
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันพุธ ที่ 8 เมษายน 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. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

5. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

6. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

7. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

8. นายจิตติ พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ พรหมเพศ  

9. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

10. นายนคร  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองคํา  

11. นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ เมืองทรัพย์  

12. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา จินาวงศ ์  

๑3. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

๑4. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายอํานวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรดํารง  

2. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

3. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ รองนายกเทศมนตรี วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

4. นางสาวสมฤดี หวังวาณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมฤดี หวังวาณิชชากร  

5. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

6. นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ หัวหน้าสํานักปลัด ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ  

7. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผู้อํานวยการกองช่างสุขาฯ กษิดิศ แสงจันทร์  

8. นายไพวุฒิ ดวงทอง ประธานชุมชนประชาอุทิศ ไพวุฒิ ดวงทอง  

9. นายเจริญพร วงษ์อักษร ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงษ์อักษร  

10. นายสุจินต์ สมทรง ประธานชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

11. นายยศฐา คํางาม ประธานชุมชนโดมทองท่าแพ ยศฐา คํางาม  

12. น.ส.นาถยา ชัยกิจ ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ นาถยา ชัยกิจ  

13. นายสมเกียรติ บํารุงภักดิ์ ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล สมเกียรติ บํารุงภักด์  

14. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  

15. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อํานวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

16. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

17. นางนงนภัส นําผล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส นําผล  

18. นางนุชนารถ ช่วยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นุชนารถ ช่วยอุปการ  

19. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

20. นางสาวอนุสรา ขําจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุสรา ขําจิตต์  

21. นางอารีย์ สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพ อารีย์ สุวรรณา  

22. นายเสถียร บริการจันทร์ สถาปนิกปฏิบัติการ เสถียร บริการจันทร์  

23. นางสาวอันธิกา ธนาวุฒ ิ เภสัชกรปฏิบัติการ อันธิกา ธนาวุฒ ิ  

24. นายจริน ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จริน ทองทิพย์  

25. นางเกสร อุดมศักดิ์ จพง. การเงินและบญัชีชํานาญงาน เกสร อุดมศักดิ์  

26. นางรัชนี สุขอนันต์ จพง. ธุรการชํานาญงาน รัชนี สุขอนันต์  

27. นางชมพูนุท รัตนสุภา พนักงานจ้าง สํานักปลัด ชมพูนุท รัตนสุภา  
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

              ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563 วันที่ 8 เมษายน 
2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี  
                        พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 

ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการการยกเว้นค่าจัดเก็บรักษาความสะอาด  
                        การประกอบกิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  
                        ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติอ่ืนๆ  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1. ผมขอแจ้งสมาชิกลา จํานวน 3 คน ดังนี้ 
          1.1 นายวิชัย พลายด้วง 
          1.2 นายอํานวย เพ็งจันทร์ 
          1.3 นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ           
      2. ขอแนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
คุณนาถยา ชัยกิจ ครับ               

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2563 ประชุม
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มี 6 ระเบียบวาระ 14 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1 อยู่ในหน้าที่ 6 
ระเบียบวาระท่ี 2 อยู่ในหน้าที่ 6 - 7 
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 7 – 10 
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 11 – 12 
ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 12 – 13 
และระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 14  

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   – 

ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นะครับ 
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นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 12 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการการยกเว้นค่าจัดเก็บรักษาความสะอาด 
การประกอบกิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในช่วงสถานการณ์
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการการยกเว้นค่าจัดเก็บรักษาความสะอาด การประกอบ
กิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในช่วงสถานการณ์ระบาด 
ของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) มีหลักการและเหตุผลดังนี้.- 

หลักการ 
 ขอรับความเห็นชอบการยกเว้นค่าจัดเก็บรักษาความสะอาดการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด -19)  
เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – ถึง 15 มิถุนายน 2563            

 

เหตุผล 
           ด้วยสถานการณ์โรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (โควิด -19) ได้ระบาดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัด
นครศรีธรรมราชพบผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) และเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรค
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการค้าขาย รายได้จากการประกอบกิจการลดลง และเพ่ือสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ได้หยุดการประกอบการค้า จึงมีความจําเป็นต้องขอยกเว้น เพ่ือลดภาระด้านค่าใช้จ่ายเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในช่วงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)   
          ซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 63 “ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
มีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกิน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง” และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. 2550  ข้อ 28 “ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้”  
          จึงนําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การยกเว้นค่าจัดเก็บ
รักษาความสะอาดการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในช่วง
สถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 
2563 – 15 มิถุนายน 2563 ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้บ้างครับ 
เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 
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นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เขต 3 จากญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการยกเว้นค่าจัดเก็บรักษาความสะอาด การประกอบ
กิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในช่วงสถานการณ์ระบาด 
ของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ด้วยหลักการแล้ว ขอรับความเห็นชอบการยกเว้นค่าจัดเก็บรักษา
ความสะอาดการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงในช่วงสถานการณ์
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้เป็นเวลา 2 เดือน ผมอยากเรียนเสนอว่าอยากจะให้ 
เป็นเวลา 3 เดือน ผมเห็นด้วยให้เท่ากับที่ ครม. อนุมัติยกเว้นค่าไฟฟ้า 3 เดือน ขอเพ่ิมเป็นอีก 1 เดือน 
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่านี้ครับ เหตุผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของเทศบาล  
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 ข้อ 28 
“ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และให้มีอํานาจออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ” 

     ฝ่ายบริหารเสนอมา 2 เดือน และอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องอ่ืนๆ เราจะดําเนินการยกเลิก 3 เดือนอีก  
ได้หรือไม่ครับ ในเรื่องภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ที่อยู่อาศัย จะมีปัญหากับงบประมาณของเราหรือไม่ 
ผมก็ไม่ทราบ แต่ว่ารัฐบาลต้องจัดสรรเงินอุดหนุนมาให้อยู่แล้ว เรื่องนี้ เรื่องเก็บค่าขยะอะไรอย่างนี้ 
จะยกเลิกได้หรือไม่ได้ ผมขอปรึกษาหารือในส่วนนี้ ผมขอเสนอต่อสภา และอีกเรื่ องค่าน้ําประปา
ชุมชนบ้านในหวัง เขาปรีดี 30 บาท ต่อครัวเรือน ขอให้ยกเลิกเป็นเวลา 3 เดือนไปเลย เพ่ือให้
ประชาชนได้สบายใจ เพราะว่าช่วงนี้หนักจริงๆ ผมเองก็ยอมรับ จะได้หรือไม่ครับ เรียนท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทา่นนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอบคุณในข้อเสนอแนะ 
กราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายในหัวข้อที่ขอยกเว้นค่าจัดเก็บรักษา
ความสะอาดให้เพ่ิม 3 เดือน ผมขอเรียนท่านว่า ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ญัตติที่เราผ่านสภา 
ไปทั้งหมด ทั้งเรื่องที่ท่านเสนอไป ซึ่งท่านอาจจะไม่ได้ทราบไม่ได้อ่านละเอียดนะครับ จริง ๆ มีมติ  
ที่สภาได้ผ่านไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้มติสภาผ่านไป 2 เดือน ญัตตินี้ถ้าจะเปลี่ยนเป็น 3 เดือน ผมคิดว่ามัน
ไม่เกิดความเหมาะสม เนื่องจากว่าเราผ่าน 2 เดือน ไปทั้งหมด แต่ในข้อเท็จจริงนั้นถ้าระยะเวลาที่
โรคระบาดโควิด-19 ขยายเวลาออกไป ผมก็สามารถนําเสนอเข้ามาสู่สภา ขยายเวลาจาก 2 เดือน
เป็น 3 เดือน 6 เดือน ตามสถานการณ์อีกครั้ง ดังนั้น ท่านสมาชิกสภาสบายใจได้ เพราะว่าในเรื่อง
ของการลด ไม่ว่าจะเป็นในอํานาจของนายกเทศมนตรี อํานาจของสภา อํานาจของจังหวัด กรม 
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี ขณะนี้เทศบาลได้ดําเนินการตามข้ันตอนนี้ไปทั้งหมดทุกเรื่อง เช่น เรื่อง
ของการจัดเก็บค่าขยะ ภาษีโรงเรือน ซึ่งในอดีตสภาแห่งนี้ได้เคยอนุมัติในขณะที่เกิดภัยพิบัติน้ําท่วม 
ลด 20% และขณะนี้เราก็ได้เสนอไปแล้วว่าค่าภาษีโรงเรือนให้ลดลง 20% ถามว่ามีผลกระทบต่อ
เทศบาลหรือไม่ แน่นอนครับ รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บอยู่ปกติมันย่อมกระทบอยู่แล้ว แต่เพ่ือบรรเทา
ทุกข์ให้กับพ่ีน้องประชาชน และได้เห็นความสําคัญว่า สมาชิกสภาในฐานะตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ตระหนักและมีความเห็นใจว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งโลก 
โดยเฉพาะประเทศไทยเราได้เสนอญัตตินี้โดยท้องถิ่น ซึ่งทางรัฐบาลเองไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ ผมคิดว่า  
สิ่งนี้จะเป็นตัวอย่าง ให้กับท้องถิ่นอ่ืน ๆ ดําเนินการเหมือนกับที่เทศบาลดําเนินการอยู่ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 

- ไม่มี  - 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการการยกเว้นค่าจัดเก็บรักษาความสะอาด 
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การประกอบกิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในช่วงสถานการณ์
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ยกมือขึ้นครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ12 เสียง 
 (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุมสภา อนุมัติ 12 เสียง เห็นชอบการการยกเว้นค่าจัดเก็บรักษาความสะอาด การประกอบกิจการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ในช่วงสถานการณ์ระบาด 
ของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถามคณะ
ผู้บริหาร เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เขต 3 ในวาระเรื่องอ่ืนๆนะครับ ผมเสนอเรื่องภัยแล้งครับ ประชาชนเดือดร้อนเหมือนกันครับ  
น้ําในคลองแห้งหมดเลย การประปา การใช้น้ํามาอุปโภค บริโภคเดือดร้อนอย่างหนัก อยากเสนอ  
เมื่อครั้งก่อนสมัยท่าน(ขออนุญาตเอ่ยนาม) พ.ท.นายแพทย์ปริวรรต อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรี 
เมื่อก่อนท่านได้เอาถังภัยแล้งไปไว้ที่ชุมชน ชุมชนๆละ1 -2ถัง แล้วจัดน้ําประปามาใส่ในถังภัยแล้ง 
อยากเสนอเรื่องนี้ครับ ชุมชนบ้านในหวังขนาดมีน้ําคลองเดือดร้อนอย่างหนัก น้ําคลองแห้งครับ 
เหลือเชื่อทําประปาได้ไม่มาก บ้านประธานคงไม่แห้ง แถวบ้านผมแห้งเลย อยากเสนออย่างนี้ครับ 
เรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับเรื่องนี้ลําบากทุกครัวเรือน จะได้หรือไม่ก็ไม่ทราบ  
ถ้าได้หรือไม่ก็ไม่ทราบ ถ้าได้จะดีอย่างยิ่ง รีบดําเนินการเลยครับมีงบกลาง งบอะไรตั้งไว้ 80 กว่าล้าน 
เอามาจ่ายตรงนี้ได้ 
     และอีกเรื่อง ตามที่คณะผู้บริหารมีนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ น้ําไหล ไฟสว่าง หนทาง
สะดวก ซึ่งเป็นเรื่องนี้เหมือนกัน ผมได้เสนอไปหลายครั้งแล้ว ท่านประธานครับ ยังไม่ได้รับการ
ดําเนินการเลยครับ ระยะเวลา 2 – 3 เดือนแล้ว บางทีเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆสําหรับพวกเราสมาชิก
สภาเทศบาลแต่สําหรับประชาชนถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันเป็นเรื่องใหญ่ ผมขอเพียงครึ่งวันในครั้งนี้  
ลาดยางหน้าสวนพฤกษาสิรินธรตรงนี้  ประมาณรถหรือสองรถ ครึ่งวันเสร็จให้ย้ายมาจากท่าแพ 
ก่อนผมขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ไปดําเนินการลาดยางให้แล้วทางเข้าบ้านนายสุวิทย์ เพ็งจันทร์  
ผมว่าตรงนั้นกว่าจะเสร็จคงอีกหลายวัน อยากให้มาดําเนินการตรงนี้ใช้เวลาครึ่งวันและไฟฟ้าก็เช่นกัน
ยังไม่ได้ดําเนินการ และมีประชาชนร้องเรียนมาส้วมสาธารณะสวนหลวง ร.9 เรื่องโถส้วมเมื่อวันก่อน
ผมได้เสนอไปครั้งหนึ่ง ผมว่าปรับปรุงเปลี่ยนโถส้วมใหม่ ท่านนายกฯ ได้สั่งการณ์แล้วเมื่อวันก่อน  
ผมได้ยินแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ ใช้ส้วมนั่งยองแบบนั้นไมได้ครับ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกเลิก
ใช้แล้วทําให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีปัญหากับประชาชนที่ไปออกกําลังกายตรงนั้น ให้ดําเนินการ 
เปลี่ยนได้เลย 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

คุณปัญญาครับ ถนนที่มีปัญญาคือถนนบริเวณสามแยกที่เข้ามาในสวนพฤกษาสิรินธรนี้ใช้หรือไม่ครับ 
ที่เป็นหลุม ขอเชิญผู้บริหารครับ 
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นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา ขอถามว่าไฟฟ้าตรงไหนครับ 2 เดือนไม่ติด กรุณาเขียนโน๊ตให้ผมด้วย 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ไฟฟ้าถนนเรทอาร์หน้าสวนพฤกษาสิรินธรทางไปหน้าคริสตจักรทุ่งสง ผมขอให้ไปติด 2 – 3 ดวงครับ 
ทางไปบรรจบกับถนนเอเชียตรงนั้นทางแคบๆ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประชาชนที่สัญจรไปมา 

นายโสภณ โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ขอเรียนตรงนั้นนะครับ ผมคิดว่าเป็นวาระอ่ืนๆที่เป็นสมาชิกที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ร่วมพิจารณา แล้วก็มี
ประธานชุมชนในพ้ืนที่อยู่และประธานชุมชนที่เข้ามาร่วมฟังการประชุมได้ร่วมรับฟังด้วยนะครับ 
ทั้ง 2 พ้ืนที่เขต 2, เขต 3 ที่มีประปาชุมชน 
     ในเรื่องของภัยแล้ง จริงๆก่อนวันที่8 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันประชุมสภาท่านสมาชิกสภา/
ท่านปัญญา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ท่านเลยไม่ทราบว่าเราได้ดําเนินการอย่างไร แต่ผมขอฉายซ้ําละกัน 
โดยเฉพาะเมื่อวานได้มีการประชุมที่จังหวัดเรื่องเฉพาะเจาะจงเรื่องของภัยแล้ง และพูดถึงเรื่องที่  
จะดําเนินการในแต่ละพ้ืนที่อย่างไร และผมได้รับมอบจากจังหวัดให้ดําเนินการเรื่องอะไร 
     ขอเรียนว่าในเขตเทศบาลเองประปาชุมชนทั้ง 2 ที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขต 2 ที่ชุมชนประชาอุทิศ
เขาปรีดี เราไม่ได้รับผลกระทบที่มีผู้ร้องเรียนมาและชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้มิเตอร์คู่ ก็หมายถึงว่า
ประปาชุมชนและประปาของภูมิภาคด้วย เช่นเดียวกัน จริงๆนโยบายไม่ว่านายกเทศมนตรีสมัยใด  
ขอเอ่ยนามว่า ท่านแพทย์ปริวรรต ก็เช่นเดียวกัน ท่านต้องการที่จะให้ประปาชุมชน ใช้สําหรับพ่ีน้อง
ประชาชนที่ประปาไม่ถึงหมายถึงประปาภูมิภาค ดังนั้น ท่านจะเห็นนะครับว่าการขยายเขตประปา  
ในเขต 3 ซึ่งผลิตอยู่ในสวนพฤกษาแห่งนี้ เมื่อขยายเขตไปมาก แน่นอนครับว่าปลายสายจะอ่อน 
เพราะเนื่องจากว่าแรงดันไม่เพียงพอ มันก็เหมือนกับการประปาภูมิภาคเช่นเดียวกัน 
     ท่านจะเห็นว่าขณะนี้ พอแล้วการผลิตประปาเมื่อน้อยลงกําลังส่งก็จะอ่อนแรงเหมือนกัน ดังนั้น
การประหยัดน้ํา นี่คือจุดหนึ่งที่ทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ก่อนที่การประปาจะแจ้งเรื่องไม่เพียงพอ
ในการผลิตโดยเฉพาะน้ําดิบเทศบาลแจ้งก่อนครับ เพราะทางเทศบาลได้ประสานกับ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา แล้วก็ได้แจ้งมา ณ เมื่อวานว่าฝนจะทิ้งช่วงตกในเดือน 7 เมื่อวานผมคุย 
ในที่ประชุมจังหวัดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ในพ้ืนที่อําเภอทุ่งสง ซึ่งขณะนี้แรงดันประปาอ่อนแรง  
การกระจายน้ําไปท่ีต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ 
     1. ทางเทศบาลได้ทําขอฝนเทียมไปยังจังหวัด แล้วอยู่ในวาระการประชุมที่จังหวัดได้แจ้ง 
ในที่ประชุม นั้นคือการเตรียมการณ์ที่จะต้องขอหลักวิทยาศาสตร์ผลิตฝนเทียม มาช่วยพ้ืนที่ อําเภอทุ่งสง 
ไม่ใช่เฉพาะเขตเทศบาล เทศบาลได้ไปก่อนหลัง 
     2. ได้เสนอติดตามประตูระบายน้ําควนกรด ว่าขณะนี้กรมชลประทานดําเนินการไปถึงไหน 
ได้รีบทราบขั้นตอนว่าอยู่ในแผนแล้วกําลังดําเนินการในการศึกษาออกแบบและจะบรรจุในงบ 
ปี 2565 ครับ อันนี้แน่นอนครับ แต่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผลการศึกษาและออกแบบว่าจะแล้วเสร็จ  
ในปี 63 หรือต้นปี64 หรือไม่ เพ่ือที่จะพร้อมประมาณการแบบครับตามระเบียบที่รัฐบาลกําหนด 
ต่อไป การที่จะเข้าแผนจะต้องมีแบบประมาณการนะครับ ดังนั้นผมขอเรียนเบื้องต้นว่าปี  2565 
เพราะอันนี้จะมีผลดีสําหรับเขตเทศบาลเองและพ้ืนที่ของควนกรดที่เป็นพ้ืนที่เกษตรด้วยและอนาคต
อาจจะใช้น้ําดิบ สําหรับผลิตประปาซึ่งเป็นแผนของประปาภูมิภาคด้วย และอีกหนึ่งเรื่องต้องขอหารือ
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ตรงนี้ในฐานะสมาชิกสภานะครับ ในโครงการพระราชดําริอ่าววังหีบ ท่านจะเห็นนะครับว่าโดยปกติ
หน้าฝนเราจะซื้อโอ่งไว้รองรับทุกบ้านในสมัยที่เราไม่มีน้ําประปา เราใช้น้ําบ่อ เมื่อหน้าแล้งบ่อแห้ง  
โอ่งรอบบ้านน้ําฝนที่เราเก็บไว้ใช้ได้จนถึงฤดูฝนที่เข้ามาในเดือน พฤษภาคม/มิถุนายน ทําให้ทุกบ้าน 
ไม่เดือดร้อน บ่อน้ําถึงแม้จะแห้งขอด ก็สามารถเอามาใช้เป็นน้ําซักผ้า ล้างถ้วย จานชามได้ แต่น้ํา  
ที่เอามากินดื่มเป็นน้ําฝน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแต่ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ดินเปลี่ยน จากเดิมที่
เราถ่ายใส่หลุมใส่ถังแล้วมีคนมาเก็บเอาเป็นปุ๋ย รดผัก แต่ปัจจุบันเราใช้ส้วมซึมรองท่อ เมื่อเราขุดบ่อ
ที่อยู่ใกล้กับบ่อซึม น้ําจากห้องน้ําห้องส้วมก็จะซึมลงไปที่บ่อ ทําให้บ่อน้ําเวลาหน้าแล้งใช่ไม่ได้ 
เนื่องจากว่ามีกลิ่นก็เลยมาเปลี่ยนเป็นระบบน้ําประปา ที่เราเห็นอยู่ว่าเป็นการขยายเขตเช่นเดียวกันกับ 
สวนในหวัง ผมเป็นคนบอกเองว่าเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบขอเก็บบ้านละ 30 บาท แต่จริงท่านสมาชิก
ที่อยู่ในเขต ท่านก็จะเห็นนะครับว่าพฤติกรรมของคนต้องการใช้น้ําถูกและใช้กับประโยชน์อย่างเต็มที่
เป็นการประหยัดเช่นเปิดทิ้งในสวนไร่นา แต่พอหน้าแล้งในขณะนี้ปลายสายจะไม่มีน้ําไหล ก็โทรมา
น้ําประปาไม่ไหล พอให้คนไปตักเตือนก็โดนต่อว่ากลับมา พอไปเก็บเงินก็โดนด่ากลับมาบอกว่าน้ํา
ออกแต่ลม ผมถามว่าขณะนี้เทศบาลได้ขอประปาชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ของสวนในหวัง เราได้งบมา
ประมาณเกือบ 4 แสนบาท เป็นเงินอุดหนุนที่จะปรับปรุงทั้งระบบ ผมคิดว่าตรงนี้ต้องขอหารือ
สมาชิกก่อนว่าเราจะติดตั้งมิเตอร์แล้วขอให้ถูกลง 50% ท่านเห็นชอบหรือไม่ คิดตามมิเตอร์ถ้าใคร 
ไม่จ่าย ก็ใช้กติกาของภูมิภาคทั้งหมด คิดว่าตรงนี้จะเกิดความยุติธรรมคนกลางสาย ต้นสาย ปลาย
สายต่าง ๆ จะได้รู้ว่าการบริการของเทศบาลที่ถูกกว่า 50% กับการบริการของประปาภูมิภาค ผมคิด
ว่าขณะนี้เราไม่เคยใส่ใจ สนใจ คนจะให้ไม่ให้ต่าง ๆ แต่ขึ้นบัญชีหนี้สินไว้ เพราะว่ามันถือว่าเป็นหนี้
กับภาครัฐ ซึ่งยกเว้นไม่ได้ประนอม ผ่อนได้ แต่บอกว่ายกหนี้ไม่ได้ แต่เมื่อตัวเลขที่ออกมาว่ายังค้าง
จ่ายอยู่แล้วอยู่ ๆ บอกว่าให้ยกเว้นผมว่าเหตุผลต่าง ๆ จะต้องพิจารณาจากหัวหน้าส่วนระเบียบ
ราชการต่าง ๆ ว่า ทําไมการบริหารจัดการของเทศบาลบกพร่องตรงไหน ผมคิดว่าเราต้องมาทบทวน
ตรงนี้ด้วยที่ผมพูดในวาระอ่ืน ๆ ต้องหารือว่าความเหลื่อมล้ําที่เราเรียกร้องกันว่า ตรงนั้นเก็บได้ ตรงนี้
เก็บไม่ได้ ตรงโน้นฟรี ผมคิดว่าเราต้องขจัดตรงนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมที่ทุกคนบอกว่า
อยากเสียสละเพ่ือพระเจ้าอยู่หัว ผมคิดว่าในส่วนนี้ทุกคนต้องตระหนักและคิดว่าการที่จะขอยกเว้น
จะต้องดูบริบททั้งหมดก่อนว่า ความร่วมมือ ความร่วมใจของคนทั้งหมด เข้าใจหรือไม่ว่าการบริหาร
ทั้งหมดที่ให้ไปมันคุ้มค่าหรือไม่สามารถท่ีจะเอาประโยชน์จากตรงนั้นได้เลย 30 บาท วันละ 1 บาท 
เหมือนได้มาฟรี ๆ เพราะว่าเทศบาลจ้างพนักงาน 1 คน หากผมเลิกจ้าง 1 คน เพ่ือลดต้นทุน
เงินเดือน 9,000 บาท กับค่าจัดเก็บ 100 หลังคาเรือน 30 บาท รวม 3,000 บาท ถ้า 300 
หลังคาเรือนยังไม่ได้ค่าจ้างของพนักงาน 1 คน ผมคิดว่าตรงนี้เราต้องมาคิดทุกมิติด้วย การที่เราจะให้
แน่นอนว่าผมอยากให้หมด ถ้าในอํานาจจะให้แจกได้อยู่แล้วประชานิยม ไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าประชารัฐ
ที่รัฐบาลเอาไปเป็นนโยบายจริง ๆ มันมาจากเพลงชาติไทยเอามาเพ่ือเป็นนโยบายรัฐประชาชน
เอกชน ดังนั้นทุกอย่างที่เราบูรณาการกันทั้งหมด ผมคิดว่าถ้าเราคิดให้ได้ทุกมิติสร้างความเข้าใจใน
การมีส่วนร่วมผมคิดว่าหลังจากที่เรามีการปรับปรุงตรงนี้แล้วต้องมีการประชุมในชุมชนที่ประปาไม่ถึง
ว่า ถ้าเราทําอย่างนี้กติกาอย่างนี้ ท่านรับได้หรือไม่ ถ้ารับไม่ได้คงใช้เฉพาะสวนในหวัง เพราะขณะนี้
การขยายเขตต่างๆ เทศบาลก็ลงทุนไปเช่นเดียวกัน เทศบาลลงทุนให้เพ่ือที่จะให้บ้านทุกหลังได้รับ
บริการน้ําที่ถูกสุขลักษณะ รับรองเป็นมาตรฐานแต่ของเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งตรงนี้ขณะนี้การ
ประปาภูมิภาคเองมีปัญหาทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมขอเรียนอย่างนั้น ที่อําเภอร่อนพิบูลย์ 
แจกน้ําแล้ว ตอนนี้รถแจกน้ําแล้ว เพราะน้ําตกแม่เศรษฐีไม่สามารถลงมาผลิตได้เต็มกําลังที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ก็เริ่มปิดเป็นเวลาแล้วทุ่งสงเฉพาะแรงดันอ่อนลง แต่ขอเรียนนะครับว่าการประปา
ขณะนี้ติดขัดอยู่ที่งบประมาณที่จะทํานโยบาย ในการที่เค้าทําตอบและได้รับอนุญาตจาก SCG  
เอาแหล่งน้ําทิ้งของ SCG มาผลิตน้ําประปาอัดเข้าใส่ท่อซ้ึงต้องใช้งบ 12 ล้านบาท ซึ่งผมได้รับมอบ 
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จากท่านถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ช่วยตรงนี้ด้วยซึ่งผมได้รับปากท่านไว้ 
หลังจากประชุมสภา ช่วงบ่ายต้องเข้าไปพบผู้จัดการประปาภูมิภาคสาขาทุ่งสง ดําเนินการในส่วนนี้    
     ในส่วนของเทศบาลที่บอกว่าขอตั้งถังเก็บน้ํา ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ถามว่าขณะนี้ในชุมชน 
ถ้าสํารวจแล้วบ้านทุกหลังมีประปาภูมิภาคผ่านแล้วก็มีประปาภูมิภาคใช้ ผมว่าตรงนี้มัน อย่ายึดถือ
เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วเป็นเกณฑ์ผมคิดว่าบ้านเมืองพัฒนาขึ้นมันก็ควรที่จะต้องปรับตัวให้เข้า
สถานการณ์ เพราะว่าถ้าอย่างนั้นการขยายเขตเมื่อเขาไม่รู้ ความคุ้มค่าที่เกิดกับการลงทุน ประปาซึ่ง
จริง ๆ เทศบาลลงทุน ประปาเก็บรายได้ ผมถามว่ายุติธรรมหรือไม่ ไม่ได้ยุติธรรม แต่เพ่ือประโยชน์สุข
ของพ่ีน้องประชนเราถึงลงทุน เพราะเราถือว่าการบริหารจัดการงบประมาณทั้งหมดแบ่งไปส่วนไหน
อย่างไร เช่นเดียวกันที่เราขอลดภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน แผงลอยต่าง ๆ เพราะเรารู้ว่าทุกคนเกิดวิกฤต 
ของประเทศเราก็จําเป็นที่จะดําเนินการในส่วนนี้และผมเชื่อว่าทั้งจังหวัดนครศรีฯ ผมทําก่อนเพ่ือน
และเคยทํามานานแล้วไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวแต่ทํามานานแล้วก่อนที่กระทรวงมหาดไทย  
จะสั่งการณ์ด้วย เราจําเป็นต้องมีถ้าเกิดวิกฤตจริงๆ เมื่อวานหารือประชุมหัวหน้าส่วนกัน ประชุมสภา
เทศบาลกันว่า จะใช้สวนพฤกษาสิรินธรแห่งนี้เพ่ือรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่ต้องตรวจสอบ สอบสวน  
ใช้สถานที่แห่งนี้เพราะเป็นระบบปิด ซึ่งครั้งแรกจะใช้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เนื่องจาก 
มีอาคารว่างแต่ไม่อยากให้มีผลกระทบกับชุมชน ที่นี่เป็นระบบปิดและไม่มีคนมาใช้ สามารถที่จะ
ควบคุมดูแลได้เป็นอย่างดี แล้วจะเสนอแผนให้จังหวัด ให้โรงพยาบาลได้รับทราบเพ่ือมาตรวจสอบ
สามารถรับคนได้ประมาณ 50 - 100 ซึ่งเราประชุมกันนอกรอบหลังจากรับประทานอาหารแล้ว
ประชุมหัวหน้าหัวหน้าส่วนผมคิดว่าแผนรองรับต่าง ๆ ซึ่งเราทําตั้งแต่เกิดอุทกภัยน้ําท่วมทุ่งสง  
เรามี 3 เขต ทุกที่สามารถผลิตข้าวกล่องให้ได้แต่ละแห่ง เราก็ยึดอันเดิมแต่ขณะนี้มันต่างกับวิกฤติ 
ที่เกิดขึ้นกับภัยพิบัติ เพราะว่าเราจะต้องให้กับผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจริง ๆ เพราะงบประมาณ  
ของเราจํากัด ถ้าเราเหวี่ยงเขา ทั้งหมดผมถามว่ามี 200 ล้านก็ไม่พอที่จะยังชีพคนเหล่านั้น  
ท่านทราบหรือไม่ว่า การสอบสวนที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ของเทศบาลออกไปทุกวันที่ท่านโทรมา
พ่ีน้องประชาชนโทรมาบอกว่าผู้มีมาจาก จังหวัดภูเก็ตไม่กักตัวอยู่ที่บ้าน ออกไปทํางานทุกวัน มาจาก
กระบี่ มากับสามีฝรั่ง ออกมาเพ่นพ่านไม่ยอมกักตัว เราเองไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงไปสอบสวนทั นท ี
แล้วติดตามจนเรียบร้อย กรณีท่ีไม่มีเงิน ไม่มีงานทํา เราต้องตัดสินใจไปล่วงหน้าก่อนแล้ว ซื้อข้าวสาร 
ปลากระป๋อง มาม่า ไข่ ไปให้เพ่ือประทังชีวิตเนื่องจากหาเช้ากินคํ่า เทศบาลเองได้ตัดสินใจดําเนินการ
ในส่วนนี้แล้ว และเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนก็เช่นเดียวกัน ได้สั่งกําชับในเรื่องของหน้ากากอนามัย ถุงมือ 
ชุด PPE เพ่ือป้องกันตัวเอง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเราติดโรคมา เนื่องจากลงไปสอบสวน ผมคิดว่าตรงนี้
ทุกคนตระหนักแล้วก็แจกหน้ากากอนามัยเช่นเดียวกัน เราไม่ต้องการเดินแจก แต่เราใช้ไปรษณีย์
นําส่งเพราะเป็นการป้องกันโรคติดต่อสําหรับผู้ที่จะเดินไป หน้ากากอนามัยที่แจกให้ไปให้ซักก่อน 
ได้ครับเพ่ือความสะอาดจริง ๆ ต้องขอบคุณ อสม. คณะกรรมการชุมชน ประธานชุมชนทั้ง 20 
ชุมชนนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกกองฝ่าย ผู้อํานวยการ รองปลัดเตือนจิต ที่เป็นหัวหน้าทีมในการจัดการ
ทั้งหมด ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการนงนภัส และอารีย์ สุวรรณา ที่ลงไปตรวจสอบ สอบสวน
เป็นคนที่เคยมีประสบการณ์กับโรคไวรัส สามารถที่จะป้องกันตัวเองรู้มีประสบการณ์และเคยทํางาน
ด้านนี้มา  
     ผมขอเรียนนะครับว่าเรื่องน้ําประปา การวางแผนทั้งหมด เรายังวางใจไม่ได้เลย ผมขอเรียนอย่าง
นี้นะครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตําบลถ้ําใหญ่ ที่ เปิดฝายคลองเปิกให้น้ําลงมาที่คลอง 
ท่าแพ ถ้าไม่ได้ท่านนายกฯ ช่วยผมคิดว่าระดับน้ําจะไม่สูงขึ้นเกิน 80 เซ็นติเมตร ในขณะนี้  
ต้องขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลถ้ําใหญ่ ที่ช่วยคนทั้งอําเภอทุ่งสง และอําเภอนาบอน ระดับน้ํา 
จาก 70 เซ็นติเมตร ขึ้นมาเป็น 80 เซนติเมตรกว่า ในขณะนี้ซึ่งผมติดตามทุกวัน เพราะทราบดีว่า
ผิดพลาดแล้วเราทุกคนเดือนร้อนแน่นอน ดังนั้นการแจกน้ํารถดับเพลิง รถน้ําของ เทศบาล 
ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาสําหรับผู้ที่ต้องการน้ํา ขอเรียนท่านสมาชิกให้ขอน้ําเป็นบ้าน ๆ  
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และหาภาชนะมารองรับจะให้รถดับเพลิงไม่ใส่ให้ อย่างนั้นจะเป็นการสะดวกกว่า อย่าให้เอาถังเก็บ
น้ําไปไว้ ให้เอาถังน้ําไปรับน้ําแล้วนํากลับบ้าน เอารถน้ําไปจอด บ้านไหนจะเอาก็จะไปบริการให้ 
อย่างนั้นดีกว่าจะสะดวกแล้วสามารถเก็บกักน้ําไว้ในบ้าน พร้อมที่จะใช้ได้ในระหว่างที่น้ําประปา 
ของภูมิภาคไม่ไหล ประปาชุมชนบ้านในหวังไม่ไหลตรงนี้จะสะดวกกว่าที่จะมีการตั้งถังเก็บน้ํา 
หลังจากนั้น ก็ไม่มีคนใช้ต้องเก็บกลับมาผมคิดว่าระบบที่เราได้ประสานในการขยายเขตประปาทั้งหมด 
ที่จะให้ไปทั่วถึงท้ังหมด จะพยายามครับ มีข้อใดบ้างทีผมตกหล่น จะได้พูดให้หมด ขอบคุณมากครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือปรึกษาหารือ เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงแต่ละเรื่อง  
ที่ท่านได้ไปประชุมมา มาชี้แจงในสภาทราบหลาย ๆ เรื่องที่เราไม่รู้บางคนอยู่ในสภาเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนของประชนไปก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลอยู่แล้วครับ ตั้งแต่โรคโควิด-19 ผมเอง 
ได้เสนอว่ามีแผนรับมืออย่างไร ท่านนายกฯ ก็ตอบมาแล้วคิดว่าไม่ร้ายแรงขนาดนี้แต่ที่ร้ายแรง และมีภัย
แล้งมาอีก เรื่องที่ท่านได้ชี้แจง ประปาชุมชนบ้านในหวังผมก็ยอมรับครับ บางทีก็ดื้อ ผมว่าให้เทศบาล
จัดการไปตามระเบียบก็ได้ ติดตั้งมาตรน้ําเก็บตามค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ตามที่ท่านนายกฯ ชี้แจง แต่ไม่รู้
ทําไมผมเองก็ปวดหัว ค่าน้ํา 30 บาท ผมเองไม่ได้ใช้น้ํามา 2 – 3 ปีแล้ว ยังจ่าย 30 บาท เพราะมาตรน้ํา
ของผมน้ําท่วมปี 2560 พังเสียหายไปหมด ผมใช้ประปาภูมิภาคอยู่แต่ขณะนี้ประปาภูมิภาคก็ได้รับ
ความเดือดร้อนเหมือนกัน กว่าจะไหลก็เที่ยงวัน ช่วงเช้าไม่ไหลเลย ชาวบ้านของเรา เองนะครับ  
ท่านนายกฯ ตอบผม ผมเข้าใจว่ามีน้ําประปา แต่บางคนไม่มีเงินไปต่อน้ําประปา ค่ามาตรน้ํา  
ค่าดําเนินการ มีอีกหลายคนที่ไม่ได้ติดตั้ง ผมเองก็เดือดร้อนเหมือนกัน เทศบาลก็มาเก็บค่าน้ําได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ก็ไม่เป็นไร ขอให้มาเก็บเดือนต่อเดือน ประชาชนบ่นกันเรื่องนี้ 2 – 3 เดือนมาเก็บครั้ง  
ผมบอกว่าให้มาเก็บเดือนต่อเดือนเหมือนประปาภูมิภาคได้หรือไม่ ถึงแม้จะ 30 บาท หลาย ๆ เดือน
ก็จะดูว่ามาก เก็บเดือนต่อเดือนให้ทุกครัวเรือน ส่วนที่จะดําเนินการปรับปรุงใหม่ก็ได้ น่าจะสร้าง  
นานแล้วประปาบ้านในหวัง ดําเนินการปรับปรุงใหม่ทําให้ดี ค่าน้ําเก็บได้อยู่แล้ว ใครไม่ให้เก็บ  
ก็ตัดไปเลย ของคุณครับท่านประธาน ท่านนายกฯ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว ครับ 

นายประจิน  เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ผมนั่งฟัง 
ท่านสมาชิกอภิปรายและท่านนายกฯ ได้ตอบมา ก็ถูกต้องครับ เรื่องภัยแล้วอย่างเดียวคือมันเป็น
มาตรการเรื่องน้ําประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านผมมีตัวอย่างคือ ที่อําเภอร่อนพิบูลย์ อยู่ในเขต อบต. 
ของหมู่ 8 อําเภอร่อนพิบูลย์ ผมไปอาศัยอยู่ที่บ้านภรรยา มีการตั้งมาตรน้ําบ้านที่ใช้ ถ้าไม่ตั้งมาตรจะ
เปิดทิ้ง แต่มาตรที่ติดตั้งคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 7 บาท ซึ่งผมเองก็ได้ทราบไม่ได้ตกใจแต่ตื่นเต้นครับ 
เพราะเจ้าหน้าที่มาเก็บเงิน 81 หน่วย 567 บาท นี้คือผลประโยชน์ตรงนี้ แต่ประปาของหมู่บ้านใช้แท่ง
เจาะบาดาลใช้ไฟแรง การจัดเก็บจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนประปาหมู่บ้านให้ประธานชุมชนเป็ น
ผู้ดําเนินการได้ คือจัดเก็บส่วนที่เป็นค่าไฟ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดเก็บก็มีมาหักเปอร์เซ็นต์ออก ที่เหลือให้คน
จัดเก็บส่งคืน อบต. เท่าไหร่แต่ผมไม่ได้เช็ครายละเอียด แต่ว่าหน่วยละ 7 บาท แต่ของเราเดือนละ 30 
บาท คิดว่าน่าสงสารเหมือนกันที่ไม่ยอมจ่ายกัน ขอบคุณครับ 
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นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญ ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ ครับ 

ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยกับ
ทางฝ่ายผู้บริหารที่จะมีการจัดเก็บเงินค่าน้ําประปาหมู่บ้านในชุมชนบ้านในหวัง ชุมชนเขาปรี ดี  
แต่ที่ชุมชนเขาปรีดีมีเฉพาะในหมู่บ้านประชานิเวศน์ ไม่ครอบคลุมทั้งชุมชน มีประมาณ 60 – 70 
ครัวเรือน และอีกอย่างตอนนี้ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมดูแลถังเก็บน้ําสูบน้ํา ปรากฏว่าเครื่องสูบไม่ดี
เท่าที่ควร เพราะมีอายุในการใช้งาน 30 – 40 ปี การซ่อมแซมแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท  
ถ้าเราจะจัดเก็บน้ําประปาในลักษณะที่ให้ทางครัวเรือนต่าง ๆ ได้ตั้งมาตรประปา ผมว่าน่าจะมีการ
ซ่อมแซมในส่วนตรงนั้น จะให้ทางผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการ และประปาภูมิภาคก็สามารถจะคลอบคลุม 
ติดมาตรได้ทั้งชุมชนก็จะเป็นรายได้ให้กับเทศบาล เพราะปัจจุบันนี้ 60 ครัวเรือนที่ใช้ประปาเทศบาล 
30 บาท ต่อเดือน 1,800 บาท ต่อเดือนไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
ตรงนั้น และมีอีก 1 เรื่องผมทราบมาว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการ 
“เราไม่ทิ้งกัน” โดยการบริการที่พักและอาหาร 3 มื้อฟรี ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งตรงนี้  
ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเทศบาลได้ทําล่วงหน้าไปแล้วโดยการแจกข้าวสาร ปลากระป๋อง ให้แก่ผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน ตรงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ผมไม่ได้ชี้แจง ขอเรียนตรงนี้ ขอปรึกษาหารือในที่ประชุม ประธานชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

สาเหตุ เนื่องจากภัยแล้ง โครงการพระราชดําริอ่างวังหีบ ผมขอความเห็นนะครับว่า เราควรเดินหน้า
ขับเคลื่อนต่อหรือจะปล่อยไว้อย่างนี้เพราะในข้อเท็จจริงจากการที่ผมสอบถามเมื่อวาน โครงการวิ่ง 
แต่ไม่ขยับ เนื่องจากว่ามีคําสั่งจาก ครม. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 2 ฝ่าย นั้นคือ คณะกรรมการเดิม
ที่ให้ขับเคลื่อนกับชุดที่ ไม่เห็นด้วยในการที่จะสร้าง  เพ่ือให้มาตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมกัน 
แต่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีการแต่งตั้งไม่มีการขยับ ผมคิดว่าในฐานะที่เราได้รับความเดือดร้อนเห็นได้ชัด 
นะครับว่าต่อไปถ้าเราไม่มีแหล่งน้ําดิบในการผลิต ผมถามว่าเราจะเอาน้ําจากที่ไหนเพราะถ้าน้ํา  
จากต้นน้ําจากภูเขาทั้งหมดไม่มี ผมถามว่าเราจะเอาน้ําดิบที่ไหนมาใช้ในการผลิตน้ําประปาใช้อุปโภค 
บริโภคอยู่ ณ วันนี้ ผมขอเรียนในที่ประชุมผมไม่ขอเอ่ยนาม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเรียน
ถามว่าผมขอล่ารายชื่อ ผมเรียนท่านประธาน ท่านรองผู้ว่าฯ ผมขอรายชื่อของคนในเขตเทศบาล  
เพ่ือสนับสนุนในการให้เกิดอ่างวังหีบ จะเป็นการสร้างความขัดแย้งหรือไม่ ท่านบอกว่าไม่ ดังนั้น 
ผมขอเดินหน้าแต่วันนี้ในฐานะท่ีเราประชุมแต่เมื่อวานเราประชุมนอกรอบไป แต่วันนี้ผมขอเรียนในที่
ประชุมต้องมีการบันทึกในการประชุมในวาระอ่ืน ๆ ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเราจะมีการลงชื่อกัน
เพ่ือที่จะขอให้โครงการนี้เกิด ผมคิดว่าถ้าเราไม่ขยับอะไรเลยปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่เกิน 5 ปี สงคราม
แย่งน้ําเกิดขึ้นแน่นอน เพราะตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว ฝายตามคลองต่าง ๆ ปิดหมดยกตัวอย่าง คลองท่าแพ
เทศบาลทําฝ่าย 2 ตัวเพ่ือที่จะให้ผลิตน้ําประปา ผลปรากฏว่าต้นน้ําก็ก้ันฝาย เช่นเดียวกัน พอกั้นฝาย
น้ําก็ไม่ไหลลงมา ในหวังเดือดร้อนโทรมาหาผมบอกว่าขอเปิดได้หรือไม่ ให้ได้ไหลออกมาเพ่ือลดระดับฝาย 
ผมบอกว่าให้คุยกับประปา ประปามีน้ําดิบพอผลิตหรือไม่ ถึงจะดําเนินการ ท่านเห็นหรือไม่ครับว่า 
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ขณะนี้เราเปิดนิดเดียวลงมาข้างล่างก็ไม่มีเหมือนกัน นี่คลองท่าแพ สําหรับผลิตประปา แต่ว่าคลองท่าเลา
ที่อยู่ข้างเทศบาลเขาก็กั้นเหมือนกัน บรรเทาสาธารณภัยขึ้นไปหัวหน้าสวัสดิ์แจ้งผมบอกว่าเค้ากั้น 
ฝายกันหมดเลย เข้าสวนยาง สวนปาล์ม สวนทุเรียน ข้างล่างไม่มีน้ําไหลลงมา ผมถามว่าถ้าคลอง 
ท่าเลาแห้งหมด ผมเชื่อว่าตลาดสดเน่าเพราะเราต้องใช้น้ําล้างทุกวัน และ 2 ถ้าเกิดอัคคีภัยเอาน้ําที่ไหน 
ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องอันตราย ถ้าไม่เตรียมการและขยับอะไร ปล่อยไปตามยถากรรม ข้างบนเค้าไม่ได้
รับรู้อะไรกับเราหรอกครับในหลวง ร.9 คิดให้เราตั้งแต่ปี 2530 ทุกท่านคิดดูตรงนี้กี่ปีแล้ว  
คิดล่วงหน้าแต่เราไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เพราะเราคิดว่าธุระไม่ใช่  แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้รับ
ผลกระทบหมด นี่แค่กลางเดือนยังไม่สงกรานต์ได้รับผลกระทบอย่างนี้  ถ้าฝนแล้งจริงๆตามที่ สสน.
แจ้งว่าเดือน 7 ถามว่าวุ่นวายขนาดไหน รถบรรทุกน้ําเทศบาลคงไม่แจกน้ํากันจนลูกน้องหมดแรง 
ต้องบอกอย่างนั้น ถามว่าเราเห็นด้วยหรือไม่ที่จะลงชื่อให้โครงการน้ําเดินหน้า ผมจะทําหนังสือ 
ผ่านทาง ส.ส ไปให้รัฐมนตรีว่าการเกษตรก่อน เพ่ือที่จะให้เขาพิจารณาเป็นขั้นตอนหลังจาก 3 เดือน
ไม่ขยับ ไม่มีคําตอบคงจะต้องไปอีกระดับหนึ่งจนถึงขั้นถวายฎีกาก็ต้องเดิน เพราะถ้าเดินหน้าแล้ว
หยุดไม่ได้ต้องเดินให้สุดเพราะอย่างไรทุกคนก็ไม่พอใจอยู่แล้ว ผมคิดว่ามันจําเป็นแล้วจึงขอหารือตรงนี้ 
ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ ผมจะประชุมหัวหน้าส่วนอีกครั้งเพ่ือที่จะให้พิจารณาเรื่องนี้ถ้าเราทําลักษณะ
ประชาคม ทุกคนร่วมลงชื่อถ่ายบัตรประชาชนด้วย ผมคิดว่าจะสมบูรณ์แบบที่สุด สามารถที่จะเป็น
หลักฐานไม่ได้อ้างอิงโดยที่เหมือนกับเราไปเอาชื่อใครต่อใครมาแล้วเซ็นต์เองให้รู้ที่มาที่ไปผมว่า ถ้าเรา
ไม่เดินหน้าจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน ข้างบนเขาไม่เดือดร้อนหรอกครับเพราะเขาถือว่าทั้งแผ่นดิน
ขณะนี้เดือดร้อนหมด โดยเฉพาะโรคระบาด แต่เรื่องภัยแล้งที่จะตามมา ผมว่าหนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน 
ตอนนี้อีสานไม่มีน้ํา น้ําทางการเกษตรไม่ให้ใช้แล้วปิดหมดแล้ว โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตอนนี้สั่งแล้วเมื่อวานน้ําเกษตรปิดหมด ให้อุปโภค บริโภค มาผลิตน้ําประปาเป็นแหล่งน้ําดิบ  
ท่านประธานครับ ขออนุญาตท่าน ทุกคนเห็นด้วยหรือไม่จะแสดงความคิดเห็นก่อนก็ได้ จะยกมือ 
หรืออย่างไร ขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณปัญญา จินาวงศ์ ครับ 

นายปัญญา จินาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปัญญา จินาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่นายกฯ 
ท่านเสนอผมเข้าใจตั้งนานแล้ว ช่วงที่ดําเนินการแรกๆ เพราะเรารู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะว่า
น้ําคลองบ้านผมเคยแห้งแล้วปล่อยให้น้ําไหลทิ้งในแต่ละปี ถ้าได้ทําเขื่อนกักน้ําไว้มันจะดีกับ
ประชาชนและพ่อแม่พ่ีน้องบริเวณตรงนั้นอย่างยิ่ง ต่อไปพอแล้งจะได้รู้สึก บางคนก็ไม่กล้าตัดสินใจ
เพราะอยู่ในนาหลวงเสน เดี๋ยวผมจะเข้านาหลวงเสนไม่ได้ ผมไปดูเห็นป้ายต่อต้านตลอดข้างถนนติด
ป้ายไว้เต็ม ผมเองก็กลัวเหมือนกันกลัวจะไม่ได้เข้าไปในนาหลวงเสน แต่ถ้าให้เห็นด้วย เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งอยากให้ทํา เพราะว่าสมัยนี้ เขากลัวจะทําไม่แข็งแรง ผมบอกว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ปัจจุบันแข็งแรง เพ่ือนผมที่อยู่นาหลวงเสนหลายคนผมบอก แต่เขาไม่เชื่อเพราะมีคนมาพูดให้เขาฟัง 
ถ้าทําเขื่อนแล้วจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ผมดูแล้วจะดีเราดูในภาคเหนือ ภาคอีสาน ที่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ท่านได้ดําเนินการสร้างเขื่อนพระองค์ท่านเล็งเห็นเหมือนที่ท่านนายกฯ พูด เล็งเห็น
อนาคตของชาติ ของประเทศไทย ท่านได้สร้างพวกเราก็ต้องสร้างไม่ใช่เฉพาะเขื่อนวังหีบ แถวนี้สร้าง 
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ไม่ได้ไม่มีที่จะตั้ง ความจริงผมเห็นด้วยคลองโยง คลองท่าแพ มันไม่มีที่กักน้ําจากบนเขาลงมาบ้านเลย 
สร้างเข่ือนเก็บน้ํามีประโยชน์หลายอย่าง 

     1. การท่องเที่ยวให้คนในชุมชน ในหมู่บ้าน ในตําบล มีรายได้ 
     2. การสร้างเขื่อนเวลาน้ําท่วมก็แก้ปัญหาได้ผมดูแล้วเวลาน้ําท่วมลงมาเยอะ เราก็เปิดให้น้ําไหลลงมา
เรื่อย ๆ น้ําจะไม่ท่วมเมืองทุ่งสงหลายอย่างครับผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่ว่ามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียว  
กลัวจะไม่ได้เข้านาหลวงเสนเพราะคนดุครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับ เข้านาหลวงเสนได้แต่ตรงที่เขานิ่งเพราะเขาเห็นว่าตามเสาไฟฟ้าที่เขียนว่า  
“ไม่เอาเขื่อนวังหีบ” ขึ้นไปถึงเขื่อน ตามเสาไฟฟ้าที่ผมเห็นเขียนติดแบบนั้น แต่ที่เขานิ่งเฉยไม่รู้เพราะอะไร  

มีสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเล่าเรื่องชุมชนเขาปรีดีนิดหนึ่ง ท่านด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ 
น้ําประปาที่ชุมชนเขาปรีดี ประชาอุทิศร่วมใจ 3 ซอยพรานนุ่นตลอดซอย และหมู่บ้านประชานิเวศ 
และมีอีกอย่างเมื่อเวลาเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน ไปครั้งแรกเจ้าบ้านไม่อยู่ ครั้งที่ 2 ไปเก็บ 2 เดือน ก็ต่อ
ว่าทําไมเก็บเงิน 2 เดือน เดือนก่อนไม่ได้เก็บท่านไม่อยู่ ทําไมไม่เวียนมาหลาย ๆ ครั้ง ต่อว่าคนเก็บ
ค่าน้ํา ค่าขยะ เป็นแบบนี้ตลอด คนที่จ่ายเงินก็มาบอกให้ผมฟัง ผมก็บอกเจ้าหน้าที่จะมาเวียนเก็บ
หลังสองหลังได้อย่างไร ต้องไปเก็บทีอ่ืนด้วย ไม่ยอมจ่าย 2 เดือน 60 บาทจ่ายเดือนเดียวไว้ เดือน
หน้าอีก พอเดือนหน้าไปเก็บ 60 บาทก็ไม่จ่าย เป็นอย่างนี้ไม่ทราบจะทําอย่างไร  

ขอมติที่ท่านนายกฯ เสนอให้ลงชื่อว่าเห็นด้วยหรือไม่ เชิญ ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ ครับ 

ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่ท่าน
นายกฯ ได้พูดได้คุยเป็นการปรึกษาหารือในสมาชิกสภาเทศบาล จะมีใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
อย่างไร ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ละเอียดอ่อน ในพ้ืนที่ฝายวังหีบที่เราจะทําที่เป็นโครง  
การพระราชดําริครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 5 ตําบลนาหลวงเสน ผมไปดูในแผนที่เป็นลาดชัน
และเป็นพ้ืนที่เชิงเขาป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเขตติดต่อระหว่างอุทยานน้ําตกโยง ผมเห็นด้วยกับ
โครงการที่ ให้มีฝายแต่ เรื่ องนี้ เป็นเรื่องที่สมาชิกต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องดําเนินการต่อ  
เพ่ือผลประโยชน์ของพ่ีน้องโดยทั่วไป เพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่ในพ้ืนที่นาหลวงเสนเราเรียกว่า 
กลุ่มเครือข่ายปกป้องดิน น้ํา ป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง เป็นขบวนการ ถ้าเราศึกษา  
และติดตามเรื่องนี้ผมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งเป็นกลุ่มประโยชน์ส่วนน้อย เพราะพ่ีน้อง
ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจที่รัฐบาลสร้างฝายตรงนั้นเขาได้ประโยชน์อะไรบ้าง ที่ดินพ่ีน้องประชาชน 
ลูกหลาน จะได้ประโยชน์อะไรก็เข้าใจ แต่ก็ยังมีกลุ่มอยู่ไม่กี่คนที่ยังพยายามชักจูงและขึ้นป้ายน่ากลัว 
ผมอ่านป้ายแล้วน่ากลัวมาก แต่พอสอบชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วย วันก่อนผมพานักเรียน  
ของเทศบาลขึ้นไปปลูกป่าในพ้ืนที่นี้ ขึ้นไปปลูกป่ามีชาวบ้านบางกลุ่มผมรู้จักดี บางคนหัวเราะเยาะ 
อยู่ข้างทาง พูดว่า “พวกสูมาปลูกป่าในที่ดินคนอ่ืน” พอเราลงมาได้สักพักก็มีเจ้าของพ้ืนที่ขึ้นไปถอน
ต้นไม้ที่เราปลูก นี่คือพฤติกรรมของคนในตรงนั้น ก็อยากจะชี้แจงให้เพ่ือนๆ สมาชิกได้รับทราบว่า 
โครงการนี้ต้องเดินหน้าเพราะถือว่าเป็นโครงการพระราชดําริ ผมไม่กลัวครับ โควิดจะเอาชีวิตผมไป
วันสองวันนี้ก็ไม่แน่ผมจะกลัวอะไรกับเรื่องตรงนั้นครับ ขอบคุณครับ 



14 
 

นายโสภณ  โมรา 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องปลูกต้นไม้เคยเกิดขึ้นมา 2 – 3 ครั้งแล้ว ก่อนหน้านี้ก็เคยขึ้นไปปลูกมาครั้งหนึ่ง ไม่กี่วันก็ตัดทิ้ง
หมดที่ปลูกไว้ข้างทาง ตรงนี้มันมีมานานแล้วครับ ท่านไพโรจน์  
เรื่องท่ีปรึกษาไว้ ท่านใดเห็นด้วย ยกมือขึ้นครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ12 เสียง 
 (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุมสภา เห็นด้วย 12 เสียง เห็นด้วยในการขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริอ่างวังหีบโดยการขอลายมือชื่อ 
คนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 สําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2563  ก็หมดวาระลงเท่านี้ 
ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
                                   ลงชื่อ           ปฏิภาณ  เสนะคุณ             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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   ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายโสภณ  โมรา) 

  ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


