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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๔. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   ๕ นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๖. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

๗. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

๘. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

๙. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๑๐. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๑. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

1๒. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๓. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

1๔. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

15. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

๔. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศนตรี เมษา ธนาวุฒ ิ  

๕. นายชาคร ไอยศรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศรย์  

๖. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๗. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๘. นายสืบพงค์ ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 สืบพงค์ ธรรมภิบาลอุดม  

๙. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

๑๐. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  

1๑. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

1๒. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

1๓. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ ราตรี ชนะศักดิ์  

1๔. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

15. น.ส.ธีติมา โภคากรณ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ธีติมา โภคากรณ์  

16. นายสุจินต์ สมทรง ชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

17. นายเจริญพร วงศ์อักษร ชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร  

18. นายสมเกียรติ บ ารุงภักดิ์ ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล สมเกียรติ บ ารุงภักดิ์  

19. นายยศฐา ค างาม ชุมชนโดมทองท่าแพ ยศฐา ค างาม  

20. นายกิมฟอง กลแกม ชุมชนราชบริพาร กิมฟอง กลแกม  

21. น.ส.นัคมน เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป อัจฉรา แผ่นทอง  

22. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

23. นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ หน.ฝุายแผนงานและงบประมาณ ประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4     
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ข้างอาคารปูองกัน)  

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการปรับปรุงทาสีพ้ืนสนามบาสเก็ตบอล บริเวณโรงยิมส์เนเซี่ยม
เทศบาลเมืองทุ่งสง) 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้า ง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการจ้างออกแบบอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 1, 
อาคาร 2) 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ า เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัยใน
พ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง) 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ     
โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2567 
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ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืน ๆ 
         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 มีญัตติด่วน ผมขอไปไว้ในระเบียบวาระที่ 13 

เรื่องที่ 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 3 ท่าน  คอื 
1. นายมนตรี  กัลยา 
2. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
3. นายปัญญา  จินาวงศ ์

เรื่องท่ี 3 ขอต้อนรับตัวแทนจากชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม
สภาเทศบาลในวันนี้ครับ 

1. นายสุจินต์ สมทรง ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนบ้านในหวัง 
2. นายเจริญพร วงษ์อักษร ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนยุทธศาสตร์ 
3. นายสมเกียรติ บ ารุงภักดิ์ ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนตะวันออก    

วัดชัยชุมพล 
4. นายยศฐา ค างาม ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนโดมทองธานีท่าแพ 
5. นายกิมฟอง กลแกม ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนราชบริพาร 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561      
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจ าปี พศ.2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีทั้งหมด 15 ระเบียบวาระ 35 หน้า 
ระเบียบวาระท่ี 1 อยู่ในหน้าที่ 4 
ระเบียบวาระท่ี 2 อยู่ในหน้าที่ 5 
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 5-9 
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 9-11 
ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 11-13 
ระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 13-15 
ระเบียบวาระท่ี 7 อยู่ในหน้าที่ 16-18 
ระเบียบวาระท่ี 8 อยู่ในหน้าที่ 18-20 
ระเบียบวาระท่ี 9 อยู่ในหน้าที่ 20-22 
ระเบียบวาระท่ี 10 อยู่ในหน้าที่ 22-24 
ระเบียบวาระท่ี 11 อยู่ในหน้าที่ 24-27 
ระเบียบวาระท่ี 12 อยู่ในหน้าที่ 27-29 
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ระเบียบวาระท่ี 13 อยู่ในหน้าที่ 29-30 
ระเบียบวาระท่ี 14 อยู่ในหน้าที่ 30-33 
และระเบียบวาระท่ี 15 อยู่ในหน้าที่ 33-35 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญดาบต ารวจไพโรจน์ 
ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง กระผมขอแก้ไข หน้า 14 ข้อ 2 จากข้อความเดิมใช้ LCD Pentel หรือระดับ 
DLP ขอแกไ้ขเป็นใช้ LCD Panel หรือระดับ DLP ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
ประชุมเม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ปรับปรุงสนามเทนนิส ข้างอาคารปูองกัน) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนาย สมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงสนาม
เทนนิส ข้างอาคารปูองกัน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ข้างอาคารปูองกัน 
ตามรายการประกอบแบบเลขท่ี ช. ๖๐/๖๑ 
(รายละเอียดดังเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้) เป็นเงิน  ๔๕๒,๐๐๐.-- บาท 

     รวมเป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.-- บาท 
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โอนลด 
รายจ่ายงบกลาง 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท  ค่าช าระดอกเบี้ย   เป็นเงิน  ๔๕๒,๐๐๐.-- บาท 

     รวมเป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.-- บาท 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ           
เพ่ือด าเนินการ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติแล้ว นั้น 

ด้วยสนามเทนนิส ข้างอาคารปูองกันมีสภาพเสื่อมโทรมตามระยะเวลา และไม่พร้อมใช้
งาน เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ข้าง
อาคารปูองกัน งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ
ประกอบแบบเลขท่ี ช. ๖๐/๖๑ รายละเอียดดังประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส    
ข้างอาคารปูองกัน งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยโอนลด
จาก งบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย 
งบประมาณท้ังสิ้น๔๕๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่          
จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือ
พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ปรับปรุงสนามเทนนิส ข้างอาคารปูองกัน) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 
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มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ข้างอาคารป้องกัน) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ปรับปรุงทาสีพ้ืนสนามบาสเก็ตบอล บริเวณโรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง) เชิญคณะ
ผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คาร พ กระผมนายสมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงทาสีพ้ืน
สนามบาสเก็ตบอล บริเวณโรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการปรับปรุง ทาสีพื้นสนามบาสเกตบอล      
บริเวณโรงยิมส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตามรายการประกอบแบบเลขท่ี  ช. ๙๔/๖๑ 
(รายละเอียดดังเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้)  เป็นเงิน  ๑๘๓,๐๐๐.- บาท 
     รวมเป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐- บาท 

โอนลด 
รายจ่ายงบกลาง 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท  ค่าช าระดอกเบี้ย   เป็นเงิน  ๑๘๓,๐๐๐- บาท 

     รวมเป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐- บาท 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ           
เพ่ือด าเนินการ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็น     
เทศบัญญัติแล้ว นั้น 
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ด้วยโรงยิมส์ เนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่ งสง เป็นสถานที่ เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ            
เช่น กีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และอ่ืน ๆ ซึ่งมีผู้มาใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นจ านวน
มากทุกวัน ท าให้พ้ืนภายในโรงยิมส์ดังกล่าวเกิดการช ารุด และไม่สามารถให้บริการประชาชน 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการปรับปรุงทาสี
พ้ืนสนามบาสเกตบอล บริเวณโรงยิมส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการประกอบแบบเลขที่ ช. ๙๔/๖๑ รายละเอียด
ดังประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการปรับปรุง ทาสีพ้ืนสนาม
บาสเกตบอล บริเวณโรงยิมส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐.- บาท       
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  โดยโอนลดจาก งบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
หมวดงบกลาง ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นสามพันบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะ
พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
เพ่ือพิจารณาต่อไปขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 3 สงสัยนิดนึงจากญัตติเรื่องขอเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่คือ ที่บอกว่า
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงโครงการทาสีสนามบาสเก็ตบอลบริเวณ
โรงยิมส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสงค าว่าบริเวณนี้หมายถึงข้างในโรงยิมส์และด้านหน้าโรงยิมส์ที่มี
เด็กเล่นอยู่ 2 ที่ หรือด้านหน้าที่เดียว ด้านในโรงยิมส์และด้านนอกด้วยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน เฉพาะด้านในโรงยิม ส์     
ขอบคุณครับ   

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
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ปรับปรุงทาสีพื้นสนามบาสเก็ตบอล บริเวณโรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน           
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงทาสีพื้นสนามบาสเก็ตบอล 
บริเวณโรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้าง
ออกแบบอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 1, อาคาร 2) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนายสมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างออกแบบ
อาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 1, อาคาร 2) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการจ้างออกแบบอาคารส านักงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ 
เพ่ือด าเนินการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องท างาน อาคารที่ก่อสร้างใหม่ 
๑. ปรับปรุงอาคารส านักงานหลังที่ ๑ ประกอบด้วย 

ชั้นที่ ๒  ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและห้องกองสวัสดิการและสังคม  
ชั้นที่ ๓  ห้องกองวิชาการและแผนงานและห้องกองการศึกษา  

๒. ออกแบบตกแต่งภายในอาคารส านักงานหลังที่ ๒ หลังใหม่ ประกอบด้วย 
ชั้นที่ ๒  ห้องงานทะเบียนราษฏร์และห้องประชาสัมพันธ์ 
ชั้นที่ ๓  ห้องส านักปลัดเทศบาล และกองช่างสุขาภิบาล 
ชั้นที่ ๔  ห้องผู้บริหาร และห้องประชุมเล็ก เป็นเงิน  ๔๕๐,๐๐๐.- บาท 
     รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท 

โอนลด 
รายจ่ายงบกลาง 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
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ประเภท  ค่าช าระดอกเบี้ย   เป็นเงิน  ๔๕๐,๐๐๐.- บาท 
     รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ           
เพ่ือด าเนินการ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็น     
เทศบัญญัติแล้ว นั้น 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงอาคาร ๑ และ 
อาคาร ๒ แต่มิได้มีการออกแบบตกแต่งภายในห้องท างานแต่อย่างใด ท าให้การก าหนดพ้ืนที่ใช้
สอยไม่เหมาะสม และเนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีบุคลากรออกแบบงานด้านตกแต่งภายใน   
เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการจ้างออกแบบอาคารส านักงาน 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)       

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กองช่าง  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการจ้างออกแบบอาคาร
ส านักงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนลดจาก งบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง 
ประเภท ค่าช าระดอกเบี้ย งบประมาณท้ังสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่          
จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือ
พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณโชคดี หนูคีรี เชิญครับ                                                                                                                                                                              

นายโชคดี  หนูคีรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง เขต 2 เรื่องขอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจ้างออกแบบอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ด้วยหลักการและเหตุผลแล้ว ผมพอจะเข้าใจในวงเงิน 
450 ,000 บาท แต่ผมไม่ทราบว่ าในการจ้ างออกแบบตกแต่ งภายในของเทศบาล                 
มีหรือไม่ บุคลากร ตัวอย่าง กองช่างมีช่างโยธา วิศว สถาปนิก ไม่ทราบว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ  

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพ จริง ๆ งานออกแบบ
ภายนอกและภายในเป็นส่วนต่าง เป็นเทคนิคเฉพาะด้านโดยเฉพาะอินทีเรีย การตกแต่งภายใน
เป็นวิชาหนึ่งของสถาปนิกที่จะต้องมีทักษะด้านนี้ เทศบาลทุ่งสงไม่มีแต่ในข้อเท็จจริงขอเรียนว่า 
ถึงแม้จะเป็นการจ้างออกแบบภายนอกและภายในก็แล้วแต่ มันขึ้นอยู่กับปริมาณงานของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผมยกตัวอย่างนะครับว่ากองช่างมีสถาปนิก 1 คน วิศวะ 1 คน ลาออกไป     
1 คน ปริมาณงานมากกว่าปกติ ดังนั้นบางงานถึงแม้จะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน เราจ าเป็นจะต้อง
จ้างออกแบบ โดยเฉพาะเรื่องของเทคนิค ขอยกตัวอย่าง อาคารสยามกัมมาจล เพราะว่าเป็น
เรื่องเฉพาะด้านและเป็นอาคารเก่าเทคนิคการออกแบบต่างกัน ถ้าเราลงลึกไปท าให้แล้วเสร็จไป
สถาปนิกเราก็ท าได้ไม่ปฏิเสธ ท่านจะเห็นว่าอาคารที่เราออกแบบมาทั้ง 2 หลังดูภายนอกสวย 
แต่ภายในผมคิดว่ามันไม่เป็นปลื้ม เพราะว่าการย้ายโต๊ะจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง มีส านักงานใหม่
แล้วจัดให้เป็นระเบียบทันสมัย ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเข้าไทยแลนด์ 
4.0 ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญ คุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ                                                                                                                                                                              

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
ทุ่งสง เขต 3 จากญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจ้างออกแบบอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผมเข้าใจหลักการและเหตุผลตามที่คณะผู้บริหารอธิบาย แต่ผมมีความสงสัยอยู่ว่าเมื่อก่อนที่เรา
มีงบประมาณลงมาท าส านักงานเทศบาล 2 หลัง มีงบลงมาให้บริหารจัดการสิ่งก่อสร้างภายนอก
ภายใน ต้องจ้างอีกครั้งใช่หรือไม่ ต้องจ้างมัณฑนากรการตกแต่งภายในหรือไม่ เพราะฉะนั้น
งบประมาณตัวนี้ต้องมีการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ ผมคิดว่าเอางบประมาณของเทศบาล
ไปตั้งจ่ายตรงนี้อีกผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้น่าจะแล้วเสร็จเมื่องบประมาณลงมา ตามกรอบต้องมีการ
ตกแต่งภายใน การตกแต่งภายนอกต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์แบบ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงครับ  

นายชาคร  ไอยศูรย์ 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อาคารหลังเดิมออกแบบเฉพาะโครงสร้างล้วน ๆ ถ้าจะท าให้วิลิศมาหรา งบประมาณต้องเพ่ิมขึ้น 
ส่วนของการตกแต่งภายในจะต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ ผมบอกตรง ๆ สถาปนิก วิศวะของ
เราฝีมือไม่ถึง ใครที่จบงานเราต้องท าให้ดี หากนั่งรอของเรา ฝีมือยังไม่ถึง แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญ คุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ                                                                                                                                                                              

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องของอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นโครงการจ้างออกแบบอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง โครงการนี้
หลังจากท่ีได้รับฟังจากท่านปลัดรู้สึกปลื้มใจ หากสถาปนิก วิศวะท าไม่ได้ ให้นายกเทศมนตรีเปิด
สอบใหม่สอบคนที่มีคุณภาพเข้ามา การออกแบบภายในเป็นงานละเอียด ผมคิดว่าถ้าช้ากับการที่
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เราไปจ้างบุคคลภายนอกมาท า ถ้าช่างเราท าได้ช้าสักนิดงบประมาณ 450,000 บาท ให้มีการ
ประมาณการ 1 เดือน การออกแบบภายในที่ เทศบาลรับผิดชอบเป็นวิชาชีพของช่าง           
หากช่างท าไม่ได้เราจะเอาไว้ท าไมครับ ผมไม่ได้รังเกียจพนังงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่มี แต่รับรอง
ถูกต้องใคร ๆ ก็ท าได้ ต้องท าให้ชัดเจน หากท่านปลัดเทศบาลไม่พูดผมก็ไม่พูด แต่งบประมาณที่
เอามาจ่ายการออกแบบภายในอาคารส านักงานทั้ง 2 เราก็โอนมาจากงบกลาง เป็นประเภท      
ค่าช าระดอกเบี้ย แต่ดอกเบี้ยอะไรผมไม่ทราบงานที่โอนลดตามความเป็นจริงโอนมาจากงบกลาง 
การที่เราสามารถใช้เงินเอามาพัฒนาท้องถิ่นได้ผลพอสมควร งบกลางที่ตั้งไว้ซื้อหินดินทราย     
ฝนตก แดดออก อะไรประมาณนี้ซ่อมแซมถนนบ้างอย่างนี้ครับ แล้วต่อไปในวาระอ่ืน ๆ ผมจะ
พูดถึงการซ่อมแซมถนนการปรับปรุงอะไรหลาย ๆ อย่าง ขอกราบเรียนถามเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( โครงการจ้าง
ออกแบบอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 1, อาคาร 2) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าค รุภัณฑ์ที่ดิน           
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างออกแบบอาคารส านักงานเทศบาล
เมืองทุ่งสง อาคาร 1, อาคาร 2) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการพัฒนา
ระบบติดตามสถานการณ์น้ า  เ พ่ือสนับสนุนการเตือนภัยในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองทุ่ งสง)            
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนายสมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ     
ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ า  
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เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน  
๙  รายการ  

(รายละเอียดดังเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้)  เป็นเงิน  ๔๓๖,๖๖๗.-  บาท 
     รวมเป็นเงิน ๔๓๖,๖๖๗.- บาท 

โอนลด 
รายจ่ายงบกลาง 
แผนงาน  งบกลาง 
งาน งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท  เงินส ารองจ่าย    เป็นเงิน  ๔๓๖,๖๖๗.- บาท 
     รวมเป็นเงิน ๔๓๖,๖๖๗.- บาท 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ            
เพ่ือด าเนินการ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติแล้ว นั้น 

ปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูมรสุม เพื่อปูองกันและเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เทศบาลเมืองทุ่งสง
จ าเป็นต้องด าเนินการโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ า เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัยใน
พ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ ๔๓๖,๖๖๗.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
บาทถ้วน) โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๙ รายการ รายละเอียดดังประมาณการที่แนบมา
พร้อมนี้   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการพัฒนาระบบติดตาม
สถานการณ์น้ า เพ่ือสนับสนุน การเตือนภัย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
จ านวน ๙ รายการ (รายละเอียดดังเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ )  เป็นเงิน  
๔๓๖,๖๖๗.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)โดยโอนลดจาก งบกลาง  
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย งบประมาณทั้งสิ้น  
๔๓๖,๖๖๗.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที ่         
จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือ
พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ เชิญครับ  
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ประธานสภาเทศบาล - ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการพัฒนา
ระบบติดตามสถานการณ์น้ า เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ า         
เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบ เรี ยนท่ านประธานสภา เทศบาลที่ เ คารพ กระผมนายสมใจ  จิ ต วิ รั ตน์ นุ กู ล                   
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ     
ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขอความอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการดังต่อไปนี้ 

  1. รถกระเช้าไฟฟูายกสูง หมายเลขทะเบียน 81 – 8276 
  2. รถกระบะอีซูซุ หมายเลขทะเบียน ม 3053 
  3. รถ NISSAN UD หมายเลขทะเบียน 81 – 21982 
  4. รถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ผข 133 
  5. รถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ผข 1220 
  6. รถบด หมายเลขทะเบียน ถ 0046 
  7. รถกระบะมาสด้า หมายเลขทะเบียน บธ 3086 
  8. รถกระเช้าไฟฟูายกสูง หมายเลขทะเบียน 81 – 1381 
  9. รถกระเช้าไฟฟูายกสูง หมายเลขทะเบียน 81 – 1707 
  10.รถนั่งชนิดแวน 3 ตอน หมายเลขทะเบียน กค 5883  
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                     จ านวน  10  รายการ เป็นเงิน  250,000.- บาท 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟูา    เป็นเงิน  250,000.-บาท 

เหตุผล 

ตามที่เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น 

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น  
โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟูา งบประมาณทั้งสิ้น 250,000. - บาท       
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27   
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญคณะ
ผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
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รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน                           เป็นเงิน  489,00๐     บาท 
                                                           รวมเป็นเงิน   489,000      บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง                             เป็นเงนิ 489,000  บาท 
                                                     รวมเป็นเงิน     489,000    บาท 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อเครื่องสียง ส าหรับใช้ใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ในศาลาประชาคม เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 489,000 
บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ล าโพง Full Rang ก าลังเสียง 260 w ( x 2) จ านวน  4  ตู้ 
- ล าโพง Bass ก าลังเสียง 300 w ( x 2) จ านวน  2  ตู้ 
- ล าโพง Monitor 12” และคู่หลัง 12” จ านวน  4  ตู้ 
- Mixer 12 chanel จ านวน  1  ตัว 
- E.Q. 31 Band ( x 2) จ านวน  1  ตัว 
- คอลโทรลเลอร์ (อุปกรณ์แยกเสียง สูง-ต่ า) จ านวน  1  ตัว 
- Power ก าลังเสียง 300 W ( x 2) จ านวน  3  ตัว 
- Mic Wireless (ไมค์ลอย) ก าลังส่ง 20-30 เมตร จ านวน  2  ชุด 
- Mic สาย จ านวน  2  ตัว 
- ขาแขวนติดฝาผนัง จ านวน  4  ชุด 
- ตู้ล๊อกพิเศษ (ใส่กุญแจ) จ านวน  1  ใบ 
- สายล าโพง จ านวน  1  ขด 
- ท่อร้อยสาย จ านวน 50 เมตร 
- สายสัญญาณต่อเชื่อม จ านวน  8  ชุด 



17 
 

 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ ง ก่อสร้ า งซึ่ ง เป็ นอ านาจของ สภาท้องถิ่ นที่ จ ะ พิจารณาอนุมั ติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑      
ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปขอ
แสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ .2562 ไปตั้ งจ่ าย เป็นรายการใหม่  ในหมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า ง              
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง            
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

 ขอความเห็นชอบเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เสนอ การขอขยายชั้นเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ในปีการศึกษา 2563 

เหตุผล 

ด้วย เทศบาลเมืองทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วถึงและ      
มีคุณภาพโดยโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่        
4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพ่ือมุ่งส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ให้กับประชาชนและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของ
ศูนย์การกีฬาเทศบาล ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน โดยให้ชุมชนและผู้ช านาญการด้านกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมและ
ฝึกสอนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการภายใต้ค าขวัญที่ว่า “การศึกษาน าการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม” โดยกรอบ
นโยบายในด้านการจัดการศึกษาและด้านการกีฬา เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาให้กับ
นักเรียน เยาวชนและประชาชนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และใช้ความรู้ความช านาญใน
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การเล่นกีฬาเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อของนักเรียน จึงขอเสนอ การขอขยายชั้นเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนเห็นว่าเด็กที่จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขาดโอกาสในการเข้าเรียนต่อ เพราะโรงเรียนที่จัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนจ านวนจ ากัดและเพ่ือให้การเรียนเกิดความต่อเนื่องในการ
ฝึกทักษะด้านกีฬา ประกอบกับเป็นความประสงค์ของผู้ปกครอง ซึ่งตามประกาศส านักประสาน
และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง การรวม      
การยุบเลิกและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ      
ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์การรายงาน
การขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็น
จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลายโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ต่อไปขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย      
วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามหลักการเหตุผลดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน                            เป็นเงิน       2,500,00๐    บาท 
                                                        รวมเป็นเงิน       2,500,000    บาท                                                                                                                     
 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
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กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
- โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้   เป็นเงิน  2,500,000 บาท 

                                                                          รวมเป็นเงิน   2,500,000 บาท 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการจัด
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ประจ าปี 2562 เพ่ือให้นักเรียน พนักงานครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานบริหารและจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้ได้รับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินโครงการ
จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาคใต้  

2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ 
3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมในระดับประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดท า
โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้จ านวน 1 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ
รวม2,500,0๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินอุดหนุน 1,500,000  บาท        
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสมทบจากเงินรายได้ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 ในหมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวั สดุ  ซึ่ ง เ ป็ นอ านาจของสภาท้ องถิ่ นที่ จ ะ พิจา รณาอนุมั ติ  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑      
ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป       
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 12 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
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ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   เป็นเงิน  ๒๘๒,๙๖๐ บาท 
      รวมเป็นเงิน ๒๘๒,๙๖๐ บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต พิชิตโรคภัย เป็นเงิน ๒๘๒,๙๖๐ บาท 
      รวมเป็นเงิน ๒๘๒,๙๖๐ บาท 

เหตุผล 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และ คุณธรรม       
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
พบว่าการเสียชีวิตของเด็กอายต่ ากว่าอายุ ๑๕ ปี ทั่วโลกเสียชีวิต ปีละ ๑๓๕,๕๘๕ คน เฉลี่ยวัน
ละ ๓๗๕ คน ส่วนสถิติในประเทศไทยเด็กในอายุดังกล่าวจะเสียชีวิตเฉลี่ย ปีละ ๑,๔๐๐ คน 
หมายถึงวันละเกือบ ๔ คน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ 
ส าหรับช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ ามากที่สุดจะเป็นเดือนเมษายน โดยมีสถิติสูงถึง       
๑๘๒ คน รองลงมาจะเป็นเดือนมีนาคม ๑๔๘ คน และเดือนพฤษภาคม ๑๔๑ คน เด็กที่มีกลุ่ม
เสี่ยงมากที่สุดอยู่ระหว่างอายุ ๑ – ๙ ปี จากมูลเหตุดังกล่าวหากจะปูองกันการเสียชีวิตหรือ     
ลดอัตราการตายจากการจมน้ าของเด็ก จ าเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ า 
หรือ “ว่ายน้ าเป็น” และเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ าแบบวิธีช่วยเหลือ



21 
 

มาตรฐานสากลโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ  

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต พิชิตโรคภัย 
ขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ า สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ ในสภาวะจมน้ า
และเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการออกก าลังกายโดยการว่ายน้ าปูองกันโรคภัย จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต พิชิตโรคภัย โดยใช้งบประมาณ ๒๘๒,๙๖๐.- บาท 
(สองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ จ านวน     
๒๔๘ คน ดังนี้ 

๑. ชั้นอนุบาล ๓/๑ จ านวน ๓๑ คน ๆ ละ ๓๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๕๕๐ บาท 
๒. ชั้นอนุบาล ๓/๒ จ านวน ๓๐ คน ๆ ละ ๓๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท 
๓. ชั้นอนุบาล ๓/๓ จ านวน ๒๙ คน ๆ ละ ๓๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๐๖๐ บาท 
๔. ชั้นอนุบาล ๓/๔ จ านวน ๒๙ คน ๆ ละ ๓๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๐๖๐ บาท 
๕. ชั้นอนุบาล ๓/๕ จ านวน ๒๘ คน ๆ ละ ๔๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท 
๖. ชั้นอนุบาล ๓/๖ จ านวน ๓๔ คน ๆ ละ ๔๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท 
๗. ชั้นอนุบาล ๓/๗ จ านวน ๓๔ คน ๆ ละ ๓๙ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๗๘๐ บาท 
๘. ชั้นอนุบาล ๓/๘ จ านวน ๓๓ คน ๆ ละ ๓๙ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๖๑๐ บาท 

 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต  พิชิตโรคภัย    
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี 
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน       
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นาย
ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2567 เชิญคณะ
ผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ด าเนินการเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในราชการของเทศบาลเป็นระยะเวลา 5 ปี และขอรับความ
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เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ      
โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์จะด าเนินการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือมาใช้
ในราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้งนี้ เพ่ือให้มีรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเมืองทุ่งสง
เพียงพอกับการใช้งานตามภารกิจการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิ ภาพ        
อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการให้เพียงพอกับภารกิจของงานประจ า และภารกิจเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา และใช้ใน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การออกตรวจติดตามงานราชการของเทศบาล 
ตลอดจนต้อนรับบุคคลส าคัญระดับประเทศ หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาตรวจ
เยี่ยมหรือนิเทศงานเทศบาล ประกอบกับการเช่ารถยนต์จะท าให้เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถ
ประหยัดค่าซ่อมแซม การสิ้นเปลืองน้ ามัน และความปลอดภัยของการใช้รถยนต์ อีกทั้งรถยนต์
ของเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพช ารุด เสื่อมสภาพ เป็นรถเก่ามีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เทศบาล
เมืองทุ่งสง จึงจะด าเนินการเช่ารถยนต์ จ านวน 5 คัน ดังต่อไปนี้ 

1. รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
จ านวน 2 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 24,750 บาท 

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 19,670 บาท 

3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 2 คัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 15,660 บาท 

ซ่ึงการเช่ารถยนต์ดังกล่าวมาใช้ในราชการของเทศบาล ท าให้เทศบาลมีความคล่องตัว
สามารถตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุง ค่าเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อีกจ านวนมากได้ แต่การเช่ารถยนต์ของเทศบาล
จะต้องก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2555 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี ที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติใน
ขณะนี้ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอรับความเห็นชอบ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ โดยการก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึงปีงบประมาณ     
พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 38 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และมีเงินรายได้ตาม
งบประมาณแล้วจึงจะจ่ายได้ 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ความเห็นชอบตามระเบียบฯ ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 คุณลักษณะท่ัวไปของรถยนต์ที่จะเช่า 

รายการที่ ๑. รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล  จ านวน 2 คัน 
คุณลักษณะด้านเทคนิค 
เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๖ วาล์ว ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ      

ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หัวฉีดไดเร็คอินแจคชั่น แบบคอมมอนเรล เทอร์โบอินเตอร์
คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (แรงม้า)       
ที่รอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบ/นาที แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๖๐ นิวตันเมตร       
ที่รอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที และมีความจุถังน้ ามันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร 

ระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๕ สปีด หรือเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
อัตราค่าเช่ารถยนต์ อัตราค่าเช่า จ านวน 2 คัน คันละไม่เกิน ๒๔,๗๕๐ บาทต่อคันต่อเดือน 
รวมอัตราค่าเช่าระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 2,970,000 บาท 

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอบสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแคบ จ านวน 1 คัน   
คุณลักษณะด้านเทคนิค 
เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๖ วาล์ว ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า ก าลัง
สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 
๓,๔๐๐ รอบ/นาที แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร ที่รอบไม่เกิน 
๒,๐๐๐ รอบ/นาที และมีความจุถังน้ ามันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร   

ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย 
อัตราค่าเช่ารถยนต์   อัตราค่าเช่า จ านวน 1 คัน คันละไม่เกิน ๑๙,๖๗๐ บาทต่อคันต่อเดือน

รวมอัตราค่าเช่าระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 2,360,๔๐๐ บาท 

รายการที่ 3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแคบ จ านวน 2 คัน   
คุณลักษณะด้านเทคนิค 
เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๖ วาล์ว ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ     

ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
ก าลังสูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 
๓,๔๐๐ รอบ/นาที แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน 
๒,๐๐๐ รอบ/นาที และมีความจุถังน้ ามันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร   

ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
อัตราค่าเช่ารถยนต์ อัตราค่าเช่า จ านวน 2 คัน คันละไม่เกิน 15,660 บาทต่อคันต่อเดือน

รวมอัตราค่าเช่าระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 1,879,2๐๐ บาท 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณศุภชัย ฤกษ์มงคล เชิญครับ 

นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ขอสอบถามหน้าแรกรายการที่ 2 รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาณ
กระบอกลูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ รายการที่ 2 ตรงเหตุผลจ านวน 1 คัน     
แต่ว่าด้านในรายละเอียดจะเป็น 2 คัน ซึ่งไม่ตรงกันครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ตรงไหนครับ คุณศุภชัย ฤกษ์มงคล 

นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ตรงรายการที่ 2 ในหลักการและเหตุผลด้านหน้า คือเช่า 1 คันแต่ว่ารายละเอียด
ด้านหลังจะเป็น 2 คัน น่าจะผิดครับ ไม่ตรง หน้าแรกรายการที่ 2 เขียนไว้ว่าจ านวน 1 คัน       
แต่ตรงรายการละเอียดด้านใน จะเขียน 2 คัน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ตกลงไม่ทราบว่า 1 คัน หรือ 2 คัน ขอชี้แจงด้วยครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ตามที่ท่านสมาชิกได้
ทักท้วงขอแก้ไข 1 คัน ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้อีก เชิญครับ  

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ง 
ปีงบประมาณ โดยก่อหนี้ผูกพันต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2567 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก่ อหนี้ ผู กพัน เกินก ว่าหนึ่ ง  ปี งบประมาณ โดยก่ อหนี้ ผู กพันต่อเนื่ อง                
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2567 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13 ซึ่งเป็นญัตติด่วน เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย
แสตนเลส 2 หน้า กลางแจ้ง) คณะผู้บริหารเชิญครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายสแตนเลส  ๒ หน้า กลางแจ้ง               
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออก
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ก าลังกายสแตนเลส ๒ หน้ากลางแจ้ง ส าหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ าตลอด จ านวน               
๙ รายการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
เครื่องออกก าลังกาย สแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง ส าหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ าตลอด 
จ านวน ๙  รายการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น 

จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณเกิดความสับสนระหว่างลักษณะนามที่ใช้
เรียกเครื่องออกก าลังกายเพราะเครื่องออกก าลังกายจะมี  ๒ ด้าน สามารถใช้งานได้ทั้ง ๒ ด้าน 
จึงท าให้มีการระบุจ านวนผิด ดังนั้น เพ่ือด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณดังนี้ 

ข้อความเดิม  
เครื่องออกก าลังกายกายสแตนเลส ๒ หน้ากลางแจ้ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง ส าหรับติดตั้งที่

สวนสาธารณะถ้ าตลอด จ านวน ๙ รายการ ดังนี้ 
๑.  เครื่องนวดฝุาเท้าและฝึกขา แบบลูกกลิ้ง  แบบ ๒  ด้าน   จ านวน  ๒  เครื่อง 
๒.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้อง  แบบซิทอัพ แบบ ๒  ด้าน   จ านวน  ๒  เครื่อง 
๓.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก และหัวไหล่ แบบ ๒ ด้าน   จ านวน  ๒  เครื่อง 
๔.  เครื่องบริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อขา แบบจักรยาน แบบ ๒ ด้าน จ านวน ๒ เครื่อง 
๕.  เครื่องบริหารข้อเข่า และกล้ามเนื้อขา แบบ ๒  ด้าน  จ านวน  ๒  เครื่อง 
๖.  เครื่องบริหารขา แบบก้าวเดินเดี่ยว  แบบ ๒  ด้าน จ านวน  ๒  เครื่อง 
๗.  เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก แบบ ๒  ด้าน จ านวน  ๒  เครื่อง 
๘   เครื่องบริหารสะโพก และกล้ามเนื้องขา แบบ  ๒  ด้าน จ านวน  ๒  เครื่อง 
๙.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้องแบบโยกตัว  แบบ ๒  ด้าน จ านวน  ๒  เครื่อง 

ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ หน้าที่ ๙๘ ล าดับที ่๑๗ 

ข้อความใหม่ 
เครื่องออกก าลังกายกายสแตนเลส ๒ หนา้กลางแจ้ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง ส าหรับติดตั้งที่

สวนสาธารณะถ้ าตลอด จ านวน ๙ รายการ ดังนี้ 
๑.  เครื่องนวดฝุาเท้าและฝึกขา แบบลูกกลิ้ง  แบบ ๒  ด้าน   จ านวน  ๑  เครื่อง 
๒.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้อง  แบบซิทอัพ แบบ ๒  ด้าน   จ านวน  ๑  เครื่อง 
๓.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก และหัวไหล่ แบบ ๒ ด้าน   จ านวน  ๑  เครื่อง 
๔. เครื่องบริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อขา แบบจักรยาน แบบ ๒ ด้าน จ านวน ๑ เครื่อง 
๕. เครื่องบริหารข้อเข่า และกล้ามเนื้อขา แบบ ๒  ด้าน  จ านวน  ๑  เครื่อง 
๖.  เครื่องบริหารขา แบบก้าวเดินเดี่ยว  แบบ ๒  ด้าน จ านวน  ๑  เครื่อง 
๗.  เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก แบบ ๒  ด้าน จ านวน  ๑  เครื่อง 
๘   เครื่องบริหารสะโพก และกล้ามเนื้อขา แบบ  ๒  ด้าน จ านวน  ๑  เครื่อง 
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๙.  เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้องแบบโยกตัว  แบบ ๒  ด้าน จ านวน  ๑  เครื่อง 

ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ หน้าที ่๙๘ ล าดับที ่๑๗ 

ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายสแตนเลส  ๒ หน้า 
กลางแจ้ง ส าหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ าตลอด จ านวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายแสตนเลส 2 หน้า กลางแจ้ง ผมเห็น
ความหวังดีของผู้บริหารมองเห็นคุณค่าของพ่ีน้องประชาชนในการออกก าลังกาย แต่เครื่องที่ตั้ง
ผมอยากให้ดึงงบประมาณเข้าไปอีกหน่อยได้หรือไม่ ให้ท าลู่วิ่ง หรือลู่ออกก าลังกาย ภายใน
บริเวณรอบๆตรงนั้น จะได้หรือไม่เพราะเครื่องออกก าลังกายมีเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราเพ่ิม
งบประมาณในการท าตรงนี้ เพ่ือให้ชาวบ้านได้ออกก าลังกายได้เดินวิ่ง คนที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
บริเวณถ้ าตลอด น่าจะได้ประโยชน์แก่เด็กเยาวชนในอนาคต เป็นสถานที่ออกก าลังกายแห่งที่ 2 
รองจากสวนหลวง ร.9 ผมอยากให้เพ่ิมงบประมาณลงไป อย่างน้อยที่สุดชาวบ้านบริเวณตรงนั้น 
อยากให้เป็นทางเดิน ลู่วิ่งออกก าลังกายเบา ๆ นอกจากเครื่องออกก าลังกาย 2 ล้านบาท ให้ทาง
เทศบาลช่วยเสริมไปอีก ผมอยากให้เสริมงบประมาณตัวนี้ลงไปให้กองช่างไปตรวจดู ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ จริง ๆ จะเป็น 2 จุด        
จุดนี้อยู่ที่สวนหลวง ร.9 อีกจุดเป็นของชุมชนฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ และด าเนินการในเรื่องจัดซื้อ
จัดจ้างในส่วนของถ้ าตลอด ผมไม่ได้ดูในรายละเอียดอยู่ในจุดชุมชนด้วยหรือไม่นะครับถ้าอยู่ก็คง
ได้ด าเนินการ อย่างไรก็แล้วแต่การออกแบบของถ้ าตลอดที่รวมไปถึงที่ตั้งเครื่องออกก าลังกาย 
จะต้องออกแบบทั้งหมดและจะเสริมในส่วนตรงนี้เข้าไปตามข้อเสนอ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตตินี้อีก เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายแสตนเลส 
2 หน้า กลางแจ้ง) 
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อนุมัติ 13 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายแสตนเลส 2 หน้า กลางแจ้ง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใด มีข้อซักถาม หรือมีเรื่องจะปรึกษา   
คณะผู้บริหารเชิญครับ เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว เชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง  

1. อยากให้เทศบาลช่วยแก้ไขไฟฟูาสาธารณะแสงสว่าง ถนนทุ่งสง -นครศรีธรรมราช 
จากหัวสะพานกองทุนสวนยาง ไปถึงหัวสะพานท่าแพทั้งหมด 2 ข้าง 24 ดวงตรงกลางประมาณ 
3 ดวง ทางขวามือ 11 ดวง ทางซ้ายมือ 13 ดวง ระยะเวลาผ่านมาเป็นเดือน ไม่ได้รับการ
ซ่อมแซมแก้ไข ไม่ทราบว่าตัดขัดอะไรเพราะข้างถนนเปิดใช้ไฟ 24 ดวง 

2. ถนน ร.ส.พ. เป็นถนนต่างระดับกว้างประมาณ 1.20 เมตร ยาวประมาณ 4 เมตร 
ขอให้ท าการแก้ไขด้วย เพราะใช้ถนนได้สองเดือนกว่า ๆ ถนนพังเสียหาย บริเวณหน้าบ้านท่าน
ประธานสภา ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรีรับทราบแล้วครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี       
พ.ศ.2562 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการ
ประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 


