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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที ่4 มิถุนายน 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. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

5. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

6. นายโสภณ  โมรา  สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

7. นายจรัญ   เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

8. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ พรหมเพศ   

9. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

10. นายโชคดี    หนูคีรี สมาชิสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

11. นายนคร   ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร ทองคํา  

12. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา จินาวงศ ์  

13. นายอํานวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อํานวย เพ็งจันทร์  

14. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ   เสนะคุณ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล   

2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   

3. นายโสภณ         เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล   

4. นายวิชัย            พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรดํารง  

2. นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

4. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

5. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

6. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

7. นางอารีย์  เจริญฤทธิ์ ผอ.การกองคลัง อารีย์    เจริญฤทธิ์  

8. นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธ์  

9. นางอารีย์ สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ อารีย์ สุวรรณา  

10. น.ส.สายใจ บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  

11. น.ส.นัคมน   เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นัคมน   เรืองจรัส  

12. นายสมเกียรติ บ ารุงภักดิ์ ประธานชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล สมเกียรติ บ ารุงภักดิ์  
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล      
เมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ   
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2561 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
ขณะนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน 

ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป       
กราบเรียนเชิญครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล       
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล    
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 ยินดีต้อนรับประธานชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล นายสมเกียรติ บํารุงภักดิ์ 
ตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ครับ 

เรื่องท่ี 2  มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 4 ท่าน คือ 
1. นายโสภณ เมืองทรัพย์ 
2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ 
3. นายวิชัย พลายด้วง 
4. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 
พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง มีทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ 15 หน้า 
ระเบียบวาระท่ี 1 – 2  อยู่ในหน้าที่ 3 
ระเบียบวาระท่ี 3  อยู่ในหน้าที่ 3 – 6  
ระเบียบวาระท่ี 4  อยู่ในหน้าที่ 6 – 10 
ระเบียบวาระท่ี 5  อยู่ในหน้าที่ 10 – 13 
และระเบียบวาระท่ี 6  อยู่ในหน้าที่ 13 – 15 ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญคุณปัญญา 
จินาวงศ ์เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแก้ไขในวาระในญัตติขอรับความเห็นชอบเรื่องการรับบริจาคที่ดิน 
เพ่ือเป็นที่สาธารณประโยชน์ครับ  

หน้า 12 บรรทัดที่ 5 ของเก่าบอกว่า ถ้าตกไปก็ตกไปดีกว่า เราตกสมัย ขอแก้ไข
เป็นถ้าญัตตินี้ตกไปดีกว่าเราตกสมัยหน้า แล้วก็โครงการนี้ขอให้ทําก่อน หน้า 14 ข้อที่ 4 
บรรทัดที่ 25 – 26 ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท ช่วงเร่งด่วนส่งเด็กนักเรียนไกลมาก 
ของเดิมผมก็รับเรื่องมาจากฝ่ายบริหารจะไปคุยกับผู้ปกครองให้ลาดยาง ขอแก้ไขเป็น    
ผมก็รับเรื่องมาจากผู้ปกครองจะไปคุยกับฝ่ายบริหารให้ลาดยางครับ และข้อที่ 5 บรรทัด
ที่ 29 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาชนฝากถามเรื่องรถเก็บขยะ น้ําไหลลงมา
เป็นทาง สิ่งกลิ่นเหม็นแก้เป็นส่งกลิ่นเหม็น ขอบคุณครับท่านประธาน 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทา่นใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกครับ   

       - ไม่มี - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการให ม่          
เชิญผู้บริหารครับ  

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวด            
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน
ด้านข้างวัดโคกสะท้อน (ต่อจากของเดิม) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท แบ่งจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖,๐๐๐.-บาท และโอนลดจาก 
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน ๓๘๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.-บาท    
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน  
     (ต่อจากของเดิม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ซ่อมแซมเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ ๓๘.๐๐ เมตร 
(๒) ซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.  ยาวประมาณ ๑๓.๓๐ เมตร 
     ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๑๗/๖๑  เป็นเงิน ๓๘๑,๐๐๐.- บาท 
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โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน     ๓๘๑,๐๐๐.-  บาท 

              รวมเป็นเงิน    ๓๘๑,๐๐๐.-   บาท 

หลักการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ ภาค
ประชาคมท้องถิ่นได้เสนอโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน            
(ต่อจากของเดิม) แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามลําดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง        
ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

ประกอบกับ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ทําให้เขื่อนกันดิน
ด้ านข้ า งวั ด โคกสะท้ อน และรั้ ว กํ าแพงบ้ านประชาชนได้ รั บความ เสี ยหาย                  
ทั้งนี ้ภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน     
(ต่อจากของเดิม) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)        
ตามแบบเลขที่ ช. ๑๗/๖๑ โดยดําเนินการซ่อมแซมมีรายละเอียด ดังนี้  

(๑) ซ่อมแซมเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ ๓๘.๐๐ เมตร 
(๒) ซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.  ยาวประมาณ ๑๓.๓๐ เมตร 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย          
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการซ่อมแซม
เขื่อนกันดินด้านข้างวัดโคกสะท้อน (ต่อจากของเดิม) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท     
โดยแบ่งจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปี ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖,๐๐๐.-บาท และโอนลดงบประมาณจากสํานัก
ปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน ๓๘๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.-บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล     
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เมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

-  ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ14 เสียง  

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม
คณะผู้บริหาร เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับว่าที่ยุทธศาสตร์ ซอย 6 ตรงข้าม
เซเว่นอีเลฟเว่น หน้าบ้านทนายยุทธนา เมื่อวานมีคนส่งไลน์มาให้ดูว่ามีคนตัดกิ่งไม้        
ไว้เยอะแยะมากมายและไปทิ้งกองไว้หน้าบ้าน เขาคิดว่าเทศบาล ผมบอกไม่ใช่วันเสาร์
เทศบาลทํางาน วันอาทิตย์ไม่ได้ทํา ยังไงฝากประสานทางเทศบาลให้ไปเก็บด้วยนะครับ 
ฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ในวาระอ่ืน ๆ เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ดูแลความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งนํามาเสนอต่อสภาผ่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร แต่ละ
เรื่องที่เราเสนอไปอภิปรายไปแล้วได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ว่าขอให้ ฝ่ายเลขานุการจดไว้ให้    
ฝ่ายบริหารก็ยังดีครับแต่ละเรื่องกรณีสวนสาธารณะไม่ได้ดําเนินการ ผมได้อภิปรายไป
แล้วประชุมสภาครั้งก่อนนั้น ในวันนี้อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร พวกเรา
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนก็เข้มถามเป็นประจําว่า ทําไมยังไม่ได้ทําตรงนั้นตรงนี้ 
เราก็บอกไปแล้ว บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเครียดเหมือนกัน ท่านประธานครับ ฝ่ายบริหาร      
ก็ช่วย ๆ หน่อย บางแห่งยังไม่ได้ดําเนินการเลย ประชาชนก็ฝากมาถามอีก  

ในวาระอ่ืน ๆ ก็ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังฝ่ายบริหาร งบประมาณหน้า 
ขอให้บรรลุโครงการถนนลาดยาง ถนนพัฒนาการ ไปออกถนนเอเชีย ซักโครงการ
เพราะว่าหน้าโรงเรียนกาญจนพัฒนาการตรงนั้นมีปัญหา น้ํา ไม่ค่อยไหล เวลาฝนตก      
น้ําท่วมขังเยอะและถนนทรุดโทรม ลาดยางมาหลายปีแล้ว ขอเถอะครับ สมัยนี้สมัยที่เรา
ยังอยู่และปฏิบัติหน้าที่อยู่งบประมาณปี 62 พร้อมไฟฟ้าให้สว่างไสว เพราะเป็นการสร้าง

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiupNLj9bvbAhWHSH0KHSI2BdEQkeECCCMoAA
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ให้สวยงาม หน้าบ้านทางเข้าเมืองทุ่งสงที่ถนนพัฒนาการ  

-  ต้นกระถินโค้งลงมาบนถนน กลัวว่าพายุลมพัดแรง ฝนตกหนักในช่วงนี้ อยาก
ให้ไปตัดให้หมดเลยครับ ริมถนน ขอเร่งด่วน เพราะว่าฝนจะตกหนัก กรมอุตุก็ประกาศ     
ฝนจะตก พายุพัดแรง ขอเร่งด่วนเลยตรงนี้ เพราะรถสัญจรไป-มา ต้นกระถินมันโค้งลงมา
จนถึงถนน 

-  ถนนสายกันตัง-เลียบทางรถไฟ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก อยากให้ดําเนินการ
เร่งด่วนด้วยครับ มีผู้สัญจรเยอะ ถนนสายนี้อยากให้ลาดยางถนนสายนี้ ขอให้ดําเนินการ
เร่งด่วนครับ 2 เรื่องนี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ในวาระอ่ืน ๆ ผมขอเรียนคณะผู้บริหารว่า เรื่องขอให้ซ่อมแซม       
รถเก็บขยะทุกคันครับ ยังรั่วเยอะครับ เป็นการร้องขอของพนักงานที่ทําอยู่กับรถเก็บขยะ 
รถมันรั่ว ไม่ทราบจะทําอย่างไร ขอให้ทางเทศบาลช่วยดําเนินการซ่อมแซมด้วยครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยเป็นตัวแทน      
ในการรับเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล ผมขอเรียนนะครับว่า ในเรื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 
คงจะได้ดําเนินการนะครับ ลาดยางคงจะขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถนนพัฒนา
เพราะมีความตั้งใจอย่างนั้น ตัดต้นกระถินจะดําเนินการให้วันนี้ หรืออย่างช้าเป็นพรุ่งนี้ 
ถนนสายทุ่งสง-กันตัง ขอให้มีหนังสือเป็นทางการ จากการที่เราขอเงินเหลือจ่ายจากเงิน
อุดหนุนของกรมส่งเสริม มีทั้งหมด 3 โครงการ  

1. โครงการถนนทุ่งสง-กันตัง ช่วงหนึ่งจะลาดยาง อีกช่วงหนึ่ง จะใช้แอสฟัลต์
เป็นระบบของยางพารา เป็น 2 โครงการ 

โครงการที่ 3 สะพานถนนยุทธศาสตร์หน้าศาลาชุมชนเป็นงบเหลือจ่ายจากการ
ที่เป็นเงินเหลือจากเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมนะครับ 

รถขยะผมคิดว่าสั่งแล้ว เดี๋ยวจะตามให้ว่าทําไมไม่เอาเข้าอู่ อีกเรื่องหนึ่ง ต้องขอ
ความร่วมมือ เรื่องขยะ หลังจากที่ผมเดินพบชาวบ้านโดยเฉพาะถนนชนปรีดาเดิมขยะ
จากนอกเขตจะมาทิ้งที่ขอบเมืองชุมชนท่าแพใต้, ชุมชนท่าแพเหนือ, ชุมชนเสริมชาติ, 
ชุมชนยุทธศาสตร์, ประชาอุทิศ โรงฆ่าสัตว์สําโรง ลักษณะอย่างนั้น แต่ขณะนี้มาทิ้งอยู่ที่
กลางเมืองโดยเฉพาะข้างโรงแรมไทยวัฒนาตึกเจ็ดชั้น มีทั้งนํากระดูกสัตว์หัวปลา         
ส่งกลิ่นเน่าเหม็นคิดว่าน่าจะเป็นจากการจัดงานอะไรต่างๆ นํามาทิ้ง เป็นบ่อยมาก        
ทําให้เจ้าหน้าที่ในการขนเก็บเป็นไปโดยความลําบาก ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็น
สําคัญ ขยะวันละ 50 ตัน ลดลง 20 ตัน เป้าหมายอีก 15 ตัน ถ้านอกเขตเข้ามา      
โดยไม่ได้จัดการ เราจะทําเชิงรุกไปคุยกับนายกเทศมนตรี รอบ ๆ จะแก้ปัญหากันอย่างไร 
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1.เราไปให้ความรู้ 2.เราไปจัดเก็บเพ่ือเป็นรายได้  ผมว่าเราจะต้องตัดสินและให้ทาง    
สภาพิจารณาหลังจากที่เราประสานงานไป มีท้องถิ่นใดบ้างที่จะให้เราเข้าไปดําเนินการ     
ในเรื่องของการจัดเก็บขยะ 

 และขอเรียนว่า จากการที่  ดร.รอยล ได้ลงมาพบผมและท่านก็อยากดู
ความก้าวหน้าของเทศบาลทุ่งสง ผมได้รายงานให้ท่านทราบครึ่งวัน หลังจากนั้นท่าน
กลับไป ท่านได้แจ้งทาง SCG ว่าให้ลงมาพบผมโดยด่วน ผมก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาลงมา
นําเสนอจะเป็นเทคโนโลยีการกําจัดขยะแบบสมัยใหม่ ผมคิดว่าต่อไปถ้าเราได้เครื่องตรง
นี้ของ SCG มาใช้ระบบไอน้ําเป็นหม้อต้ม ท่านเคยตุ๋นกระดูกหรือเปล่าครับ หรือเคยกิน
กระดูกหมูตุ๋น จะเห็นว่าเราทานไปแล้วกระดูกหมูจะเปื่อยหมดเลย เช่นเดียวกันครับใช้
กําจัดขยะ เครื่องคัดแยกขยะ RDF มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแยกขยะเป็นเชื้อเพลิง          
แต่ระบบไอน้ําที่อบขยะออกมาเป็นปุ๋ย ดังนั้น มันจะเป็น2ระบบ เป็นเทคโนโลยีใหม่        
ที่ญี่ปุ่นร่วมกับ SCG ผมจับมือกับเขาแล้วที่จะช่วยสนับสนุนเราในเรื่องของระบบไอน้ําที่
สามารถทําขยะให้เป็นปุ๋ย ไม่มีกลิ่น ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน ผมคิดว่าตรงนี้เรามีที่จํากัด 
ผมก็เลยขอไซส์เล็กขนาด 5 ตัน ดังนั้นขยะที่เราจะเหลืออยู่ 20 แล้วเราตั้งเป้าจะคัดแยก
ให้เหลือ 15 ตัน ผมคิดว่าในอนาคต ซีโร่ เวสท์เกิดข้ึนแน่ เหมือนกับที่เขาออกแบบเครื่อง 
RDF ให้ขนาด 12 ตัน แต่แยกเป็นขยะ RDF ได้ 2 ตัน ต่อวัน ขยะ RDF ไป SCG        
แต่ขยะอันนี้ขยะที่อยู่ในบ้านเรา สามารถเทลงไปในเตาอบนี้แล้วมันก็ย่อยสลายหมดแต่
เราต้องแยกเหล็ก แก้ว เขานําเสนออกมาเป็นแบบนี้จริง ๆ เพราะฉะนั้น เขาคงไม่ลงมา
เพราะ SCG เขาลงมาพบผมทีทุ่่งสงด่วน  

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา ท่านประธานสภาเทศบาล เลขาสภาเทศบาล วันที่ 14 
มิถุนายน 2561 จิตอาสาร่วมกับเทศบาล และ พล.ร.5 ที่จะพัฒนาในสวนหลวง ร.9 
ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น. โดยทหารจาก พล.ร.5 จะทาสีรั้วรอบทั้งหมดร่วมกับ       
เด็กของเรา เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดในบริเวณสวนหลวงทั้งหมด แต่งานที่เราจะจัดใหญ่
อีกครั้ง ซึ่งยังไม่กําหนดวัน ประธานในพิธี คือ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43        
(ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร) ท่านมาเป็นประธานในพิธี  วันนั้น จิตอาสาร่วมเทศบาล          
และเครือข่ายทั้งหมดทําถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จะทําในส่วนของถ้ําตลอด        
และบริเวณ สนามหน้าอําเภอทุ่งสง โดยเฉพาะรั้วหน้าอําเภอ ใช้กําลังทหารทาสีครับ     
จะกําหนดวันหลังอีกจากที่ได้ประสานจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสําหรับวันนี้การประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2561 ก็หมดวาระลงเท่านี้         
ผมขอขอบคณุนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา
เทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 09.50 น. 
                                                    
                                                               ปฏิภาณ  เสนะคุณ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ ) 
                                                     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         


