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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ประจําป  2550 
วันที่  6  กันยายน  2550  เวลา 14.00 น. 
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

 
 
ผูมาประชุม 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

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

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

1. พ.ต.ประกอบ รัตนสุภา ประธานสภาเทศบาล ประกอบ รัตนสุภา ลาปวย 
2. นายสมพงศ กาญจนะศักดิ์ดา สมาชิกสภาเทศบาล สมพงศ กาญจนะศักดิ์ดา ลาปวย 
3. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา - 
 
 

 

ผูเขารวมประชุม 
 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

1. นายทรงชัย วงษวัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษวัชรดํารง  
2. นายปรีชา อรามวิทย รองนายกเทศมนตรี ปรีชา อรามวิทย  
3. นายประเวช พรหมปาน รองนายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  
4. นายธนิต พุมอุทัยวิรัตน รองนายกเทศมนตรี ธนิต พุมอุทัยวิรัตน  
5. นายสุรินทร ภูมิอภิรด ี เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร ภูมิอภิรด ี  
6. นายวรพจน ศิวิโรจน รก.ผอ.กองวิชาการฯ วรพจน ศิวิโรจน  
7. นายสนั่น ทิพยวารีรมย ผอ.กองชาง สนั่น ทิพยวารีรมย  
8. นายสิทธิชัย สุทธิเดช หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล สิทธิชัย สุทธิเดช  
9. จ.ส.อ.ประกาศ ธนะสถิตย ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประกาศ ธนะสถิตย  
10. นางสุวรรณี คําสอน ผูจัดการสถานธนานุบาล สุวรรณี คําสอน  
11. นายนิพัทธ รัชตะวิเศษ รก.ผอ.กองสวสัดิการสังคม นิพัทธ รัชตะวิเศษ  
12. นางสุภาณี ศรีสุขใส รก.ผอ.กองชางสุขาภิบาล สุภาณี ศรีสุขใส  
13. นางคนึงนิจ กิตติอุดมพร รก.ผอ.กองคลงั คนึงนิจ กิตติอุดมพร  
14. นางเตือนจิต จงคง หัวหนาฝายปกครอง เตือนจิต จงคง  
15. นางสุนันทา เพชรยอย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สุนันทา เพชรยอย  
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ผูเขารวมสังเกตุการณ 
 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

1. นายบุญเลิศ แปนสุข อบช.หมูบานพฒันา บุญเลิศ แปนสุข  
2. นายสมพร วิพลชัย อบช.บานพักรถไฟ สมพร วิพลชัย  
3. นายวิโรจน มณีโชต ิ อบช.ประชาอุทิศ วิโรจน มณีโชต ิ  

 
 
 
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 

นายชาคร   ไอยศูรย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง  สมยัวิสามญั  สมัยที่ 3 ประจําป
พุทธศักราช  2550  ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดเรียกประชุม  ตั้งแตวันที่  1 กันยายน  
2550  เปนตนไป  และทานประธานสภาเทศบาลไดนัดประชุมในวันที่ 6 กันยายน  
2550 ตั้งแตเวลา 14.00 น.เปนตนไป  ณ หองประชุมสภาเทศบาลแหงนี้  บัดนี้
สมาชิกมาครบองคประชุมแลว  กระผมใคร ขอกราบเรียนทานประธานสภา  ไดจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชมุตอไปขอกราบ
เรียนเชิญครับ 
 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 

เรียนทานนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง  ทานรองนายกฯ  ทานเลขาฯ  และทาน
ผูอํานวยการ หวัหนาสวนกองฝาย  ทุกทาน และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
วันนี้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง สมัยวิสามัญ สมยัที่ 3 ประจาํปพุทธศักราช 
พ.ศ. 2550 วันที่  6 กันยายน    2550  เวลา  14.00 น.  ณ หองประชมุสภาเทศบาล
เมืองทุงสง  มี3 วาระ ดวยกันนะครับ  

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองทุงสง  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (วาระที ่1 ขั้นรับหลักการ) 
ระเบียบวาระที่ 3  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองทุงสง  เรื่อง ขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ มีทานพันตรีประกอบ  รัตนสุภา  และก็ 
สมาชิกสภา สมพงศ   กาญจนะศักดิ์ดา  ไดลาการประชมุนะครับ  เนื่องจากปวย  
ตอไปเปนระเบยีบวาระที่ 2  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองทุงสงเรื่อง  ขอรับความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551 (วาระที่ 1 ในขั้นรับ
หลักการ) เรียนเชิญทานนายกฯ  ครับ 
 

 
นายปรีชา   อรามวิทย 
รองนายกเทศมนตรีเมอืงทุงสง 

  
ทานประธานสภาเทศบาลเมืองทุงสง  ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสงที่เคารพ  
คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2551  
บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลเมืองทุงสง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2551  ตอสภาเทศบาล  และโอกาสนี้ผูบริหารเทศบาล  จึงขอ
แถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ดังนี้ 
   

1. สถานะการคลัง   
 

1.1สถานะการคลังของเทศบาลเมืองทุงสง  ปจจบุันเทศบาลมียอดเงินสะสม  ณ  
วันที่ 1 ตุลาคม 2549  จํานวน  55,218,372.24  บาท (หาสิบหาลานสองแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันสามรอยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบส่ีสตางค)  สามารถใชจายไดตามระเบียบฯ  
ณ  วันที ่30 มถิุนยน 2550  จาํนวน 4,504,454.89  บาท (ส่ีลานหาแสนสี่พันสี่รอยหา
สิบส่ีบาทแปดสิบเกาสตางค) สะสมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
จํานวน 19,986,579.12  บาท (สิบเกาลานเกาแสนแปดหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสิบเกา
บาทสิบสองสตางค) 
 

1.2 สถานะการคลังของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุงสง 
ปจจบุันมีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  จํานวน 20,903.61 บาท  
(สองหมื่นเการอยสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค) มีภาระสงชาํระหนี้เงินกูดังนี้ 
 

1.เงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน 4 สัญญา เปนเงิน 
8,546,834,.73 บาท (แปดลานหาแสนสี่หมื่นหกพันแปดรอยสามสิบส่ีบาทเจ็ดสิบ
สามสตางค) 
 

2.เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารนครหลวงไทยจํากัดสาขาทุงสงเปนเงิน 
29,787,449,.74 บาท (ยี่สิบเกาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่รอยส่ีสิบเกาบาทเจ็ด
สิบส่ีสตางค) 
 



 
นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
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มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมมัย้ครับ  เชิญครบั     
เชิญครับ  ทานประจิน 

นายประจิน   เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายประจิน   เนื้อเขียว  สมาชิกสภา
เทศบาล ตามญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง  เรื่อง ขอความเห็นชอบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณ  ประจําป 2551  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ นะครับ  ทาน
ประธานสภาเทศบาลที่เคารพนะครับ  ในการรับหลักการนั้น  ไมมปีญหาอะไรนะครับ 
เราจะรับหลักการ  แตวากระผมจะอภิปรายพอเปนสังเขป ดังตอไปน้ี นะครับ   ตาม
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ประจําป 2551 ยอดรวม  298,386,400  บาท นะครับ  
เปนงบประมาณรายจายทั่วไป 284,390,600  บาท  แยกเปนการบริหารทั่วไป 
45,829,780 บาท  ดานการและชุมชนและสังคม  200,256,540  บาท   ดาน
เศรษฐกิจ  25,922,000 บาท  นะครับ  ดานดําเนินงานอื่น ๆ 12,382,280 บาท  และ
เปนงบสถานธนานุบาล 13,995,800 บาท ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อผมไปมองดู
งบประมาณตัวนี้แลวผมคิดวา ผมก็ภมูิใจนายกฯ  สามารถหาเงินมาเพิ่มได ขึ้นมา
ประมาณ  50 กวาเปอรเซ็นตนะครับ  ที่เมื่อกอนเราตั้งไวแคประมาณ 195 ลานบาท 
แตพอไปตรวจสอบดู  ขาราชการประจําหรือเจาหนาที่งบประมาณ   เราก็ได บวกเงิน
อุดหนุนบางสวนเขามาอยูดวย  ตอไปน้ี เราตองประชมุสภากันบอยครั้ง แลวครับ 
เพราะวาเงินอุดหนุนมันจะเขามาเรื่อยนะครับ  ทานประธานสภาที่เคารพ ครับ ในการ
ใชจายเงินงบประมาณตัวนี้นะครับ  ที่เราใชจายงบประมาณผานมาเปนเวลา 3 ปกวา
แลว   ก็ประมาณ 5 -6 รอยลานนะครับ  ผมมาคิดวา ในงานการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ที่เราไปจายประจาํนี่ครับ  เราจายเปนเงินที่วามันมากไปนะครับ  ซึ่ง
งบประมาณที่วาสวนใหญแลว มันจะลงไปอยูที่โรงเรียน  การศึกษาและกีฬามันมาก 
เร่ืองการศึกษา ผมก็ยกตัวอยางวา การศึกษามันไมเกี่ยว เชนวา การศึกษาอบรม 
ประชุมอบรม   นะครับ  ศกึษาอบรม  ศกึษาดูงาน  นี้ครับ  ใหทางผูบริหารชวย
ประเมินไวดวยนะครับ การที่เราไปศึกษา ทัศนศึกษาดูงานขางนอกแลวเราใชเงิน
หลายลานบาท นะครับ  กลับมาเรามีผลอะไรบาง  3  ป ที่เราไดมานั้น ตอไปชวงนี ้
เปนงบประมาณที่เราตั้งปสุดทายนะครับ ซึ่งมีงบประมาณ 298 ลานบาท เร่ือง
โรงเรียนเนี่ยเรารับผิดชอบอยูโดยตรงแลว เปนหนาที่ที่เราปฏิบัตินั้นคือมาทํานะครับ  
เราก็เสียเงิน  3 ป เนี่ยมันก็หลายลานบาท เหมือนกันนะครับ ทานประธาน  แตวาเรา
มาประเมินผลดูแลววาเราไดอะไรกับส่ิงที่พวกเราทําบาง  เชนวา มาสอนใหไหว  มา
สอนใหยิ้ม มันเสียไปหลายลานบาทแตผลที่เราไดมันไดยังไง ตอไปในป 2551  นี้ผม
คิดวามันเปนชวงสุดทายของเราที่จะพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญ ทัดเทียมกับ
เทศบาลอื่น หรือใหมีความกาวหนา และใหเหมาะสมกบังบประมาณ ที่ไดเขียน 
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เหมือนกับหนาที่ 1 วา  ทางคณะผูบริหารจะใชงบประมาณแบบประหยัด  ระมัดระวัง  
และรอบคอบนะครับ  อันนี้ผมก็ดีใจดวย  แตในการตั้งงบประมาณเฉพาะป 2551  นี้
นะครับ ผมมาภูมิใจอยูอยางวา  เอกสารทีป่ระกอบการพจิารณารางเทศบัญญัติของ
ประมาณการคาวัสดุนี้นะครับ  ที่กองชางทํามานี้นะครับ ผมเห็นดวยนะครับ  ทีม่ัน
ออกแตละชมุชนที่ไดรับการพัฒนาขั้นพื้นฐานออกไปทั้ง 3 เขตนะครับ  เฉพาะเขตที่ 1 
นะครับ   คาวสัดุกอสรางตาง ๆ   ไมวาจะเปนคูน้ํา   ถนนหนทางอะไรนี้ ปรับปรุง
ศาลา อะไรนี้นะครับ เฉพาะเขตที่ 1ไดไปท้ังหมดในปงบประมาณนี้  4,677,859  บาท  
และพอมาเขตที่ 2 ซึ่ง กระผมและเพื่อนสมาชิกที่รับผิดชอบอยู ตรงนั้น เราก็ไดมาเปน
อันดับ 1 เลยครับ ผมภมูิใจมากเลยครับ  เราไดไปท้ังหมด 6,452,000 บาท นะครับ  
เฉพาะเขตที่ 3 นะคัรบ ไดไปทั้งหมด 4,690,000 บาท นะครับ แตในญัตติ แตใน
เอกสารนี้นะครับ ใหเพื่อนสมาชิกดูดวย  ทางกองชาง รูสึกวาจะขาดไป 3 รายการของ
เขต 3 นะครับ  ที่ยังไมไดลงมาคือ คากอสรางอาคารศูนยสงเสริมศิลปะมวยไทย 
ชุมชนหลังโรงพยาบาล 635,500  บาท  แลวรายการที่ 20 นะครับ  คาซือ้ทีด่ินบริเวณ
ชุมชนทาแพใตนะครับ  เพื่อกอสรางขยายชมุชนนะครับ  เปนเงิน 830,000 บาท แลว
ก็รายการที่ 21 นะครับ รายการสุดทายนี่เปนคาเชาที่ดิน  คาซือ้ที่ดินกอสรางศาลา
ชุมชนทุงสง – หวยยอด  อีก 750,000 บาท นะครับ  รวมแลวยอดเงินงบประมาณ 
จายเพื่อการลงทุน ตัวนี้ 15,819,500  บาท นะครับ  ทานประธานที่เคารพครับ มัน
เปนผลดีทางสมาชิกสภาแตละคนนะครับ  ที่คอยติดตามวาเขาดําเนินการไปถึงไหน
แลว  ไดมารองขอหรือรองเตือนกับคณะผูบริหารวาตรงนั้นยังไมดี  ตรงนี้ยังไมไดทํา 
ผมถือวาเปนการดี  นะครับ ทานประธานที่เคารพ ครับ  ผมก็คิดวาในวันนี้ การจัดตั้ง
งบประมาณป  2551  นี้  ผมก็คงไมมีปญหาอะไรนะครับ   ผมขออภปิรายเพียงแคนี้
นะครับสวัสดี ครับ 
 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

ครับ   เชิญทานรองปรีชา  ครับ 

นายปรีชา   อรามวิทย  
รองนายกเทศมนตรีเมอืงทุงสง 

ครับ  ทางฝายบริหารตองขอขอบคุณ  ขอทักทวงของสมาชิกในหลายเรื่อง และ
ขอบกพรองบางสวนเราก็รับไปดูใหนะครับ  ในสวนของการที่ปรับปรุงงบประมาณก็
สามารถทําได ในขั้นของการแปรญัตติงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับ คิดวาตรงไหน
ที่มันมีความจําเปน สําคัญกวา คณะกรรมการแปรญัตติก็คงสามารถที่จะดําเนินการ
ใหไดในชวงขั้นแปรญัตติ  ขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน นะครับที่ไดใหความเห็น หรือ
ใหขอทวงติงกับฝายบริหารครับ ขอบคุณครับ 



 
นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
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ครับ  เชิญคุณปญญา  ครับ 

นายปญญา   จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

ครับ  เรียนทานประธานที่เคารพ  กระผม ปญญา  จินาวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล  
เมืองทุงสง   เขต 3 ในระเบียบวาระการประชมุสภาเทศบาลเมืองทุงสง  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 3 ประจําป 2550  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทุงสง  ญัตติ
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบญัญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําป 2551  วาระที ่ 1 ขั้นรับหลักการนะครับ  กระผมดูแลวงบประมาณปนี้  
มากกวา ป 50  ซึ่งงบประมาณป  2551 นี ้ตั้งไว  298,386,400 บาท ยังมากวาป   50 
 เปน 100 ลานแหละครับ ทานประธาน  งบกลางป 50  13,314,470  ลานบาท มาป 
51 12,382,280  บาท  ซึ่งนอยกวาป 50 ประมาณ  932,190  บาท  ครับ  แลวก็
งบประมาณครั้งนี้  ก็เปนเพื่อใชจายเพื่อชาํระดอกเบี้ยเงินกู ในงบกลางนี้ ตั้งไว 
12,382,280 บาท ชําระดอกเบี้ยเงินกู 2,782,700  บาท  ซึ่งเปนดอกเบี้ยเงินกู ที่
เทศบาลไดกูตอธนาคารตาง ๆ แลวก็งบประมาณจากสาํนักปลัดเทศบาล  ปนี้
มากกวา ป 50 ตั้ง 960,850  บาท  ซึ่งมากกวาปที่แลวมากจริง ๆ ครับ  แลวก็ประเภท
รายจายเพื่อบริการ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการตั้งไว 2 ลานกวา จายเปนคาจางเหมา
บริการ, เปนคาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้งโทรศัพท  ไปจัดสรรเงินอุดหนุนไปใหได แตวัด
เขาปรีดีวัดเดียว  ซึ่งเปนการเหลื่อมลํ้า ที่วาไมใหวัดทั้ง 4 วดั อยูในเขตเทศบาล ผมก็
ไมทราบทําไม ทานไมจัดสรรใหทุกวัด   

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

คุณ ปญญา ครับ เดี๋ยวถายังไงผมขอสําเนา เอกสารที่เปนตัวเลขดวย  คัดสําเนามา
ใหผมสักชุด 

นายปญญา   จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

ครับ    หมวดเงินอุดหนุน   ของวัดทาแพไมได   ปที่แลว  ได    50,000   บาท  ครับ  
วัดชัยชมุพล ก ็50,000 ป ที่แลว ครับ วัดโคกสะทอน  200,000  บาท  แตปนี้ 3 วัดนี้ 
ไมไดซึ่งเราก็  พึ่งเขาดวยวัดชัยชุมพล  เราก็พึ่งวัดโคกสะทอน ขอที่ 1.51.4 เพื่อจาย
เปนเงินอุดหนุน การอนุรักษวัฒนธรรมอาํเภอทุงสง ตามหนังสือชมรมศิลปนพื้นบาน 
อ.ทุงสง  วันที่ 10 ก.ค. 2550  เปนเงิน 150,000 บาท และก็เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ใหกับลูกเสือชาวบาน อ.ทุงสง ตามหนังสือที่ รศ.ทบ. 2002/2  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2550 40,000 บาท ปที่แลว 30,000 ครับ  ปนี้ใหไป 50,000 บาท แลววัดของเราทําไม
ไมจัดสรรไปใหครับ ซึ่งผมกบ็อกแลววาเรากพ็ึ่งวัด ศาสนา  ภมูิปญญาทองถิ่น  เรา
ตองอยูบาน  ตองอยูกับวัด  เทศบาลก็ตองพึ่งวัดครับ  เพื่อจายเปนเงิน 
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อุดหนุนการศาสนา วัดเขาปรีดี ตามหนังสือวัดเขาปรีดี ลงวันที่ 9 ก.ค. 2550 
300,000 บาท ซึ่งเฉลี่ยไปใหวัดทุกวัดก็ยังดีครับ  วัดละ 50,000 บาท หรือวา 
100,000  บาท  ไปใหวัดเขาปรีดี 300,000 บาท  ปที่แลว 200,000  บาท นี้เปนการ
เหลื่อมลํ้านะครับ  ซึ่ง 3 วดัโนน ถารูวาทานฝายบริหารไมใหคงมีอามรมณนะครับ 
แลวก็งบประมาณรายจายเทศบาลเมืองทุงสงในหนวยงาน กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม ซึง่ปนี้ตั้งงบประมาณไวมากกวาป 50 ถึง 4,854,500 บาท ครับ  กอง
สาธารณสุข ฯ เปนกองที่มีความสําคัญครับ เร่ืองการขยะ การสาธารณสุขตาง ๆแต
ผมก็ไมทราบวาบริหารกันยังไง ครับ  เหมอืนที่อนามัย ที่ขางหนาผมก็ไมเขาใจวา
เทศบาลทําเองหรือวาเอกชนดาํเนินการครับ งบก็ตั้งไวอยางนี้ผมก็ไมเขาใจ เปนคาใช
สอยประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 10,289,400  บาท คาจางเก็บ
กวาดขยะ คาจางเหมาบริการรถบรรทุก  คาจางเหมาบรกิารพนสีเคมี คาจางเหมา
บริการผลิตนมถั่งเหลือง อยางนี้ครับ  คาเชาที่ดิน คาจางเหมาดูดคูระบายน้ํา  ลํา
เหมือง  และทอ  และบริการอื่น ๆ อีกครับ  คาเชาที่ดิน ผมก็ไมทราบวาเชาตรงไหน  
อยางไร หรือวาที่ตลาดตนยาง หรือวาเชาที่รถไฟ  ในกรณีเชาที่รถไฟนี่จะไดไมได ไม
ทราบ แตวามีในนี้ครับ   กองสวัสดิการสังคม  ตั้งงบประมาณไวนอยมากจริง ๆ ครับ  
แตก็มองแลววา มากกวาปทีแ่ลว ถึง 2,334,520  ซึ่งเปนกองที่มีความสําคัญกับ
ผูสูงอายุ และคนทั่วไป  รวมท้ังโรคเอดส ผูสูงอายุที่ไมมีจะกนิบางคน ลําบากเราก็ให
ไปเดือนละ 500 บาง ซึ่งตั้งงบประมาณไวนอย เพียง  6,661,200   บาท  เปนรายจาย
ประจําเสีย 6,448,800  บาท  ไดเปนหมวดเงินเดือนและคาจางก็ 1,050,800 บาท  
เทานั้นครับ  ซึ่งมีความสาํคัญ  ครับ กอง นาจะใหมากกวานี้ นาจะใหซัก  
10,000 ,000  ก็ไดครับ มัน 6 ลาน  มันนอยเกินไป  และไปตั้งจายกบัคาใชสอย 
ประเภทรายจายกับการรับรองและพิธีการ  ซึง่ตั้งไว 860,000  บาท ไวนี้เพื่อจายใน
การทําแผนพัฒนา เทศบาล งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห เงินมาตั้งจายใน
คาใชจายในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุก็ 300,000 บาท ผมไมทราบวาจะ
พอไมพอ  ผูสูงอายุที่มปีญหา ตั้งมากครับ กองสวัสดิการสังคม ซึ่งรองเรียนมากับผม 
ซึ่งไดบางไมไดบาง  คนที่ลําบากก็ไมได   คนไมไดลําบากมีบํานาญแลว ก็ไดซึ่งผม
ฝากไปยังฝายบริหารดวยครับ เร่ืองนี้ใหชวยตรวจสอบวาผูที่ยังไมไดผูที่ยังลําบากอยู 
ใครบางที่ไมมบีําเหน็จ  บํานาญ  หรือวาคนที่ไมมีจะกินจริง ๆ ครับ  ไมใชใหคนที่อยู
ไดแลวบางคน ผมก็ไดรับขาวจากผูสูงอายุหลาย ๆ คน ครบั  จากกองตาง ๆ ชุมชน
หรือวาในชมุชน ครับ แลวก็มี คาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน ตัง้ไว 50,000 บาท เร่ืองนี้ปญหายาเสพติดนี้ก็มีปญหา
พอสมควรครับ  ในชุมชนของวัยรุน  แตวาไมคอยเห็นเจาหนาที่ลงไปดําเนินการเลย  
งบประมาณตั้งไวทุกป  ถาดําเนินการก็เอาผูสูงอายุ เปนผูสูงอายุยังไงถึงติดยาเสพติด
ครับ  ผูสูงอายุไมติดยาเสพติดแลวที่พาไปดูงาน นั่น  เอาวัยรุนไปสิครับ สวนมากถา 
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ไปก็ผูสูงอายุ แลวผูสูงอายุ ที่พาไป เขาไมติดยาเสพติดแลว บอกวาเพือ่แกปญหา
ยาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน  ตั้งไว  50,000  บาท  เพือ่จายเปน คาใชจายในการจัด
กิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน   เปนคาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร  คาเชา
ที่พัก  คาของขวัญ  เงินรางวัล  อาหารเครื่องดื่ม  คาจางเหมาบริการ  คงจะเปนรถ
บริการ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาถายเอกสาร ในการจดักิจกรรมกลุมเยาวชนตาน
ยาเสพติดและเด็กเยาวชน เห็นมั๊ยครับ  พอพากพ็าผูสูงอายุไป  ผูสูงอายุไมติด
ยาเสพติดแลว และประชาชนในชุมชนและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการรณรงคตั้ง
จายจาก เงินรายไดปรากฎตามแผนงานสรงความเขมแข็ง ของชมุชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชมุชน  นะครับ ถือวาเปนเรื่องที่ดี แตตั้งไวนอยมาก นอย
ครับ 50,000 บาท แลวก็คาใชจายในการจดักิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อการ
บริการพัฒนา  50,000 บาท  ซึ่งนอยมากตั้งไว 50,000 บาท ครับ เทศบาลพบ
ประชาชน  ไมนอยยังไงครับ แตวาคงจะไมคอยจะลง สมัยที่แลว ปที่แลวก็ไมลง  ผมก็
รอ ๆ วาเขาจะลงไปก็จะไปดวย  ลงประมาณซัก 2 – 3 ชุมชน  หรือวา 5 ชุมชม ปที่
แลว ผมกจ็ําไมคอยได ไมไดไปทุกชุมชนเหมือนป 47 ป  48 ของป 48 ไปทุกชุมชน  
แลวก็ตั้งไวเพื่อสภาชุมชน  คาใชจายในการจัดกิจกรรมเทศบาลสภาชมุชนเมืองทุงสง  
เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000 บาท เหมือนกัน แตวาสวนนอยนะ  50,000  
บาท  ใหกับสภาชุมชน ปที่แลว ปที่แลวขนาดไปศึกษาดูงานตั้งไวตั้งแสนเลย  ปนี้ให
สภาชุมชน  50,000  บาท ซึ่งใหชุมชนไดบริหารจัดและก็มคีาใชจายในการสนับสนุน
สงเสริมอาชีพแกชุมชน  ตั้งไว 100,000  บาท  สงเสริมอาชพีอะไรบาง ใหชุมชน เพื่อ
จายเปนคาวัสดุ  คาของขวญั  รางวัล  และจางเหมาบรกิาร  คาเชาทีพ่ัก   คาถาย
เอกสาร ส่ิงพิมพ  ที่จําเปนในการฝกอบรม ศักยภาพแกกลุมอาชีพที่สามารถเบิกจาย
ไดตามระเบียบ  100,000 บาททุกป  ประชาชนในชมุชมุ ผมวานะใน 100 นึงถาได
อาชพีแลวก็คงไมถึง 50  ไมถงึครึ่ง มีอาชพีที่วาเทศบาล สนับสนุนสงเสริมอาชพีถาทํา
แลวก็ใหทํากันจริง ๆ ใหขายได ซึ่งฝายบริหารซึ่งทานเปนนายกฯ ทานก็ตองไปเปน
เซลแมนขายใหกับชุมชน  ในกรณีที่สงเสริมอาชีพกันจริง ๆ ผมสมมติวาจะทําไมกวาด
นะครับ  ชุมชนก็ทําไดไมกวาด  แลวทานฝายบริหารก็ไปเสนอยังเทศบาลยัง อบต. ให
ขายไมกวาดให ไหน ๆ เขาก็ตองซื้ออยูแลวไมกวาด  กวาดขยะ ของแตละเทศบาล ไม
กวาดกานมะพราวนี่ครับ  ชุมชนผมเห็นก็มีผลิตภัณฑ  ชมุชนทาแพใต  ชุมชนเสริม
ชาติ ชมุชนสะพานเหล็ก  และชุมชนอื่นไมมอีาชพี  สนับสนนุได 2 ชุมชนใน 17 ชุมชน  
เห็นมั้ย ยังอีก 10 ชุมชน  กับอีก 1 ในตลาดนี่ครับ ไมไดสงเสริม และคาวัสดุเชื้อเพลิง  
ซึ่งไดไวนอยมากครับ  12,000 บาท  ครับ  กองอื่นตั้งไวเยอะ แตกองนีต้ั้งไวนอย 
12,000  บาท  มีรถคันเดียว แลวก็หมวดเงินอุดหนุนครับ 1.5 หมวดเงินอุดหนุนตั้งไว
รวม 2 ลาน  4 หมื่นบาท  ซึ่งใหกับชุมชนประชาอุทิศ  เปนเงิน 120,000 บาท 
ประกอบดวยกจิกรรมตาง ๆ ในชุมชน กจิกรรมวันเด็ก  กิจกรรมวันสงกรานต   
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กิจกรรมแขงขันกีฬา  30,000 บาท ครับ แตละชุมชน  ซึ่งในปนี้ทานก็ใจดดีวย ฝาย
บริหารเพิ่มให 20,000  บาท แตทานก็เขาใจวาชมุชนตองเขมแข็ง แตผมดแูลวชุมชน
ไมเขมแข็งแลย โอนลงไปในชมุชน  ชาวบานในชุมชน มปีญหากันเยอะแยะไปเสีย
หมด จะรบจะเถียงกันมีปญหากับยอดเงินที่ตั้ง เพิ่มไป 20,000 อีกปนี ้ปที่แลวไดบาง
ไมไดบาง ปนี้ใหครบทั้ง แสนสองทุกชุมชน บางกิจกรรมมนัก็มาก  บางกจิกรรมมันก็
นอย ผมวาถาใหแตละชุมชน  ใหเทากัน กิจกรรมแตละกิจกรรมวัดใหเทากัน ตัว
ยอดเงินใหเทากัน ซึ่งนี่มันเหลื่อมลํ้ากันครับ  ยอดเงินแตละชุมชนแตละกิจกรรมครับ  
ขนาดกิจกรรมกีฬาชมุชนสัมพันธนี่ครับ  บางชุมชน 30,000  บาท บางชมุชน 15,000  
บาท บางชุมชน 50,000  ถาเราใหไป 20,000 หรือวา 30,000 ใหไปเหมือนกันทุก
ชุมชน ทุกกิจกรรม  ทานประธาน  หมายความวา แสนสองนี่ไปหารกันเลยวา 10 
โครงการ ก็หารแสนสองใหไดเทากัน  บางชุมชน ก็หนาแนนผมก็รู  ผมก็เคยอยูชมุชน
มากอน  บางชุมชนก็หนาแนน  บางชุมชนก็ไมหนาแนน  กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ  
บางชุมชนตั้งไว  5,000  บางชมุชน ตั้งไว 2,500  เห็นมั้ย  บางชุมชนตั้งไว 10,000 มัน
จะเหลื่อมลํ้ากนัมาก 
 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

ครับ ๆ ทานปญญาครับ ชวยรักษาเวลาดวยครับ 

ปญญา   จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

ทานประธานจะใหผมอภปิรายกี่นาที  เมื่อคนอื่นไมอภปิราย  ทานประธาน  ไมมใีน
ขอบังคับไมมีวาจะใหอภิปรายกี่นาทีครับทานประธาน 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

เขาใจครับ  แตวา ชวยรักษาเวลาดวย 

ปญญา   จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

ตั้ง  7 -8 กอง  ผมก็ตองปภิปรายกันหมดครับ ทานประธาน  เทศบัญญัติขนาดที่ผม
ไมทั่วถึงนะ ถาทั่วถึงตอง 3 ชัวโมง ครับ  กองชางสุขาภบิาลยังไมเทาไหรครับทาน
ประธาน  ตั้งไว 9,547,800  บาทครับ  ซึ่งมากกวาปที่แลว 4,439,800  หมวดคา
สาธารณูปโภคครับ รายจายเพื่อการลงทุน  นี่ครับ ขออภปิรายครับ  หมวดคาครุภัรฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง  รายจายเพื่อการลงทุนตั้งไว 5,000,000 บาท  ครับ  กองชาง
สุขาภิบาลตั้งไว 5 ลานบาท  เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาออกแบบ รายละเอียดและ
กอสรางศูนยสาธิตการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  อยาง
นอยประกอบดวย 
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1.สถานีสาธิตการแปรรูปอินทรีย  ประเภทเนาเสียเปนถานและน้ําสม  และพลังงาน
ความรอนรูปแบบตาง ๆ  
2.สถานีสาธิตการแปรรูปอินทรีย  ประเภทยอยสลายยาก  เปนปุยหมักและสาร 
ปรับปรุงดินจากสิ่งปฏิกูล 
3.สถานีการแปรรูปอินทรีย  ยอยสลายงายเปนสารสกัดชีวภาพ 
4.สถานีรองรับผูเยี่ยมชมโครงการ  รายละเอียด ขอบเขตงานตามที่เทศบาลกําหนด 
โดยคาจางศึกษาออกแบบและคาจางทําการกอสราง รวมแลวไมเกินวงเงินที่เทศบาล
ตั้งงบประมาณไว หรือเบิกจายตามรายละเอียดกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
พัสดุของหนวยงานบริหารงานราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และระเบียบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวกัน ที่เกี่ยวกับการจางที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบและกอสรางตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปครับ  นี่ก็จางที่ปรึกษาอีกแลวครับ 8,000,000  บาท  วันกอนไมทราบวา
เสร็จหรือยัง 8 ลาน  6 วันกอนเคาจางที่ปรึกษานี่ก็จางที่ปรึกษาอีกแลว  และจะทําที่
ตรงไหนครับ  พอสรางศูนยสาธิตการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรนี่ ผมบอกแลว
วาที่หลังเขาวัดชัยชุมพลครับ  รางอยูครับ กแ็หงแรกของประเทศไทยเหมือนกันแหละ
ครับ  นี่กจ็างที่ปรึกษาดําเนินการเรื่องนี้  ตั้ง 5 ลานบาทครับ  เห็นมั้ยในฐานะที่เรา
ถนนหนทางโครงสรางขั้นพื้นฐาน ยังไมไดเรียบรอยครับ ฝุนตลบอบอวล ถนนไมได
ลาดยาง  ประปาไมไดเขา  แลวก็ยังจางที่ปรึกษาทําเรื่องยังนี้อีก  ที่ทุงชนกห็มดงบไป
หลายแลว  ยงัไมไดเร่ืองอะไรครับ  ทิ้งขยะก็ไมไดเห็นมั้ย  ผมวานาจะทําอยางอื่น
เสียกอน 5 ลานบาทซึ่งลาดยางก็ไดหลายสายแลว เขต 2 เขต 3 เขต 1 ครับ แลวก็
ผานไปงบประมาณกองชาง ครับ เพราะใชงบประมาณปนีต้ั้ง 43,891,600  บาท  เปน
รายจายประจําเสีย  28,072,100  บาท  กองชาง เปนคาใชสอยประเภทรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,901,000  บาท เพือ่จายเปนคาจางเหมาบริการ  คาวารสาร  
เย็บหนังสือ  คาระวางบรรทุก คาติดตั้งแลวก็คาเชาที่ดิน  ที่ดินรถไฟแหงประเทศไทย 
ทานายกฯไปพดูที่ชุมชนเชาแนที่นี้ 5 ลานกวาบาทนี่เปนเงินอุดหนุนทั่วไป และตั้งจาย
จากเงินรายได แลวก็อีกเปนคาจางบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการประเมินผลและปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองทุงสง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  1 ลานบาท  นี่ครับ  ทาน
ประธานเขาสภามาแลว  ไอเร่ืองผังเมืองนี่ผมก็เห็นดวยเรื่องผังเมือง  แตวามันเยอะไป
เงิน 1 ลานบาทนี่ครับ  ทานประธาน แลวกห็มวดเงินอุดหนุนครับ ทานประธาน เงิน
อุดหนุนนี่เงินอุดหนุนของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมสาธารณประโยชน  ตั้งไว  
1,107,500  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค  ขยายเขตไฟฟา  สาธารณะ
เทศบาลเมืองทุงสงเปนเงิน 750,000 บาท  ขยายเขตประปาสวนภมูภิาคในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง  ชุมชนบานในหวังและชุมชนอีกหลายชมุชนคงจะได ขาวดีแหละ
ครับสงสัย แต 1 ลาน บาท ผมเห็นวามันนอยไป กบัประปานาจะตั้งไวใหมากครับ  
ขยายเขตประปา  ไฟฟา  แลวก็รายจายเพื่อการลงทุน  หมวดคาครุภัณฑที่ดิน 
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และสิ่งกอสราง ตั้งไว  15,819,500  บาท ก็ไดคากอสรางทอระบายน้ํา และบอพัก
สวนบนเปนรางวี  ถนนยุทธศาสตร  นี่ใหทานเพื่อนสมาชิกไดพูดไปแลวเมื่อตะกี้นี้ของ
เราทั้ง 3 เชต นะครับ ทานประธาน นาจะใหถวัเฉลี่ยงบประมาณ สูงสุด ถึง 298 ลาน
กวาบาทนะครบั  นาจะไดซักเขตหนึ่ง 20 ลานครับ   3 เขต ก็  60 ลาน แตนี่อะไรครับ 
ไดเขตละ 3 ลานกวา ๆ 4 ลานกวา ๆ  ครับ ทานประธาน ในโครงสรางขั้นพื้นฐานนี่
ครับ รวมแลวของเราทั้ง 3 เขต ได สิบส่ีลาน สามหมื่นหารอยบาท  ซึ่งนอยมาก ๆ 
ครับ ซึ่งกระผมก็เปนสมาชิกอยูในเขต 3 ผมก็ดูวานอย ครับ รวมกันแลว กอสราง
สะพาน ค.ส.ล.  คลองทาเลาหลังสํานักงานเทศบาล 2,541,000  บาท โครงการที่ 1 
โครงการที่ 2 กอสราง คสล. ทอระบายน้ําบอพักตลาดใน 250,000  บาท กอสราง
ชุมชนบานพักรถไฟ คากอสรางชุมชนบานพักรถไฟ  500,000 บาท  แลวกป็รับปรุง
ซอมแซมศาลาประชาคม 535,000   บาท ซอมแซมหอสมุดประชาชน  370 ,000  
บาท รวมแลว 3,677,500  บาท เขต 1 ครับ  ผมวาตองลงไป 20 ลานบาทเพราอะไร  
เพราะวาแตละเขตถัวเฉลี่ย ความเดือดรอนของประชาชนในโครงสรางพื้นฐาน ผม
บอกแลวทั้งที่ดินและสิ่งกอสรางอะไรนี้  ถนนหนทางประปา  ไฟฟา  มันเปนปญหาอยู
เยอะ ซึ่งมองดูแลวก็ไมสําคัญเทาไร  ตรงนี้ มองดูที่ตั้งงบประมาณในเรื่องโครงสราง
ขั้นพื้นฐาน ซึ่ง  3 ลานกวานี่จะนอย นี่เขต 1 ผมก็ชวยในเขต 1 นะ เขต 2  เดียว
สมาชิกสภาเทศบาลตองบูดหมดเลยครับ  ทานประธาน 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

เชิญคุณสมใจ   ครับ  เชิญทานปญญานั่งลงกอน ครับ 

ปญญา   จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

เดี๋ยว  2 นาที ครับ 
 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

เชิญคุณสมใจ     

นายสมใจ   สมศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสมใจ  สมศิริ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุงสง  ทานประธานครับ  ผูอภิปรายผมขอประทวงครับ  กรุณารวบรดัและก็อยา
ใชความรูสึกในการอภิปรายนะครับ  งบประมาณ 10 ลาน  20 ลาน  นอยไปมากไป 
เนี่ยผมถามวา รายละเอียดรูมั้ย  รายละเอียดนะครับ ไมใชใชความรูสึก ในการ
อภิปรายและกข็อพูดใหมีเหตุผล  ขอบคุณครับ 
 



 
นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
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เชิญครับ  คุณปญญา 
 
 
 

นายปญญา   จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

ครับขอใชสิทธพิาดพิงครับ  การอภิปรายอยางนี้จะไมมีความรูสึกอะไร เรามาทํางาน
เพื่อประชาชน  อยางแท ๆ พออภิปรายไป  ผมอภิปรายในเรื่องงบประมาณครับ ไมได
ไปพาดพิงใคร  แตเรามาเปนสมาชิกสภาเทศบาลตองตอสูกันเรื่องอยางนี้ครับ  กับ
ฝายบริหารครับ  เราเปนสมาชิกเราตรวจสอบได  ไมไดพฒันาตรงไหน  ประชาชนดา
สมาชิกสภาเทศบาลครับ  ผมเที่ยวนั่งเที่ยวเดินอยูครับ  ครับ ขอบคุณครับ ทาน
ประธาน 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

ครับ  เชิญครับทานประจิน  ครับ 

นายประจิน    เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  อันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับ  ผม
รูสึกวาทําการบานมากเกินไปครับ  คอืไปเอาพอดี เราไดจอยกัน ทีมเดียวกันจริงแตวา
เราไมไดจอยกนั  เพราะวาความรูสึกของผมในงบประมาณนะครับ  มันมาก แตจริง ๆ 
แลวเราก็มาดูวา เพื่อนสมาชิกนี่จะไปมองดูที่รายจายประจํามากเกินไปครับ แตจริง ๆ 
เรามามองดูที่ดานเศรษฐกิจและนโยบาย ตรงนี้ครับคืองบจายเพื่อการลงทุน คาที่ดิน
ส่ิงกอสรางหมวดนี้เปนหมวดที่สําคัญที่สุดครับ  ที่สมาชิกสภาเทศบาลตองดูนะครับ  
คือในที่เราจําเปนตองดูตัวนี้ก็มาดูยอดเงินในดานเศรษฐกิจ ตรงนี้ 25,922,000บาท
ตรงนี้ตองมาดูวาเคาไดจัดสรางจัดทําอะไร ในการพัฒนาขัน้พื้นฐานอยางนี้ แตเพื่อน
สมาชิกผมยอมรับนะครับ แกทําการบานจริง ๆ นะครับ เพื่อนสมาชิกคนอื่นผมไม
ทราบนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

เชิญทานรองประเวช  ครับ 

นายประเวช    พรหมปาน 
รองนายกเทศมนตรีเมอืงทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพครับ  เมื่อดู
งบประมาณแลวผมเองก็ดีใจครับวาเราม ี งบประมาณสูงแตอยากจะกราบเรียนทาน
สมาชิกในการที่จะพิจารณารับหลักการหรือไม   ในเรื่องของตัวเงินงบประมาณนิดนึง
นะครับ  งบประมาณจริง ๆ ในการดําเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ เทากับปที่
แลวครับ คือ 185  ลานบาท  ในจํานวน 185 ลานบาท นี้นะครับ  เปนรายจายประจาํ 
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เสีย 153 ลานเศษ  เหลืองบการลงทุนเพียง  31 ลาน  เทานั้นเอง ถาพิจารณา
เหมือนกับปที่แลว  แตทําไมปนี้ยอดถึงมีสูงขึ้น ถึง 284 ลานเศษ ผมขอใหเหตุผลเพื่อ
ทานสมาชิกประกอบการพิจารณา ครับ  กอนที่จะมีการพิจารณารางบประมาณ
ประจําป  กระทรวงมหาดไทยและกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ใหเทศบาลทุก
เทศบาล นําเงินอุดหนุนที่รัฐ  จัดสรรใหเปนคาใชจายของกองการศึกษาทั้งหมดเขามา
อยูในการจัดสรรงบประมาณประจําปดวย ดังนั้นงบประมาณก็เพิ่มขึ้น  ผมขอ
อนุญาตใหรายละเอียดเพื่อความเขาใจครับ  งบประมาณ 184 ลานเศษ  ไดมาจาก
ไหน บางครับ  ไดมาจากภาษีอากรที่รัฐจดัเก็บใหเปนเงิน  128,780,000  บาท 
เทศบาล เก็บไดเอง  9,470,000 นี่คือยอดทีไ่ดรับมาจากการเสียภาษีอากรของพี่นอง
ประชาชน ยอดที่ 2 เปนยอดเงินรายไดจากกองทุน ไดจาก 10,000 บาท  รายไดจากที่
ไมใชการเสียภาษีอากร คือคาธรรมเนียมตาง ๆ ประมาณแปดลาน 2 แสนเศษ นั่นคือ
ยอดที่เทศบาลไดรับการจัดสรรมาเพื่อจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณ มาใน 2551 
ที่ผมกราบเรียนในเบื้องตน ก็คือวา รัฐบาลโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ใหนําเงินอุดหนุนทั้งระบบก็มเีงินอุดหนุนทั่วไป  และเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค  
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  41 ลานเศษ  นะครับ  เงินอุดหนุนสําหรับใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 96 ลานเศษ  เงินอุดหนุนดังกลาวนั้น  เปนเงินอุดหนุนที่จายใหกับ
ขาราชการ  พนักงาครูเทศบาลทั้งระบบ มีเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  คา
รักษาพยาบาล  คาใชสอยทุกประเภท  รวมแลวทั้งหมด 96 ลานบาท  และ
นอกจากนั้น กองสาธารณสุขก็ไดรับเงินอุดหนุนสวนหนึ่ง คือ 440,000  บาท กอง
สวัสดิการสังคม  ไดรับเงินอดุหนุนมาเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,584,000 บาท  มาใช
จายในการดําเนินงานชวยเหลือพี่นองประชาชน เมื่อรวมยอดรายจายทั้งสิ้นแลว  
ยอดเงินอุดหนุนทั้งสิ้นก็จะไดมาทั้งหมด  137,890,600  ยอดรายไดที่ไดมาทั้งระบบ  
ทั้งภาษีอากร  ทั้งไมใชภาษ ี  ทั้งเงินรายไดที่ไมใชภาษี คอืคาธรรมเนียมตาง ๆ รวม
ทั้งสิ้นเพียง  146,500,000  บาท บวกกับ 137 ลานการใชจายสวนใหญ ไดเสนอราง
เทศบัญญัติ ฉบับนี้ สวนใหญจะเปน คาจางประจํา  คาจางประจํา  ใหแปลความวา  
ไมไดหมายความเพียงเงินเดือนพนักงาน  และลูกจางเพียงอยางเดียว  รายจาย
ประจํา  หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจะตองมีอยูประจํา  กองคลังไมมีงบการลงทุน  
กองวิชาการไมมีงบการลงทุน  กองการศึกษา มีงบลงทุน เพียง  5,137,500  บาท  งบ
ลงทุนในที่นี้ก็คือ งบลงทุนเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตาง ๆ เปนการแขงขันกีฬา  
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ก็โรงเรียนและกองการศึกษา เสนอเขามานะครับ  งบกอง
สาธารณสุขจายเพื่อเปนการลงทุน 3,980,000 บาท งบกองสวัสดิการ 212,400  บาท  
กองชางสุขาภบิาล  5 ลานบาท กองชาง  15 ลานบาท  คาํถามงาย ๆ ตรงนี้ก็คือวา  
กองชางเพื่อการลงทุน คือรายละเอียดในการดําเนินการใหกับการกอสรางตาม
เอกสารที่แนบ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายคอนขางยาวยืด  ซึ่งผมก็คงตอบไม 
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หมด แตอยากจะกราบเรียนวาเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค  ที่เทศบาลจัดเปน
รางเทศบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้  นั้น เราใหเกิดประโยชนตอประชาชนมากที่สุด  
มากกวาปกอน ๆ ที่มมีาดวยเหตุผลที่วางบประมาณดังกลาว เปนเงินที่ไดมาจากการ 
จัดหาหรือจัดสรรจากภาษีอากร  ขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติม  เพื่อประกอบการ
พิจารณาอีกสักนิดนะครับวา  เงินอุดหนุนดังกลาวในจํานวน 137  ลานเศษ  ไมรวม
เงินอุดหนุนที่นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารไปติดตอประสานงานมาหลาย ๆ ยอด
ซึ่งในรอบปที่ผานมา  ไดงบประมาณมาคอนขางมาก เชน การกอสรางอาคารเรียน  
การกอสรางถนน  และหลาย ๆ โครงการเกี่ยวกับวัสดุการศึกษา ไมรวมอยูใน
งบประมาณเงินอุดหนุนดังที่ปรากฎดังกลาว ที่กระผมกราบเรียนนี้ ก็เพื่อประกอบการ
พิจารณาขั้นรับหลักการของทานผูมีเกียรติทั้งหลายหากวารายละเอียดมีความจําเปน
ที่ตองปรับปรุง แกไข  เพิม่เติม  หรืออยางไร ผมเขาใจวา นาจะอยูในขั้นของการแปร
ญัตติ  ขอบคุณครับ 
 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

ครับ   มีสมาชกิทานใด  จะอภิปรายเพิ่มเติมมั้ยครับ   ครับ ตอไป  ผมขอมติ ขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 2551  วาระ
ที่ 1  ขั้นรับหลักการ  ทานสมาชิกทานใด เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551  วาระที ่1 ขั้นรับหลักการ กรุณายก
มือขึ้นนะครับ  
( เห็นชอบ   เอกฉันท)  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 
 
 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 
 

ครับตอไป  ใหทานสมาชิกเสนอเรื่องการแปรญัตติครับ  ครับ เชิญคุณจรัล  ครับ 

นายจรัล    อนิทรสุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม นายจรัล อินทรสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุงสง  ขอเสนอแปรญัตติเปนเวลา  24 ชั่วโมง  นบัจากสภาเทศบาลมีมติรับ
หลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 2551  ครับ 
 
 



 
นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
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ขอผูรับรอง ดวยครับ   (รับรองถูกตอง) 
มีผูใดเสนออีกมั้ยครับ  ถาไมมีก็เปนตามที่เสนอ  
เสนอแปรญัตติเปนเวลา    24  ชัว่โมง นับจากสภาเทศบาล    มีมติรับหลักการราง
เทศบัญญัติงบประมารรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไวนะครับ  ตอไป
เปนระเบียบวาระที่ 3 เชิญฝายบริหารครับ 
 

นายปรีชา   อรามวิทย 
รองนายกเทศมนตรีเมอืงทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ   และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  กระผมขอเสนอ  
ญัตตินายกเทศมนตรีเมอืงทุงสง 

 
เร่ือง    ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2550  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
  ดวยผูบริหารเทศบาลเมืองทุงสง มีความจําเปนตองขออนมุัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
ของสํานักปลัดเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภท 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 

เหตุผล 
  ตามที่เทศบาลเมืองทุงสง  ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยผานความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุงสง 
และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลําดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 
ไดประกาศใชบงัคับเปนเทศบัญญัติไปแลว  นั้น จากการตรวจสอบรายละเอียดในคํา
ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  สํานัก
ปลัดเทศบาล  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ
งานบานงานครัว  คาจัดซือ้ถงัตมน้ํารอนไฟฟาแสตนเลส ขนาด  20 นิ้ว จาํนวน 2 ใบ  
ปรากฎวา มกีารพิมพ ขนาดของถังตมน้ํารอนไฟฟา ดังกลาว ผิดพลาด ซึ่งขนาด
ดังกลาวไมมีจาํหนายในทองตลาด  ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อได ประกอบกบั
มีการจัดพมิพแผนงานในงานบริหารผิดดวย จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหม  
ดังนี้ 

ขอความเดิม 
  2.1.1.5  คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว  
22,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังตมน้ํารอนไฟฟาแสตนเลส  ขนาด  20 นิ้ว  
จํานวน  2 ใบ  ตั้งจายตามราคาตลาดเนื่องจากไมมีราคามาตรฐาน 



                        24 
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎตามแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหาร
ทั่วไป) 

ขอความใหม 
  2.1.1.5  คาครุภัณฑ   ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว  
22,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ถังตมน้ํารอนไฟฟาแสตนเลส ขนาด 28  
เซนติเมตร   จํานวน    2  ใบ     ตั้งจายตามราคาตลาดเนื่องจากไมมีราคามาตรฐาน 
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป) การ
แกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 29  ความ
วา “การแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
ส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน  หรือเปล่ียนแปลงสถานที่
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัต ิของสภาทองถิน่” 
  จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล   เพือ่พิจารณาอนุมัติตอไป 
 
  (ลงชื่อ) ทรงชัย   วงษวชัรดํารง     นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 
  

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

มีสมาชิกจะอภปิรายเพิ่มมั้ยครับ  ครับในเมือ่ไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่ม  ผม
ขอมติ ญัตตินายกเทศมนตรีขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป 2550  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ทานสมาชิกที่เห็นชอบกรุณา
ยกมือขึ้น ครับ 
 - เห็นชอบอนมุัติ   เอกฉันท -  
   

มติที่ประชุม อนุมัตใิหแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550  หมวดคาครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

เชิญทานรองปรีชา   ครับ 

นายปรีชา   อรามวิทย 
รองนายกเทศมนตรีเมอืงทุงสง 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายปรีชา   อรามวิทย  ขอชี้แจงในเรื่องของ
บางสิ่งบางอยางที่เทศบาลทําไปหรือไดรับ  โดยที่ทานสมาชิกไมไดรับทราบนะครับ 
วา ณ วันนี้ เทศบาลเมืองทุงสง ไดรับ ผมเปนหวงวา เวลา  ใครถามหรอืใครเห็นแลว
ทาน ๆไมทราบนะครับวา ณ วันนี้เทศบลเมืองทุงสง เราไดโครงการของการผลิตกาซ
มีเทนจากขยะอินทรีย นะครับ ซึ่งดําเนินการกอสรางที่ บริเวณโรงฆาสัตวที่เขาปรีดีนะ 
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ครับ  กําลังดําเนินการกอสรางเขาใจวานาจะ เสร็จภายใน ประมาณเดือนหนานี้  แลว
ก็โครงการนี้เปนโครงการที่มีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ใหฟรีกับ
เทศบาลเมืองทุงสง รวมท้ังจดัอบรมรมเจาหนาที่ ซึ่งเราจะสงเจาหนาที่ไปอบรมท่ี
เทศบาลสามชกุในวันที่ 10  นี้ นะครับ มูลคาในโครงการนี้ เปนเงินประมาณ  4 ลาน
บาท  นะครับ  เราไมทราบแนชัด แตวารูวาเปนเงินประมาณ 4 ลานบาท และอีก
โครงการหนึ่ง เราไดตอเนื่องกัน สําหรับโครงการผลิตกาซมีเทน เปนโครงการ1 ใน 5 
โครงการทั่วประเทศไทยนะครับ  เราไดแหงที่ 1 ใน 5 ในภาคใตมีเราแหงเดียว นะครับ  
และที่อื่นก็จะม ีหัวหิน , กําแพงเพชร , สุพรรรณบุรี มอีีกแหงผมจําไมไดนะครับ และก็
ใน 5 โครงการนี้ เราก็มีโครงการหนึ่ง ก็คือ โครงการผลิตแทงเชื้อเพลิง ซึ่ง ณ วันนี้ 
เราตงยอมรับวาปญหาถุงพลาสติก  เปนปญหาที่เราคอนขางที่จะเปนปญหาใหญ
สําหรับเทศบาล ในเรื่องของการกําจัดขยะมูลฝอย  เพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองทุงสง
ของเราโชคดีอกีครับเราไดโครงการนึ่งเราไดรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
คือ ในเรื่องของ โครงการขยะรีไซเคิล ซึ่งกําลังดําเนินโครงการอยูแตวา ยังไมไดเร่ิมตน  
เร่ิมตนเฉพาะบางสวนแลวนะครับ เทศบาลเราไดโครงการตาง ๆ เหลานี้ ซึง่เราเขาใจ
วาในอนาคต  เราก็จะไดโครงการตาง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นะครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

ครับ  ทานปญญา 

ปญญา   จินาวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุงสง 

กราบเรียน ทานประธานสภาที่เคารพ  ครับ  กระผม ปญญา  จินาวงศ  อยากจะเรียน
ถามทานประธานสภาผานไป ยังฝายบริหารครับ  งบประมาณ  ที่ไดโครงการแกส
มีเทน นี้ 4 ลานบาท ไดจากหนวยงานไหนครับ  แลวก็แกสมเีทนใชที่ไหน อยางไรครับ  
ผมไมเขาใจครบั  ทานประธาน  ขอบคุณครับ 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
 

เชิญทานรองปรีชา  ครับ 

รองปรีชา   อรามวิทย 
รองนายกเทศมนตรีเมอืงทุงสง 

โครงการผลิตแกสทีเทนจากขยะอินทรีย  นะครับ ไดจากรมพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานนะครับ  มูลคาโครงการ เราไมไดจับเงินนะครับ   ทั้ง 3 โครงการ เรา
ไมไดจับเงินนะครับ  แตมูลคาของโครงการทั้งที่ดินทั้งสิ่งกอสรางและอุปกรณตาง ๆ 
รวมท้ังการฝกอบรมเจาหนาที่  นะครับ ของกรมพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน
และอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการ ผลิตแกสเชื้อเพลิงนะครับ ซึ่งผลิตจากขยะที่ไม 
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สามารถยอยสลายได อยางเชน พลาสติกพวกนี้ อันนี้ก็เปนมูลคาของโครงการก็คือ 7 
ลานบาท แต ณ วันนี้ ก็ยังไมไดลงมือ  แตเราไดแนนอนแลวนะครับ  และอีกโครงการ
นึงก็คือโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิล รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
มูลคาโครงการตัวเลขไมชัด นะครับ  ประมาณเปนแสนบาท  แตเราก็ไมไดจับตัวเงิน
ทั้ง 3 โครงการนะครับ  เปนมูลคาของโครงการ  ซึ่งเคาจะจัดสงเจาหนาที่ สงคนมา
และก็สนับสนุนไปบางสวนนะครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุง 
 
 

เชิญทานนายกฯ  ครับ 

นายทรงชัย   วงษวัชรดํารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง 

กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมแจงสมาชิกสภาเพื่อทราบ นะครับ  
ทางการประปาในหวังที่ทานสมาชิกไดสอบถาม  จากการติดตาม เมื่อวานทานรอง
ผูวาการประปา ภูมิภาคไดมาตรวจเยี่ยม การประปาภมูิภาค  ทุงสง ผมไดใหการ
ตอนรับและไดสอบถามถึงรายละเอียดในการที่เราไดทําโครางการผานประปาภูมิภาค 
สาขาทุงสง ในการประปาเขตที่ 11  จังหวัดสุราษฎรธานี ผลปรากฎวาขณะนี้เขา
ไดมาสํารวจออกแบบในงบประมาณ 6 ลานเศษ  ในการขยายเขตในหมูบานในหวัง 
ทั้งหมดนะครับ   เปนที่เรียบรอยแลว  จะจัดจางประมูล ในการขยายเขตสวนนี้ คงได
ดําเนินในป 2551  แนนอน นะครับ  ในสวนการผลักดัน ที่เรา ขยายถนน 4 เลน  จาก
หนากองทุนสงเคราะหสวนยาง ถึงคอสะพานทาแพ  ในสวนที่สะพานซึ่งเปนความ
รับผิดชอบของศูนยสรางสะพาน  ทานจะเห็นแลววาอุบัตเิหตุไดเกิดขึ้นแลว ขณะนี้  
วันนี้ผมไดเห็นถึง การดําเนินงานที่คณะกรรมการดําเนินการแกปญหาแบบบูรรณา
การของอําเภอทุงสง  ที่รวมผลักดันในสวนนี้  และกท็างผูอํานวยการศูนยสราง
สะพานไดพูด ในที่ประชมุตลอดวา ไดจัดสรรงบ 8,500,000 บาท จากสวนกลางมา
เพื่อขยายสะพานในสวนนี้  และขณะนี้ ไดเห็นคนงานมาตั้งแคมป ผมคดิวาคงไดจัด
จางเปนที่เรียบรอยแลวนะครับ  และคงจะแกปญหาจราจร  ที่คับคั่ง  ในสวนนั้น  และ
ก็ลดอุบัติเหตุได ครับ  ขอบคณุครับ 
 
 
 
 
 



 
 
นายธนคม   เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงทุงสง 
ทําการแทน ประธานสภาเทศบาล
เมืองทุงสง 
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ไมมีผูใดจะอภปิราย  ผมขอนัดประชุม ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2551  ในวาระที่ 2 วาระที่ 3  ใน
วันที่ 11 กันยายน 2550  เวลา 10.00 น. ผมขอขอบคุณทานผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ผมขอปดการประชุมแคนี้ครับ   ขอบคุณครับ 

 
 
ปดประชมุเวลา  16.00  น. 

 
                             ผูถอดเทป / จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวจนัจิรา    จินาวงศ) 
 
                           พิมพรายงานการประชมุ 
            (นางพศิมัย    หลังหลี) 
 
                           ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 
          (นางสุนันทา    เพชรยอย) 
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