
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง                         

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

2. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

3. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

4. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

5. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

6. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

   7. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

8. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

9. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล นายโชคดี หนูคีรี  

10. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

11. นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ เมืองทรัพย์  

12. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายด้วง  

13. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา จินาวงศ ์  

14. นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย เพ็งจันทร์  

๑5. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

4. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ รองนายกเทศมนตรี วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

5. น.ส.สมฤดี หวังวาณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง สมฤดี หวังวาณิชชากร  

6. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

7. นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัด ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ  

8. นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์  

9. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

10. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

11. นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธ์  

12 นางอัจฉรา แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัจฉรา แผ่นทอง  

13. นายสุจินต์ สมทรง ประธานชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

14. นางฐาปนี จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ฐาปนี จ านงลักษณ์  

15. นายจ าเริญ ขุนเพ็ชร ประธานชุมชนหมู่บ้านพัฒนา จ าเริญ ขุนเพ็ชร  

16. น.ส.นัคมน เรืองจรัส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นัคมน เรืองจรัส  

17. นายไพวุฒิ ดวงทอง ประธานชุมชนประชาอุทิศ ไพวุฒิ ดวงทอง  

18. นางอารีย์ รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการฯ อารีย์ รักษ์ศรีทอง  

19. นายสมเกียรติ บ ารุงภักดิ์ ประธานชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล สมเกียรติ บ ารุงภักดิ์  

20. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

21. นางอมรทิพย์ สุภาพ ชุมชนทุ่งสง – ห้วยยอด อมรทิพย์ สุภาพ  

22. นางวิลาวัณย์ ชัยวิเศษ ชุมชนบ้านพักรถไฟ วิลาวัณย์ ชัยวิเศษ  

23. นายยศฐา ค างาม ประธานชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ) ยศฐา ค างาม  

24. นายสยุมพร หอมสีฟ้า ประธานชุมชนตลาดใน ชมพูนุช รัตนสุภา  

25. นายเจริญพร วงศ์อักษร ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร  

26. น.ส.อัมพร รัตนมูสิก อาจารย์ มทร. ศรีวิชัย อัมพร รัตนมูสิก  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 8 
มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                        เรื่องที่ 1 ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงขอลาออกจากการเป็นประธานสภา  

เทศบาลเมืองทุ่งสงและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

                        เรื่องที่ 2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 

                        เรื่องที่ 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
และรายงานการบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และรายงานการบันทึกข้อมูลตามระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) ประจ าปี พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนต าแหน่งที่ว่าง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างที่ปรึกษา 
การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเลือกในการร่วมลงทุน  
และความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้า ภาคใต้ – ทุ่งสง) เป็นเงิน 942,884.- บาท (กองช่าง) 

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ(กองช่าง) 

- เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.- บาท 
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 35,560.- บาท  

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.๒๕๖3 ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวีพร้อมบ่อพักถนนภายในวัดโคก
สะท้อน) เป็นเงิน 277,000.- บาท (กองช่าง) 

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นจราจรฯ) 
เป็นเงิน 420,000.- บาท (ส านักปลัด) 
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ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดเล็กพร้อมติดตั้ งรั้ ว (จ านวน 3 คัน) เป็นเงิน 
1,200,00.- บาท 

ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต พิชิต โรคภัย เป็นเงิน 
126,000.- บาท (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง 
หลังที่ 2) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภทโครงการจ้าง
ที่ปรึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูคลองตม เป็นเงิน 295,500.- บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืน ๆ          

            ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2563 
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
          เรื่องที่ 1  ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงขอลาออกจากการเป็นประธานสภา เทศบาล 

เมืองทุ่งสงและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

              เรื่อง ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและประธานสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง 

              เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

              อ้างถึง หนังสือส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ นศ 52201/สภา/41 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2562 

              ตามท่ีแจ้งว่า นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง ได้ยื่นหนังสือขอออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  
เมืองทุ่งสงและประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562  
เพ่ือไปด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นั้น 

               จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเรียนว่า ได้รับหนังสือขอลาออกของนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จึงมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและความ
เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงสิ้นสุดลง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงเจตนาไว้ 
ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง                  
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          เรื่องท่ี 2  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2562 

           เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1/2562 
           เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
           สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 จ านวน 1 ฉบับ 
          ระเบียบวาระ เพ่ือทราบ 
          เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1/2562 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยว่าสามสิบวัน  
                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 เสนอผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงและที่ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง พิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 และผู้บริหาร
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  
                 จึงขอแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือทราบ 
          เรื่องที่ 3  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงและรายงาน 
การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และรายงาน  
การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) ประจ าปี พ.ศ.2562  
          เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงและรายงานการ
บันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan) ประจ าปี 2562 
          เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
          ระเบียบเพ่ือทราบ 
          เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงและรายงาน
การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจ าปี 2562 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) หมวด 6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 12 (3) ก าหนดให้ผู้บริ หารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม 
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น   
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                 ผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 
2562 ผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

        1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ทั้งหมด 69 โครงการ 
และในแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2562 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ) จ านวน 2 โครงการ และแผน
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 2) 1 โครงการ รวม 72 โครงการเทศบาลเทศบาล
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.61 จ านวนโครงการที่ อยู่
ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 1.39 

        2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ทั้งหมด 28 โครงการ 
และในแผนด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2562 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1) 11 โครงการ รวม 39 โครงการ
เทศบาลสามารถด าเนินการ แล้วเสร็จ จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.84 จ านวนโครงการ
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26 โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ 
จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26  

        3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ทั้ง 26 โครงการ 
เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.77 จ านวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 0 โครงการ จ านวนโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 19.23 

        4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ทั้งหมด 33 โครงการ 
เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.94 โครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการคิดเป็นร้อยละ 0 โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.06 

         จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินงานแล้วเสร็จ คิด
เป็นร้อยละ 90.59 อยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ 2.35 และยังไม่ด าเนินการ ร้อยละ 7.06 

         จึงขอแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือทราบ ซึ่งมีเอกสารส่งให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ 
การประชุมในวันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน  คือ  

1. นายมนตรี  กัลยา 
2. นายนายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 

และขอต้อนรับประธานชุมชนทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในวันนี้ครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ประชุมเมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2562 มีทั้งหมด 25 หน้า 
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ระเบียบวาระท่ี 1 - 2 อยู่ในหน้าที่  4 
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 4 – 6 
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 6 – 7 
ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 7 – 8 
ระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 8 – 9 
ระเบียบวาระท่ี 7 อยู่ในหน้าที่ 10 – 11 
ระเบียบวาระท่ี 8 อยู่ในหน้าที่ 11 – 13 
ระเบียบวาระท่ี 9 อยู่ในหน้าที่ 13 – 17 
ระเบียบวาระท่ี 10 อยู่ในหน้าที่ 17 – 19 
ระเบียบวาระท่ี 11 อยู่ในหน้าที่ 19 – 20 
ระเบียบวาระท่ี 12 อยู่ในหน้าที่ 21 – 22 
ระเบียบวาระท่ี 13 อยู่ในหน้าที่ 22 – 23 
ระเบียบวาระท่ี 14 อยู่ในหน้าที่ 23 – 25 
ระเบียบวาระท่ี 15 อยู่ในหน้าที่ 25 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   – 

ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ประชุมเม่ือ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ขอเชิญเลขานุการสภาครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 

รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงแทนต าแหน่งที่ว่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาล 

                                                  เรื่องเดิม 
        ตามท่ีนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ สมาชิกสภาเทศบาลและประธานสภาเทศบาล ขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติให้ลาออก
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
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                                                  ข้อเท็จจริง 
        ในกรณี ที่ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลว่างลง ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง (พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 20 ตรี) 
และวิธีการเลือกประธานสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
        การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยวิธีการ การเสนอชื่อ การลงคะแนน การตรวจ
นับคะแนน การรายงานผล (ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ 8) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
        1.1 การเสนอชื่อ 
        ก าหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาได้เพียง 
         (1) สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาได้เพียง 1 ชื่อ 
         (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน  
         (3) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ 14)       
       1.2 การลงคะแนน  
       ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อ จ านวน 1 ชื่อ และให้สมาชิกสภา
หย่อนบัตรที่เขียนเหมือนการลงคะแนนลับ (ตามข้อ 75 วรรคสาม) โดยประธานสภาชั่วคราวเป็น
ผู้เรียกสมาชิกตามล าดับตัวอักษรน าซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
        1.3 การตรวจนับคะแนน 
        ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับโดยผู้ที่รับเลือกมีคุณสมบัติดังนี้ 
        (1) เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 
        (2) หากเป็นผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยมีวิธีเดิมอีกครั้ง 
        (3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นดังนี้ 
          - ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
          - ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 
          - บัตรสลากต้องมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน  
และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 
        (4) การรายงานผล 
                ประธานชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือก 
                ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาด าเนินการเลือก
ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ต่อไป 
                ลงชื่อ นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงให้สภาทราบแล้วนั้น ต่อไปจะเป็นการน าเสนอชื่อของท่านสมาชิกที่อยู่  
ในสภาว่า ผู้หนึ่งผู้ใดเลือกเป็นประธานสภา ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ เชิญคุณสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 

นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

สวัสดีครับ ผมนายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ ขอเสนอคุณโสภณ โมรา เป็นประธานสภาเทศบาล 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง 2 คน 
1. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
2. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้อง 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณนคร ทองค า ครับ 

นายนคร ทองค า 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายนคร ทองค า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามญัตติ
เรื่อง การเลือกประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ผมขอเสนอ นายปฏิภาณ เสนะคุณ ครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง 2 คน 
1. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
2. นายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผู้รับรองถูกตอ้ง 
เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อ 2 ท่านครับ  
1. นายโสภณ โมรา 
2. นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เมื่อมีผู้เสนอ 2 ท่าน 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ เสนะคุณ โดยมารยาท ผมขอให้ผู้อาวุโส
ด ารงต าแหน่งดีกว่า ผมขอถอนชื่อ และขอบคุณที่เพ่ือนสมาชิกเสนอชื่อมา โดยมารยาทอยากให้  
ผู้อาวุโสด ารงต าแหน่งดีกว่าครับ ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง ครับ 

 

 

นายวิชัย พลายด้วง  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง ญัตติที่มีการเสนอให้มีการเลือก
ประธานสภา ณ วันนี้เพ่ือนสมาชิกได้เสนอมา 2 ท่าน คือ นายโสภณ โมรา และนายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เราไม่ได้มองภาพอาวุโสหรืออะไร แต่เรามองภาพความเหมาะสมในการท างานเพ่ือเชื่อมโยงระหว่าง
สมาชิกท่ีอยู่ในตรงนี้ไม่ใช่สั่งการมาจากผู้บริหารแล้วให้พวกเราปฏิบัติ ความหมายของผมเป็นอย่างนั้น 
แต่ผมอยากขอร้องท่านปฏิภาณ กฎระเบียบเราวางไว้แล้ว เสียชื่อผู้เสนอผมเห็นใจคุณนคร ทองค า ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ขอขอบคุณมากครับ ผมได้วิเคราะห์แล้วครับ คุณปฏิภาณ เสนะคุณ รู้วิธีทางการเมืองที่ดี  
ขอถอนตัว เป็นอันว่า นายโสภณ โมรา ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งส ง  
แต่เมื่อให้มีมติอนุมัติจากสมาชิกสภาเทศบาล ใครเห็นด้วยให้นายโสภณ โมรา เป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

มติที่ประชุมสภา อนุมัติ 13 เสียง ให้นายโสภณ โมรา เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 



10 
 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างที่ปรึกษา การศึกษา
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเลือกในการร่วมลงทุน และความคิดเห็นของภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ภาคใต้ – ทุ่งสง) เป็นเงิน 942,884.- บาท  

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเลือกในการร่วมลงทุน และความคิดเห็นของภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ภาคใต้ – ทุ่งสง) เป็นเงิน 942,884.- บาท 

 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด รายจ่ายอ่ืน 

ประเภท รายจ่ายอื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา โครงการศึกษาความคุ้มค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเลือกในการร่วมลงทุน  
และความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง        
(โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง)   เป็นเงิน      942,884.- บาท 
            รวมเป็นเงิน 942,884.- บาท 
โอนลด 
กองการศึกษา 

แผนงาน การศึกษา 

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา (ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล ๓ จ านวน ๒๗ ชุด) 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนดิจิตอล ๓  
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 จ านวน  ๒๗  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน     942,884.- บาท 
       เป็นเงิน     942,884.- บาท 

เหตุผล 
ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการโครงการ

พัฒนา ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
และภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอโครงการจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
การเงิน ทางเลือกในการร่วมลงทุน และความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
ทางเลือกในการร่วมลงทุน และความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเสนอแนวทางการ
จัดสรรผลประโยชน์ของศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ในระยะที่ 3 งบประมาณ 942,884-บาท 
(เก้าแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และรองรับการเปิดให้บริการศูนย์กระจาย
สินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ในระยะที่ ๓ เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการจ้าง 
ที่ปรึกษาดังกล่าว แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มิได้ตั้งงบประมาณไว้ และต้องโอนลด 
กองการศึกษา แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา (ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล ๓ จ านวน ๒๗ ชุด)  

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น               

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเลือกในการการร่วมลงทุน และความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง งบประมาณ 942,884.-บาท(เก้าแสนสี่หมื่น-
สองพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเขต 3  
เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
การเงิน ทางเลือกในการร่วมลงทุน และความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง) ผมไปอ่านดูในหลักการและเหตุผลแล้ว ที่ขออนุมัติโอนจากกองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 942,884.- บาท 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภทรายจ่ายอ่ืนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ผมอยากอภิปรายตรงนี้  
ในการโอน โอนไปจ้างที่ปรึกษาผมก็เสียดายแล้วยังไปโอนกองการศึกษาอีก เรื่องการศึกษาผมจะไม่ค่อย
ให้โอนนะครับ ถ้าโอนเงินในการศึกษาผมไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้โอนในกองการศึกษาเลย อยากให้โอน
กองอ่ืนๆ ก็ได้ หรือว่าไม่โอนก็ได้ ตั้งงบใหม่หรือใช้งบกลางก็ได้ บางทีจ้างที่ปรึกษาผ่านไปไม่ถึงปี ก็จ้างที่
ปรึกษาไปแล้วในโครงการที่ 1 ล้านบาท ผมจ าได้เมื่อวันก่อน มาวันนี้ก็จ้าง 942,884.- บาท ซึ่งผมก็
เป็นห่วงในโครงการต่างๆ ที่เรายังไม่ได้ด าเนินการ เอาไปจ้างที่ปรึกษาผมคิดว่ามันจะมากเกินไป บางครั้ง
ไปดูในยอดเงินแต่ละครั้งในเขตของผมยังล าบากอยู่เยอะ ครั้งก่อน 1 ล้าน วันนี้ 942,884. - บาท  
น่าจะท าถนนได้อีก 1 สาย ให้กองช่างท าถนนได้จนถึงบ้านท่านโสภณ เมืองทรัพย์ ล าบากมากถนน 
ปะแล้วปะอีก มีรถบรรทุกดินท าให้ถนนยุบ ผมว่าน่าจะให้เอามาจ่ายโครงการนี้จะเหมาะสมกว่าครับ 

และอีกเรื่องหนึ่งที่โอนไปจ้างที่ปรึกษาในทางเศรษฐศาสตร์การเงินทางเลือกในการร่วมลงทุนนะครับ  
ผมยังไม่เข้าใจ ประชาชนก็เรียนถามผมมาเยอะในเรื่องของรายได้ ที่เทศบาลจะได้อะไรจากโครงการนี้ 
ขอให้ท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ขอให้ท่านชี้แจงผมไม่เข้าใจ จะได้พาไปบอกประชาชนได้ว่า 
เขาจะได้อะไรบ้าง เป็นปีหรือหลายปีกว่าจะได้ในการร่วมทุนตรงนี้  ขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับ  
ท่านประธานครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกที่เคารพรัก ขอบคุณส าหรับข้อเสนอญัตติที่ได้สอบถาม
ข้อเท็จจริงที่จะให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง 
   ผมขอเรียนนะครับว่า โครงการศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด มันจะเป็นนโยบายและเป็นยุทธศาสตร์
ของชาตินะครับ เราได้รับมอบจากจังหวัดท่านจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นมา ค.ร.ม. สัญจร ได้อนุมัติ
โครงการทั้งหมด 800 กว่าล้านและได้อนุมัติให้เป็นปีๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มการออกแบบ  
จนถึง ณ ปัจจุบันและในปีนี้เราก็ได้รับเงินอุดหนุนโครงการศูนย์กระจายสินค้าอีก 126 ล้าน โดยทาง
เทศบาลต้องสมทบ 10% แต่ในโครงการที่เราจะเสนอในปีต่อไป การเปลี่ยนแปลงจากเดิมในการ
จัดการที่เป็นคอนเทนเนอร์ยาร์ด คือการขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีปัญหาอยู่ว่าการลดต้นทุน
ของผู้ประกอบการที่ขนส่งโดยระบบรางจากทุ่งสงไปยังด่านกันตัง ลงสู่ อันดามันไปยังปีนัง  
และจากระบบรางผ่านด่านสะเดา จนไปถึงบัตเตอร์เวิร์ท จนถึงท่าเรือปีนังจะมีการยกตู้เอ็กซเรย์  
ผ่านโดยเฉพาะที่ด่านสะเดา จะเห็นได้ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1,000 - 2,000 บาทต่อตู้ ซึ่งตรงนี้
เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ ถามว่าท าไมเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่เห็นเป็นหน้าที่  
ไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องเลย แต่ค าว่ายุทธศาสตร์ชาติ การสร้างเศรษฐกิจเมืองมันอาจจะมองได้หลายมิติ
นะครับ ว่าท้องถิ่นเองที่ เป็นท้องถิ่นเล็กๆ ท าไม่คิดโครงการซึ่ งมองแล้วมันจะไม่ใช่หน้าที่  
แต่เมื่อท้องถิ่นเสนอไป ได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดจากกลุ่มจังหวัด จนถึงสภาพัฒน์ น าบรรจุ  
เข้าแผนชาติแล้วได้รับการอนุมัติจาก ค.ร.ม. ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี ณ ปัจจุบัน ใช้เวลาประมาณ 10 
ปีเต็มๆ ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของเมืองจะเห็นว่าเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของเมืองเปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง ถามว่าเทศบาลได้อะไรบ้าง โดยข้อเท็จจริงนั้นเราได้แน่นอน ค่าเช่า  
แต่เราก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้กับการรถไฟ กระเป๋าขวาไปกระเป๋าซ้ายนะครับ จริงๆ แล้วการรถไฟก็เป็น
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รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอยู่ในกระทรวงคมนาคม ท้องถิ่นก็เป็นรัฐท้องถิ่นที่อยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นการบูรณาการการจัดการ โครงการนี้มันขึ้นจากระดับ
ล่างสู่ระดับบน ไม่ใช่จากระดับบนสั่งการลงมาให้ท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนั้นตรงนี้ผ่านกระบวนการ
ประชาคม ผ่านกระบวนการความเห็นชอบ และที่ส าคัญที่สุดคือ การศึกษา ความเป็นไปได้ เทศบาล
เมืองทุ่งสงเคยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าการศึกษาเบื้องต้นความเป็นไปได้ ว่าพ้ืนที่ตรงนี้  
มีความเหมาะสม และได้มีการรับการสนับสนุนจากธนาคาร ADB 10 ล้านบาท นั่นคือหลักประกัน 
ที่ท าให้เห็นว่าทุ่งสงเป็นกึ่งกลางคาบสมุทร เป็นศูนย์กลางการคมนาคมจริงเหมือนกับที่สมเด็จ 
พระปิยมหาราช ได้ก าหนดให้ทุ่งสงเป็นชุมทางทุ่งสง ผมว่าจุดนี้เป็นจุดแข็ง และท่านจะเห็นว่าในอดีต
ทุ่งสงรุ่งเรืองมากในการขนส่งระบบราง แต่มา 10 ปีให้หลัง การขนส่งระบบรางจะใช้น้อยลง 
เพราะว่าเราไม่มีการปรับปรุงระบบราง โดยเฉพาะรางรถไฟที่มีราง 80 ปอนด์ เพ่ิงจะมาเปลี่ยน 
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เป็น 100 สามารถรับน้ าหนักการขนส่งได้ มันก็เลยมีการเปลี่ยนโหมดจากขนส่ง
ระบบถนนมาเป็นระบบราง แล้วเราก็ได้น าเสนอตรงนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ความเป็นจริง เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาล
ท้องถิ่นเอง ก็เป็นส่วนจ าเป็นที่จะต้องท างานเพ่ือสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ ท าไมรัฐบาลถึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็เพ่ือต้องการให้เกิดความต่อเนื่อง ของเราต่อเนื่องมา 10 ปี แต่ที่ผมบอกว่า
ท าไมต้องศึกษาเพราะตัวเลขด้านเศรษฐกิจ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ ถ้าไม่ใช้อาจารย์  
ที่มีความรู้เฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านของโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีคณะนี้สอนอยู่ 
แล้วมหาวิทยาลัยในทุ่งสงเราไม่ว่าจะเป็น มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่ ก็มีวิชาโลจิสติกส์อยู่ ที่ ให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้ในส่วนนี้ และรวมถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ด้วย ดังนั้นการที่โอนเงินเราทราบดีครับว่า
บางส่วนอาจท าให้มีผลกระทบ แต่ผมมั่นใจว่าครุภัณฑ์การศึกษาที่เราโอนจากกองการศึกษายังไม่ได้
ผ่านไอซีทีจังหวัดระยะหนึ่ งกว่าจะด าเนินการเราอาจจะโยกอีกส่วนหนึ่ งเข้ากลับทดแทน  
หรือไปตั้งจ่ายในปลายปีในส่วนที่เรามีเงินเหลือจ่าย ผมต้องขอเรียนนะครับว่า ใน 1 ล้านบาทปีที่แล้ว 
เราไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากว่า TOR ต่างๆ ผ่านคณะกรรมการของเทศบาล ยังไม่ได้รับอนุมัติ  
ท าให้เงินส่วนนั้นตกไป จึงมาตั้งในปีนี้เพ่ือที่จะด าเนินการเอาส่วนที่ศึกษาวิจัยที่ผ่านในวันนี้น าเสนอ
รัฐบาล เสนองบประมาณ ซึ่งเข้าแผนแล้วส่งไปให้กับจังหวัดผ่านกลุ่มจังหวัดไปยังส านักงบประมาณ 
ซึ่งระบบต่างๆ ในการของบประมาณมันเปลี่ยนไปจากในปีที่ผ่านมา จึงจ าเป็นที่จะต้องท าตัวเลข  
จากการศึกษาตัวนี้เพ่ือน าเสนอต่อสภาพัฒน์และส านักงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติในส่วนที่เหลือของ
ศูนย์กระจายสินค้า อีก 89 ล้านบาท ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญคุณวิชัย พลายด้วงครับ 

นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตามท่ีผู้บริหารชี้แจงในการท าโครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาอยากจะให้เมืองทุ่งสงมีการพัฒนาในทิศทาง
ที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐบาลกลาง เราก็ต้องท าตามนโยบาย แต่ผมมาคิดดูในการโอนงบประมาณ
ของกองต่างๆ ที่เข้ามาสู่ในการจ้างเหมาที่ปรึกษา มันอย่างไรครับ ความรู้สึกส่วนตัว เราไปเอา  
กองการศึกษาโครงการที่ตั้งแผนพัฒนาไว้แล้ว ต้องโอนงบตรงนั้นให้ลดลงมา 9 แสนกว่าบาทเกือบ
ล้านบาท ปีที่แล้วทางผู้บริหารบอกไว้แล้วว่า เราตั้งงบประมาณ แต่งบประมาณมันตกไป หมายความ
ว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายแล้วงบตรงนั้นที่ตกไป เราต้องเขียนแผนเข้ามาใหม่เพ่ือดึงงบประมาณตรงนั้นเข้ามา 
ท าอีกได้หรือไม่ เพราะโครงการนี้ถ้าเรามีบุคลากรในการดูแลงานของเทศบาล กรม กองต่างๆ  
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ผมคิดว่าเทศบาลของเรามีศักยภาพในการพัฒนาเมือง ในการท างานมากมายท าไม่ไม่ใช้คนของเรา 
ท าไมเราต้องจ้างเหมาให้คนอ่ืนมาดูแล มาวิเคราะห์เจาะจงหลายๆ เรื่อง ทางด้านเศรษฐศาสตร์  
เราจะท าอย่างไร รวมถึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้า เราต้องมี
วิธีการคิด อย่างน้อยที่สุดการโฆษณาเรามีแผนงาน เรามีเจ้าหน้าที่ ของเรามีอยู่แล้ว แล้วท าไมเราต้อง
จ้างเหมา ผมไม่เข้าใจเท่าที่ท่านนายกฯ ได้อธิบาย ผมรู้สึกภาคภูมิใจแทนพ่ีน้องประชาชนชาวทุ่งสง 
ท่านสามารถขอความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยดูแล แล้วตรงนี้ท่านมีศักยภาพในการ
เชื่อมโยงกับองค์กรอิสระ ภาคเอกชน ท่านมีน้ าหนักท่านสามารถท าได้แต่ผมไม่อยากเอางบของการ
พัฒนาในการศึกษาไปใช้จ่าย ขอบคุณมากครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธาน  ขอบคุณครับ ในข้อเท็จจริงบอกว่าทางเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ 
เจ้าหน้าที่ เทศบาลไม่มีความรู้ ลึกในเรื่องที่จะท าด้านเศรษฐศาสตร์  ผมคิดว่าท่านไปคุยกับ 
ผู้อ านวยการกอง ถามว่าพนักงานคนไหนที่มีความเข้าใจด้านนี้ บอกผมมา แล้วผมจะได้สนับสนุน 
เพราะผมดูแล้วไม่มีใครท าได้ ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงเรื่องงบจ้างที่ปรึกษาในโครงการที่สภาผ่านไปเมื่อวัน
ก่อน ที่บอกว่าไม่ได้ด าเนินการ นี่แหละที่ผมไม่เข้าใจเพราะอะไรสมาชิกในห้องมีใครพอจะทราบบ้าง 
ท่านนายกฯ ได้บอกวันนี้จึงทราบว่าไม่ได้ด าเนินการ เห็นหรือไม่ครับท าให้เข้าใจว่ารวมกับล้าน
ของเดิม ของใหม่ 9 แสนกว่า รวมเป็นล้านเก้าแสนกว่าบาท แต่นายกฯ ได้ชี้แจง ผมอยากเรียนท่าน
ประธานฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ซึ่งโครงการใดๆ ที่ผ่านสภาไปแล้ว ที่ไม่ได้ด าเนินการ อยากจะให้มา
แจ้งสภาให้ทราบด้วย แต่ละครั้งนะครับ ท่านประธาน ผ่านไปยังฝ่ายบริหารจะได้ทราบว่าโครงการนี้
ไม่ได้ด าเนินการผ่านสภาไปแล้ว เพราะว่าการที่ได้ผ่านสภาไปแต่ละครั้ง มันส าคัญนะครับ กว่าที่
สมาชิกจะยกมือผ่านสภาได้แต่ละโครงการครับ ขอบคุณครับ ท่านประธาน 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างที่ปรึกษา 
การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเลือกในการร่วมลงทุน และความคิดเห็น  
ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า ภาคใต้ – ทุ่งสง) เป็นเงิน 942,884.- 
บาท กรุณายกมือครับ 
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นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
ไม่อนุมัติ 1 เสียง (นายปัญญา จินาวงศ์) 
งดออกเสียง 1 เสียง (นายวิชัย พลายด้วง) 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างท่ีปรึกษา การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน 
ทางเลือกในการร่วมลงทุน และความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้า ภาคใต้ – ทุ่งสง) เป็นเงิน 942,884.- บาท 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ (กองช่าง) 

- เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.- บาท 
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 35,560.- บาท  

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 

- เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.- บาท 
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 35,560.- บาท  

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 
                                                  หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ขนาด ๑๖ GB  จ านวน  ๒  เครื่อง  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บแบบแปลนหรือแผนที่  
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เพ่ิมความสะดวกให้การจัดเก็บเอกสารขนาดใหญ่  จ านวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน  ๓๕,๕๖๐.- บาท 
                   รวมเป็นเงิน        ๔๕,๕๖๐ - บาท 
โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การศึกษา 
ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา (ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล ๓ จ านวน ๒๗ ชุด)  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑช์ุดห้องเรียนดิจิตอล ๓  
จ านวน  ๒๗  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   เป็นเงิน        ๔๕,๕๖๐.-   บาท 
       รวมเป็นเงิน    ๔๕,๕๖๐ –  บาท 
 

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกองช่าง  ได้แก่ 
๑. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ขนาด ๑๖ GB จ านวน ๒  เครื่อง   
๒. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อ ตู้เก็บแบบแปลนหรือแผนที่ เพ่ิมความสะดวกให้การ

จัดเก็บเอกสาร ขนาดใหญ่ จ านวน ๑ ชิ้น  
ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความประสงค์           

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ขนาด ๑๖ GB  จ านวน          
๒  เครื่อง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

๒. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บแบบแปลนหรือแผนที่ เพ่ือความสะดวกให้การจัดเก็บ
เอกสารขนาดใหญ่ จ านวน ๑ ชิ้น งบประมาณ ๓๕,๕๖๐ บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณา
อนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
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และวิทยุ (กองช่าง) 

 

- เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.- บาท 
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 35,560.- บาท  

 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม ขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 

- เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.- บาท 
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 35,560.- บาท  

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.๒๕๖3 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนภายในวัดโคกสะท้อน เป็นเงิน 
277,000.- บาท (กองช่าง) 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนภายในวัดโคกสะท้อน เป็นเงิน 
277,000.- บาท (กองช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในวัดโคกสะท้อน มีรายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  
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หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๙.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    เป็นเงิน     ๒๗๗,๐๐๐.- บาท 
            รวมเป็นเงิน     ๒๗๗,๐๐๐.- บาท 
โอนลด 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างเสาไฮเมท บริเวณสี่แยกชัยชุมพล   เป็นเงิน     ๑๘๑,๘๐๐.- บาท 
ประเภท  ค่าก่อสร้างเสาไฮเมท บริเวณสามแยกตรัง เป็นเงิน       ๙๕,๒๐๐.- บาท 
      รวมเป็นเงิน     ๒๗๗,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ 

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ด าเนินการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.   
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในวัดโคกสะท้อน วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน อ านวยความสะดวกในการสัญจรไป – มา และเพ่ือพัฒนาถนนสายรอง 
ที่เชื่อมต่อถนนสายหลัก สนองนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงแบบ  
ไร้รอยต่อ งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ มิได้ตั้ งงบประมาณไว้  ดังนั้น  
เพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล. 
 และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในวัดโคกสะท้อน เป็นเงิน 
๒๗๗,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในวัดโคกสะท้อน ตามรายเอียดดังกล่าวข้างต้น  
ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ครับ 
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นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 3 ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ .๒๕๖3 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนภายในวัดโคกสะท้อน ด้วยหลักการแล้วโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักภายใน  
วัดโคกสะท้อน ผมดูแล้ว ผมไม่อยากให้โอนแบบนี้ครับ โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
งานก่อสร้างเสาไฮเมท บริเวณสี่แยกชัยชุมพล เป็นเงิน 181,800.- บาท แล้วก็ประเภทค่าก่อสร้าง
เสาไฮเมทบริเวณสามแยกตรัง เป็นเงิน 95,200.- บาท ซึ่งอยู่ในเขตของกระผม เขต 3 ผมไปบอก
ชาวบ้านว่า นายกฯ ตั้งงบไว้ท าเสาไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงแถวถนนที่จะด าเนินการ ถ.ทุ่งสง – สุราษฎร์ฯ 
ตรงนั้นซึ่งอยู่ในเขต 3 ผมบอกชาวบ้านแล้ว แล้วนี้ท่านจะมาโอนไปอีก จริงๆ เป็นความสว่าง 
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเสาไฮเมทผมไม่อยาก
ให้โอนลดเลยตรงนี้ครับ อยู่ในเขต 3 ผมไปบอกประชาชนแล้วอยู่ในงบประมาณ ไม่โอนจากตรงนี้  
ได้หรือไม่ หรือจะเอาตรงไหนมาไว้ตรงนี้อีกก็ไม่รู้นะครับ เรียนถามแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่ เคารพรัก เนื่ องจากการโอนเงินจากเสาไฮเมท  
มีการโอนเงินส่วนที่เหลือจากผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาแล้วเพราะมีการประมูลผ่านระบบอีเล็คทรอนิกส์
เรียบร้อย แล้วก็เป็นส่วนต่างที่เหลือจากการประมูล ผมคิดว่าท่านประธานสภาพอจะเข้าใจนะครับ ที่ผมพูดว่า
เป็นส่วนที่เหลือจากที่ลงนามในสัญญาแล้ว ผมสมมุตินะครับว่าปากกาด้ามละ 100 สมาชิกประมูลแล้วเหลือ 
50 บาท เอาเงินส่วนเหลือ 50 บาท มาท าถนนเชื่อมภายใน ของโรงเรียนวัดโคกสะท้อน ในส่วนที่ขาด  
ท่านประธานสภาเข้าใจนะครับ งบประมาณที่เหลือจากการก่อสร้างเสาไฮเมท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญท่านสมาชิกครับ คุณปัญญา จินาวงศ์ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 3 ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้
ชี้แจงผมเป็นห่วงครับ ไม่มีรายละเอียดมาในนี้ที่ เหลืออะไรอย่างนั้น ถ้าเป็นแบบนั้นเห็นด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 

รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนภายในวัดโคกสะท้อน กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี)
พร้อมบ่อพักถนนภายในวัดโคกสะท้อน 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นจราจรฯ) เป็นเงิน 
420,000.- บาท (ส านักปลัด) 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( เครื่องตีเส้นจราจรฯ) เป็นเงิน 
420,000.- บาท (ส านักปลัด) 

 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

 หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เหตุผล 

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อ (เครื่องตีเส้นจราจร) ชนิดเทอร์
โมพลาสติก (แบบกวนอัตโนมัติ) พร้อมถังแก๊ส ขนาด ๑๕ กิโลกรัม เพ่ือใช้ตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นจราจร)   

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท 
 -  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ ๒) 

                                               เป็นเงิน    420,000  บาท 
                       รวมเป็นเงิน   420,000 บาท  

                    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นจราจร) 
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 - เครื่องตีเส้นจราจร ชนิดเทอร์โมพลาสติก (แบบกวนอัตโนมัติ) พร้อมถังแก๊ส 
ขนาด 15 กิโลกรัม            
                                                           เป็นเงิน    420,000  บาท 
                          รวมเป็นเงิน   420,000  บาท      
การโอนงบประมาณดังกล่าว เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการการโอนงบประมาณดังกล่าว งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๔ 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นจราจรฯ) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เครื่องตีเส้นจราจรฯ) 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.๒๕๖3 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดเล็กพร้อมติดตั้งรั้ว (จ านวน 3 คัน) เป็นเงิน 1,200,000.- บาท 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ จิตวิรัตนุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตนุกูล รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดเล็กพร้อมติดตั้งรั้ว (จ านวน 3 คัน) เป็นเงิน 1,200,000.- บาท 

ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
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และขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกขยะขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งรั้ว จ านวน 3 คัน ๆ ละ 
400,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  
  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน เคหะและชุมชน 
  งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

- ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกขยะขนาดเล็กพร้อมติดตั้งรั้ว  
                                         เป็นเงิน  1,200,000.00 บาท 

  รวมโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท 
  โอนลด 
  กองช่าง 
  แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งาน        ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  หมวด     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภท   ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง(หลังที่ 2) 
  รวมโอนลด      เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท 
 

 เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีนโยบายให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง คัด
แยกขยะจากต้นทาง (บ้าน) เพ่ือเก็บขนขยะไปยังปลายทาง (ที่พักขยะชั่วคราวหลังเขาวัดชัยชุมพล) 
โดยจัดให้มีรถไปรับขยะจากบ้าน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ หรือตามจุดพักที่เทศบาลก าหนด 
ประกอบกับเทศบาลมีนโยบายในการจัดเก็บขยะเป็นเวลา และรถยนต์เก็บขนขยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
มีสภาพเก่าจากการใช้งานมาเป็นเวลานานซ่อมแซมบ่อยครั้ง สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม  
และท าให้ใช้เวลาเวลาในการจัดเก็บขยะเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกขยะ
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน จ านวน 3 คัน     

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกขยะขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งรั้ว  
ประกอบด้วย เครื่องยนต์เบนซิน ระบายความร้อนด้วยน้ า 4 กระบอก ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 1,400 ซีซี น้ าหนักไม่น้อยกว่า 1 ตัน และพร้อมติดตั้งรั้ว ขนาด 3.00x1.27 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ 98/2562 จ านวน 3 คัน ๆ ละ400,000 บาท รวมเป็นเงิน 
1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรถยนต์กระบะบรรทุกขยะขนาดเล็ก
พร้อมติดตั้งรั้วไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   
  ซึ่งการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
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เป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27”การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือทราบต่อไป 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖
3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดเล็กพร้อมติดตั้งรั้ว (จ านวน 3 คัน) เป็นเงิน 1,200,000.- บาท 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม) 

- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดเล็กพร้อมติดตั้งรั้ว (จ านวน 3 คัน) เป็นเงิน 1,200,000.- บาท 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการ
ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต พิชิตโรคภัย เป็นเงิน 126,000.- บาท (กองการศึกษา) 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ า
เพ่ือชีวิต พิชิตโรคภัย เป็นเงิน 126,000.- บาท (กองการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

                                         หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
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- ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล ๓ เป็นเงิน  ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
           รวมเป็นเงิน            ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
 

 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าใช้สอย 
 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

- ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต พิชิตโรคภัย เป็นเงิน  ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
      รวมเป็นเงิน  ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

 

                        เหตุผล 
      อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)       

พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ได้อย่างมีความสุขส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่าการเสียชีวิตของเด็กอายต่ ากว่าอายุ 
๑๕ ปี ทั่วโลกเสียชีวิต ปีละ ๑๓๕,๕๘๕ คน เฉลี่ยวันละ ๓๗๕ คน ส่วนสถิติในประเทศไทยเด็กในอายุ
ดังกล่าวจะเสียชีวิตเฉลี่ย ปีละ ๑,๔๐๐ คน หมายถึงวันละเกือบ ๔ คน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ ส าหรับช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ ามากที่สุด 
จะเป็นเดือนเมษายน โดยมีสถิติสูงถึง ๑๘๒ คน รองลงมาจะเป็นเดือนมีนาคม ๑๔๘ คน และเดือน
พฤษภาคม ๑๔๑ คน ข้อมูลในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓) เด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด 
อยู่ระหว่างอายุ ๑ – ๙ ปี จากมูลเหตุดังกล่าวหากจะป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจาก
การจมน้ าของเด็ก จ าเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ า หรือ”ว่ายน้ าเป็น” 
และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ าแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากลโดย ใช้อุปกรณ์ใกล้มือ  
       เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต พิชิตโรคภัย 
ขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ า สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาวะจมน้ า  
และเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการออกก าลังกายโดยการว่ายน้ าป้องกันโรคภัย จึงมีความจ าเป็นด าเนิน
โครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต พิชิตโรคภัย ในวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่าย 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย



25 
 

เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมนายปัญญา จินาวงศ์ จากญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โอนลดกองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน เครือข่ายดิจิทัล 3 เป็นเงิน 126,000. - บาท โอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษาแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต พิชิตโรคภัย เป็นเงิน 126,000.- บาท ผมดูแล้วเป็นเรื่องที่ดี โอน
จากกองการศึกษาไปกองการศึกษาด้วยกัน โอนจากหมวดครุภัณฑ์ไปเป็นหมวดค่าใช้สอย อยากจะ
เรียนเสนอแนะเรื่องการให้เด็กว่ายน้ า เราสร้างสระว่ายน้ าได้หรือไม่ครับ ฝากท่านประธานไปยังฝ่าย
บริหาร เราสร้างเองซึ่งไม่ต้องไปว่ายให้เอกชนนี้เราก็ไม่ทราบว่าครั้งละเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการ  
ไปว่ายน้ าของเอกชน เราสร้างเองในโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลก็ได้ มีพ้ีนที่มากตรงนั้น หรือหากไม่สร้างเอง 
ให้ซื้อมาก่อนเป็นแบบสระว่ายน้ าเป่าลมชั่วคราวก็ได้ แต่สร้างจะดีกว่าจะได้เป็นสระว่ายน้ าถาวรไปเลย 
ไม่ทราบว่าเราไม่ได้คิดหรือมีในแผนแล้ว ผมไม่ได้ดูแผนพัฒนา สร้างสระว่ายน้ าเป็นการประหยัด  
ค่าเชื้อเพลิง เด็กต้องขึ้นรถจากโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล หรือโรงเรียนอ่ืนๆ มาสถานที่ว่ายน้ า  
ได้ประหยัดเชื้อเพลิงไปด้วย ผมเสนอแนะแค่นี้ให้สร้างสระว่ายน้ าเอง จะได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯครับ 

 

 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ เรียนท่านประธานสภาครับ เราได้เข้าแผนแล้ว ผมก าลังท าเรื่องขอ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้หรือไม่ก าลังลุ้นอยู่ จะพยายามที่จะขอให้ได้ ถ้าไม่ได้ 
เราก็พยายามจะตั้งงบของตัวเอง ขณะนี้มีแผนแบบประมาณการเรียบร้อยหมดแล้ว ขอบคุณ
ข้อเสนอแนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วงครับ 

นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นโครงการหนึ่งที่ผมเห็น
ด้วย ในความรู้สึกส่วนตัวและพ่ีน้องประชาชนก็เห็นด้วย เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ผมเห็นด้วย ผมขอติติงสักนิด เพราะอย่างน้อยที่สุด ผู้เขียนโครงการน าเสนอเข้าสภา อย่างน้อยที่สุด
ต้องมีสถานที่รองรับหรือไปเช่าสถานที่เพ่ือสอนให้เด็กว่ายน้ าเป็นหรือเราจะท าแบบเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี หรืออย่างไรผมก็ไม่เข้าใจ งบประมาณตั้งไว้หนึ่งแสนกว่าบาท 126,000.- บาท เราน่าจะ
เขียนแผนงานให้ชัดเจน ไม่ใช้ท าขึ้นมาลอยๆ เขียนงบประมาณออกมาเสนอสภา ผมยังติดใจเรื่อง
สถานที่เราจะไปเช่า ไปดูแล หรือไปเรียนรู้ตรงไหน ในคลองท่าโหลน หรืออย่างไร ผมไม่เข้าใจ 
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ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ขอบคุณครับท่านประธานฯ โครงการน้ าเราท าต่อเนื่องมา 14 ปี แต่ปีนี้มันเกิดการตกหล่นใน
งบประมาณ มันก็ต้องโอนเข้ามาเพ่ือที่จะด าเนินโครงการอันนี้ตามนโยบาย ขอบคุณครับ 

 

 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่าย
โครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต พิชิตโรคภัย เป็นเงิน 126,000.- บาท (กองการศึกษา) 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ทางการศึกษา ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต พิชิตโรคภัย 
เป็นเงิน 126,000.- บาท (กองการศึกษา) 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง หลังที่ 2)  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภทโครงการจ้างที่ปรึกษาแนวคิดและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองตม เป็นเงิน 295,500. - บาท 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง หลังที่ 2) ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภทโครงการจ้างที่ปรึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองตม เป็นเงิน 295,500. - บาท (กองวิชาการ 
และแผนงาน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
         ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองวิชาการและแผนงาน 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 

หมวด  รายจ่ายอื่น 

ประเภท  โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการ 

            มีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองตม เป็นเงิน  295,500.- บาท 

             รวมเป็นเงิน  295,500.- บาท 

 โอนลด 

กองช่าง 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2) เป็นเงิน  295,500.- บาท 

               รวมเป็นเงิน  295,500.- บาท  

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได้บรรจุโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
แนวคิดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองตม เทศบาลเมืองทุ่งสง  
งบประมาณ 295,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไว้แล้ว  และเทศบาลเมือง 
ทุ่งสงมีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองตม เทศบาลเมืองทุ่งสง แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ เพ่ือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดรายจ่ายอ่ืน  
ประเภท โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองตม งบประมาณ 295,500.- บาท  (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
และโอนลด กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2)  
งบประมาณ 295,500.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอ 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อพิจารณาต่อไป 
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นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณวิชัย พลายด้วง ครับ 

 

นายวิชัย พลายด้วง  
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จากญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง หลังที่ 2) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
รายจ่ายอ่ืน ประเภทโครงการจ้างที่ปรึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองตม ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ ท่านผู้บริหารท่านคิดดีอยากจะน าเสนอให้พวก
เราคิด จริงๆ แล้วในการสร้างที่ปรึกษา ณ วันนี้กองสวัสดิการสังคม ซึ่งดูและองค์กร อบช. (องค์การ
บริหารส่วนชุมชน) เรามี 20 ชุมชน เราสร้างกระบวนการตรงนี้ได้หรือไม่ เราไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาข้างนอก 
แต่เราเอาคนของเราบุคลากรที่มีอยู่ สร้างกระบวนการคิดให้พ่ีน้องประชาชนแต่ละชุมชน คิดร่วมกัน 
คลองตม ที่เรารับผิดชอบถ้าจ าไม่ผิดน่าจะเป็นชุมชนเขาปรีดี ประชาอุทิศ สะพานเหล็ก แล้วก็เข้าย่าน
ธุรกิจ สร้างกระบวนการคิดให้ตรงนี้ ให้กองสวัสดิการสังคมเข้าไปท า เข้าไปพูดคุยว่ าเราสร้าง
กระบวนการใดบ้าง ท าอย่างไรบ้างนี่อะไร เหมือนสมัยก่อนที่ผมจ าได้แนวคิดตรงนี้ โดยเฉพาะท่าน
อดีตนายกฯ ปริวรรต อุดมศักดิ์ ได้ว่าจ้างให้นายสุทธิพงศ์ ลายทิพย์ ขออนุญาตพาดพิงเอ่ยนาม 
ขณะนั้นเราไม่มีชุมชน แต่นายสุทธิพงศ์ ลายทิพย์ ท าให้เกิดชุมชนแล้วมีส่วนร่วมภาคประชาชน  
ณ วันนี้ เรามี่ชุมชนอยู่แล้วท าไมเราไปจ้างที่ปรึกษาอีก ก็เอาพ่ีน้องประชาชน เอาคนในชุมชน 
ประธานชุมชน มาพูดคุยแลวางแผนจัดการร่วมกันกับข้าราชการของเรา กับสมาชิกสภาของเรา  
ที่รับผิดชอบ ผมอยากจะให้เกิดองค์กรตรงนี้มากกว่า ดีกว่าจ้างที่ปรึกษา เอาเงินส่วนนี้ให้พ่ีน้อง
ประชาชนในชุมชน ให้ประธานชุมชนที่มาร่วมรับฟังอยู่ด้วยมาบริหารจัดการ ผมว่าน่าจะมีส่วนที่ดีกว่า 
ไม่ใช่เราด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของเรา ผมพูดแบบนี้ เหมือนมันคาใจอยู่ครับ 
มันรู้สึกว่า ณ วันนี้ท่านผู้บริหารครับพ่ีน้องประชาชนคิดอะไรอยู่  ประธานชุมชนคิดอะไรอยู่  
ผมไม่เข้าใจ ณ วันนี้ เราอยากให้พ่ีน้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของเขา โดยที่เรา  
ยื่นนโยบายและกฎเกณฑ์ให้กับพวกเขา ไม่ใช่อยู่แบบลอยๆ โดยที่ไม่รับรู้อะไรเลย ผมว่าไม่ได้  
ผมเสียดาย โดยเฉพาะกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีผู้อ านวยการเป็นผู้หญิง น่าจะเข้ากับชาวบ้านได้ดี  
ณ วันนี้ การบริหารจัดการของชุมชน มีการประชุมประจ าเดือนทุกเดือนมีการประชุมสภาชิมชน  
ผมเคยได้หนังสือเรียนเชิญให้เข้าประชุม แต่ผมไม่มีโอกาสเพราะว่าการบริหารจัดการตรงนี้ ผมให้
ชุมชนเป็นคนตัดสินและเสนอแนะ เสนอมาที่ฝ่ายผู้บริหารตามล าดับขั้นตอน แต่ผมอยากขอร้องตรงนี้ 
อย่าเอางบประมาณแผ่นดินของเราไปจ้างคนที่ไม่รู้วิถีของชาวบ้าน ของพวกเราไปใช้จ่าย เอาเงินตรงนี้
ให้กับประธานชุมชน บริหารจัดการเราท าได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมคิดว่าความคิดต่างไม่ใช่ปัญหา แต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่
น าผลงานวิจัยแล้วสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องส าคัญถ้าไม่มีความรู้ ผมยอมรับนะครับว่า คณะบริหารชุดนี้
ด้วยปัญญา ผมยอมรับครับ แล้วงานที่ส าเร็จถ้าไม่เกิดจากความส าเร็จของทุกภาคส่วน ถ้าชุมชน 20
ชุมชน ข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือ สถาบันการศึกษาไม่ให้ความมือ ทุกหน่วยงาน สังกัด กระทรวง 
ทบวง กรม รวมถึงหน่ายงานอิสระ ผมเชื่อว่าทุ่งสงไม่ได้เป็นต้นแบบหลายๆ เรื่อง เพราะผมก็ไม่มี
ความรู้ แล้วก็ยอมรับนะครับว่า ตัวนายกฯ ด้อยปัญญา แล้วก็ขึ้นมาบริหารเทศบาลเอง ก็ไม่ได้จบ
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ปริญญาตรี เพราะทุกคนก็ดูถูกผมโดยตลอดว่า เป็นได้ยังไง เป็นได้แค่ผู้จัดการทีมบอล จบแค่ปวช. 
ผมยอมรับครับ ว่าผมจบโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ด้อยปัญญาและไม่รู้เรื่ องด้วย แต่ท ามา 14 ปี
ต่อเนื่อง ผมคิด (การศึกษาน าการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม) ผมให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดทั้งหมด  
อันนี้ก็เช่นเดียวกัน 

     ที่ผมท าคลองทั้งหมด คลองตมเป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากว่าครั้งแรกที่เราร่วมกันประชาคมว่า  
ผมจ าเป็นต้องเสนอให้มีการศึกษาคลองท่าแพก่อน เนื่องจากว่าประสบการณ์ ที่ผมลงเรื่องการจัดการน้ า 
จากประสบการณ์นะครับ ไม่ใช้ความรู้ เอาประสบการณ์มาเป็นตัววัดว่าเราท าไมต้องศึกษาคลอง  
ท่าแพก่อน แล้วผลการศึกษาคลองท่าแพ เนื่องจากว่าคลองท่าแพเป็นคลองที่ผลิตน้ าประปา เลี้ยงคน
อ าเภอทุ่งสง และอ าเภอนาบอน ขออนุญาตท่านประธานนะครับ หากท่านอยากฟังที่มาที่ไป  
จากคนด้อยปัญญาจะได้อธิบายให้ฟังนะครับ สิ่งที่เราท ามาต้องการให้รักษาอนุรักษ์คลองท่าแพ  
ให้เป็นแหล่งน้ าที่ผลิตน้ าประปา แต่มีอยู่วันหนึ่ง ผมขอสรุปสั้นๆ ว่า การฟ้ืนชีวิตคืนคลองให้กับชุมชน 
แล้วก็คืนระบบนิเวศน์ให้กับชุมชน ผมต้องให้อาจารย์ที่มีความรู้เรื่องนี้ศึกษาวิจัยเพาะพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่น 
ท่านประธาน อยู่ท่าแพใช่หรือไม่ครับ ท่านเคยกินปลาหุดหรือไม่ ท่านรู้จักหรือไม่ ปลาหุด ภาษา
หนังสือเรียก ปลาเลียหิน นี้คือตัวชี้วัดนะครับว่าขณะนี้มันคือคลอง แต่ถ้าผมพูดลอยๆ อย่างนี้จะบอก
ว่าไม่จริงหรอกไปหาปลามา แต่ท่านจ าได้หรือไม่ครับว่ามีวันหนึ่งสมาชิกสภาร้องวิ่งเข้ามาหาผม  
บอกว่านายกฯ แอมโมเนียรั่วลงคลองปลาตายเต็มเลยทั้งคลองตม ผมเจออาจารย์อัมพร จริงๆ  
ในวันนี้ผมเชิญฯ ท่านมาด้วยเหมือนกันผมรู้ว่าจะมีคนอภิปราย โชคดีนะครับ จริงๆ ผมจะอธิบาย  
ให้ทราบว่า การวิจัยเป็นอย่างไร แล้วท าไมต้องคลองตม ผมขออนุญาตนะครับว่า วันที่แอมโมเนีย  
ลงไปในคลองท่าแพ ขออนุญาตเอ่ยนามประธานชุมชนบ้านในหวัง พ่ีเล็ก (สุจินต์ สมทรง)  
บอกว่า นายกฯ เรียกมาคุยกันว่าจะเอาอย่างไร ผมบอกอาจารย์ครับ อาจารย์ส าเร็จแล้วกับที่อาจารย์
ท าวิจัย กับชาวบ้านวิ่งมาเดือนร้อนแต่นายกฯ บอกว่าส าเร็จแล้ว เพราะว่าเดิมจากที่อาจารย์ท าผล
วิจัยบอกว่ามันมีปลาในคลองอยู่ 10 – 20 ชนิดเอง แต่หลังจากท่ีมันลอยเต็มคลอง มันเพ่ิมขึ้นมาเป็น
เกือบร้อยนั้น เป็นผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ผมบอกว่าส าเร็จแล้วอาจารย์ สุดยอด เยี่ ยม แทนที่ผม
จะเสียใจ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับ อาจารย์ต้องท าต่อ ท่านทราบหรือไม่ว่าผลวิจัยออกมาเด็ก
นักศึกษาที่ได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์อัมพร สร้างความร่วมมือให้คนคลองท่าแพมีความหวงแหน  
ในคลองนี้ รู้ว่าเป็นเจ้าของแล้วก็หวงแหน มีเขตอนุรักษ์ที่จะไม่ให้อภัยทาน ตั้งแต่ วัดท่าแพจนมาถึง
เขื่อน ตรงนั่นห้ามจับ ห้ามใครไปยกยอ มีการบอกว่าห้ามใช้อวนที่มีตาถี่ โพงพางให้รื้อ ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ตกได้ แต่เมื่อวันที่ปลาลอยเต็มคลอง ชุมชนบ้านในหวังบอกว่าจะหาปลาที่ไหนกิน 
เพราะเค้าบอกว่าเค้านึกจะลงไปในคลองนี้เมื่อไหร่ จะได้อาหาร 1 มื้อ นี้คือค าตอบ ที่ให้อาจารย์ที่
วิจัยได้รับทราบว่ามันมีปลาคืนมา ปลาหุด ที่ท่านประธานไม่รู้จัก จึงท าให้เห็นว่าท าไมที่โครงการที่เรา
ร่วมมือกันและมีการปล่อยพันธุ์กุ้ง ไปโผล่ที่เขาโร จะเห็นว่าความต่อเนื่องเชื่อมโยง จากต้นน้ า สู่กลาง
น้ า ปลายน้ า มันก็ได้รับอานิสงฆ์ทั้งหมด แต่ผมขอเรียนท่านประธานฯ แจ้งไปยังสมาชิกทุกท่านว่า  
ถ้าแล้วถึงเดือนเมษายน ให้เตรียมตัวนะครับ อาจจะเดือนร้อน แล้วเราก็ต้องมารวมพลที่จะท าฝาย 
เพ่ือที่จะให้การประปามีแหล่งน้ าพอที่จะผลิตแหล่งน้ าประปา ประมาทไม่ได้นะครับ นี่ก็เช่นเดียวกัน 
นั่นคือสาเหตุ ผลส าเร็จที่เราให้ มทร. ศรีวิชัย ที่เป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นท างานด้านวิชาการให้กับ
เทศบาลที่ด้อยปัญญา ผมต้องขอบอกอย่างนี้ และด้อยปัญญาจริงๆ ผมขอบอกจริงๆ ผมไม่รู้สักเรื่อง 
ยิ่งโลจิสติกส์ผมไม่รู้ด้วยซ้ า เหมือนทุกท่าน อะไร โลจิสติกส์ ผมรู้อย่างเดียวว่าเอาขนส่งขึ้นมาใส่รถไฟ
แล้วไป เหมือนกันครับเสนอโครงการนี้ จริงๆ ต้องท าตั้งแต่ปีที่แล้ว สาเหตุที่ไม่ได้ท าเนื่องจากว่า  
ทางธุรการของกองวิชาการที่มีความรู้ของเทศบาลล่าช้า มันก็เลยท าให้ตกไป เนื่องจากว่ากรอบ
การศึกษามีการโยนไปมาต้องการให้ที่ทางกองวิชาการฯ ก าหนด เลยมีการว่าจ้างในปีนี้นะครับ ผมคิด
ว่าตรงนี้ ที่ผมอธิบายยังไม่เชิงลึกเท่าที่ควร อาจจะท าให้ท่านยังคลางแคลงใจ เรียนเชิญอาจารย์อัมพร 
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รัตนมูสิก ได้ชี้แจงกรอบงานว่าท าไมต้องท าการศึกษาวิจัย แล้วผลที่ศึกษาวิจัยเป็นผลสัมฤทธิ์มา 
เทศบาล ชุมชน โดยเฉพาะคลองตมทั้งหมด จะได้ประโยชน์อย่างไร ขออนุญาตให้อาจารย์อัมพร  
ได้อธิบาย และขออนุญาตให้ท่านสมาชิกร่วมรับฟัง จะได้เห็นภาพว่า สิ่งที่ใช้ความรู้ ผลการวิจัยที่ออก
มาแล้วสู้การปฏิบัติจริง ผมคืนกลับมาให้กับชุมชนท้องถิ่น และเทศบาลเป็นอย่างไร 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญอาจารย์อัมพร รัตนมูสิกครับ 

อาจารย์อัมพร รัตนมูสิก 
มทร. ศรีวิชัย 

กราบเรียนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงคะ ดิฉันอาจารย์อัมพร รัตนมูสิก จาก มทร. ราชมงคลศรีวิชัย 
เกษตรไสใหญ่ จะเท้าความไปเมื่อปี 2561 ได้มีการวิจัยอยู่ 1 ชิ้น คือ การศึกษานิเวศวิทยาของปลา 
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ใน 3 คลอง คลองที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองทุ่งสง คลองท่าโหลน 
คลองท่าเลา และคลองตม ในบรรดา 3 คลองนี้ เรายังพบความหลากหลายของปลา และสัตว์หน้าดิน 
อยู่ประมาณหนึ่ง แต่มีคลองอยู่ 1 คลอง คลองตม ซึ่งอยู่ในสภาวะวิกฤติ  ซึ่งเราจะต้องช่วยกันฟ้ืนฟู 
รวมทั้งอนุรักษ์ โดยที่เรายังพบปลาอยู่ทั้งหมด 14 ชนิด ปลาทุกชนิดที่พบในคลองตมเป็นปลาชนิดพิเศษ 
คือจะมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ สามารถอยู่ในน้ าด้วยมีอินทรีย์วัตถุสูง หรือที่เราเรียกง่ายๆ ว่า  
น้ าเสีย ได้ค่อนข้างดี ในขณะที่เราไม่พบปลาชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ ามีคุณภาพดีเลย ส่วนสัตว์หน้าดิน  
เราพบทั้งหมด 12 ชนิด แต่ละชนิดก็จะมีอยู่ 2 กลุ่ม หอยชนิดต่างๆ หน้าที่ของหอยในระบบนิเวศน์  
มันจะท าหน้าที่ในการท าความสะอาดพ้ืนท้องน้ า และอีกกลุ่มก็จะมีไส้เดือนน้ า ซึ่งมีอยู่ในประมาณมาก 
และมีอยู่หลายที่ที่ เราพบปลิงน้ าจืด (ขนาดเล็ก) เคยมีคนมาถามว่า ปลิงชนิดนี้ กินเลือดหรือไม่  
หลายคนก็พยายามบ่ายเบี่ยง เพ่ือไม่ให้เกิดความตระหนกว่ามันไม่กินเลือด แต่ข้อเท็จจริงแล้วปลิงชนิดนี้
ดูดเลือดคะ แต่ว่ามันตัวเล็ก ท าให้คนที่ถูกดูดเลือดไม่ทันรู้สึกตัว และจะหลุดไป อันตรายที่ เกิดจาก 
สิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าน้ าที่ปลิงนั้นอาศัยอยู่ มันจะสกปรกมากน้อยแค่ไหน มีสิ่งปนเปื้อน
หรือไม่ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าปลิงตัวนี้มันจะเกิดขึ้น บูมขึ้นในช่วงน้ าแห้ง น้ าแล้ง อินทรียวัตถุ ประมาณ
ช่วง กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พอพฤษภาคมน้ ามา ตัวนี้จะหายไป เพราะฉะนั้น ช่วงที่เด็กลงเล่นน้ า 
ก็คือช่วงหน้าร้อน ก็จะท าให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องท าเพ่ือที่จะฟ้ืนฟูไม่ให้เกิด
สภาวะแบบนั้น ก็คือ ต้องช่วยกันดูแลฟ้ืนฟูสภาพให้กลับมาเป็นคลองสวย น้ าใส ซึ่งต้องมีการวิจัย  
และให้มีส่วนร่วมจากชุมชน ซึ่งจากที่จะใช้กรณีการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น อาจารย์เห็นด้วยกับการที่
ท่านสมาชิกได้อภิปรายมานะคะ แต่ว่าคิดว่าในเรื่องของการศึกษานั้น ก็ยังมีความจ าเป็นจะต้องใช้  
อยู่นะคะ กราบขอบพระคุณคะ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง ครับ 

 

นายวิชัย พลายด้วง  
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ ที่มาชี้แนะชี้น า ผู้บริหารของเราท่านก็ด้อยประสบการณ์ ด้อยปัญญา 
ท่านบอก แต่คนที่ด้อยปัญญา ด้อยประสบการณ์บริหารจัดการคนไม่ได้ แต่นี่ท่านเขาเรียกว่า  
มีปัญญาล้ าเลิศ บริหารจัดการคนได้ จริงๆ แล้ว ผมอยากท้าวความท่านท่านอาจารย์มาแนะน าในเรื่อง
ที่ท่านวิจัยคลองท่าแพ แต่ ณ วันนี้ที่เราพูดจ้างที่ปรึกษา ไม่ใช่จ้างวิจัย ผมเองยังติติงเลยว่าจ้าง  
ที่ปรึกษากับจ้างนักวิจัยเหมือนกันหรือไม่ครับ ผมก็ไม่มั่นใจ แต่จริงๆ แล้วที่ท่ านให้ประสบการณ์  
ให้องค์ความรู้มากับพ่ีน้องประชาชนในชุมชนท่าแพ เราก็ยกยอดเอาประสบการณ์ของเราตรงนี้  
ที่เรามีอยู่ ไปปรับปรุงเพ่ิมทัศนคติให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขต ในชุมชนที่รับผิดชอบได้หรือไม่ครับ  
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นี่คือปัญหา ที่ผมถามความหมายก็คือ ณ วันนี้เราจ้างทีมงานวิจัย หรือที่ปรึกษา ขอบคุณมากครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ที่ปรึกษาวิจัย ความเป็นจริงต้องเป็นอย่างนั้น ประสบการณ์คลองท่าแพมันก็เป็นเรื่องหนึ่ง  
เพราะความแตกต่างระหว่างคลองท่าแพ คลองตม ต่างกัน คลองตม คลองท่าเลา คลองท่าโหลน  
ก็ต่างกัน ดังนั้น ทุกๆ คลองต้องได้รับการศึกษา ก็เพราะว่า การที่อาจารย์ลงไปในคลอง อาจารย์ได้พบ 
กับชาวบ้านที่ริมคลอง ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆ ที่จะต้องให้ความรู้ด้วยเพราะว่ าเจ้าหน้าที่ 
เทศบาลเองไม่สามารถให้ความรู้ได้หรอกครับ ไปพูดได้ว่าคุณอย่าทิ้งขยะ อย่าเอาน้ าเสียลงในคลอง 
ไม่เอาน้ าเสียลงแล้วจะให้ไปลงตรงไหน จะต้องมีการจัดระบบ แต่ว่าคนที่จะจัดระบบได้ดีที่สุด  
ทีม่ีความรู้นั้นก็คือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความถนัดเฉพาะด้าน คิดว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจนะครับ 
ว่าการที่เราท า เงินสองแสนกว่าบาท ผมว่าถูกมาก ส าหรับให้กับมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง ครับ 

 

 

นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้ความกระจ่าง แต่ว่าผู้เขียนญัตติเข้ามา ผมอ่านแล้วไม่เห็นว่าจ้าง  
ทีมงานวิจัย แต่นี่จ้างที่ปรึกษา เพราะฉะนั้นแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง หลังที่ 2) ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภทโครงการจ้างที่ปรึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคลองตม เป็นเงิน 295,500.- บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ12 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (นายปัญญา จินาวงศ์) 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงอาคารเก่าสถานีรถไฟทุ่งสง หลังที่ 2) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดรายจ่ายอ่ืน 
ประเภทโครงการจ้างที่ปรึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูคลองตม เป็นเงิน 295,500.- บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรืออภิปรายเชิญครับ
ในเรื่องอ่ืนๆ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ครับ 

 

นายปัญญา จินาวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 3 
ปัญหาเรื่องอ่ืนๆ ของประชาชนเยอะแยะมากมายครับท่านประธาน ฝากไปยังฝ่ายบริหาร วันนี้  
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สมาชิกสภาเทศบาล 2 – 3 เรื่องพอครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ท่านนายกฯ สั่งการณ์ให้เรื่องเดือนร้อนของประชาชนทั้งนั้น 
เวลาผมส่งไลน์หรือโทรไป 

     1. ทางจักรยาน จากถ้ าทอหูกไปสวนพฤกษาสิรินธร ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ ผมไปดูแล้ว
มันมีท่ีน้ าจะขังได้ ให้เพิ่มเตมิได้หรือไม่ ไปวางท่อระบายน้ า 40 – 60 ก็ได้ หรือ 50 ก็ได้ ดูแล้วเวลา
ฝนตกน้ าจะขังในที่ของชาวบ้าน ลงคลองไม่ได้ อยากให้ท าที่บริเวณนั้นเสมอขึ้นมา ฝากกองช่าง  
ฝ่ายบริหารด้วย น้ าจะเยอะไหลลงคลองไม่ได้ ชาวบ้านฝากมา 
     2. ป่าสาคู โค้งจะมาถึงสวนพฤกษาสิรินธร วางท่ออีกจุดสองจุด ฝากท่านนายกฯ ด าเนินการให้ด้วย 
และอีกอย่างจะเรียนถามจะซ่อมเป็นช่วงๆ หรือว่าท าตลอดสายเลย ผมไปดูแล้วขุดเป็นช่วงๆ 
     3. ไฟฟ้าถนนหน้าสวน ถนนสายเหรด R หน้าสวนดับมานานมากแล้วครับ 4 – 5 หลอด 
หน้าโบสถ์คริสต์ บริเวณตรงนั้นทางตัดไปถนนเอเชียทางแคบ ทางหลวงท าสะพานอยู่ กลัวจะเกิด
อันตรายตรงนั้นหลอดไฟดับ 4 – 5 หลอดติดๆ กันเลยครับ ให้ติดประมาณ 2 – 3 หลอดก็ยังดี 
(หน้าโบสถ์คริสต์ สวนในหวัง) 
     4. ซ่อมแซมถนนซอย 1 บ้านในหวังเป็นหลุมตั้งแต่สวนพฤกษาสิรินธร ท่านนายกฯ เข้ามา 
ท่านเห็นหรือไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ  

กราบเรียนเท่านี้ครับ ท่านประธานฯ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

รับไปด าเนินการให้ครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะผู้บริหารอีก เชิญครับ 
-  ไม่มี      - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
                                   ลงชื่อ                                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 

                                    ลงชื่อ                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                    (นายโสภณ  โมรา) 
                                            ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 


