
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที ่13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 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. นายโสภณ  โมรา  สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

6. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

7. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

8. นายจรัญ   เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

9. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ พรหมเพศ   

10. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

11. นายนคร   ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร ทองค า  

12. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา จินาวงศ ์  

13. นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย เพ็งจันทร์  

14. นายโสภณ         เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ         เมืองทรัพย์  

15. นายวิชัย            พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย            พลายด้วง  

16. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ   เสนะคุณ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล  ลา 

2. นายโชคดี    หนูคีรี สมาชิสภาเทศบาล  ลา 
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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. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมษา ธนาวุฒ ิ  

4. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

5. นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธ์  

6. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

7. น.ส.นัคมน   เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นัคมน   เรืองจรัส  

8. น.ส.ปราณี รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ ปราณี รัตนบุรี แทน ผอ. 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล    
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล    
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ   
สมัยที่  2  ครั้ งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ .2561 ประชุมเมื่ อวันที่              
4 มิถุนายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
ขณะนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน 

ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป       
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล       
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล    
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  
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ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่ 1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ว่าจ้างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.ซี.ที.) เป็นที่
ปรึกษาวิจัยและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จ านวน 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการด าเนินงาน 
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
3. ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ 
4. ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.ซี.ที.) ได้ส่งมอบงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม ตัวชี้วัดเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่วนที่ 6 
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน และส่วนที่ 7 ด้านความพึงพอใจ
ของประชาชน ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนให้    
สภาท้องถิ่นทราบ และสภาท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นแก่คณะผู้บริหาร   
เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานต่อไป จึงขอน าเรียนผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2560 โดยสรุปผลการประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการด าเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.273 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.722 อยู่ในระดับมาก 
3. ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.246 อยู่ในระดับปานกลาง 
4. ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.262 อยู่ในระดับปานกลาง 
ส าหรับรายละเอียดได้แจกเอกสารให้กับทุกท่านไปแล้วนะครับ จึงขอแจ้งให้

สมาชิกทราบอีกครั้งนะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน า เชิญครับ       
ถ้าไม่มีผมไปเรื่องที่ 2 นะครับ 

เรื่องท่ี 2  มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 2 ท่าน คือ 
1. นายมนตรี กัลยา 
2. นายโชคดี หนูคีรี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
มีทั้งหมด 4 ระเบียบวาระ 8 หน้า 
ระเบียบวาระท่ี 1  อยู่ในหน้าที่ 3 
ระเบียบวาระท่ี 2  อยู่ในหน้าที่ 3 – 4 
ระเบียบวาระท่ี 3  อยู่ในหน้าที่ 4 – 6   
และระเบียบวาระท่ี 4  อยู่ในหน้าที่ 6 – 8 ครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

       - ไม่มี - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าหลัก เชิญผู้บริหารครับ  

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก บรรเทาปัญหา
น้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ ๑ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือด้าเนินการโครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้้าหลัก บรรเทาปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ ๑ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)  

เหตผุล 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าหลัก บรรเทาปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนทุ่งสง 
ระยะที่ ๑ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการก่อสร้างโครงการ เพ่ือป้องกัน
น้้าท่วมให้พื้นที่ชุมชนทุ่งสง และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดงานก่อสร้าง  ดังนี้ 

๑. งานก่อสร้างคันป้องกันน้้าท่วม  
๒. งานก่อสร้างระบบระบายน้้า 
๓. งานก่อสร้างอาคารชลศาสตร์ 

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งให้เทศบาลเมืองทุ่งสงเตรียมความพร้อมใน
การด้าเนินการเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยด้าเนินการ ดังนี้ 

๑. แจ้งยืนยันความพร้อมในการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการให้กรม     
โยธาธิการและผังเมืองเพ่ือให้ผู้รับจ้างเข้าท้าการก่อสร้าง 

๒. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินและขอความยินยอมให้ท้าการก่อสร้างจากเจ้าของ
ที่ดินตามแนวก่อสร้างเพ่ือใช้ในการขออนุญาตสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า 

๓. ยืนยันการรับมอบงานก่อสร้างของโครงการไปใช้ในงานและดูแลรักษา       
เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และขอให้แจ้งผลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ 
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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ในเบื้องต้นเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ประสานอ้าเภอทุ่งสงก้าหนดให้มีการประชุม 
เพ่ือพิจารณาด้าเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าหลัก บรรเทาปัญหาน้้าท่วม
พ้ืนที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ ๑ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน  
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ดังนั้น เพ่ือให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอ
ญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึงขอความเห็นชอบด้าเนินการโครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้้าหลัก บรรเทาปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ ๑ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
มีอ้านาจตัดสินใจ และด้าเนินการโครงการตามมติที่ประชุมของอ้าเภอ ในวันที่ ๑๑  
มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอได้โปรดน้าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 2 เรื่องขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผมได้รับหนังสือหลังจาก
ประชุมเสร็จแล้ว แต่ผมอยากจะทราบว่าตามที่ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแล ผมไม่ทราบว่าระบบบ าบัดน้ าเสียจะสร้างจากไหนถึงไหน แล้วเราต้อง
รับผิดชอบตรงไหนอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ งบนี้ไม่ใช่เป็นงบน้ าเสีย เป็นงบแก้ปัญหา
น้ าท่วมอ าเภอทุ่งสงแบบบูรณาการ ในพ้ืนที่ที่ด าเนินการก่อสร้างเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เทศบาลต าบลชะมาย และเทศบาลต าบลที่วัง ซึ่งจริง ๆ ญัตติได้รับความเห็นชอบจาก      
3 เทศบาลแล้วนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการที่ 1 สถานีสูบน้ าที่ซอยสบายใจ 
จากคลองตมลงคลองท่าเลา 2 ใต้สะพานลอยหลังบ่อบ าบัดน้ าเสียถนนเลียบทางรถไฟ
สายกันตังหลังโรงพยาบาล เส้นนั้นจะมีสถานีสูบน้ าเพ่ือที่จะดึงน้ าบริเวณถนนวัดชัยชุมพล 
ถนนราชบริพาร และหมู่บ้านเปรมประชา ถนนเปรมประชาทั้งหมด จะดึงน้ าออก        
เมื่อน้ าหลาก เพราะพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่รับน้ า ตามที่ท่านเห็นตรงนั้นจะท่วมถึง 2 เมตร 
ทุกครั้งที่มีน้ าหลากเยอะ ปั๊ม 2 ตัวนี้จะเป็นตัวดูดออก และตัวที่ 3 จะอยู่ที่โรงอิฐดินทอง 
บริเวณที่ดินของการรถไฟ ตรงนั้นอยู่ที่ปลายหลังจากที่จะก่อสร้างบล็อกกว้าง 5 เมตร  
ตามแบบแปลนของกรมโยธา 2 ข้าง 5 เมตร เ พ่ือที่จะผั นน้ าคลองท่าแพไป               
11 กิโลเมตร จนไปถึงบริษัทบีเบอร์ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลที่วัง นี่คือโครงการที่จะต้อง
ด าเนินการระยะที่ 1 จะไปสิ้นสุดที่ 5 กิโลเมตร ระยะที่ 2 อีก 6 กิโลเมตรเป็น          
11 กิโลเมตร ไปจุดที่หลังบริษัทบีเบอร์ ลงคลองหอมแล้วเชื่อมลงคลองแม่น้ าสู่แม่น้ าตรัง
ลงทะเลอันดามันเพ่ือที่จะบายพาสน้ าที่จะไปลงจุดเดียวกันทั้งหมดที่ฝายควนกรด         
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ซึ่งเราก็เห็นว่าทุกปีต้องไปขุดถนนตรงนั้น เพ่ือขยายคอขวด แต่ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติงบประมาณ 20 ล้านก่อสร้างสะพาน 100 เมตร      
ตรงนั้นเซ็นสัญญา ขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่คิดว่าหลังจากสะพานนี้ก่อสร้าง เสร็จก็
สามารถบรรเทาในการระบายน้ าจากตัวเมืองเขตทุ่งสง ชะมาย ได้ในระดับฝนตก      
170 มิลลิเมตร ผมคิดว่าเราจะไม่เดือดร้อนนะครับ พร้อมกับในปีหน้าปี 2562 
โครงการนี้ได้ก่อสร้างก็จะท าให้น้ าระบายออก ไม่ต้องไปลงที่ประตูระบายน้ าควนกรด   
จุดเดียว เป็นการแบ่งน้ าออกอีก 1 จุด สี่แยกตลาดเกษตรจะเป็นบล็อกอุโมงค์ร่วมคลอง
ลักษณะเดียวกับที่เทศบาลท าต่อเลียบคลองท่าเลาไปถึงด่านปราบหน้าบริษัทเต็กแสง 
และอีก 1 จุดคลอง ป้าปานหลังหอสมุด ผ่านศาลเจ้า 108-109 ท าอุโมงค์ร่วมคลอง
เช่นเดียวกันไปชนที่ถนนสายเอเชีย นั้นคือโครงการทั้งหมด 320 ล้านบาท ในระยะที่ 1 
ที่กรมโยธาและผังเมืองได้อนุมัติตามงบประมาณที่ผ่านสภาไปแล้ว จะเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างในปีหน้า ดังนั้น หลังจากที่ก่อสร้างเสร็จในพ้ืนที่ของแต่ละท้องถิ่นของเทศบาล 
เช่น ของเทศบาลเมืองทุ่งสงพ้ืนที่ของเราเราต้องรับผิดชอบที่รับมอบมาเพ่ือดูแล
บ ารุงรักษา ยกตัวอย่าง สถานีสูบน้ าต้องมีปั๊ม มีอะไรต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้เทศบาลทุ่งสงจะเป็น
ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน คอยดูแลตรงนี้ทั้งหมดซ่อมแซม แต่ผมคิดว่าทั้งหมดที่ท าโดยเฉพาะ
บล็อกกว้าง 5 เมตร เป็นคอนกรีตทั้งหมดคิดว่า 10 ปีข้างหน้าคงไม่มีการซ่อมเพียงแต่
อาจจะต้องมีการลอกหรือขยะที่ติดอยู่ต้องดูแลรักษาแค่นั้น แต่หลังจากการประชุมเมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล อยากให้เข้ามาร่วม
รับฟังด้วยว่าทั้ง 3 ท้องถิน่เห็นฟ้องต้องกันที่จะด าเนินการโครงการนี้และเห็นชอบในการ
ด าเนินการทั้งหมดแล้วก็จะร่วมกันรับผิดชอบแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือแบบบูรณาการ 
เช่น เทศบาลเมืองทุ่งสงมีรถคีบตักกิ่งไม้ต่าง ๆ เทศบาลต าบลชะมายไม่มีเราต้องเข้าไป
ช่วยเพราะถือว่าประโยชน์ร่วมกันที่จะท าให้ระบายน้ าได้เร็วขึ้น ดังนั้น โครงการนี้ไม่ได้
เกิดข้ึนเฉพาะ 320 ล้านบาท หลังจากท่ีเรียบร้อยในเฟสนี้แล้ว เราสามารถที่จะให้ศึกษา
ออกแบบต่อในจุดที่คิดว่าเราต้องด าเนินการทั้ง 3 พ้ืนที่จนไปถึงเขาโรทั้งหมด ขอเรียนให้
ทราบว่าที่จ าเป็นต้องเสนอขอความเห็นชอบตรงนี้ หมายถึงว่าเทศบาลสามารถเข้าไป
ช่วยเหลือในจุดที่เกิดวิกฤต ในขณะที่เกิดภัยพิบัติโดยที่เราแจ้งกับสภาเพ่ือให้เป็นมติว่า 
เราสามารถท าการได้ทันทีแต่โดยข้อเท็จจริง จะมีระเบียบอยู่ 1 ตัว  ได้อ้างถึงว่า       
ในขณะที่ภัยพิบัติก่อนเราสามารถด าเนินการได้ เพ่ือที่ให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันนะ
ครับว่า สิ่งที่เราได้งบประมาณมา 1.ต้องดูแลบ ารุงรักษา 2.มีหน้าที่ต้องปฏิบัติบูรณาการ
ร่วมกัน ในฐานะที่ เทศบาลเมืองทุ่ งสงมีเครื่องไม้ เครื่องมือที่ดีกว่าหน่วยงานอ่ืน           
เราสามารถที่จะลงไปช่วยเหลือในด้านล่างของเพ่ือนท้องถิ่นกันได้ ก็เลยเสนอเพ่ือให้เป็น
มติในการให้รับรู้ร่วมกันว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ต้องรอ เราสามารถด าเนินการ
ได้ทันที โดยผ่านคณะกรรมการของอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอทุ่งสงเป็นประธาน ในการ  
บูรณาการ การแก้ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการอ าเภอทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก เชิญครับ 

-  ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก กรุณายกมือครับ 
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นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 16 เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561            
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้. 

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑        
เพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนวัฒนธรรม 
(ตั้งแต่แยกตลาดเกษตรถึงสะพานหลังส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง) และจ าเป็นต้องจ่าย
เนื่องจากยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 

เหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุ งถนนที่มี ส่ วนผสมยางพารา หรือสิ่ งก่อสร้ าง อ่ืน ๆ และตามหนั งสื อ                 
ที ่นศ ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสม
จากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายาง      
พาราตกต่ า ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สามารถใช้เงินสะสม นั้น  

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการประมาณการราคา และออกแบบก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนวัฒนธรรม (ตั้งแต่แยกตลาด
เกษตรถึงสะพานหลังส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง) โดยมีรายละเอียด ปริมาณงาน
ปรับปรุงถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร       
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๓๔๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน ช.๓๔/๒๕๖๑ เนื่องจากเงิน
สะสมของเทศบาลเมืองทุ่งสง คงเหลือ ณ เดือนพฤษภาคม ๘๔๗ ,๑๐๕.๗๕ บาท          
ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายโครงการปรับปรุ งผิวจราจรพาราดังกล่าว และจากการ 
ตรวจสอบฐานะการคลัง ปัจจุบันเงินทุนส ารองเงินสะสม คงเหลือ ๑๖,๖๒๔,๙๗๖.๙๙ บาท  

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบ
ห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสมโดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้ให้เ พ่ิมขึ้นร้อยละ
ยี่สิบห้าของทุกปี 
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การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือ
มีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ          
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อย
ละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงือน
ไขข้อ ๘๙ (๑)   

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา      
แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนวัฒนธรรม (ตั้งแต่แยกตลาดเกษตรถึงสะพานหลังส านักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง) ซึ่ งปัจจุบันมียอดเงินสะสม คงเหลือ ณ เดือนพฤษภาคม 
๘๔๗,๑๐๕.๗๕ บาท และยอดเงินสะสมไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ดังนั้น ต้องขออนุมัติ
เ งินทุนส ารอง เงินสะสม โดยปัจจุบัน มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 
๑๖,๖๒๔,๙๗๖.๙๙.-บาท ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง       
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือจ่ายด าเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนวัฒนธรรม (ตั้งแต่แยกตลาดเกษตรถึงสะพานหลังส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง) 
และจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย      
ผมก็อยากเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เรื่องยางพาราเรา     
ก็ไม่เคยน าไปใช้ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกมันเป็นเรื่องที่ดี ผมก็เห็นด้วยที่น ายางพาราจากชาว
เกษตรกรมาใช้ อยากเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร     
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เป็นอย่างไร ผมได้ยินแต่แอสฟัลติก 
แต่พาราแอสฟัลทค์อนกรีตเป็นยังไงครับผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอบคุณท่านสมาชิก ส่วนผสมเดิม     
แอสฟัลท์ติก มันเกิดจากการใช้น้ ามันเตาที่เหลือมาท ายางแอสฟัลท์ แต่ในส่วนผสม    
จากยางแอสฟัลท์ 100 % แต่จะใช้ยางพาราผสมเข้าไป 5 % เพ่ือที่จะช่วยเกษตรกรใน
การที่จะเพ่ิมมูลค่าของยางพารา ในราคายางที่จะสามารถจ าหน่ายที่เราส่งออกน้อยลง
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นทางเทศบาลเห็นว่าเป็นการทดลองครั้งแรก และจะได้เป็น
ตัวอย่างว่าใช้แล้วมีคุณภาพ ซึ่งจริง ๆ แล้วจะมีราคาสูงกว่านะครับ แต่เพ่ือช่วยเกษตรกร
ตามนโยบายและขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้น าร่องในการด าเนินการในส่วนนี้ 
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โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา              
ได้ด าเนินการไปแล้ว ผมไปดูแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งน่าจะมาทดลองในเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพ่ือที่จะได้สนับสนุนชาวสวนยางตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ผมคิดว่านี้โครงการแรกที่   
จะทดลอง รวมถึงได้ทดสอบคุณภาพด้วยว่าการที่ใช้ในตัวเมือง ซึ่งรถวิ่งอยู่ตลอด 
คุณภาพแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกับแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา อย่างไหนน่าจะมีคุณภาพ      
การใช้งานแล้วดีกว่าหรือไม่ ก็เลยคิดว่าตามนโยบายของรัฐบาล ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยและตามระเบียบในการใช้จ่ายเงินเช่นเดียวกัน เราก็เลยด าเนินการ   
ในส่วนนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งว่าสามารถที่จะใช้เงินสะสมหรือส ารองเงิน
สะสมใช้ในโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้ จึงได้เสนอโครงการนี้เข้าให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ตามหลักการและเหตุผลเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการประมาณ
การราคาและออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต               
ถนนวัฒนธรรม (ตั่งแต่แยกตลาดเกษตรถึงสะพานหลังส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง)    
โดยมีรายละเอียด ประมาณงานปรับปรุงถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 423 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6 ,345 ตารางเมตร งบประมาณ 
2 ,900 ,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน               
ช.34/2561 เนื่องจากเงินสะสมของเทศบาลเมืองทุ่งสง คงเหลือ ณ เดือน พฤษภาคม 
847,105.75 บาท ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราดังกล่าว 
และจากการตรวจสอบฐานะการคลัง  ปัจจุบันเงินทุนส ารองเงินสะสม คงเหลือ 
16,624,976.99 บาท ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ การที่เราขออนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารอง มันจะไปเกี่ยวกับตัวเงินสะสม 847,105.75 บาท เราไปเอาเงินจากกองทุน
ส ารองมารวมกับเงินทุนสะสมไหมครับ  ถ้าไม่บวกก็หมายความว่าไปเอาเงินทุนส ารองจาก 
16,624,976.99 บาท จ านวน 2,900,000 บาท คงเหลือ 13,724,976.99 บาท 
ผมไม่ทราบว่าเรายืมยอดตรงนี้ขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงท าความเข้าใจด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประทานสภา เมื่อเงินสะสมซึ่งยังเหลืออยู่ 847 ,105.75 บาท           
ซึ่งโดยหลักการแล้ว เช่น เรายืมจากการที่เงินโรงเรียนอาจจะยังไม่มา เราสามารถยืมตรง
นี้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออะไรต่าง ๆ ในงบประมาณที่ยังไม่ลงมา เราสามารถใช้จ่าย
ตรงนี้ได้ดังนั้นเงิน 847,105.75 บาท เราจะกันไว้ ในส่วนที่มีความเร่งด่วน เช่น        
เงินสะสมเราสามารถใช้ตรงนี้เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่า ยกตัวอย่าง พ่อแม่ผมต้องผ่าตัด
มะเร็งด่วนต้องใช้เงินหลายบาท ผมมาท าเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เราตั้งไว้อาจไม่เพียงพอ
นะครับ ในการรักษาก็เอาเงินสะสมตัวนี้ยืมจ่ายได้ ดังนั้นส่วนนี้เรากันไว้ส าหรับฉุกเฉิน        
แต่เงินส ารองสะสมนั่นคือ เป็นก๊อกที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าตามนโยบาย
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ทีใ่ห้ท าตรงนี้เพ่ือที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไปใช้เงิน 16,624,976.99 บาท เราขออนุมัติไป 
2,900,000 บาท คงเหลือ 13,724,976.99 บาท นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่มีผลกระทบ
ในการที่จะมาเกี่ยวกับเงินสะสมนั่นคือส่วนหนึ่ง และสิ่งที่ เราด าเนินการเป็นไป           
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ความเห็นชอบที่ผ่านจากสภาในวันนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ก็จะกรองอีก 1 ชั้น ในการที่จะเห็นชอบกับโครงการที่เราเสนอหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่
กับผู้ว่าราชการจังหวัด อีกครั้งหนึ่ง จึงขอกราบเรียนท่านสมาชิกสภาว่า โดยปกติแล้วทาง
เทศบาลสามารถจะด าเนินการและเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 16 เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม
คณะผู้บริหาร เชิญครับ  

- ไม่มี   -  

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี  พ .ศ .2561 ก็ หมดวาระล ง เท่ านี้  ผมขอขอบคุณนายก เทศมนตรี                 
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 14.10 น. 
                                                    
                                                               ปฏิภาณ  เสนะคุณ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ ) 
                                                     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         


