
        รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. 

ณ  ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง                         

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายโสภณ โมรา ประธานสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

2. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

3. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

4. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

5. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   6. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

7. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

8. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

9. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

10. นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ เมืองทรัพย์  

11. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายด้วง  

๑2. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา จินาวงศ ์  

๑3. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4. นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

3. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ รองนายกเทศมนตรี วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

4. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

5. นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัด ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ  

6. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

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

8. นายสมเจตน์ เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส สมเจตน์ เทพคง  

9. น.ส.อนุสรา ข าจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุสรา ข าจิตต์  

10. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

11. นายไพวุฒิ ดวงทอง ประธานชุมชนประชาอุทิศ ไพวุฒิ ดวงทอง  

12. นายเจริญพร วงศ์อักษร ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร  

13. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

14. นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์  

15. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

16. นายสุจินต์ สมทรง ประธานชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

              ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16 
มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธรเทศบาล 
เมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2562 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.  
                        2563 ประชุมเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ก าหนด    
                       อัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อาคารผสมคลอรีน, อาคารโรงงาน 
RDF หลังเก่า จ านวน 2 หลัง บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล) (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง 
(RDF) และโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) 
(กองช่างสุขาภิบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 
18,000 BTU) (กองช่าง) 

ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว) 
(กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต 
จ านวน 100 ตัว) (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระที่ ๑๐ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โต๊ะสี่ เหลี่ยม จ านวน 
250 ตัว) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ (เพ่ิมเติม) เรื่อง ขอความเห็นชอบการรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี  
  (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 12 ญัตตอ่ืิน ๆ      

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1. ผมขอแจ้งสมาชิกลาจ านวน 4 คน ดังนี้ 
          1.1 นายมนตรี กัลยา 
          1.2 นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ 
          1.3 นายโชคดี หนูคีรี 
          1.4 นายอ านวย เพ็งจันทร์ 
      2. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2562 

           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 
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 22562 เสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
และที่ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2562 และผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จึงขอแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้เพ่ือทราบ               

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประชุมเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2563 มีทั้งหมด 14 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1 อยู่ในหน้าที่  3 
ระเบียบวาระท่ี 2 อยู่ในหน้าที่ 3 - 4 
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 4 – 6 
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 6 – 8 
ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 8 – 10 
ระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 10 – 11 
ระเบียบวาระท่ี 7 อยู่ในหน้าที่ 11 – 13 
และระเบียบวาระท่ี 8 อยู่ในหน้าที่ 13 - 14 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   – 

ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเม่ือ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... (กองช่างสุขาภิบาลฯ)  ขอเชิญ
เลขานุการสภาครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ก าหนด    
อัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. …. 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. …. 

เหตุผล 
 

       จัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 78 และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๔/๑ วรรคห้า, มาตรา ๓๔/๓ แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

                               เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. …. 

 
             โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมก าจัด
ขยะมูลฝอย 
             อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 78 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรา 34/1 วรรคห้า มาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... 
 
   ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วเจ็ดวัน 
 

  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัติ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 
   ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้   
              “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งโดย
ปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว 
ที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลเมืองทุ่งสง 
    “แหล่งอ่ืน” หมายความว่า อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารอยู่
อาศัยรวม อาคารขนาดใหญ่ ส านักงาน คลังสินค้า โรงงาน โรงมหรสพ โรงแรม ภัตตาคาร ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



6 
 

    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือ พระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ 
    “เอกชน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  
    “แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง 
ยานพาหนะสถานท่ีประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 
     “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อ่ืน 
     “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้าง
จากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 
      “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
                “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 
30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ทีถั่ดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
 
  ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารอยู่อาศัย แหล่งอ่ืน หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน   ที่ไม่มีกฎหมายได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับอาคารและ
หน่วยงานที่มาก าจัดร่วมประเภทนั้น 

  ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัย แหล่งอ่ืน หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน  ตามข้อ 5 ช าระค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 
  ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดหลีกเลี่ยง ไม่จัดส่งมูลฝอยไป
ท าการบ าบัดโดยระบบก าจัดของเสียรวมของเทศบาลเมืองทุ่งสง และลักลอบทิ้งของเสียนั้นออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือจัดส่งของเสีย
ไปท าการบ าบัดโดยระบบก าจัดของเสียรวมของเทศบาลเมืองทุ่งสง แต่ไม่ยอมช าระค่าธรรมเนียมที่
ก าหนดโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับยกเว้น จะต้องเสียค่าปรับสี่เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดจนกว่าจะปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีระบบก าจัดของเสียผู้ใด
ลักลอบปล่อยทิ้งของเสียลงสู่ระบบก าจัดของเสียรวมของเทศบาลเมืองทุ่งสง จะต้องเสียค่าปรับ
รายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างานระบบก าจัด
ของเสียของตนตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้น และมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหากการปล่อยทิ้งของ
เสียนั้นก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายหรือความบกพร่องแก่ระบบก าจัดของเสียรวมของเทศบาลเมือง
ทุ่งสงด้วยประการใดๆ 
 
  ข้อ 9 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือของตนที่มีอยู่ส าหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน หรือละเว้นไม่
ท าการก าจัดของเสียโดยใช้ระบบก าจัดของเสียของตนที่มีอยู่ และลักลอบปล่อยของเสียดังกล่าวออก
สู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตแหล่งก าเนิดมลพิษของตน จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของ
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างานของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบ
ก าจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้น 
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  ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 
 
  ข้อ 11 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  ประกาศ ณ วันที่..................เดือน...................พ.ศ. ................. 
           

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง  

            เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. …. 
 
พ.ศ. 

ผู้ใช้บริการภายในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง หน่วยงานที่มาก าจัดร่วม 
อัตราค่าธรรมเนยีมของ 
อาคารที่อยู่อาศัย 
(บาทต่อเดือนต่อแห่ง) 

อัตราค่าธรรมเนยีมของแหล่ง
อื่นนอกจากอาคารอยู่อาศัย 
(บาทต่อกิโลกรมั) 

หน่วยงานของรัฐ 
(บาทต่อวัน) 

เอกชน 
(บาทต่อตัน) 

2566 30 0.30 300 300 
 

 หลักการ 
          ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ………… 
 

 เหตุผล 
          ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง จะขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะ
เชื้อเพลิง (RDF) ลังใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษา
ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจรับผลการศึกษาออกแบบได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ในการ
ขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ส านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดให้ต้องมีร่างเทศบัญญัติ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในการจัดสรร
งบประมาณด้วย แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ได้ตราเทศบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้จ าเป็นต้องยก
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย และจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลแล้วเท่านั้นจึงจะน าไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ ซึ่งร่างเทศบัญญัติ
ฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ในชั้นนี้ขอรับ
ความเห็นชอบต่อสภาเพ่ือน ามติของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ให้ความเห็นชอบไปเป็นเอกสาร
ประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้ท าการก่อสร้างโรงงาน 
RDF แล้วเสร็จถึงจะส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 
…………ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความเห็นชอบ ต่อไปได้  
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ………… ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้บ้างครับ 
เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 
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นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เขต 3 ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาคนใหม่ ท่านโสภณ โมรา 
     จากญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ....ตามหลักการและเหตุผลผมอ่านดูแล้วประมาณ 11 ข้อครับ 
อยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย  
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.... 
ผู้ใช้บริการภายในพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง อัตราค่าธรรมเนียมของอาคารที่อยู่อาศัย (บาทต่อเดือน
ต่อแห่ง) 30 บาท อยากเรียนถามว่าทุกครัวเรือนหรือเปล่าครับผมจะได้ไปชี้แจงกับชาวบ้าน 
ประชาชนได้ถูก หรือว่าข้างริมถนนที่ตั้ งขยะอะไรเหล่านี้ แล้วก็อัตราค่าธรรมเนียมของแหล่งอ่ืน  
อันนี้ผมไม่ติดใจครับ แต่เรื่องนี้ประชาชนจะสอบถามมา ถ้าหากว่าเราออกเทศบัญญัตินี้แล้ว  
เก็บทุกครัวเรือนหรืออย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก ขอยืนยันนะครับว่าหลังละ 30 บาทต่อเดือน  
เราเก็บปกติอยู่แล้วเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าการท่ีเรามีเทศบัญญัติก็หมายถึงว่าเราได้ถูกก าหนดให้เป็น 
(Clusters) หมายถึงว่า อ าเภอทุ่งสง อ าเภอบางขัน นะครับ ทุ่งสง เทศบาลฯ ต้องเป็นคนจัดการ
ตามที่นโยบายรัฐบาลก าหนด ดังนั้นการที่จะท าหลักฐานประกอบการของบประมาณให้ได้ 
เครื่องคัดแยกขยะ ที่รองรับปริมาณขยะของเมืองทุ่งสงและบางขัน ก็จ าเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนตาม
ระเบียบ ดังนั้นเทศบัญญัติก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องน าเสนอเพ่ือของบประมาณ ผมคิดว่าเราน่าจะ
ได้ในปี 65 – 66 นะครับ ถ้าได้แล้วขยะเราจะเป็นศูนย์ ขอยืนยันอย่างนั้น ในส่วนของเรานะครับ  
แต่ถ้าหากว่าเทศบาลต าบลชะมาย เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และองค์การบริหารต าบลนาหลวงเสน  
ซึ่งเราท า MOU ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นญัตติต่อไป เขาจะส่งขยะ RDF มาให้กับทางเทศบาล แต่เทศบาล 
จะมีรายได้จาก RDF ที่ เรา MOU กับ SCG บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งขณะนี้ เทศบาลจะเห็นได้ว่า 
ขยะ 50 ตัน เราสามารถลดได้ 50% แต่จริงๆ แล้ว เทศบาลท ารายละเอียดไม่ทั้งหมดนะครับ  
ผมคิดว่าขณะนี้ไม่ใช่ 50 ตันต่อวัน น่าจะ 55 ถึง 60 ตัน เพราะว่าขยะจากภายนอกเข้ามาพอสมควร
นะครับ แล้วตอนนี้เทศบาลรับขยะจากนาไม้ไผ่ที่เค้าคัดแยกเป็น RDF มาให้เทศบาล แล้วเทศบาลก็ส่ง
ให้บริษัทปูนซิเมนต์ ขณะนี้เทศบาลได้ส่งให้ปูนซิเมนต์ได้ตันละ 1,000 บาท เท่ากับกิโลกรัมละ 1 บาท 
ดังนั้นส่วนที่จะเป็นรายได้เข้าคลังเทศบาล ซึ่งเดิม 50 ตัน เทศบาลไปฝังกลบหมด เทศบาลจะเสียค่าฝัง
กลบประมาณ 4,500,000 – 4,800,000 ต่อปี แต่หลังจากที่เทศบาลคัดแยกขยะลดลงมา 50% 
เทศบาลไปฝังกลบ 50% กับรายได้ที่เทศบาลได้จาก SCG จากเดือนแรกๆ เทศบาลได้ 1,200,000 
บาท ได้ 1 ล้าน ได้ 800,000 บาทมันขึ้นอยู่กับทาง SCG รับเทศบาลได้ขนาดไหน เพราะว่ามีอยู่
ช่วงหนึ่งที่เทศบาลส่งไปน้อยรายได้เข้าคลังต่ า เนื่องจากว่าเค้ารับจากพัทลุงจากตรัง ท าให้ปริมาณขยะ 
RDF เค้ารับเข้าไปเยอะ ไม่มีที่เก็บสต๊อค เทศบาลเลยชะลอ อาจจะได้ปีนั้น 400,000 บาท ซึ่งมีอยู่ 1 ปี 
ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ. ใหม่ออกมาว่าขยะในแต่ละจังหวัดห้ามข้ามจังหวัดก็ท าให้ เทศบาลสามารถสั่งได้  
ถ้าเทศบาลสามารถคัดแยกได้เท่าไหร่ ก็สามารถที่จะเพ่ิมรายได้เทศบาลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ 
     ดังนั้นผมคิดว่าขณะนี้เทศบาลคิดเรื่องการผลิตโดยแยกขยะอินทรีย์ หมายถึงว่าผัก เหงือกปลา  
ไส้ปลา ที่คัดแยกจากตลาดสด ผักในแต่ละวัน โดยเฉพาะในตลาดสดวันละ 200 กิโลกรัม ในแต่ละเดือน
รวมแล้ว 10, 11, 12 ตัน ขึ้นมาตลอดนะครับตอนนี้ เทศบาลก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นการคัดแยกที่ต้น
ทาง ดังนั้นขยะที่เป็นอินทรีย์เช่นผัก เหงือกปลา ไส้ปลา เทศบาลจะมาท าเป็นดินเป็นปุ๋ย สามารถที่จะ
มาบ ารุงดินได้อีก แล้วก็สามารถส่งไปให้ ม.วลัยลักษณ์ ทดสอบแล้วว่า ค่า NPK สูงกว่าปุ๋ยปกตินะครับ 
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ดังนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เทศบาลผลิตแล้วมาใช้กับเทศบาลเอง แล้วจ าหน่ายดินบ ารุงดิน ซึ่งจะเป็น
รายได้เข้ามาอีกหนึ่งทาง ขณะนี้ก าลังเริ่มต้นจากเดิมที่ เทศบาลท าเศษอาหารทั้งหมดไปเลี้ยงหมูให้
ไส้เดือน ท าเป็นแก๊สชีวภาพให้โรงฆ่าสัตว์ ท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้เวลาหมักประมาณ 60-90 วัน แล้วก็มี
กลิ่นมีหนอน แต่เทศบาลได้เทคโนโลยีใหม่ที่ร่วมกับทางบริษัทฯ ยิบอินซอยใช้เวลา 20 วัน สามารถท า
ให้เป็นดิน โดยใช้ระบบระบายอากาศ ซึ่งเป็นระบบง่ายๆ แต่ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ 1,200,000 บาท ซึ่งผลิตได้ปริมาณวันละ 5 ตัน ผมคิดว่าตรงนี้ในปีหน้าเทศบาลจะติดตั้ง
ไว้ที่ตลาดสดเป็นรายวันเพ่ือลดการขนส่งและการเก็บรายวัน เราจะใช้เศษผัก เหงือกปลาต่างๆ ใช้ผลิต
เป็นดินในเวลา 20 วันตรงนั้นเลย ผมคิดว่าเราเคลื่อนย้ายดิน บรรจุจ าหน่ายหรือเอามาใช้ในเทศบาล
ของเราเอง ก็จะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะคุณค่าของ NPK สูงกว่าปุ๋ยในท้องตลาดอีก ขอเรียนให้
ทางสมาชิกได้ทราบทั้งกระบวนการนะครับ พอสังเขป ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ชี้แจง แต่ที่ผมถาม
กลัวจะมีปัญหาเวลาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปเก็บค่าขยะครับ 30 บาท ประธานเองก็ทราบมีปัญหา
เรื่องบ้านที่อยู่ข้างใน ที่เรียนถามตรงนี้ต้องเก็บทุกบ้านหรือไม่ ผมว่าไม่ทุกบ้าน แต่ผมเข้าใจว่าต้อง
เก็บทุกบ้านนั้นแหละอยู่ข้างใน ข้างนอก จะทิ้งหรือไม่ทิ้งเราก็ให้มาทิ้งเตรียมถังขยะไว้ให้พอ  
แค่นี้ครับ ประชาชนสอบถามเรื่องนี้ส่วนใหญ่ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับคุณปัญญา เชิญผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานฯ ขอเสริมนิดหนึ่ง ขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกได้เรียนชี้แจง ผมคิดว่าการ
ให้ความรู้ให้บ้านที่อยู่ทุกบ้านว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลแล้วก็ต้องคุยให้เข้าใจด้วยว่า  
การทิ้งขยะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องไปเก็บ จริงๆ แล้วเราต้องมีส่วนร่วมเพราะว่าเราต้อง
เห็นใจคนที่เก็บขยะเพราะอยู่กับสิ่งสกปรก แต่ถ้าเราสอนให้รู้จักคัดแยกตั้งแต่ต้นทางขยะเปียก  
ขยะแห้ง ผมคิดว่าตรงนี้จะช่วยลดภาระของคนงานเทศบาล ลดโรคด้วย โรคติดต่อที่เกิดขึ้น เกิดจาก
สิ่งที่เทศบาลไม่สามารถไปเก็บได้ทันเวลา ถ้าขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เศษอาหารข้ามวันจะบูดเน่า เรา
จะเห็นว่าแกงกะทิที่กินเหลือจะเน่าเสีย พอช้าปุ๊ป มด แมลงสาบ มากินมันก็เป็นพาหะน าโรค  
ผมคิดว่าตรงนี้ทุกคนสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งอยู่ในชุมชนใกล้ชิดอย่าโยน
บอกว่าจ่ายแล้วไม่เอาถังขยะมา จริงๆแล้วถังขยะเราต้องการมีให้น้อยที่สุดในแต่ละถนน  
แต่ละชุมชนถ้าลดถังได้แยกที่ต้นทางแล้วร่วมโครงการแยกเศษอาหารออก เทศบาลไปเก็บตามเวลา
ผมคิดว่าตรงนี้จะช่วยลดการติดต่อของโรคแล้วยิ่งขณะนี้เราจะเห็นว่าโรคติดต่อต่างๆมันมาหลาย
รูปแบบ เราโชคดีที่ไม่มี P.M.2.5 ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีไวรัสโควิด-19 ยังไม่อันตรายเหมือนกับพ้ืนที่
อ่ืนๆ ดังนั้นขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองด้วย ตรงนี้นะครับ แต่เรื่องขยะเป็นเรื่องส าคัญ
เพราะว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของที่ฝังกลบ แต่ถ้ามีความร่วมมือแล้วก็คิดสร้างสรรค์ร่วมกันให้ความรู้ 
ให้ความร่วมมือผมคิดว่าขยะของทุ่งสงเราสามารถเป็น Zero Waste ได้ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ 

- ไม่มี  - 
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ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... (กองช่างสุขาภิบาลฯ) ยกมือขึ้นครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
 (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุมสภา อนุมัติ 11 เสียง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อาคารผสมคลอรีน, 
อาคารโรงงาน RDF หลังเก่า จ านวน 2 หลัง บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล) (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อาคารผสมคลอรีน, อาคารโรงงาน 
RDF หลังเก่า จ านวน 2 หลัง บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล) (กองช่างสุขาภิบาลฯ) มีหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้.- 

หลักการ 
 ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อาคารผสมคลอรีน,อาคารโรงงาน RDF หลังเก่า 
จ านวน ๒ หลัง บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล)  

เหตุผล 
 ตามที่เทศบาลได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเตรียมรองรับปริมาณขยะที่น าเข้าสู่โรงงาน RDF 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการศึกษาออกแบบไปขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดส าหรับการก่อสร้างโรงงาน
RDF หลังใหม่ ต่อไปพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีอยู่
อย่างจ ากัด รายละเอียดที่ท าการศึกษาออกแบบจะต้องครอบคลุมอาคารผสมคลอรีน, อาคารโรงงาน 
RDF หลังเก่า ทั้ง ๒ หลัง เพ่ือให้ได้อาคารโรงงาน RDF หลังใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม จ าเป็นต้องรื้อถอนอาคารผสมคลอรีน,อาคาร
โรงงาน RDF หลังเก่า ทั้ง ๒ หลัง และในการขอรับจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เทศบาลจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการซึ่งจะต้องจัดส่งเอกสารแสดงความพร้อมของพ้ืนที่ที่จะด าเนินการเป็นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย แต่ถ้าหากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก็ไม่ต้องรื้อถอน 
(ใช้งานต่อไปได้แม้จะไม่สามารถรองรับกับปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น) จะรื้อถอนก็ต่อเมื่อได้รับ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความกรุณาได้โปรดน าเสนอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง คือ อาคารผสมคลอรีน,อาคารโรงงาน RDF หลังเก่า จ านวน ๒ หลัง บริเวณหลังภูเขา 
วัดชัยชุมชล เพ่ือน ารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ให้ความเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่กีด
ขวางอยู่ส่งให้กับจังหวัดเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป พร้อมนี้ได้แนบผัง
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แสดงขอบเขต การก่อสร้างและผังแสดงอาคารที่จะต้องรื้อถอน มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเขต 3  
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อาคารผสมคลอรีน, อาคารโรงงาน RDF หลังเก่าจ านวน 
2 หลัง บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล) หรือที่ทิ้งขยะนี้ครับ อยากเรียนถามท่านประธาน ผ่านไปยังฝ่าย
บริหารว่าในที่เราก าลังรื้อถอนและจะก่อสร้างใหม่ เราจะท าอย่างไรกับขยะมูลฝอยในช่วงเวลานั้น  
จะด าเนินการอย่างไร ในขณะที่เรารื้อถอนและก าลังก่อสร  างรื้อถอนโรงงานเก่า RDF ท ั้ง 2 หลังแล้ว 
เทศบาลจะท าอย่างไรกับขยะที่อยู่ในช่วงนั้นครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา โดยข้อเท็จจริง ขณะนี้มันก็เป็นพ้ืนที่แคบอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดการของเราท่าน
จะเห็นว่าในแต่ละวันเราสามารถด าเนินการได้ให้มีขยะตกค้างน้อยที่สุดไม่น่าจะไม่เกิน 20% ดังนั้นการคัด
แยกขยะเครื่องเดิมก็ต้องท าอยู่เหมือนเดิม 2 หลังที่รื้อมันไม่ได้เกี่ยวกับหลังที่มี RDF อยู่วันละ 12 ตันในส่วน
นั้น ดังนั้นรื้อ 2 หลังนี้ก็จะไม่มีผลกระทบเนื่องจากว่าเราคัดแยกในส่วนที่เราอบแล้วก็สามารถที่จะส่งเข้า
บริษัท SCG ได้ทันทีนะครับ ผมคิดว่าตรงนั้น การจัดการเราสามารถจัดการได้ แล้วขณะนี้มีการคัดแยกที่มีการ
รณรงค์คัดแยกท่ีต้นทาง ผมคิดว่าถ้าเทศบาลคัดแยกได้ก่อนที่รับอนุมัติงบ 20% จะมีผลกระทบ 
น้อยมากที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยเหมือนกับ ณ ปัจจุบันนะครับ ผมขอยืนยันอย่างนั้นครับ ขอบคุณ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
เชิญคุณวิชัย พลายด้วงครับ 

นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตามที่ท่านผู้บริหารได้ยืนยันว่า อาคารตรงนั้นรื้อถอนเพียง 2 หลัง อีกหลังหนึ่งได้ด าเนินการเพ่ือคัด
แยกขยะ ผมเข้าใจว่ามันไม่มีผลกระทบ แต่อาคารผสมคลอรีนเป็นโครงการของบ่อบ าบัดน้ าเสีย
หรือไม่ผมอยากรู้ ชาวบ้านก็อยากรู้ ว่าถ้าอาคารที่ผสมคลอรีนเกี่ยวข้องกับบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
แล้วบ่อบ าบัดน้ าเสีย ได้ด าเนินการอยู่หรือไม่ หรือมีเหตุผลว่าบ่อบ าบัดน้ าเสียช ารุดหรืออย่างไร  
ผมไม่เข้าใจครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหาร ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา  ผมขอยืนยันว่ารื้อถอนอาคารผสมคลอรีนไม่มีผลกระทบนี่คือข้อที่ 1 
ข้อที่ 2 เครื่องบ าบัดน้ าเสียด าเนินการหรือไม่ ผมคิดว่าขอเชิญสมาชิกสภาได้เข้าไปศึกษาดูงาน  
ผมคิดว่าตรงนี้ เป็นเชิงประจักษ์มากกว่า ผมพูดโดยวาจาและจบตรงนี้ ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์  
ขอให้ท่านนับวันแต่ของเราท่านไม่รู้เลยว่าเราท าอย่างไร มีผลดีอย่างไร มีประสิทธิภาพอย่างไร  
ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์เชิงประจักษ์ ผมขอเรียนเชิญผ่านไปยังท่านประธานสภาว่า   
ให้ท่านก าหนดวัน ขอเชิญสมาชิกสภาทั้ง 18 ท่าน รวมถึงประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนได้ไป
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ศึกษาดูงาน แล้วเชิญรับประทานอาหารบริเวณที่หลังเขาตรงนั้นว่าเป็นอย่างไร มีกลิ่นหรือไม่  
การคัดแยกขยะด าเนินการอย่างไร บ าบัดน้ าเสียยังไง DOD ที่ลงไปในคลองเป็นอย่างไร ผมคิดว่าตรง
นี้จะเป็นจุดที่เห็นเชิงประจักษ์ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ผมคิดว่าตรงนี้จะได้รับทราบเพราะ
ส่วนใหญ่ที่อ่ืนเขาจะจ้างบริษัทฯ มาในการบ าบัดในส่วนของเทศบาลไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นปีละ  
2 ล้านบาท เราใช้บุคลากรของเทศบาลด าเนินการเอง ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่า
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพหรือไม่ ท างานเป็นอย่างไร จากไหนถึงไหน ผมคิดว่าตรงนี้จะหยุดความ
คลางแคลงใจว่า พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลท างานอยู่ท างานอย่างไร ผมคิดว่าตรงนี้ 
ขอกราบเรียนท่านประธานสภาขอให้จัดทริปสมาชิกสภาเทศบาลลงศึกษาดูงานของเทศบาล แล้วผม
ท าอาหารให้รับประทานเป็นหมูที่เลี้ยงจากเศษอาหารผสมกับหมูป่า (หมูบ้านผสมหมูป่า) ยินดีครับ 
ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วงครับ 

นายวิชยั พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับท่านผู้บริหารที่กรุณานัดแนะ ฝากถึงท่านประธานสภาเราจะลงไปวันไหน เพ่ือเราจะได้
ไปบอกชาวบ้านด้วยว่าที่เราไปศึกษาดูงาน นายกฯ จะท าอาหารเลี้ยงพวกเราจากหมู 2 สายพันธุ์ 
ดีกว่าเราไปศึกษาดูงานต่างบ้านต่างเมือง ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านวิชัย พลายด้วงคงเข้าใจแล้วนะครับ เรื่องบ่อบ าบัดน้ าเสีย นัดแนะวันไหนจะไปศึกษาดูงาน ขอให้
นัดกันเอง 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับคุณปฏิภาณ เสนะคุณ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขาสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานฯ ฝากถามไปยังท่านผู้บริหารนะครับ เป็นวันพุธที่ 18 มีนาคม นี้พร้อม
หรือไม่ครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

เอาอย่างนี้นะครับ ขอให้ผอ.กษิดิศ แสงจันทร์ ไปสอบและกลับมาก่อน ผมคิดว่าคงเป็นอาทิตย์หน้า 
คงได้ฉลองให้ผอ.ด้วย สมารถสอบเป็นผอ. ได้ตอนนี้ไปสัมภาษณ์อยู่ ขอให้เจ้าของสถานที่กลับมาก่อน 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อาคารผสมคลอรีน, 
อาคารโรงงาน RDF หลังเก่า จ านวน 2 หลัง บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล) (กองช่างสุขาภิบาลฯ) กรุณา
ยกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ9 เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง (นายปัญญา จินาวงศ์, นายวิชัย พลายด้วง) 

มติที่ประชุม อนุมัติ 9 เสียง เห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อาคารผสมคลอรีน, อาคารโรงงาน RDF หลังเก่า จ านวน 
2 หลัง บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล) (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 

นายโสภณ โมรา ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
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ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF)  
และโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) (กองช่างสุขาภิบาลฯ)  
เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565 เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง ( RDF)  
และโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) (กองช่างสุขาภิบาลฯ)  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้. 

                                                  หลักการ 
 ขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพ่ือสมทบโครงการดังต่อไปนี้ 
     ๑. สมทบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) เป็นเงิน  ๑๑,๙๘๑,๗๐๐ บาท 
     ๒. สมทบโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) เป็นเงิน ๒๙๙,๕๔๓  บาท 
      รวมเป็นเงินสมทบที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน  ๑๒,๒๘๑,๒๔๓  บาท 

เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท าการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันและเตรียมการจัดการขยะมูลฝอย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ซึ่งในปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าเข้าสู่โรงงาน RDF มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้โรงงาน RDF ที่มีอยู่ ไม่สามารถรองรับกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่โรงงงานได้เพียงพอ 
และทันต่อเหตุการณ์ท าให้ต้องจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าการศึกษาและออกแบบโรงงาน 
RDF หลังใหม่ เพ่ือรองรับกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลการศึกษา
ได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้วและใคร่ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า การที่ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ท าการศึกษาออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอยก็เพ่ือน าผลการศึกษาออกแบบไปขอรับจัดสรรหรือ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือท าการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) หลังใหม่ที่
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับปริมาณขยะได้อย่างเพียงพอทั้งในปัจจุบัน  
และในอนาคตไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี รวมทั้งขอรับจัดสรรงบประมาณรายการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
โรงงาน RDF ด้วย ตามรายงานผลการศึกษาก าหนดไว้และประกอบกับจังหวัดแจ้งให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จัดส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕  การขอรับสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดให้ท้องถิ่น สมทบงบประมาณไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) 
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  -  วงเงินทั้งโครงการ  ๑๑๙,๘๑๗,๐๐๐  บาท 
  -  เทศบาลสมทบ (๑๐%)  เป็นเงิน   ๑๑,๙๘๑,๗๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) 
  -  วงเงินทั้งโครงการ      ๒,๙๙๕,๔๒๕  บาท 
  -  เทศบาลสมทบ (๑๐%) เป็นเงิน        ๒๙๙,๕๔๓   บาท 
  รวบงบประมาณเทศบาลสมทบทั้ง ๒ โครงการ  เป็นเงิน ๑๒,๒๘๑,๒๔๓  บาท 
ส าหรับส่วนที่เทศบาลสมทบจ าเป็นต้องขอก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเกินกว่า
หนึ่งปี งบประมาณ คือ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 
๑๒,๒๘๑,๒๔๓ บาท ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๕ ข้อ ๓๘ การก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ  
จากสภาท้องถิน่และมีรายได้ตามงบประมาณแล้วจึงจะจ่ายได้ 
 ฉะนั้น  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  จ านวน ๑๒,๒๘๑,๒๔๓  บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่น-
หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) และโครงการ 
จ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) (กองช่างสุขาภิบาลฯ) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ9 เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง (นายปัญญา จินาวงศ์, นายวิชัย พลายด้วง) 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสมทบโครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) และโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตขยะ
เชื้อเพลิง (RDF) (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กันจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (กองช่างสุขาภิบาลฯ) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (กองช่างสุขาภิบาลฯ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
 ขอรับความเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย
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กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ท าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ

รวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเตรียมการ

จัดการขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามการรวมกลุ่มพ้ืนที่

ในการจัดการ ขยะมูลฝอย (Clusters) ซึ่ งเทศบาลเมืองทุ่ งสงได้รับมอบหมายจากจังหวัด

นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย โซนที่ ๓ และเป็นการสอดคล้องกับแผนบริหาร

จัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเชิญชวนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เทศบาลได้จัดส่งร่าง

บันทึกข้อตกลงฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มพ้ืนที่พิจารณาและแสดงความคิดเห็น  

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือไม่ ให้แจ้งเทศบาลเมืองทุ่งสงทราบ ซึ่งได้รับแจ้งจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนแล้วว่าเห็นด้วยและยินดีเข้าร่วมท าบันทึกข้อตกลงฯ ในการท าบันทึก               

ข้อตกลงฯ ครั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง จะน าบันทึกข้อตกลงฯ ไปเป็นเอกสารประกอบการขอรับ

จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม

พ้ืนที่ (Clusters) ด้วย และเนื่องจากการด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงฯ เป็นการร่วมมือกันจัดท า

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภาท้องถิ่นก่อน จึงจะท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะได้ 

 ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจก าหนดในการท าความ

ตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภา

เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดขอรับความเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกันจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (กองช่างสุขาภิบาลฯ) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (กองช่าง
สุขาภิบาลฯ) 
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นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU) (กองช่าง) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU) (กองช่าง) ตามหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้.- 

 

 

 

 
หลักการ 

          ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖3 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐  BTU  

ประจ าศูนย์บริหารจัดการน้ าเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน        ๒๑,๐๐๐.-บาท 
      รวมเป็นเงิน        ๒๑,๐๐๐.-บาท 
 
โอนลด     
กองช่าง 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวด เงินเดือน  
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐.-บาท 
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           รวมเป็นเงิน  ๒๑,๐๐๐.-บาท 

เหตุผล 
          ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 
          เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์จัดซื้อ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU ประจ าศูนย์บริหารจัดการน้ าเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 
๒๑,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ดังกล่าว งบประมาณ ๒๑,๐๐๐.-บาท (สองหมื่น-
หนึ่งพันบาทถ้วน) 
          ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณา

อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU) (กองช่าง) 
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU) (กองช่าง) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว) (กองการศึกษา) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่าย
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เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว) (กองการศึกษา)  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

                                                         หลักการ 
 

       โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับมัธยมศึกษา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว 
ขนาด 45 ซม.X150 ซม.X75ซม.          เป็นเงิน     89,500   บาท 
 

                                              รวมเป็นเงิน   89,500   บาท 
  โอนลด 
  กองการศึกษา 
  แผนงาน การศึกษา 
  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา   
   - ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล 2 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนดิจิตอล 2 จ านวน 17 ชุด เป็นเงิน  32,50๐  บาท 
   - ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล 3 

         เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนดิจิตอล 3 จ านวน 27 ชุดเป็นเงิน 57,00๐ บาท 
 

                                                      รวมเป็นเงิน    89,500   บาท 
                                       เหตุผล 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีการจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน
เพ่ิมมากขึ้น แต่เนื่องจากยังขาดโต๊ะพับอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน การจัดนิทรรศการ  การประกวดแข่งขันโครงงานต่างๆ ของนักเรียน หรือการจัดการ
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว ในวงเงินงบประมาณ 89,5๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
                  - โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัวขนาด 45 ซม.X150 ซม.X75ซม. (กว้าง x 
ยาว x สูง) Top ท าจากโฟเมก้าสีขาวชนิดไม้ตัน มีหมุดปรับระดับความสูง-ต่ า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด      
   

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณา
อนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
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ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว) (กอง
การศึกษา) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว) (กองการศึกษา) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต จ านวน 
100 ตัว) (กองการศึกษา) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต จ านวน 100 ตัว) 
(กองการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

 หลักการ 
 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับมัธยมศึกษา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต จ านวน 100 ตัว 
ขนาด 60 ซม.X180 ซม.X75 ซม.      เป็นเงิน     219,000   บาท 
 

                                          รวมเป็นเงิน   219,000   บาท 
  โอนลด 
  กองการศึกษา 
  แผนงาน การศึกษา 
  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา    
   - ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล 2 

       เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนดิจติอล 2 จ านวน 17 ชุดเปน็เงิน 219,00๐ บาท 
 

                                                             รวมเป็นเงิน  219,000 บาท       
                               เหตุผล 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีการจัดการเรียน
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การสอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน
เพ่ิมมากขึ้น แต่เนื่องจากยังขาดโต๊ะพับอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมการจัดการเรียน  
การสอน การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันโครงงานต่างๆ ของนักเรียน หรือการจัดการ
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะพับ
อเนกประสงค ์ขนาด 6 ฟุต จ านวน 100 ตัว ในวงเงินงบประมาณ  219,0๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น-
เก้าพันบาทถ้วน)  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
      -  โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต จ านวน 100 ตวั ขนาด 60 ซม.x180 ซม.
x75 ซม. (กว้างxยาวxสูง) Top ท าจากโฟเมก้าสีขาวชนิดไม้ตัน มีหมุดปรับระดับความสูง-ต่ า  
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบทราบราคาจากท้องตลาด  
   

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
ที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต จ านวน 
100 ตัว) (กองการศึกษา) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต จ านวน 100 ตัว) (กองการศึกษา) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โต๊ะสี่เหลี่ยม จ านวน 250 ตัว)                         
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โต๊ะสี่เหลี่ยม จ านวน 250ตัว) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
  ขอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ในหมวดค่า
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ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยม 
ขนาด 1.20x1.20x0.75 ซม. จ านวน 250 ตัว เป็นเงิน 625,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  ตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวีดนครศรีธรรมราช 
ตามล าดับและนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศบังคับเป็นเทศบัญญัติ ไปแล้ว ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20x0.75 ซม. จ านวน 250 ตัว เป็นเงิน 
625,000.00 บาท(หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  เนื่องจากขนาดของครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องและเหมาะสมในการใช้งาน จึงขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
สี่เหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จ านวน 100 ตัว และค่าจัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00x1.00 
เมตร จ านวน 150 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 625,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขท่ี 11/63 ตามรายละเอียดข้อความดังนี้ 
 
 
       
  ข้อความเดิม 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

- โต๊ะสี่เหลี่ยม จ านวน 625,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยม 
ขนาด 1.20x1.20x0.75 ซม. จ านวน 250 ตัวเป็นเงิน 625,000.00 บาท 

- ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากมีความ จ าเป็นต้องซื้อ
ตามราคาท้องถิ่นในจังหวัดหรือท้องถิ่นอ่ืน 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 549 แผนสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รวมเป็นเงิน 625,000.-บาท 
  1. โต๊ะสี่เหลี่ยมพร้อมขาเหล็กพับได้  
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยม  ขนาด 1.20x1.20 เมตร จ านวน 100 ตัว  
                        - ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องซื้อตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัดหรือท้องถิ่นอ่ืน 
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                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 549 แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  2. โต๊ะสี่เหลี่ยมพร้อมขาเหล็กพับได้  
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00x1.00 เมตร จ านวน 150 ตัว  
                        - ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องซื้อตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัดหรือท้องถิ่นอ่ืน 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 549 แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าแจงงบประมาณรายจ่าย ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน      
ให้เป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โต๊ะสี่เหลี่ยม จ านวน 250ตัว)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (โต๊ะสี่เหลี่ยม จ านวน 250ตัว) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ (เพ่ิมเติม) เรื่อง ขอความเห็นชอบการรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เขาปรีดี (กองการศึกษา) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ญัตติ (เพ่ิมเติม) เรื่อง ขอความเห็นชอบการรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี (กองการศึกษา) 
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.-                                

                                                หลักการ 

  ขอรับความเห็นชอบรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี  

                                                เหตุผล 

 ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี ได้ท าการเปิดให้บริการดูแลเด็กเล็กและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี โดยใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่จัดอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งจัดกิจกรรม
ต่างๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 จนถึง ปัจจุบันรวมเป็นเวลา 22 ปี ท าให้ตัวอาคาร มีสภาพเสื่อม
โทรมช ารุด และรูปแบบของอาคาร  ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้สอยตามหลักเกณฑ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็กและทรัพย์สินของทางราชการ เช่น หลังคา และฝ้าเพดาน
ช ารุดผุพัง เมื่อฝนตกมีน้ ารั่วซึม ห้องส้วมช ารุดใช้การไม่ได้ และไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ของอายุเด็ก ตัว
อาคารช ารุด แตกร้าว รวมทั้งประตู และหน้าต่างช ารุดไม่สามารถปิดได้ จึงมีความจ าเป็น   
ที่จะต้องรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกเพ่ือความปลอดภัยต่อเด็ก และจะท าการก่อสร้างอาคาร 
หลังใหม่ทดแทน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
รายการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเขาปรีดี จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,470,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  จึ ง
เรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พิจารณาเห็นชอบในการรื้อถอน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ญัตติเรื่อง ของรับความเห็นชอบการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี ด้วยหลักการแล้ว  
ให้รื้อถอนด้วยเหตุผลว่าช ารุดเป็นเวลา 22 ปีแล้ว ผมก็เห็นด้วยเห็นมาตั้งนานแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเขาปรีดีน่าจะสร้างก่อนหน้านี้นะครับผมว่า ศูนย์เด็กเล็กอันตรายต้องให้แข็งแรงอยู่เสมอ อันนี้
พรรคพวกก็แจ้งมาวันก่อนว่าช ารุดทรุดโทรม ได้เข้าญัตติมาอย่างนี้ฝ่ายบริหารน าเข้ามาก็ดีแล้ว 

 

 อยากเรียนถามว่าในขณะก าลังก่อสร้าง จะให้เด็กไปเรียนที่ตรงไหน จะได้ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบ 
เวลาเขาถามครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา วันนี้ท่านก็ไปร่วมดูแล้ว สมาชิกหลายท่านรวมถึงผู้บริหาร ของกองฝ่าย 
ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนเขาปรีดีเห็นชอบว่าจ าเป็นต้องรื้อถอนแล้ว ให้เด็กไปเรียนส ารอง
ที่ศาลาชุมชนเขาปรีดีเป็นการชั่วคราวจนกว่าการก่อสร้างเสร็จครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาปรีดี 
(กองการศึกษา) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (โต๊ะสี่เหลี่ยม จ านวน 250ตัว) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 ญัตตอ่ืิน ๆ  สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามผู้บริหารบ้างครับ 
เชิญคุณวิชัย พลายด้วงครับ 

นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ในวาระอ่ืนๆ มีปัญหาของชาวบ้านต้องพูดคุยกันให้จบ ขอบคุณครับ  
จริงๆ เรื่องนี้ ผมอยากจะเรียนว่ามีข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้าน ผมเห็นใจที่พ่ีน้องประชาชนทุกชุมชน  



24 
 

ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ก็ไม่มีการร้องเรียน แต่ที่ผมถูกร้องเรียนมา
เพราะอย่างน้อยที่สุด ผมก็อยู่ในชุมชนหลังโรงพยาบาลพ่ีน้องชุมชนหลังโรงพยาบาลได้ร้องเรียนมา 
หาผมเขียนแบบร้องเรียน ร้องขอมาเพ่ือให้ทางเทศบาลหรือให้ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลปรึกษา
กับนายกฯ ว่าเราจะท าอย่างไร เรื่องมีอยู่ว่า 
               เนื่องด้วยประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนขาดภาวะผู้น าดังนี้ 
     1. ทุจริตต่อหน้าที่เอาผลประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้อง 
     2. ขาดความสามัคคีภายในชุมชน 
     3. ไม่พัฒนาชุมชน ปล่อยให้พ้ืนที่ขาดระบบ ระเบียบ ปล่อยให้หม้อแปลงไฟฟ้าถูกตัดโดยใช้การ
ไม่ได้ ท าให้พ่ีน้องประชาชนที่จะใช้ศาลาชุมชนได้รับความเดือดร้อน พ้ืนที่ห้องน้ า ซึ่งเป็นของ
โรงพยาบาลทุ่งสง แต่ที่เราใช้ได้เพราะเป็นความอนุเคราะห์ของโรงพยาบาลทุ่งสง อย่างน้อยที่สุดพ่ีน้อง
ประชาชนต่างถิ่นที่มาพ่ึงพาจะขอใช้ห้องน้ าห้องท่าก็ไม่ได้ เลยมีหนังสือร้องเรียนมาถึงผม อยากให้
ผู้บริหารด าเนินการจัดการ จะต้องท าอย่างไร และโดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชนในชุมชนหลังโรงพยาบาล 
และอย่างน้อยที่สุดผมขอโทษท่านประธานชุมชนฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่สนองตอบนโยบายของเทศบาลอย่าง
เต็มก าลัง แต่มันเกิดปัญหาอย่างนี้อยากให้ท่านนายกฯ ฝ่ายผู้บริหาร ได้ให้ค าปรึกษาว่าจะท าอย่างไร
เพราะเรื่องที่ร้องเรียนมา จากข้อมูลน่าจะเป็นความจริง 90% อย่างน้อยผมขออนุญาตขอบคุณ
ประธานองค์การบริหารชุมชน และประธานชุมชน มาร่วมรับฟังสภาในวันนี้ 
     อย่างน้อยวันนี้ชุมชนแต่ละชุมชนไปศึกษาดูงานอย่าให้ผมต้องพาดพิงไปถึงผู้บริหารที่ให้งบประมาณ
ไปใช้จ่ายตรงนี้ อย่าให้เขาพาดพิงมาที่เราอีก อย่างน้อยที่สุด คณะกรรมการที่ไปศึกษางาน ต้องเอา
ประโยชน์สูงสุดที่ไปศึกษาดูงานกลับมาพัฒนาท้องถิ่น แต่ ณ วันนี้ชาวชุมชนเดือดร้อน  

จะให้เราแก้ปัญหาอย่างไร หรือจะให้ท่านนายกฯ หรือผมเข้าไปดูแลอย่างไร ผมไม่เข้าใจครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา โดยข้อเท็จจริงคณะกรรมการชุมชนโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภา  
ท่านก็เคยเป็นอดีตประธานชุมชน ผมคิดว่าในพ้ืนที่เราต้องคุยกัน สร้างความรัก ความสามัคคีเป็น
เบื้องต้นก่อน เรื่องนี้ผ่านสภามันก็ไม่ถึงผมอยู่ดี ผมคิดว่ามันน่าจัดการตรงนั้นก่อน จัดการไม่ได้
อย่างไรผ่านตามระบบมา ไม่ได้เป็นเรื่องยาก สามารถแก้ไขได้ 
     ห้องน้ าสาธารณะทั้งหมดของเรา ผมสั่งด าเนินการหมด มีกระดาษ มีสบู่ ฯลฯ ก่อนที่จะมีไวรัส  
,โคโรน่าซะอีก ตอนนี้เราจะเห็นว่า เรามีการเตรียมการ เตรียมเมือง ดังนั้นชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่ง  
ผมคิดว่าประเด็นนี้ท่านต้องเคลียกันภายในก่อน เคลียภายในไม่ได้ท่านก็ว่ามาตามระบบ ผมคิดว่า
ตรงนี้คนที่อยู่ภายใน น่าจะพูดได้เป็นญาติ เป็นพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง เคยดูแลซึ่งกันและกันมาก่อน  
ถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน ผมคิดว่าในชุมชนตรงไหนก็ไม่มีปัญหา เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่า
คนนั้นพวกคนนี้ คนนั้น โดยเฉพาะผู้บริหารเทศบาลเราไม่เคยคิดอย่างนั้น ท่านบอกมาผมก็ท าให้
ท่านทุกอย่าง ถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์สุขให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลท าให้หมด ไม่เคยคิด
แบ่งพรรคแบ่งพวก ดังนั้น ผมคิดว่า ในกรณีนี้ท่านในฐานะผู้น าชุมชน ซึ่งจริงๆ แล้วสมาชิกสภา
เหนือกว่าคณะกรรมการชุมชน ประธานชุมชนฯ ท่านสามารถที่จะประสานงานในเทศบาล ในพ้ืนที่
ได้ ผมคิดว่าตรงนี้เป็นก าลังส าคัญที่จะท าให้พ้ืนที่ได้รับการพัฒนา ท่านเห็นหรือไม่ว่า สมัยแรกที่
ท างานร่วมกัน คูในชุมชนทั้งหมดก็จัดสรรทันที น้ าจากหลังวัดออกไปไม่ได้ ได้ไปดูก็รู้มีการก่อสร้าง
น้ าออกไปไม่ได้ด้านหลังเขาถ้ าตลอดและเลียบทางรถไฟ แต่รื้อออกหมดก็ไม่สามารถเทปูนข้างล่างได้ 
เราต้องให้เวลา บางครั้งต้องเข้าใจผู้ที่ก่อสร้าง อดทน 2 – 3 เดือนก็จะด าเนินการในส่วนนั้น 
ได้รวดเร็วนะครับ เพราะทางอ่ืนไปไม่ได้เราไปดูแล้วต้องเห็นใจ 
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     ดังนั้นทั้งหมดนี้เราต้องช่วยกันแก้ คิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องเล็กไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โต ก็ยินดีครับ 
ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมปัญญา จินาวงค์ ในวาระอ่ืนๆ อยากเรียนถามท่านประธานฯ
ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เรื่องนี้ส าคัญมากครับ ประชาชนสอบถามมายังผม ฝ่ายบริหารมีนโยบาย
อย่างไรกับการรับมือเชื่อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด -19 ที่ก าลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้ครับ  
ท่านประธาน ประชาชนตื่นตระหนกกันใหญ่เรื่องนี้ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมคิดว่าทุกคนต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน อย่างน้อยป้องกันโดยฉีดสเปรย์ 
ยาฆ่าเชื้อ กินร้อน ช้อนกลาง แต่ขณะนี้เปลี่ยนเป็นช้อนใครช้อนมัน ผิดคิดว่าข้าวจานเดียวนั่งกิน
รวมกัน เกิดจากเชื่อถือในวันนี้เราจะเปิดแบบบุฟเฟ่ต์นั่งตักแล้วแต่ถนัด ผมเชื่อว่าท่านเลขาฯ  
สภาไปกทม.บ่อยผมไม่ไว้วางใจก็อาจจะบอกว่าไม่เข้าใกล้อยู่ห่าง 4 เมตร อยู่ที่ความเชื่อถือ 
ของแต่ละบุคคลอยู่ที่ตัวของเราเองเป็นอันดับหนึ่ง เทศบาลเมืองทุ่งสงของเราทุกสถานที่ที่เป็น
สาธารณะทั้งหมด ฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมด โรงเรียนสอบเสร็จปิดหมด 1 เดือนร่วมกับทางจังหวัดนี้ 
เป็นเบื้องต้นที่สกัดกั้นไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายคนและมาชุมนุม ยกเลิกงานขนมจีนหม้อยักษ์  
งานสงกรานต์ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของคนที่มารวมกันจ านวนมากนะครับ 
ท่านจะเห็นว่ากิจกรรมหลายๆอย่างเลื่อนออกไปหมด แต่เทศบาลในฐานะที่ท างานบริการประชาชน
เราหยุดไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงกับการลงไปตรวจสอบ สอบสวนที่มีข่าวมีคนที่กลับมาจากเกาหลี  
มาพักอยู่ในหมู่บ้านพัฒนา (ยกตัวอย่าง) ตรวจสอบหลังไม่ได้มาอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาแต่ทะเบียนบ้านอยู่ 
ตัวอยู่ร่อนพิบูลย์ แต่ขณะนี้ไปรายงานตัวที่กทม.แล้ว แต่ถ้าการสอบสวนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้ว
เทศบาลไม่รู้ที่มาที่ไป โลกโซเชียลออกไปท าให้ตื่นตระหนกแล้วก็กระจ่ายข่าวออกไปท าให้ทุกคนผวา 
เหมือนกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนรัตนศึกษา ที่ไปประเทศเกาหลีกับครอบครัว ซึ่งตรงนั้นเป็นการ
ลงโทษทางโซเชียว ท าให้พ่ีน้องประชานชนไม่กล้าเข้าไปซื้อของ ,ใกล้ชิดที่ร้านของเขา ทุกคนก็
ตระหนักหมด แต่การสอบสวนจากโรงพยาบาล เราก็กระจายข่าวไปว่าไม่มีเชื้อ แต่ก็ยังไม่เชื่อว่า
โรงพยาบาลทุ่งสงสามารถตรวจสอบได้จริง มีคุณภาพ ต้องส่งผลไป โรงพยาบาลจุฬา ผลปลอดเชื้อ 
100% แต่ในขณะที่ด าเนินการอยู่จนกว่าจะได้รับค าตอบจากโรงพยาบาลเท่ากับพิพากษาครอบครัว
ของเขาไปแล้ว เป็นเรื่องที่ทุกคนร่วมกันตระหนักอย่าตระหนกเกินเหตุจนท าให้ทุกอย่างหยุดการ
เคลื่อนไหว พอเกิดเหตุการณ์นี้ เศรษฐกิจโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย อิตาลี ปิดประเทศท าให้ทุก
อย่างหยุดการเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ ขณะนี้เทศบาลลงไปกระจายให้ความรู้กองสาธารณสุขฯ  
เอง เตรียมพร้อมทุกอย่างจนน้ ายาต่างๆ หมด ของก็ขึ้นราคาผมคิดว่าตรงนี้ทุกคนต้องร่วมกันให้
ความรู้ โดยเฉพาะตัวเองต้องเซฟไว้ก่อนท าอย่างไร ทุกอย่างหลังจากสอบสวนตรวจสอบท าหลักฐาน
ส่งมาให้ผม ให้เทศบาลท าหลักฐานเพื่อจะได้ชี้แจงว่าเราได้ด าเนินการอะไรบ้าง 
     ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเป็นก าลังใจ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ พยาบาลของเรามีน้อย 
โดยเฉพาะหลาดชุมทาง ได้รับความร่วมมือจากพยาบาลโรงพยาบาลธนบุรี , โรงพยาบาลทุ่งสง, 
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หมอล้วน, โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง มาร่วมให้ความรู้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ แมส ท าให้เกิด
ความรู้ขึ้นมา ซึ่งตรงนี้ของคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้คุยเรื่องตรงนี้ก็ได้บอกทุกคนด้วยว่า ดื่มเหล้า  
แก้วใครแก้วมันแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโคโรน่า ต้องระวังในการโภชนาการ ล้างมือให้สะอาด ขอบคุณครับ
ท่านประธานฯ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่มีรถประกาศว่าให้ไปตรวจเช็คโรงพยาบาลใกล้บ้าน เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ขออนุญาตให้ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยตนเอง 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผอ.นงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ 

นางนงนภัส น าผล 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

กราบเรียนท่านประธานฯ และสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตที่ท่านประธานฯ ได้สอบถามถึงเรื่องรถ 
ที่ประชาสัมพันธ์ให้ไปตรวจ ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใดคงไม่ใช่ทางกองสาธารณสุขฯ แน่นอน 
เพราะไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกขนาดนั้นทางกองฯ จะแนะน าให้ดูแลตัวเอง เหมือนกับท่านนายกฯ 
ได้พูดรายละเอียดตรงนี้ รับไปดูแลตรวจสอบให้อีกครั้ง การไปตรวจเช็คด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายที่แพงมาก 

 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ขออนุญาตท่านประธานฯ รถที่ประชาสัมพันธ์จะบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเบื้องต้น 
     1. วัดความร้อนของตัวเองเกิน 37.5 - 38 องศาแสดงว่าเริ่มมีอาการและเจ็บคอ ปวดหัว ทานอะไร
ไม่ได้ ให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลทุ่งสง นี่คือหมายถึงว่า เขาประชาสัมพันธ์ 
ผู้ที่เริ่มมีอาการลักษณะอย่างนี้ 
     2. ถ้าเป็นไข้ รู้ว่ามีอาการแบบนี้ติดเชื้อโควิด2019 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราตระหนกตื่น
กลัวไปที่โรงพยาบาลเค้าจะคิดว่าตรวจรักษา แต่ถ้าเป็นฟรีคงเข้าใจนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

วันนี้ทราบข่าวว่ามีข้าราชการโอนย้ายมา 1 ท่าน ขออนุญาตให้มาแนะน าตัวเองด้วยครับ 

น.ส.อนุสรา ข าจิตต์ 
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 

สวัสดีคะ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และคณะผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนต่าง ๆ  
ดิฉัน นางสาวอนุสรา ข าจิตต์ สังกัดส านักปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ย้ายมาจากเทศบาลนครภูเก็ต 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ในฐานะรับผิดชอบความเดือดร้อน 
ของประชาชน ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเกือบจะทุกวันท่านประธานครับในวาระอ่ืนๆ อยากจะฝาก 
ไปยังฝ่ายบริหาร ฝากไปครั้งหนึ่งแล้วประชุมครั้งก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ด าเนินการสอบถามไปยังกองฝ่าย
ที่รับผิดชอบบอกว่า ยางไม่ได้ซื้อ ยังไม่มา เรื่องนี้ส าคัญครับอย่าปล่อยให้ยางแอสฟัลส์หมดครับ  
ต้องซื้อมาใช่ช่วงฤดูแล้งอย่างนี้ ถ้าลาดยางแล้วมันจะแข็งแรงกว่าฤดูฝนที่ผมฝากท่านนายกฯ  
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ไปครั้งก่อน 
     1. ถนนสาย ซ.1 บ้านในหวังไปออกโรงงานเตยหอม หลุมใหญ่มากยังไม่ได้ด าเนินการ  
อยากจะให้ปูพื้นไปเลย หรือว่าจะท าใหม่ก็ได้นานแล้ว ผมจ าได้ตั้งแต่สมัยนายกฯพันเอกชุมพล จินดา
โชติ ถนนสายนี้ครับ นับดูได้เลยเป็นเวลากี่ปีแล้ว ถ้าซ่อมไปก่อนก็จะดีเหมือนกัน 
     2. ถนนสายที่ผมฝากท่านายกฯ ไปวันก่อน บ้านในหวัง ซ.2 สายบ้านประธานชุมชน ก็ช ารุด 
ควรจะซ่อมแซมให้ใช้ได้ก่อน 
     3. ถนนในหวัง ซ.4 ข้างบ้าน สท.โสภณ เมืองทรัพย์ มีรถบรรทุกดิน ท าให้ถนนยุบตรงนั้น  
อยากให้ซ่อมแซมก่อน 
     และไฟฟ้าบริเวณตรงนี้อันตรายมาก ไฟฟ้าสายเรท R หน้าสวนมีเจ้าหน้าที่มาซ่อมแล้วบริเวณตรง
กลาง ยังเหลือหัว  - ท้ายตรงข้ามปั้มปตท.หน้าคริสจักร อยากให้มีไฟติด 3 หลอด 3 เสา  
ตรงกลางไม่อันตรายแต่ เมื่อออกไปทางร่วมของ ถนนเอเชีย บริ เวณดังกล่าวมืดและแคบ  
รีบไปด าเนินการให้เน้นการด่วน กี่วันถึงจะได้ฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารไฟดับมา  
เป็นปีแล้วครับ หรือว่าไม่มีอุปกรณ์วัสดุ ด าเนินการฝ่ายบริหารช่วยด้วยครับ ประชาชนบอกผมมาตลอด 
ผมก็มาบอกทุกครั้งเวลามาประชุม ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับท่านนายกฯ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ขอบคุณท่านประธานฯ ผอ.กองช่าง ก็นั่งอยู่ในห้องประชุม จริงๆน่าเชิญช่างไฟฟ้ามาด้วย จะได้รับรู้
ด้วยว่านายกฯ สั่งแล้วขาดเหลืออะไร ยางสั่งซื้อแล้วมันไม่ได้ขาด ซ่อมมันมีอยู่แล้วหากไปราดยางเป็น
สายๆ คงไม่พอแต่ว่าของเรางานเฉพาะหน้ามันเยอะ ท่านเคยอยู่ ท่านก็รู้ มีงานด่วนเข้ามาต้องรีบ
ด าเนินการให้จมในทันทีหลายหน่วยงานที่ประสานมา ท่านเองเคยอยู่ในกองช่างเดิมท่านเองก็ทราบ
งานของกองช่างเป็นกองที่รับหน้า นายกฯสั่งเองก็ยังไม่ได้ทุกเรื่องหากมีงานเร่งด่วน เราต้องเข้าใจ 
เหมือนที่ผมบอกว่าพนักงานเทศบาลเองก็ท างาน24ชั่วโมง ไม่มีหยุดเสาร์  - อาทิตย์ ก็จ าเป็น 
และขณะนี้เราก็เห็นแล้วครับว่าคนงานฝีมือค่อนข้างน้อย เราต้องเอาคนเก่ามา มีแต่เกษียณขอให้
เข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ยังไงก็แล้ว ข้อเสนอทั้งหมดจะรับไปด าเนินการให้ แต่ท่านก็ช่วยเร่งผมด้วย 
แต่ในกรณีหลายๆอย่างที่ท าแล้วท่านบอกด้วย ข้าราชการที่นั่งอยู่ตรงนี้จะได้มีก าลังใจ งานที่ท าแล้วดี
แล้วไม่มาบอก มีแต่มาบอกให้ด าเนินการเพียงอย่างเดียว ท าให้ขาดก าลังใจโดยเฉพาะ ผอ.กองช่าง 
ต้องรับหน้าทุกเรื่อง กองต่างๆไปส ารวจโรงเรียนต่างๆยังไม่เสร็จ ถูกต่อว่ามามากมาย ผมถือว่าวาระ
อ่ืนๆ เป็นวาระที่เป็นประโยชน์ ทุกคนบอกได้เลยไม่ได้เป็นปัญหา ขยะตกค้างไม่ได้ไปเก็บกี่วันอะไร
ต่างๆ บอกได้หมด ขอให้ท่านบอกทุกอย่าง ไม่ต้องห่วง ยินดีรับ ช้าตกบกพร่องอย่างไรขอให้เตือนกัน 
เตือนได้ทุกเวลา 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ของผม ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ครับ 

นายปัญญา  จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบขอบคุณท่านนายกฯ ผมท างานคู่กับท่านตั้ งแต่ท่านเป็นเทศมนตรี ไม่ว่าจะเรื่องน้ าท่วม  
ถนนหนทาง ดูแลส ารวจกับท่าน นี่คือแบบอย่างของคนที่ท า งานจริง โทร ไลน์ ท าให้ทุกเรื่อง  
เพราะประชาชนร้องเรียนมา เราเป็นตัวแทนของประชาชน จะต้องด าเนินการทุกเรื่อง ได้บ้างไม่ได้บ้าง 
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บางครั้ง ต้องใช้ระยะเวลานาน 3 – 4 เดือน ลอกคูระบายน้ าที่นาเหนือ, หน้าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 
ชาวบ้านได้ รับความเดือนร้อน ผู้ รับเหมาไม่ มาด าเนินการ ขอบคุณท่าน ที่ท่านบอกว่างาน 
เสร็จแล้วก็ให้บอกด้วย จะได้เป็นก าลังใจ ในการท างาน ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องนี้เป็นส่วนมาก ตัวผมเองก็เจอมาเยอะปัญหามากมาย พอท าเสร็จแล้วไม่โทรมาบอก หายเงียบ 
ผมเจอมาเยอะตรงนี้ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะผู้บริหารอีก เชิญครับ 
-  ไม่มี      - 

ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 
ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

 
ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
                                   ลงชื่อ            ปฏิภาณ เสนะคุณ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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   ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายโสภณ  โมรา) 
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