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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที ่21 พฤษภาคม 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. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

11. นายโชคดี    หนูคีรี สมาชิสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

12. นายนคร   ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร ทองค า  

13. นายโสภณ         เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ         เมืองทรัพย์  

14. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา จินาวงศ ์  

15. นายวิชัย            พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย            พลายด้วง  

16. นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย เพ็งจันทร์  

17. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ   เสนะคุณ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

4. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชาคร             ไอยศูรย์  

5. นางลัดดาวัลย์ มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ลัดดาวัลย์ มอบนรินทร์  

6. นายเจริญพร วงศ์อักษร  ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร   

7. นางอารีย์  เจริญฤทธิ์ ผอ.การกองคลัง อารีย์    เจริญฤทธิ์  

8. นางอารีย์ สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อารีย์ สุวรรณา  

9. นางชุติมา โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2 ชุติมา โต๊ะหีม  

10. นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธ์  

11. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผอ.กองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

12. นางปราณี รัตนบุรี รก.ผอ.กองการศึกษา ปราณี รัตนบุรี  
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ   
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่  30 
เมษายน 2561 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดินเพ่ือเป็น
สาธารณประโยชน์ แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
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ขณะนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป       
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

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

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องท่ี 1  มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 1 ท่าน คือ 
- นายมนตรี  กัลยา 

เรื่องที่ 2 ขอต้อนรับ นายเจริญพร วงษ์อักษร ประธานคณะกรรมการองค์การบริหาร
ชุมชนยุทธศาสตร์ ตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 256 เวลา 13.30 น. มีทั้งหมด 7 ระเบียบวาระ 30 หน้า 
ระเบียบวาระท่ี 1  อยู่ในหน้าที่ 3 
ระเบียบวาระท่ี 2  อยู่ในหน้าที่ 4 
ระเบียบวาระท่ี 3  อยู่ในหน้าที่ 4 – 12 
ระเบียบวาระท่ี 4  อยู่ในหน้าที่ 13 – 26 
ระเบียบวาระท่ี 5  อยู่ในหน้าที่ 26 – 27 
ระเบียบวาระท่ี 6  อยู่ในหน้าที่ 28 – 29 
และระเบียบวาระท่ี 7  อยู่ในหน้าที่ 29 – 30 ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง  เชิญครับ   

       - ไม่มี - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2561 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เชิญคณะผู้บริหารครับ  

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 
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เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขอยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 จ านวน 2,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก-จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๘       
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจ าเป็นกิจการพาณิชย์
อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อน
ได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ   

เหตุผล 

เนื่องจากช่วงเปิดภาคเรียนเดือนพฤษภาคม ประชาชนมาใช้บริการของสถาน -
ธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เงินทุนหมุนเวียนในการรับ
จ าน าไม่เพียงพอ และสถานธนานุบาลฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขอกู้เงินกับธนาคารออมสิน 
สาขาทุ่งสง จ านวน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยสถานธนานุบาลฯ 
ได้รับการอนุมัติยืมเงินสะสมเทศบาล คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จ านวน 3 ,000,000.- 
บาท (สามล้านบาทถ้วน) และและคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ     
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 1,000,000.- บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมเงินยืมเงินสะสม จ านวน 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
สถานธนานุบาลฯ ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2561 จ านวน  
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้สถานธนานุบาลฯ มียอดเงินยืมเงินสะสม
เทศบาลคงค้าง จ านวน 2,000,000.- (สองล้านบาทถ้วน) เพ่ือให้กิจการสถาน -       
ธนานุบาลฯ ไม่สะดุดหยุดลง และสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้มาใช้บริการได้ 
จึงขอยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ิม จ านวน 2,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)        
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ  

รายละเอียดสถานะการเงินของสถานธนานุบาลฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕61    
ดังนี้ 

- เงินสดคงเหลือที่ส านักงาน จ านวน 40,660.60 บาท 
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร บัญชีออมทรัพย์ 22,320.49 บาท 
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง บัญชีออมทรัพย์ 2,502,440.44 บาท 
- ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ 999 ราย เงิน 16,746,300.- บาท 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการขอ
ยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ิมอีก จ านวน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ  
 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องนี้ผมไม่อภิปราย แต่ขอท าความเข้าใจ เรื่องขอเสนอญัตติเรื่อง   
ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 มาดูรายละเอียดการเงินของสถานธนานุบาล แห่งที่ 2       
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 

- เงินสะสมคงเหลือท่ีส านักงาน จ านวน 40,660.60 บาท 
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร บัญชีออมทรัพย์ 22,340.49 บาท 
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง บัญชีออมทรัพย์ 2,502,440.44 บาท 

ผมเรียนถามว่าเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง บัญชีออมทรัพย์ ถ้าเราไม่ไป
ยืมเงินสะสมนะครับ ผมขอท าความเข้าใจนะครับว่าถ้าเราไปถอนเงินตัวนี้ได้ไม่ครับ 
2,502,404.44 บาท ของธนาคาร ธ.ก.ส. ขอกราบเรียนแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเรียนนะ
ครับว่า จริง ๆ เมื่อการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาเราได้ขออนุมัติสภา เพ่ือกู้เงินธนาคาร
ออมสิน 10 ล้านบาท แต่ขณะนี้เงินส่วนนั้นอยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติ ตามเรื่องครั้ง
หลังสุดอยู่ที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติลงนามแล้วต้องส่งไปยัง
ธนาคารออมสิน เพ่ือเข้าคณะกรรมการในการอนุมัติจะให้ใช้เงินกู้นั้น แต่ระยะทางที่จะ
ขออนุมัติจะใช้เวลา 1 เดอืนถึง 1 เดือนครึ่งอย่างช้า 

ดังนั้น ระยะนี้ความต้องการของประชาชนมากก็เลยจ าเป็นต้องขออนุมัติจาก
สภาเพ่ือยืมเงินสะสมมาทดรองในการที่จะใช้จ่ายในโรงรับจ าน าในวันนี้ ในระยะที่กว่าจะ
ได้เงินกู้ 10 ล้าน ส่วนเงินที่บอกว่าท าไมเราไม่จ่ายขาดไปเลย ส่วนนั้นที่จะมาให้กับทางนี้ 
ผมคิดว่ามันคงจะไม่เหมาะสมเพราะถือว่าเป็นเงินที่ค้ าประกันให้ส าหรับทุนหมุนเวียน
ให้กับสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 แห่งนี้ ดังนั้น จึงจ าเป็นใช้เงินกู้จะเหมาะสมกว่า 
เพราะว่า ดอกเบี้ยต่อดอกเบี้ยในส่วนนี้ เพราะว่าผลต่างของก าไรที่ได้จากดอกเบี้ย 
สามารถมาบริหารจัดการ และในขณะนี้ขอเรียนต่อสมาชิกสภาเทศบาลว่า สต็อค          
ณ วันนั้นกับวันนี้ขึ้นมา 17 ล้านบาท ดังนั้น หลังจากท่ีเราได้เงินทุนหมุนเวียนกลับมาอีก 
10 ล้าน จึงจ าเป็นต้องใช้คืนเงินสะสมใช้คืนในส่วนที่เราหยิบยืมมา เงินส่วนนั้นอาจจะ
หมดภายใน 2 เดือน ดังนั้น อีกประมาณ 2  เดือนเศษ เราจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภา
เพ่ือขอกู้อีก เพราะว่าเงินทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นสต็อคอยู่ขณะนี้ 17 ล้าน         
ขอเรียนว่าการใช้บริการโรงจ าน า แห่งที่ 2 ได้รับการบริการและผู้มาใช้บริการมาก
เพ่ิมขึ้น โดยที่โรงรับจ าน า สาขาที่ 1 ยอดไม่ได้ตก ดังนั้น การที่เราได้รับอนุมัติจากสภา
ให้เปิดสาขาท่ี 2 ซึ่งเป็นความเหมาะสมตามที่วิเคราะห์แล้ว ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกไม่ครับ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพราะว่าเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง 
บัญชีออมทรัพย์ 2,502,440.44 บาท ผมเข้าใจแล้วว่าเอามาได้อย่างไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

-  ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยืมเงินสะสมเทศบาล       
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 17 เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยืมเงินสะสมเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลภาคใต้–ทุ่งสง 
แบบครบวงจร เป้าหมายศึกษารายละเอียดและจัดท าข้อเสนอตามพระราชบัญญัติ             
ร่วมทุน วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการ
ด า เนินการ (โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้–ทุ่ งสง)  งบประมาณ  
๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่โดยด าเนินการ ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงาน งบกลาง 
งาน งบกลาง  
หมวด รายจ่ายงบกลาง 
ประเภท ค่าช าระดอกเบี้ย        เป็นเงิน     ๘๔๑,๒๐๐.- บาท 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี 
ถนนประชาอุทิศ ซอย ๖ (ติดกับโรงเรียนเจริญวัย) เป็นเงิน  ๓๓๗,๘๐๐.- บาท  
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ประเภท ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ า 
          (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนท่าแพเหนือ  
          (ต่อจากของเดิม – สุดเขตเทศบาล)     เป็นเงิน   ๓๒๑,๐๐๐.- บาท     

    รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองชา่ง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด รายจ่ายอื่น 
ประเภท รายจ่ายอื่น 

เพ่ือจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลภาคใต้ – ทุ่งสง      
แบบครบวงจร เป้าหมายศึกษารายละเอียดและจัดท าข้อเสนอตามพระราชบัญญัติร่วมทุน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการด าเนินการ 
(โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง) เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
                                                        รวมเป็นเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 

ตามนโยบาย นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และภาค
ประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เสนอโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง  
กิจกรรม ศึกษาออกแบบศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลภาคใต้ – ทุ่งสง แบบครบวงจร 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๘๓ โดยมีเป้าหมาย (๑) ศึกษา
ออกแบบศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลแบบครบวงจร (๒) ศึกษารายละเอียดและจัดท า
ข้อเสนอตามพระราชบัญญัติร่วมทุน   

โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง กิจกรรม ศึกษาออกแบบศูนย์
กระจายสินค้าฮาลาลภาคใต้ – ทุ่งสง แบบครบวงจร เป้าหมายข้อ ๒ ศึกษารายละเอียด
และจัดท าข้อเสนอตามพระราชบัญญัติร่วมทุน มีวัตถุประสงค์ ศึกษาความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์  การเงิน และการด าเนินการ(โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า        
ภาคใต้–ทุ่งสง) งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แตเ่นื่องจาก
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มิได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น จึงต้องมี การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
รายจ่ายอ่ืน ประเภทรายจ่ายอ่ืน เพ่ือจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบศูนย์กระจายสินค้า    
ฮาลาลภาคใต้ – ทุ่งสง แบบครบวงจร เป้าหมายศึกษารายละเอียดและจัดท าข้อเสนอ
ตามพระราชบัญญัติร่วมทุน   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ  
 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นการเสนอของฝ่ายบริหาร เพ่ือเป็นค่าจ้างที่
ปรึกษาออกแบบศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลภาคใต้-ทุ่งสง แบบครบวงจร เป้าหมายคือ
ศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐ์ศาสตร์ การเงินและการด าเนินการ (โครงการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง) งบประมาณ 1,500,000 บาท อยากจะแสดงความ
คิดเห็นขอโอนลดงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลางประเภทค่าช าระดอกเบี้ย 
เป็นเงิน 841,200 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ล.ส. และท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ ซอย 6 (ติดกับโรงเรียนเจริญวัยวิทยา) 
เป็นเงิน 337,800 บาท ประเภทค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบาย
น้ า (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากของเดิม) สุดเขตเทศบาล 
เป็นเงิน 321,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
ใช้จ่าย ผมเห็นว่าในระเบียบมีให้จ้างได้จริง แต่ผมไม่อยากให้จ้างที่ปรึกษาเรื่องนี้ใน
งบประมาณตัวนี้ไม่อยากให้โอนลดเพราะว่าถ้าจะจ้างรอให้เข้างบประมาณใหม่จะได้
หรือไม่ เพราะงบประมาณตัวนี้ซึ่งเป็นค่าช าระดอกเบี้ย แล้ วจะเอาที่ไหนไปจ่ายค่า
ดอกเบี้ย ผมก็ไม่ทราบ จะก่อให้เกิดการผิดนัดการช าระหนี้หรือไม่ต่อธนาคาร และอีก
อย่างที่ผมไม่ให้โอนลด โอนไปอ่ืนเราบอกเขาแล้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ถ้าดูเทศ
บัญญัติก็น่าจะรู้ตรงนี้ว่าเราจะท าฝ่ายบริหารเสนอโครงการไว้ให้แล้ว ถนนประชาอุทิศ 
ซอย 6 ติดกับโรงเรียนเจริญวัยวิทยา บางอย่างก็หนักใจได้บอกชาวบ้านไว้แล้ว โอนแล้ว
ไม่ได้ท า ชาวบ้านก็รอว่าไหนจะท า บางครั้งสมาชิกสภาก็ปวดหัวเหมือนกัน หลัก ๆ       
ผมไม่อยากให้โอน เพราะลงไปแล้วในเทศบัญญัติผมจะอ่านโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน         
ซึ่งส าคัญเราจะไปบอกชาวบ้านยังไงว่าเราโอนแล้วไม่ใช่เขต 3 ของผม เวลาอนุมัติก็
อนุมัติทุกเขต แต่นี้เป็นเรื่องของเขต 2 และถนนท่าแพเหนือเป็นเงิน 321,000 บาท    
ซึ่งอยู่ทางบ้านคุณประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภา ผมเห็นท าไว้นานแล้ว แต่นี้จะต้อง
เติมจากตรงนั้นไปสุดเขตเทศบาล ผมเป็นห่วงเรื่องโอนจากตรงนี้ไปท าที่ใหม่ แต่นี้โอนไป
จ้างที่ปรึกษาเป็นเงิน 1,500,000 บาท มันมากพอสมควร ไหนจะช าระดอกเบี้ย        
ไหนจะท าการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และเรื่องนี้ผมยังไม่เข้าใจ ประชาชนถามผม      
ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องโลจิสติกส์ เราจะได้อะไรบ้าง อยากให้ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี
ชี้แจงแล้วเราจะไปชี้แจงกับชาวบ้าน บางคนถามเทศบาลได้อะไรจากสร้างโลจิสติกส์เป็น
โครงการจากภาคใต้ตอนกลาง อยากจะเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ล าดับอธิบาย
ความเป็นมาของโครงการโลจิสติกส์ ประชาชนถามมากว่าเทศบาลได้รับประโยชน์
อะไรบ้างจากโครงการนี้อย่างละเอียด จะรับฟังแล้วไปบอกชาวบ้าน เรื่องค่าเช่า 30 ปี 
เมื่อวันก่อนเท่าไรครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 



9 
 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เ คารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์              
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงชี้แจงเรื่อง
เหตุผลและความจ าเป็นของการศึกษา PPP ของโครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง  

1. PPP ย่อมาจาก Private Publie Partnership คือ พระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

2. PPP มีการระบุอย่างชัดเจนว่า หากกิจการใดของรัฐมีการร่วมลงทุนกับ
เอกชนไม่ว่าโดยวิธีใดในรูปแบบ (มอบอ านาจ, ให้สัมปทาน, สิทธิ, อนุญาติ) ในทรัพย์สิน
ของรัฐ โครงการนั้นเข้าข่ายโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ PPP 

3. เกณฑ์การตรวจสอบว่าโครงการเข้าข่ายโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ PPP หรือไม ่
ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบว่าโครงการมีการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในกิจการของรัฐ

หรือไม่ ? 
  ลงทุน คือ มอบอ านาจ หรือ มอบสิทธิ หรือ อนุญาติ หรือ ให้สัมปทาน 
  กิจการของรัฐ คือ มีการใช้ทรัพย์สินของรัฐ และมีกฎหมายของรัฐที่ให้

เอกชนเจ้ามาด าเนินการ 
หากโครงการมีนิยามตรงตามข้อนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องท า PPP หากไม่

ตรงนิยามให้ด าเนินการขั้นที่ 2 ในการตรวจสอบมูลค่าโครงการ 

ขั้นที่ 2 : ตรวจสอบมูลค่าโครงการ 
  มูลค่าโครงการ น้อยกว่า 1000 ล้านบาท (โครงการขนาดเล็ก) 
  มูลค่าโครงการ 1000 – 5000 ล้านบาท (โครงการขนาดกลาง) 
  มูลค่าโครงการ มากกว่า 5000 ล้านบาท (โครงการขนาดใหญ)่ 
หากโครงการมีมูลค่าโครงการ มากกว่า 1000 ล้านบาท ถือว่าเป็น

โครงการที่ต้องท า PPP 

4. โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง หากท าการประเมินตามเงื่อนไขแล้ว 
ตรงตามเงื่อนไข เป็นโครงการที่ต้องท า PPP เนื่องจากโครงการมีการร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชนในกิจการของรัฐ (การให้สัมปทานแก่เอกชนเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เช่า   
ของการรถไฟในโครงการศนูย์กระจาย) ซึ่งไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบมูลค่าโครงการแล้ว 

5. ส าหรับมูลค่าโครงการของทุ่งสง ได้ท าการประเมินไว้ที่ 800 ล้านบาท      
ซึ่งน้อยกว่า 1000 ล้านบาท จัดเป็นโครงการขนาดเล็ก แต่หลังจากได้ประชุมหรือกับ 
สคร. 2 ครั้ง สคร. ให้ข้อแนะน ามูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ต่ ากว่า 1000 ล้านบาท 
เพียงเล็กน้ย ซึ่งหากมีการปรับเพิ่มงบมีโอกาสที่จะถึง 1000 ล้านบาท ดังนั้น หากเราไม่
ท า PPP สตง. อาจมองว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีเจตนาหลีกเลี่ยงการท า PPP เพ่ือความ
ปลอดภัย สคร. แนะน าว่าเราควรท า PPP เนื่องจากโครงการเข้าข่ายโครงการ PPP อย่างชัดเจน 

6. การท าการศึกษาโครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ตาม พรบ. PPP นั้น 
เทศบาลได้ให้ ดร.จรรยา ท าไปแล้วปี 2559 เป็น PPP ชุดเล็กที่เน้นเรื่องแผนธุรกิจ    
และประเมินโครงการว่าต้องท า PPP หรือไม่ แต่ตามเงื่อนไขของ สคร. ทุ่งสงยังไม่ได้
ท าการศึกษา PPP ชุดใหญ่ที่ท าการศึกษาและประเมินมูลค่าโครงการทั้งหมดใหม่ตาม
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เกณฑ์ของ สคร. ซึ่งจะเน้นการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษศาสตร์ การลงทุน และความเสี่ยง
ด้านการลงทุน 

7. การที่เทศบาลเมืองทุ่งสงท า PPP ชุดใหญ่ส่ง สคร. เพ่ือป้องกันความเสี่ยง    
ในอนาคต หากมีการตรวจสอบ สตง. ในเรื่องเจตนาหลีกเลี่ยง พรบ. ร่วมทุน (PPP) 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 15 เสียง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ไม่อนุมัติ  -  เสียง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

งดออกเสียง 2 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดิน
เพ่ือเป็นที่สาธารณประโยชน์ แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ กระผ มนายธนคม เจริญฤทธิ์              
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเรื่อง ขอความเห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นที่
สาธารณประโยชน์แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลแก้ไขตัวเลขจากที่เหตุผลว่า บรรทัดที่ 2        
เป็นเนื้อที่โดยประมาณ 2 งาน 75  เป็นเนื้อที่ 87  ตารางวา 

หลักการ 

ด้วย นางสาวบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้บริจาคที่ดินแปลง
หมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส ๑ เพ่ือเป็นที่สาธารณประโยชน์ และส านักงานที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ประสงค์ขอหลักฐานความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพ่ือประกอบการโอนกรรมสิทธิ์  

เหตุผล 
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ตามที่นางสาวบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้บริจาคที่ดินแปลง
หมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส ๑ จ านวน ๑ แปลง เป็นเนื้อที่โดยประมาณ ๒ งาน       
๗๕   ตามหลักฐานโฉนดเลขที่  ๗๔๑๐๘ ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือเป็นที่สาธารณประโยชน์ และนายอุดม
เกียรติ ปานมี ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ ประสงค์ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง
พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และท ากิจกรรมร่วมกันของประชาชน   

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ประสานงาน ส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาทุ่งสง เพ่ือขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว แต่ส านักงานที่ดินฯ ประสงค์ขอหลักฐาน
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือประกอบการโอน  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่ น เทศบาลเมืองทุ่ งสง  การรับบริจาคที่ ดิน เ พ่ือเป็นที่
สาธารณประโยชน์ แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส ๑ และเป็นหลักฐานการโอน
กรรมสิทธิ์แก่ส านักงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ                                
ผู้เสนอ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 3 เรื่องขอความเห็นชอบเรื่องการรับบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นที่
สาธารณประโยชน์แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 ตามหลักการและเหตุผล     
ด้วยนางสาวบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้บริจาคที่ดินแปลงหมู่บ้านโดม
ทองเสริมชาติ  เฟส 1 เ พ่ือเป็นสาธารณประโยชน์และส านักงานที่ดิ นจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ประสงค์ขอหลักฐานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง เพื่อประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ 

ผมดูในหลักการและเหตุผลแล้ว ความจริงตรงนี้เป็นหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ 
ความจริงเจ้าของหมู่บ้านต้องด าเนินการไปก่อน ผมไปดูแล้วที่ดินเป็นป่ารกร้าง          
ต้องด าเนินการไปก่อนในฐานะเป็นเจ้าของหมู่บ้านท าโครงการแล้วให้ประชาชนได้ซื้อ
หมู่บ้านแล้วไม่ใช่อยู่ ๆ จะโอนมาให้เทศบาลไปด าเนินการ มันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วครับ 
การท าหมู่บ้านจัดสรรตั้งแต่การสร้างสาธารณประโยชน์ การสร้างสวนหย่อมพักผ่อน
หย่อนใจ การออกก าลังกายให้คนที่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน แปลงนี้ไม่มีที่แล้ว อยู่ ๆ จะโอน
มาให้เทศบาลด าเนินการให้ ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้อง ถ้าเขาท าไปก่อนแล้วโอนมาก็ไม่ว่าเรา
ต้องช่วยอยู่แล้วแต่ละหมู่บ้าน แต่ไม่ด าเนินการเรื่องนี้ครับ ที่มีนายอุดมเกียรติ ปานมี     
ส่งล่าลายเซ็นต์มาให้เทศบาล ผมคิดว่าควรจะส่งไปให้เจ้าของหมู่บ้านด าเนินการในเรื่องนี้ 
หรือจะร้องไป สคบ. ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ใช่ส่งมาที่เทศบาลเมืองทุ่งสง
ด าเนินการ อยากให้ด าเนินการไปก่อน จะเอางบไปสร้างตรงไหน เนื้อที่มากมายที่จะโอน 
ความจริงเรื่องโอนไม่ต้องผ่านสภา ผมโอนที่ให้สาธารณไม่ต้องผ่านสภาโอนให้เลย       
แต่นี้ที่ดินบอกว่าให้ผ่านสภาไม่แน่ใจเพราะไม่มีหนังสือจากที่ดินมา ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ 
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และมีข้อก าหนดของหมู่บ้านมากมายน่าจะท าได้ก่อนแปลงนี้ก็มีมาแล้วที่จะแลกกับ
เทศบาล ผมคัดค้านคนเดียวไม่เห็นด้วย ท่านนายกเทศมนตรีไม่ท า ถ้าท างานนี้เราไม่ได้
อยู่ตรงนี้ เป็นการไม่เหมาะสม บางเรื่องต้องท าไปก่อน อยู่ ๆ ก็เทศบาล อยู่ ๆ ก็เทศบาล 
ทั้งนั้นเราไปรับภาระก็เยอะอยู่แล้ว กู้เงินไปมากมายท าโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานให้เขา
ด าเนินการไปก่อนค่อยท า ถ้าญัตตินี้ตกไปก็ตกไปดีกว่าเราตกสมัยหน้า โครงการนี้ให้เขา
ท าไปก่อน ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาล 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ จริง ๆ นัดกันให้ไปดูพ้ืนที่เมื่อวาน ไม่ทราบ
ท่านสมาชิกได้ไปดูหรือไม่ ผมไม่ทราบว่าไปดู โดยข้อเท็จจริงการที่แบ่งที่สาธารณะ 
เหมือนผมเป็นเจ้าของที่ดินแล้วบอกว่าตัดไปให้เป็นส่วนของถนน มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับ
มอบโดยกฎหมายว่าที่สาธารณะทั้งหมดเทศบาลต้องดูแล แต่ในกรณีหมู่บ้านจัดสรรไม่ใช่
บอกว่าเราไม่รับเขาโอนมาให้แต่สมาชิกในหมู่บ้านเขาต้องการให้เป็นหลักฐานว่าโอนให้
เป็นที่ดินของเทศบาล ไม่ใช่เป็นที่ดินสาธารณะที่เทศบาลดูแลตามกฎหมายมันต่างกัน
ครับ โฉนดนี้เป็นที่ดินสมบัติของเทศบาลกับที่สาธารณะ มันต่างกันครับเราต้องไปออก 
นสร. ให้เป็นที่สาธารณะอีก นั้นคือ ขั้นตอนแต่เนื้อที่เขาโอนมาให้เป็นโฉนดผมคิดว่า     
200 ตารางวา ไม่น้อยเป็นสาธารณะสมบัติเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอย่างไรก็แล้วแต่ที่มี
เอกสารสิทธิ์ ผมคิดว่ามูลค่าที่ตรงนั้นไม่น้อยนะ 87 ตารางวา อย่างน้อยที่สุดสามารถ
กลับรถได้ จอดรถได้ในหมู่บ้าน จริง ๆ อยากให้ท่านเข้าใจว่าท าไมครั้งที่แล้วน าเข้าสภา
เมื่อมีสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ถ้าบอกว่าเป็นอย่างนี้ ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอถอย
ออกมาให้ทุกคนไปพบในพ้ืนที่จริง ๆ แค่นั้นไม่ได้มีปัญหา ถึงแม้ว่าไม่ได้น าเข้าสภายกให้
เป็นที่สาธารณะ เทศบาลต้องดูแลตามกฎหมายอยู่แล้ว เพราะว่าที่สาธารณะทุกที่
เทศบาลต้องดูแลเป็นหน้าที่ของเทศบาลตาม พรบ. นะครับ แต่เมื่อเขายกโฉนดให้       
ผมคิดว่าถ้าเราปฏิเสธมันพูดยากเรามองภาพยังไง ผมคิดว่าการที่เราไปดูแลตรงนั้นมัน
เป็นสิ่งที่ต้องลงทุน ผมคิดว่าในทางตรงข้ามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นปอดเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่
เราจะต้องหา โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเมืองค่อนข้างราคาสูง หลาย ๆ ท่านที่ไปดูแล้วว่าเป็น
อย่างไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจง แต่ผมว่าให้เขา
ด าเนินการไปก่อนบางเรื่อง กฎหมายของหมู่บ้านมีที่ดินโฉนดเขียนที่หัวว่าสวนสาธารณะ
ให้เราเพ่ืออะไร บางครั้งเราต้องไปซื้อท าทาง ท าถนนแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วม ให้เขาท าไป
ก่อนนี้เราเข้าไปด าเนินการต้องใช้งบไปท า ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 



13 
 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 2 เรื่องนี้ผมได้ติดตามเพ่ือนของผมอยู่ในหมู่บ้านขอเอ๋ยนาม
ท่านนะครับ พ.ต.ท.ชัชชัย แก้วอ่อน โทรศัพท์พูดคุยกันตลอดเรื่องที่ดินผืนนี้ กระผมได้ไป
พบกับคุณอุดมเกียรติ ปานมี ซึ่งอยู่มีบ้านอยู่ใกล้กับที่ดินผืนนี้ วัตถุประสงค์วันนั้นที่เราได้
เข้าไปในพ้ืนที่ได้เจอกับเจ้าของที่ดินและสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน ร่วมกันไปดูใน
พ้ืนที่ผืนนั้น แต่เราไม่ได้เจอคุณอุดมเกียรติ ปานมี เจ้าของที่ดินบอกว่าที่ดินผืนนั้น       
75 ตารางวาเศษ พร้อมที่จะพัฒนาพ้ืนดินผืนนั้น เช่น โรงเรือนที่มีอยู่พร้อมที่จะรื้อถอน
ให้ที่ดินผืนนั้นว่างเปล่า คุณอุดมเกียรติ ปานมี ท่านมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมกับ
เทศบาล ในการที่จะเข้ามาพัฒนาที่ดินผืนนั้น เพ่ือที่จะให้เป็นที่สาธารณะ ให้คนใน
หมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนาในส่วนนั้น ได้ฟังคุณอุดมเกียรติ ปานมี ชี้แจงก็เป็นการดีที่ท่าน
ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนาที่ดิน เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าทางเทศบาล    
คงจะไปแผ้วถางให้มันเป็นพ้ืนที่ที่พ่ีน้องประชาชนสามารถออกก าลังกาย ท าเป็นสนาม      
เปตองในช่วงเย็น ๆ น่าจะเป็นประโยชน์มาก ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ ให้กับคนในชุมชน
ส่วนนั้นและเทศบาลส่วนหนึ่งด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ  

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นที่
สาธารณะประโยชน์แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ  15  เสียง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นที่สาธารณะประโยชน์แปลง
หมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ไม่เห็นชอบ  1  เสียง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดินเพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์แปลงหมู่บ้านโดมทอง
เสริมชาติ เฟส 1 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม
คณะผู้บริหาร เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 
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นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านขอให้ไปฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงและตัดหญ้า    
ริมทางถนนพัฒนาการ ซอย 1 (บ้านห้องแถว) เป็นที่ดินส่วนบุคคล แต่รกร้างมีงูมีหญ้า      
ขึ้นเต็ม รบกวนกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปตัดหญ้าและฉีดพ้นยุง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ในวาระอ่ืน ๆ มีเยอะครับ ประชาชนฝากมาทางผมผ่านฝ่ายบริหารถึงสภา 

1. อยากทราบโครงการที่ได้อภิปรายไปแล้ว ทางฝ่ายบริหารก็รับปากไปแล้ว 
ถนนท่าแพใต้สายโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เห็นยั งไมได้ด า เนินการ ถนนสาย
นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ว่าจะได้ ได้เมื่อไหร่ ผมจะได้แจ้งประชาชนถนนช ารุด ผู้ปกครอง
บ่นเยอะ ถนนสายนี้ไปรับ-ส่งเด็กอนุบาล 

2. อยากให้ปรับปรุงการแก้ปัญหาจราจร ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ช่วงหน้า
วัดท่าแพ เกิดอุบัติ เหตุบ่อยครั้ง ประชาชนฝากมาบอกให้ผู้บริหาร ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด าเนินการในเรื่องนี้ ผมเห็นแล้ว อยากเสนอแนะว่าให้ตีเส้นทาสีจราจรให้
ชัดเจน ทางม้าลาย และที่โรงเรียนกาญจนศึกษาด้วย เด็กนักเรียนเยอะแยะ รถมาก      
ใช้ความเร็ว เกรงจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและทรัพย์สิน อยากให้เขียนป้ายตัวหนังสือใหญ่ ๆ 
ว่า โรงเรียน มาจากเทศบาลให้ทราบว่าต้องชะลอ ลดความเร็ว ให้ฝ่ายบริหารที่ เก่ง
ทางด้านจราจรให้ไปหารือ เรื่องรถที่มารับจอดส่งเด็กนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน     
กาญจนศึกษา เครื่องหมายส าคัญในการจราจร ทาสีตีเส้นจราจร ที่อภิปรายไปแล้วครั้ง
ก่อนยังไม่ได้ด าเนินการ 

3. การลาดยางแอสฟัสติกส์ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช จากสะพานท่าโหลนหน้า
กองทุนฯ ผู้รับจ้างลาดยางตีเส้นด้วยหรือไม่ ผมไม่ เห็นตีเส้น ต้องตีเส้นให้เรียบร้อย      
เวลารถมีปัญหาจะได้รู้ใครผิดใครถูก ติดอยู่ในงบประมาณลาดยางหรือไม่ 

4. ผู้ปกครองโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ช่วงเร่งด่วนส่งเด็กนักเรียนไกลมากจาก
หน้าประตูไปโรงอาหาร บางคนมีสิทธิเข้าไปส่งเด็กข้างในได้ บางคนส่งข้างนอก ผมก็รับ
เรื่องมาจากผู้ปกครองจะไปคุยกับฝ่ายบริหารให้ลาดยาง คุยเรื่องนี้เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เรื่องนี้
จัดการด าเนินการให้ 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาชนฝากถามเรื่องรถเก็บขยะ น้ าไหล
ลงมาเป็นทาง ส่งกลิ่นเหม็นตลอด แจ้งซ่อมจัดการให้เรียบร้อย อย่าให้น้ าส่งกลิ่นเหม็น      
ทั้งเมือง รถเก็บขยะ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ รับด าเนินการทุกเรื่อง ขอชี้แจงว่าได้แจ้ง
สภาแล้วท่านสมาชิกไม่ได้เข้าประชุมในเรื่องพ้ืนที่ลาดยางหน้าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 
เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการให้ในส่วนนี้  ส่วนอ่ืน ๆ จะรับไป
ด าเนินการให้ครับ ที่จะแก้ปัญหา ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

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

 
ปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
                                                    
                                                               ปฏิภาณ  เสนะคุณ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ ) 
                                                     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
 


