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

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

๔. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

   ๕ นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

6. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

7. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

8. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

9. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

10. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

11. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

12. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

13 นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

14. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

15. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

16. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายด้วง  

17. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

18. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

3. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๔. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๕. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๖. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

7. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

๘. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

9. นางชุติมา โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 ชุติมา โต๊ะหีม  

10. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  

11. นายเจริญพร วงษ์อักษร ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงษ์อักษร  

12. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

13. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี      
พ.ศ. 2561 วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล    
เมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4, ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ         
สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ให้ความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 
1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2563) 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน กับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 โดยมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้องค์การบริการส่วนต าบลนาไม้ไผ่ใช้พ้ืนที่ 
บริเวณอ่างเก็บน้ าแก้มลิง (บ้านหนองพุก) โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมืองทุ่งสง แก้ไขเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง จ านวน 3 ฉบับ คือ 

1. แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 

2. แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

3. แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 

ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดท า           
ร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      
ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และที่ประชุมประชาคม         
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาดังกล่าว และเสนอผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศใช้
แผนพัฒนาดังกล่าวแล้วนั้น 

จึงเสนอให้สภาเทศบาลทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
แจกให้กับทุกท่านแล้วนะครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีทั้งหมด 4 ระเบียบวาระ 4 หน้า 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที ่2  
ระเบียบวาระที่ 2 อยู่ในหน้าที่ 2 – 3  
ระเบียบวาระที่ 3 อยู่ในหน้าที่ 3 – 4    
และระเบียบวาระที่ 4 อยู่ในหน้าที่ 4  
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุม    
เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ให้ความเห็นชอบ เชิญคณะ
ผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ให้ความเห็นชอบ ในร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขอให้สภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง ลงมติยื นยันว่า จะให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือไม่            
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีอยู่ หรือยืนยันตาม
ร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่มีอยู่และให้
ร่างเทศบัญญัติฯ ตกไป 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็น       
เทศบัญญัติ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561      
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว แล้วนั้น 

บัดนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า “ไม่ให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาล    
เมืองทุ่งสง เนื่องจากเทศบาลมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ คือ 

1. มิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการลงทุนตามอัตราส่วนที่พระราชบัญญัติวินัยการเงิน     
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 20 (1) และมาตรา 66 ก าหนดไว้ดังกล่าวตั้งไว้เพียง      
ร้อยละ 1.85 

2. มิได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง            
มาเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการ         
ไม่ปฏิบัติตาม ข้อ.14, ข้อ.22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนและราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยส่วนรวม และข้อ. 25       
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ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

จังหวัดจึงไม่ให้ความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว และส่งร่างเทศบัญญัติฯ คืนมา
เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงพิจารณาใหม่ ตามมาตรา 62 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับร่างคืนมา โดยมีเงื่อนไขว่าหากสภาฯ มีมติยืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ ก็ให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ
และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ แต่หากว่าสภาฯ ไม่ยืนยันภายใน 30 วัน หรือยืนยันด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเท่าที่ มีอยู่ก็ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป      
และให้นายกเทศมนตรีจัดท าร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับใหม่ที่ถูกต้องยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง   
ทุ่งสงต่อไป” จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ซึ่งจังหวัดส่งคืน
มาใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ผมต้องขอโทษทางสภาที่ได้น าเสนอร่างญัตติ แล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้
เห็นชอบ อย่างไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ท าให้เราทราบว่าถ้างบก้าวหน้าไม่มีในงบประมาณมันก็ไม่
สมบูรณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ ผมคิดว่าตรงนี้เป็นตัวอย่างและท าให้เห็นว่าทุกกองฝ่ายต้องได้
เตรียมตัวในการเข้าแผน 4 ปี ซึ่งขณะนี้ได้เป็นเรื่องใหม่ที่ให้ทุกรายการต้องอยู่ในแผนฯ และ
ประมาณการแบบต่าง ๆ ต้องสมบูรณ์ถึงจะมาด าเนินการในส่วนของงบก้าวหน้าหรืองบลงทุนได้ 
ซึ่งในวาระที่ 5 หลังจากที่ทางสภาไม่เห็นชอบแล้ว เราก็พร้อมที่จะเสนอตามระเบียบตามที่
จังหวัดได้ชี้แนะ ผมก็เลยต้องขอเรียนตรงนี้นะครับว่า เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขในแต่ละ
กองฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบแต่ละงาน 

จึงเรียนให้ทางสภาได้ทราบเบื้องต้น เพราะว่าในวันที่ประชุมเราต้องการที่จะให้ทันเวลา
ก าหนด เพ่ือที่จะเป็นตัวชี้วัดเทศบาล แล้วเอาเงินไปกองไว้ส่วนหนึ่ง แล้วก็จะโอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่ตามความต้องการของชุมชนฯ ของสมาชิกสภาเทศบาล และเป็นงานของนโยบาย 
จึงขอเรียนให้สภาได้ทราบถึงสิ่งที่เราได้ด าเนินการไป ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณชาคร ไอยศูรย์ เชิญครับ 

นายชาคร ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกทุกท่าน  กระผมนายชาคร ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่
อนุมัติ ผมในฐานะปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ต้องขอรับผิดด้วย เนื่องจากว่าผมใน
ฐานะเป็นผู้ก ากับดูแลส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาล เมื่อผู้บริหารก าหนดระยะเวลาที่จะเข้า
ประชุมสภาและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เราไม่สามารถบริหารจัดการได้ทัน ส่วนหนึ่งเป็นความ
บกพร่องของปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ต้องขออภัยกับที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วย
ครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือยืนยันนะครับ สมาชิกท่านใดยืนยันตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดิมที่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบ        
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ไม่มีครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปว่าสมาชิกยืนยันตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
เดิมที่จังหวัดไม่ให้ความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่า       
ที่มีอยู่ คือน้อยกว่า 12 คน ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีคะแนนเสียงยืนยัน จึงเป็นผลให้ร่าง     
เทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตกไปและจะให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงจัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ที่ถูกต้องเสนอต่อสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสงต่อไป 

มติที่ประชุม ยืนยันในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จังหวัดไม่ให้
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ (ไม่มีคะแนน
เสียงยืนยัน) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 
1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2563) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เครารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ       
(พ.ศ.2563) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ      
(พ.ศ.256๓) เพ่ือจ่ายสมทบ ค่าปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ ๒) งบประมาณ  
๑๙,๐๒๘,000 บาท (สิบเก้าล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  เทศบาลเมืองทุ่งสง มีโครงการที่ต้องด าเนินการ    
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ดังนั้น เทศบาล
เมืองทุ่งสงเห็นว่าจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ คือ โครงการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ ๒) งบประมาณ  
๑๙,๐๒๘,000 บาท (สิบเก้าล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายในปีงบประมาณ      
พ.ศ.256๒ จ านวน ๒,๐๒8,000 บาท (สองล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และก่อหนี้ผูกพัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ จ านวน ๑๗,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการ
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ในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อ
จัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้
ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป และงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพันจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของงบประมาณรายจ่าย เพ่ือการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุใน
งบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  (ฉบับที่ 3) 
หมวด 5 ข้อ 38 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 “การก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ” ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาขอรับความเห็นชอบ ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ        
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 3 เรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย    
เกินกว่า 1 ปี งบประมาณ (พ.ศ.2563) ด้วยหลักการแล้ว ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย      
เกินกว่า 1 ปี 2563 เพ่ือจ่ายสมทบปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสงหลังที่ 2 งบประมาณ 
19,028,000 บาท ซึ่งจะก่อหนี้ผูกพันไปถึงปี 2563 ปี 2562 ตั้งไว้ 2,028,000 บาท            
และก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2563 เงิน 17 ล้านบาทถ้วน ครับ 

อยากจะเรียนถามท่านประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารซึ่งงบประมาณ 19 ล้านบาท       
มันเยอะพอสมควรครับ หลังแรกก็ด าเนินการไปแล้ว จ าได้ว่า 10 กว่าล้าน หลังที่ 2 ผมว่าให้ชะลอ
ไว้สักพักก่อน 19 ล้านบาท แบบว่าโครงการขั้นพ้ืนฐานในเขตของผมยังมีอีกเยอะแยะที่จะท า
เทศบาลเมืองทุ่งสงยังมีอีกหลายเรื่อง จะอภิปรายในงบประมาณครับ ยังเท่าไหร่ ยังไม่เจริญ 
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐานถนนหนทางเหล่านี้ อยากให้ด าเนินการเรื่องนี้ก่อนให้ชะลอเรื่องนี้ไว้คราวหลัง 
เราก็เสียดายงบประมาณในแต่ละครั้ง เราได้มา 1 หลังแล้ว เราก็ชะลอไว้หลังนี้ และไม่ทราบว่าเป็น
ค่าเช่าด้วยหรือไม่ ก็ไม่ทราบครับ อยากให้ท าโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนาอย่างอ่ืน เยอะครับ
พัฒนาเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้าไปกว่านี้  เช่น สวนพฤกษาสิรินธร ตอนนี้แย่มาก ๆ ผมดูแล้ว          
ถนนหนทาง น้ าท่วมขังช ารุด ไฟฟ้าก็ติด ๆ ดับ ๆ ประชาชนบ่นมากับผมมาก สวนพฤกษาสิรินธร 
อยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารแค่นี้ครับ ท่านประธาน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ มันเป็นความจ าเป็นครับ        
เพราะเป็นการต่อเนื่องและเป็นการฟ้ืนฟูภูมิบ้านภูมิเมือง ในหลังที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร      
ที่เป็นอดีตของเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองคือหลังที่ก าลังที่จะบูรณะในงบประมาณ 19 ล้าน
บาท เป็นหลังธนาคารสยามกัลมาจล ท่านคงเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราด าเนินการไว้ต้องการที่จะ
อนุรักษ์อาคารไว้ ดังนั้น สิ่งที่เราได้ท าสัญญาเช่า กว่าจะได้รับอนุมัติจากการรถไฟ ความต่อเนื่อง
มันจ าเป็นจะต้องท าผมทราบดีครับว่า งบโครงสร้างพ้ืนฐานหลาย ๆ อย่าง ที่ทางสมาชิกสภา
เสนอทางชุมชนฯ เสนอ เราก็พยายามแบ่งสันปันส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
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1. การวางแผนที่จะด าเนินการเอง 
2. การเปิดทางน้ าเหมืองน้ าต่าง ๆ โดยใช้ก าลังของนักโทษหรือเครื่องจักร ตามที่เรามี 

สามารถด าเนินการได้หรือไม่ ซึ่งตรงนี้เราสามารถแก้ไขแต่ละจุดได้เพียงแต่มิได้เกิดการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเป็นรูปธรรมแค่นั้นเอง 

ผมคิดว่างบประมาณต่าง ๆ เราพยายามที่จะกระจายไปทุก ๆ เรื่อง เพราะว่าในอาคาร
หลังนี้ที่ด าเนินการมาทั้งหมดกว่าที่จะได้ออกแบบ ส ารวจโครงสร้างว่ามีความมั่นคงแข็งแรง    
ต้องใช้ของทางวิศวะ แล้วปีนี้เราใช้เงินลงทุนประมาณ 2 ล้านบาทเศษ ในปีงบประมาณ 2562 
แต่เราผูกพันไปในปีหน้า ซึ่งผมคิดว่างบประมาณที่เราจะด าเนินการเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เราพยายามท่ีจะใช้จุดที่ส าคัญด าเนินการแก้ ซึ่งเราก็ได้มีการประชุมกันนอกรอบแล้วก็ให้เป็นไป
ตามแผนที่ เ ร าด า เนิ นการนะครั บ  จึ งขอฝากไปทางสมาชิ กสภา เทศบาล  ที่ ท่ า น                     
ได้เสนอแนะมานะครับว่า โดยเฉพาะสวนพฤกษาสิรินธร ส่วนไฟเราสามารถซ่อมเองได้ เมื่อวาน
ผมเข้าไปในโครงการของสอนภาษาอังกฤษเข้าค่ายของเด็ก ซึ่งด าเนินการเป็นเจ้าภาพร่วม
ระหว่างชุมชนเขาปรีดีกับทางเทศบาล และคณะอาจารย์ของโรงเรียนสตรีทุ่งสง เข้าค่าย 2 วัน           
ผมได้ส ารวจแล้วว่า ขณะนี้สวนพฤกษาสิรินธรได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น โดยเฉพาะ
การปรับปรุงห้องประชุมต่าง ๆ แล้วมีคนเข้ามาใช้บริการปีหนึ่งไม่ต่ ากว่า 3,500 คน และยิ่งจะ
เพ่ิมมากขึ้นเพราะว่าจากการประชาสัมพันธ์หรือจากปากต่อปาก โดยเฉพาะทางทหาร       
ต ารวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายในเทศบาล จะเข้ามาใช้
สวนพฤกษาสิรินธรเป็นศูนย์เรียนรู้ในส่วนนี้ ซึ่งเราได้รับงบจากชุมทางลดโลกร้อน (บริษัท         
โตโยต้า) และยังคงเหลือเพียงศูนย์เดียวทั้งประเทศ ในขณะนี้แล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้กับเด็ก
ใช้พ้ืนฐานในส่วนนี้นะครับ ดังนั้น ท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะปล่อยปละละเลยในส่วนนั้น 
แน่นอนนะครับว่าส่วนที่น้ าขังตั้งแต่ฝนตกตรงนี้ได้รับการแก้ไขโดยคนของเราได้ และไฟฟ้า
เช่นเดียวกัน เทศบาลด าเนินการได้ ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงต่าง ๆ เริ่มดีข้ึนมาก ผิดกับ 4 – 5 ปีที่
ผ่านมา ผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่า ทุกอย่างเราต้องมาคุยกัน รับฟังและผมจะด าเนินการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้ า  โดย เฉพาะเรื่ องของน้ าท่ วมขั ง  ซ่ อมแซมที่ เป็นหลุม เป็นบ่อ                 
ตามงบประมาณที่เรามีอยู่ให้อย่างประหยัดและให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่ งสง ตามญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า                
1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แนะน ามาบอกว่า อยากจะท า
ต่อเนื่องของโครงการเราเช่าสถานที่ของการรถไฟ แต่มาแห่งที่ 2 เราต้องเข้าใจว่าต้องบอก
เหตุผลกับพ่ีน้องประชาชนว่าอย่างไร ครั้งแรกอาคารหลังที่ 1 ท าเป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองทุ่งสง 
แห่งที่ 2 เราจะท าอะไรอีก หรือเราจะอนุรักษ์อาคารเก่าไว้เหมือนเดิม หรือจะจัดสรรให้พ่ีน้อง
ประชาชนไปท ากิจกรรมให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงหรือว่าเป็นที่รองรับแขกบ้าน
แขกเมือง ผมอยากจะให้ทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้ แจงและตอบค าถามตรงนี้ ให้ชัด เจน             
เพราะงบประมาณ 19 ล้านบาท เยอะนะครับ ถ้าเราผันงบประมาณตรงนี้เหมือนที่ท่านสมาชิก
สภาได้พูดและบอกว่าโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองทุ่งสงยังมีอีกเยอะ จะต้องซ่อมแซม
ดูแลให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงได้รับรู้ได้รับความสะดวกอย่างน้อยที่สุด งบการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ทราบว่าเราตั้งไว้ตรงไหน แต่เราเอาไปจุกไว้ตรงนั้น ผมคิดว่า
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มันมากเกินไปหรือไม่ ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนได้หรือไม่ เพ่ือเอา
งบประมาณตัวนี้ไปพัฒนาส่วนอ่ืนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเพ่ือความสะดวกสบายของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเมือง โดยเฉพาะผมเคยพูดตลอด ถ้ าตลอดวันก่อนท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบ
ว่า เราติดต่อกับอาจารย์ที่เกี่ยวกับพระเมรุ มาเขียนแบบแปลนแต่ตรงนี้ที่ผมดูรายละเอียดแล้ว
มันไม่มีแล้วเราจะท าอย่างไร เพราะว่าในการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา เพ่ือนที่มาจากต่างจังหวัด        
ต่างบ้านต่างเมืองมาถามผมว่า ถ้ าตลอดอยู่ตรงไหน ผมไม่กล้าพาไปดู เพราะไม่ได้ปรับปรุงดูแล
ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองเลย ความรู้สึกของผมตรงนี้ ผมอยากให้ระงับส่วนตรงนี้
ก่อน แล้วผันงบประมาณตัวนี้ไปดูแลเรื่องท่ีเป็นสมบัติของเทศบาลจริง ๆ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณท่านสมาชิก      
ผมคิดว่าตรงนี้ในส่วนของถ้ าตลอดที่เคยชี้แจงในสภา ขณะนี้เราตั้งงบไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต้อง
เข้าแผนสี่ปีตามระเบียบ 2,300,000 บาท จ้างออกแบบให้กับที่รับปากจะด าเนินการในส่วนนี้ 
ตรงนี้จะมองเห็นภาพว่าเราไม่ได้ท าในส่วนที่ไม่ใช่สมบัติของเทศบาล แต่เป็นสมบัติของเมือง     
ทุ่งสง เพราะประวัติศาสตร์ค าว่า ธนาคารสยามกัมมาจล ผมคิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่นะครับที่จะต้อง
บอกว่าเป็นสมบัติของเทศบาล แต่เทศบาลมีหน้าที่ที่จะต้องอนุรักษ์ในสิ่งที่เป็นอดีต รักษาบ้าน
รักษาเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกว่าที่เราจะชี้แจงให้การรถไฟเข้าใจว่า  อาคารหลังนี้จ าเป็นจะต้อง
อนุรักษ์ไว้ แล้วเราไม่ท าเฉพาะอาคารสองหลังรวมถึงผังที่วางไว้ทั้งหมด ผมคิดว่าถ้าเรามีการ
ประชุมมาตลอด ถ้าสมาชิกได้เข้ามาร่วมท่านคงจะได้เห็นว่า พ้ืนที่ที่เราเขียนเป็นเขตพ้ืนที่ 
อนุรักษ์ทั้งหมดไม่ได้รวมเฉพาะ 2 อาคาร จะรวมไปทั้งหมดถึงบ้านพักรถไฟ เขตรถไฟทั้งหมด 
ซึ่งตรงนั้นเป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งขณะนี้เราได้น าเสนอไปทางการรถไฟแล้ว
เช่นเดียวกัน ผมขอเรียนนะครับว่า การที่จะต้องเตรียมเมือง เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานการรักษา
อนุรักษ์จัดการในพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์จัดงานต่าง ๆ ผมคิดว่าตรงนี้ต้องใช้เวลาพอสมควร 
เพราะการเตรียมคนไม่ให้เป็นเรื่องง่าย การที่จะสร้างความเข้าใจ ผมเข้าใจนะครับในสิ่งที่ท่าน
สมาชิก เสนอว่ามนัอาจจะไม่ทันใจอย่างนั้น เพราะว่าการที่จะให้ใครคิดตามของเรา ผมคิดว่ามัน
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องมีความรู้ด้วยว่าสิ่งที่เราจะอนุรักษ์ ผมเองยอมรับนะครับว่าผม
ไม่ได้รู้ลึกซ้ึง แต่ผู้รู้จากผลงานวิจัยเขาเสนอแนะมา เราควรที่จะด าเนินการ 1 – 2 – 3 อย่างไร 
เมืองของเราในอดีต ทุ่งสงถึงรุ่งเรืองมาก มีธนาคารแห่งแรกของภาคใต้ หมายถึงว่าทุ่งสงมี
เศรษฐกิจที่ดี ท าไมเราส่งสินค้าออกโดยระบบราง ท าไมถึงมีธนาคารและมีจุดศูนย์รวมทุกอ าเภอ
มาใช้บริการ ณ ชุมทางทุ่งสง หลังจากเปลี่ยนมาเป็นทางบกทางรถยนต์ ท่านจะเห็นว่าการขนส่ง
เปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยน แต่ขณะนี้เป็นโอกาสจากที่เราเห็นว่าในอดีตระบบราง 100 ปี เราไม่ได้
ฟ้ืนขึ้นมาเลย แต่เราเอาจุดแข็งของเราน าเสนอไปเข้าแผนสภาพัฒน์ และอยู่ในแผน IMGT        
อยู่ในแผนของชาติ ขณะนี้เราได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าข้ึน นี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะฟ้ืนเมืองท่านจะ
เห็นว่าการฟ้ืนเมือง ถ้าเราไม่เตรียมเมืองเตรียมคน ผมว่าการที่จะพัฒนาไปข้างหน้ามันไม่ต่าง
อะไรกับที่เรามีตัวอย่างว่า มันเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ       
เรื่องสิ่งแวดล้อมส าคัญมาก ผมเสนอไปยังสภาพัฒน์บอกว่าท่านจะต้องท าการศึกษานะครับว่า 
จากที่ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้เกิดขึ้นแล้ว ผลกระทบรอบ ๆ ซึ่งแผนจังหวัดจะเกิดนิคม
อุตสาหกรรมเกิดขึ้น ซึ่งห่างจากทุ่งสง 20 กิโล เรื่องสังคม ยาเสพติด เรื่องของการศึกษา        
เรื่องการรักษาพยาบาล เรื่องโรคติดต่ออะไรต่าง ๆ ต้องเตรียมเมืองพร้อมกับต้องเตรียมคนด้วย 
แต่ส่วนของการอนุรักษ์เมือง มันเป็นส่วนหนึ่งที่ เราต้องการฟ้ืนภูมิบ้านภูมิเมืองของเรา          
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โดยเฉพาะที่เป็นอาคารประวัติศาสตร์ รวมถึงอาคารเก่าของเอกชนอีกหลาย ๆ แห่งนะครับ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ของการรถไฟทั้งหมด ผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต อาคาร 
สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงอู่ซ่อม ต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสามารถที่จะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว
ที่ใช้จักรยานลดมลภาวะ รวมถึงจะเป็นรายได้ให้กับการรถไฟ การลงทุนของเทศบาลไม่ใช่บอก
ว่าเทศบาลต้องได้ก าไรเท่าไหร่ในบางเรื่อง ไม่เหมือนกับที่ท าโรงจ าน า จะเห็นว่ามีคนมาจ าน า 
10,000 บาท จะได้ดอกเบี้ย 1 บาท หรือ 50 สตางค์ แล้วแต่มูลค่าที่เขาเสนอแต่การสร้าง
เมืองจะท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในเมืองและทุกคนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่น จัดกีฬาเข้ามา อาจจะ
มองไม่เห็นว่าเขาเอาเงินมาใช้ให้เราเท่าไหร่ ต่างคนต่างใช้ แต่ท่านจะเห็นว่าโรงแรมเต็มหมด 
แม้แต่ปั๊มน้ ามันทุกปั๊มมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งหมด ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเริ่มเตรียมเมืองเตรียม
คนไม่สามารถสร้างในวันเดียวได้มันก็เหมือนกับการศึกษานะครับว่า การที่จะเปลี่ยนคน ท่านจะ
เห็นนะครับว่า การที่จะเปลี่ยนคนของเทศบาลว่าให้รู้จักแยกขยะพลาสติก โฟม จะเห็นว่าทั้ง
ประเทศ ขณะนี้เราเริ่มท าได้จากที่เราเริ่มต้นที่เทศบาล และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ก าลังจะใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือลงไปในครัวเรือนที่จะลดขยะให้ได้ 65 % ผมคิดว่าตรงนี้อยากชี้แจงให้
เข้าใจในความรู้สึกของสมาชิกสภาว่า เงินส่วนนี้ ควรจะไปท าอย่างอ่ืนก่อน ผมคิดว่าเรารอไม่ได้ 
เพราะในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก าหนดไว้ว่า ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อาคาร
เก่ามันจะเป็นจุดขายให้กับการท่องเที่ยวในอนาคตและเป็นการสร้างรายได้ให้กับระดับพ้ืนที่
ชุมชน ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญซ่ึงเราต้องเริ่มต้น ท าไมรัฐบาลถึงเลือกทุ่งสง ท าไมไม่เลือกจังหวัด
นครศรีธรรมราช น าร่องในการด าเนินการ ดังนั้น จะรอไม่ได้เราต้องขยับให้เขาเห็นว่าขั้นตอน
ของเราเป็นอย่างไร เราพร้อมที่จะพัฒนาเมืองของเราในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมที่จะ
ฟ้ืนสิ่งเก่า ๆ ทั้งหมดให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ได้ว่า ขณะนี้สิ่งที่เราท าถนนคนเดิน ท่านจะเห็นนะ
ครับว่า มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่ท่านคิด ถ้าเขาบอกว่าเราไม่เตรียมคนเตรียมเมือง ผมคิดว่าคงไม่
เกิดความยั่งยืนถึงขณะนี้ของเราเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 80 % ซึ่งขณะนี้ประชาคมที่เข้าไป
จัดการพยายามที่จะคุยกับผู้ประกอบการให้เปลี่ยนเรื่องวัตถุดิบ ฯลฯ ผมคิดว่าจ าเป็นต้องใช้เวลา 
ท่านเห็นไม่ครับว่า ท าไมเราถึงให้มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ท าวิจัยคลองท่าแพเกิดวิกฤต      
ที่คลองท่าแพมีแอมโมเนียลงในคลอง สิ่งที่อาจารย์อัมพรท าวิจัย ผมบอกว่าวิกฤติเป็นโอกาส      
จะเห็นว่า 1.สิ่งที่คลองท่าแพ ที่เป็นคลองใช้ผลิตน้ าประปาให้คนอ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน      
จะเห็นว่าเกิดสิ่งที่ท าให้ชุมชนแสดงความเป็นเจ้าของ เมื่อปลาตายลอยเต็มคลองไปตลอดสาย 
เขาลุกข้ึนออกมาแสดงความเป็นเจ้าของ ผมบอกอาจารย์อัมพร ท าวิจัยเพาะพันธุ์ปลาและปล่อย
ไปในคลอง พิสูจน์ว่าอาจารย์ท าและพันธุ์ปลาที่ลอยตายทั้งหมด นั้ นคือผลงานที่อาจารย์          
ท านี่คือความส า เร็จของอาจารย์  ท าให้ เขามีส่ วนร่ วมและมีความหวงแหนในสิ่ งนั้ น                   
นี่ก็เช่นเดียวกันเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่บอกว่าท าตรงนี้แล้วเปิดให้คนมาเที่ยว แต่ต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ 
กันตามที่เราก าหนด เพราะแหล่งท่องเที่ยวจะมาที่เดียวไม่ได้ ตรงนี้ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ ไม่ได้เป็น
ตัวชี้วัดว่าถ้ามาที่นี้แล้วคนมาเที่ยวเยอะจะเห็นว่าทุ่งสงเป็นเมืองแค่ผ่าน กินแล้วก็ไป มาทิ้งขยะ
แล้วก็ไป ผมยังคิดว่าท าอย่างไรให้หยุดและนอน 1 คืน เราเลยจ าเป็นที่จะต้อง 

1. จัดการแข่งขันกีฬาจัดการอบรม เพ่ือดึงคนให้เข้ามาในเมืองเพ่ือให้หยุด 1 – 2 วัน 
เชิญผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเพ่ือให้เห็นศักยภาพความพร้อมของเมือง เราไม่ได้เป็นเมืองรอง  แต่จะ
เหนือกว่าเมืองรอง จะเป็นหัวเมืองใหญ่มากกว่านครศรีธรรมราช ไม่ใช่ลงเครื่องบินที่สนามบิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อยากให้มาทุ่งสงด้วย ให้มาเห็นสถาปัตยกรรม มีไม่น้อยกว่าที่ภูเก็ต   
และยิ่งใหญ่กว่าภูเก็ต เพราะอาคารบ้านพักรถไฟทั้งหมดสวยงาม ต้องใช้เวลาในการที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์กับการรถไฟแล้วให้เขาเห็นความส าคัญ ซึ่งในหลักการเห็นชอบแล้ว เพราะว่าผมได้
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คุยกับอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม จัดประชุมในวันนั้นเป็นวาระของทุ่งสงแห่งเดียว ผมคิดว่าสิ่ง
ที่จะตามมาใน 5 ปี ทุ่งสงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ เพราะปีหน้าด่านศุลกากรจะมาเปิด
ท าการที่ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง บ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะงบประมาณ
จะตามมาอีกมาก เพราะว่า 1.รายได้ของจีดีพีซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาษี ตู้คอนเทนเนอร์
ทั้งหมดจะต้องเสียที่ทุ่งสง เงิน GDP ตัวเลขจะขึ้นไม่ต้องไปจ่ายที่ด่านกันตัง จังหวัดตรัง         
ด่ านสะเดา จั งหวัดสงขลา แต่มูลค่ าสินค้าทั้ งหมดจะเกิดขึ้นที่นี้  10 % จะแบ่ ง ให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 % จะเป็นรายจ่ายให้กับ
กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมดสิ่งที่เราท าบางครั้ง หลายท่านอาจจะมองสิ่งที่เราท าปู
พ้ืนฐาน วางเมืองว่าตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญต้องอดทนเพ่ือที่จะ 5 – 6 ปี รายจ่ายที่เราให้ค่าเช่ากับ
การรถไฟ ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง มันจะคืนกลับมาแล้วเราจะมีรายได้จากศูนย์กระจาย
สินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ผมคิดว่าในอ าเภอทุ่งสง นายกเทศมนตรีคนต่อไปจากผมจะใช้จ่ายเงิน    
อย่างสบาย ผมมั่นใจอย่างนั้นว่ารายได้จากการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นรายได้หลักที่จะเป็น
ของเทศบาลที่หารายได้เทศพาณิชย์เอง จึงขอให้ท่านสมาชิกได้วางใจว่าสิ่งที่เราท าเราไม่ได้
ฟุ่มเฟือย ไม่ได้ลงทุนโดยไม่คิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับเมือง แต่ผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เกิด
ประโยชน์กับเมือง ท่านจะเห็นว่าในอดีตในตู้มีทอง ผมบอกไม่มี เขาไม่เชื่อ เขาต้องการที่จะมา
ท าข่าวต้องท าต้องเปิดให้ได้ การรถไฟบอกว่าให้เอาตู้เชื่อมตัดออกเลย ผมบอกตัดไม่ได้ประตูต้อง
เก็บไว้เหมือนเดิม ผมมีเทคนิคเอากล้องส่องเข้าไป มีระบบเทคโนโลยีจะต้องท า ผลปรากฏว่าไม่มี
ตามที่ผมบอก แต่เขาต้องการที่จะสร้างข่าว นั้นคือ การประชาสัมพันธ์โดยที่เราไม่ต้องประกาศ
ทุ่งสงเป็นอย่างไร 

ขณะนี้ผมขอเรียนว่าทางสถาบันพระปกเกล้า อยากที่จะมาดูตลาดถนนคนเดินของเรา
ว่า ที่เราท า เราท าอย่างไร ผมยังบอกว่ามาไม่ได้ เพราะยังไม่เสร็จ เมืองของผมก าลังเตรียมแผน
แค่นั้นเอง อย่างเพ่ิงมาดู ถ้าจะดูให้ดูในเรื่องอ่ืน วันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 จะลงมาดูใน
เรื่องการจัดการน้ าและเรื่องศูนย์กระจายสินค้าภาคใต-้ทุ่งสง ขณะนี้เราใช้นวัตกรรมของเทศบาล
เป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น หลาย ๆ สถาบัน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เขาลงมาท าวิจัย เชิญทางเทศบาล
ไปให้ความรู้แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ดังนั้น ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ ที่ท าวัตกรรมทั้งหมด 
สามารถที่จะชี้แจงเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับสถาบันต่าง ๆ และเทศบาล ซึ่งถือว่าเราเป็นต้นแบบให้
เทศบาลอื่น ๆ 

ขอเรียนนะครับว่า ผมเข้าใจดีในสิ่งที่ท่านพูดมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่เห็นว่ามันจ าเป็น
ที่จะต้องท า แต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้มันพอที่จะอยู่ร่วมกันได้ ใช้ประโยชน์
ร่วมกันพอสมควรได้ถึงแม้จะไม่ดีอย่างยิ่ง ผมถึงบอกว่าไม่อยากเปิดเมืองในขณะนี้ ต้องการ
เตรียมเมืองให้พร้อมแล้วเราจะเปิดเมือง ใครอยากจะมาบอกว่า อย่ามา ยังไม่เรียบร้อยยังเป็น
ภาพวาดในอากาศ ยังมองไม่เห็นเราก าลังขับเคลื่อนเพื่อมองให้เห็น  

ขอเรียนว่าถนนสายเลียบรางรถไฟจะใช้เงินรางวัลในส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาช่วงจาก
ถนนสายเอเชีย มาจนถึงสามแยกเป็นส่วนหนึ่งจากเงินรางวัล และสะพานที่ประมูลผ่านไปแล้ว
จากที่จะใช้เงินเหลือจ่ายทางรัฐบาลเก็บรวมรวมไปหมดไม่คืนกลับมาให้ทางจังหวัด เราก็จะใช้
เงินรางวัลจากการที่เราได้รับรางวัลธรรมาภิบาล 3 ล้านบาท คือสะพานหน้าศาลาชุมชน
ยุทธศาสตร์ จะใช้เงินรางวัลประมาณ 8 แสนบาท เพราะว่าสะพานตรงนั้นจะเป็นตัวดักน้ าจาก
ข้างบนไม่ให้ไหลลงมาข้างล่าง 
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ขอขอบคุณท่านสมาชิก คงคิดว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวชี้แจงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านได้
ทราบว่าเราจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ เชิญคุญปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ  

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่ งสง เรื่ องที่ท่ านนายกเทศมนตรีชี้ แจงผมก็ เข้ า ใจครับ ก่อหนี้ผู ก พันเกินกว่ า                   
1 ปีงบประมาณ 19,028,000 บาท ท่านยังไม่ได้ตอบผมอีก 1 เรื่องคือ ค่าเช่าที่ปีละเท่าไหร่ 
ผมเห็นว่าท่านรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี ผมว่าตรงนี้จะไม่ต้องเช่าที่ได้หรือไม่ ให้ขอใช้พ้ืนที่ใน
เขตรถไฟ เราจะใช้ในการจราจรก็แล้วแต่ ตรงนี้เราไม่ต้องเช่าจะได้หรือเปล่า และอีก 1 เรื่อง 
19,028,000 บาท ผมอยากให้ช่วยเรื่องนี้ก่อน ที่ผมให้ชะลอเพราะอะไรครับ 

1. ถนนสายริมคลองท่าแพใต้ไปจดบ้านนายสุวิทย์ เพ็งจันทร์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ประชาชนฝากถามมา 

2. ถนนท่าแพใต้ผ่านบ้านนายรุ่ง คงแก้ว ถนนเอเชียลาดยางพร้อมวางวี สายนี้ก็
เช่นเดียวกันยังไม่ได้ด าเนินการ 

3. ถนนสายบ้านในหวังแยกสวนพฤกษาสิรินธร ออกเตยหอม คูระบายน้ า คูรางวีท า
แล้ว ยังขาดลาดยาง ลางยางเก่าช ารุดแล้ว ผมจ าได้สมัยท่านายกชุมพล จินดาโชติ ขออนุญาตที่
เอ่ยนาม เป็นเวลา 20 กว่าปีแล้ว ถนนแต่ละสายที่ลาดยางมา ผมชอบฝ่ายกองช่างสมัยนั้น    
ท่านอาธร สมวงษ์ ท่านเป็นเป็นช่างควบคุมการลาดยางในเขตเมืองทุ่งสง ท่านท าได้ดีมาก        
20 กว่าปีผ่านมาพ่ึงจะช ารุด 

4. ถนนสายบ้านในหวัง แยกศาลาชุมชน จดถนนโลจิสติกส์ อยากให้ด าเนินการให้ใหม่
ให้สวยงาม ป้ายทางสามแยกเข้าบ้านในหวังก็ไม่มี ผมเคยพูดไป 1 ครั้งแล้วจะท าให้สามแยก
ออกจากบ้านในหวังไปสายหน้าศาลาชุมชน 

5. ทางจักรยานจากถ้ าทอหูกจดสวนพฤกษาสิรินธร ปรับปรุงเทคอนกรีต สมัยท่าน
นายกปริวรรต อุดมศักดิ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้ท าไว้แล้วเราไม่ได้ด าเนินการต่อ ถนนก็ช ารุด    
น้ าท่วมเซาะถนนเข้ามาเราต้องดูแลให้ดี ซึ่งเป็นทางจักรยานขี่ไปสวนพฤกษาสิรินธรได้อย่าง
สบาย ๆ 

6. สายหมู่บ้านพัฒนาสายหลังสวน ร.9  ถนนบริเวณนี้จะยุบลงไปบริเวณที่เป็นบ่อ
บ าบัดระหว่างสัญญาณรถไฟ ขอให้ลาดยาง สมัยนายกเทศมนตรีชุมพล จินดาโชติ เช่นกัน 
ประมาณปี 2535 – 2539 นี้ก็ปี 2561 แล้วขอให้มีการปรับปรุงใหม่สักครั้งในงบ 19 ล้าน
บาทนี้ 

7. ท่านนายกเทศมนตรีพูดไปแล้ว ถนนสายรถไฟกันตัง สายนี้ก็ช ารุดมาก คนสัญจร
เยอะ ประชาชนบอกทุกวัน เป็นหลุมขรุขระ ประชาชนบ่นมามากถนนสายนี้ 

8. ถนนสายสามแยกทุ่งสง-ห้วยยอด มีการช ารุดบริเวณกลับรถหน้าบริษัทไทยสมุทร 
ปรับปรุงได้ตลอด น่าจะด าเนินการปรับปรุงก่อนในงบ 19 ล้านบาทนี้ เฉพาะเขต 3 และยังมี
ถนนที่เขาให้เป็นทางสาธารณะสั้น ๆ อีกเยอะแยะมากมาย ที่เราจะปรับปรุง นี่คือสายหลัก ๆ 
และยังมีเขต 1 เขต 2 ผมว่าให้ชะลอเพราะอะไร ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 



13 
 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมรับไปด าเนินการเข้า
แผนให้หมดและจะบรรจุเข้าแผนด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานในปี 2563 เพราะเงิน 19 ล้าน
บาท เป็นเงินผูกพันอยู่ในปี 2563 ทั้งหมด ผมรับปากแล้วนะครับ ท่านบันทึกตรงนี้แล้วให้ทาง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนต่าง ๆ น าเข้าแผนประมาณการทั้งหมด ตามที่สมาชิกเสนอรวมถึงที่
สมาชิกเสนอมาแล้วด้วย ไม่ใช่บอกว่าท่านปัญญา เสนอคนเดียวและผมรับ แต่ท่านปัญญาพูดอยู่
คนเดียวไม่ใช่นะครับ ผมรับไปด าเนินการตามที่ท่านบอกและเรียงล าดับความเร่งด่วนที่ส าคัญก็
จะด าเนินการให้ก่อน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ เชิญคุญประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ  

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผมขอท าความเข้าใจ เรื่องนี้อภิปรายมายาวพอสมควร เรื่องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือโครงการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง
หลังที่ 2 งบประมาณ 19,028,000 บาท โดตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 
2,028,000 บาท ท่านประธานที่เคารพ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปี 2563 จ านวน       
17 ล้านบาท ผมขอท าความเข้าใจนิดนึงว่า การที่เราก่อหนี้ผูกพันไว้ในปี 2563 ไว้ 17 ล้าน
บาท แต่ในปี 2562 ตั้งไว้ 2,028,000 บาท ผมขอท าความเข้าใจว่าในปี 2562 ที่เรากันเงิน
ไว้ สมมุติว่าท า 2,028,000 บาท แต่ว่าทางหน้างานสมมุติว่าเกินไปอีก 4 ล้าน เป็น 6 ล้าน
กว่าบาท เราจะมาตัดในยอดของ 17 ล้านบาทในปีงบประมาณที่เราจ่าย เราไม่ได้จ่ายหมด     
ทั้ง 17 ล้าน ใช่หรือไม่ สมมุติเกินไป 4 ล้าน เราจ่าย 4 ล้าน มาบวกปี 2562 เป็น 6 ล้านเศษ 
คือเข้าใจอย่างนี้ไม่ครับ ผมขอท าความเข้าใจนิดนึง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ สมมุติในปีงบประมาณ 
คือของจริงงบประมาณที่ผ่านในปี 2562 จ านวน 2 ล้านบาท ก็สามารถเบิกจ่ายจนถึงเดือน
กันยายนแค่ 2 ล้านบาท คุณจะท าเงินเกินไป 10 ล้าน คุณต้องไปเบิกในปีงบประมาณถัดไป 
เข้าใจนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2563) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาและเลขานุการสภา) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ 
(พ.ศ.2563) 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2563) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พิจารณาใน
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  

หลักการ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ใหม่ (ข้ันรับหลักการ)  

เหตุผล 

ตามที่ เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ประมาณการรายรับตั้งไว้  515,000,000 บาท ประมาณการรายจ่าย               
ตั้งไว้ 515,000,000 บาท เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล และตั้งรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
ในงบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ 9,554,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.85 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตรา 
เป็นเทศบัญญัติ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี          
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่อ้างถึง ข้อ ๒๓ วรรคแรก และระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕ แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๔ วรรคสอง ก าหนดให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี เสนอต่อสภาเทศบาล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 

จั งหวั ดนครศรี ธ รรมร าช  แจ้ ง เทศบาล เมื อ งทุ่ ง ส ง  ต ามหนั ง สื อด่ วนที่ สุ ด                     
ที่ นศ 0023.4/15872 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่องการจัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไม่ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง โดยให้เหตุผลว่าเทศบาลมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบฯ มิได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการลงทุนตามอัตราส่วนที่ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
มาตรา 20 (1) และมาตรา 66 ก าหนดไว้ กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 แต่ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวตั้งไว้เพียงร้อยละ 1.85 และมิได้ใช้แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี      
มาประกอบในการจัดท างบประมาณ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติ ตามข้อ 14 และ 22 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541        
ท าให้เกิดความเสียหายโดยส่วนรวม และข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
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จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช       
จึงส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวกลับคืนให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พิจารณาใหม่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้บริหารจึงได้พิจารณา
และยกร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในรายจ่ายเพ่ือการลงทุนขึ้น
ใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่งสงประมาณการรายรับ
ประจ าปี พ.ศ.2562 วงเงิน 515,000,000 บาท ประมาณการรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
วงเงิน 515,000,000 บาท เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล และตั้งรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
ในงบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,592,700 บาท คิดเป็นร้อยละ  
9.82 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายจ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น 41,038,000 คิดเป็น
ร้อยละท่ี 7.97 ที่เพ่ิมข้ึน  

อนึ่ง งบประมาณราจ่ายเพ่ือการลงทุน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปตามอัตราส่วนที่ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 20(1)และมาตรา 66 ก าหนด 
คือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 515,000,000 บาท ประกอบด้วย  

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป วงเงิน  266,632,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท าที่ วงเงิน 34,836,500 บาท 
รวมวงเงิน 301,468,500 บาท  

2. งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า วงเงิน  213,519,500 บาท ได้แก่  

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วงเงิน 
51,067,200 บาท  

2.2 งบประมาณรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ ตั้งไว้ 
25,629,600 บาท  

2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่   
คนพิการหรือทุพพลภาพ ตั้งไว้ 4,473,600 บาท  

2.4 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 420,000 บาท  
2.5 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ,ค่าจ้างประจ า จ านวน 

131,929,100 บาท เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่สามารถพิจารณาน าเงินอุดหนุนทั่วไปวงเงิน  
213 ,519,500 บาท ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า       
(ตามรายการ ข้อ 2) มาใช้เพ่ือการลงทุนได้ เพราะฉะนั้นจึงท าให้อัตราส่วนรายจ่ายเพ่ือการ
ลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 จึงลดลงไป อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก
รายจ่ายเพ่ือการลงทุนปีที่ผ่ านมา ประมาณการรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561  ตั้ ง ไว้  
510,025,500 บาท ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนปี พ.ศ.2561 ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน  44,027,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.63  และในปี พ.ศ.2562 
ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้ 515,000,000 บาท ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการงบลงทุน
ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 50,592,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.82  
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 6,564 ,900บาท คิดเป็นร้อยละ 1.19 ที่เพ่ิมขึ้น จาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ใหม่ ต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 พ.ศ.๒๕52) 
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จึงน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6 เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ ต่อไป ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกท่าน 

คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองทุ่งสง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 11 กันยายน 

พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองทุ่งสง มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 88,701,025.34 บาท (แปดสิบแปดล้านเจ็ดแสน

หนึ่งพันยี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 128,082,534.94 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านแปด

หมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์) 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 16,624,976.99 บาท (สิบหกล้านหกแสน

สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน             

3 โครงการ รวม 1,040,300.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 12 โครงการ            

รวม 6,427,296.00 บาท  (หกล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 247,423,676.28 บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสอง

หมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 
(1) รายรับจริง จ านวน 447,544,596.03 บาท  (สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่

พันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสตางค์) ประกอบด้วย  
หมวดภาษีอากร จ านวน 14,144,735.05 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ด

ร้อยสามสิบห้าบาทห้าสตางค์) 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 5,338,924.29 บาท (ห้าล้าน
สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์) 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 8,803,154.56 บาท (แปดล้านแปดแสนสามพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 5,808,617.23 บาท       
(ห้าล้านแปดแสนแปดพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,832,763.78 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสอง
พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 36,000.00 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
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หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 192,883,580.12 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านแปด
แสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทสิบสองสตางค์) 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 218,696,821.00 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหก
แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 41 ,274,352.47 บาท        
(สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 392,588,907.47 บาท (สามร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสน
แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย  

งบกลาง จ านวน 52,825,050.76 บาท (ห้าสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันห้า
สิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 

งบบุคลากร จ านวน 188,356,670.11 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนห้า
หมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) 

งบด าเนินงาน จ านวน 115,973,121.47 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) 

งบลงทุน จ านวน 32,222,505.51 บาท (สามสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสองพัน
ห้าร้อยห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 1,141,890.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปด
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,069,669.62 บาท (สองล้านหกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบ
เก้าบาทหกสิบสองสตางค์) 

(4)  รายจ่ ายที่จ่ ายจากเงิน อุดหนุนที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 
40,371,376.91 บาท (สี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1 ,669,993.87 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหก
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5 ,850,000.00 บาท (ห้าล้าน
แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 7,236,250.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่น
หกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

3. งบเฉพาะการ  
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 
รายรับจริง จ านวน 22,386,104.78 บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพัน

หนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
รายจ่ายจริง จ านวน 6,063,435.73 บาท (หกล้านหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบห้า

บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จ านวน  90,000,000.00 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) 
เงินฝากธนาคาร จ านวน 8,354,118.35 บาท (แปดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่ง

ร้อยสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) 
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ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 218,190,000.00 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) 

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 

รายรับจริง จ านวน 1,813,119.29 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่ง
ร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) 

รายจ่ายจริง จ านวน 1,246,141.78 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อย
สี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 4,000,000.00 บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน) 
เงินฝากธนาคาร จ านวน 1,184,409.82 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่

ร้อยเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) 
ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 20,046,800.00 บาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นหกพันแปดร้อย

บาทถ้วน) 

รายละเอียดประมาณการรายรับ ประมาณการ ปี 2562  
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร จ านวน 14,075,000 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  5,432,000.00 บาท (ห้าล้านสี่

แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 9,030,000 บาท (เก้าล้านสามหมื่นบาทถ้วน) 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 7,580,000 บาท (เจ็ดล้านห้า

แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 2,885,000 (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 30,000.00 (สามหมื่นบาทถ้วน) 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 39,032,000.00 (สามสิบเก้าล้านสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการปี 2562 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 227,600,000.00 บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการปี 2562 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 248 ,368 ,000.00        

(สองร้อยสี่สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

รวมประมาณการรายรับปี  2562  จ านวน  515,000,000.00 บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้าน
บาทถ้วน) 

รายละเ อียดประมาณการรายจ่าย  ประมาณการ ปี  2562 จ่ ายจากงบประมาณ 
ประกอบด้วย 

งบกลาง จ านวน  81,456,040.00 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่สิบ
บาทถ้วน) 

งบบุคลากร จ านวน 232,589,410.00 บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนแปด
หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 
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งบด าเนินงาน จ านวน 149,451,850.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

งบลงทุน จ านวน 50,592,700.00 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) 

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 640,000.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 270,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 515 ,000,000 บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 50,641,770 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่น

หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 12 ,736,220 บาท (สิบสองล้านเจ็ด

แสนสามหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา ยอดรวม 213,599,540 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าแสนเก้า

หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 8,530,680 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นหกร้อย

แปดสิบบาทถ้วน) 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ยอดรวม 1,221,940 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่ง

พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 53,121,160  บาท (ห้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสอง

หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 8,471,710 บาท (แปดล้านสี่แสน

เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม 9,320,670 บาท (เก้าล้าน

สามแสนสองหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 71,648,470 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหก

แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
แผนงานการเกษตร ยอดรวม 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 3,951,800 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน

แปดร้อยบาทถ้วน) 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง ยอดรวม 81,456,040 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพัน

สี่สิบบาทถ้วน) 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 49 ,230,500 บาท      
(สี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

งบกลาง ยอดรวม 16,735,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
งบบุคลากร ยอดรวม 3,970,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
งบด าเนินงาน ยอดรวม 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
งบรายจ่ายอ่ืน ยอดรวม 25,185,500 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้า

ร้อยบาทถ้วน) 

งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ .  2562 เป็นจ านวนรวมทั้ งสิ้ น 
564,230,500 บาท (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนสามหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

สาระส าคัญของร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่        
คณะผู้บริหารได้แถลงมานั้น เป็นเพียงส่วนส าคัญที่ควรน ามาแถลงให้ทราบ ส าหรับรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณที่ได้น าเสนอต่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว จากที่
กล่าวมาผู้บริหารเทศบาลเชื่อมั่นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่น าเสนอนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาอันแน่วแน่ของผู้บริหาร
เทศบาล ในการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง       
ให้บรรลุเป้าหมาย อยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการบูรณาการ     
เชิงพ้ืนที่ โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน  

กระผมจึงหวังว่าท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาล จะให้การ
สนับสนุนและรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เทศบาล
เมืองทุ่งสง เพื่อจะได้ยึดถือเป็นหลักในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ต่อไป ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในร่างเทศบัญญัตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เขต 3 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ รายละเอียดฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วใน
งบประมาณ 515 ล้านบาท ซึ่งกระผมพอใจในครั้งนี้ ครั้งก่อนผมก็อภิปรายไปแล้ว ถ้าสมาชิก
ช่วยกันแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็ได้ผ่านจังหวัดอยู่แล้ว ผมหวังว่างบลงทุนโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานไม่มี
หลายเรื่องเมื่อวันก่อน สมาชิกทุกคนผมบอกแล้วให้ช่วยกันดู ท่านนายกเทศมนตรีก็ดูไม่ทันในแต่
ละเรื่อง ให้เอาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานหรืองานตรงไหนไม่ได้บรรจุในงบประมาณแต่ละปี          
ฝ่ายบริหารน่าจะเรียกมาคุยเอง สมาชิกแต่ละเขตจะได้รู้ว่าตรงไหนจะบรรจุลงในงบประมาณปี
ไหน ผมดีใจด้วย ครั้งนี้ผ่านแน่นอน ขอบคุณฝ่ายบริหาร ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง    
ที่ท่านยอมรับผิด ผมก็คิดว่าสมาชิกก็ผิดเหมือนกัน ในเมื่อท่านยอมรับผิด สมาชิกก็ผิดที่ดู
รายละเอียดไม่ดีเท่าที่ควร เขาออกระเบียบใหม่ ๆ มาเราก็ไม่รู้ ระเบียบในปี 2560 ระเบียบ
ใหม่ ๆ เหมือนที่ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง แต่ว่าผมไปดูแล้วในงบประมาณปีนี้ที่ขาดไป ไม่ได้เข้า
มาก็หลาย ๆ เรื่อง โครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน หรืองบประเพณีลอยกระทงก็เข้ามาแล้ว 31,000 บาท 
ผมว่าน้อยไปงบของประเพณีลอยกระทง เพราะงานประเพณีลอยกระทงมีความส าคัญ รายการ
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ค่าใช้จ่ายอยู่ในบ้านเมืองทุ่งสง ขายกระทงมีรายได้คนมาเที่ยวกันเยอะแยะ รถสัญจรไม่ได้ ตรงนี้
ต้องจัดอยู่แล้ว เราไม่ได้พูดถึงชุมชนนะ เทศบาลไม่ให้แล้วมันผิด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเขา
ตรวจสอบ แต่นี้ให้เทศบาลจัดเอง ถ้าชุมชนจะจัดก็จัดเองก็ได้ ตอนที่ผมเป็นประธานชุมชน       
ผมจัดเองได้ในแต่ละเรื่อง แต่ว่าประเพณีลอยกระทงไม่มี ผมไม่เคยใช้เงินจากทางราชการ        
ซักบาทเดียวมาจัดงานในชุนบ้านในหวัง ท่านไปตรวจสอบได้ ผมอยู่ตั้งแต่ปี 2541 – 2546 
สร้างศาลาชุมชน สร้างพ่อท่านคล้าย สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และส่งให้ผมมาเป็น
สมาชิกสภาเทศบาล หากไม่เชื่อถามท่านายกเทศมนตรีได้ ท่านเองก็ไปติดต่อให้มาอยู่กับท่าน 
หากผมอยู่กับท่านความเจริญคงจะมากกว่านี้ ท่านก็เก่ง ผมก็เก่ง ไม่เคยใช้งบของทางราชการ 
เราก็สู้นะ แต่เราสู้ชุมชนเขาปรีดีไม่ได้ สุดยอดเป็นที่ 1 มาตลอด ชุมชนเขาปรีดี 2.ชุมชน
ยุทธศาสตร์ 3. ชุมชนบ้านในหวัง ผมให้ความส าคัญตามล าดับ เราต้องสร้างความเข็มแข็งของ
ตนเอง ของชุมชนสร้างความสามัคคี เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ เราไม่ต้องไปแบมือขอจากทาง
ราชการ ผมใช้วิธีทอดผ้าป่า เลี้ยงน้ าชา กว่าจะได้ศาลาชุมชน แต่มาระยะหลัง ๆ เราก็เห็นใจ 
เทศบาลงบประมาณลงไปสู่ชุมชนแล้วก็มีปัญหา มีปัญหากันหมด สมาชิกในชุมชนไม่ไว้วางใจทุก
ท่านคงทราบกันดี ผมก็ไม่ทราบจะไปอยู่ฝ่ายไหน ต้องวางตัวเป็นกลางในแต่ละครั้ง งบประมาณ
ประเพณีลอยกระทง 31,000 บาท ผมคิดว่าตั้งงบไว้เป็นแสนบาทก็ได้ และประเพณีสงกรานต์
ตั้งไว้ 26,800 บาท ผมดูแล้วน้อยไปน้อยมาก ๆ แต่ได้มาดีกว่าถูกตัดไป ที่ได้พลาดไม่ได้ลงใน
งบประมาณตรงนี้ เพิ่มมาคือกองการศึกษา ผมยินดีอย่างยิ่งในเรื่องนี้ วันก่อนปีที่แล้วหรือปีนี้ก็ไม่
ทราบ ผมได้เสนอเรื่องนี้ไป โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพเขาได้ทอดผ้าป่าไปแล้วก็มีเงินอยู่
บ้างแล้ว ผมเสนอไปท่านนายกเทศมนตรีก็เห็นด้วยค่าครุภัณฑ์ตนตรีและนาฎศิลป์  เครื่องดนตรี
วงโยธวาทิต อยากได้อย่างมากให้โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เรื่องนี้ได้ประโยชน์สูงสุด      
เราตั้งจ่ายงบประมาณไว้ 3 ล้านบาท เราไม่ต้องไปพ่ึงโรงเรียนอ่ืน ๆ เวลามีราชพิธีในแต่ละครั้ง 
เราใช้วงโยธวาทิตของเราเอง ไม่พ่ึงโรงเรียนอ่ืน เขาต้องหยุดเรียนขาดเรียน ได้ของเรามาแล้วไม่
ต้องเป็นห่วง ผมดูแล้วในรายละเอียด 24 รายการ อันดับที่ 19 ไม้คฑา จ านวน 1 ด้าม          
ผมอยากได้มากกว่านี้เป็น 3 แถว อยากให้เพ่ิมไม้คฑาเป็น 3 – 4 ด้าม ดูแล้วสวยงาม ผมนึกดู
แล้วยังรู้สึกข า ๆ สมัยท่านพันโทนายแพทย์ปริวรรต อุดมศักดิ์ มีรองปลัดเทศบาลควงไม้คฑาเอง 
รู้สึกสนุกสนาน ขอให้เพ่ิมไม้คฑา 4 – 5 ด้าม 

งานก าจัดขยะมูลฝอย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซื้อรถกระบะดั้ม รถสิบล้อ          
ซ่ึงผมเห็นด้วย รถผุแล้วน้ ารั่วขยะหล่นเป็นทาง แต่ละครั้งค่าซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน      
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 240 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัต ต์     
แบบเปิดข้างเทท้าย จ านวนหนึ่งล้านเก้าแสนบาท เป็นเรื่องที่ดีท้ังนั้น บรรจุเข้าอยู่ในงบประมาณ
ครั้งนี้เพ่ิมเติมไปรถก็ช ารุด ผมเข้าไปดูรถช ารุดหลายรายการ เรื่องแมลงวัน การก าจัดแมลงวันที่    
กองช่างสุขาภิบาลเยอะมาก เป็นพาหนะน าเชื้อโรคไปสู่ชุมชนบริเวณแถวนั้น มีการร้องเรียนมา
ด้วย ขอฝากท่านบริหารฉีดก าจัดแมลงวันให้ดี เครื่องเสียต้องซ่อมให้เสร็จให้รีบด าเนินการ     
เช่น รถขยะที่รั่วน้ าไหลไปตลอดทาง รถซื้อแล้วต้องไปดูให้มีคุณภาพ ถ้าไม่มีคุณภาพ สมัยก่อน ๆ      
ผมเคยเจอแล้วมาถึงรถใช้ไม่ได้ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มีต้องดูให้ดีเวลาไปซื้อ มาถึงต้องด าเนินการ
ใช้ได้ ไม่ใช่มาถึงใช่ไม่ได้แล้วแพงเท่าไหร่ก็ซื้อ ต้องให้ดี หรือให้ท่านเลขาสภาไปดูก็ได้ คนนี้เก่ง
เรื่องรถ เราเป็นสมาชิกโดนด่าฝ่ายข้าราชการด าเนินการจัดซื้อจริง แต่สมาชิกสภาโดนด่าก็ใช้
ไม่ได้หลายเรื่องกองช่าง เพ่ิมเติมไปหลายอย่าง ส่วนมากไปอยู่ที่ เขต 2 ของท่านประจิน        
เนื้อเขียว เขต 3 มีอย่างเดียวที่ซอย 2 ถนนบ้านในหวัง ส่วนมากโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานลงในเขต 
2 ก่อสร้างท่อบ าบัดระบายน้ าซอยร่วมใจไหลไปเขต 2 ทั้งนั้น เขต 1 ไม่ได้เขตประธานสภา     
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ผมอยากให้เฉลี่ยในแต่ละเขต เฉลี่ยเขตละ 5 โครงการ 3 โครงการก็ดี แต่ไม่เป็นไรค่อยโอนงบ
เอาแล้วกัน ท่านนายกเทศมนตรีบอกหลายวันก่อน ตรงไหนเดือดร้อนฉุกเฉินโอนงบ
สวนสาธารณะถ้ าตลอด สวนหลวง ร.9 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย ลงในสวนทั้ง 2 นี้ ชาวบ้าน
ร้องเรียนมาเยอะอยากได้นี้ก็มีในงบประมาณ 62 

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล งบประมาณผ่านวันนี้แล้ว ขอให้ใช้
จ่ายอย่างประหยัดและมีประโยชน์สูงสุด เพราะว่าเป็นภาษีของประชาชนทุกคนทุกบาท          
ทุกสตางค์ ให้ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล ให้สมกับเราที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลทุ่งสง และ         
ฝ่ายท่านบริหารด้วยให้ท าอย่างโปร่งใสและมีประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมแก่ทุกคน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ของเทศบาลเมืองทุ่งสง มีงบประมาณตั้งไว้          
515 ล้านบาท วันนี้ผมเห็นด้วย แต่ว่าวิธีการหางบประมาณเพ่ือนสมาชิกบางท่านหรือตัวผมเอง
ก็หายาก วิธีการใช้จ่ายในปีงบประมาณแต่ละหน่วยงานหรือกองฝ่าย 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามลักษณะที่ผมเห็นมาเฉพาะงบจ่าย
เป็นการลงทุนมันก็ท าพอสมควรตั้งไว้ 50 ล้านบาท บวกไปอยู่ในงานลงทุนเราพัฒนาคนมากเรา
สร้างคนเยอะ มองดูเฉพาะการที่เราจ้างงานมา ผมขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
คณะผู้บริหารว่า เราจัดจ้างงาน จ้างคนที่เกินงาน ที่เงินอีกส่วนหนึ่งที่เราจะน าไปพัฒนาขั้น
พ้ืนฐานไม่ได้ เพราะเราเอามาพัฒนาคนแล้ว ที่นี้ให้คณะผู้บริหารช่วยดูแลกันหน่อยว่าคนเกินงาน
หรืองานเกินคน เพราะตอนนี้ผมบอกว่าเป็นการลงทุนแล้วจะคุ้มหรือไม่ ผมจะชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลทราบว่า สมมุติว่าค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ ผมรวมมาได้ยอดทั้งหมด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างอยู่ในวงเงิน 42,274,110 บาทต่อปี และถ้าไปบวกเงินเพ่ิมเบี้ยเลี้ยง
เกินเวลาก็อยู่ในวงเงินค่าจ้าง 3,737,610 บาท ถ้ามารวมในค่าจ้างทั้งหมดของพนักงานจ้างที่
เทศบาลลงทุนเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งที่สร้างงานสร้างคนรวมแล้ว 46,011,720 บาท มันเยอะ 
ทีนี้เมื่อจ้างคนแล้วเรามามองงานมันอะไรหนักหนา ที่เราต้องไปจ้างหน่วยงานจากราชการต่าง ๆ 
มาช่วย วงเงินที่เราจ้าง 40 กว่าล้านในปีหนึ่งรวมคนกวาดขยะอะไรทั้งหมด ผมยังไม่รวมค่าจ้าง
ยังไม่รวมงานอีกหนึ่งงาน 9 ล้านกว่าบาท แต่ยอดจะตรงหรือไม่ผมไม่ทราบเพราะไม่มีความรู้
ทางนี้ จริง ๆ แล้ว เช่น งานเทศกิจ 3,097,800 บาทต่อปี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองรวมไปถึงงานต่าง ๆ งานจ้างเหมากวาดขยะ 4 ล้านบาท 4,075,620 บาทต่อปี       
จ้างรถบรรทุกขยะไปฝังกลับอีกที่หนึ่งรวมแล้ว 2,244,000 บาท มารวม 3 อย่างนี้รวมถึงการ
จ้างพนักงานจ้าง 50 กว่าล้าน แต่เฉพาะงานที่ 3 มัน 9,398,320 บาท อันนี้ผมขอฝาก     
คณะผู้บริหารให้ช่วยดูแลงบประมาณตัวนี้ด้วย การจ้างคนผมยินดีที่จะรับ ผมยินดีที่มาท างาน   
แต่ให้ท าจริง ๆ ไม่ใช่มาเซ็นชื่อแล้วไปท างานที่อ่ืน ทิ้งงานเทศบาลไปขายลูกโป่งงานวัด ผมว่ามัน
ไม่ถูกให้ติดตาม ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ นายกเคยถามผมท่ีคลองจัง ผมจ าได้มาหลาย
ปีแล้ว คนไหนไม่ท างานให้บอก ให้นายกเทศมนตรีด าเนินการให้ได้คือต้องลงไปดูที่หัวหน้างาน 
คนควบคุมงาน ซึ่งส าคัญที่สุด เรื่องคนงานคนไหนเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็ไปแอบหรือกลับบ้าน      
แต่ผมก็สงสารที่ท างานเพ่ือครอบครัว แต่คนที่ไม่ท ากลับท าเรื่องอีกและฟ้องเก่งที่สุด ผมกราบเรียน
เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในญัตติที่กล่าวมาตรงนี้ ผมเข้าใจ ทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการที่ได้ท าอยากจะ
พัฒนาของบ้านเมืองให้ไปในทางที่ดี แต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะตกหล่นไปบ้าง ผมเข้าใจ แต่ตรง
นี้ผมขอเพ่ิมเติมงบประมาณชองแต่ละส่วนอย่างน้อยที่สุด งานกีฬานันทนาการและเชื่อมโยงไปสู่
การท่องเที่ยวของทุ่งสง พูดกันหลาย ๆ ครั้ง ท่านนายกเทศมนตรีเคยพูดเรื่องให้มีการท่องเที่ยว 
คนมาจากต่างบ้านต่างเมืองมาทุ่งสงมาพัก 1 – 2 คืน ท่านบอกว่าอยากจะให้เมืองทุ่งสงเป็น
เมืองกีฬาเพราะมีกีฬามาแข่งขันในทุ่งสงอยู่ตลอด แต่ผมเห็นโครงการที่ผ่านมาที่ร่างเทศบัญญัติ
ตรงนี้ออกมาของโรงเรียนมีครบหมดทุกอย่าง แต่พ่ีน้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วย อย่างน้อย
ที่สุดที่ผมได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ งบกีฬาของกองการศึกษาท่านตั้งงบไว้เยอะพอสมควร แต่ขาดตก
บกพร่องในเรื่องที่ผมได้ขอไว้จากหลาย ๆ ท่านหลาย ๆ คน ณ วันนี้อย่างน้อยที่สุดเราควรจะมี
การแข่งขันกีฬาประเภทใดบ้างในเทศบาลต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลในทุ่งสงสามารถดึงคนนอก
เข้ามาเที่ยวได้ เพ่ือให้มาจับจ่ายใช้สอยภายในเมืองและพักผ่อน อย่างน้อยที่สุดที่ผ่านมา
นายพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ ท่านจัดการแข่งขันชกมวยหน้าอ าเภอ มีพ่ีน้องต่างอ าเภอต่างจังหวัด 
เข้ามาร่วมกิจกรรมมากมาย เราได้ผลประโยชน์ตรงนี้พอสมควร และผมอยากให้บรรจุ
งบประมาณการแข่งขันกีฬาประเภทมวยไทยหรือฟุตบอล ให้เข้ามาในประเพณีวัฒนธรรมของ
เราที่จะเกิดขึ้น เช่น งานสงกรานต์ จัดให้มีการแข่งขันชกมวย เพียงแต่อยากให้ตั้งงบประมาณไว้
เฉพาะ 100,000 – 200,00 บาท เป็นปี ๆ ไปให้เข้าไปในกิจกรรม มันเชื่อมโยงกับกีฬา
นันทนาการ สามารถดึงดูดคนได้เพ่ือมีการจับจ่ายตรงนี้และอีกประการหนึ่ง กีฬาเป็นยาวิเศษ
ต้านยาเสพติดได้ แต่ตรงนี้ของเราไม่บรรจุในแผนงบประมาณ ผมก็อยากจะให้เพ่ิมเติมเข้าไป 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณโสภณ โมรา เชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ผมขอขอบคุณท่านปัญญา จินาวงศ์ ที่ได้กระจายข่าวว่าสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้งบ
มากกว่าเขตอ่ืน ไม่ต้องอิจฉานะครับ เพราะสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้ติดตามดูแลตลอด 
ติดตามผลงาน ติดตามชาวบ้าน เรื่องต่าง ๆ ที่ชาวบ้านร้องขอมา ไม่ได้นิ่งดูดาย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่าประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายในเรื่องของงบประมาณ
ทั้งหมด ผมคิดว่าเป็นประโยชน์และจะด าเนินการบรรจุเข้าแผน แจ้งท่านปลัดเทศบาลในสิ่งที่เรา
ได้ท ามาตลอด แต่ก็มีปัญหาบางอย่างในเรื่องข้อจ ากัดระเบียบต่าง ๆ และผู้ด าเนินการเห็นด้วย
และยินดีที่จะด าเนินการในปีหน้า และงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ ท่านบอกว่าน้อย เราสามารถโอน
ขึ้นมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมได้ เป็นรายละเอียดอยู่ท่ีด าเนินการ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 
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ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการนะครับ สมาชิกท่านใดรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับหลักการ 16 เสียง ครับ 
(ไม่รวมประธานสภาและเลขานุการสภา) 

มติที่ประชุม รับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อสภาเทศบาล มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562 แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ และในการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่       
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้น 

ดังนั้น ผมจึงให้สมาชิกาสภาเทศบาล ได้เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติว่ามีจ านวนกี่วัน 
เชิญเสนอครับ เชิญดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 คือ 

1. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 20 กนัยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 

ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 
1. นายนคร ทองค า 
2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็น
เวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คือ 

1. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 

กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 15 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาและเลขานุการสภา และสมาชิกสภาไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบกับการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาล      
เมืองทุ่งสง มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562 คือ 
1. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบกับระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตตินะครับ ต่อไปผมจะขอถามที่
ประชุมนะครับว่า คณะกรรมการแปรญัตติ จะใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมตามมติที่ประชุม 
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2555 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562 หรือไม่ หรือจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใหม่ ขอให้สมาชิกได้เสนอครับ            
เชิญคุณศุภชัย ฤกษ์มงคล เชิญครับ 

นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง กระผมนายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล     
เมืองทุ่งสง ผมขอเสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ครับผม 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วยครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 
1. นายจรัญ เมืองไทย 
2. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุม    
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2555         
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 15 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาและเลขานุการสภา และสมาชิกสภาไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2555 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2555 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจรญิฤทธิ ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุง่สง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี        
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 
โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน   ๒,๙๗๘,๐๐๐     บาท 

                               รวมเป็นเงิน               ๒,๙๗๘,๐๐๐     บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การศึกษา 
    - ค่าชุดศูนย์เรียนรู้สถานีวิทยาศาสตร์        เป็นเงิน   ๒,๙๗๘,๐๐๐    บาท 

                                                          รวมเป็นเงิน          ๒,๙๗๘,๐๐๐     บาท  

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
รายการชุดศูนย์เรียนรู้สถานีวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ือส่งเสริมให้มี
ความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็น
จะต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดศูนย์เรียนรู้สถานีวิทยาศาสตร์ จ านวน  
๒๓ ชุด ในวงเงินงบประมาณ ๒,๙๗๘,๐๐๐ (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)       
ตามรายละเอียดแนบท้าย 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง   ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗      
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”       
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561      
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 
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นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 15 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาและเลขานุการสภา และสมาชิกสภาไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน กับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจรญิฤทธิ ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุง่สง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี        
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
เรื่อง เพ่ือขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสง กู้เงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาทุ่งสง จ านวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนรับจ าน า ให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  ตามหลักการและ    
เหตุผล ดังนี้ 
   หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบกู้เงินกับธนาคารธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาทุ่งสง เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2     
จ านวน 20,000,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานขั้นต่ า MLR + ค่าปัจจัยเสี่ยง ส่วนต่างค่าปัจจัยเสี่ยงที่น ามาบวกค่า MLR 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 2.00 (MLR ปัจจุบันเท่ากับ 5.00%) โดยมีเงื่อนไขใช้บุคคล        
ค้ าประกัน (ในต าแหน่ง นายกเทศมนตรี,  รองปลัดเทศบาล, ผู้จัดการสถานธนานุบาล)         
และก าหนดอายุสัญญากู้เงินเป็นคราว ๆ ไม่เกิน 3 ปี ค่าธรรมเนียมในการจัดท าโครงการและ
การวิเคราะห์สินเชื่อ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 40,000.- บาท 

เหตุผล 

เนื่องจาก สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ได้เปิดด าเนินกิจการเมื่อวันที่    
2 ตุลาคม 2560 สถานธนานุบาลฯได้รับเงินอุดหนุนส าหรับเป็นทุนด าเนินการ จ านวนเงิน 
7,000,000.- บาท เงินยืม-เงินสะสมเทศบาล จ านวน 2,000,000.- บาท ได้รับอนุมัติกู้เงิน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง จ านวน 10,000,000.- บาท      
และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง จ านวนเงิน 10,000,000.- บาท       
โดยนับตั้งแต่วันเปิดด าเนินกิจการจนถึงปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ 
สถานธนานุบาลฯ จึงมีความจ าเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการรับจ าน า เพ่ือให้การ     
รับจ าน ามีความคล่องตัวและรองรับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ ปัจจุบันหลักทรัพย์     
ค้ าประกันหนี้เงินกู้ในการรับจ าน า เป็นทรัพย์ประเภททองค า ประมาณ 99%   

โดยสถานธนานุบาลรับจ าน าทรัพย์ประเภททองค า 80% ของราคาทองค าแท่งรับซื้อ
ในวันรับจ าน า ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการรับจ าน าเพ่ิมขึ้น 
เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอกู้เงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง 
จ านวน 20,000,000.- ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานขั้นต่ า MLR + ค่าปัจจัยเสี่ยง ส่วนต่างค่าปัจจัยเสี่ยงที่น ามาบวกค่า MLR 
มีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง  0 .00  ถึ ง  2 .00  (MLR ปั จ จุ บั น เท่ ากั บ  5 .00%)  ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2555       
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เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงิน    
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล ข้อ 1.2 วงเงินสูงสุดที่เทศบาลสามารถกู้เพ่ือใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลในแต่ละครั้งเท่ากับทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ (Stock) ในวันที่
สถานธนานุบาลจัดท าค าขอกู้เงินเสนอต่อนายกเทศมนตรี  ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561      
สต๊อคทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ จ านวนเงิน 21,700,800.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดร้อย
บาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการขออนุมัติกู้เงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน         
ของสถานธนานุบาล จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือรายงานขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการขอ      
กู้เงิน จ านวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง   

 รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 

ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สถานธนานุบาล ฯ มีเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าและทรัพย์
รับจ าน าคงเหลือ ดังนี้ 
เงินสดคงเหลือในมือ                       จ านวนเงิน        32,738.42       บาท 
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.                           จ านวนเงิน          2,440.44       บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ านวนเงิน        122,371.84     บาท 
เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวนเงิน    7,858,770.41      บาท 
     รวมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ                           จ านวนเงิน   8,016,321.11     บาท 
 
สต๊อคทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ                               จ านวนเงิน      21,700,800.-     บาท   
สต๊อครับจ าน าแยกเป็นประเภททรัพย์ ดังนี้   
- ประเภททองค า จ านวนเงิน   21,671,500 บาท เฉลี่ยร้อยละ         99.87   ของสต๊อค 
- ประเภทนาฬิกา จ านวนเงิน 15,800 บาท เฉลี่ยร้อยละ           0.07   ของสต๊อค 
- ประเภทเบด็เตล็ด จ านวนเงิน 13,500 บาท เฉลี่ยร้อยละ           0.06   ของสต๊อค 
 
หนี้สิ้น         

- เงินยืมเงินสะสมเทศบาล จ านวนเงิน        2,000,000.-        บาท 
- เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง จ านวนเงิน   10,000,000.-        บาท 
- เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง จ านวนเงิน     2,141,229.59     บาท 

 

รายงานสถิติรับจ าน า – ไถ่ถอน และรายได้ ตั้งเดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 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 
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กุมภาพันธ์    2561 304 5,239,700 191 2,810,700      69,158 
มีนาคม        2561 379 6,764,500 269 4,865,100    118,769.25 
เมษายน       2561 376 6,298,500 252 4,233,000    110,097 
พฤษภาคม    2561 487 8,085,600 314 5,084,500  122,921.75 
มิถุนายน      2561 477 7,470,300 355 5,857,300 139,582.50 
กรกฎาคม    2561 464 7,682,900 400 6,773,200    185,361 
สิงหาคม      2561 452 7,592,700 394 6,732,000 181,807.75 

 

หมายเหตุ : เดือนสิงหาคม ต้ังแต่วันที่ 1 – 27 สิงหาคม 2561  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน กับธนาคาร        
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 15 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาและเลขานุการสภา และสมาชิกสภาไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลเมืองทุ่งสงกู้เงิน กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร      
สาขาทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจรญิฤทธิ ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุง่สง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี        
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถดับเพลิงชนิดมีถังน้ าในตัว  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ าในตัว แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย เป็นเงิน 3,500,000 บาท 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ าในตัว จ านวน 1 คัน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้                       
จ านวน 3,500,000 บาท 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 (30 กันยายน 
2561) เกรงว่าอาจด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้อง   
ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้     
น้ าท่วม ภัยแล้ง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ค่าจัดซื้อรถดับเพลิง” ชนิดมีถัง
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น้ าในตัว จ านวน 1 คัน เป็นจ านวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ยังมิได้           
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ฉะนั้นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ าในตัว จ านวน 1 คัน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  3,500,000  
บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561      
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 15 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาและเลขานุการสภา และสมาชิกสภาไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน)  

มติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย         
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่   
ใช้พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าแก้มลิง (บ้านหนองพุก) โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เชิญคณะ
ผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจรญิฤทธิ ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุง่สง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี        
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
เรื่ อง ขอความเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่ วนต าบลนาไม้ ไผ่  อ า เภอทุ่ งสง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ขออนุญาตใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ าแก้มลิง บ้านหนองพุก เพ่ือจัดท าโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 

 หลักการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ขออนุญาตใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ าแก้มลิง 
บ้านหนองพุก เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้างระบบประปา จ านวน 2  
แห่ง แห่งที่ 1 ขนาดพ้ืนที่ 25 x 25 เมตร แห่งที่ 2 ขนาดพ้ืนที่ 15 x 42 เมตร รวมพ้ืนที่ 
1,255 ตารางเมตร ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้าน
ควนเนียง ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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และคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลจัดเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ดังกล่าว       
ในอัตราเดือนละ 3,000.-บาท และก าหนดอายุสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี 

  เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการด้วยวิธีการประมูล 

 
(1) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

(2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 

การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ            
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องด าเนิน 
การประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

จึงน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล   
นาไม้ไผ่ใช้พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าแก้มลิง (หนองพุก) จัดท าโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน    
ขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน จ านวน 2 แห่ง  โดยไม่
ต้องด าเนินการประมูล จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงพิจารณาอนุมัติ         
ลงชื่อ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ เชิญครับ 

นายปญัญา  จนิาวงศ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องขอรับความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ใช้พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บ
น้ าแก้มลิง (บ้านหนองพุก) โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล โดยหลักการและเหตุผลแล้ว           
ขอใช้พ้ืนที่สร้างประปา จ านวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 ขนาดพ้ืนที่ 25 x 25 เมตร แห่งที่ 2 ขนาด
พ้ืนที่ 15 x 42 เมตร รวมพ้ืนที่ 1,255 ตารางเมตร ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงที่หมู่ 12 บ้านควนเนียง ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จะขอเช่าในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และก าหนดอายุสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี ถ้าไม่เกิน 3 ปี 
ฝ่ายคณะผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติ ผมคิดว่าคงจะเกิน 3 ปี ให้สภาท้องถิ่นเห็นชอบไม่มีปัญหาอะไร 
แต่ผมอยากจะรู้ว่าพ้ืนที่ตรงนั้นมีกี่ไร่ จ าได้วันก่อนเคยเสนอสภามาว่าปลูกปาล์มผมจ าได้สมัยที่
แล้วไม่ทราบว่าได้ปลูกหรือยัง ผมไม่ทราบตรงนี้ การที่เรามีที่อยู่ตรงโน้น ได้ซื้อไว้สมัยท่านพัน
เอกชุมพล จินดาโชติ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม จัดท าเป็นที่ทิ้งขยะแต่ไม่ได้ทิ้ง ผมอยากจะเรียน
ปรึกษาฝ่ายบริหารและนิติกรของเราด้วย เพราะว่าที่ตรงนี้ที่เรามีไว้ไม่รู้จะท าอะไรและห่างไกล
กับพ้ืนที่ของเทศบาล ซึ่งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่  ไม่ต้องให้เช่าแต่ให้ซื้อ
ไปจะได้หรือไม่ แล้วเราก็เอางบตรงนี้มาซื้อที่ขยายโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ เพราะห่างไกลเราก็
ไม่รู้จะท าอย่างไร ทิ้งขยะก็ไม่ได้ จะได้หรือไม่ครับ 

เรียนประธานไปยังฝ่ายบริหาร ที่เราซื้อทิ้งไว้หลาย ๆ แห่ง ไม่อยากให้เป็นพ้ืนที่รกร้าง
ว่างเปล่า ตรงนี้มาใช้ประโยชน์ขยายโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพจะได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ ผมคิดว่าคงจะ
ล าบากการขายทรัพย์สินของเทศบาล เป็นเรื่องใหญ่ ผมคิดว่าขณะนี้หลังที่เราได้รับงบจาก
ชลประทานขุดแก้มลิงในส่วนนั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เราจ าเป็นต้องมีแก้มลิง
ส าหรับพักน้ า ท่านจะเห็นว่าเวลาน้ าหลาก ในส่วนต่าง ๆ ทางตอนล่างไม่มีแก้มลิงส าหรับพักน้ า
เลย ผมได้เสนอโครงการนี้ขึ้นไปและได้รับงบมา 28 ล้านบาท ด าเนินการในส่วนนี้และ
ด าเนินการเสร็จแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่เห็นว่าขาดแหล่งน้ าส าหรับผลิต
น้ าประปาชุมชน และได้รับงบแล้วและขอใช้พ้ืนที่ของเรา ผมคิดว่าง่ายที่สุดและไม่ล าบากใจกัน
ทั้งสองฝ่าย ให้เช่าในราคาที่องค์การบริหารส่วนต าบลรับได้ เช่าเฉพาะพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างประปา
ส่วนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้เทศบาลรวมถึงชาวอ าเภอทุ่งสง ได้จัดกิจกรรมเป็นระยะในการที่ปลูกต้นไม้ 
ปล่อยพันธุ์ปลาเป็นแหล่งพันธุ์ปลาที่จะให้กับชุมชนเป็นอาหาร จึงเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่และเทศบาลเมืองทุ่งสง ผมคิดว่าตรงนี้เป็นการแบ่งปันเพ่ือที่
ช่วยกัน เพราะว่าโครงการที่ได้มา น้ าไม่ใช่เราเก็บไว้ อย่างเดียว เพาะพันธุ์ปลาได้ รอบ ๆ         
ปลูกพืชผักสวนครัวที่ชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ ร่วมลงมาดูและร่วมกันปลูก
ต้นไม้ใหญ่ ๆ เป็นปอดแห่งหนึ่งของอ าเภอทุ่งสง ผมขอเรียนให้ทราบครับ ถึงแม้อยู่ในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ก็จริง แต่ก็เป็นปอดส่วนหนึ่งของอ าเภอทุ่งสง รอให้ต้นไม้ใหญ่
ขึ้น ตรงนั้นจะเป็นสวนสาธารณะอีก 1 แห่ง และเราก็จะบูรณาการในการจัดการร่วมกัน จะได้
เกิดประโยชน์ร่วมกันของคนในอ าเภอทุ่งสง และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ใช้พ้ืนที่
บริเวณอ่างเก็บน้ าแก้มลิง (บ้านหนองพุก) โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 15 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาและเลขานุการสภา และสมาชิกสภาไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ าแก้มลิง (บ้านหนองพุก) 
โดยไม่ต้องด าเนินการประมูล 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม           
คณะผู้บริหาร เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ผมจะเสนอเรื่องของการกันเงินปีงบประมาณที่เราไม่
สามารถด าเนินการได้ ขออนุญาตประชุมสภาอีกครั้งแจ้งล่วงหน้า เพราะบางอย่างที่จัดซื้อจัดจ้าง
แล้วจ าเป็นต้องกันเงินงบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิก
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สภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิด
การประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 


