
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําป  2550 

วันที่  11  กันยายน  2550  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

 
ผูมาประชุม 
 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองประธานสภาเทศบาล ธนคม เจริญฤทธิ์  
2. นายอนุชัย วิทยาสรรเพชร สมาชิกสภาเทศบาล อนุชัย วิทยาสรรเพชร  
3. นายเดโช ล่ีจวน สมาชิกสภาเทศบาล เดโช ล่ีจวน  
4. นายอุดม ปนแกว สมาชิกสภาเทศบาล อุดม ปนแกว  
5. นายจรัล อินทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล จรัล อินทรสุวรรณ  
6. นายเมษา ธนาวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เมษา ธนาวุฒ ิ  
7. นายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  
8. นายสมใจ สมศิริ สมาชิกสภาเทศบาล สมใจ สมศิริ  
9. นายนคร ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล นคร ทองคํา  
10. นายโสภณ เมืองทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ เมืองทรัพย  
11. นายสมศักดิ์ สิริชยานนท สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์ สิริชยานนท  
12. นายปญญา จินาวงศ สมาชิกสภาเทศบาล ปญญา จินาวงศ  
13. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  
14. นายสุวัฒน เนาวรุงโรจน สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน เนาวรุงโรจน  
15. นางปทมา ชินชฎาธาร สมาชิกสภาเทศบาล ปทมา ชินชฎาธาร  
16. นายสุรพงษ ลิมจุฑามาศ สมาชิกสภาเทศบาล สุรพงษ ลิมจุฑามาศ  
17. นายชาคร ไอยศูรย เลขานุการสภาเทศบาล ชาคร ไอยศูรย  

 
ผูไมมาประชมุ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1. พ.ต.ประกอบ รัตนสุภา ประธานสภาเทศบาล   -  ลา  - 
2. นายสมพงศ กาญจนะศักดิ์ดา สมาชิกสภาเทศบาล   -  ลา  - 
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1. นายทรงชัย วงษวัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษวัชรดํารง  
2. นายประเวช พรหมปาน รองนายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  
3. นายธนิต พุมอุทัยวิรัตน รองนายกเทศมนตรี ธนิต พุมอุทัยวิรัตน  
4. นายสุรพล หอมหวล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สุรพล หอมหวล  
5. นายวรพจน ศิวิโรจน รก.ผอ.กองวิชาการฯ วรพจน ศิวิโรจน  
6. นายสนั่น ทิพยวารีรมย ผอ.กองชาง สนั่น ทิพยวารีรมย  
7. นายนิพัทธ รัชตะวิเศษ รก.ผอ.กองสวสัดิการสังคม นิพัทธ รัชตะวิเศษ  
8. นางสุวรรณี คงสอน ผูจัดการสถานธนานุบาล สุวรรณี คงสอน  
9. จสอ.ประกาศ ธนะสถิตย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ประกาศ ธนะสถิตย  
10. นายสิทธิชัย สุทธิเดช หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล สิทธิชัย สุทธิเดช  
11. นางลัดดาวัลย มอบนรินทร หัวหนางานธุรการ ลัดดาวัลย มอบนรินทร  
12. นางสุนันทา เพชรยอย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สุนันทา เพชรยอย  
13. นางเตือนจิต จงคง หัวหนาฝายปกครอง เตือนจิต จงคง  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.

นายชาคร  ไอยศูรย 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

เรียนนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการทุกทานครับ  วันนี้
วันที่  11  กันยายน  2550  ซึ่งประธานสภาไดนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําป พ.ศ.2550  เวลา  10.00 น.  ณ  หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองทุงสง  บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว  ขอกราบเรียนเชิญ
ทานประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สวัสดีครับ  ทานคณะผูบริหาร  ผูอํานวยการกองและหัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนถึง
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําป 2550  วันที่  11  กันยายน  2550  เวลา  10.00 
น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง  มีวาระการประชุม  จํานวน  4  วาระ     
ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ประจําป พ.ศ.2550  ประชุมเมื่อวันที่  20  สิงหาคม 2550 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณาวางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551  พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 
ระเบียบวาระที่  4         ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองทุงสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2550  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางไปจายเปน
รายจายประจํา (กองชาง)   

 ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.  มีสมาชิกไดลา  2  ทาน  คือ  ทาน พ.ต.ประกอบ  รัตนสุภา  ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง  และทานสมพงษ  กาญจนะศักดิ์ดา  ไดลาประชุม 
2.  ตามที่เทศบาลเมืองทุงสง  ไดจัดทําแผนพัฒนา  ดังนี้ 
1.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ฉบับแกไขขยายเวลาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2553-
2555  โดยไดประกาศใชไปแลวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2550 
2.  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)  เทศบาลเมืองทุงสง  โดยไดประกาศใชไป
แลว  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2550 
3.  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)  เทศบาลเมืองทุงสง  แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  
โดยไดประกาศใชไปแลวเมื่อวันที่ 5  กันยายน  2550 
จึงแจงสภาเทศบาลเมืองทุงสง  แหงนี้  เพื่อทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  ขอ 4  และขอ
ความรวมมือทานสมาชิกสภาเทศบาล  เผยแพรใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  
ทราบโดยทั่วกัน 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอไประเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ประจําป พ.ศ.2550  ประชุมเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2550  ขอเชิญทาน
เลขานุการสภาครับ   

นายชาคร  ไอยศูรย 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองทุงสง  ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป พ.ศ.2550  ซึ่ง
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ปลัดเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ประชุมเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2550  มีทั้งหมด  14  หนาครับ เริ่มตั้งแตหนาแรก  
รายชื่อผูมาประชุมและผูไมมาประชุม  และ  หนา 2  เร่ิมประชุมตั้งแตเวลา  10.00 น.  
เปนตนไป  ซึ่งประธานสภาเทศบาลไดดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระและปด
ประชุมเวลา  10.50 น.  ขอเชิญทานสมาชิกไดตรวจสอบรายละเอียดรายงานการ
ประชุม  ซึ่งอยูในมือของทานแลวครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

มีผูใดตองการแกไขไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติในที่ประชุมครับ   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําป พ.ศ.
2550  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2550 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอไปเปนระเบียบวาระที่  3  เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําป พ.ศ.2551  พิจารณาในวันที่  2  และวาระที่  3  ขอเชิญคณะกรรมการแปร
ญัตติครับ 

นายจรัล  อินทรสุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายจรัล  อินทรสุวรรณ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุงสง  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  วันที่ 7 กันยายน  2550  เวลา  
16.00  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสงเมื่อถึงเวลาประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติตรวจรางเทศบัญญัติ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสภาเทศบาลในการประชุมสภา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ.2547  เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ.2547  
พรอมทั้ง  เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณมารวมประชุมพรอมกัน  
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ  ไดมีมติเลือก 
นายจรัล  อินทรสุวรรณ  เปนประธานกรรมการ 
นายธนคม   เจริญฤทธิ์   เปนกรรมการ 
นายสมใจ     สมศิริ        เปนกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการไดพิจารณารางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2551  ซึ่งสภาเทศบาลเมืองทุงสง มีมติรับหลักการเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2550  เมื่อวันที่ 6  กันยายน 2550  แลว  มีมติให
แปรญัตติเปนเวลา  24  ชั่วโมง  นับแตสภามีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติ  
ตลอดเวลาที่แปรญัตติ ปรากฏวา                                                                               

 ไมมีการเสนอขอแปรญัตติแตประการใด 
 การจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2551  ได
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  และหนังสือส่ังการทุกประการ 
 หลักการและเหตุผล ตั้งแตขอ ก. ถึง ขอ ง. ไมมีการแปรญัตติแตอยางใดจึงใหคงไว
ตามรางเดิม 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาตอไป 
ปดประชุมเวลา  17.00  น.   
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(ลงชื่อ)   จรัล  อินทรสุวรรณ        ประธานกรรมการ 
          (นายจรัล  อินทรสุวรรณ) 
(ลงชื่อ)   ธนคม  เจริญฤทธิ์           กรรมการ 
          (นายธนคม  เจริญฤทธิ์)  
(ลงชื่อ)     สมใจ    สมศิริ              กรรมการและเลขานุการ 
           (นายสมใจ    สมศิริ) 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อในที่ประชุมไมมีการแปรญัตติ  ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่  3  พิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2551  ในวาระที่  3  เปน
การลงมติเห็นชอบใหตราเปนรางเทศบัญญัติหรือไม  ผมขอมติในที่ประชุม   ผูใด
เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติฯกรุณายกมือขึ้นครับ  

 -  เห็นชอบ  15  เสียง  -  เอกฉันท 
มติที่ประชุม ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2551 
นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอไปเปนระเบียบวาระที่  4  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองทุงสง  เร่ืองขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2550  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
ไปจายเปนรายจายประจํา (กองชาง)  ขอเชิญฝายบริหารครับ 

นายธนิต  พุมอุทัยวิรัตน 
รองนายกเทศมนตรีเมอืงทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง  ที่เคารพ  
กระผมนายธนิต  พุมอุทัยวิรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง  ไดรับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีใหเสนอญัตตินายกเทศมนตรี   
เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2550  หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง 
เรียน      ประธานสภาเทศบาลเมืองทุงสง   
ดวยคณะผูบริหารเทศบาลเมืองทุงสง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 2550 ไปจายเปนรายจายประจํา โดยมี 

 หลักการและเหตุผล  ดังนี้.- 
หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2550  ดังนี้.- 
โอนลด 
กองชาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
หมวดคาครุภณัฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-  โครงการกอสรางปรับปรุงติดตั้งประตูเหล็กยืดชนิดมีบังตาและ 
ติดตั้งเหล็กดัด ศาลาอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ  ชุมชนบานในหวัง 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)                          เปนเงิน         131,550       บาท 
โอนเพิ่ม 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
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หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
คาวัสดุ 
คาวัสดุกอสราง                                               เปนเงิน         131,550       บาท 
เหตุผล
เนื่องจากเงินงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอแกการเบิกจาย  จึงจําเปนตองขอโอนเพิ่ม  โดย
โอนลดงบประมาณรายจายประจําป 2550  ตามหลักการดังกลาวขางตน  ไปจายเปน
รายจายประจํา  ซึ่งเปนอํานาจของสภาทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
ส่ิงกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” 
ฉะนั้น  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  จึงขอเสนอ
ญัตติตอสภาเทศบาลเมืองทุงสง  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
2550  รวมเปนเงินทั้งส้ิน  131,550.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหารอยหาสิบ
บาทถวน)  ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 
(ลงชื่อ)       ทรงชัย   วงษวัชรดํารง        นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 
            (นายทรงชัย  วงษวัชรดํารง) 
ขอบคุณครับ 

  
นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

มีผูอภิปรายไหมครับ  ถาไมมี  ผมขอมติในที่ประชุม  อนุมัติในระเบียบวาระที่  4  
สมาชิกที่เห็นดวย  กรุณายกมือขึ้นครับ 

 -  อนุมัติ  15  เสียง -   เอกฉันท 
มติที่ประชุม อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2550  หมวดคาครุภณัฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง 
นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระอื่นๆ  มีใครจะเสนอตอที่ประชุมไหมครับ  เชิญทานอนุชัย  ครับ 

นายอนุชัย  วิทยาสรรเพชร 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนุชัย  วิทยาสรรเพชร  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุงสง  อยากจะถามเรื่องบอทิ้งขยะ  วาไดดําเนินการไปถึงไหนแลว  จะ
ทิ้งไดเมื่อไหร  และดําเนินการอยางไร  ขอบคุณครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานอื่นไหมครับ  เชิญคุณสมศักดิ์  สิริชยานนท  ครับ 

นายสมศักดิ์  สิริชยานนท กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทุกทาน  
กระผม  นายสมศักดิ์  สิริชยานนท  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  อยากเรียนถามคณะ
ผูบริหารผานทานประธานสภา  ในเรื่องส่ิงกอสรางสวมสาธารณะ  หนาสวนหลวง ร.5  
ไดดําเนินการไปถึงไหนครับ  ขอบคุณครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 

เชิญคุณปญญาครับ 
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ประธานสภาเทศบาล 
นายปญญา  จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ  กระผมนายปญญา  จินาวงศ  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 3  อยากเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังฝายบริหารงบประมาณ ป 
2550  กองชาง  โครงการกอสรางถนน คสล.และทอระบายน้ํา  ถนนทางจักรยาน ถ้ํา
ทอหูก – สวนพฤกษาสิรินธร  ตั้งงบประมาณ  ไว  1  ลานกวาบาท  และโครงการ
กอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะถ้ําตลอด  ตั้งงบประมาณไว  4  ลานกวาบาท  ได
ดําเนินการถึงไหนและขอกราบเรียนทานประธานสภา  เร่ืองงบประมาณรายจาย
ประจําป 2551  ที่ไดผานวาระ 2 วาระ 3  ไปแลว  ซึ่งสภาเทศบาลก็ผานไปทั้งหมด  15  
เสียง  กระผมไดอภิปรายเพื่อชี้แนะขอบกพรองและเสนอแนะไปแลวนั้น  ใหกับ
โครงการแตละโครงการ  ไมไดอคติหรือวาคอยจับผิด หรือวาอะไรเหลานั้น  แตกระผม
ถือวาประชาชนเลือกผมมาแลว  เปนปากเปนเสียงแทนทานและผมจะทําหนาที่รักษา
ผลประโยชนและภาษีประชาชนใหดีที่สุด  เพราะกระผมอาสาเขามาเพื่อใหบานเมือง
ไดพัฒนาและตรวจสอบการบริหารงานของคณะฝายบริหาร  เพื่อใหฝายบริหารได
ประโยชน  เพราะเปนหนาที่ของสภาเทศบาลเมืองทุงสงและของสมาชิกจะไปตอบ
แทนฝายบริหารก็ไมได        และกระผมหวังวาฝายบริหารจะใชงบประมาณ   

 290  กวาลานบาท  ในป 2551  ใหมีประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด  ใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  แหงนี้  ครับขอบพระคุณครับทานประธาน 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดอีกไหมครับ  เชิญคุณจรัลครับ 

นายจรัล  อินทรสุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายจรัล  อินทรสุวรรณ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุงสง  ผมขอฝากทานนายกเทศมนตรี หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ  ใน
เร่ืองถนนเสริมชาติ  ชวงที่ขุดทอระบายน้ํา  ตอนนี้เปนชวงหนาแลง  ผมวาถาทําตอนนี้  
เพราะเวลา  และปายรับเหมาก็ไมมี  ครั้งที่แลวผมดูก็หมดเดือนสิงหาคม  ตอนนี้เดือน
กันยายนแลวนะครับ  ตอนนี้ปายรับเหมาก็ไมอยู  ในชวงนี้ฝนแลงสมควรจะทําให
เรียบรอย  เพราะมันเปนหินอยู  เวลารถวิ่งหินจะกระเด็นเขาบาน  และมันเปนชวงสั้นๆ
ประมาณ 100  เมตร  ชาวบานฝากมานะครับ  ทานนายกเทศมนตรี  ชวยส่ังการให
ดวยนะครับ  สวนเรื่องรถที่จอดบนฟุตบาต  ตอนนี้ก็ไมแลวนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ  ถาไมมีขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายทรงชัย  วงษวัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธาสภา  ขอบคุณทานสมาชิกสภาที่ไดเสนอแนะและสอบถามสิ่งที่
เราไดทําและไมไดดําเนินการ  ผมขอตอบเปนรายขอ 
-  เร่ืองบอขยะ  ขณะนี้เร่ืองปญหาของบอขยะตองชะลอในการที่จะนําขยะไปทิ้ง  
เพราะปญหาดานการเมืองจะแทรกซอน  จึงอยากใหมีการเลือกตั้ง  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ผานพนไปแลว  จะมีคณะกรรมการของอําเภอซึ่งตองดําเนินการ
อยางแนนอน  เพราะวางบประมาณที่เราไดรับจากสวนกลางทั้งหมด  100  กวาลาน
บาท  ขณะนี้ทางเทศบาลก็ตองดําเนินการในสวนนี้  หลังจากมีการเลือกตั้งซึ่งเรา
จะตองขอความชัดเจน จากทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับเลือกทั้งหมด  
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และจะตองสรางความเขาใจและขอเท็จจริงใหกับชุมชนและทองถิ่นทั้งหมด  ทั้ง อบต.
นาไมไผ  และ  อบต.ควนกรด  ที่ไดรับผลกระทบในสวนนี้  ผมเชื่อวาทุกอยางถาทํา
ดวยความโปรงใสและความบริสุทธิ์ไวเพือ่ผลประโยชนของชาวอําเภอทุงสง  อยาง
แทจริง   เขาคงเห็นวา  บอขยะที่มีมาตรฐาน  การฝงกลบตางๆที่เราปูแผนยางแลว  น้ํา
ไมสามารถจะไหลออกไปสูลําหวย  ลําคลอง  ซึ่งไมใหเกิดมลพิษนั้น  การสาธิตที่
จะตองใหเกิดขึ้นในการทดลองในระยะตนนั้น  จะตองมีความชัดเจน  และตองให
เปนไปตามขอกําหนดที่กองวิทยาศาสตรไดกําหนดให  ผมเชื่อวาตรงนั้นจะไมเกิด
ปญหาและเขาก็จะไดเห็นขอเท็จจริงวาเราไดปฏิบัติตามนั้นแลว  ทุกอยางจะไมมี
ปญหา  นะครับ 
-  สวนหลวง ร.5  ที่งบประมาณในป 2550  ไดตราไวนั้น  ไดผานการอนุมัติจากสภาฯ
ที่ใหโอนงบประมาณนี้ออกไปแลว  เนื่องจากหลายฝายไดลง 

 ความเห็นกันวา  ถาสรางแลวกล่ินจะมีผลกระทบกับผูออกกําลังกาย  จึงไดใหผูที่ออก
กําลังกายไปใชที่ชุมชนประชาอุทิศ  ผมจะประสานซึ่งขณะนี้มีปญหาขัดแยงกันอยูใน
สวนนี้นะครับ  โดยเทศบาลจะปรับปรุงหองสวมตรงนั้น  เพื่อที่จะใหบริการแกผูไปออก
กําลังกาย  ในสวนหลวง ร.5  นะครับ 
-  ทางจักรยานและสวนสาธารณะถ้ําตลอด  ขณะนี้ทางจักรยานนั้นไดประกาศ
ดําเนินการทางพัสดุแลว  สวนถ้ําตลอดแบบเสร็จเรียบรอย  ประมาณการกําลัง
รวบรวมขอมูลทั้งหมด  เพื่อที่จะสงใหพัสดุกองคลัง  ดําเนินการ  E- ACTION ตอไปนะ
ครับ 
-  ถนนเสริมชาติ  ขอใหรอคิดหนอย  หลังจากที่เราดําเนินการในเรื่องของการ
เตรียมการแขงขันกีฬาแหงชาติ  ก็คงไดดําเนินการในสวนที่ลาดยางตรงนี้นะครับ  สวน
ขอเสนอแนะของสมาชิกผูทรงเกียรติ  และไดอภิปรายในครั้งที่ผานมา  ในเรื่องของ
งบประมาณ  ผมบอกวาเราจะใชจายอยางประหยัดและใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่
นองประชาชนนะครับ  และขอบคุณที่ทานใหคําแนะนําตางๆ  ผมจะรับฟงทุกปญหา  
ไมวาจะเปนเสียงขางนอยหรือเสียงขางมาก  แตถาทุกอยางเกิดประโยชนกับพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลแลว  ผมรับฟงทุกปญหาและทุกปญหาผมเชื่อวาแกไขได  ถา
ทุกคนรวมมือรวมแรง  รวมใจ  เหมือนกับที่เราไดกระทํากันมา  และก็ขอขอบคุณ   
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ  ที่ไดผานงบประมาณในป 2551  ใหไดทันทวงที  มัน
เปนเรื่องสําคัญ  เพราะเราจําเปนจะตองเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของภาคใต  ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนที่เราจะตองดําเนินการแตโชคดีที่เราไดรับ
เปนเจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ  ซึ่งเราไดเตรียมสถานที่ เตรียมการไป  70 % 
สวนที่เหลือนั้นคิดวา  งบประมาณที่ผานไปแลวสามารถที่จะเกื้อหนุนและสนันสนุนให
ทันกับการจัดการแขงขันที่เราไดรับเกียรติจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นครับ  
ขอบคุณมากครับ   

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณสมศักดิ์  ครับ 

นายสมศักดิ์  สิริชยานนท 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  สิริชยานนท  ไดฟงคําของคณะ
ผูบริหารที่ไดกลาวมาวาชวงนี้ที่จะจัดสรางสวมสาธารณะที่หนาสวนหลวง ร.5  ตอนนี้



 9
ก็ไดยกเลิกไปแลว  แตวาจะประสานทางชุมชนประชาอุทิศนั้นก็ยังมีปญหาอยู  แตถา
ความคิดเห็นของผม  ผมก็ขอฝากคณะผูบริหาร  ผานไปยังประธานสภาเทศบาล  
เพราะชวงนี้ก็ไดมีงบประมาณใหมขึ้นมานะครับ  ผมวาถาเราจัดซื้อ รถ 1 คัน  เปนรถ
สุขาเคลื่อนที่  จะไดหรือไม  ผมวาจะดีกวาที่เราจะตองไปอาศัยคนอื่นเขา  ถาซื้อได  
ผมจะกําหนดเวลาจอดตั้งแต  เวลา 06.00 – 21.00 น.  แลวก็ไปขับถายเปลี่ยนมา  ผม
วาจะดีกวานะครับ  เพราะวาเปนสวมสาธารณะเคลื่อนที่  จะจอดประจําไวที่สวน
หลวง ร.5  จะดีกวานะครับ  และ 

 จะตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดจัดทําเรื่องสวนสาธารณะในหวัง  ผมจะสอบถาม
พอดี  คณะผูบริหารไดแจงมา  ผมจะไดแจงใหประชาชนไดทราบ  ขอบคุณมากครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทานนายกเทศมนตรี 

นายทรงชัย  วงษวัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 

ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ  โดยเฉพาะทานประธานสภาไดคุยกับผมในเรื่องของรถ
สุขาเคลื่อนที่  แตติดปญหาที่วาขณะนี้งบประมาณในป 2551  เราผานไปแลว  แตใน
ความคิดที่คณะผูบริหารไดคุยกันกับทานประธานสภาวา  เมื่อเราจัดซื้อรถขยะมาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2551  ซึ่งตราอยูในเทศบัญญัติ  และทานไดผานประกาศใช
เรียบรอยแลว  เราจะนํารถขยะเกา  มาดําเนินการเปนรถสุขาเคลื่อนที่เพราะผมเห็นวา
กิจการงานของเทศบาลเมืองทุงสง  เราไดจัดงานมากบางครั้งการบริการของหองน้ํา
สาธารณะไมคอยสะดวก  จุดนี้เราไดมองเห็น  แตขอใหทานอดใจสักระยะหนึ่ง  
เพื่อที่จะขอปรับปรุงรถขยะที่อยูในสภาพที่ยังดีอยูนะครับ  จะมาปรับปรุงเปนรถสุขา
เคลื่อนที่  1  หรือ  2  คัน  ขอใหขึ้นอยูกับวาเราจะใชรถคันไหน  แตตองไมกระทบกับ
การขนเก็บขยะในเขตเทศบาลเมอืงทุงสง  เพราะวาขณะนี้เราคอนขางที่จะลําบากใน
การทํางาน  เนื่องจากขยะตกคางก็สูงมากนะครับ  รถซึ่งผมไดจัดซื้อในงบป 2550  ที่
ไดโอนงบมา  1  คัน  ขณะน้ํากําลังดําเนินการทางวิธีพัสดุ  เพื่อใหไดทันทวงทีนะครับ  
หลังจากที่เราไดรถมาอีก  2  คัน  ผมเชื่อวาเราจะสามารถนํารถขยะเพื่อมาปรับปรุง
เปนรถสุขาเคลื่อนที่ได  1  คัน  ขอบคุณครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

สําหรับการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจําป 
พ.ศ.2550  ไดเสร็จส้ินแลว  ผมขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี และฝายบริหาร  ทาน
หัวหนาสวนราชการ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน สําหรับการประชุมในวันนี้
ไดเสร็จส้ินลงแลว  ผมขอปดการประชุมเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

 ปดประชุมเวลา  10.40  น. 
 

          ลัดดาวัลย  มอบนรินทร  ผูถอดเทป/จดรายงานการประชุม 
    (นางลัดดาวัลย    มอบนรินทร) 
 

           จันจิรา    จินาวงศพิมพ   รายงานการประชุม 
      (นางสาวจันจิรา    จินาวงศ) 
 

             สุนันทา  เพชรยอย  ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
         (นางสุนันทา  เพชรยอย) 


	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
	ผู้เข้าร่วมประชุม



