต่มีความ
จําเป็นต้องดําเนินการ เนื่องจากปัจจุบันขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนา เทศบาลได้นําขยะส่วนหนึ่งเข้าโรงงานผลิต
ขยะเชื้อเพลิง (RDF) ที่เทศบาลทํา MOU กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง จํากัด เป็นโรงงาน
ต้นแบบ ทําให้ปริมาณขยะที่จะต้องฝังกลบลดลงมาก แต่เมื่อปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น โรงงาน 
RDF ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่นําเข้าสู่โรงงาน หากโรงงานไม่อาจรองรับปริมาณขยะที่
เพ่ิมมากขึ้นได้ ส่วนที่เหลือต้องนําไปฝังกลบก็จะเพ่ิมมากขึ้น จําเป็นต้องเตรียมรองรับปริมาณ
ขยะที่นําเข้าสู่โรงงาน RDF ให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือความ
รวดเร็วในการนําผลการศึกษาออกแบบไปขอรับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง จําเป็นต้อง
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืนเป็นเงิน 381,740 บาท โดยโอนลด
จากกองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  เป็นเงิน 
381,740 บาท และจ่ายจากเงินรับฝากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 703,000 บาท และจากเงินรับฝากเงิน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 897 ,000 บาท รวมเป็นเงิน  1 ,600,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้นจํานวน 
1,981,740 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอํานาจของสภาเทศบาลที่จะ
พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดขอความกรุณา
ได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
ประเภท  เงินวิทยฐานะ                          เป็นเงิน 95,5๐๐   บาท 

                                                              รวมเป็นเงิน      95,5๐๐   บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  เป็นเงิน   42,5๐๐   บาท 
- ค่าโทรทัศน์ แอลอีดี เป็นเงิน   53,000   บาท 

                                                                 รวมเป็นเงิน   95,5๐๐   บาท 
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เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ รายการ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และโทรทัศน์แอลอีดี  ของโรงเรียนเทศบาล
วัดโคกสะท้อน เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนการสอน สร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และเพ่ือให้ครูพัฒนาทักษะนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
รายการเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ในวงเงินงบประมาณ 42,500 
บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และโทรทัศน์แอลอีดี  จํานวน 2 เครื่อง ในวงเงิน
งบประมาณ 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมวงเงินงบประมาณ 95,500 บาท  
(เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ      
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 รายละเอียดแนบท้าย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่ี 61/2561 

คุณลักษณะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวนเงิน 95,500 บาท (เก้าหมื่นห้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)  

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 
ANSI Lumens รายละเอียดครุภัณฑ์ ประกอบด้วย   

1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดีโอ 

2. ใช้ LCD Pentel หรือระดับ DLP 
3. ระดับ GXA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ํา 

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย   

1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 
พิกเซล 

2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 55 นิ้ว 
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Blackligh 
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพเพลง และภาพยนตร์ 
6. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
7. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ํา 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ 
เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 3 ขอพูดเรื่องญัตตินี้  โรงเรียนเทศบาล              
วัดโคกสะท้อนมาใช่ไม่ครับ อันนี้เป็นข้อดีมากที่เสนอมา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนผม      
พ่ึงเห็นตั้งแต่เป็นสมาชิกมา ไม่ค่อยได้ขออะไรเกี่ยวกับสื่อหรือนักเรียน ขอให้ขอมามาก ๆ หน่อย
โรงเรียนอ่ืนเขาขอกันมา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนเห็นเงียบไป พ่ึงจะเห็นครั้งนี้ละครับทํา
ประโยชน์ให้เด็ก ๆ ขอเข้ามาสภาอนุมัติให้ทันทีครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยหลักการ
แล้วโอนลดจากกองการศึกษาแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         
ในหมวดเงินเดือนประเภท เงินวิทยฐานะเป็นเงิน 95,500 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาหมวดค่าครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เป็นค่าเครื่องฉายมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์เป็นเงิน 42,500 บาท            
ค่าโทรทัศน์ LED เป็นเงิน 53,000 บาท รวมเป็นเงิน 95,500 บาท ซึ่งเป็นของโรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อนผมก็ยินดีเหมือนกันเหมือนกับเพ่ือนสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อตะกี้ โรงเรียน
เทศบาลวัดโคกสะท้อนไม่ค่อยได้ขออะไรมา แต่อยากให้ไปดูรายละเอียดครับ น่าจะให้
รายละเอียดที่แนบท้าย มามากกว่านี้เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์ เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์      
เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2 ใช้ LCD หรือระดับ DLP ขอให้ขอรายละเอียดมา
มากกว่านี้ในเรื่องการไปซื้อวัสดุที่บอกว่าเครื่องละ 53,000 บาท หรือ 42,500 บาท อย่างนี้ 
ผมขอชื่นชมกองช่าง ที่ผมดูรายละเอียดของกองช่าง เขาทํารายละเอียดมาอย่างดีในการโอนลด
ก่อสร้างถนนอะไรอย่างนี้ กองการศึกษาอยากให้ลงรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละตัว        
เพราะจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ซึ่งดูแล้วจะมีรายละเอียดตั้งเยอะ เราต้องดูยอดเงินด้วยครับ
ว่าซื้ออย่างนี้ตัวละเท่าไร ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 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 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖2 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
ประเภท  เงินวิทยฐานะ                          เป็นเงิน 150,0๐๐   บาท 

                             รวมเป็นเงิน       150,0๐๐    บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ค่าเครื่องขยายเสียง                           เป็นเงิน           150,0๐๐  บาท 
                                                 รวมเป็นเงิน           150,0๐๐   บาท 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการ เครื่องขยายเสียง ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการ เครื่องขยายเสียง จํานวน 2 ชุด ในวงเงินงบประมาณ  150,0๐๐ บาท      
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

- เครื่องขยายเสียง ชุดใหญ่   จาํนวน 1 ชุด 
- เครื่องขยายเสียง ชุดเล็ก    จํานวน 1 ชุด 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗     
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”       
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ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความ
นับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 รายละเอียดแนบท้าย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่ี 62/2561 

คุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 

เครื่องขยายเสียง  จํานวน 2 ชุด (ชุดใหญ่ จํานวน 1 ชุด และชุดเล็ก จํานวน 1 ชุด) 
รายละเอียดประกอบด้วย 

1. เครื่องขยายเสียง C1800                                  จํานวน   1   เครื่อง 
2. เครื่องขยายเสียง C2200     จํานวน   1   เรื่อง 
3. ครอสซาวเออร์ (ตัวแยกเสียง ทุ้ม กลาง แหลม)    
4. มิกเซอร์ คุณลักษณะดัง 12 ช่อง   จํานวน   1   เครื่อง 
5. ลําโพงขนาด 15 นิ้ว กําลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์    จํานวน   2   คู ่
6. ลําโพงขนาด 18 นิ้ว กําลังขับไม่น้อยกว่า 800 วัตต์    จํานวน   2   คู ่
7. สายลําโพง  100  เมตร                                      จํานวน   1   ม้วน 
8. ไมค์ลอย                                                         จํานวน 1 ชุด 
9. ไมค์สาย                                                  จํานวน 2 ตัว 
10. สายไมค์ 20 เมตร                                           จํานวน 2  เส้น 
11. ขาไมค์                                                         จํานวน 2  ชุด 
12. เครื่องเล่น DVD                                              จํานวน 1   เครือ่ง 
13. อุปกรณ์ต่อสายลําโพงและสายสัญญาณ                   จํานวน 1 ชุด 

  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 
 

นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุจากญัตติตรงนี้เทศบาล     
มีความเร่งด่วนในญัตติออกมาว่ามีความเร่งด่วนในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง     
แต่ละโรงเรียนหรือเทศบาลเมืองทุ่งสงเองตรงนี้เราตั้งงบประมาณ 150,000 บาท เพ่ือซื้อให้กับ
โรงเรียนกีฬาทุ่งสง ผมอยากทราบว่าจะใช้ทําประโยชน์เรื่องอะไร 

1. เครื่องเสียงเครื่องใหญ่ใช้ในสถานที่กลางแจ้งได้หรือไม่ 
2. ชุดเล็กใช้ในอาคารหรือว่าอย่างไร 

คือบอกรายละเอียดไม่ชัดเจน อยากจะถามตรงนี้ให้ชัดๆว่าเครื่องเสียงชุดใหญ่จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาของแต่ละโรงเรียนใช้ได้หรือไม่ จะใช้แต่ของโรงเรียนกีฬาแล้วเครื่องเสียงชุดเล็กเราใช้
ประโยชน์เรื่องอะไร ผมก็ไม่เข้าใจว่าเอาไปใช้ทําเรื่องอะไร  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเพ่ิม 
150,000 บาท อยากจะให้ทางโรงเรียนนําไปใช้จ่ายเรื่องอ่ืนได้หรือไม่ที่เป็นประโยชน์กับ
นักเรียนที่เรียน โรงเรียนกีฬาของเราเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนกีฬาของเราได้สร้างชื่อเสียงให้
เทศบาลเมืองทุ่งสงพอสมควรและอยากจะถามตรงนี้ว่า เราใช้งบตรงนี้ แล้วเราได้ตั้งงบการซ่อม
บํารุงไว้หรือไม่ สมมุติว่าเครื่องเสียงซื้อมา 1 ปี เกิดการชํารุดขึ้นมาเราจะใช้งบตรงไหนไป
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หรือภาษาราชการจําหน่ายออกเมื่อเครื่องเสีย เรามีงบตั้งงบไว้ตรงนี้
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หรือไม่ใน 150,000 บาท  ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมคิดว่าท่านสมาชิก
อาจจะไม่เข้าใจว่าโรงเรียนกีฬายังอาศัยอยู่ในโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ซึ่งอันนี้ใช้ที่
โรงเรียนกีฬาที่ตั้งอยู่ที่เขาปรีดีนะครับ เพราะคิดว่าปลายปีนี้หลังจากที่อาคารเสร็จทั้งหมด       
ก็จะย้ายไปอยู่ที่นั่นทั้งหมด ดังนั้นที่นั่นยังไม่มีเครื่องเสียงและตอนนี้นักเรียนเริ่มไปเรียนแล้วนะครับ 
เพราะเดิมโรงเรียนกีฬาได้อาศัยโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือและใช้เครื่องเสียงทั้งหมด           
ที่นั่น แต่ตอนนี้ 150,000 บาท เป็นเครื่องเสียงใหม่สําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง      
ที่ไปตั้งอยู่ที่วัดเขาปรีดี อยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับว่าไม่ได้บอกนะครับว่าเครื่องเสียงเก่าที่ซื้อ
ของโรงเรียนนาเหนือแล้วพัง ไม่ใช่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ ใช้ในกิจกรรมทั้งหมดไม่ได้บอก
ห้องเล็ก ห้องใหญ่ แต่ใช้ในบริเวณโรงเรียนทั้งหมดที่ครูไม่ต้องใช้โทรโข่งพูดกับนักเรียนแต่ใช้
เครื่องเสียง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี          
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นโครงการศูนย์
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน (ยี่ปินทุ่งสง) 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 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖2 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

 โอนลด 
 กองการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 หมวดเงินเดือน 
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ประเภท  เงินเดือนเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      เป็นเงิน 5๐,๐๐๐     บาท 
                                 รวมเป็นเงิน     50,000    บาท 

กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
- โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน (ยี่ปินทุ่งสง)  เป็นเงิน  50,000  บาท 

                                  รวมเป็นเงิน    50,000   บาท 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินโครงการศูนย์แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-จีน (ยี่ปินทุ่งสง) ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสงและโรงเรียนเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมการศึกษาและ
ภาษา, เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงและเครือข่ายมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน          
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการจัดทําโครงการศูนย์
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน (ยี่ปินทุ่งสง) จํานวน 1 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ  50,0๐๐ 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในหมวดค่าตอบแทน      
ใช้สอยและวัสดุ  ซึ่ ง เป็น อํานาจของสภาท้องถิ่นที่ จะ พิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑      
ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ           
สภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเป็นโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม        
ไทย – จีน (ยี่ปินทุ่งสง) โอนจากหมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน      
เป็นเงิน 50,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน 
(ยี่ปินทุ่งสง) เป็นเงิน 50,000 บาทครับ อยากจะถามเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ โครงการ     
ยี่ปินทุ่งสงผมก็ไม่เข้าใจว่าทําอย่างไร โครงการนี้ดําเนินการอย่างไร ผมไม่เข้าใจ ขอให้ฝ่าย
ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ใครเป็นผู้ดําเนินการในโครงการอยากทราบรายละเอียด ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
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นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณท่านสมาชิก     
นะครับว่า โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ขณะนี้เราเปิด EP นะครับ English Program ซึ่งเรา
สอนภาษาอังกฤษดังนั้นเรามองเห็นถึงความสําคัญของภาษาจีน ซึ่งเชื่อว่าในอนาคต 4 – 5 ปี
ข้างหน้าเราจะเห็นว่าประเทศจีนจะต้องเป็นมหาอํานาจโลกขึ้นมาเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา     
ดังนั้น ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสําคัญ ทางมณฑลเสฉวนได้ลงมาพบผมนะครับ แล้วมีความต้องการ
ว่าอยากมาตั้งศูนย์ภาษาจีนที่เทศบาลเมืองทุ่งสงนั่นคือ เป็นความต้องการของเขา แล้วให้เราทํา
หนังสือไปถึงเขาเพ่ือให้เขาลงมาแต่ผมบอกว่าให้เค้าทําดีกว่าเพราะว่าการที่ดําเนินการให้เรา
เสนอขอ เขามามันผ่ านขั้ นตอนตามระ เบี ยบ  ต้ อ งผ่ านจั งหวั ด  ผ่ านกรมส่ ง เสริ ม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงต่างประเทศ เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่า เขาทําลงมาเป็น
ข้อเสนออย่างนั้น ถ้าอย่างนั้น เขาเชิญให้ผมไปนะครับ เมืองยี่ปิ่น มณฑลเสฉวน ซึ่งจริง  ๆ        
ต้องไปเดือนนี้ว่าผมยังไม่สะดวกเพ่ือเป็นการเตรียมการได้คุยกับทางโรงเรียนว่ากําหนดให้ เป็น
ที่ตั้งของศูนย์ภาษาจีน แล้วครูภาษาจีนที่จะมารวมกันอยู่ที่ศูนย์  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล        
จะกระจายให้ในอําเภอทุ่งสง อําเภอใกล้เคียงและใน จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์ภาษา
เมืองยี่ปิ่นที่เขาต้องการในส่วนนี้ ผมก็เลยนําเสนอเข้ามาในสภาว่า จะตั้งอยู่ที่ศูนย์พร้อมสถานที่
ควรจะให้บริการครูภาษาจีนที่จะสอนในอําเภอทุ่งสงทั้งหมดและอําเภอใกล้เคียงใน จังหวัด
นครศรีธรรมราชให้เราเป็นศูนย์ดังนั้นจะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องภาษาจีน ซึ่งสามารถเชื่อม
ต่อไปยังเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเราก็เห็นว่าจีนซึ่งในขณะนี้นําหน้าโดยเฉพาะใน เรื่องของ
สมาร์ทซิตี้ ดังนั้น ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคนในท้องถิ่น ก็เลยนําเสนอผ่าน
สภาเพ่ือให้ได้เห็นชอบว่า ภาษาจีนที่มีความสําคัญอยู่แล้ว สามารถเป็นศูนย์ อยู่ที่เทศบาล      
เมืองทุ่งสง ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจะได้ใช้ครูตรงนี้สอนภาษาจีนเสริมลงไปใน EP       
และนักเรียนในสังกัดของเทศบาลทั้งหมดนะครับทั้ง 6 โรง ซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์และเป็น
ทางเลือกให้กับเด็กในท้องถิ่นเรา ภาษาจีน จะเป็นภาษาที่สําคัญต่อไปจากภาษาอังกฤษ 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี          
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นโครงการศูนย์
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน (ยี่ปินทุ่งสง) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไม่อยู่ที่ประชุม 2 คน) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ ายเป็นรายการใหม่        
ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย -จีน      
(ยี่ปินทุ่งสง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี          
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว เชิญคณะผู้บริหารครับ 
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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 ให้เสนอญัตติ        
ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖2 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

 โอนลด 
 กองการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 หมวดเงินเดือน 

ประเภท  เงินวิทยฐานะ                         เป็นเงิน  ๑๒๐,๐๐๐     บาท 
                                  รวมเป็นเงิน               ๑๒๐,๐๐๐     บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- ค่าเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา                    เป็นเงิน   120,0๐๐    บาท 

                                  รวมเป็นเงิน          120,0๐๐    บาท 
เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้นักเรียนมีเครื่อง
ซักผ้าเป็นตัวช่วยในการทําความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ  
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา จํานวน 4 เครื่อง ในวงเงินงบประมาณ 120,0๐๐ บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

- เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ไม่น้อยกว่าขนาด 21 กิโลกรัม ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์
ตามท่ีเทศบาลกําหนด 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗      
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”       
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความ
นับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี          
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไม่อยู่ที่ประชุม 3 คน) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี           
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์
การศึกษา 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 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖2 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

 โอนลด 
 กองการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 หมวดเงินเดือน 

ประเภท  เงินเดือนเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน       เป็นเงิน 12๐,๐๐๐   บาท 
                            รวมเป็นเงิน   120,0๐๐   บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
- ค่าจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัด 
มุมประสบการณ์ 6 มุม                          เป็นเงิน    120,0๐๐   บาท 

                                            รวมเป็นเงิน   120,0๐๐   บาท 
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เหตุผล 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยการจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก 3 – 6 ปี จัดในรูปแบบ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทั้ง     
ด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคมและสติปัญญา กิจกรรมที่จัดให้เด็กปฐมวัยมี 6 กิจกรรมหลัก       
คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/กิจกรรมเล่นตามมุม 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมวงกลม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา เทศบาล
เมืองทุ่งสง มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดมุมประสบการณ์ 6  มุม 
สําหรับห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง และเพ่ือให้นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้
และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดมุมประสบการณ์ให้เพียงพอและได้มาตรฐานเหมาะสมกับเด็กระดับ
ปฐมวัย จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดมุมประสบการณ์ 6 มุม จํานวน 
24 ห้อง ห้องละ 5,000 บาท ในวงเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ ง ก่อสร้ า ง  ซึ่ ง เป็น อํานาจของสภาท้องถิ่ นที่ จะ พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑        
ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป         
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 รายละเอียดแนบท้าย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่ี 60/2561 

ครุภัณฑ์การศึกษา  จํานวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
สื่อและวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6 มุมประสบการณ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย   

1. แทมปูรีนไม้ จํานวน  1  อัน 
2. ลูกแซกด้ามไม้ จํานวน  2  คู ่
3. ชุดดนตรีไทย จํานวน  1  ชุด 
4. ชุดผักผลไม้ จํานวน  1  ชุด 
5. ชุดไข่จําลองพลาสติก จํานวน  1  ชุด 
6. ชุดอาชีพจําลอง  จํานวน  1  ชุด 
7. ชุดเครื่องครัว  จํานวน  1  ชุด 
8. โต๊ะเครื่องแป้ง  จํานวน  1  ชุด 
9. แว่นขยาย 3 นิ้ว  จํานวน  1  อัน 
10. แม้เหล็กกลม  จํานวน  1  อัน 
11. แม่เหล็กตัว U  จํานวน  1  อัน 
12. แม่เหล็กแท่ง  จํานวน  2  แท่ง  
13. ตาชั่งสองแขน  จํานวน  1  อัน 
14. เข็มทิศ  จํานวน  1  อัน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 
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ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไม่อยู่ที่ประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี        
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ)
เชิญคณะผู้บริหารครบั 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) 

ช่วงที่ ๑ 
โดยทําการ ซ่อมแซมเข่ือนกันดินคลองท่าเลา ความยาวประมาณ ๓๕.๐๐ เมตร 
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๓๑/๖๑ เป็นเงิน    ๔๖๓,๐๐๐.-  บาท 
ประเภท โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) 

ช่วงที่ ๒ 
โดยทําการ ซ่อมแซมเข่ือนกันดินคลองท่าเลา ความยาวประมาณ ๒๒.๐๐ เมตร 
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๓๒/๖๐ เป็นเงิน    ๔๔๑,๐๐๐.-  บาท 
ประเภท โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าแพใต้ 
โดยทําการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง 

๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร 
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๘๙/๖๑ เป็นเงิน    ๒๙๔,๐๐๐.-  บาท 

โอนลด 
รายจ่ายงบกลาง 
แผนงาน  งบกลาง 
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งาน งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท  เงินสํารองจ่าย    เป็นเงิน  ๑,๑๙๘,๐๐๐.-  บาท 
               รวมเป็นเงิน       ๑,๑๙๘,๐๐๐.-   บาท 

หลักการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ            
เพ่ือดําเนินการ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามลําดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็น      
เทศบัญญัติแล้ว นั้น 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้ช่วงฤดูมรสุม เพ่ือป้องกันและเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมมีเทศบาล
เมืองทุ่งสงจําต้องดําเนินการโครงการเร่งด่วน ดังนี้ 

๑. โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 
๑ งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพ่ือซ่อมแซมเขื่อนกันดิน
คลองท่าเลาที่ได้รับความเสียหาย และเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกในช่วงฤดูมรสุม
 ๒. โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 
๒ งบประมาณ  ๔๔๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ือซ่อมแซมเขื่อนกันดิน
คลองท่าเลาที่ได้รับความเสียหาย และเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกในช่วงฤดูมรสุม 

๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าแพใต้  งบประมาณ 
๒๙๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือเพ่ิม/ขยายช่องทางระบายน้ํา รองรับ
ปริมาณน้ําหลากในช่วงฤดูฝน  

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยโอน
ลดจาก งบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย  
งบประมาณท้ังสิ้น  ๑,๑๙๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ซึ่ งเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑         
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ในหมวด          
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ างไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ หลักการแล้ว     
โอนลดจากงบกลางไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งานค่าก่อสร้าง พ้ืนฐานหมวดค่าที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อน ผมขอเรียนปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร เรื่องประเภทโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าแพใต้ โดยทําการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร ซึ่ งการจะ
แก้ปัญหาน้ําท่วม ผมว่าต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดให้ได้อย่างถาวรตรงนี้ ผมไปดูพ้ืนที่มาหลายวัน
แล้ว เมื่อวานซืนก็ไปดูมา ประชาชนอยากให้แก้อย่างไรเราต้องถามคนที่เป็นท้องถิ่นอยู่ในนั้น    
ซึ่งผมเองก็อยู่ในท้องถิ่นนั้นเหมือนกัน ซึ่งเป็นลําเหมืองมาจากคลองท่าแพเมื่อ ก่อนเรียก          
นบท่าแพ ช่วงหลังเปลี่ยนเป็นเขื่อนซึ่งลําเหมืองสายนี้ที่จะทําเขื่อนเมื่อก่อนจะนําไปใช้หน้าร้าน
ส้มตําเขาแจ่ม และมีอีก 1 ลําเหมือง ลําเหมืองที่ 2 ข้างศาลาชุมชน ตรงนั้นใส่ท่อ 1.50          
แต่ตรงนี้ไม่ได้ใส่ท่อทําเป็นโครงสร้างท่อลอดคอนกรีตท่อเหลี่ยม สายโน้นก็เหมือนกันเขาจะใช้มา
จากบ้านในหวังปั๊มปตท.บริเวณนั้นหน้าสวนพฤกษาสิรินธรตลอดมาจนถึงบ้านในหวังและไปลงที่
บ้าน สท.โสภณ เมืองทรัพย์ น้ําออกมาจากคลองท่าแพ แต่ในช่วงนี้หมู่บ้านเปลี่ยนไปหมด       
ท่อลอดนี้น้ําก็ไหลไม่ค่อยดี นอกจากเราจะกั้นไว้ ถ้าทําให้ถาวรเราใช้เขื่อนกั้นที่หลังจากร้าน
ส้มตําไดโนเสาร์ จากสะพานลงมา ทําเขื่อนกั้นมาจดศาลาชุมชนท่าแพใต้ ถ้ามองภาพไม่เห็นก็ดู
เขื่อนที่รถไฟเมื่อก่อน บริเวณบ้านพักรถไฟหัวสะพานเหล็ก ทําอย่างนั้นน้ําจะไม่ทะลักเข้ามาเลย
ครับ เมื่อก่อนเห็นไม่ถนนรถไฟน้ําจะทะลักมาทางนั้นน้ําเอ่อล้นตลิ่ง ตรงนี้เหมือนกันถ้าแก้ปัญหา
ให้ถาวร ต้องทําเขื่อนแบบนั้นแล้วผ่านมาเลย ลําเหมืองนี้น้ําก็ไม่ไหลเท่าไรหรอก ชาวบ้าน
เดือดร้อนบริเวณนั้น 10 กว่าหลังคาเรือน บอกให้ทําอย่างนี้ ผมก็ไปดูมาแล้ว ถ้าทําเขื่อนไม่ทัน
เราก็ถมดินเป็นคูมาจดศาลาชุมชนท่าแพใต้ น้ําจะทะลักมาทางนั้นไม่ได้ที่เดือดร้อนบ้านนายครื้น  
กุญชรินทร์, นางผ่อง, นางสมบูรณ์ และนายสมชาย แสงสีดํา เกือบ 10 ครัวเรือนที่น้ําทะลักมา
ท่วมถึงคอ ถ้าทําแบบนี้แล้วได้มาตรฐาน ให้ท่านนายกแก้ปัญหาอย่างนี้ ให้ท่านไปดูเหมือนที่ผม
ยกตัวอย่างให้ดูบริเวณบ้านพักรถไฟ แล้วจะได้ผลแบบนี้เลยตรงนี้ บ้านประธานชุมชนท่าแพใต้ 
นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์ และมีอีกหลายหลังบ้านนางเขียว ปานอ่อน ฯลฯ เดือดร้อนมากน้ําเยอะ
น้ําล้นบ่ามาทางนั้น ถ้าดําเนินการแบบนี้ บางทีท่อลอดเหลี่ยมไม่ต้องทําก็ได้ 294,000 บาท     
ปิดประตูเลยน้ําจะไม่ทะลักเข้ามาทางนั้นเลย น้ําทางบ้านถ้าไหลตามลําเหมืองก็ไหลลงไปลง
คลองแถวๆปั๊มตรงนั้น เกือบจะถึงปั๊มเมื่อก่อนเขาทํานา เป็นที่อยู่ที่กินของผมเหมือนกัน          
ท่าแพใต้พ่ีน้องผมเยอะแล้วเราเป็นสมาชิกอยากให้แก้ไขแบบนั้นต้องถามคนในพ้ืนที่ ว่าจะแก้ไข
อย่างไร ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี        
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ)
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไม่อยู่ที่ประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ) 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  12 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี         
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ํา/รางระบายน้ํา) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน   
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ํา (ด้านบนเป็นรางวี) 

พร้อมบ่อพัก ถนนเปรมประขา  ซอย ๑๐ 
โดยท าการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๔.๕๐ – 

๕.๔๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า ๗๘.๕๐ เมตร 

ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๙๒/๖๑ เป็นเงิน    ๔๙๕,๐๐๐.-  บาท 

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู 
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนท่าแพใต้ (หน้าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล) 

โดยท าการ  
(๑) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างประมาณ 

๕.๕๐ – ๑๑.๐๐ เมตร  ความยาวประมาณ ๑๖๖.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๗ 
ตารางเมตร 

(๒) ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) ความ
ยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า ๓๓๒ เมตร 

(๓) ขุดลอกท่อระบายน้ําเดิมออก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร 
(๔) ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบดอัดแน่นหนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณที่เป็นทาง

เชื่อม ทางแยกที่ติดกับถนนโครงการ ให้มีความเอียงลาดรัศมีโค้งท่ีเหมาะสม 
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๙๗/๖๑ เป็นเงิน  ๒,๘๐๙,๐๐๐.-  บาท 

โอนลด 
รายจ่ายงบกลาง 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน งบกลาง 
หมวด งบกลาง 



28 
 

ประเภท  เงินสํารองจ่าย    เป็นเงิน  ๓,๓๐๔,๐๐๐.-  บาท 
               รวมเป็นเงิน       ๓,๓๐๔,๐๐๐.-   บาท 

หลักการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ            
เพ่ือดําเนินการ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามลําดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็น      
เทศบัญญัติแล้ว นั้น 

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความจําเป็นต้องดําเนินการโครงการเร่งด่วน ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ํา (ด้านบนเป็นรางวี) 

พร้อมบ่อพัก ถนนเปรมประขา ซอย ๑๐ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เพ่ือบําบัดความเดือนร้อนของประชาชนเนื่องจากทางบริเวณดังกล่าวมีประชาชน
อาศัยอยู่จํานวนหลายครัวเรือนเดิมถนนเดิมมีความคับแคบ และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา  

๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ํ ารูปตัวยู                
(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนท่าแพใต้ (หน้าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล) งบประมาณ  ๒,๘๐๙,๐๐๐.-
บาท (สองล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือบําบัดความเดือนร้อนของประชาชน ก่อสร้างและ
ขยายถนนหน้าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลให้ได้มาตรฐาน ยกระดับถนนให้มีความสูงขึ้นแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง และ สอดคล้องกับการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าแพใต้ ที่มี
การขยายท่อระบายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการระบายน้ํา และประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไป - ฤดูฝน   

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น         
โดยขอโอนลดจาก งบกลาง  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารอง
จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  ๓,๓๐๔,๐๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน)  

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ       
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี         
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ํา/รางระบายน้ํา) กรุณายกมือครับ 
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นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไม่อยู่ที่ประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน          
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ า/        
รางระบายน้ า) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13 ญัตติเรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือเป็น
รางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่าสัตว์ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือรายงาน ขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เพ่ือเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณด้านทิศใต้
โรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ ๔๙๓,๖๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น จํานวน 
๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินที่ได้รับไปใช้จ่าย เพ่ือดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน นั้น  

เทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นว่าควรนําเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีประจําปี ๒๕๖๑ ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัล ไปใช้จ่าย    
เพ่ือดําเนินการโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ  
๔๙๓,๖๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยดําเนินการ ก่อสร้างรั้ ว ค.ส.ล. 
บริเวณด้านทิศใต้โรงฆ่าสัตว์ ยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร  ตามรายการประกอบแบบ เลขที่     
ช. ๗๙/๖๑  

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 มาตรา ๕๓ เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําให้   
เขตเทศบาล ดังนี้ (๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ และการใช้จ่ายเงินรางวัลซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการโดยไม่ต้องนํามาตั้งในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน   

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล รายงานขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจเงินรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือไปใช้จ่ายเพ่ือดําเนินการโครงการ ขอได้
โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ 
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เพ่ือเป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไม่อยู่ที่ประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี       
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุง
ต่อเติมร้านค้าใต้อาคารศาลาประชาคม) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลา
ประชาคม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยดําเนินการ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลาประชาคม 
โดยทําการ ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลาประชาคม กั้นพ้ืนที่ขายของ 
ด้านล่างใต้ถุนอาคารจากเดิม  ๔  ห้อง ให้เป็น  ๘  ห้อง  
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๘๑/๖๑ เป็นเงิน         ๓๘,๔๐๐.-  บาท 
      รวมเป็นเงิน    ๓๘,๔๐๐.-  บาท 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุก่อสร้าง    เป็นเงิน       ๓๘,๔๐๐.- บาท 
     รวมเป็นเงิน      ๓๘,๔๐๐.- บาท 
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เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความ
ประสงค์ดําเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ใต้อาคารศาลาประชาคม งบประมาณ 
๔๖๘,๔๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มิได้ตั้ งงบประมาณไว้ ดังนั้น           
เพ่ือดําเนินการโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงกําหนดให้มีการแบ่งจ่ายจากเงินรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๗ และ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัล จํานวน ๔๓๐,๐00.-บาท และโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทโครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลาประชาคม เป็นเงิน  ๓๘,๔๐๐.- บาท    
รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น ๔๖๘,๔๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร
ศาลาประชาคมตามรายเอียดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอได้โปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ     
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติบ้างเชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงต่อเติม
ร้านค้าใต้อาคารศาลาประชาคม) จากญัตติที่ทางฝ่ายบริหาร เสนอมาผมเข้าใจ เราต้องมีการ
ปรับปรุงถ้ามีการสึกหรอ แต่ ณ วันนี้เราเพ่ิงเปิดใช้ศาลาประชาคม เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่ง 
หรือร้านค้าที่เราทําอยู่แล้วไม่สะดวกอํานวยความสะดวกให้พ่อค้าแม่ขายเข้าไปใช้บริการหรือ
อย่างไร? หรืออย่างน้อยที่สุดต่อไปข้างหน้าถ้าเราเปิดเป็น 8 ห้อง งบประมาณ 400 ,000      
กว่าบาท แล้วร้านค้าเดิม 4 ห้องเราต้องทุบทิ้งไหม หรือต่อเติมเพ่ิมอีก 4 ห้อง ตามญัตติแต่      
ผมอยากจะถามกลับไปว่าตรงนี้เมื่อทําเรารับการก่อสร้างศาลาประชาคมประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา
มีการจัดงานแต่งงานของหลานสาวท่านโสภณ โมรา วันนั้นเกิดอาการปวดแสบร้อนดวงตาจาก
การไปร่วมงาน เราน่าจะปรับปรุงเรื่องอ่ืนได้หรือไม่ บริเวณข้างล่างแสงสว่างไม่เพียงพอ         
ผมขอถามกลับไปว่าเมื่อเราสร้างร้านค้าเกิดขึ้นภายในศาลาประชาคม ใครจะดําเนินกิจกรรม
ธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้าตรงนี้ อย่างน้อยที่สุดเราต้องมีกิจกรรมรองรับเสริมเติมแต่งไว้กั บศาลา
ประชาคม เช่น สินค้าโอท็อป หรืออย่างไรผมไม่เข้าใจ ผมเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยัง
ผู้บริหารว่า อยากจะให้ตอบอย่างนี้ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อไปภายภาคหน้า ประชาชนได้
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อะไรบ้าง แล้วเราเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ผลประโยชน์จากการใช้บริการเรื่องอะไร เพราะชาวบ้าน
เขาเป็นห่วง ถ้าหากร้านค้าเกิดขึ้น ใครเป็นผู้ดําเนินการจะเข้าไปค้าขายได้หรือไม่ ชาวบ้านเข้าไป
ค้าขายได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจ้งครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
กับคําถามนี้ได้สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาด้วย หากย้อนกลับไป 8 ปีที่ผ่านมาการจัดการ
อําเภอบูรณาการ มีหัวข้อเรื่องการจัดระเบียบเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการและคณะกรรมการใน   
ชุดสี่แยกวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเคยกําหนดไว้ว่ารถที่มาส่งผู้ปกครองจอด
บริเวณสี่ แยกไม่เหมาะสม ร้านค้าที่ขายอยู่ริมฟุตบาทควรที่จัดระเบียบในส่วนนี้ให้เกิดความ
สวยงามของบ้านเมือง ดังนั้น การก่อสร้างเพ่ิมเติมในส่วนนี้ให้รองรับกับผู้ค้าที่ขายอยู่ริมฝั่ง
ฟุตบาทของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลและศาลาประชาคม จัดระเบียบเข้ามาอยู่ด้านล่าง
ทั้งหมดในส่วนนี้ เราไม่ได้คํานึงถึงผลกําไร ในการจัดระเบียบ ไม่ได้สร้างผู้ประกอบการใหม่        
แต่เราจัดระเบียบแล้วหาสถานที่รองรับให้เกิดความสวยงามของบ้านเมือง ผมคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์ให้กับบ้านเมืองโดยเฉพาะภูมิทัศน์ บริเวณนั้น คงจะเห็นว่าคนที่เข้าเมืองมามีเมืองที่ไม่
สวยงามอะไรต่าง  ๆ ทุกคนมีมติ เห็นด้วยว่าถ้าเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์             
เพราะโครงการต่อไปที่รองรับบริเวณศูนย์สุขภาพ ท่านคงเห็นนะครับว่าคนที่มาใช้บริการมาก 
ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ขณะนี้ 1,700 คน แออัดในพ้ืนที่ 2 ไร่ แล้วไม่สามารถที่จะ
รื้ออาคารและสร้างใหม่ในทางสูง เพราะเราไม่สามารถย้ายนักเรียนไปเรียนที่ไหน ผมก็เลยขอใช้
ที่ตรงนี้บริเวณศูนย์สุขภาพกับทางราชพัสดุว่าขอเพ่ิมวัตถุประสงค์จากเดิมที่ใช้ ในการออกกําลัง
กายให้กับพ่ีน้องประชาชน เราจะขอสร้างอาคารสูง 5-7 ชั้นตามงบประมาณเพ่ือที่จะให้ 
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลโดยเฉพาะ   เด็ก EP ทั้งหมดมาอยู่ที่ตึกหลังนี้โดยชั้นล่างปล่อยโล่ง
เหมือนเดิม เพราะเวลาเราจัดงาน ร้านของกาชาดสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ชั้น 2        
ซึ่งเป็นชั้นลอยก็ให้เป็นศูนย์ฟิตเนส ส่วนชั้น 2,3,4 และ 5 ก็เป็นส่วนของ โรงเรียนเทศบาล     
วัดชัยชุมพลทั้งหมด โดยใช้สะพานเชื่อมข้ามถนนระหว่าง โรงเรียนกับศาลาประชาคม สามารถ
เชื่อมมาในอาคารหลังนี้ได้ ดังนั้นในส่วนนี้จะเกิดประโยชน์และรองรับสําหรับผู้ที่ย้ายเข้ามาโดยที่
ไม่ต้องกลัวว่า จะค้าขายไม่ได้ เพราะท่านจะเห็นว่าคนที่มาออกกําลังกายทั้งหมดในงบประมาณ
ปี 62 เราจะเทลานคอนกรีตให้เต็มพ้ืนที่ จะไม่เป็นพ้ืนที่แฉะ ดังนั้น การปรับปรุงภูมิทัศน์นี้
บริเวณนั้นจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปท่านจะเห็นว่าจุดเล็ก  ๆ น้อย ๆ ตามที่ พ่ีน้องประชาชน
กําหนดให้เราแก้ปัญหาการจราจร ดังนั้นขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบว่าเราย้ายมาตรงนี้ไม่ได้สร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ เพ่ือที่จะรองรับเอาผลประโยชน์กําไร เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ร.9 เศรษฐกิจพอเพียงบอกว่ากําไรคือขาดทุนของเรา ดังนั้นเราจะทําตรงนี้เพ่ือจะรองรับในการ
จัดระเบียบ จัดภูมิทัศน์ แล้วสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นระเบียบในส่วนนั้น ซึ่งทาง     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล ก็จะเข้าไปเรื่องการคัดแยกขยะ การใช้
ภาชนะที่เราต้องให้แม่ค้าทั้ง 8 ร้าน มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นให้ดียิ่งขึ้น
รักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ เพราะว่าการจัดในแต่ละจุดไม่ได้มองแค่จุดเดียว รวมถึง
บริเวณหน้าตลาดสด บนถนนต่าง ๆ ถ้าเราสามารถที่จะจัดระเบียบได้ หาสถานที่รองรับได้เมือง
เราจะรองรับในสิ่งที่สร้างเศรษฐกิจของเมือง รองรับของเราโดยที่ต้องเตรียมเมืองเตรียมคนใน
อนาคตที่เรากําลังเจริญใน 5-10 ปีข้างหน้า รองรับที่ศูนย์กลางการกระจายสินค้าของภาคใต้ 
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ขอเรียนให้ทราบนะครับว่า ทําไมเราถึงต้องดําเนินการในส่วนนี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่านผู้บริหารได้ตอบคําถาม ผมก็ชื่นใจแทนพ่ีน้องประชาชน      
ณ วันนี้เรามองภาพในการพัฒนาเป็นองค์รวม ผมเข้าใจท่านนายกฯ ที่ได้พูดออกมาว่า ต่อไป
ข้างหน้าเราต้องหาที่ระบายรถ เมื่อก่อนรถสองแถวหรือรถตู้ที่ส่งนักเรียนไปจอดที่ โรงเรียน    
สตรีทุ่งสง ศาลาประชาคม แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีครับ ไปจอดบนถนนหน้า โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ เราเริ่มต้นแก้ก่อนว่าจะไม่ให้มันเกะกะเพราะโรงเรียนเข้า -เลิก มีปัญหา
เรื่องรถติด และแม่ค้าที่ท่านนายกได้บอกแม่ค้าที่ขายบนฟุตบาทบริเวณหน้า โรงเรียนเทศบาล   
วัดชัยชุมพลหรือข้างนอกบริเวณฟุตบาทข้างศาลาประชาคม เราขยับขยายเข้ามาข้างในได้
หรือไม่เข้ามาขายบริเวณข้างใน เพ่ือความสะดวกความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมือง        
ผมเข้าใจที่ท่านนายกได้พูดอย่างนี้ มีความสงบเรียบร้อยและสะดวกด้วยแต่ถ้ามีงานกิจกรรม    
ต่าง ๆ สมมุติงานเทศบาลสงกรานต์ มีพ่อค้าจากข้างนอกมาประมูลใช้สนามหน้าที่ว่าการอําเภอ
และติดบริเวณศาลาประชาคมได้หรือไม่ หากมีปัญหาเราต้องเคลียร์ให้จบ หากมาทํากิจกรรมเรา
ไปเก็บร้านภายในศาลาประชาคมอีกหรือไม่ เพราะตรงนี้เป็นของเทศบาล เมื่อมีการเหมาจ่ายก็
ต้องมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้สูงสุด ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ที่ตรงนี้เราสร้างถาวรเป็น
เจ้าของ ของคนที่จะย้ายเข้ามาไม่มีใครที่จะสามารถมาเรียกเก็บผลประโยชน์ให้มาผมแจ้งความจับเลย 
ไม่มีปัญหาครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้อีก เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี       
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุง
ต่อเติมร้านค้าใต้อาคารศาลาประชาคม) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไม่อยู่ที่ประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคารศาลาประชาคม) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใด มีข้อซักถามหรือมีเรื่องที่จะปรึกษา
คณะผู้บริหารเชิญครับ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 3 เทศบาลเมืองทุ่งสง พวกเรามีเรื่องในวาระอ่ืน ๆ หลาย ๆ เรื่อง การพัฒนา
ของเมืองทุ่งสงพวกเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มาทําหน้าที่
ตรงนี้ แล้วก็ปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนเราต้องนํามาแก้บอกให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ซึ่งก็เป็น
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หน้าที่ของสมาชิกเทศบาลอยู่แล้วครับ ท่านประธานครับ เมื่อวันก่อนได้อภิปรายไปแล้วแต่ว่า   
ผมดูรายการโอน ไม่มีซักรายการ ไม่มีโครงการ 8-9 โครงการที่อภิปรายไปเมื่อวันก่อน เช่น 

1. ถนนสายท่าแพใต้ หลังเมฆแก้ว ขอคูระบายน้ําเร่งด่วน/ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
นี้ 20 กว่าครัวเรือน ไม่รวมห้องแถว ซอยบ้านนายรุ่ง คงแก้ว ฝ่ายบริหารคงเข้าใจ ชาวบ้านสั่ง
มากับเรา เขาไม่ได้บอกฝ่ายบริหาร แต่บอกมากับเราซึ่งเป็นคนในชุมชนทั้งติติงเยินยอ แต่เราไม่
ขอรับคําเยินยอ ให้คําติติงมาผมยอมน้อมรับ ในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ชาวบ้านติติงมา 

2. สายท่าแพใต้ เลียบคลองบ้านนายสุวิทย์ ขอให้โอนมาให้ด้วย ให้ลาดยางตรงนั้น    
จะเกิดความสวยงาม ต้นไม้ปลูกไว้แล้ว 

3. ถนนบ้านในหวัง ซอย 1 แยกสวนพฤกษาสิรินธร อยากให้ลาดยางหรือคอนกรีตก็ได้
ผ่านมา 20 กว่าปีแล้ว 

4. ถนนบ้านในหวัง ซอย 3 ให้ปรับปรุง เป็นข้างท้ายจากถ้ําทอหูกไม่มีคู ถนนบ้านในหวัง 
ซอย 4 คูระบายน้ํา ถนนคอนกรีตหรือแอสพัลต์ แต่ผมคิดว่าคอนกรีตน่าจะดีกว่า ไปจดถนน     
โลจิสติกส์ ผ่านบ้านสท.โสภณ เมืองทรัพย์ ยังมีความลําบากอยู่มากประชาชนอาศัย 30 หลังคา
เรือน ยังไม่ได้ดําเนินการชาวบ้านฝากถามมา บางโครงการเราต้องดูความเดือดร้อน ลําดับ
ความสําคัญเป็นอันดับแรก ก่อนหลัง สมาชิกเราก็มีในแต่ละครั้งเราได้บอกท่านประธานผ่านไป
ยังฝ่ายบริหารอยู่แล้ว แต่โครงการยังไม่ดําเนินการ 

5. ถนนบ้านในหวัง ซอย5 ขอให้ลาดยางหรือคอนกรีต มีประชาชนอาศัยอยู่มากมาย
เหมือนกัน ประมาณ 18 ครัวเรือน ยังไม่ได้ดําเนินการเพราะเวลาที่ฝนตกน้ําท่วม น้ําไม่ได้ไหล
ไปไหนท่วมอยู่บริเวณบ้านของชาวบ้านอยากให้รีบดําเนินการ และถนนบ้านในหวังซึ่งเป็นทาง
เลียบจากถ้ําทอหูกทางจักรยานชํารุดมาก คนขี่จักรยานบ่นให้ผมฟังทุกครั้ง ทีมงานจักรยานบอก
ให้ปรับปรุงเส้นทางจักรยานสายนี้ และให้บอกนายกฯด้วย ผมบอกว่า ผมบอกนายกฯ แล้ว 

6. ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 10 ริมเขาแจ่ม ถนนบริเวณตรงนี้ชํารุดมากประชาชน
อาศัยอยู่ 20 – 30 หลังคาเรือน ให้ทําคูระบายน้ําจากริมเขาแจ่มมาตรงนี้ทําให้แต่ว่าโครงการ
ตั้งแต่ผมจําไม่ได้ว่าตั้งแต่นายกชุมพล จินดาโชติ หรือท่านปริวรรต ตอนที่ ท่านนายกฯเป็น
เทศมนตรีเวลาน้ําเขาทะลักลงมาล้นเอ่อบ้านของชาวบ้านน้ําลงมาจากเขาแจ่ม ถ้าทําคูระบายน้ํา
จะลงมาทางคูไปเลยตรงนี้ในเขตเรา ใช่หรือไม่ท่านปฏิภาณ เห็นหรือไม่ของเรายังไม่ดําเนินการ 

7. ถนนเลียบทางรถไฟ ดําเนินการแล้วใช้ได้ จะได้วันไหนไม่เป็นไรเพราะฝนตกในช่วงนี้ 
จะไม่แข็งแรงอีก 

8. โครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมที่อภิปรายไปตะกี้ ผมจะส่งหนังสือฝากท่าน
ประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ช่วยโอนมา 10 กว่าโครงการให้ตั้งงบประมาณโอนมาให้ผม           
ให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขต 3 ด้วยครับ 

9. ถนนพัฒนาการ ซอย 8 ตรงข้ามบ้านสท.บุญเลิศ แป้นสุข (ขออนุญาตเอ่ยนาม)     
ตรงนี้ก็มีปัญหา/ตรงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ดําเนินการติดขัดอะไร ขอให้ท่านได้ชี้แจง ให้
ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนถามมา ผมจะส่งหนังสือให้ท่านประธานฯซึ่งเขียนด้วยลายมือ 
จากใจจริงของผม ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกไม่ครับ ของคุณปัญญา จินาวงศ์ ผมจะส่งไปให้ทางฝ่ายบริหาร 
เชิญคุณสมใจ สมศิริ เชิญครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอแจ้งเพ่ือทราบประชาสัมพันธ์ไปยังท่านสมาชิกสภา เทศบาล
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เมืองทุ่งสง กองการศึกษาได้ของบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือสร้างศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่ของศาลา
ชุมชนท่าแพใต้ ซึ่งงบประมาณผ่านจะลงพ้ืนที่ดังกล่าว แจ้งเพ่ือทราบก่อน พ้ืนที่ไม่มาก 
งบประมาณไม่ถึง 2 ล้านบาท ซึ่งถ้าไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งทางเทศบาลได้สอบถามก็เป็นมติของ
คณะกรรมการชุมชนท่าแพใต้ได้อนุญาตในพ้ืนที่แล้ว ขออนุญาตแจ้งเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ขอบคุณท่านรองสมใจ สมสิริ เรื่องนี้ผมก็ลืมแต่ท่านสมใจ สมศิริ  ได้ชี้แจงไปก่อน 
เมื่อก่อนผมไปนั่งที่หน้าวัดท่าแพ เขาถามผมเรื่องนี้ว่า โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลย้ายไปอยู่ศาลา
ชุมชนแล้วหรืออย่างไร ผมตอบไม่ถูกเพราะว่าผมไม่รู้มีท่านนุ้ย (พ่ีของ สท.ประจิน  เนื้อเขียว) 
บอกผม ผมเองก็ไม่ทราบว่าจะย้าย วันนี้รองสมใจ สมศิริ แจ้งมา ผมจะได้ไปชี้แจงชาวบ้านได้ถูก 
เรื่องน้ําท่วมเมืองทุ่งสง ผมดูในรายละเอียดที่เทศบาลออกเอกสารวันนี้ท่านสมาชิกได้เอามา
หรือไม่ ผมลืมหยิบมา เอกสารคู่มือน้ําท่วมเมืองทุ่งสงของเทศบาลที่ไปแจกจ่ายวันนั้น ผมไปดู
แล้วมันสลับกันครับเอกสารของทางราชการออกมาได้อย่างไร ต้องดูให้ดีก่อนเวลาจะแจก ไม่
ทราบว่าเทศบาลแจกเองหรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ เกิดการสลับกัน เจ้าหน้าที่เอามาไหมผมเองก็มึน
นะครับ เอกสารของทางราชการเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าออกแล้วต้องดูให้ดีเวลาไปพิมพ์ไปจ่าย
เอกสาร ถ้าเป็นผม ผมไม่ให้ออกไปสั่งระงับไม่ให้ออกเพราะว่ามันผิด ขอให้ท่านไปตรวจดู คู่มือ
น้ําท่วม ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีสําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.2561 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิด
การประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 


