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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที ่21 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายวัชระ  วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์   

2. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

3. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

4. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

5. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

6. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

7. นายโสภณ  โมรา  สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

8. นายจรัญ   เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

    9. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล  จิตติ พรหมเพศ   

   10. นายโชคดี    หนูคีร ี สมาชิสภาเทศบาล โชคดี    หนูคีรี  

   11. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

   12. นายนคร   ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร    ทองค า  

  13. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย   เพ็งจันทร์  

14.  นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ   เสนะคุณ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี        กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   

2. นายปัญญา        จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล   

3. นายวิชัย           พลายด้วง       สมาชิกสภาเทศบาล   

4. นายโสภณ        เมืองทรัพย์       สมาชิกสภาเทศบาล   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

3. นายกัมปนาท    อดิเทพวรพันธุ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กัมปนาท    อดิเทพวรพันธุ์  

4. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชาคร             ไอยศูรย์  

5. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เตือนจิต จงคง  

6. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

7. นางอารีย์  เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์    เจริญฤทธิ์  

8. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

9. นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธ์  

10. นางชุติมา โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2 ชุติมา โต๊ะหีม  

11. นางนงนภัส น าผล ผอ.กองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

12. ร.ต.ต.อมร บุญอินทร์ ประชาชน อมร บุญอินทร์  
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง    
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ   
สมัยที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่  19 มีนาคม 
2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน ประเภท
เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี กับธนาคารออมสิน  สาขาทุ่งสง   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 

ขณะนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป       
กราบเรียนเชิญครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล       
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล    
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
เมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องท่ี 1  มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 4 ท่าน คือ 
1.   นายมนตรี  กัลยา 
2.   นายปัญญา  จินาวงศ์ 
3.   นายวิชัย  พลายด้วง 
4.   นายโสภณ  เมืองทรัพย์ 

และขอต้อนรับ ร.ต.ต.อมร บุญอินทร์ จากหมู่บ้านพัฒนาที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาลในวันนี้ครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีทั้งหมด 8 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี 1  อยู่ในหน้าที่ 3 
ระเบียบวาระท่ี 2  อยู่ในหน้าที่ 3 – 4 
ระเบียบวาระท่ี 3  อยู่ในหน้าที่ 4 – 6 
ระเบียบวาระท่ี 4  อยู่ในหน้าที่ 6 – 7 
ระเบียบวาระท่ี 5  อยู่ในหน้าที่ 7 – 9 
ระเบียบวาระท่ี 6  อยู่ในหน้าที่ 9 – 13 
ระเบียบวาระท่ี 7  อยู่ในหน้าที่ 13 – 15 
และระเบียบวาระท่ี 8  อยู่ในหน้าที่ 15 – 17  ครับ      

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง  เชิญครับ   

       - ไม่มี - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน 
ประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี กับธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง เชิญคณะผู้บริหารครับ  

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน ประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี    
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กับธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)        
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน า ให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบกู้เงิน ประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี กับธนาคารออมสิน  
สาขาทุ่งสง เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2   
จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน กรณีด ารง
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประเภทที่น ามาด ารง    
บวก 1.50 % ต่อปี ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงด ารงเงินฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขา  
ทุ่งสง บัญชีเลขที่ 050221855263  ประเภทเผื่อเรียก จ านวน 10,440,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี จะเท่ากับ 
0.37% + 1.50 % = 1.87% ต่อปี และก าหนดอายุสัญญา ไม่เกิน 1 ปี (ทบทวน
วงเงินทุกปี) 

เหตุผล 

เนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ได้เปิดด าเนินกิจการ     
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สถานธนานุบาลฯ ได้รับเงินอุดหนุนส าหรับเป็นทุน
ด าเนินการ จ านวน 7,000,000 บาท เงินยืมเงินสะสมเทศบาล จ านวน 2,000,000 
บาท ได้รับอนุมัติกู้เงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง จ านวน 
10,000,000 บาท โดยนับตั้งแต่วันเปิดด าเนินกิจการจนถึงปัจจุบันมีประชาชนมาใช้
บริการเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ และเพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนที่มีแนวโน้ม     
จะมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียน เดือนพฤษภาคม 2561 สถานธนานุบาลฯ 
มีความจ าเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการรับจ าน า เพ่ือให้การรับจ าน ามีความ
คล่องตัวและรองรับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ ปัจจุบันหลักทรัพย์ค้ าประกัน
หนี้เงินกู้ในการรับจ าน า เป็นทรัพย์ประเภททองค า ประมาณ 99 %  

โดยสถานธนานุบาลรับจ าน าทรัพย์ประเภททองค า 80% ของราคาทองค าแท่ง
รับซื้อในวันรับจ าน า ตามระเบียบส านักงาน จ .ส.ท.ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการรับ
จ าน าเพ่ิมขึ้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอกู้เงิน ประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
ออมสิน สาขาทุ่งสง จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ปัจจุบัน อัตรา
ดอกเบี้ย 1.87% ต่อปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/      
ว 628 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของ
เทศบาลและเมืองพัทยา จากสถาบันการเงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล 
ข้อ 1.2 วงเงินสูงสุดที่เทศบาลสามารถกู้เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล   
ในแต่ละครั้งเท่ากับทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ (Stock) ในวันที่สถานธนานุบาลจัดท าค าขอกู้
เงินเสนอต่อนายกเทศมนตรี  ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 สต๊อคทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 
จ านวน 13,677,100 บาท (สิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
(รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 
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ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ การขออนุมัติกู้เงินเพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนของสถานธนานุบาล จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือรายงาน       
ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการ       
ขอกู้เงิน จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) กับธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง 
ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ขอบคุณครับ  

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 สถานธนานุบาลฯ มีเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน า    

และทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ ดังนี้  
เงินสดคงเหลือในมอื                        จ านวน    48,219.88  บาท 
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.คงเหลือ            จ านวน  492,440.44  บาท  
รวมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ             จ านวน  540,660.32  บาท 

หมายเหตุ สถานธนานุบาลฯ มียอดเงินกู้กับธนาคาร ธ .ก.ส. ที่ยังไม่ได้รับมาเป็นทุน
หมุนเวียน จ านวน 5,000,000 บาท 

สต๊อคทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ             จ านวน  13,677,100 บาท 
สต๊อครับจ าน าแยกเป็นประเภททรัพย์ ดังนี้ 

- ประเภททองค า   จ านวน  13,650,100 บาท เฉลี่ยร้อยละ   99.80 ของสต๊อค 
- ประเภทนาฬิกา   จ านวน         15,800 บาท เฉลี่ยร้อยละ    0.12 ของสต๊อค 
- ประเภทเบ็ดเตล็ด จ านวน         11,200 บาท เฉลี่ยร้อยละ    0.08 ของสต๊อค 

 

หนี้สิ้น 
- เงินยืมเงินสะสมเทศบาล                      จ านวนเงิน   2,000,000 บาท 
- เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง              จ านวนเงิน  5,000,000 บาท 

รายงานสถิติรับจ าน า – ไถ่ถอน และรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 
2561 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

เดือน รับจ าน า ไถ่ถอน ดอกเบี้ย 
ราย เงิน ราย เงิน 

ตุลาคม  2560 164 2,391,600  27 195,400 941.50 
พฤศจิกายน 2560 178 2,499,300  53 707,000 5,437 
ธันวาคม 2560 287 4,722,200  91 1,376,200 16,601 
มกราคม 2561 266 3,841,000 128 1,826,800 26,714.50 
กุมภาพันธ ์ 2561 304 5,239,700 191 2,810,700 69,158 
มีนาคม 2561 379 6,764,500 269 4,865,100 118,769.25 

 
นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ  

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด  เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน 
ประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี กับธนาคารออมสิน  สาขาทุ่งสง กรุณายกมือครับ 



6 
 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน ประเภทเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชี กับธนาคาร     
ออมสิน สาขาทุ่งสง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม
คณะผู้บริหาร เชิญครับ คุณโสภณ โมรา 

นายโสภณ  โมรา  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ขอสอบถามหน่อยว่าถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจ 1 ร่วมใจ 2 ทราบข่าวว่า 
เปิดซองประมูลมาเป็นเวลาประมาณ 2 เดือนได้แล้ว ไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้เม่ือไหร่ 
ไม่ทราบว่าเซ็นสัญญาหรือยัง ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอตอบในวันราชการได้ไหมครับ เนื่องจากไม่มีข้อมูล
แต่ทราบว่ามีการประมูลแล้ว แต่จะขั้นตอนยังไง รายละเอียดตอนนี้ตอบไม่ได้              
ก็ขออนุญาตท่านประธานสภา และสมาชิก ตรวจสอบรายละเอียด แล้วจะแจ้งให้ทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับคุณโสภณ โมรา 

นายโสภณ  โมรา  
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ ท่านนายก 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับคุณปฏิภาณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมปฏิภาณ เสนะคุณ คิดถึงทุก ๆ ท่านนะครับ จากไป
ชั่วคราว 7 เดือน 8 เดือน ก็คิดถึงเพ่ือนสมาชิก และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่านนะครับ ฝากนิดหนึ่งครับ หน้าร้านฮอลลิวู๊ด ชาวบ้านฝากมาว่าช่วยฉีดยุงให้ด้วย
อยู่ตรงข้ามร้านสุรจิต นะครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอ่ืน อีกไหมครับ 
ของเลขาสภาฯ ชาวบ้านฝากฉีดยุงครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ครับ จะรับไปด าเนินการครับ 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 09.20 น. 
                                                    
                                                               ปฏิภาณ  เสนะคุณ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ ) 
                                                     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
 


