
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่ 30 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. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

6. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   7. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

8. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

9. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

10. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

11. นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ เมืองทรัพย์  

๑2. นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา จินาวงศ ์  

๑3. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายจิตติ พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

4. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ รองนายกเทศมนตรี วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

5. นางสาวสมฤดี หวังวาณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมฤดี หวังวาณิชชากร  

6. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

7. นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัด ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ  

8. นางนุชนารถ ช่วยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นุชนารถ ช่วยอุปการ  

9. นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์  

10. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

11. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

12. นางทิพวัลย์ รตันพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธ์  

13. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

14. นายสุจินต์ สมทรง ประธานชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

15. นางอารีย์ สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพ อารีย์ สุวรรณา  

16. นางสาวศศิธร หนูดี พยาบาลวิชาชีพ ศศิธร หนูดี  

17. นางสาวอันธิกา ธนาวุฒ ิ เภสัชกรปฏิบัติการ อันธิกา ธนาวุฒ ิ  

18. นางอารีย์ รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการฯ อารีย์ รักษ์ศรีทอง  

19. นางฐาปนี จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ฐาปนี จ านงลักษณ์  

20. นายโชคดี อ้ิววังโส ผู้อ านวยการโรงเรียน ท.3 โชคดี อ้ิววังโส  

21. นายจิตติโชค ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพ จิตติโชค ป่ากว้าง  

22. นายสมเจตน์ เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส สมเจตน์ เทพคง  

23. นางสาวอนุสรา ข าจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุสรา ข าจิตต์  

24. น.ส.จารุวรรณ แทรกสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนรีสอร์ทฯ จารุวรรณ แทรกสุข  

25. นางวิภาสิณี เมืองทรัพย์ ครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ วิภาสิณี เมืองทรัพย์  

26. จ.อ.ณัฏฐ์ อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจ ณัฏฐ์ อัศวเรขา  

27. นางชมพูนุท รัตนสุภา พนักงานจ้าง ส านักปลัด ชมพูนุท รัตนสุภา  

28. นายณรงค์ศักดิ์ จินดาเรือง ประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งสง ณรงค์ศักดิ์ จินดาเรือง  

29 นางจ าเรียง อ่วมชม พนักงานจ้าง ส านักปลัด จ าเรียง อ่วมชม  
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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 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
3/2563 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  
                        2563 ประชุมเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1  
                        ปีงบประมาณ เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดิน    
                        พัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) (กองช่าง)                 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
                       ท้องถิ่น (แทนต าแหน่งที่ว่าง) (กองวิชาการ) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของ ค่าเช่า 
                       อาคารโรงเรือน ของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ญัตติเพ่ิมเติม)   

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติอ่ืนๆ  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียนเชิญท่านนายกฯ พูดถึงสถานการณ์โควิด-19 ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลที่รักทุกท่าน ผมจะขอรายงาน
สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ที่เราได้ประสบทั้งประเทศ ทั้งโลก ในขณะนี้ ในการด าเนินการ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการอย่างไร ผมจะขอรายงานต่อสภาแห่งนี้นะครับ 
     สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 วันที่ 30 
มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
ดังนั้น การระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ท าให้มีความกระทบกระเทือน เฉพาะประเทศไทยและการ
ด าเนินการของเทศบาลเมืองทุ่งสงด้านสาธารณสุข สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 
     วันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีการประชุม อสม. ให้ความรู้และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
ควบคู่กับส ารวจลูกน้ ายุงลาย ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกๆ ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนตลาดสด 
     วันที่ 31 มกราคม 2563 ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการป้องกันตนเองในโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด 

- สอนล้างมือบ่อยมากขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
- คัดกรองเด็กท่ีอาการไข้หวัดให้หยุดเรียน รักษาให้หายแล้วค่อยมาโรงเรียน 
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     วันที่ 27 มกราคม 2563 ร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น สถานประกอบการ โรงแรม แมนชั่น 
- ให้ตั้งจุดบริการหน้ากากอนามัยให้คนที่มีอาการไข้หวัด (ในขณะนั้นสวมหน้ากาก) 
- ให้ตั้งจุดบริการเจลล้างมือ 
- แนะน าวิธีการท าความสะอาดสถานที่ จุดสัมผัสต่างๆ ได้แก่ ลูกบิดประตูห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ 

ซึ่งทางเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยเฉพาะห้องน้ าสาธารณะในทุกสถานที่  ไม่ว่าในเขตเทศบาล  
จุดสวนสาธารณะ โรงเรียนทุกแห่งซึ่งเรามีนโยบายในการที่จะมีเจลล้างมือ กระดาษทิชชู ประจ าห้องน้ า  
แต่เราได้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลนั้นมีแอลกอฮอล์เช็ดลูกบิดกลอนประตู  ขอบหน้าต่าง ขอบประตู
ทั้งหมด เพ่ือที่จะเป็นการเพ่ิมการดูแลในจุดห้องน้ าทุกจุดครับ 
     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

- จัดรถประชาสัมพันธ์ ลงเว๊ปไซด์ของเทศบาล 
- มีป้ายประชาสัมพันธ์จุดใหญ่ 2 จุด คือ ทางเข้าเขาปรีดี และสี่แยกหอสมุด 
- ป้ายประชาสัมพันธ์จุดเล็กอีก 22 จุด 

     ด้านการปฏิบัติการ 
          ตั้งจุดบริการเจลล้างมือ 
            1. ณ ส านักงานเทศบาลทุกจุด ที่มีการบริการทุกกองฝ่ายและส านักงาน 
            2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตลาดสด 15 จุด 
          ติดตั้งอ่างล้างมือ 
            1. ตลาดสด 3 จุด 
            2. สถานีขนส่งย่อย 2 จุด 
            3. สถานีรถไฟ 1 จุด 
          ตั้งจุดคัดกรอง 
            คัดกรองนักเรียน หน้าส านักงาน สถานีรถไฟ และมีการให้ความรู้ให้ทางการรถไฟ 
คัดกรองเองในขณะนี้ 
            อุปกรณ์ครบทุกสถานที่ สถานีขนส่งย่อย และตลาดสด ซึ่งมีการตรวจคัดกรองตลอด 
ในเวลาท าการ 
          การท าความสะอาด (Big Cleaning Day) 
            ทั้งเทศบาลเมืองทุ่งสง รวมถึงหน่วยงานราชการที่ขอมานะครับ ซึ่งขณะนี้มีขอเข้ามา  
แต่ต้องล าดับคิวไป เพราะคิดว่าเป็นความร่วมมือบูรณาการท างานร่วมกัน เช่น ศาลจังหวัดทุ่งสง 
โรงพยาบาลทุ่งสง สถานีรถไฟ ในส่วนของเทศบาลนั้น เราได้ด าเนินการ สถานีขนส่งย่อย  
ของเทศบาลทุ่งสงเอง โรเรียนและส่วนสาธารณะ บริเวณถนนที่จะท าไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง  
และรณรงค์ให้ท าความสะอาดส านักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โดยใช้ไฮเตอร์ผสมน้ าเช็ดท าความ
สะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ตลอดเวลานะครับ เพ่ือที่จะเตรียมการป้องกันเชื้อที่อาจจะมีติดมาจากผู้ที่สัญจร  
ไปมาได้ 
          หน้ากากอนามัย 
            ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงเองจะแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล 30,500 คน โดยส่ง
ให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนทางไปรษณีย์ ที่ เป็นข้อมูลครัวเรือนประชากรจากทะเบียนราษฎร  
ซึ่งขณะนี้จากการด าเนินการตามงบประมาณของกรมส่งเสริมทางเทศบาลได้กระจายให้โรงเรียน  
กองฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนทั้ง 20 ชุมชน รวมถึง อสม. และจิตอาสาที่ตัดเย็บรวมทั้งหมด 
11,000 ชิ้น และจากงบ สปสช. อีก 32,000 ชิ้น ขณะนี้เริ่มต้นแจกจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล 
100% เพราะถือว่าเจ้าหน้าที่ของเราเป็นด่านหน้าในการที่จะต้องให้บริการที่จะต้องให้บริการ
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง รวมถึง อสม. คณะกรรมการชุมชนที่ร่วมจิตอาสา ดังนั้น ในส่วนนี้จะต้อง
ได้รับการแจกเป็นเบื้องต้นทั้งหมด แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 11,000 ชิ้น ที่ได้รับการผลิตจากชุมชน
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ทั้ง 20 ชุมชน จะแพคห่อซึ่งเป็นจิตอาสาจาคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่กองฝ่ายต่าง  ๆ จะร่วมกัน
วันนี้แพคส่งทางไปรษณีย์ ไปยังชาวบ้าน พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ตามทะเบียน
ราษฎร 30,500 ราย ทุกหลัง 
            ดังนั้น ขั้นตอนการแจกจ่ายจะใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 15 วัน เพราะว่าทางงบ สปสช. ที่เราได้
จัดซื้อจัดจ้างจะทยอยมาเป็นล าดับ ในการที่เตรียมการที่จะต้องแพคแล้วส่งผ่านไปรษณีย์ถึงตัวเจ้าบ้าน 
ที่มีสมาชิกตามทะเบียนราษฎรทุกคน ดังนั้น ขอเรียนท่านสมาชิกได้ชี้แจงให้กับพ่ีน้องประชาชน 
ทราบด้วยว่า ท าไมบ้านนี้ได้ บ้านนี้ไม่ได้ ทุกบ้านทุกหลังที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ทั้งหมดจะต้องได้รับทุกหลังทุกคนตามบัญชีรายชื่อทะเบียนราษฎร 
            การตรวจ การรายงานตัว จากประชาชนกลุ่มที่เดินทางในพ้ืนที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 22 
มีนาคม 2563 ตามที่จังหวัดได้ประกาศไว้ เมื่อเข้ามาในพ้ืนที่จะต้องรายงานผ่าน อสม. เทศบาล  
และคณะกรรมการชุมชน ประธานชุมชนทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้ จะต้องมีการกักตัวทั้งหมด 14 วัน 
ตามค าสั่งของจังหวัด รวมถึงผู้ที่ เดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตน ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร ดังนั้นมาตรการนี้
ขอเรียนกับสมาชิกว่า มันจ าเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือที่จะต้องอยู่ที่บ้าน แล้วต้องแจ้งข้อมูล
ทั้งหมดว่า ก่อนที่จะเข้าพ้ืนที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด เดินทางมาจากไหน ประกอบกิจการอะไร ดังนั้น
การสอบสวนเบื้องต้นเป็นข้อมูลที่ละเอียด เพราะถ้าเกิดตรวจเชื้อเมื่อกักตัว 14 วันแล้ว   ตรวจแล้ว
หากมีไข้ ก็ต้องน าส่งตามระบบ ตามขั้นตอนทางสาธารณสุขเป็นล าดับ เพ่ือไม่ให้เชื้อนั้นขยาย
โดยเฉพาะในครอบครัว ชุมชนและแพร่หลายไปตามจุดอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นการแพร่เชื่อที่รวดเร็วมาก 
ดังนั้นพ้ืนที่เขตเทศบาลนี้ยังไม่มีผู้ป่วย แต่แผนการในอนาคต ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสหรัฐอเมริกา  
ในขณะนี้พุ่งเป็นอันดับ 1 แซงหน้าประเทศจีนตายสูงสุดประเทศอิตาลี ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เป็น
อารยธรรมแล้วก็มีความรู้ความสามารถ แต่ถ้าเกิดเหตุของการประมาทแล้ว ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น  
ไม่ต่างกับที่เกิดขึ้นในประเทศจีน อิตาลีและสเปน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภา
ได้ช่วยกันให้ความรู้และช่วยกันตักเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ขอความร่วมมือโดยเฉพาะแม่ค้า แผงลอย 
ซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์มีหลายท่าน หลายแผงที่ไม่ใส่หน้ากาก ซึ่งตรงนี้เราจะตักเตือนในเบื้องต้น  
ถ้าไม่เชื่อฟังก็จ าเป็นที่จะต้องเชิญไปยังสถานีต ารวจแล้วลงบันทึกประจ าวันถ้ายังไม่ปฏิบัติตามอีก 
ก็จะด าเนินการยกเลิกแผงค้านั้น จนกว่าจะเข้าสู้สภาวะปกติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้งหมด 
            ผมคิดว่าตรงนี้พนักงานเทศบาลที่มีหน้าที่ อสม. คณะกรรมการชุมชนจิตอาสาที่เป็นด่านหน้า 
โดยเฉพาะพนักงานเทศบาลเมืองของเรา มันจ าเป็นที่จะต้องสร้างขวัญก าลังใจเพราะเขาอาจจะต้องโดน
กระทบจากผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้ทราบข้อมูลที่ผมได้รายงานเป็นเบื้องต้นนี้ 
นะครับแล้วก็ด าเนินการต่อไป เพ่ือที่จะให้เกิดความร่วมมือมากยิ่งขึ้นและเข้าใจถึงเหตุผลที่รัฐบาล/จังหวัด/
อ าเภอ และเทศบาล น าสู่การปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นการป้องกันของทุกคนร่วมกันเพ่ือสกัดโรคโควิด-19  
ให้หยุดอยู่กับที่และต้องหายไป เราต้องจูงมือร่วมกันไปพร้อมๆ กัน และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น 
ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีความตระหนักและให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะครับ แผนในอนาคตผมคิดว่า
ถ้าไม่เกิดภัยพิบัติ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสงครามกับผู้ที่เป็นศัตรูที่ไม่เห็นตัวนั้น เราเดินไปตรงไหน 
เราไม่ทราบว่ามีเชื้อโรค ดังนั้นสิ่งที่ป้องกันดีที่สุดคือ ใส่หน้ากาก แล้วก็มีเจล/แอลกอฮอล์ ที่ล้างมือ พกติดตัว
อยู่ตลอดเวลา นี่คือสิ่งส าคัญในการป้องกันตนเอง 
            ถ้าเกิดมีการคุกคามมากยิ่งขึ้น ยากที่จะสกัด แผนของเทศบาล เราก็จ าเป็นที่จะต้องสกัดไม่ให้ 
ออกจากบ้าน บิดบ้านปิดเมืองเหมือนกับหลายจังหวัดที่ เริ่มด าเนินการ ผมคิดว่าทุ่ งสงของเรา 
ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ ดังนั้นเราเคยมีแผน 3 เขตในเรื่องเตรียมการณ์ภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้ 
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ก็เช่นเดียวกัน ผมคิดว่าจากการประชุมหัวหน้าส่วนแล้ว เราอาจจะต้องขยายไปอยู่ที่  20 ชุมชน  
การส ารวจเบื้องต้น ผู้ที่ตกงาน ขาดรายได้ ถ้าเกิดว่าวิกฤตของเมืองต้องปิดเมืองปิดบ้านจริงๆ ดังนั้นอาหาร 
ทางเทศบาลจะต้องผลิต จะต้องถึงตัวคนในทุกเวลาทุกนาที ดังนั้นการเตรียมการตรงนี้ 
เป็นแผนในอนาคต คิดว่าการเตรียมการณ์ทั้งหมดต้องเชิญสมาชิกในฐานะที่ใกล้ชิดกับพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตทั้งหมด เข้ามาปรึกษาหารือในการวางแผนอนาคตต่อไปนะครับ 
            ผมต้องขอเรียนต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกทั้งหมดให้ได้รับทราบว่าขณะนี้
พนักงานเทศบาลทั้งหมด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จึงขอให้ท่านได้ไว้วางใจ และช่วยประชาสัมพันธ์
ถึงพ่ีน้องด้วยว่าเหตุการณ์ท้ังหมดเราไม่ได้วางเฉยแต่เราท างานในเชิงรุก ขอบคุณครับ     

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1. ผมขอแจ้งสมาชิกลา จ านวน 4 คน ดังนี้ 
          1.1 นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ 
          1.2 นายจิตติ พรหมเพศ 
          1.3 นายวิชัย พลายด้วง 
          1.4 นายปัญญา จินาวงศ ์
      2. เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 

           ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และประชาคมเมืองทุ่งสง ได้พิจารณาร่างแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ 3/2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.
2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 ข้อ 22/2 และเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมเมือง
ทุ่งสง เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
           อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 จึงประกาศ  
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ 3/2563  
และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
            ดังนั้น จึงขอแจ้งสมาชิกสภาทราบโดยทั่วกันครับ               

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2563 มี 12 ระเบียบวาระ 27 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1 อยู่ในหน้าที่ 3 - 4 
ระเบียบวาระท่ี 2 อยู่ในหน้าที่ 4 
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 4 – 10 
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 10 – 12 
ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 12 – 14 
ระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 14 – 15 
ระเบียบวาระท่ี 7 อยู่ในหน้าที่ 15 – 17 
ระเบียบวาระท่ี 8 อยู่ในหน้าที่ 17 – 18 
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ระเบียบวาระท่ี 9 อยู่ในหน้าที่ 18 – 20 
ระเบียบวาระท่ี 10 อยู่ในหน้าที่ 20 – 22 
ระเบียบวาระท่ี 11 อยู่ในหน้าที่ 22 – 23 
และระเบียบวาระท่ี 12 อยู่ในหน้าที่ 23 – 27 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   – 

ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นะครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชุมเม่ือ
วันที่ 16 มีนาคม 2563 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่า 1 ปีงบประมาณ เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนา
เป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) (กองช่าง)  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารครับ 

นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปี 
งบประมาณ เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนา เป็นตลาด 
รวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) มีหลักการและเหตุผลดังนี้.- 

หลักการ 
          ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการ 
เช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) จ านวน ๒ แปลง รวมพ้ืนที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๑๐ 
ตารางวา ตั้งอยู่ถนนชนปรีดา ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๒๐ ปี 

เหตุผล 
          ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง           

สู่มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสังคม “ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง” วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 

ย่านเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนัก

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างงาน 

และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีเป้าหมายเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน

บริษัทยิบอินซอย จ านวน ๒ แปลง ตาม โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑ เลขที่ดิน ๙ หน้าส ารวจ ๔๕๒  

พ้ืนที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๗๐.๖๐ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๒ เลขที่ดิน ๑๐ หน้าส ารวจ ๔๕๓  
พ้ืนที่ ๓ งาน ๒.๕๐ ตารางวา รวมพ้ืนที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๑๐ ตารางวา โดยมีอายุสัญญาเช่า จ านวน 
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๒๐ ปี โดยมีอัตราเช่า ดังนี้  

ปีท่ี อัตราค่าเช่า/เดือน ปีละ รวม 
๑ ๑๐,๐๐๐ บาท 120,000 บาท 120,000 บาท 

๒-๓ ๑๕,๐๐๐ บาท 180,000 บาท 360,000 บาท 
๔-๖ ๙๓,๗๘๐ บาท 1,125,360 บาท 3,376,080 บาท 
๗-๙ ๙๘,๔๖๙ บาท 1,181,628 บาท 3,544,884 บาท 

๑๐-๑๒ ๑๐๓,๓๙๓ บาท 1,240,716 บาท 3,722,148 บาท 
๑๓-๑๕ ๑๐๘,๕๖๓ บาท 1,302,756 บาท 3,908,268 บาท 
๑๖-๑๘ ๑๑๓,๙๙๒ บาท 1,367,904 บาท 4,103,712 บาท 
๑๙-๒๐ ๑๑๙,๖๙๒ บาท 1,436,304 บาท 4,308,912 บาท 

รวม 23,444,004 บาท 
 

       ค่าเช่าตลอดสัญญา ๒๐ ปี เป็นเงิน  23,444,004 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่บาทถ้วน) 
           เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีหนังสือที่ นศ ๕๒๒๐๒/๔๙๗๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒         
ขอความเห็นชอบเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และตามหนังสือ
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มี ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/๑๔๗๓  ลงวันที่ ๒๒ มกราคม  
๒๕๖๓ ขอให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๘  การก่อหนี้ผูกพันต้องได้โดยความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และต้องขออนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๘ เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า ๑ ปีงบประมาณ 
และเกินกว่างบประมาณปีถัดไปถึง จ านวน  ๒๐ ปี 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2543 (ฉบับที่ 3) หมวด 5 ข้อ 38 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 “การก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ” ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอนของกฎหมาย 
          การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับโครงการใด         
โครงการหนึ่ ง จะกระท าได้ เมื่อมีความจ าเป็นที่ ไม่อาจแยกงบประมาณตั้ งจ่ายและด าเนินการ 
ในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้เป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกิน
ปีงบประมาณถัดไป และงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพันจะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน 
และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน 
          เนื่องโครงการพัฒนาคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง สู่มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม           
“ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง” ดังกล่าวนั้น มีอายุสัญญาเช่า จ านวน ๒๐ ปี งบประมาณ  
23,444,004.-บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่บาทถ้วน) และเป็นโครงการประเภทที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งการก่อหนี้ผูกพันต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  
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          ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอรับความเห็นชอบ    
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย 
(ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) จ านวน ๒ แปลง รวมพ้ืนที่ ๓ ไร่ ๒ งาน  
๗๓.๑๐ ตารางวา ตั้งอยู่ถนนชนปรีดา ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๒๐ ป ี 
          ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้บ้างครับ 
เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว ครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ผมขอ
หารือญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปี งบประมาณ 
เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 
(กองช่าง) หลักการเหตุผล 
          เหตุผล ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง           

สู่มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสังคม “ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง” วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 

ย่านเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนัก

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างงาน 

และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีเป้าหมายเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน

บริษัทยิบอินซอย จ านวน ๒ แปลง ตาม โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑ เลขที่ดิน ๙ หน้าส ารวจ ๔๕๒  

พ้ืนที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๗๐.๖๐ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๒ เลขที่ดิน ๑๐ หน้าส ารวจ ๔๕๓  
พ้ืนที่ ๓ งาน ๒.๕๐ ตารางวา รวมพ้ืนที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๑๐ ตารางวา โดยมีอายุสัญญาเช่า จ านวน ๒๐ ปี 
โดยมีอัตราเช่า ดังนี้ ผมขอท าความเข้าใจสักนิด ผมเห็นตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนยังไงไม่ทราบ     

     ยกตัวอย่างเช่น ปีที่ 1      อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท 
                        ปีที่ 2 - 3 อัตราค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท 
             แต่พอมาปีที่ 4 - 6 อัตราค่าเช่าเดือนละ 93,780 บาท 
         ทีนี้การก้าวกระโดดของอัตราค่าเช่าของปีที่ 1 – 2 – 3 แต่พอมาปี 4 – 6 ตัวเลขกระโดด 
ไปถึง 78,780 บาท ต่อเดือน ปีที่ 7 – 9 อัตราค่าเช่าเดือนละ 98,469 บาท ปีนี้อัตราค่าเช่า 
เพ่ิมขึ้นมาประมาณ 4,680 กว่าบาท ปีที่ 10 – 12 อัตราค่าเช่า 103,393 บาท ก็เพ่ิมประมาณสี่พัน
กว่าบาทเหมือนกัน ปีที่ 13 – 15 เดือนละ 108,563 บาท เพ่ิมมา 5,700 บาท ปีที่ 16 – 18  
ต่อเดือน 113,992 บาท เพ่ิมขึ้นมาอีก 5,424 บาท แต่พอมาปีที่ 19 – 20 เดือนละประมาณ 
119,692 บาท เพ่ิมจากปีที่ 16 – 18 5,700 บาท โดยเฉลี่ยแล้วระยะหลังจากปีที่ 7 – 9 – 10, 11, 
12 มานี้ เฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 200 กว่าบาท ทีนี้ที่ผมจะถามปีที่ 4 – 6 ที่ก้าวกระโดดขึ้นมา 
78,780 บาท ตัวเลขตรงนี้มันก้าวกระโดดอย่างไร ผมขอกราบเรียนถามครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ขอบคุณส าหรับค าถามของสมาชิกสภาตามระเบียบการเช่า 
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นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ผมขอเรียนว่าเรายึดหลักจากการเช่าที่ของราชพัสดุและการรถไฟ ดังนั้นตั้งแต่มีที่ 1 - 20 ในช่วงปทีี ่1 
ค่าเช่าเดือนละ 11,000 ปีที ่2 - 3 ค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท แล้วกระโดดในปีที่ 4 เป็นค่าเช่า
เดือนละ 93,780 บาท ผมขอเรียนอย่างนี้ว่า ณ ปัจจุบัน เช่าของเอกชนที่เช่าเป็นรายเดือนทราบมาว่า
เกือบเก้าหมื่นเหมือนกันครับ แต่ในปีที่ 1 - 3 ที่ถูก เนื่องจากว่าเราอยู่ในขั้นของการเตรียมการที่จะ
ด าเนินการก่อสร้าง แต่เมื่อปีที่ 4 – 6 แสดงว่าการก่อสร้างนั้น เป็นไปตามแผนของเทศบาลเรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นเทศบาลมีรายได้แล้ว จึงเป็นการก าหนดค่าเช่าที่เป็นรายได้ที่เทศบาลสามารถจัดสรร  
เป็นค่าเช่าได้ซึ่งเป็นต้นทุน ซึ่งตรงนี้เรายึดถือตามระเบียบโดยเฉพาะเป็นข้อเปรียบเทียบของการ
รถไฟที่เราเช่าพ้ืนที่ ธนาคารสยามกัมมาจลนะครับ และที่ราชพัสดุที่เราด าเนินการเช่าในที่ขนส่งย่อย
เช่นเดียวกัน แต่ในข้อเปรียบเทียบของราชพัสดุและการรถไฟถ้าเปรียบเทียบค่าเช่าแล้ว เราได้ถูกกว่า
ที่เราเช่าการรถไฟและราชพัสดุ ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินใจกลางเมืองที่เราได้รับความร่วมมือและเห็นชอบ
จากทางบริษัทยิมอินซอยที่เห็นความตั้งใจว่าเทศบาลจะพัฒนาพ้ืนที่ในเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งถือว่า
ในอดีตบริษัทยิมอินซอยเป็นต้นก าเนิดที่ทุ่งสง เขามีความร่ ารวยจากอ าเภอทุ่งสงดังนั้น เขาอยากจะ
คืนสิ่งที่ให้กับสังคมเป็นการตอบแทน โดยมอบให้เทศบาลเป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ตามที่เทศบาล
ประสงค์ในการจะใช้พ้ืนที่ของบริษัทยิบอินซอย ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าการเจรจาใช้เวลามานานประมาณไม่
ต่ ากว่า 4 - 5 ปีนะครับถึงจะเกิดความส าเร็จ ณ จุดนี้ และพ้ืนที่อ่ืนต่อไป พ้ืนที่ก าลังบูรณะบ้านเก่า ซึ่ง
เป็นบ้านต้นเกิด เขาก็อยากให้เทศบาลเข้าไปดูแลในขณะที่เค้าก าลังด าเนินการที่จะแล้วเสร็จในปีหรือ
สองปีข้างหน้า ถือว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองทุ่งสงเช่นเดียวกับตามที่เราก าหนดผังพ้ืนที่
วัฒนธรรมที่เราก าลังด าเนินการในกิจกรรมแต่ละพ้ืนที่ทั้งหมดรวมถึงบ้านที่พักรถไฟในพ้ืนที่ 10 กว่า
ไร่ ซึ่งมีบ้าน 200 - 300 หลังได้เจรจาเบื้องต้นกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแล้ว เขาก็เห็นชอบตาม
แนวคิดที่ เราเสนอ และจะมีการนัดเจรจาเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์แผนงานที่ เทศบาล 
จะด าเนินการในพ้ืนที่ของการรถไฟที่ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่วัฒนธรรม ที่ เป็น
สถาปัตยกรรมของเมืองที่ควรอนุรักษ์ในเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว ครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับที่ได้ชี้แจง วันนี้ผมแค่หารือครับ ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ผมและเพ่ือนสมาชิกก็ได้เข้าใจด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 

- ไม่มี  - 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกิน
กว่า 1 ปีงบประมาณ เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็น
ตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) (กองช่าง)  ยกมือขึ้นครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
 (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุมสภา อนุมัติ 11 เสียง เห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณ  
เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์
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ท้องถิ่น) (กองช่าง) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น (แทนต าแหน่งที่ว่าง) มีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้.- 
                                                       
                                                       หลักการ 
          ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมกาคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) ก าหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนสามคนเข้าเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

                                            เหตุผล 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๓) ก าหนดให้สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคนเข้าเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระ  
อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕61 แต่เนื่องจากได้แต่งตั้ง นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ท าให้ต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ว่างลง จึงขอให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกเทศบาลเมืองทุ่งสง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) จ านวน 1 
ต าแหน่ง 

ทั้งนี้เพ่ือให้การคัดเลือกคณะกรรมการฯเป็นไปตามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) ถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
          ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  เพื่อคัดเลือกต่อไป  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญ ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ ครับ 

ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานที่ เคารพ กระผมด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 
กระผมขอเสนอ นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน 

- นายยงยุทธ สมทอง 
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- นายศุภชัย ฤกษ์มงคล 
นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบให้นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเห็นชอบใหน้ายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของ 
ค่าเช่าอาคารโรงเรือน ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของ ค่าเช่า 
อาคารโรงเรือน ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

          ขอความเห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของในตลาดสด, ค่าเช่าแผงขายของ
บริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง, ค่าเช่าพ้ืนที่ภายในอาคารสนามกีฬาแบดมินตันเทศบาลเมือง
ทุ่งสง และค่าเช่าอาคารโรงเรือนบริเวณสวนสาธารณะถ้ าตลอด เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563  

เหตุผล 

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบการด าเนินชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ความ
กลัวโรคระบาดท าให้ประชาชนชะลอการจับจ่ายใช้สอย ใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน เน้นความปลอดภัยมากขึ้น 
ส่งผลต่อการบริโภคชะลอลดน้อยลง ท าให้พ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับความเดือดร้อน
ส่งผลต่อรายได้ ผู้บริหารจึงมีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด จึงได้ประชุมคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ยกเว้นค่าเช่าที่ขายของในตลาดสด, ค่าเช่าแผงขายของบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมือง
ทุ่งสง, ค่าเช่าพ้ืนที่ภายในอาคารสนามกีฬาแบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง และค่าเช่าอาคารโรงเรือน
บริเวณสวนสาธารณะถ้ าตลอด เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 
2563  
          จึงน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบให้ยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขาย
ของ ค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าเช่าอาคารโรงเรือนของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563  
          ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้าง เชิญคุณประจิน เนื้อเขียวครับ 
 

นายประจิน เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล ขอถามเรื่อง  
ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผลขายของ  
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ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าอาคารโรงเรือนของเทศบาลเมืองทุ่งสง อันนี้เราจะยกเว้นเฉพาะ หรือว่าเราจะเก็บ
แบบรายปี เราจะเก็บอย่างไร หรือค่าเช่ารายวัน ขอถามเท่านี้ครับ ค่าเช่ารายวันหรือรายปี 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขออธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน เพ่ือที่จะได้เป็นบรรทัดฐานในการที่จะสื่อต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะแม่ค้าแผงลอย  
ร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสับสนว่าท าไมเทศบาลขอเสนอให้สภาอนุมัติเฉพาะแผงลอยที่อยู่ใน
พ้ืนที่ตลาดสดก็หมายถึงภายในอาคาร ขนส่งย่อย อาคารในสวนสาธารณะถ้ าตลอดและโรงยิม 
แบตมินตันที่เราจัดเก็บตรงนี้เป็นรายเดือนและประจ าปีตามสัญญา ผมขอเรียนตรงนี้นะครับว่า   
ที่เราเสนอญัตติในวันนี้เป็นอ านาจของสมาชิกสภาส่วน พ.ร.บ.ความสะอาดที่เราจัดเก็บแผงที่เรา
อนุญาตให้ขายอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะบริเวณถนนหน้าตลาดสดต่าง ๆ ทั้งหมด และตอนนี้เราได้ท า
หนังสือไปยังจังหวัดเพ่ือขอยกเว้นภาษีโรงเรือน 2 เดือนเช่นเดียวกันแต่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นอ านาจ
ของสภา เป็นอ านาจของจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ส่วนภาษีโรงเรือนเดิมเราใช้อ านาจสภาใน
การลด 20% ตอนประสบอุทกภัย แต่ขณะนี้กฤษฎีกาได้ออกมาเป็นระเบียบใหม่ ดังนั้นไม่ได้อยู่ใน
อ านาจของสภา เป็นอ านาจของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นเทศบาลได้ท าหนังสือเพ่ือขอลดหย่อนภาษี
โรงเรือนในปีหน้า 20% เช่นเดียวกัน จึงขออธิบายให้สมาชิกได้รับทราบ เพ่ือที่จะถ่ายทอดให้กับพ่ี
น้องประชาชนในเขตเทศบาลทราบนะครับว่า 
          1. อ านาจของสภา แม่ค้าแผงที่อยู่ในตลาดสดทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นในเดือนเมษายน/
พฤษภาคม 2 เดือนทั้งรายวันและรายเดือนเป็นเวลา 2 เดือนแน่นอนนะครับ 
          2. พ.ร.บ.ความสะอาดทั้งหมดที่เป็นแผงเก็บเงิน 10,20บาท ตามถนนต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลทั้งหมดที่เราได้อนุญาตตรงนี้เป็นอ านาจของจังหวัด เช่นเดียวกับภาษีโรงเรือนที่จะลด 20%  
ทุกร้านค้า 20% เป็นอ านาจของกระทรวงมหาดไทย และ พ.ร.บ.ความสะอาดที่เราเก็บบ้านหลังละ 
30 บาท ก็เช่นเดียวกันถ้าได้รับอนุมัติจากจังหวัดแล้ว 2 เดือนไม่เก็บค่าขยะหลังละ 30 บาทหรือ
ตามมาตราที่เราซึ่งต่อลิตรที่มีสูงกว่าปริมาณ 30 บาท ก็จะได้รับการยกเว้น 30 บาทเช่นเดียวกัน  
จึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานสภาเพ่ือสร้างความเข้าใจ และช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเราไม่ได้เห็น
เฉพาะในตัวอาคารตามอ านาจเรานั้น แต่ส่วนที่นอกเหนือจากอ านาจสภาแล้วเราได้ขออนุมัติ  
ผ่านจังหวัด ผ่านกระทรวงเช่นเดียวกัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากจังหวัด จากกระทรวงแล้ว  
ก็จะด าเนินการตามข้อเสนอทั้งหมด ขอบพระคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีทา่นใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 

- ไม่มี  - 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของ 
ค่าเช่า อาคารโรงเรือน ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ยกมือขึ้นครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบยกเว้นการจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของ ค่าเช่า อาคารโรงเรือน ของเทศบาลเมือง 
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ทุ่งสง  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะ
ผู้บริหาร เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตนะครับว่า วาระอ่ืนๆ ขอให้ผ่านไปครั้งหน้า เพ่ือจะได้
ประชุมหัวหน้าส่วนฯ เพ่ือที่จะได้ติดตามงาน และวางแผนในเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

วาระอ่ืน ๆ วันนี้ไม่มีนะครับขอยกไปครั้งหน้านะครับ ส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ก็หมดวาระลงเท่านี้  ผมขอขอบคุณ 
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
                                   ลงชื่อ           ปฏิภาณ  เสนะคุณ             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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   ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายโสภณ  โมรา) 

  ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


