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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� พ.ศ.2560 

วันศุกร$ท่ี 24 กุมภาพันธ$  พ.ศ.2560  เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ  ห,องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

--------------------------------------------------------------- 

ผู,มาประชุม 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล  รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
3. นายคํานวน  โสมนิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายฉัตรชัย  พรมพัตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชัยยันต�  บุญเทียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายธีระวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายปรานม  รวมพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายภูริทัต  รัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายพิชัย  ลี้วรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายวิฑูรย�  หัสภาคย�   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวัชระ  อินทรมุสิก  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. พันโทวิชัย  กัลยาพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสุธรรม  ทองมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายอาวุธ  สุขันทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  
19. นายเอกรินทร�  รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

ผู,ไม5มาประชุม 
1. นายเคารพ  อิสสระไพบูลย�  ประธานสภาเทศบาล (ลาป;วย) 
2. นางสาวอมรรัตน�  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป;วย) 
3. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

 

ผู,เข,าร5วมประชุม 
 ผู,บริหารเทศบาล 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายไสว  เขียวจันทร�   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสมเธียร  ภู?สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายมนัส  พงศ�ยี่หล@า   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายขจรเกียรต์ิ  แก@วทองคํา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
7. นายธํารงค�  แรกคํานวน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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8. นายคํารพ  วงศ�พิศาล   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
9. นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
10. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

หัวหน,าส5วนราชการและเจ,าหน,าท่ีผู,ท่ีเก่ียวข,อง 
1. นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. นายชิษณุพงศ�  สุวรรณ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ�  ผู@อํานวยการสํานักการศึกษา 
6. นางวชิรา  ยุพการนนท�  ผู@อํานวยการสํานักการคลัง 
7. นายยงยุทธ  เหล?าเจริญเกียรติ  รักษาราชการแทน หัวหน@าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผู@อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผู@อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม 
10. นางอรนงค�  ชูลําภู   ผู@อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. น.ส.วันดี  ตําแอ   พนักงานบัญชี 
12. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผู@อํานวยการส?วนควบคุมการก?อสร@างฯ 
13. นายดิเรกฤทธิ์  ทิวะกาญจน�  ผู@อํานวยการส?วนช?างสุขาภิบาล 
14. นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ  ผู@อํานวยการส?วนการบริหารการศึกษา 
15. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หัวหน@าฝ;ายรักษาความสงบ 
16. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน@าฝ;ายอํานวยการ 
17. นางเกศแก@ว  ศิริวัฒน�   หัวหน@าฝ;ายส?งเสริมการท?องเท่ียว 
18. นายสุชาติ  เขาว�ชะตา  รรท.หัวหน@าฝ;ายปFองกันฯ 
19. นางเกศวรินทร�  บุญมูสิก  หัวหน@าฝ;ายสังคมสงเคราะห� 
20. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
21. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์   นิติกรชํานาญการ 
22. นายสุธีระ  รักการ   วิศวกรโยธาชํานาญการ 
23. นายสริยะ   อินทนี   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
24. นางศรัญญา  อินทานนท�  เจ@าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
25. นายอธิพงศ�  สิงห�บํารุง  เจ@าพนักงานปFองกันฯชํานาญการ 
26. น.ส.ศวรรยา  เกิดขุมทอง  เจ@าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
27. นายยุทธนา  สิทธิทรัพย�  พนักงานขับรถ 
28. น.ส.มัลลิกา  แพฮก   เจ@าพนักงานจัดเก็บรายได@ชํานาญการ 
29. นางสาวกิตติยา  ระหังภัย  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
30. นายปุรินทร�  ทองศิริ   นิติกรชํานาญการ 
31. นางสาวรุ?งฤดี  จันทร�ปรีดา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
32. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
33. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
34. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
35. นายสหัส  พรหมแก@ว   เจ@าพนักงานปFองกันฯชํานาญงาน 
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36. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
37. นายยุทธการ  เกลี้ยงขํา  เจ@าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
38. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
39. นายพัชรากร  ขุนทอง  เจ@าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
40. นางศรีไพร  อมรการ   ลูกจ@างประจํา 
41. นางสาวรรณดี  ทองศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
42. นางสาวสุทิดา  จันทวาศ  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 
43. นางสาวธนกมล  นิตย�วิมล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
44. นางสาวนฤมล  แก@วจํานง  นักพัฒนาการท?องเท่ียวชํานาญการ 
45. นางอุไรลักษณ�  ออสปอนพันธ�  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
46. นางชะอ@อน  สมเชื้อ   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
47. นางสาวทัศน�อาภา  ปุยานุสรณ� เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
48. นางสาววรภา  ไชยจุต ิ  เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
49. นางสมจิตร�  มาศพงศ�   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
50. นางสาวสุดา เสมอสา   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
51. นางสาวสุนิสา  นวลขาว  เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
52. นางสาวกรกนก  คล@ายจินดา  เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
53. นายภูวนาท   ทีฆะ   นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ 

 
เป7ดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   กราบเรียนท?าน รองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เลขานุการสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี  ท?านเลขานายกเทศมนตรี และเพ่ือนสมาชิกสภา ท?าน

ผู@บริหาร เทศบาลทุกท?านครับ ก?อนท่ีจะประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ท?าน
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท?านเคารพ อิสระไพบูลย� ได@ลา
ป;วยเพ่ือไปพบแพทย�ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว?าด@วยข@อบังคับการประชุมสภาท@องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก@ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ข@อ 17 รองประธานสภาท@องถ่ินมี
หน@าท่ีช?วยเหลือประธานสภาท@องถ่ินในกิจการอันเปNนอํานาจหน@าท่ีของ
ประธานสภาท@องถ่ิน หรือปฏิบัติการตามท่ีประธานสภาท@องถ่ินมอบหมาย 
ในกรณีท่ีไม?มีประธานสภาท@องถ่ิน หรือมีแต?ไม?อยู? หรืออยู?แต?ไม?สามารถ
ปฏิบัติหน@าท่ีได@ หรือไม?ยอมปฏิบัติหน@าท่ี ให@รองประธานสภาท@องถ่ินเปNนผู@
ปฏิบัติหน@าท่ีแทนประธานสภาท@องถ่ิน โดยให@นําความในข@อ 26 วรรคสอง 
มาใช@ บัง คับโดยอนุ โลมในโอกาสนี้  ขอกราบเรียนเชิญท?านวิ ฑูรย�              
อิสระพิทักษ�กุล ทําหน@าท่ีเปNนประธานสภาในลําดับต?อไป และเรียนเชิญจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  กราบเรียนท?านประธานขณะนี้สมาชิกมาประชุมครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล ลาป;วย  2  ท?าน  ลากิจ 1 ท?าน ขอเชิญท?านประธานได@ดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมเปNนลําดับต?อไป ขอเรียนเชิญครับ 
   
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนท?านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาผู@ 
ประธานสภาเทศบาล ผู@ทรงเกียรติทุกท?าน และผู@เข@าร?วมประชุมสภาเทศบาล  วันนี้เปNนการ

ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO 
พ.ศ.2560  สมาชิกสภาเทศบาลมาท้ังหมด 19 ท?าน ลาป;วย 2 ท?าน       
ลากิจ 1 ท?าน ผมจะเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
  

1.1 เรื่องท่ีนายกมีหนังสือแจ@งประธานสภา ขอมอบหมายให@รอง
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติต?างๆ แทน
นายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปO พ.ศ.2560 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
อ@างถึง  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ.2560 
  ตามท่ีประธานสภาเทศบาล ได@กําหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปO พงศ.2560 ในวันศุกร�ท่ี 24  กุมภาพันธ�  พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ  ห@อง
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. 2560 ดังความละเอียดแจ@ง
แล@วนั้น 
  ข@าพเจ@า จึงขอมอบหมายให@รองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีนําเสนอญัตติ
ต?างๆ แทนนายกเทศมนตรี  ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปO 
พ.ศ.2560 ดังนี้ 

1. นายไสว  เขียวจันทร�  รองนายกเทศมนตรี นําเสนอในระเบียบวาระท่ี 6 
2. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติในระเบียบวาระท่ี 7 ต้ังแต?

ญัตติท่ี 7.1 ถึง 7.6 
3. นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติในระเบียบวาระ

ท่ี 7 ต้ังแต?ญัตติท่ี 7.7 - 7.12  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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1.2  เรื่องแนะนําพนักงานเทศบาลท่ีรับโอน ปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จํานวน 9 ราย เรียนเชิญท?านยงยุทธ  เหล?าเจริญเกียรติ รักษาราชการแทนหัวหน@า
สํานักปลัดเทศบาล  

 
นายยงยุทธ   เหล5าเจริญเกียรติ  ด@วยในปOงบประมาณ พ.ศ.2560 มีพนักงานเทศบาลท่ีโอนย@ายท่ี 
รก.หัวหน,าสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 9 ท?าน วันนี้ ลา 1 ท?าน ดังนี้ 

1. นางสาวศวรรยา  เกิดชุม เจ@าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด             
กองการแพทย� 
2. นางสาวกิตติยา  ระหังภัย นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สังกัด กองวิชาการและแผนงาน  
3. นางสาวมัลลิกา  แพฮก เจ@าพนักงานจัดเก็บรายได@ชํานาญงาน สังกัด 
สํานักการคลัง 
4. นางสาวรุ?งฤดี  จันทร�ปรีดา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล 
5. นางศรัญญา  อินทานนท� เจ@าพนักงานธุรการชํานาญงาน สังกัด สํานัก
การช?าง 
6. นายพัชรากร  ขุนทอง เจ@าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล 
7. นายปุรินทร�  ทองศิริ นิติกรชํานาญการ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน 
8. นายอธิพงศ�  สิงหบํารุง เจ@าพนักงานปFองกันฯ ชํานาญงาน สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปO พ.ศ.2559 ประชุมเม่ือวันพุธ ท่ี 23 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  ณ  ห@องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

สมาชิกท?านใดจะแก@ไขเพ่ิมเติมหรือไม?ครับ  ถ@ามีก็ขอเรียนเชิญ
เสนอได@เลยครับ  เชิญท?านประสิทธิ์ วงศ�พิศาล 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  กราบเรียนท?านประธานสภา กระผมนายประสิทธิ์   วงศ�พิศาล 
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ขออนุญาตแก@ไขในหน@า 

34 บรรทัดท่ี 8 ให@ตัดคําว?าเลขานุการสภาเทศบาล ออก เพราะมันเปNน
ตําแหน?งของผมแต?มันมาติดอยู?ในข@อความด@วยครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านประสิทธิ์  วงศ�พิศาล ขอให@ตัดออกคําว?าเลขานุการสภาออก 
ประธานสภาเทศบาล ขอผู@รับรองอย?างน@อย 2 ท?าน ครับ ผู@รับรองกรุณายกมือข้ึนยกครับ มีผู@

รับรองครบถ@วนนะครับ   
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นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ขอบคุณครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?านปรานม   รวมพงศ�  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรานม  รวมพงศ$   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท?านครับกระนายปรานม  รวมพงศ� สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี-      

ธรรมราช เขต 1 ขออนุญาตแก@ไขรายงานการประชุม หน@า 45 บรรทัดท่ี 
20 เปNนชื่อของกระผมเอง กระผมปราม ขอแก@เปNนปรานม ครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ในนี้รู@สึกว?ามันถูกต@องนะครับ ท?านเลขาช?วยดูให@หน?อยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายปรานม  รวมพงศ$   ในรายละเอียดบรรทัดท่ี 20 ครับ ของผมผิดอยู?  มาดูได@ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ออใช?แล@วครับในรายละเอียดบรรทัดท่ี 20 จาก กระผมปราม  
ประธานสภาเทศบาล ขอแก@ไขเปNน  ปรานม  ขอผู@รับรองด@วยครับ ผู@รับรองครบถ@วนนะครับ       

มีท?านอ่ืนอีกหรือไม?ครับ  เรียนเชิญท?านวิฑูรย�  หัสภาคย�ครับ 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท?านประธาน กระผมวิฑูรย�  หัสภาคย� ขออนุญาตแก@ไข 
สมาชิกสภาเทศบาล หน@าท่ี 19 ย?อหน@าสุดท@าย ข@อความ ถ@าเปNนญัตติท่ีสามารถ ขอให@ตัดท่ี

สามารถออกไปครับ เนื้อความก็จะเปNน ถ@าเปNนญัตติ ท่ีไม?ต@องลงมติ ครับ 
 ตัดคําว?าท่ีสามารถออกไป 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� ขอแก@ไขตัดคําว?า ท่ีสามารถออก นะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ขอเสียงผู@รับรองด@วยครับ ผู@รับรองถูกต@องนะครับ  มีท?านอ่ืนอีกหรือไม?ครับ  

ถ@าไม?มีกระผมจะขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 
 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปO พ.ศ.2559 ประชุมเม่ือวันพุธ ท่ี 23 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  ณ  ห@องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ท?านใดเห็นชอบรายงานการประชุมกรุณายกมือข้ึน
ครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  สมาชิกครบองค�ประชุม  รับรองจํานวน 18 ท?านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เห็นชอบจํานวน  18 ท?าน มีสมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบ กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือข้ึนครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ไม?มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง 1 ท?าน คือผมนะครบ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ครับ งดออกเสียง  1 ท?าน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ ประจําป� พ.ศ.2560 แต5ละสมัย

และแต5ละสมัยมีกําหนดก่ีวัน และกําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจําป� พ.ศ.2561 และมีกําหนดก่ีวัน 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  การกําหนดจะมี 2 ช?วง ช?วงแรกกําหนดประชุมสามัญ ประจําปO   
ประธานสภา 2560  ช?วงท่ี 2 กําหนดวันประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปO พ.ศ. 

2561 ขอเชิญสมาชิก  สภาเทศบาลฯ เสนอกําหนดวันประชุมในแต?ละ
สมัย 

 
นายจักรพันธ$ จันทร$เขียว  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายจักรพันธุ� จันทร�เขียว   
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอวันกําหนดสมัยประชุม 

1. สมัยสามัญ ประจําปO พ.ศ. 2560 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปO 
พ.ศ. 2560 เริ่มต้ังแต? 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  มีกําหนดไม?เกิน 30 วัน 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปO พ.ศ. 2560เริ่มต้ังแต? 1 สิงหาคม        
พ.ศ. 2560 มีกําหนดไม?เกิน 30 วัน 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปO พ.ศ. 2560 เริ่มต้ังแต? 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีกําหนดไม?เกิน 30 วัน 
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแต? 1 กุมภาพันธ�  
พ.ศ. 2561 มีกําหนดไม?เกิน 30 วัน 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอผู@รับรองด@วยครับ  ผู@รับรองถูกต@องนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดเสนอเปNนอย?างอ่ืน หรือไม?ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ถ@าไม?มีท?านใดเสนอกระผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ ตามท่ีท?านจักรพันธุ� 
    จันทร�เขียว  ได@เสนอ กําหนดวันสมัยประชุม  

1. สมัยสามัญ ประจําปO พ.ศ. 2560 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปO   
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   พ.ศ. 2560 เริ่มต้ังแต? 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  มีกําหนดไม?เกิน 30 วัน 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปO พ.ศ. 2560  เริ่มต้ังแต? 1 สิงหาคม          
    พ.ศ. 2560 มีกําหนดไม?เกิน 30 วัน 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปO พ.ศ. 2560 เริ่มต้ังแต? 1 
   พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีกําหนดไม?เกิน 30 วัน 
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแต? 1 กุมภาพันธ�   
    พ.ศ. 2561 มีกําหนดไม?เกิน 30 วัน 

 ท?านใดเห็นชอบตามท่ีท?านจักรพันธุ�  จันทร�เขียวเสนอกรุณายกมือครับ   

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล เรียนท?านประธาน จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  เห็นชอบ 18 ท?าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล ท?านใดเห็นไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล ไม?มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล  

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล งดออกเสียง  1 คือผมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล งดออกเสียง 1 ท?าน  
เลขานุการสภาเทศบาล  

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล ท?านคํานวณ ท?านยกมือทําไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน โสมนิล   กระผมหารือครับ คือผิดอยู?นิดหนึ่งครับผมหารือว?ากระผมได@ทราบ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ข?าวว?าได@มีการแต?งต้ังเลขาใหม? ผมยังไม?รู@จักนะครับ ไม?น?าจะข@ามไปนะครับ  

เม่ือก้ีแนะนําข@าราชการใหม? น?าจะแนะนําเลขาใหม?ด@วยครับ ไม?น?าจะผ?าน
ไปนะครับ ผมได@ข?าวมาอย?างนั้นนะครับ 

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล  เลขาไหนครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน โสมนิล   เลขานายกเทศมนตรีครับ   ผมทราบมาว?ามีการต้ังใหม? 1 ท?าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากรู@จัก 
 
 
 
 



	 

 

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล  ในเรื่องระเบียบวาระการกําหนดวันและสมัยประชุมก็เรียบร@อยไป  
ประธานสภาเทศบาล  ท?านคํานวน  ขอให@ท?านนายกเทศมนตรีแนะนําท?านเลขานุการนายก 

  เทศมนตรีท?านใหม?  ในท่ีนี้ครับ ท?านนายกเทศมนตรีครับ  
ท?านกรุณาแนะนําท?านเลขานุการคนใหม?ให@ท่ีประชุมได@ทราบด@วยครับ 

 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเชาวน�วัศ  เสนพงศ�  
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปกติได@แต?งต้ังมานานแล@วครับ ต@อง 
    ขอโทษท?านประธานด@วยครับท่ีไม?ได@แนะนํา ผมคิดว?าจะเข@าในระเบียบ 
 วาระการประชุมเหมือนกับข@าราชการ  ต@องขอโทษท?านเลขาด@วยครับ  

ก?อนแนะนําต@องขอพูดสักสองสามคําครับ ผมแต?งต้ังมาเองไม?ได@รับ
คําแนะนําจากใคร ทุกกรณีนะครับเปNนการตัดสินใจของผมเอง ไม?มีการมี
นอกมีในอะไรท้ังสิ้น กระผมกับเลขาวิสุทธิ์  คบกันมานานนมแล@วครับ  ผม
ไว@ใจและต้ังใจทํางานให@ผมมาโดยตลอด กระผมขอแนะนําท?านวิสุทธิ์    
บุญชูวงศ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล  ขอคุณท?านนายกเทศมนตรีครับ ขอบคุณท?านวิสุทธิ์  บุญชูวงศ�  
ประธานสภาเทศบาล  ต?อไประเปNนระเบียบวาระท่ี 4  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู,ถาม 

4.1 กระทู,ถามท่ี 1 เรื่อง การเตรียมความพร,อมในการแก,ไข
ปCญหาวิกฤติภัยแล,ง นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร 

เรียนเชิญท?าน สท.สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  อ?านกระทู@ ครับ 
 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรัก  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท?านครับ กระผมสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ใน

วันนี้คงจะเปNนกระทู@เดียว ในการประชุมครั้งนี้ เนื้อหาสําคัญคือการเตรียม
ความพร@อมวิกฤติเรื่องภัยแล@ง  ผมต้ังประเด็นมาสอบถาม 3  ข@อ หลังจาก
ยื่นกระทู@ไปออกแล@วมีชาวบ@านให@ความสนใจเปNนอย?างมาก อยากสอบถาม
เพ่ิมเติม กระผมขอเพ่ิมเติมอีก 1 ข@อ เพ่ือความสะดวกของฝ;ายบริหารใน
การจะได@มาตอบกระทู@ในคราวเดียวกัน  

ข@าพเจ@าขอต้ังกระทู@ถามท?านนายกเทศมนตรี เรื่องการเตรียมความ
พร@อมในการแก@ปRญหาวิกฤติภัยแล@ง 
1. การเตรียมความพร@อมในภาวะวิกฤติภัยแล@งท่ีจะถึงนี้ ทางสํานักประปา 

ได@วางแผนไม?ให@เกิดปRญหาน้ําประปาขาดแคลนอย?างไร หรือไม? 
2. บ?อน้ําสํารองท่ีบ?อน้ําวังก@อง บ?อน้ําสันยูง และบ?อน้ํานาทราย ท้ัง 3 

แห?ง มีความพร@อมในการสูบมาใช@ ได@หรือไม? มีปริมาณน้ําพอเพียงท่ีจะ
สูบน้ําใช@ได@เพียงใด 

3. ปRญหาท่ีเกิดจากการประท@วงของชุมชนรอบบ?อน้ํานาทราย เม่ือปOท่ีแล@ว 
ทางสํานักประปาได@ดําเนินการแก@ไขอย?างไร หากเกิดการประท@วงข้ึนอีก 
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อันเนื่องมาจากปริมาณน้ําในบ?อแห@งขอด สร@างความเดือดร@อนใช@ชุมชน
รอบบริเวณบ?อน้ํา  

ผมขอเพ่ิมอีกข@อนะครับ อยากจะเรียนทราบว?าขณะนี้การ
ดําเนินการในก?อสร@างการวางท?อจากฝายน้ําท?าดี มาโรงกรองประตูชัย 
ขณะนี้ได@ดําเนินการไปถึงไหนแล@ว และ TOR ได@ทําสําเร็จไปแล@วนะครับ    
ยังมีส?วนราชท่ีเทศบาลต@องดําเนินการประสานไม?ทราบว?าได@รับหนังสือตอบ
อนุญาตกลับมาแล@วหรือไม? ไม?ว?าจะเปNน ชลประธานท่ี 15 ทางหลวงชนบท 
การรถไฟแห?งประเทศไทย ทางหลวงท่ี 16 โยธาธิการจังหวัด และสํานักงาน
องค�การบริหารส?วนจังหวัด ขอบพระคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท?านนายกเทศมนตรีตอบกระทู@ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผศ.เชาว$วัศ  เสนพงศ$  ท?านประธานท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผู@ทรงเกียรติ กระผมเชาวน�วัศ 
นายกเทศมนตรี เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต@องขอขอบคุณผู@ต้ังกระทู@

นะครับ จะได@ทําความเข@าใจกันในสภาแห?งนี้ บางทีพวกเราก็ไม?ค?อยได@เจอ
กัน ก็มีข@อสงสัยกันเยอะครับ หลายเรื่องหลายราว บางทีก็ถาม บางทีก็ไม?
ถาม ผมขอหารือท?านประธานนิดหนึ่งว?า กระทู@หรือญัตติท่ีมีการ ถ@ามีการ
ถามนั้น กระผมได@มอบหมายไว@แล@ว  เช?นสํานักการช?าง ก็มอบไห@รักษาการ
ช?างตอบแทน ไม?ได@คาราคาซัง วันนี้ถามเรื่องประปา กระผมก็ได@มอบไว@
ครบถ@วน เลขาก็ครบ ท่ีปรึกษาก็ครบ และก็ได@มาทํางานกับสํานักการ
ประปาก็อย?างขะมักเขม@น กระทู@ท่ีถามผมได@มอบได@คุณดิเรกฤทธิ์  ทําหน@าท่ี
ดูแลการประปาท้ังหมดเปNนผู@ตอบกระทู@ตามท่ีท?านสุภัค ได@ถาม เรียนเชิญ
ท?านดิเรกฤทธิ์ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนท?าน ดิเรกฤทธิ์ ครับ ท?านนายกได@มอบหมายไว@ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผศ.เชาว$วัศ  เสนพงศ$  ขอโทษครับผมได@มอบไว@ 2 ท?าน คือท?านดิเรกฤทธิ์ กับท?านสัญชาย 
นายกเทศมนตรี ใครจะตอบก?อน ตอบหลังแล@วแต?จะตกลงกันครับ ขอบคุณครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านใดจะเปNนผู@ตอบ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  กระผมตอบกระทู@ ส?วนท?านดิเรกฤทธิ์ตอบญัตติครับ 
หัวหน,าฝFายรักษาความสงบ  
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?านสัญชายครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภา และหัวหน@าส?วน 
หัวหน,าฝFายรักษาความสงบ ราชการทุกท?านครับ ขอตอบในส?วนของภัยแล@งตามท่ีท?านนายกได@

มอบหมายไว@ก?อนอ่ืนก็ต@องมารู@ถึงสถานการณ�ปRจจุบันก?อน สถานการณ�
เปรียบเทียบของวันนี้ปOท่ีแล@วกับวันนี้ของปOนี้นะครับ  ก็คือระดับน้ําท่ีหัวท?า 
ปOท่ีแล@ว 210 ซม. ปOนี้ 260 ซม. ระดับน้ําท่ีท?าดี สูงกว?าฝายท?าดีปOท่ีแล@ว 
12 ซม. ปOนี้ 16 ซม. ซ่ึงได@พยายามรักษาระดับน้ําไว@ให@สูงกว?านี้  เม่ือเช@าได@
ประสานฝายท?าดีตอนนี้กําลังรักษาระดับน้ําของฝายท?าดีอยู? ได@ประสานลด
การส?งน้ําเข@าชลประทาน อันนี้เปNนเรื่องของการประสาน 

  การเตรียมความพร@อมมีท้ังท่ีเราได@เตรียมการมาล?วงหน@าท้ังในเรื่องของการ
ร?วมกันทําฝาย ร?วมกันหาแหล?งน้ําสํารอง ในส?วนของสํานักการประปา     
ในส?วนของผมซ่ึงได@ดําเนินการไปแล@วในช?วงต@นเดือนกุมภาพันธ�เปNนต@นมาก็คือ 

1. เรื่องของการไปประสานเครือข?ายฝายมีชีวิตด@านบนหลังจากท่ี
น้ําท?วมแล@วเราข้ึนไปประสานทุกฝายเพ่ือจะได@แบ?งปRนน้ําล?วงหน@า ใช@กัน
ล?วงหน@า ก?อนถึงหน@าแล@ง ไปทําความเข@าใจกับเขาไว@แล@วทุกฝาย 

2. การไปเสริมฝายท่ีพระธาตุมูลนิธิ  ในช?วงต@นเดือนเพราะเม่ือน้ํา
มาจากคลองท?าดีมาถึงคลองป;าเหล@า มันจะมาลงคลองหน@าเมืองมาก 
เม่ือก?อนน้ําท?วมเราไปรื้อตรงพระธาตุมูลนิธิออกเพ่ือไม?ให@น้ําท?วมบริเวณ
ชุมชนหลังพระธาตุ  แถวบ?อทรัพย�  เราก็ไปเสริมฝายกลับเหมือนเดิม ท่ีไป
ลด 50 ซม. 60 ซม. เราก็ไปเสริมกลับเหมือเดิม เพ่ือชะลอน้ํา ไม?ให@น้ําท่ีหัว
ท?าลดน@อยลง ไม?ลดเร็ว นี้เปNนส?วนท่ีเราได@ดําเนินการ และในตอนนี้ท่ีคลอง
หัวท?า ระดับน้ําท่ี 260 ซม. เราจะสามารถไปเสริมฝายท่ีจะทําให@น้ําลดช@าลง    
ท่ีระดับน้ํา 240 ถึง 250 ซม. เพราะตอนนี้น้ํายังเชี่ยวอยู?เรายังลงกระสอบ
ทรายไม?ได@ แต?เราได@ดําเนินการใส?กระสอบทรายอยู?ทุกวัน เกือบจะหมดกอง
แล@ว เม่ือระดับน้ําลดลงถึง 240 ถึง 250 เราก็จะใช@กําลังลงไปเสริมฝายให@
ใกล@เคียงของเดิม คือของเดิมก็มีอยู?แต?เราเอาออกเพ่ือไม?ให@น้ําท?วมฝRXงตรงกัน
ข@าม อันนี้เปNนส?วนท่ีเราดําเนินการอยู?เฉพาะหน@า ส?วนท่ีสอง ก็จะเปNนเรื่อง
ของบ?อน้ํา บ?อน้ําตอนนี้ตรวจสอบความพร@อมของท้ังสามบ?อ ซ่ึงทาง
เจ@าหน@าท่ีได@ไปตรวจสอบเครื่องไม@เครื่องมือ  เครื่องใช@ไฟฟFา มอเตอร� ปRYม 
ในส?วนของวังก@องมีความพร@อมค?อนข@างจะ 100 เปอร�เซ็นต� น้ําก็สูงข้ึนมา
ระดับเท?าเดิม ก?อนจะใช@ปOท่ีแล@ว ฝนได@ตกเพ่ิมน้ําทุกบ?อจะใกล@เคียงกับปOท่ี
แล@วหมดแล@วนะครับ บ?อน้ําวังก@องมีความพร@อม บ?อน้ําวังก@องปOท่ีแล@วเราใช@
ไปเกือบ 400,000  ลูกบาศก�เมตร เพราะใช@ต้ังแต?วันท่ี 15 เมษายน 20 
พฤษภาคม เปNนบ?อน้ําท่ีมีปRญหาน@อยเพราะรอบๆ บ?อพ้ืนท่ีการเกษตรน@อย 
บ?อน้ําสันยูงท่ีไปเช?ามาใหม? มีท้ังหมด 60 ไร? ให@ทางกรมทรัพยากรน้ําท่ีข@าง
อาชีวะไปตรวจสอบ ความลึกเฉลี่ย 13 เมตร จุน้ํา 1,200,000 ถึงหนึ่ง 
1,300,000 ลูกบาศก�เมตร เพราะฉะนั้นบ?อนี้จะมีน้ําเยอะ และเปNนบ?อน้ํา
ท่ีติดกับภูเขา รอบๆ ไม?มีพ้ืนท่ีเกษตร ด@านหน@าจะเปNนแขวงการทาง เราจะ
มุ?งใช@บ?อนี้ให@มากท่ีสุด  เท?าท่ีจะมากได@ เพราะด@านบนติดกับภูเขา และมีร?องน้ํา 
ตอนท่ีผมไปดูมีน้ําไหลมาจากภูเขา มีน้ําจากภูเขาลงมาเติมด@วยนะครับ 
ในช?วงหน@าฝนท่ีผ?านมา สุดท@าย บ?อน้ํ านาทรายปO ท่ีแล@วใช@ ไปเกือบ 
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300,000 ลูกบาศก�เมตร ท่ีนี้มันจะพัวพันกับคําถามเม่ือก้ีว?า ทํายังไงจะ
ไม?ให@เกิดปRญหา เราต@องลดจากเกือบ300,000 ก็ลดไม?ให@เกิน 200,000 
คือปOท่ีแล@วเราสูบ 15 วันแบบกลางวัน และอีก 15 วัน สูบแบบท้ังวันท้ังคืน 
และในปOนี้หากไม?ให@เกิดปRญหาท่ีมีปRญหาคือเขตของท?าง้ิวท่ีเปNนรอยต?อ เรา
ต@องสูบแค?กลางวัน วันละ 8 ถึง 10 ชั่วโมง ใช@น้ําวันละประมาณ  5,000 
คิว 200,000 ก็ใช@ได@ประมาณ 40 วัน ปOท่ีแล@วสูบท้ังวันท้ังคืนวันละ
ประมาณหม่ืนสอง น้ํ าเขาลดเร็วน้ํ า ก็เ ติมไม? ทัน  ตาน้ํ า ก็เ ติมไม? ทัน 
เพราะฉะนั้นเราจะใช@น้ําส?วนนี้เฉพาะตอนกลางวัน  ในส?วนท่ีนาทรายสูบ
เฉพาะตอนกลางวัน เครื่องท่ีมีสองเครื่อง เราก็จะแบ?งตามญัตติท่ีเสนอเข@า
มา เราจะแบ?งหนึ่งเครื่องพร@อมแพ ย@ายไปท่ีสันยูง เนื่องจากสันยูงจะได@มี
กําลังสูบเต็มประสิทธิภาพ เพราะการใช@เครื่องดีเซลมันไม?มีประสิทธิภาพ
เพราะระยะทางไกล  มันจะทําให@ได@น้ําไม?เต็มท่ี จึงเปNนท่ีมาของญัตติท่ีเสนอ
เข@ามาขอย@ายแพจากนาทราย เราไม?ต@องเสียค?าเครื่องใหม? เราเสียแต?ค?า
ติดต้ังย@ายไปจากนาทราย เปNนการประหยัดงบประมาณ สันยูงตอนนี้เราใช@
เงินอุทิศ อยู?ระหว?างการสอบราคาขยายหม@อแปลงเขตไฟฟFาไว@แล@วนะครับ  
วันท่ี 6 มีนานี้ ก็จะเป[ดซองครับ  เพราะเราจะเร?งรัดให@ทันก?อนช?วง
สงกรานต� เพราะเราขาดน้ํา หลังสงกรานต�เปNนต@นไป  หรือเดือนเมษายน
เปNนต@นไปเราจะขาดน้ํา ในส?วนต?อไปเรื่องการประสานกับชลประทาน  
อย?างท่ีบอกข@างต@นแล@วเราได@ประสานงานกันตลอด ตอนนี้เปNนช?วงของ
เกษตรกรท่ีใช@น้ํา หัวเล นาเคียน คลองดิน ใช@น้ํา ช?วงนี้น้ําเราไม?ได@ใช@ ก็แบ?ง
เข@าชลประทานไม?พลางๆ ก?อน แต?หลังจากเดือนนี้ ทางชลประทานได@เชิญ
เทศบาลเข@าร?วมประชุม ท?านรองสมเธียร ได@มอบหมายให@ผมเข@าร?วมประชุม 
ของคณะกรรมการฝายท?าดี เพ่ือลดน้ําภาคเกษตร เพราะเราได@แบ?งน้ําไปให@
บางส?วนแล@ว ในช?วงหน@าแล@ง จะได@มีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคได@มากข้ึน   
นี่เปNนส?วนท่ีเราได@มีการบริหารอย?างใกล@ชิดนะครับ ซ่ึงวันจันทร�นี้จะได@    
เข@าร?วมประชุมกับทุกฝายท่ีใช@น้ําจากฝายท?าดี 

ในส?วนถ@าเม่ือเกิดเหตุการณ�ภัยแล@งน้ํา ระดับน้ําตํ่ากว?าฝายท?าดี 
เราจะทํายังไง เราก็จะสูบน้ําท้ังสามบ?อเพ่ือชดเชยน้ําจากท?าใหญ? ให@ใช@น้ํา
จากท?าใหญ?ให@น@อยท่ีสุด ท?าใหญ?ปกติใช@สามเครื่อง จากการประเมินเราจะ
ใช@น้ําจากนาทราย วังก@อง สันยูง จะใช@ท?าใหญ?แค?สองเครื่อง หรืออาจจะ
เหลือแค?เครื่องเดียว  เพ่ือให@น้ําจากท?าใหญ?เหลือมาท่ีท?าดีมากข้ึน น้ํามาถึง
ประตูชัยมากข้ึน ทําให@เกิดผลกระทบน@อยลง นี้เปNนส?วนท่ีเราวางแผนเอาไว@ครับ  

ส?วนต?อไปก็เปNนการรณรงค�ให@ประชาชนประหยัดน้ํา เราจะเริ่ม
รณรงค�ในช?วงต@นเดือนมีนาคมท่ีจะถึงและรณรงค�ให@ผู@ท่ีมีกําลังซ้ือ ให@ซ้ือถัง
สํารองน้ําอย?างน@อย สองพันลิตร สี่พันลิตร เปNนท่ีเก็บน้ําเพราะในช?วงท่ีเรามี
กําลังผลิตน้ําได@เยอะแต?เราไม?มีท่ีเก็บ  ก็ใช@ถังของชาวบ@านเก็บ เปNนกุศโลบาย
ว?าชาวบ@านจะได@มีน้ําไว@ใช@ในช?วงหน@าแล@งด@วย เพราะโดยเฉลี่ยผู@ใช@น้ําประมาณ
ห@าพันลิตรต?อหนึ่งเดือน เพราะฉะนั้นถ@าเราให@เขามีถังสํารองไว@ ณ ตอนนี้ ตอน
หน@าแล@งเขาจะไม?ขาดแคลนน้ํา  และเหมือนกับเราเอาถังน้ําใสเราไปฝากไว@ท่ี
บ@าน หากเราทํากันอย?างนี้เยอะๆ เราก็จะเตรียมความพร@อมรับหน@าแล@ง      



�� 

 

ไปด@วยกันนะครับ และหากเกิดเหตุการณ�เฉพาะกิจ เราก็ได@ต้ังศูนย�เฉพาะกิจ  
เพ่ือเตรียมการให@บริการและการเตรียมจุดรับส?งน้ํานะครับ มีศูนย�เฉพาะกิจท้ัง
ภัยแล@งและช?วงน้ําท?วม อยู?ด@านบนนะครับ ซ่ึงมีข@อมูลอยู?นะครับกรณีมันเกิด
เหตุการณ�แล@วนะครับ ตอนนี้มาถึงรายการท่ีกําลังดําเนินการอยู?ตอนนี้ ก็ขอคือ
เรื่องท่ีจะเร?งรัดให@ทันในเดือนเมษายน  คือโครงการวางท?อจากฝายท?าดี      
ถึงประตูชัยจะไปจบท่ีเดือนกรกฎาคม  ซ่ึงตอนนี้ผู@รับจ@างก็ได@ดําเนินการอยู?  
ขอตอบคําถามเรื่อง MOU ท้ังหลายนะครับว?า หนังสืออนุญาตจากชลประทาน
ท่ี 15 อนุญาตเม่ือ 7 ธันวาคม 2559 อนุญาตให@เทศบาลใช@ประโยชน�จากน้ํา
ทางน้ําชลประทานและจากท่ีราชพัสดุ  และสามารถใช@ประโยชน�ร?วมกัน 
อนุญาตให@ใช@พ้ืนท่ีก?อสร@าง และใช@ทางน้ําร?วมกัน โดยให@ใช@ตามท่ีท?านนายกได@
เซ็นต�ลงนามตามท่ีได@ปรึกษากัน คือ ใช@น้ําโดยเฉลี่ยไม?เกิน  9,600 ลูกบาศก�
เมตรต?อวัน ก็คือช?วงไม?เกิน  10,000 ได@  90 วันต?อปO โดยใช@สูบน้ํากรณีเกิด
ภัยแล@งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท?านั้นนะครับ ตามแบบคําขอใช@น้ําจากชล
ประธาน และในส?วนของหน?วยงานต?างๆ เราได@ดําเนินการขออนุญาต ท้ังท?าน
รองสมเธียร รองวิชัยศักด์ิ ท?าน  ผอ.ดิเรกฤทธิ์  ได@ประสานหน?วยงานต?างๆท่ี
เก่ียวข@องไม?ว?าไฟฟFา ทางหลวงชนบท รถไฟ ก็ดําเนินการมาจนสามารถ
ดําเนินการก?อสร@างได@แล@วนะครับตอนนี้ เราสามารถดําเนินการวางท?อไปแล@ว 
6 กิโลเมตรจากท้ังหมด 13 โลเมตร ความคืบหน@าคือวางท?อไปแล@ว 6 
กิโลเมตร การดันท?อลอด เสร็จแล@วในส?วนของทางหลวง ในส?วนของ อบจ.ก็
ดันมาเรียบร@อยแล@ว ส?วนเบญจมฯ  จังหูน ก็ดันเรียนร@อยแล@ว ตอนนี้กําลังดัน
อยู?ท่ีทางหลวงชนบทและทางเลียบรถไฟซ่ึงเปNนพ้ืนท่ีเดียวกันก็ใกล@แล@วเสร็จ
แล@ว  เพราะเม่ือวานก็เหลือบ?อรับแล@ว เพราะฉะนั้นเราก็เหลือในส?วนของงาน
วางท?ออีกประมาณ 7 กิโลเมตร และในส?วนของโรงเรือน ซ่ึงเขาตอกเสาเข็ม
แล@วเม่ือวานเปNนโรงสูบน้ําจากฝายท?าดี และการเดินท?อให@เสร็จถึงหัวท?าแล@วจั๊ม
น้ําเข@าระบบท?อน้ําดิบ ทางช?างประปาของเราได@พยายามติดตามงานเพ่ือให@
แล@วเสร็จทันภายในเดือนเมษายน ซ่ึงตอนนี้มีการขออนุญาตใช@เครื่องสูบน้ํา
แล@ว เราได@พยายามเร?งรัดอยู?ในได@ตามแผน ในส?วนท่ีสองตอนนี้กําลังทําฝาย
ชะลอน้ํา ซ่ึงตอนนี้แล@วเสร็จไปแล@ว 50 เปอร�เซ็นต�ท่ีท?าใหญ? เปNนการชะลอน้ํา
เปNนฝายเกนเปO`ยนของชลประทานท่ีเราของบไป เก@าล@านบาทตอนนี้เขาทําไป
แล@ว  50 เปอร�เซ็นต�  ก็ช?วยชะลอน้ําท่ีผ?านมาให@ลดเร็ว  แล@วเขาจะไปทําเพ่ิม
อีกสองจุดท่ีกําลังไปตอกเสาเข็มอยู?ท่ีกําแพงเซาและหนองบัวเพ่ือชะลอน้ํา 
ในช?วงน้ําท?วมและรักษาระดับน้ําในช?วงหน@าแล@ง และในส?วนท่ี 3 ของเทศบาล
ได@ขออนุมัติงบทําคันตลิ่งคลองป;าหล?าว คลองสวนหลวงและโรงสูบน้ําหัวท?า 
หลังวัดโคกธาตุ ซ่ึงทางสภาได@กรุณาผ?านงบไปสิบเจ็ดล@าบาท ทางน@องสุริยะ   
วิศวะของสํานักการช?าง กับผมได@ไปขออนุญาตเจ@าท?าได@ยื่นเอกสารไปแล@ว 
และกําลังออกแบบและประมาณการอยู?แผนเราจะส?งให@พัสดุในเดือนหน@า และ
ดําเนินการในช?วงท่ีแล@งพอดี เพราะมันต@องดําเนินการในช?วงแล@ง ตัวนี้ต?อไปก็
จะกักน้ําได@มากข้ึน เพาะผมต@องยกกระสอบทรายข้ึนยกลง พอมีประตูน้ําก็จะ
ช?วยได@ท้ังน้ําท?วมน้ําแล@งก็คือพอน้ําท?วมเราก็ยกบานน้ําแล@งเราก็ปลดบานได@
เลยเพราะเราจับระดับน้ําท่ีคลองหัวท?าได@แล@ว คือระดับน้ําท่ีไม?กระทบกับพ้ืนท่ีอ่ืน
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คือระดับแรงดันน้ําท่ี 295 ลูกบาศก�เมตร ปRจจุบันอยู?ท่ี 260 ถ@าเรามีบานเรา
จะเก็บได@ถึง 295  ซ่ึง 35 ท่ีเราเสียไป ท่ีเราต@องปล?อยไปข@างล?าง 35 เซ็น มี
ผลกับในเมืองเกือบ 10 วัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําแล@วจะทําให@เราสามารถเก็บ
กักน้ําด@านล?างของฝายมีชีวิตได@นานข้ึน นั่นก็เปNนสิ่งท่ีเราดําเนินการอยู?  และ
สุดท@ายแผนระยะต?อไป ทางท?านนายกได@ของบสนับสนุนงบจังหวัด  ทาง
ประปาก็ได@ดําเนินการจัดส?งไปและได@รับสนับสนุนงบจากกลุ?มจากหวัด  มา
เรื่องของปรับปรุงเส@นท?อจํานวน 25 เส@น ในเส@นท?อท่ีรั่วบ?อยๆ บริเวณตึกดิน 
และก?อสร@างถังน้ําใสบริเวณทวดทองก็ได@งบมาประมาณ 140 ล@านบาทครับ 
ซ่ึงตอนนี้อยู?ระหว?างดําเนินการจัดซ้ือจัดจ@างของท@องถ่ินจังหวัดและจังหวัด นะ
ครับ นี่เปNนเรื่องของแผนในระยะต?อไปครับ  สุดท@ายนี้ถ@าจะฝากก็ฝากแผน
ระยะยาว อย?างเช?นในทุ?งท?าลาดมีบริเวณท่ีเปNนบึงอยู?แล@วร@อยกว?าไร?  ถ@าเราขุด
ให@ลึกหนึ่งเมตรทําคันดินหนึ่งเมตรเราจะเก็บน้ําได@เพ่ิมสองเมตร ทุ?งท?าลาดก็ไม?
ท?วม ถ@าอ?างสามร@อยไร? มีการตรวจน้ําอยู?ตลอดท่ีวลัยลักษณ� ทิศทางเปNนไป
ในทางดีข้ึนซ่ึงในอนาคตเราจะได@วางแผนกันต?อไป ก็ฝากท้ิงท@ายไว@เท?านี้ครับ 
ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ขอฝากไว@เท?านี้ครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านนายกมีอะไรจะเสริมเพ่ิมหรือไม?ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$  ขอบคุณท?านประธานเปNนอย?างยิ่งครับกระผมเชาว�วัศ  เสนพงศ� 
นายกเทศมนตรี ครับมีความม่ันใจครับปOท่ีแล@วแล@งต้ังแต?เดือนพฤศจิกายน ปOนี้จนถึงวันนี้

เปNนต@นไปถ@าแล@งไม?เกินหกเดือนกระผมมีความม่ันใจว?าจะสามารถดูแลพ่ี
น@องชาวเขตเทศบาลได@ และคงจะดีข้ึนเรื่อยๆครับ เพราะผมเปNนคนมีบุญ
ครับ จังหวัดให@มาอีก 147 ล@านครับ ขอบอกท?านประธานครับ ผมไม?ได@
เอามาทําเอง  ให@เขาจัดซ้ือจัดจ@างกระผมเอาแต?เนื้องานครับ ผมไม?ต@อง
ชี้แจงคนโน?นคนนี้ เพราะผมเสียเวลา และยังมีงบมีอีกหลายงบท่ีจะลงมา
อีก 450 ล@าน การประชุมครั้งต?อไปก็จะได@ชี้แจงกันตามลําดับ ก็ขอยืนยัน
กับท?านประธานว?าถ@าแล@งไม?เกินสามเดือน สี่เดือน โครงการท่ีผมสํารองไว@ก็
เสร็จทุกประการ ขอให@พ่ีน@องประชาชนม่ันใจได@เลยครับท?านประทาน 
ขอบคุณมากครับ  

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ประโยชน�ของการต้ังกระทู@ของสมาชิก ก็คือกระตุ@นผู@บริหารในการ 
ประธานสภาเทศบาล ทํางานและผู@บริหารจะได@ชี้แจงเปNนการเผยแพร?ประชาสัมพันธ�ให@ประชาชน

ทราบ ซ่ึงเราได@เจอมาแล@วในปO 2559  และมาพบอุทกภัยในปO 2560 
ท?านสุภัค รัตนพฤกษ�ขจร มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม?ครับ เชิญครับ 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  ขอบคุณครับท?านประธานครับ จากการท่ีได@ฟRงท?านสัญชายได@แจ@ง 
สมาชิกสภาเทศบาล ต?อท่ีประชุมกระผมคิดว?าประชาชนก็คงเข@าใจ และคงอุ?นใจมากข้ึน แต?ก็ยัง

กังวัลอยู?ดีนั่นแหละครับ ท?านนายกได@กล?าวเม่ือครู?ว?าท?านเปNนคนมีบุญ    
ผมเชื่อครับวาสนาท?านนี้สุดยอดจริงๆ ครับ  ไม?ต@องเหนื่อยมีคนเขาแถมให@ 
ก็ยินดีครับ  ตามแผนงานท่ีวางไว@ อีกเรื่องกรณีย@ายแพจากนาทรายมาสันยูง
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ค?อยพูด มีเรื่องประเด็นอันหนึ่งครับ ท่ีอยากฝากในหมู?บ@านราชพฤกษ� ท่ีเกิด
ปRญหาเรื่องน้ําประปามาต้ังแต?หลังปOใหม? ชาวบ@านในนั้นก็ได@ประสานมาท่ี
สํานักการประปา ทางรองนายกท่ีรับผิดชอบก็ให@เจ@าหน@าท่ีไปดูแลให@ 
ชาวบ@านฝากขอบคุณมา โดยเฉพาะท?านรักษาราผอ.สํานักการประปาก็ได@
ลงไปดู  แต?จนบัดนี้น้ํายังไม?ไหลครับ ผมก็เรียนฝากตรงนี้นะครับ เปNนเรื่อง
ของการประสานงานเจ@าของโครงการอยู?เกาะสมุย  หากท?านทุ?มเทเอาใจใส?  
ในหมู?บ@านราชพฤกษ�มีอยู? 400 หลังคาเรือนจริงอยู?ครับท่ีบ@านตรงนั้นอยู?
นอกเขตเทศบาล แต?ท?านอย?าลืมนะครับแต?ละบ@านมีกิจการท่ีท?าวังกว?าครึ่ง 
สงสารเขาเถอะครับ เกือบสองเดือนแล@วครับท่ีไม?มีน้ําใช@ ผมติดตามมาโดย
ตลอด โดยอํานาจหน@าท่ีผม ผมได@แค?แจ@งเท?านั้นและครับ ผมไม?มีอํานาจจะ
ไปบัญชาการหรือสั่งการใครได@ ก็เรียนฝากท?านประธานไปยังฝ;ายบริหารว?า 
ขอความกรุณานะครับทุ?มเทนะครับ  ผมใช@คําว?าทุ?มเทกําลังกาย กําลังใจ 
ลงไป ตรงนี้สําคัญนะครับ เพราะว?ายืดเยื้อเหลือเกิน ขอฝากตรงนี้ครับ 
ขอบพระคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท?านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ผศ.เชาว$วัศ  เสนพงศ$  ท?านประธานครับ กระผมขอขอบคุณมากครับ คือมันติดขัดอยู? 
นายกเทศมนตรี ตรงไหน  ดีแล@วครับได@ชี้แจงเสีย การทุ?มเทให@ท?านเข@าใจเสียว?าผมทุ?มเท

มากกว?าใครอ่ืนท้ังหมด เพราะผมเปNนนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ัง 
ทุ?มเทไม?น@อยกว?าผู@ใดท้ังนั้น แต?อยากให@ผู@ท่ีเก่ียวข@องกับน้ําประปา ไม?ว?า
คุณสัญชายหรือคุณดิเรกฤทธิ์ มาชี้แจงเรื่องนี้ ว?าเหตุใดท่ีเหตุใดมันทําไม?ได@ 
นอกเขตในเขตไม?ใช?สาระตรงนั้นครับ สิ่งไหนท่ีทําได@ก็ต@องทํา เรียนเชิญคุณ
ดิเรกฤทธิ์ครับชี้แจงพ่ีน@องประชาชนจะได@รับฟRงด@วย สมาชิกสภาเทศบาลจะ
ได@รับฟRงคนท่ีไม?รู@เรื่องรู@ราวจะได@รู@ซะด@วย 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญครับ เชิญคุณดิเรกฤทธิ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน$  เรียนท?านประธาน ท?านสมาชิกสภาเทศบาล ผู@บริหาร สําหรับ  
ผอ.ส5วนช5างสุขาภิบาล กรณีหมู?บ@านราชพฤกษ�นะครับ จากการท่ีได@รับเรื่องร@องเรียน ก็ได@จัดส?ง

เจ@าหน@าท่ีเข@าไปตรวจสอบ จะนําเรียนว?าปRญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากอะไร ก็ขอ
นําเรียนให@ทราบว?าโครงการหมู?บ@านราชพฤกษ�เปNนโครงการของเอกชนท่ี
ดําเนินการ ระบบท?อภายใน ท?อประปาท้ังหมด ดําเนินการโดยเอกชน 
หลังจากนั้นก็ได@ส?งมอบให@กับเทศบาล ซ่ึงทางเทศบาลก็จะเชื่อมต?อท?อเมนต�
เข@ากับปลายท?อท่ีทางเอกชนได@ดําเนินการวางระบบไว@ภายในท้ังหมดท่ีนี้ ท่ี
เอกชนได@ดําเนินการไปเปNนระบบท?อเหล็ก เส@นผ?าศูนย�กลางประมาณ หนึ่ง
นิ้วกับสองนิ้ว ระยะเวลา การก?อสร@าง ยี่สิบกว?าปO เพราะฉะนั้นในท?อเหล็ก
ดังกล?าวก็จะมีตะกอนในเส@นท?อนะครับ ทําให@น้ําไม?สามารถไหลผ?านได@ ซ่ึง
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จากการสํารวจเราก็ได@แจ@งว?าควรจะเดินท?อเมนต�เข@าไปใหม?นะครับ ก็มีอยู?
ประมาณ สองสามจุดท่ีวางแผนไว@ แต?ท้ังนี้ท้ังนั้นเราก็ได@ทําประมาณการไว@ 
ท้ังหมดหนึ่งแสนหกหม่ืนกว?าบาท ท่ีจะเข@าไปทําการซ?อมแซมให@กับหมู?บ@าน
ราชพฤกษ�  ท้ังนี้ท้ังนั้นในการท่ีจะเข@าไปดําเนินการ เนื่องจากพ้ืนท่ีเปNนของ
เอกชน เราต@องทําหนังสือขออนุญาตของเอกชนไป เปNนพ้ืนท่ีส?วนบุคคล
เทศบาลไม?สามารถเข@าไปดําเนินการได@ ไม?ใช?เพียงประปานะครับ ไฟฟFาก็
เหมือนกัน เม่ือเปNนพ้ืนท่ีของเอกชน พ้ืนท่ีส?วนบุคคลเทศบาลเข@าไป
ดําเนินการเทศบาลก็มีความผิดนะครับ หลังจากท่ีทําหนังสือไป เรื่อง
ดังกล?าวก็เงียบหายไป ผู@ท่ีประสานงานก็ข้ึนมาติดต?อกับทางเทศบาลว?าช?วย
แก@ไขปRญหาโดยเร?งด?วนซ่ึงทางสํานักการประปา ทางท?านรอง ท?านรอง
นายกก็ไม?ได@นิ่งนอนใจนะครับ ได@สั่งการให@ทางทีมงานได@ลงไปอีกครั้งหนึ่ง 
ก็ไปเจอกับผู@ดูแลโครงการ เขาไม?เชื่อครับท่ีผมนําเรียนไป เขาม่ันใจในระบบ
ท?อท่ีกว?า 20ปO ว?าคงจะไม?อุดตัน เขาบอกว?าน้ําในหนึ่งปOเขามีน้ําใช@แปด
เดือน อีกสี่เดือนเท?านั้นท่ีเขาไม?มีน้ําใช@ ถ@าท?อเขาตันจริงๆ มันน?าจะไม?มีน้ํา
ใช@ตลอดท้ังปOครับ เขาบอกว?าถ@าอย?างนั้น เขาม่ันใจว?าอย?างนั้น  สรุปว?าหา
พ้ืนท่ีจั๊มท?อเมนต�ใหม? เพราะเขาคิดว?าอาจจะไม?มีน้ําจากท?อเมนต� จาก
เม่ือก?อนเราจั๊มจากท?อเมนต�หกนิ้วเชื่อมเข@ากับท?อของโครงการฝRXงโรบินสัน 
ก็เปลี่ยนใหม? ทีนี้เราก็เชื่อมท?อใหม?เปNนท?อ 10 นิ้ว ซ่ึงทางประปาได@วางท?อ
ใหม?ไว@แล@วนะครับอยู?ทางทิศตะวันออก ติดกับสวนสุขภาพนะครับ ก็เชื่อม
จากจุดนั้นนะครับ หลังจากเชื่อมเสร็จวันนั้น ท้ิงระยะ 3 ชั่วโมง ผมไปกับพ่ี
สมเดช ไปตรงซอยเก@าสุด ตรงพ้ืนท่ีท่ีปล?อยน้ําท้ิงลงพรุ นะครับ ตรงจุดนั้น
ถือว?าเปNนจุดตํ่าสุด น้ําจากท?อเมนต�จุดสุดท@ายท่ีผมเชื่อมจุดสุดท@ายก็จะเปNน
จุดสุดท@ายท่ีจะออกจากหมู?บ@าน ซ่ึงผมก็ได@ไปดู มีประชาชนถ@าผมจําไม?ผิด
บ@านเลขท่ี 30/38 ถัดจากจากจุดสุดท@ายย@อนมาหลังท่ี 3  ผมก็เป[ดท?อ
ทานให@เขาดูหลังจากท่ีเราต?อ 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีน้ํา ไหลจากท?อทาน 
นะครับ หลังจากนั้นก็ได@ไปดูบ@านประชาชนหลังดังกล?าว ว?ามีน้ําไหลหรือไม? 
ผมให@เจ@าหน@าท่ีเป[ดจากหน@ามาตรปรากฏว?าน้ําไหล แต?ภายในอาคารไม?ไหล 
ท่ีนําเรียนให@ทุกท?านได@รับทราบนะครับว?า  

1.ทางสํานักการประปาเราไม?สามารถวางท?อในพ้ืนท่ีเอกชนได@ ถ@า
ไม?ได@รับอนุญาต  

2.การท่ีเราได@แก@ไขปRญหาสนองตอบตามท่ีผู@ดูแลโครงการร@องขอ
มาสํานักการประปาก็ได@ดําเนินการเสร็จสิ้น ซ่ึงกระบวนการดังกล?าวท่ีจะ
ดําเนินการต?อไปนะครับ มีทางเดียวก็คือการเปลี่ยนท?อเมนต� ตามท่ีได@นํา
เรียนครับต้ังแต?เริ่มต@นถ@าได@รับอนุญาตจากเจ@าของโครงการ ทางสํานักการ
ประปาก็ได@จัดสรรงบประมาณส?วนนี้ไว@แล@วนะครับ หนึ่งแสนหกหม่ืนกว?า
บาท ก็พร@อมท่ีจะเดินท?อให@ใหม? เพ่ือท่ีจะให@หมู?บ@านราชพฤกษ�ได@มีน้ําใช@ แต?
ท้ังนี้ทังนั้นก็ไม?ได@หมายความว?าทางหมู?บ@านไม?มีน้ําใช@นะครับ แต?ช?วเวลาท่ี
พีคท่ีหมู?บ@านอ่ืนใช@ราชพฤกษ�อาจไม?มีน้ําใช@ แต?ช?วงกลางคืนดึกๆ นะครับ 
อาจจะมีน้ํานะครับ ถ@าเขามีถังสํารองก็สามารถเก็บน้ําไว@ใช@ได@ ก็ไม?ถึงกับ
ขาดน้ําทีเดียวครับ ก็นําเรียนเพ่ือทราบครับ ขอบคุณครับ  
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นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท?านสุภัคครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  ก?อนอ่ืนต@องขอขอบคุณท?านดิเรกฤทธิ์ท่ีกรุณามาชี้แจงแต?ด@วย 
สมาชิกสภาเทศบาล คลาดเคลื่อนนะครับ ผมเข@าใจว?าอาจมีการเข@าใจผิดกันในเรื่องท่ีท?าน

เอกสารท่ีท?านดิเรกฤทธิ์ว?าได@ยืนยันว?าได@ยื่นไปให@กับเจ@าของโครงการนะ
ครับ  ณ วันนี้ ณ เวลานี้เลยนะครับ เจ@าของโครงการยังไม?ได@รับหนังสือ
ฉบับนั้น ซ่ึงท่ีผมย้ําลงไปเม่ือสักครู?นะครับ ว?าให@ทุ?มเทท้ังกําลังกายและ
กําลังใจนะครับ ผมบอกเอาใจเข@าไปใส?ด@วยครับ เพราะว?าจริงๆ  แล@วสําเนา
ฉบับนั้นอยู?ในมือผมครับ  ผมเปNนแค?สมาชิกสภานะครับ สําเนาฉบับนั้นถึง
ผม งบประมาณนี้มี สท.บางคนไปแจ@งว?าเทศบาลได@ต้ังงบไว@เรียบร@อยแล@ว 
ท?านประธานท่ีเคารพครับ ในหนังสือฉบับนั้นบอกว?าค?าใช@จ?ายอุปกรณ�
ท้ังหมดให@เจ@าของโครงการเปNนผู@ออก งบประมาณไว@ หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน
แปดพันบาท ชาวบ@านเขาบอกเขารวมตัวกันเองได@ครับ ไม?ให@เดือดร@อน
เจ@าของโครงการ นะครับ ยินดีท่ีจะลงขันมาจ?ายตรงนี้ แต?ในหนังสือฉบับ
นั้นแจ@งไปไม?มีการกรบครับ ขอบอกเทศบาลข้ีแล@วไม?กรบอายแมว ขอแก@
นิดเดียวนะครับท?านรักษาการประปาครับ แก@ตรงนั้นครับ ทุกอย?างมา
พร@อมแล@วนะครับ แก@ตรงนี้อีกหน?อยนะครับว?า หลังจากท่ีเทศบาลได@ขุดท?อ
แล@ววางท?อเรียบร@อยแล@ว เทศบาลจะมากรบให@ ท่ีนี้ มีประเด็นครับท่ี
เทศบาลไม?มีงบครับ ผมเห็นใจสํานักประปาเรา  ชาวบ@านเขาบอกเขายินดีท่ี
จะมากรบเอง เห็นม้ัยครับเขายินดีจ?ายเงินครับ เพราะว?าสองเดือนนี้เขาซ้ือ
น้ําคนละหลายหม่ืนแล@วนะครับ นะครับตรงนี้ก็ขอนําเรียนฝากตรงนี้ว?าเอา
ล@วงลึกลงไปในรายละเอียดอีกนิดหนึ่ง นะครับ ใส?ใจเพ่ิมลงไปอีกหน?อยหนึ่ง
ผมคิดว?าปRญหาท้ังหมดแก@ได@ครับ แก@ได@แน?นอน ก็เรียนฝากตรงนี้ว?ายินดีท่ี
คุณสัญชายแจ@งว?าจะมีการเปลี่ยนท?อเมนต�ใหม?โดยใช@งบกลาง เม่ือเช@าก็
แตกอีกแล@วครับ ผมอาศัยอยู?ท่ีการเคหะหน@าโลตัสครับ แตกทุกวันครับ 
แตกได@แตกดี เม่ือเช@าก็แตกอีกแล@วครับ แตกทุกวันและน้ําก็ขุ?นตลอด นะ
ครับ ขุ?นตรงนี้ไม?ใช?สํานักประปานะครับโรงกรองน้ําคุณภาพยอดเยี่ยมครับ 
คุณภาพน้ําเยี่ยมผมยืนยันครับ  แก@ปRญหาให@ถูกจุดครับ แต?สี่สิบเปอร�เซ็นต�
น้ําท่ีหายไปในเส@นท?อ ต?อให@ท?านไปหาน้ํามาจากไหน ถ@าแก@ปRญหาน้ําในเส@น
ท?อท่ีหายไป 40เปอร�เซ็นต� ไม?ได@ ชาตินี้ก็แก@ปRญหาไม?ได@ครับ ขอบพระคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านดิเรกฤทธิ์มีอะไรเพ่ิมเติมม๊ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน$  ครับก็ขอนําเรียนเพ่ิมเติมนะครับกรณีหนังสือดังกล?าวจําเปNนต@อง 
ผอ.ส5วนช5างสุขาภิบาล ให@ทางโครงการอนุญาต ท่ีเราวางท?อผ?านเปNนถนน พ้ืนท่ีของเอกชน ถ@าทาง

เทศบาลไปดําเนินการโดยใช@งบของเทศบาลนะครับ คนท่ีรับผิดชอบคือฝ;าย
บริหารนะครับเนื่องจากไปทําในพ้ืนท่ีเอกชนนะครับ แต?ถ@าตามท่ีท?าน สท. 



�� 

 

ได@นําเรียนนะครับว?า ประชาชนยินดีท่ีจะรวบรวมเปNนงบประมาณท่ีจะคืน
ผิว  หลังจากสํานักประปาได@วางท?อไปแล@วนะครับ ทางสํานักประปาก็ยินดี
ท่ีจะเข@าไปดําเนินการ แต?ท้ังนี้ท้ังนั้นนะครับผมก็ได@พูดคุยกรณีดังกล?าวนะ
ครับเพ่ือท่ีจะหาแกนนํา  ว?าใครจะเปNนคนรวบรวมดําเนินการให@กับสํานัก
ประปาผมก็ยังไม?เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับ ผมต@องขออภัยท?านด@วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็คิดว?าในเรื่องกระทู@ของท?านสท.สุภัค รัตนพฤกษ�ขจร ก็คงได@รับ 
ประธานสภาเทศบาล การตอบจากฝ;ายผู@บริหารแล@วส?วนเรื่องของน้ําประปา ท?อประปาท่ีมีปRญหา

ในหมู?บ@านราชพฤกษ� 2 ก็คงไปว?ากันในเรื่องของรายละเอียดต?อไปนะครับ 
 
   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท,องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล,ว 

ไม?มีนะครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ,งต5อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการ

ประกาศใช@แผนพัฒนาท่ีอนุมัติและนําไปปฏิบัติแล@วเพ่ือทราบ 
  - แผนพัฒนาสามปO (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
  - แผนพัฒนาสามปO (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
  - แผนพัฒนาท@องถ่ินสี่ปO (พ.ศ.2561 – 2564) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด@วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง

ส?วนท@องถ่ิน พ.ศ.2548   สําหรับระเบียบวาระนี้ไม?มีการขออนุมัติ เพียงแจ@งท่ี
ประชุมเพ่ือทราบ  เรียนเชิญท?านนายกเทศมนตรีแถลงต?อสภาครับ 
 

นายไสว  เขียวจันทร$  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายไสว  เขียวจันทร� ได@รับ 
รองนายกเทศมนตรี มอบหมายจากท?าน ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส?วนท@องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559หมวด ๕ ข@อ 
๒๔ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ให@ผู@บริหารท@องถ่ินประกาศใช@แผนพัฒนาท่ีอนุมัติ
แล@ว  และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ@งสภาท@องถ่ิน  บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีได@
อนุมัติ และประกาศใช@แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้  

1. แผนพัฒนาสามปO  (พ.ศ.2560 – 2562)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2 - 3 
                2. แผนพัฒนาท@องถ่ินสี่ปO  (พ.ศ.2561 – 2564)    

    ตามรายละเอียดแผนพัฒนา   ท่ีได@แจ@งให@สมาชิกสภาเทศบาลทุกท?านแล@ว     
จึงเรียนแจ@งต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือทราบต?อไป  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?าท่ีประชุมแห?งนี้รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม5 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล ญัตติท่ี 7.1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายรายการใหม? หมวดค?าท่ีดินและ 

สิ่งก?อสร@าง ประเภทค?าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง เปNนเงิน 
500,000.- บาท (สํานักการช?าง)  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล ขอเชิญท?านพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$   ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท? านสมาชิกผู@ทรง เ กียร ติ  ท? านผู@ เข@ าร? วมประชุมสภาครับกระผม              

นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอเสนอ 
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปต้ังจ?ายรายการใหม? หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ประเภทค?า
บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง เปNนเงิน 500,000.- บาท 
(สํานักการช?าง)  

 
ญัตติ 

                                                                               สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

15  กุมภาพันธ�  2560 

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย  ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 
2560ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม?หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง  ประเภทค?าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก?อสร@างเปNนเงิน  500,000 บาท(ห@าแสนบาทถ@วน) 

  เนื่องจากสํานักการช?างไม?ได@ต้ังจ?ายรายการประเภทดังกล?าวไว@  แต?มีความจําเปNนต@อง
ดําเนินการซ?อมแซมอาคารหกเหลี่ยม  บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84  ทุ?งท?าลาด 

  โดยโอนลดจากแผนงาน  ดังนี้ 
  1.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  หมวดค?าวัสดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร   
จํานวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ@วน)   
  2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก?อสร@างโครงสร@างพ้ืนฐาน  หมวดค?าครุภัณฑ�  
ประเภทค?าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�  จํานวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ@วน) 
  รวมเปJนเงินท้ังส้ิน  500,000.-  บาท (ห,าแสนบาทถ,วน) 
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  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560ไปต้ังจ?าย
เปNนรายการใหม?เปNนเงินท้ังสิ้น 500,000.- บาท (ห@าแสนบาทถ@วน) 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส?วน
ท@องถ่ินพ.ศ. 2541 แก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร@างท่ีทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?าย
เปNนรายการใหม?  ให@เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน  

  ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

      (ผศ.เชาวน�วัศ เสนพงศ�) 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ในญัตติท่ี 7.1 นี้ท?านรองนายกพงศ�สินธุ� เสนพงศ�ได@ 
ประธานสภาเทศบาล นําเสนอต?อท่ีประชุมประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้  กรุณายกมือครับ ถ@าไม?

มีกระผมจะขอมติ ต?อท่ีประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายรายการใหม? หมวดค?าท่ีดินและ
สิ่งก?อสร@าง ประเภทค?าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง เปNนเงิน 
500,000.- บาท (สํานักการช?าง) ท?านใดเห็นชอบอนุมัติญัตตินี้กรุณายกมือ
ครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ 18 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ครับ เห็นชอบ 18 ท?าน ครับ ท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง  ก็คือกระผม  1 นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง 1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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 ญัตติ ท่ี 7.2ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย 

ประจําปOงบประมาณพ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายรายการใหม? ค?าครุภัณฑ�
สํานักงาน เปNนเงิน 778,000.-บาท (สํานักการศึกษา) 
เรียนเชิญท?านรองพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�แถลงญัตติครับ 

 
นายพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$  ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท? านสมาชิกผู@ทรง เ กียร ติ  ท? านผู@ เข@ าร? วมประชุมสภาครับกระผม              

นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได@รับ
มอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต?อไปนี้ครับ 

ญัตติ 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNน
รายการใหม? 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ัง
จ?ายเปNนรายการใหม? เพ่ือจ?ายเปNนค?าครุภัณฑ�สํานักงาน ดังต?อไปนี้ 

1. ประเภทโตgะนักเรียนและเก@าอ้ีนักเรียน (โรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์) จํานวน 180 ชุด เปNนเงิน 
288,000.- บาท (สองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ@วน) 

2. ประเภทโตgะนักเรียนและเก@าอ้ีนักเรียนอนุบาล (โรงเรียนสังกัดเทศบาล) จํานวน 100 ชดุ เปNน
เงิน 490,000.- บาท (สี่แสนเก@าหม่ืนบาทถ@วน) 
รวมเปNนเงิน 778,000.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ@วน) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปO พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 
1. เหตุผล ข@อ 1  เนื่องจากได@มีการขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์ซ่ึง

ทางโรงเรียนรับนักเรียนเพ่ิมชั้นมัธยมศึกษาปOท่ี 1 จํานวน 180 คน ส?งผลให@จํานวนโตgะ – เก@าอ้ี
นักเรียนไม?เพียงพอต?อจํานวนนักเรียนดังกล?าว จึงจําเปNนต@องจัดซ้ือโตgะ – เก@าอ้ีนักเรียน จํานวน  
180 ตัว เพ่ิมเติม 

2. เหตุผล ข@อ 2 เนื่องจากได@มีการเป[ดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 100 คน ส?งผลให@ต@องจัดหาโตgะ- เก@าอ้ีนักเรียนให@
เพียงพอต?อจํานวนนักเรียนดังกล?าว จึงจําเปNนต@องจัดซ้ือโตgะ – เก@าอ้ีนักเรียนระดับอนุบาล 
จํานวน 100 ชุด เพ่ิมเติม 
โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานการศึกษา 

งานระดับก?อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวดค?าใช@สอย ประเภทรายจ?ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม?เข@าลักษณะรายจ?ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนค?าใช@จ?ายในการบริหารสถานศึกษา 
(ค?าใช@จ?ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล) เปNนเงินท้ังสิ้น 778,000.- บาท (เจ็ดแสด
เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ@วน) 

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNน
รายการใหม? เปNนเงินท้ังสิ้น  778,000.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ@วน) ตามรายละเอียดแนบท@าย
ญัตตินี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส?วน
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ท@องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4  ข@อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ท่ีทําให@ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? ให@เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน 

ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณท?านรองพงศ�สินธุ� ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท?านใด 
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ กรุณายกมือครับ เชิญท?านภูริทัต  รัตนพาหุ 

ครับ 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู@ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภูริทัต รัตนพาหุ จากญัตติดังกล?าวของท?านนายกท่ีจะขออนุมัติ

รายจ?ายไปต้ังจ?ายเปNนเก@าอ้ีเด็กนักเรียนเราก็ทราบกันดีอยู?แล@วครับว?าท่ีท?า
โพธิ์เราก็เป[ดรับเด็กท่ีพลาดโอกาสจากโรงเรียนต?างๆ และลดการเดินทาง ท่ี
เพ่ิมโอกาสให@กับเด็กนักเรียน กระผมสนับสนุนเต็มท่ีนะครับ สองการซ้ือ
โตgะเก@าอ้ีให@กับเด็ก ร.ร.อนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียน
เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลวัดมเหยงคณ� และโรงเรียนเทศบาลวันเสาธง
ทอง ท่ีผมทราบคือโครงการอิงลิชฟอร�ชาย ระดับการศึกษาท่ีเราทราบกันดี
ในประเทศไทยเราอ?อนอังกฤษ ซ่ึงเราอยู?ในโลก ภาษาอังกฤษเปNนภาษาท่ี
สําคัญระดับต@นๆ ผมไม?ห?วงครับ ผมเปNนห?วงการบริหารจัดการ เพราะได@รับ
การทราบข?าวว?าเปNนครูต?างชาติ ซ่ึงค?าจ@างค?อนข@างสูง โรงเรียนท่ีสังกัด
องค�กรปกครองส?วนท@องถ่ินผิดกับ สปฐ.ท่ีเขาสังกัดกระทรวงศึกษามีหลาย
ช?องทางท่ีเขาจะหาเงินมาจ@างคุณครู เกณฑ�การพิจารณา กระผมฝากท?าน
ประธานไปยังฝ;ายบริหาร เปNนไปได@หรือไม?ครับท่ีเราจะจ@างครูท่ีเก่ียวกับ
อนุบาลโดยตรง กระผมคิดว?าสิ่งเหล?านี้ จะเปNนสิ่งท่ีทําให@ผู@ปกครองได@ม่ันใจ
กับการจัดการเรียนการสอนของทางเทศบาลได@มากข้ึน ว?าลูกของเขา
นอกจากจะได@ภาษา แล@วยังได@เรียนกับครูท่ีจบการสอนโดยตรง ถึงแม@จะ
เปNนครูฟ[ลิปป[นส�  พ่ีน@องท่ีสนใจกับโครงการนี้ ได@ม่ันใจในเทศบาลมากข้ึน 
เช?นหลายท?านเปNนห?วงว?าครูฟ[ลิปป[นส�ว?าว?าสําเนียงไม?ได@แต?ผมม่ันในว?าถ@า
เราสื่อสารได@สําเนียงเราฝhกกันได@นะครับ กระผมฝากท?านประธานไปยังฝ;าย
บริหารนะครับท่ีจะคัดเลือกบุคลากรเข@ามาสอนโรงเรียนอนุบาลท้ังสี่แห?ง 
ให@มีมาตรฐานท่ีดีและมีเหมือนเดียวกันท้ังสี่แห?ง และอีกส?วนนะครับท่ีปรับ
ลดจากเด็กก?อนอนุบาลกระผมเคยพูดในท่ีประชุมแห?งนี้นะครับว?าได@ทําแล@ว
หรือไม? เพราะเด็กระดับก?อนอนุบาลเขาไม?มีโตgะกินข@าว กระผมฝากท?าน
ประธานไปยังฝ;ายบริหารด@วยนะครับ ขอบคุณครับ  
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นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านสมาชิกท?านอ่ืนจะอภิปรายเพ่ิมเติมม้ัยครับ ถ@าไม?มีกระผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอมติต?อท่ีประชุม  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปO 

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายรายการใหม? ค?าครุภัณฑ�สํานักงาน เปNน
เงิน 778,000.-บาท ของสํานักการศึกษา  ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด
เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 15 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เห็นชอบ 15 ท?าน ครับ  มีท?านใดไม?เห็นชอบในญัตตินี้กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง  1 คือผมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง 1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?าในญัตติท่ี 7.2 นี้ สภาแห?งนี้เห็นชอบอนุมัติ ต?อไปเปNน 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติท่ี 7.3 
 

ญัตติ ท่ี 7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายรายการใหม?  ค?าครุภัณฑ�
การเกษตร เครื่องสูบน้ําสําหรับสระว?ายน้ํา เปNนเงิน 240,000.-บาท  
(สํานักการศึกษา) 

 
นายพงศสินธุ$  เสนพงศ$  ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท? านสมาชิกผู@ทรง เ กียร ติ  ท? านผู@ เข@ าร? วมประชุมสภาครับกระผม              

นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได@รับ
มอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต?อไปนี้ครับ 

 
ญัตติ 

    สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10  กุมภาพันธ�  2560 
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เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNน
รายการใหม? 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปO พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?าย
รายการใหม? เพ่ือจ?ายเปNนค?าครุภัณฑ�การเกษตร เครื่องสูบน้ําสําหรับสระว?ายน้ํา จํานวน 2 เครื่อง เปNนเงิน 
240,000.- บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถ@วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปO พ.ศ.2560 – 2562) 

  เนื่องจากเครื่องสูบน้ําสําหรับสระว?ายน้ําสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 5 เครื่อง 
ได@ชํารุดเสียหายไม?สามารถใช@การได@ตามปกติ มีการซ?อมแซมเพ่ือใช@งานเปNนประจํา ประกอบกับเครื่องสูบน้ํา
ดังกล?าวได@จัดซ้ือมาใช@ในสระว?ายน้ําเปNนเวลานานแล@ว มีการซ?อมแซมเพ่ือใช@งานเปNนประจํา ประกอบกับเครื่อง
สูบน้ําดังกล?าวได@จัดซ้ือมาใช@ในสระว?ายน้ําเปNนเวลานานแล@ว หากซ?อมแซมจะทําให@ไม?คุ@มค?ากับงบประมาณ 

  โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ประเภท
ค?าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง เปNนเงินท้ังสิ้น 240,000.- บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถ@วน) 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?าย
เปNนรายการใหม? เปNนเงินท้ังสิ้น 240,000.-บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถ@วน) ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส?วนท@องถ่ิน พ.ศ.
2541 และท่ีแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ?าย
ในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ท่ีทําให@ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?ายเปNน
รายการใหม?ให@เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน 

  ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณท?านรองนายกครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงค� 
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับ  มีม้ัยครับ  ถ@าไม?มี  ท?านเลขานุการ

ช?วยดูด@วยว?าสมาชิกอยู?ครบองค�ประชุมหรือไม?กระผมจะได@ขอมติ ต?อท่ี
ประชุมสภาแห?งนี้ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เม่ือสมาชิกครบองค�ประชุมกระผมจะได@ขอมติต?อท่ีประชุมสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาแห?งนี้ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายรายการใหม?  ค?าครุภัณฑ�การเกษตร เครื่องสูบน้ําสําหรับ
สระว?ายน้ํา เปNนเงิน 240,000.-บาท ของสํานักการศึกษา  ท?านสมาชิกท?าน
เห็นชอบกับญัตตินี้กรุณายกมือข้ึนครับ 
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นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล 12 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง 1 นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   1  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?าญัตติท่ี 7.3 นี้ผ?านความเห็นชอบอนุมัติต?อสภานะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ญัตติ ท่ี 7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? ค?าครุภัณฑ�  เปNน
เงิน 277,470.-บาท  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพงศสินธุ$  เสนพงศ$   ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท?านสมาชิกผู@ทรง เ กียรติ  ท?านผู@ เข@ าร?วมประชุมสภาครับ กระผม              

นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได@รับ
มอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต?อไปนี้ครับ 

ญัตต ิ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

       16 กุมภาพันธ� 2560 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560  
 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.
2560  ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? เพ่ือจ?ายเปNนค?าครุภัณฑ� เปNนเงิน 277,470.- บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ด
พันสี่ร@อยเจ็ดสิบบาทถ@วน)   
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  โดยโอนลดจากหมวดค?าสาธารณูปโภค ประเภทค?าไฟฟFา เปNนเงิน 277,470.- บาท  
(สองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสี่ร@อยเจ็ดสิบบาทถ@วน)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  และ ทดแทนของเดิม  
ดังรายการต?อไปนี้ 
 1. เครื่องมิกเซอร� จํานวน 1 เครื่อง    เปNนเงิน 19,500.- บาท  
เพ่ือใช@กับงานสถานีวิทยุ 88.5 ทดแทนของเก?าซ่ึงชํารุดไม?สามารถซ?อมแซมได@ 
 2. บอร�ดสําหรับโชว�ผลงานศิลปะ จํานวน 2 ชิ้น ชิ้นละ 14,000.- บาทเปNนเงิน 28,000.- บาท 
     เพ่ือใช@จัดการแสดงงานศิลปะ หอศิลปjร?วมสมัยเมืองคอน 
 3. ตู@แอมปj จํานวน 1 ตัว      เปNนเงิน 5,800.-   บาท 
     เพ่ือใช@ในการนําชมและจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ�เมือง 
 4. โตgะเอนกประสงค�ขาพับ จํานวน 10 ตัว ตัวละ 1,700.- บาท เปNนเงิน 17,000.- บาท 
     เพ่ือใช@ในการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ�เมือง 
 5. โปรเจคเตอร� จํานวน 2 ตัว ตัวละ 18,090.- บาท  เปNนเงิน 36,180.- บาท 
     เพ่ือใช@ในพิพิธภัณฑ�เมือง ทดแทนของเก?า เนื่องจากฝนตกหนัก 
     ระหว?างวันท่ี 2-12 มกราคม 2560 หลังคารั่ว ทําให@โปรเจคเตอร� 
     ติดต้ังบนฝFาเพดาน เสียหายไม?สามารถซ?อมแซมได@ 
 6. กล@องถ?ายรูป จํานวน 1 ตัว     เปNนเงิน 29,250.- บาท 
     เพ่ือใช@งานพิพิธภัณฑ�เมืองทดแทนของเดิม ซ่ึงใช@งานมาเปNนระยะเวลาเกิน 10 ปO 
 7. เครื่อง SCANNER จํานวน 1 เครื่อง    เปNนเงิน 7,790.-   บาท 
     เพ่ือใช@งานพิพิธภัณฑ�เมืองทดแทนของเดิม ซ่ึงชํารุดไม?สามารถซ?อมแซมได@  
 8. กล@องถ?ายรูป จํานวน 1 ตัว     เปNนเงิน 29,250.- บาท 
     เพ่ือใช@งานอุทยานการเรียนรู@ทดแทนของเดิม ซ่ึงใช@งานมาเปNนระยะเกิน 10 ปO 
 9. กล@องถ?ายรูป จํานวน 2 ตัว     เปNนเงิน 70,000.- บาท 
     เพ่ือใช@ในงานประชาสัมพันธ�ทดแทนของเดิมซ่ึงใช@งานมาเปNนระยะเวลาเกิน 3 ปO 
 10. เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่องเปNนเงิน 29,000.- บาท 
       เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของนิติกรซ่ึงโอนย@ายมาใหม? 
 11. โตgะทํางาน จํานวน 1 ตัว     เปNนเงิน 4,200.- บาท 
       เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของนิติกรซ่ึงโอนย@ายมาใหม? 
 12. เก@าอ้ีมีพนักพิง จํานวน 1 ตัว     เปNนเงิน 1,500.- บาท 
       เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของนิติกรซ่ึงโอนย@ายมาใหม? 
    รวมเปNนเงินท้ังสิ้น   277,470.- บาท 
    (สองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสี่ร@อยเจ็ดสิบบาทถ@วน) 
     (รายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้) 
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  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง 
ส?วนท@องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ท่ีทําให@ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ต้ังจ?าย        เปNนรายการใหม?ให@เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน 
 

  ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต?อไป 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ) 
         (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอคุณท?านรองนายกนะครับสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับมีม้ัยครับ เรียนเชิญท?านปรานม  รวมพงศ� 
 
นายปรานม  รวมพงศ$  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู@ทรงเกียรติกระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล ปรานม รวมพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1  

เก่ียวกับญัตติท่ี 7.4 กระผมอยากจากสอบถามในข@อ 5 ครับ ท?านติดจอ
โปรแจ็คเตอร�ไปแล@วไม?ซ?อมหลังคา ติดไปแล@วก็เสียหายอีก ท?านสมาชิก
ท?านสังเกตให@ดีนะครับ ก็ต@องเสียอีกซ้ือใหม?อีก ผมขอเสนอแนะนําว?า ก?อน
จะติดต้ังจอโปรเจ็คเตอร�ควรซ?อมแซมหลังคาเสียก?อน เราควรแก@ท่ีปลาย
เหตุ ขอโทษครับแก@ท่ีต@นเหตุไม?ใช?ปลายเหตุ กระผมแนะนําให@ซ?อมหลังคา
เสียก?อนครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านนายกมีความคิดเห็นยังไงครับท?านปรานมบอกให@ซ?อมหลังคา 
ประธานสภาเทศบาล ก?อนครับ ขอเชิญท?านนายกครับ 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$  ท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเชาวน�วัศ  เสนพงศ�  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  ขอขอบคุณท?านประธานสภา  ขอบคุณท?าน สท.ปรานม 

ด@วย  ตอนนี้เราซ?อมเสร็จแล@วครับ แล@วเราก็ซ?อมแข็งแรงด@วยครับ  บางที
ท?านไม?ว?างท่ีจะไปดู ขอแจ@งว?าซ?อมเสร็จเรียบร@อยแล@วครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สมาชิกท?านมีจะอภิปรายในญัตตินี้เพ่ิมเติมหรือไม?เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ถ@าไม?มีกระผมจะได@ขอมติต?อท่ีประชุม  เรื่อง ขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNน

รายการใหม? ค?าครุภัณฑ� เปNนเงิน 277,470.-บาท  ของกองวิชาการและ
แผนงาน ท?านสมาชิท?านใดเห็นชอบกับญัตตินี้กรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล จํานวน  17 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล   เห็นชอบ 17 นะครับมีท?านใดไม?เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง 1 นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก?อนจะถึงญัตติท่ี 7.5 กระผมขอพักไว@สัก 5 นาที แล@วประชุมต?อ 
ประธานสภาเทศบาล  ในเวลา  11.15 นาทีครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สมาชิกครบองค�ประชุมนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
 

ญัตติท่ี 7.5ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม?หมวดครุภัณฑ�ไฟฟFาและ
วิทยุ   เปNนเงิน 41,500.- บาท  (สํานักปลัดเทศบาล) 

 
นายพงศสินธุ$  เสนพงศ$   ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท? านสมาชิกผู@ทรง เ กียร ติ  ท? านผู@ เข@ าร? วมประชุมสภาครับกระผม              

นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได@รับ
มอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต?อไปนี้ครับ 

 
ญัตต ิ
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สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

๑๖  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ*าย  ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   ไปต้ังจ*าย

เป/นรายการใหม* 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ข2าพเจ2าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ*าย  ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ไปต้ังจ*ายเป/นรายการใหม*เพ่ือจ*ายเป/นเงินในหมวด  ครุภัณฑ�ไฟฟ7าและวิทยุ เป/นเงิน  ๔๑,๕๐๐.- บาท

(สี่หม่ืนหนึ่งพันห2าร2อยบาทถ2วน) 

 โดยโอนลดจากงบประมาณรายจ*ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   หมวดค*าใช2สอย  ประเภทรายจ*ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม*เข2าลักษณะ

รายจ*ายหมวดอ่ืนๆ โครงการต*างๆ  (โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล) จํานวน ๔๑,๕๐๐.- บาท        

(สี่หม่ืนหนึ่งพันห2าร2อยบาทถ2วน) 

 เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเป/นต2องซ้ือครุภัณฑ�ไฟฟ7าและวิทยุเพ่ือใช2ในอาคาร

สํานักงานเทศบาล ซ่ึงจําเป/นจะต2องจัดหาใหม* สําหรับใช2เป/นเครื่องเสียงประชาสัมพันธ�ภายในอาคารสํานักงาน

เทศบาลทุกส*วนราชการ 

 ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ*าย  ประจําป+งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐เป/นเงิน

ท้ังสิ้นจํานวน   ๔๑,๕๐๐.- บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันห2าร2อยบาทถ2วน) รายละเอียดแนบท2ายญัตตินี้ 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง

ส*วนท2องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒  และ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓หมวด ๔ ข2อ ๒๗ การโอน

เงินงบประมาณรายจ*ายในหมวดค*าครุภัณฑ�  ท่ีดินและสิ่งก*อสร2าง ท่ีทําให2ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  

หรือโอนไปต้ังจ*ายเป/นรายการใหม*  ให2เป/นอํานาจอนุมัติของสภาท2องถ่ิน” 

 ขอได2โปรดนําเสนอต*อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือพิจารณาต*อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 



�
 

 

 

 (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอคุณท?านรองนายกนะครับสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด 
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับมีม้ัยครับ เรียนเชิญท?านสุภัค  
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3  ผมเห็นลําโพงติดอยู?ท่ี

สภาติดอยู?หลายเดือนแล@วนะครับ แต?เท?าท่ีไม?เคยได@ยินเสียง ไม?ทราบว?า
เปNนตัวเดียวกันหรือไม?ครับ  ในนี้เขียนว?าต@องจัดหาใหม?กระผมไม?แน?ใจจะ
เปNนตัวเดียวกันหรือไม? 

 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ไม?ทราบท?านนายกจะให@ใครชี้แจงเชิญท?านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�   ท*านประธานสภาท่ีเคารพ ผมเชาวน�วัศ เสนพงศ� นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช เรื่องนี้เป/นความรับผิดชอบของสํานักเทศบาลคุณ   

ยงยุทธ  จะได2เรียนชี้แจงครับ เชิญครับ 
 
นายยงยุทธ  เหล�าเจริญเกียรติ  กราบเรียนท*านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู2ทรงเกียรติ 
รก.หัวหน�าสํานักปลัด  ขอเรียนว*าเป/นตัวเดียวกันครับ  เราติดได2หลายจุดแล2วแต*เนื่องจากมีการต*อ 

เติมอาคารด2านหน2า สองข2างหากเราติดต้ังก็ต2องรื้ออีกครับ และก็ต2องซ้ือ
ใหม*อีก จึงขอเรียนชี้แจงครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายม้ัยครับ ขอบคุณท?านยุงยุทธครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เม่ือไม?มีสมาชิกท?านใดอภิปรายกระผมจะได@ขอมติต?อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? หมวดครุภัณฑ�ไฟฟFาและวิทยุ       
เปNนเงิน 41,500.- บาท  ของสํานักปลัดเทศบาล ท?านสมาชิกสภาท?านใด
เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล จํานวน  18 ท?านครับ 
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นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านใดไม?เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง 1 นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง 1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็เปNนอันว?าญัตติท่ี 7.5 ท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติจํานวน 18 ท?าน 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ ต?อไปเปNนญัตติท่ี 7.6 
 

ญัตติ ท่ี 7.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�
ไฟฟFาและวิทยุ ติดต้ังกล@องวงจรป[ด (CCTV) บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะ            
(ทุ?งท?าลาด)  เปNนเงิน 1,600,000.-บาท(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม) 

นายพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$   ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท?านสมาชิกผู@ทรงเกียรติทุกท?าน กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รอง

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได@ รับมอบหมายจากท?าน
นายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต?อไปนี้ครับ 

ญัตต ิ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

      16 กุมภาพันธ� 2560 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560  
 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�ไฟฟFาและวิทยุ ติดต้ังกล@องวงจรป[ด (CCTV) บริเวณ
สถานท่ีกําจัดขยะ (ทุ?งท?าลาด) ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้ เปNนเงิน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล@านหก
แสนบาทถ@วน)   (ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้) 
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  เหตุผล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม มีความจําเปNนจะต@อง ติดต้ังกล@องวงจรป[ด เพ่ือเฝFา
ระวังปFองกันเหตุไฟไหม@หรือลอบวางเพลิงบริเวณบ?อขยะ ซ่ึงอาจก?อให@เกิดมลภาวะอากาศเปNนพิษในบริเวณ
กว@าง    และเพ่ือ เฝFาระวังปFองกันการพังของดิน ทําให@น้ําเสียจากบ?อขยะ รั่วไหลไปบริเวณนอกบ?อขยะ 
ก?อให@เกิดมลพิษทางน้ําทําให@ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล@เคียงประสบความเดือดร@อน 
 

  โดยโอนลด จากหมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารองจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เปNนเงิน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล@านหกแสนบาทถ@วน)  
 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล?าวไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? เปNนเงินท้ังสิ้น  
1,600,000.- บาท (หนึ่งล@านหกแสนบาทถ@วน) (รายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้)  
 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง 
ส?วนท@องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณ รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ท่ีทําให@ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจ?าย เปNนรายการใหม?ให@เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน 

 

  ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต?อไป 
 

 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ) 
       (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงค�จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายกรุณายกมือครับมีม้ัยครับ เชิญท?านคํานวน โสมนิล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  กระผมคํานวน โสมนิล  สมาชิกสภาเทศบาลนคร  เขต 2  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล จะสอบถาม ครับ ญัตตินี้ใช@เงินไปถึง ล@านหกแสนบาท กระผมคิดว?าการใช@

เงินน?าจะมีการใช@งบประมาณท่ีคุ@มค?า ผมก็สนับสนุน กองขยะเราก็น?ากลัว
นะครับ ยิ่งช?วงหน@าแล@ง  ถ@าผมดูแล@วกองขยะของเรานั้นใหญ?ไม?สามารถ
มองเห็นได@ กระผมให@ฝ;ายท่ีเก่ียวข@องชี้แจงด@วยครับ  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?านสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เขต 3  ท?านประธานครับผมดูตามรายละเอียดท่ีเห็นตามท่ีแนบมานี้ เท?าท่ี
เห็น 1 มีกล@องวงจรป[ด 2 กล@องงบประมาณเบ็ดเสร็จแล@วประมาณ ล@าน
หก ท?านประธานครับผมติดตามข?าวสารนี้มาโดยตลอด   หลังจากท่ีท?าน
นายกเดินทางกลับจากญ่ีปุ;นก็ได@เกิดปRญหาน้ําจากบ?อขยะไหลลงสู? ท่ี
ประชาชน ท?านนายกได@รายงานต?อผู@ว?าราชจังหวัดอย?างนั้น  ท?านว?ามีผู@มา
กลั่นแกล@ง  ท?านพูดลอยๆแบบนี้ ไม?มีหลักฐาน ท?านผู@ว?าก็บอกให@ติดกล@อง
วงจรป[ด  ด@วยความฉับไวละครับท?านนายกรับปาก มีหนังสือเสนอแนะจาก
จังหวัดผมเห็นแล@วครับ เปNนแผนงานเร?งด?วน คันดินบริเวณบ?อขยะกระผม
ไม?รู@ว?าเขียนมาเม่ือไหร?ครับ สดๆร@อนๆ มันปรากฏอยู?ในแผนพัฒนาใน
แผนพัฒนาฉบับท่ี 2  ปรากฏในแผนฉบับนี้ คันดินตรงนี้เขียนมา 3,600 
เมตร  แต?ผมไปดูท่ีปFายโฆษณา  1,580 เมตร งบประมาณ 8,890,000 
บาท ตํ่ากว?าราคากลาง 7,000 บาท  ระยะทาง 1,580 เมตร ใช@กล@อง 2 
ตัวมันคุ@มค?าม้ัยครับ กลางคืนท?านจะมองเห็นหรือไม?ครับ ไม?ใช?เอาใจ
ท?านผู@ว?านะครับ ท?านจะจับคนร@าย ระยะทาง 1,580 เมตร ติดกล@อง 2 
ตัว ท?านติดไว@ทําไม ผมเรียนตรงๆ ไม?ทราบว?าท?านจะประชดหรือไม? ใน
ฐานะผมเปNนสมาชิกสภาเทศบาล ในการท่ีจะอนุมัติงบประมาณทุกอย?าง 
เงินทุกบาทเราต@องมาวิเคราะห�  มาอภิปราย ว?ามันคุ@มค?าหรือไม? ท?านท่ีฟRงดู
ท?านคิดได@ครับ ผมคิดว?าท?านเองก็คิดได@ครับ  กลางคืนติดกล@องวงจรป[ดจะ
เห็นหรือไม?ครับ กลางคืน CCTV จะเห็นม้ัยครับไปติดกองขยะมันจะมี
ประโยชน�อะไรครับ เงิน หนึ่งล@านหกแสนบาทไม?ใช?หน@าท่ีของผมนะครับ 
ผมแน?นอนครับผมคงไม?เห็นด@วย อยากให@มีการทบทวน มันเกิดความคุ@มค?า
หรือไม?กับงบประมาณ 1,600,000 ท่ีจะลงไป กับของขยะติดเพ่ือโก@โก@ 
ฝากสมาชิก พิจารณาความคุ@มค?าของงบประมาณ  ผมคิดว?าท?านผู@หลัก
ผู@ใหญ?ในบ@านเมืองหลายท?านจะไม?รู@ถึงสาเหตุท่ีแท@จริง   ญัตติท่ีเขียนมามัน
ต?างจากข@อเปNนจริงถามว?าไฟไหม@ ท?านเอากล@องส?องตรงไหน ท?านส?องคัน
ดินใช?หรือไม?  ถ@าไฟไหม@กองขยะท?านจะเห็นหรือไม?ครับ ท?านติดตรงไหน 
หากมีรถใหญ? รถขุด เข@าไป ผ?านด?านผ?านตู@ยาม ยามก็เห็น  ถ@าเอาจอบมา
ขุดก็ใช@ระยะเวลา ถ@าท?านให@ พนักงาน ยามตรวจบริเวณคันดิน 2 วันตรวจ
ทีเห็นครับ แต?ถ@าท?านให@พนักงานเราตรวจ ไม?ต@องใช@งบถึงล@านหก พนักงาน
เราเหลือเยอะครับ เหลือมากผมยืนยัน ให@ฝ;ายรับผิดชอบรายงานให@นายก
ทราบ คันดินเราปลอดภัย ไม?มีใครมาแกล@งท?านครับ แค?นี้ ก็ประหยัด
งบประมาณแล@วครับ ผมขอย้ําว?าโครงการนี้ไม?มีประโยชน� 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม?ครับ เชิญท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู@ทรงเกรียติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย�  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จากเขต 4  เรื่องกล@องวงจรป[ด หลังจากท่ีเราดูราคา แล@วเรามาดูสเปก ผม
เชื่อเหลือเกินว?า สเปคต?างๆ ไม?ว?าจะเปNนเรื่องของไฟเบอร�ออฟติก  เรื่อง
คุณภาพของกล@อง มันเปNนสิ่งท่ีเปNนอิเล็กทรอนิกส� ผมพูดมาหลายๆครั้ง ใน
เรื่องท่ีจะต้ังข@อสังเกตในเรื่องของราคา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีจะบอกประโยชน�
มันมีอยู?แล@วละครับ ประโยชน�อยู?ท่ีไหนก็เกิดประโยชน�  ประโยชน�นี้มันจะ
ใช@ได@เม่ือไหร? ถ@าเราติดกล@องวงจรป[ดไม?เกิดเหตุมันก็เฉยๆ ก็ไม?มีประโยชน� 
แต?เม่ือไหร?มันเกิดเหตุในวันนั้นเงินเท?าไหร? เราก็ซ้ือมันมาไม?ได@มันไม?มี 
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามองในแง?ของประโยชน�ท่ีมันจะเกิดข้ึน การคาดการณ�
ในทุ?งท?าลาด 2 ตัว มันอาจจะน@อยไปซะด@วย ผมเห็นกล@องสป[ดโดมอยู?ซัก
ตัวหนึ่ง  ห@าล@านพิกเซล 300,000  ผมเองยากให@ผู@ท่ีเขียนประมาณการ 
ราคาสเปคนี้มาชี้แจง  ต@องยอมรับครับว?ากระแสกล@อง CCTV เปNนกระแส
ท่ีมาแรงเม่ือเกิดเหตุ เพราะฉะนั้น ผมมองในมุมของประโยชน�ท่ีจะเกิด
ประโยชน�ท่ีจะใช@ได@นะครับ ในส?วนของราคาถ@ามันแพงเกินไปผมเชื่อ
เหลือเกินหน?วยงานท่ีมีการตรวจสอบมีอยู?แล@ว ถึงเวลานั้นกระผมขอ
สนับสนุนในการติดต้ังกล@องเพ่ิมเติม ไม?ว?าจะเปNนจุดเสี่ยง หรือจุดต?างๆ 
และอยากจะฝากทางฝ;ายบริหารตรวจสอบกล@องในส?วนท่ีเสียหายใน
ปRจจุบัน หลายๆ คนท่ีมาพ่ึงพากระผม เม่ือเกิดเหตุ มาขอดูกล@อง CCTV 
และก็ขอขอบพระคุณทาง ICT ท่ีให@ความร?วมมือ ให@ความช?วยเหลือเปNน
อย?างดี เปNนประโยชน�กับผู@มีรายได@น@อย กับผู@ท่ีเกิดความเสียหาย วันนี้ 
มอเตอร�ไซค�หนึ่งคันนะครับ ไปเฉ่ียวชนกับรถยนต� รถยนต�แทบทุกคัน
เด๋ียวนี้มีกล@องหมด แต?มอเตอร�ไซค�ไม?มีโอกาสท่ีจะโต@แย@ง เพราะฉะนั้น
กล@อง CCTV ของเทศบาลเปNนประโยชน�ให@กับผู@มีรายได@น@อย หรือผู@ท่ีไม?มี
กล@อง เพราะฉะนั้นประโยชน�มันก็มีไม?ใช?ไม?มีครับ แต?วันนี้สําหรับทุ?งท?าลาด
ผมอยากให@มาชี้แจงนิดหนึ่ง ในเรื่องกล@อง 2 ตัวนี้ว?า ครอบคลุมขนาดไหน 
กับเงินล@านกว?าบาทท่ีเราใช@ในเทศบาลเรามองว?ามันแพง หลายเรื่องหลาย
ราวท่ีเราบอกว?ามันแพง แต?ถ@าเราไปดูคุณสมบัติของเขา เราก็จะตอบได@ว?านี่
คือราคาท่ีซ้ือขายกันโดยปกติ ผมเห็นด@วยนะครับ แต?วันนี้มีเพ่ือนสมาชิมา
บอกว?าของแพงแต?ถ@าของแพงแต?มันมีคุณสมบัติ หนึ่ง สอง สาม สี่ ให@เกิด
ประโยชน� หนึ่ง สอง สาม สี่ นั่นแหละครับการใช@งบประมาณท่ีมันคุ@มค?า 
ผมอยากได@ข@อเท็จจริงจากผู@ท่ีเก่ียวข@อง  ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม?ครับ เชิญท?านคํานวน โสมนิล 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู@ทรงเกรียติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เขต 2 

ญัตตินี้ผมยอมรับว?าเปNนเรื่องท่ีดี  ถ@าผมพิจารณาด@วยความรู@น@อยของผม 
เพราะผมไม?ใช?ช?าง ถ@าเขาตอบผมว?าชุดหนึ่งมี10 กล@อง ผมก็ไม?เถียง 2 ชุด 
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 มี 40 กล@อง ผมก็ไม?เถียง  แต?ถ@าผมดูข@อ ท่ี 5 มี 2 เสา  ผมก็เข@าใจว?ามี 2  
 กล@อง เอาจริงๆ ผมว?าถ@าติดท่ีกองขยะ 4 มุมผมยังว?าน@อยนะครับ นั่น

หมายถึง 4 กล@องนะครับ ยิ่งถ@าอ?านเขียนสเปคอย?างนี้ กล?องวงจรป[ดสูงไม?
น@อยกว?า 4 เมตร ถ@าเขาทํามา 4 เมตรพอดี จะดูอะไรครับ 4 เมตร ยังไม?
เท?าห@องห@องเดียวเลย ท่ีผมอภิปรายตรงนี้ อยากจะฟRงคําชี้แจงก?อนท่ีผมจะ
ให@มือหรือไม? สนับสนุนหรือไม? กล@องวงจรป[ดราคาแสนเดียวโดยท่ัวไปมัน
ไม?แพงหรอกครับ แต?มันจะแพงตรงอุปกรณ�ในการบันทึก สายท้ังหมดผมไม?
รู@ครับ ทําไมไม?ติดให@มันเกิดประโยชน� และคุ@มค?า  ไม?ว?าจะเปNนการวางเพลิง 
การทําลายคันน้ําให@น้ําเสียออกไป  เรื่องอะไรผมไม?รู@ แต?ประโยชน�ต@องเกิด
ประโยชน�อย?างเต็มท่ี เพราะกล@องสองแสนเอง แต?ใช@อุปกรณ�ท้ังหลาย
รวมเข@าไปแล@วเปNนล@านหกนะครับ ผมขอให@ผู@ท่ีเก่ียวข@องช?วยตอบให@สมาชิก
สภาเข@าใจก?อนท่ีจะมีการลงมติ เพราะเม่ือคืนนี้เม่ือวานนี้ผมได@อ?านไปแล@วท่ี
เขาลงเฟสโจมตีการบริหารงานของพวกเรา ของเทศบาลเรา ของ สท.เรา 
นะครับ ด@วยความเคารพท?านประธานช?วยให@มีการชี้แจงญัตตินี้ อย?าง
ละเอียดให@ผมเข@าใจด@วยครับ   ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีได@ให@ความคิดเห็นมา ก็ไม?ใช?ไม?เห็น 
ประธานสภาเทศบาล ด@วย เพียงแต?ไม?เห็นด@วยกับการท่ีเราไปติดต้ังเพียง 2 ตัว  มีสมาชิกท?านใด

จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม?  ผมจะให@ฝ;ายบริหารตอบทีเดียวเลยครับ ถ@าไม?
มีเชิญท?านนายกจะให@ใคร ให@กับสมาชิก เชิญท?านนายกครับ 

   
ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายเชาวน�วัศ  เสนพงศ� 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ก?อนจะชี้แจงผมขอทําความเข@าใจ 

เรื่องของการไปญ่ีปุ;นนะครับ ผมไม?ได@ไปเท่ียวนะครับผมไปในภาคบังคับ 
กําหนด 7 วัน 8 วันไปในหลักสูตรการเรียน ผมต@องขออนุญาตอาจารย�จาก
สถาบันพระปกเกล@า ท?านอาจารย�บอกผมอาจจะไม?จบ ผมบอกไม?จบไม?
เปNนไร ผมค?อยข้ึนไปเรียนชดเชย  ผมต@องขออนุญาตกลับก?อนเพราะผม
ต@องไปรายงานตัวต?อผู@ว?าราชการจังหวัด ชาวบ@านเขาบอกอย?างนั้น ผมไม?ได@
เปNนคนบอก วันท่ีไปรายงานตัว ท?านไสว ไปกับผมด@วย หน@าห@องประชุม
ท?านประธานครับผมเปNนคนมีมารยาทอย?างยิ่งเลยครับ ถ@าไม?มีหลักฐาน ผม
เชาวน�วัศ  เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผมกลับมาแล@ว
ครับผมไม?สบายเท?าไหร? ผมออกตัวนิดหนึ่ง  ผมขออนุญาตท?านสักหนึ่งนาที
ถ?ายทอดตรงนี้นิดหนึ่งเพ่ือความสบายใจของทุกฝ;าย  ท?านผู@ว?าก็บอกว?ายัง
ไม?เสร็จภารกิจเลยรีบกลับมาทําไม ผมบอกว?าผมเปNนห?วงท่ีผมกลับมาก?อน  
ท?านถามว?าเรื่องเรียนต?อ ผมบอกไม?เปNนไรผมค?อยไปชดเชย ไปดูงานก็ได@
ครึ่งหนึ่ง ท?านดีใจ ท?านบอกว?า 4 ข@อท่ี ผมหารือกับท?านก?อนไป  อย?าลืมนะ  
1.ก็คือให@ยกคันดิน ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว@  2 ให@ติดต้ังกล@องวงจรป[ด 
3. ให@จ@างเวรยาม  4. ให@ดับกลิ่น ผมก็บอกท?านผู@ว?าผม  ผมดําเนินการทุก
ข@อครับ ท?านบอกให@เสร็จก?อน 30 วันนะ ผมบอกครับ  คือก?อนท่ีผมจะ
เดินทางไปดูงานของสถาบันพระปกเกล@า 4 ข@อนี้ท?านผู@ว?าจะว?าอย?างไร 
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ท?านผู@ว?าบอกว?า คือชาวบ@านบอกท?านว?าเทศบาลนครเปNนผู@ปล?อยน้ํา 
เทศบาลบอกว?าไม?ได@ปล?อย นี่ ก็หนึ่งประเด็นแล@วติดต้ังกล@องดีหรือไม?      
เผื่อฝนตกท?วมคันดินจะได@เห็นกัน เกิดเหตุอะไรจะได@มีหลักฐานเหมือนท?าน 
สท.แม็กว?าเกิดเหตุมาจะมีความคุ@มค?า  ผมเลยได@ปรึกษาท?านปลัด ท?านผอ.
คลัง ว?าเราต@องดําเนินการอย?างนี้นะ ท?านผู@ว?าบัญชาการมา ท?านเชิญผมไป
คุยแล@ว  และกําหนดให@แล@วเสร็จภายใน 30 วัน ท?านประธานครับ ผมก็
ไม?ได@นิ่งนอนใจ ได@เชิญช?างเทคนิคชี้แจง  ซ่ึงเราก็ได@ประชุมกันเกือบทุกวัน 
นโยบายคือ  ต@องเห็นชัด เกิดเหตุอะไร ต@อง ผมก็งงเหมือนกันครับ 2 ชุด 2 
กิโล ไปถึงม?วงตลอด ต้ัง 16 ล@านนะครับ คือเล?นกันทุกรูปแบบให@ผมเสียชื่อ  
2 ชุด 2 กิโล ลากไปถึงบ@านนายก มันไม?มีความจริงเลย ไปแล@วเห็นชัด
เท?าไหร? มีประประโยชน�เท?าไหร? ถ@าไม?มีประโยชน� ไม?เข@าไหน ผมก็ยกเลิก
เองครับ เพราะผมต้ังใจอย?างยิ่ง ไม?ใช?ท่ีท้ิงขยะ ทุกท่ี โดยเฉพาะทุ?งท?าลาด 
หลังจากนี้เราจะมีโรงไฟฟFาให@ได@ภายใน ปO สองปOนี้ เด๋ียวฝ;ายเทคนิคจะมา
ชี้แจงรายละเอียด 2 ชุด 2 กล@อง จริงหรือไม? มีประโยชน�อย?างไร ผมขอ
เรียนช?างฝ;ายเทคนิคให@ สท.ได@เข@าใจ พ่ีน@องประชาชนได@เข@าใจ ได@เข@าใจไป
พร@อมๆกัน  ครับ 

 
นายภูวนาท  ทีฆะ  กราบเรียนท?านประธานสภา และสมาชิกผู@ทรงเกียรติทุกท?านนะ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร$ชํานาญการ ครับ ผมขออนุญาตนําเรื่องอธิบายในส?วนของกล@องวงจรป[ด ท่ี

ได@รับความชื่นชม จากจังหวัด หรือทางกระทรวงสาธารณสุข เซฟต้ี โรด
เซฟต้ี ล?าสุดจากท่ีผมได@ไปเข@าประชุมท่ีจังหวัด ในส?วนของการบูรณาการ 
กล@องโทรทัศน�วงจรป[ดของเร?งด?วน ในส?วนของท?านนายก มีท?านผู@ตรวจ
ราชการได@ตรวจพ้ืนท่ีของจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดได@เลือกเราเปNน
ต@นแบบ  ผมก็ได@พรีเซนต� ให@กับท?านผู@ตรวจ ก็ได@รับคําชม จากท?านผู@ตรวจ
เพราะในส?วนของเรามีเจ@าหน@าท่ีท่ีดูแลเองทุกข้ันตอน ท้ังการักษาซ?อมบํารุง
ซ่ึงท่ีอ่ืนๆ ไม?มี ท่ีอ่ืนๆ ส?วนใหญ?จะจ@างบริษัทท่ีเปNนซัพเข@ามาดูแล ท่ีนําเรียน
ให@ท่ีประชุมได@ทราบถึงการชื่นชม  กระทรวงสาธารณสุข ท่ีกระผมได@พรีเซ็น
กับท?านสัญชาย ก็ได@รับการตอบรับเปNนอย?างดี ได@เลือกเราเปNนต@นแบบใน
การทํา MOU ของ 7 จังหวัด 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอกระชับหน?อยครับ เข@าเรื่องเลย เรื่องชื่นชมไม?ต@องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายภูวนาท  ทีฆะ  กระผมนําเรียนเปNนประโยชน�สั้นๆ นะครับ ทีนี้กระผมขอชี้แจงใน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร$ชํานาญการ ส?วนของทุ?งท?าลาดซ่ึงได@รับอนุญาตจากท?านนายกไปสํารวจ ผมลง

พ้ืนท่ีไปสํารวจกับน@องกิตติศักด์ิ นะครับ ซ่ึงเปNนวิศวกรสุขาภิบาล กอง
สาธารณสุข แนวคันดินท่ีมีปRญหา เปNนแนวคันดินท่ีดินกับรอยต?อของ
คลองเตย ผมได@ประเมินเปNน 2 ชุด  ชุดท่ี 1 ครอบคลุมท้ังหมดรวมถึง     
ทุ?งท?าลาด ก็อยู?ท่ีประมาณ  11 ล@าน ในส?วนท่ีเร?งด?วนแนวคันดินตรงนี้นะ
ครับ ผมไปสํารวจดูแล@วแค? 180 เมตร กล@องท่ีใช@มีประสิทธิภาพสูงพอท่ีจะ



�� 

 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 180 เมตร ให@ดูในประมาณการของผมนะครับ  ในรายการ
ท่ี 1 กล@องท่ีมีความละเอียด 5 ล@านพิกเซล ในราคา 100,000 บาท ตรงนี้
เปNนราคาท่ี ไม?ได@แพง ถ@าทุกท?านคิดว?าแพง ผมขอชี้แจงว?าไม?แพง เพราะ 
ราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรฐกิจและสังคม อยู?ท่ี 2 ล@าน
พิกเซล อยู?ท่ี 43,000 บาท ครับ ของเราอยู?ท่ี 5 ล@าน ก็สูงกว?ามาตรฐาน
ของกระทวงอยู? 2 ถึง 3 เท?า ราคาจริงอยู?ประมาณ 150,000 บาท ข@อท่ี
2 กล@อง speed dome ซ่ึงตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรฐกิจ
และสังคม มีแค? 900,000 พิกเซล อยู?ท่ี 88,000 บาท ราคากล@องจริงๆ 
ของเรา 5 ล@านพิกเซล  อยู?ท่ี 350,000 บาท และจะมีอีกหนึ่งรายการท่ี
สําคัญท่ีทาง สท.ได@ถามว?ากลางคืนมันจะมองเห็นหรือเปล?า ซ่ึงจะมีกล@อง
อินฟราเรด ท่ีจะติดคู?ไปกับกล@อง กล@องตัวนี้จะยิงในลักษณะมุมท่ี 45 
องศา จากจุดท่ีผมเลือกจากท่ีผมไปสํารวจก็คือบริเวณสถานีจุดบําบัดน้ําเสีย
จะเปNนจุดท่ีติดต้ัง ซ่ึงมีระยะห?างเกือบๆ 100 เมตร  จากจุดเกิดเหตุ ผมจะ
ใช@เสา ท่ีเขียนว?าเสาสูงไม?น@อยกว?า 4 เมตร เสาจริงๆ ราคาจะเพ่ิมข้ึนตาม
ความยาวของเสา ในรายละเอียดสเปคมันจริงๆ  สามารถซูมได@ถึง 30 เท?า 
ซ่ึงสามารถครอบคลุมแนวคันดินท่ีเกิดปRญหาแน?นอน กลางคืนก็สามารถ
มองเห็นแน?นอน ส?วนการส?งสัญญาณ รอบนี้ผมไม?ได@ใช@สายไฟเบอร�ออฟติก 
นะครับรอบนี้ ผมส?งสัญญาณผ?านไร@สายผ?านคลื่นความถ่ีตัวใหม? ซ่ึงความ
จริงคลื่นความถ่ีตัวนี้เปNนคลื่นความถ่ีท่ีพ่ึงอนุญาตให@ใช@งานได@ตามปกติ ท่ีใช@
อยู?ท่ี 2.4  ตัวนี้จะใช@ท่ี 5.0 ซ่ึงผมประเมินราคาเอาไว@แล@ว ราคาอยู? ท่ี
ประมาณ 25,000 บาท หนึ่งตัวจะใช@บริเวณเสาท่ีสถานีบําบัดน้ําเสีย เปNน
ตัวส?งสัญญาณ  อีกตัวหนึ่งผมจะเอามาเปNนตัวรับท่ีหน@าทางเข@าทุ?งท?าลาด 
ซ่ึงเรามีเสาเดิมอยู? อาจต@องเพ่ิมความสูงให@ แต?ท่ีผมวางไว@ตรงนั้นเพราะเปNน
จุดใกล@เคียงท่ีสุดท่ีสามารถส?งสัญญาณ และอุปกรณ�ตัวนี้ มันสามารถส?ง
สัญญาณได@ถึง 10 กิโล ผมปFองกันไว@ก?อนคือสามารถรับสัญญาณได@แน?ๆ 
คือเอาตัวท่ี 10 กิโล ราคา 25,000 บาท มารับกับตัวท่ีเปNนกล@องวงจรป[ด
ตัวท่ีเปNน เฟสท่ี 1 ของเราท่ีอยู?หน@าทางเข@าทุ?งท?าลาด หรือเวลาเราปฏิบัติ
จริงๆ เราอาจจะเปลี่ยนไปอีกจุดก็ได@ เพ่ือสํารองคือทางออกของทุ?งท?าลาด 
อยู?ในเฟสท่ี 2 ซ่ึงเราก็มีจุดตรงนี้ สามารถส?งสัญญาณและก็ผ?านสายไฟ
เบอร�ออฟติกท่ีเรามีอยู?แล@วและผมก็มีสายคลอ 1 คลอ ตามจุดสามารถเอา
มาใช@ในโครงการนี้ได@เลย ส?งมาบันทึกท่ีศูนย� ICT ของเรา แต?ตัวท่ีเรามีอยู?
ไม?สามารถรองรับได@ ผมเลยได@ประมาณการ ตัวท่ีบันทึกอยู?ท่ี 300,000 
กว?าบาท เปNนมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรฐกิจและสังคม 
เพราะฉะนั้นขอย้ําและยืนยันได@เลยว?ากล@อง มีประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ีมีปRญหาแนวคันดิน 180 เมตร ตรงนั้นแน?นอน กราบเรียนให@ทราบครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม?ครับ เชิญท?านคํานวน 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายคํานวน  โสมนิล   ขอสอบถามอีกนิดเพ่ือความสบายใจ ผมอยากถามว?ากล@องบริเวณ 
สมาชิกสภาเทศบาล แนวคันดิน ถ@าเกิดมีการลอบวางเพลิงท่ีเข@ามาทางอ่ืน จะมองเห็นได@หรือไม?

ครับหมายถึงไม?ใช?ทางปกติ เช?นบริเวณตามทุ?งนาของมุมอ่ืนจะสามารถของ
เห็นท่ัวหรือไม?ครับ 

 

 

นายภูวนาท  ทีฆะ   ก็คือนําเรียนท?าน สท.คือบริเวณแนวคันดินท่ีมีปRญหาแถว 
นักวิชาการคอมพิวเตอร$  คลองเตย ในส?วนอ่ืนท่ีผมประมาณการไว@มัน 11 ล@าน แต?ตรงนี้

เฉพาะจุดท่ีมีปRญหาผมได@ไปดูกับน@องกิตติศักด์ิ น@องโจ@ ก็มีปRญหาเฉพาะแนว
นั้นท่ีสามารถหลุดออกไปได@ ถ@าเปNนน้ํานะครับ  

  
นายคํานวน  โสมนิล   ท่ีเราบอกว?ามองเห็นท่ัวๆ นี้ เฉพาะบริเวณแนวคันดินท่ีเคยแตก 
สมาชิกสภาเทศบาล และมีปRญหาท่ีน้ําเสียออกใช?ไม?ครับ 

 
นายภูวนาท  ทีฆะ  ใช?ครับ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร$ 
 
นายคํานวน  โสมนิล   ขอบคุณมากครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม?ครับ  เชิญท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู@ทรงเกียรติ  

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ขอเปNนความรู@นิด
หนึ่งครับ มันมีเครื่องสํารองไฟฟFาขนาด 6 KVA แบบระบบไฟฟFา 3 เฟส ราคา
อยู?ท่ี 250,000 ตัวนี้ขอรายละเอียดนิดหนึ่งขอเปNนความรู@ ขอบคุณครับ 

 
นายภูวนาท  ทีฆะ  นําเรียนท?าน สท. นะครับ ในส?วน ของเครื่องสํารองไฟขนาด 6  
นักวิชาการคอมพิวเตอร$ KVA แบบระบบไฟฟFา 3 เฟส ราคา ตามมาตรฐาน ของกระทรวง 5 KVA 
 ประมาณ แสนกว?าบาท ตัว 6 KVA นี่ไม?มี จริงๆ ท่ีออกแบบให@มีตัวนี้หาก

ไม?มี กรณีไฟฟFาดับก็ไม?สามารถใช@การได@เหมือนกันครับ เพราะของท่ีเรามี
พอสําหรับตัวนี้ ไม?สามารถมาสํารองให@กับจุดนี้เพ่ิมเติมได@ครับ  เพราะถ@า
ไฟฟFาดับ เราไม?มีเครื่องนี้เราก็บันทึกอะไรไม?ได@ เสียหมดละครับ ก็เลยต@อง
ใส? จริงๆ ประมาณการรวมกับตัว 11 ล@าน  ด@วยนะครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?านคํานวน ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล  

 
นายคํานวน  โสมนิล   ขออนุญาตอีกสักนิดหนึ่งครับ อุปกรณ�ท้ังหมดถ@าเราจะเพ่ิมกล@อง 
สมาชิกสภาเทศบาล ให@ดูท่ัวไปเลยสามารถใช@อุปกรณ�นี้ได@เลยหรือไม?ครับ  
 
 
นายภูวนาท  ทีฆะ  ได@ครับผม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร$ 

 
นายคํานวน  โสมนิล   ท่ีผมกังวลอย?างนี้ครับ เรื่องน้ําเสียท่ีตําบลนาทรายนี่ผมเข@าใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ ว?ามันเกิดมลพิษ  แต?ท่ีผมเปNนห?วงนะครับ ไฟไหม@ของเรานี้ อันดับ 5 

ของประเทศนะครับ ถ@าไฟไหม@มลพิษยิ่งกว?านี้อีกหลายเท?า นะครับ ท่ีผม
อภิปรายตรงนี้นะครับ  อยากสอบถามฝากท?านประธานไปยังฝ;ายบริหารว?า
เปNนไปได@หรือไม?ครับท่ีเราจะเป[ดวิสามัญ  จะทําเร็วๆ นี้ เพ่ือเพ่ิมกล@อง ให@
ท่ัวบริเวณกองขยะ ให@สามารถมองเห็นได@ เพ่ิมกล@องในเร็วๆนี้ ต้ังกล@องดู
พวกท่ีแอบเข@ามา เผาขยะ ปRญหาขยะท่ีถ@าเกิดไฟไหม@ ดับเปNนเดือนก็ไม?ดับ  
เพราะทุกวันนี้ ท่ีเกิดปRญหามาในหลายจังหวัดนะครับ เรียกว?าเสียหาย
มโหฬาร นะครับ  ผมยากจะฟRงผู@บริหารชี้แจงตรงนี้นะครับว?า สามารถจะ
เพ่ิมกล@อง เพราะเราลงทุนไปแล@ว ให@คุ@มค?า เพ่ิมกล@องให@ครอบคลุมบริเวณ
กองขยะท้ังหมดจะได@ไม?ครับ ถ@าท?านรับปากจะเข@าวิสามัญในเร็วๆนี้ ผมก็
จะให@มือ แต?ถ@าท?านไม?รับปากผม ผมก็งดออกเสียงครับ  เพราะผมเห็นด@วย 
แต?ไม?เห็นด@วยในขณะนี้ เพราะผมดูว?าไม?คุ@มค?า ยังไม?ครบกระบวนการท่ีจะ
ปFองกัน เพราะญัตติบอกว?าจะปFองกันไฟไหม@ด@วยนะครับ อย?าโทษผม มัน
ต@องโทษญัตติด@วย ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
นายเชาวน$วัศ  เสนพงศ$   กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ  ท?านสมาชิกผู@ทรงเกียรติ กระผม  
นายกเทศมนตรี เชาว�น�วัศ  เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ก็ต@องชี้แจงกับ

ท?าน สท.คํานวน ท?าน สท.ผู@ทรงเกียรติ อีกกรณีหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งว?า แผน
ระยะยาวเราได@ กําหนดไว@แล@วครับ แต?ว?าเงินของเรายังไม?เพียงพอ          
แต?ในขณะนี้ขอแค? 1.6 ล@าน ขอตรงนี้ก?อน เพราะท?านผู@ว?ากําหนดจุด   
ล?อแหลมก?อน หากมีงบประมาณลงมาไม?ว?าจะเปNนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
หรือเงินของจังหวัดท่ีผู@ว?าหามาให@ หรืองบอ่ืนใด ถ@าได@มาจะติดต้ังให@ทันที 
ตรงนั้นใช@งบประมาณ ประมาณ 11 ล@าน แต?ขอให@ติดต้ังจุดนี้ และจะได@ให@
ท?าน ผอ.สํานักการคลัง ท?านปลัด กันเงินไว@ให@ก?อน เพราะทางจังหวัด
กําหนดให@แล@วเสร็จภายใน 30 วัน และท?านก็กําหนดจุดนี้ก?อน เพราะจุดนี้
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เปNนจุดท่ีล?อแหลมท่ีสุด แต?ต?อไปนั้นได@งบมาก็จะดําเนินการติดต้ัง เชื่อมต?อ
ในจุดท่ีเชื่อมโยงกันตามท่ีท?านภูวนาทได@บอกไว@แล@ว ก็ทําให@แน?นอนนะครับ  
แต?ตอนนี้ให@อยู?ใน 4 ข@อ 30 วันก?อน  ท?านผู@ว?าขอไว@อย?างนั้นและท?านผู@ว?า
บอกว?าเปNนจุดท่ีล?อแหลม  เพราะเปNนเหตุกรณีอยู?เรื่อย เพราะเด๋ียวคนนั้น
ปล?อยเด๋ียวคนนี้ปล?อยและต?างคนต?างบอกว?าไม?ได@ปล?อย ท?านก็ตัดปRญหา
ไป วันนี้ขอ 1.6 ล@านก?อน และขอบอกว?าหากมีงบจะดําเนินการให@ทันที  
พรุ?งนี้งบลงมา มะรืนนี้เราจะประชุมใหม?ก็ได@ครับ จะดําเนินการให@เร็วท่ีสุด 
ผมเปNนห?วงมาก ไม?น@อยกว?าพวกท?านนะครับ นี่ คือสิ่งท่ีผมอยากเห็น 
เพราะว?าอนาคตอะไรจะเกิดเราก็ไม?รู@ เพราะบ@านเรา  ท?านประธานก็คง
ทราบดีอยู?แล@วหวังดีกันทุกคนแหละครับ ไม?หวังดีก็พอมีอยู?บ@าง แต?ท่ีหวังดี
ท?านประธานก็เข@าใจ นะครับ วันนี้ ก็ขอบอกว?า ถ@ามีงบประมาณผมก็
ดําเนินการให@ทันที  โดยไว  แต?ท่ีทําจุดนี้ก?อนก็เพราะ สาม สี่ข@อท่ีกําหนดไว@
แล@ว ว?าทางจังหวัดเขาขอมาอย?างนั้น นะครับ ขอบคุณมากครับท?าน
ประธานครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?านสุภัค   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพครับ  เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกคน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับเปNนท่ีทราบกันดี กองขยะไม?ตํ่ากว?า 15 เมตร ภูเขาขยะของเราตอนนี้

นะครับ แล@วเสากล@อง สูง  4  เมตร นะครับ  ท?านภูวนาทได@เรียนแจ@งแล@ว
นะครับว?า ไม?น@อยกว?า  4  เมตร  เข@าใจดีนะครับ   แต?ผู@รับเหมา ถ@า TOR 
เขียนไว@ไม?น@อยกว?า  4  เมตร  ผมทราบว?าผู@รับเหมาท?านใดจะทําเสาท่ี 6 
เมตร  7  เมตร  หรือไม?  นะครับ ควรระบุให@ชัดเจนใน TOR นะครับ  ก็คง
ไม?มีนะครับ ก็เรียนฝากไว@ตรงนี้ สรุปว?าญัตติอันนี้ อ@างว?าไฟใหม@ ตามท่ีได@
เรียนชี้แจงไป  ญัตติอันนี้ ผมว?ามันไม?ตรงประเด็น  เรื่องงบประมาณจะ
เท?าไหร?ผมซีเรียสนะครับ อย?างท่ีว?าเรื่องเงินผมไม?ได@เปNนช?างนะครับ ท่ีท?าน
ภูวนาทได@เรียนชี้แจงมาก็พอจะเข@าใจ  ว?านี่เผื่ออนาคตด@วยนะครับ   แต?
จริงๆแล@ว  ท่ีทําแจ@งแค? 180 เมตร ท่ีริมคลองนะครับ  ส?วนอ่ืนก็คงไม?ได@ดู  
ถูกใช?ไม?ครับ สรุปก็คือกล@องท่ีจะติดนี้เปFาประโยชน�คือ แค? 180 เมตร ให@
เฝFาระวังตรงนั้นอย?างเดียว ให@เฝFาคันดิน  สรุปคือเฝFาคันดินนะครับ  speed 
dome นี่อาจจะดูควันไฟ ในกองขยะว?ามันข้ึนอยู?ตรงไหน ได@ตรงไหน ถาม
ว?า  คุ@มหรือไม? ตรงนี้ผมคิดว?าตรงนี้ท?านน?าจะไปกําหนดให@เสาให@สูงข้ึน  ผม
คิดว?ายิ่งสูงเท?าไหร?ยิ่งดี เปNนหอคอยได@ยิ่งดี  ตรงนั้นว?าอย?ากําหนดแค? 4 
เมตรนะครับ ท?านไปเขียนใหม? โครงการนี้ จริงๆ แล@วผมไม?ได@มองว?า
งบประมาณจะมากมาย เทศบาลเงินเยอะครับ ท?านนายกฝOมืออยู?แล@วใน 
นะครับในการหางบประมาณ  แต?ผมมองว?ามันคุ@มค?าหรือไม?แค?นั้นเอง  ย้ํา
นะครับมันคุ@มค?าและเกิดประโยชน�หรือไม? ผมไม?ได@เล?นการเมืองนะครับ
ไม?ใช?เอากล@องล@านหกไปส?องขยะ  พูดนั่นง?ายเกินไปนะครับ อันนั้นแค?การ
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โจมตี แต?ท่ีผมพูดอภิปรายในวันนี้ก็คือ  เกิดประโยชน�แค?ไหน ท่ีกังวลก็คือ
กลางคืนเห็นหรือไม? แล@วกล@องท่ีติดไปแล@วมีคนเฝFาระวังจริงหรือไม? นะครับ  
ผมเรียนฝากตรงนี้ว?า ขอให@มันคุ@มค?าทุกบาททุกสตางค� นะครับ  ขอบคุณ
มากครับ 

 

 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด จะอภิปรายเพ่ิมหรือไม?ครับ 
ประธานสภาเทศบาล เด๋ียวจบญัตตินี้เราจะพักรับประทานอาหารกลางวันกันก?อน เนื่องจากเลย

เท่ียงกันมาพอสมควร  
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เม่ือไม?มีสมาชิกสภาท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม   

ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติต?อท่ีประชุม ญัตติท่ี 7.6  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�
ไฟฟFาและวิทยุ ติดต้ังกล@องวงจรป[ด (CCTV) บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะ  (ทุ?งท?า
ลาด)  เปNนเงิน 1,600,000.-บาท  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม 
สมาชิกท?านใดเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือข้ึนครับ 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล จํานวน  8  ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านใดไม?เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?เห็นชอบ  จํานวน  5  ท?านครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านสมาชิกท?านใดงดออกเสียง   กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   5  ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขออีกครั้งหนึ่งนะครับ  งดออกเสียง  เอาใหม?อีกรอบซิครับท่ีงด 
ประธานสภาเทศบาล  ออกเสียง 
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นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล    6  ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ในญัตตินี้นะครับ  มีสมาชิกเห็นชอบ 8 ท?าน ไม?เห็นชอบ 5 ท?าน 
ประธานสภาเทศบาล  งดออกเสียง  6 ท?าน ก็เปNนอันว?ามตินี้นี้ไม?ผ?าน  เชิญท?านสุภัค 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  เรียนท?านประธานครับ  เม่ือสักครู?พันโทวิชัย ยกมือสองครั้งครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ไม?เห็นด@วย  แล@วก็งดออกเสียงด@วยครับ  ขอเรียนถามอีกทีครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล    ท?านประธานลองถามพันโทวิชัยดูว?าจะเอายังไงกันแน? 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
พันโทวิชัย  กัลยาพงศ$   ผมงดออกเสียงอย?างเดียวครับ 
สมาชิสภาเทศบาล   
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านเลขาเช็คดูว?าตอนนี้จํานวนสมาชิกเท?าไหร? 
ประธานสภาเทศบาล   

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล    สมาชิก  จํานวน  18   ท?านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สมาชิก 18 ท?านใช?หรือไม?  เม่ือสักครู?ลงมติ ลงมติ เห็นชอบ 8 
ประธานสภาเทศบาล ไม?เห็นชอบ 5  งดอออกเสียง 6 รวม  19  มันก็เกิน  เพราะฉะนั้นผมจะ

ขอมติใหม?แล@วท?านดูให@ดีนะครับว?าท?านใดออกเสียงซํ้าซ@อนนะครับ แล@วเรา
จะได@ทราบ  กระผมจะขอมติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�
ไฟฟFาและวิทยุ ติดต้ังกล@องวงจรป[ด (CCTV) บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะ       
(ทุ?งท?าลาด)  เปNนเงิน 1,600,000.-บาท  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล@อม  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล จํานวน  8  ท?านครับ 
 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เห็นชอบ  8 นะครับ ท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?เห็นชอบ  จํานวน  5  ท?านครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านสมาชิกท?านใดงดออกเสียง   กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   5  ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เอาละครับทีนี้ไม?เกิน 18 ท?านนะครับ มีท?านเห็นชอบ 8 
ประธานสภาเทศบาล  ไม?เห็นชอบ 5  งดออกเสียง  5  ในจํานวน  18  ท?านนะครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ครับท?านปลัดครับ ขอเรียนปรึกษาท?านนิดหนึ่งครับในญัตตินี้ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  องค�ประชุมท้ังหมด  18 นะครับ  เห็นชอบ 8 
ประธานสภาเทศบาล  ไม?เห็นชอบ 5  งดออกเสียง  5   

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานครับเพ่ือความถูกต@องชัดเจนขอดูระเบียบนิดหนึ่งครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท?าน 

 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  จะให@ผมชี้ขาดไม?ครับ มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน  8 ท?าน  
ประธานสภาเทศบาล  ไม?เห็นชอบ 5  งดออกเสียง  5  ในจํานวน  18  ท?านนะครับ  

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท?านประธานครับ ในกรณีอย?างนี้ไม?ได@มีเขียนไว@ 
เลขานุการสภาเทศบาล  อํานาจขาดอยู?ท่ีท?านประธานครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ผมถือว?ามติท่ีไม?ผ?านท่ีประชุมเพราะเสียงเห็นชอบไม?ถึง 
ประธานสภาเทศบาล ก่ึงหนึ่งของจํานวนผู@เข@าร?วมประชุม เพราะฉะนั้นถือว?ามติท่ี 7.6 นะครับ 

ถือว?านี้ไม?ผ?านมติเห็นชอบต?อท่ีประชุม เห็นชอบ 8 ไม?เห็นชอบ 5 งดออก
เสียง 5  ในจํานวนท้ังหมด 18 ถือว?าญัตตินี้เปNนอันตกไป ไม?ผ?านท่ีประชุม
สภา  ท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� มีอะไรครับ 

 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ครับท?านประธานสภาครับ ผมขอหารือนิดหนึ่งครับ เสียงท่ีงดออก 
สมาชิกสภาเทศบาล เสียงนี่ ให@นับเปNนเสียงท่ีเห็นชอบหรือไม?เห็นชอบครับ 
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นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เห็นชอบหรือไม?เห็นชอบ เปNนสิทธิส?วนบุคคลของผู@ท่ีงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล แต?ผู@ท่ีเห็นชอบในท่ีประชุมแห?งนี้ เห็นชอบไม?ถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนผู@เข@าร?วม

ประชุม ผมถือว?ามติท่ี 7.6 นี้ไม?ผ?าน  ผมชี้ขาดว?าอย?างนี้ครับ 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ครับผมไม?เปNนไรครับ  ไว@ทําหนังสือหารือท@องถ่ินจังหวัดจะได@มี 
สมาชิกสภาเทศบาล ความรู@กัน 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ได@ครับ ให@ท?านเลขานุการสภาท?านทําหนังสือไปหารือถึงท@องถ่ิน 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีสิ่งท่ีผมชี้ขาดไปในวันนี้ว?าเปNนอย?างไรนี้ครับ แล@วเราจะได@ว?ากัน 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?ามตินี้ไม?ผ?านนะครับ  เรียนเชิญท?านนายกครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   ท?านประธานท่ีเคารพครับ ผมขอหารือนิดหนึ่งว?า คือโครงการนี้  
นายกเทศมนตรี เปNนโครงการของจังหวัดนะครับ ท่ีมีท่ีประชุมของจังหวัดได@กําหนดมา 4 

ข@อนะครับ 1.6 ล@าน ให@ติดต้ังกล@องวงจรป[ดนั้นก็คือ 1 ใน 4  2 ก็คือถ@า
สมมติ ว?าท@องถ่ินมีมติว?า ผ?าน แล@วให@ทางผู@บริหารของเราดําเนินการติดต้ัง
กล@องวงจรป[ดได@อย?างไรแบบไหน  เพราะว?ามันเปNนนโยบายของจังหวัด
ไม?ใช?ของเทศบาลเพียงแต?ว?างบประมาณของทางเทศบาล  แต?เปNนของ
เทศบาล เพราะผมจะได@ชี้แจงท?านถูก ท?านต@องถามผมอีกครับในอีก 3 วัน
ข@างหน@า เพราะเปNนนโยบายเร?งด?วนต@องดําเนินการให@เสร็จภายใน  30 วัน ครับ  
ขอบคุณครับ  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ผมเข@าใจ เข@าใจถึงความจําเปNนการท่ีเราจะต@องทํางานชิ้นนี้ นะ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ เราอย?าไปดูว?าการติดต้ังกล@องวงจรป[ด CCTV นี้เปNนเรื่องของการเมือง  

แต?ถามว?ามีความจําเปNนในการระวังเหตุหรือไม?  มีความจําเปNนในการระวัง
เหตุนะครับ เราอย?าไปดูว?ามีใครจะมาวางเพลิง  มาเผา เจาะเข่ือน เจาะคัน
ดิน สิ่งต?างๆ มันเกิดข้ึนได@ในตัวของมันเอง  โดยเฉพาะหน@าแล@งนะครับ 
กองขยะมันก็สามารถจะปะทุของมันเองอยู?แล@ว  ถ@าเราระวังเหตุ  เราก็จะรู@
ทันที เราก็ไปดับท่ีเหตุนั้น ส?วนท่ีท?านสมาชิกวันนี้ยังไม?กระจ?างแจ@ง เราก็
สามารถท่ีจะนําเสนอเรื่องนี้เข@ามาใหม?  เพียงแต?มีการทักท@วงว?า เราได@
ติดต้ังกล@องนี้ครอบคลุม มองชัดเจนดีหรือไม?   คุ@มค?าในการลงทุนหรือไม?
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เท?านั้นเอง ไม?ใช?ว?าไม?เห็นด@วย  ผลของการสรุปออกมาอย?างนี้  ผมในฐานะ
ประธานในท่ีประชุม  ผมก็ต@องว?ากันไปตามเนื้อผ@า  แล@วก็จะให@ทาง
เลขานุการสภาทําหนังสือไปหารือกับท@องถ่ินจังหวัด ว?าในการลงมติเช?นนี้ 
ท่ีผมชี้ขาดอย?างนี้ มีผลเปNนอย?างไร  แล@วควรจะทําอย?างไรต?อไปถ@าผม      
ชี้ขาดในวันนี้ไม?ถูกต@อง  เราจะปฏิบัติอย?างไร ก็ให@ถามไปท่ีท@องถ่ินนะครับ   
สรุปว?าวันนี้ ผมชี้ว?า การลงมติแค? 8 เสียง ในความเห็นชอบ ไม?ผ?านนะครับ  
เพราะฉะนั้นในญัตติท่ี 7.6 นี้ ก็ขอให@ผ?านไป ครับ และก็ขอพักเท่ียง        
ข้ึนเวลา 13.15  

  
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เห็นชอบหรือไม?เห็นชอบ เปNนสิทธิส?วนบุคคลของผู@ท่ีงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล แต?ผู@ ท่ี เห็นชอบแต? ท่ีประชุมแห?งนี้  เห็นชอบไม?ถึงก่ึงหนึ่งของจํานวน

ผู@เข@าร?วมประชุม ผมถือว?ามติท่ี 7.6 นี้ไม?ผ?าน  ผมชี้ขาดว?าอย?างนี้ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท?านประธานท่ีเคารพครับ สมาชิกสมาครบองค�ประชุมครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กระผมขอเรียนแจ@งในท่ีประชุมนะครับ เก่ียวกับเรื่องญัตติท่ี 7.5 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  ในญัตติท่ี 7.5 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย  แก@ไข

นะครับ  ญัตติท่ี 7.6 ท่ีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ?ายเปNนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�ไฟฟFา
และวิทยุ ติดต้ังกล@องวงจรป[ด (CCTV) บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะ(ทุ?งท?าลาด)  
เปNนเงิน 1,600,000.-บาท  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม)  ท่ีประชุม
แห?งนี้ได@ทําการประชุมไปเม่ือ ช?วงก?อนการพักกลางวันนะครับ  ผลปรากฏ  
มีสมาชิกเห็นชอบ จํานวน  8 ท?าน ไม?เห็นชอบ 5  ท?าน งดออกเสียง 5 
ท?าน รวมเปNนท้ังหมดท่ีท?านสมาชิกเข@าร?วมท้ังหมด 18 ท?านนะครับ  จาก
การท่ีได@เรียนถามไปทางนิติกรจังหวัดแล@วนะครับ ในเรื่องของการเห็นชอบ 
8 ท?าน ไม?เห็นชอบ 5  ท?าน ทางนิติกรได@มีความเห็นมาว?ามตินี้ผ?านความ
เห็นชอบนะครับ  เนื่องจากในระเบียบข@อบังคับ ข@อท่ี 86  การลงมติให@ถือ
เสียงข@างมากเปNนเกณฑ�  ก็ให@ถือว?าในญัตติท่ี 7.6  มีสมาชิกเห็นชอบ 
จํานวน  8 ท?าน ไม?เห็นชอบ 5  ท?าน งดออกเสียง 5 ท?าน ก็เปNนอันว?ามตินี้
ผ?านไปนะครับ  เชิญท?านวิฑูรย�  หัสภาคย�  ครับ 

 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  หัสภาคย� 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทักท@วงกรณีการลงมติดังกล?าวไปเม่ือสักครู?นี้  กรณี

อย?างนี้จะเกิดข้ึนในการประชุมสภาเทศบาลอยู?บ?อยครั้ง เพราะฉะนั้นผม
ฝากท?านประธานในเรื่องของระเบียบนะครับ ถ@าท?านไม?แน?ใจอย?าพ่ึงฟRนธง 
นะครับ  เลขาต@องกางระเบียบหรือถ@าไม?แน?ใจ ไม?ม่ันใจ ว?าจะ ถูกต@องหรือ
ไม?ให@งดการลงมติไว@ก?อน ใช@วิธีการปรึกษาหารือก?อนท่ีจะลงมติ  เม่ือมีการ
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ลงมติไปแล@ว  ประธานสภามีการฟRนธงไปแล@วว?าเห็นชอบไปแล@ว  ก็ต@อง
เปNนไปตามท่ีท?านประธานสภาฟRนธงไป   หรือวินิจฉัยไป เพราะฉะนั้น   นี่
คือจุดยืนของสภา ท่ีจะต@อง เ ดินไปในรูปแบบนี้   นี่ คือสิ่ ง ท่ี ถูกต@อง   
เพราะฉะนั้นญัตตินี้ผมเห็นว?าควรจะเปNนไปตามท่ีประธานสภา ส?วนการจะ
ผ?านหรือไม?ผ?านก็จะเปNนกระบวนการต?อไปในส?วนของการหารือ     เปNน
ลายลักอักษร เพราะการหารือด@วยวาจาการลงมติ  เม่ือก้ีก็มีการลงมติ 2 
ครั้ง ครั้งแรกสมาชิกท?านบอกว?างดออกเสียง พอขออีกครั้งหนึ่งท?านสมาชิก
บอกว?าผมเห็นชอบ เพราะฉะนั้นเราจะเอาการลงมติครั้งไหนกันแน? ถ@าผม
เห็นเสียงกําลังจะหม่ินเหม? ผมบอกว?าไม?เอาผมจะขอให@นับใหม? เม่ือก้ีนับ
หลงแล@วให@มีการลงมติอีกครั้งหนึ่ง  เผื่อท่ีจะเปลี่ยนใจ  อันนี้คือพฤติกรรมท่ี
มันอาจะเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นท?านประธานครับ กระผมยืนยันว?าต@องเดินไป
ตามมติ  หรือตามท่ีท?านประธานสภาวินิจฉัย ส?วนการจะผ?านหรือไม?ผ?านให@
ทางท@องถ่ินจังหวัดเปNนผู@วินิจฉัยด@วยลายลักษณ�อักษร ขอบคุณครับ 

 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� เห็นว?าควรจะเปNนไปตามท่ีผมชี้ขาดไปแล@ว 
ประธานสภาเทศบาล ก็ทําหนังสือเปNนการหารือไปยังท@องถ่ินจังหวัด  อย?างนั้นใช?หรือไม?ครับ  

ท?านสมาชิท?านอ่ืนมีความเห็นต?าง จากท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� ไหมครับ  ผม
คิดว?าในเม่ือเรามีการหารือกัน ทางนิติกรท@องถ่ินจังหวัดมีความคิดเห็นเปNน
อย?างนี้ ผมก็ชี้ตามท่ีนิติกรจังหวัดเห็นด@วย  ควรผ?านญัตติ ผมก็เห็นตามนั้น  
แล@วแต?สภานี้นะครับ ถ@าเห็นด@วยกับท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� ให@ทําเปNนหนังสือ 
แต?มันจะยืดเยื้อนะครับ   มันจะไม?เสร็จ  แล@วท?านนายกเองก็ชี้ให@เห็นแล@ว
ว?ามันเปNนเรื่องท่ีต@องทํา  ท?านสมาชิกท?านอ่ืนมีความคิดเห็นเปNนอย?างไรบ@าง
ครับ    เชิญท?านธีรวัฒน�  คงสําราญ  ครับ 

 
 
 
นายธีรวัฒน$  คงสําราญ  กราบเรียนท?านประธานสภา  และเพ่ือนสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท?านครับ ผมนายธีรวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช  เขต 4 เรื่องญัตติท่ี  7.6 ท่ีมีปRญหา เรื่องการยกมือเยอะ
ออกมาน@อย  ออกมาเห็นชอบ 8  ไม?เห็นชอบ 5 อีก 5 งดออกออกเสียง 
ท่ีนี้จากการสอบถามไปยังนิติกรของท@องถ่ินว?าเสียงข@างมากถือว?าเปNนเอก
ฉันท� ท่ีนี้กระผมเองก็เข@าใจท่ีท?านสมาชิกข้ึนพูดเม่ือก้ีผมก็เข@าใจหลักการ  
และผมก็คล@อยจะเห็นด@วยตามท?าน แต?ทีนี้ผมขอเถอะครับระยะทางเดิน
ไกลไป ผมว?าระยะทางไกลไป  ขอให@ว?าญัตติตัวนี้มันผ?านไป แล@วก็จะได@ต้ัง
วงจรป[ดมาดูแลขยะ  ดูน้ําล@นตลิ่ง  ผมขอเถอะครับ ไม?ต@องทําหนังสือทํา
หนังสือ ไปยังนิติกรจังหวัด  ไม?ต@องทําหนังสือไปยังท@องถ่ินจังหวัด  เราจะ
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ได@รีบดําเนินการ  ทีนี้ผมขออย?างเดียว เพราะว?าท?านประธานเองก็ทําหน@าท่ี
แทน ยังไง ยังไง ก็ต@องว?าตาม สท.แม็ก ถ@าเราไม?ม่ันใจ  ไม?แน?ใจ ก็ขอให@พัก
สัก 5 นาที พูดคุยกันได@นะครับ ผมขอแค?นี้ว?าขอผ?านไปก?อน  ได@นะเพ่ือนนะ 

 
นายวิฑูรย$   อิสระพิทักษ$กุล  เม่ือสักครู?นี้นะครับกระผมได@หารือกับท?านปลัดเทศบาลเก่ียวกับ 
ประธานสภาเทศบาล การลงมติเหมือนกัน  แต?เราก็หาข@อยุติไม?ได@  ผมในฐานะประธานสภาก็ต@อง

ตัดสินใจเปNนอย?างใดอย?างหนึ่ง  แต?ในเม่ือท?านเลขานุการสภาได@หารือไปยัง
นิติกรจังหวัด และมีผลตามท่ีผมได@เรียนให@ท่ีประชุมทราบ ผมก็ยอมรับใน
ระเบียบอันนั้น  แต?ถ@าท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� จะให@ทําเปNนหนังสือไปถาม ผม
เองก็ไม?ขัดข@อง  แต?ผมก็จะต@องถามสมาชิกทุกท?านว?า มีความคิดเห็นคล@อย
ตามท?านวิฑูรย�  หัสภาคย�หรือไม?   แต?ถ@าเห็นตามผม  ผมก็ชี้ไปแล@วว?ามตินี้
ผ?านไปท?านจะเอาอย?างไร  ก็สุดแล@วแต?  แล@วก็มีเอกสารจากกรมส?งเสริม
การปกครองส?วนท@องถ่ิน  มีกรณีเดียวกับของเรา กันในเรื่องการจัดทํา
ข@อบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปO ประจําปO พ.ศ.2553  ถึงผู@ว?า
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ก็มีกรณีเดียวกัน  ทางกรมส?งเสริมการปกครอง
ท@องถ่ิน สํานักกฎหมายและระเบียบ  ท?านได@ชี้แจงมาว?า กรณีการลงมติ
ของท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส?วนตําบล  ตามมาตร 18  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส?วนตําบล พ.ศ.2537  
แก@ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2546  กําหนดว?าการลงมติของท่ีประชุมให@ถือเสียง
ข@ า งมาก เว@ นแต? มีบท บัญญั ติ ไว@ เปNนอย? า ง อ่ืน   และตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ข@อ 86 ว?าด@วยข@อบังคับการประชุมสภาท@องถ่ิน พ.ศ.
2547  การลงมติให@ถือเสียงข@างมากเปNนเกณฑ�เว@นแต?  จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว@เปNนอย?างอ่ืน  การลงมติ นี้ เสียงส?วนใหญ?หมายถึง เสียงส?วนใหญ?
ท่ีออกเสียงว?าเห็นชอบ หรือไม?เห็นชอบ  ส?วนการงดออกเสียงนั้น ไม?
ส า ม า ร ถ นํ า ม า นั บ ร ว ม เ ปN น เ ห็ น ช อ บ ห รื อ ไ ม? เ ห็ น ช อ บ   ต า ม ท่ี
กระทรวงมหาดไทยได@ให@ความเห็นไว@ตามหนังสือ  ท่ี  มท 0311/15723  
ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557  นี้ก็แสดงว?ามีบรรทัดฐาน  ว?าการ
ลงมติท่ีผ?านมา เห็นชอบ 8  ไม?เห็นชอบ 5  ก็ถือว?าผ?าน ไป เสียงท่ีงดออก
เสียง 5 เสียงนั้น ก็ไม?นับข้ึนมา  ผมก็มีความเห็นว?าญัตติท่ี 7.6  ท่ีผ?านมา
เม่ือครู?ผ?าน ท?านวิฑูรย� หัสภาคย� ยังมีอะไรข@องใจหรือไม?ครับ เรียนเชิญครับ 

 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ผมวิฑูรย�  หัสภาคย� 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล จริงๆ  แล@วข@อระเบียบหรือข@อบังคับ  ผมเคยพูดและ

เคยทักท@วงอยู?ตลอดครับ ถ@าเราถือระเบียบหรือข@อบังคับเดียวกันและมี
ความเข@าใจเปNนไปในทางเดียวกัน เหตุการณ�คงไม?เกิด  เพราะฉะนั้นในวันท่ี 
เรื่องการลงมติลงไปหนึ่งครั้ง  แล@วลงใหม?เปNน 2 ครั้ง แล@วมติก็ยังหม่ิน
เหม?อยู?แบบนี้ ประธานสภาก็วินิจฉัยไปแล@ว หลังจากนั้นสุดท@ายบอกไม?ผ?าน 
หลังจากนั้นเราบอกว?าผ?าน  ตกลงมันจะขัดต?อการลงมติของท่ีประชุมใช?ม้ัย



�� 

 

ครับ  นั่นคือข@อหารือข@อระเบียบในลําดับต?อไป มติท่ีถูกลงมติไปแล@วด@วย
เสียงข@างมากนะครับ  แล@วประธานสภาวินิจฉัยว?าไม?ผ?าน แล@วสักพักมีการ
หารือด@วยวาจา  กับนิติกรผมไม?ทราบหรอกครับว?าเปNนนิติกรของใคร  
อาจจะเปNนปลัดเทศบาลอีกเทศบาลหนึ่งก็ได@  หรืออาจจะเปNนประธานสภา 
อีกสภาหนึ่งก็ได@  ซ่ึงไม?สามารถยืนยันได@ว?าสิ่งท่ีท?านวินิจฉัยล?าสุด  สิ่งท่ีท?าน
มาเปลี่ยนแปลงมตินะ คือผู@รู@จริง นะครับ  เพราะฉะนั้นมันจะขัดต?อมติครั้ง
สุดท@ายหรือไม?  เพราะเรานับกันไปแล@ว  เพราะฉะนั้นให@คําตอบผมได@
หรือไม? ครับว?าการประชุมสภาครั้งนี้มันจะไม?ล@มเหลว ถ@าเราลงมติไปแล@ว
ยกเลิก   เท?ากับเรายกเลิกมติในท่ีประชุมนะครับ ท?านประธานสภาลอง
กลับไปดูข@อบังคับนะครับ   การยกเลิกมติในท่ีประชุมต@องผ?านความ
เห็นชอบต?อสภา  หรือต@องยื่นญัตติหรือไม?  ไม?ใช?อยู?ๆ เราจะเปลี่ยนหรือไม?
ก็ได@ จะรับก็ได@ นะครับ ลองดูครับ  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กระผมก็เห็นคล@อยตามท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� เหมือนกันว?าควรจะ 
ประธานสภาเทศบาล ทําหนังสือหารือไปถึงท@องถ่ินจังหวัดในการลงมติในวันนี้ แต?มีท?านสมาชิก

หลายท?านก็บอกว?า อยากให@มันเรียบร@อยไปได@มาทํางานกัน  ถ@าอย?างนั้น
สมาชิกท?านอ่ืนมีความคิดเห็นอย?างไร  มีความคิดเห็นแตกต?างจากท?าน
วิฑูรย�  หัสภาคย�  หรือไม?ครับ    เชิญท?านคํานวน  โสมนิล 

 
นายคํานวน  โสมนิล  ท?านประธานท่ีเคารพ ผมคํานวน  โสมนิล  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ผมเสนอนิดหนึ่งครับท?านประธานครับ ว?าท?านประธานให@มติซิ

ครับ ว?าควรท่ีจะทําเปNนหนังสือหรือไม?   อย?างไร ขอมติใครเห็นด@วยว?าให@
ทําหนังสือ  หรือใครไม?เห็นด@วยว?าต@องทําหนังสือเพ่ือความรวดเร็ว 

 
 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็ไม?มีสมาชิกท?านอ่ืนเสนอความคิดท่ีแตกต?างจากท?านวิฑูรย� 
ประธานสภาเทศบาล หัสภาคย�  นิครับ  แล@วผมจะไปขอมติได@ยังไง  ถ@าท?านคํานวน  เสนอมาว?า

ไม?ต@องทําเปNนหนังสือ ผมถึงจะขอมติได@  ท?านไม?ได@เสนอข้ึนมานิครับ ท?าน
เพียงแค?หารือ ผมจึงถามว?าท?านสมาชิกท?านใดมีความเห็นต?างจากท?าน
วิฑูรย�  หัสภาคย�  หรือไม?  ก็ไม?มีสมาชิกท?านใดเสนอมาซิครับ ถือว?าท?าน
วิฑูรย�  หัสภาคย�เสนอเพียงท?านเดียวผมก็ต@องคล@อยตามท?านวิฑูรย�        
หัสภาคย�  ผมก็ต@องให@ท?านเลขาทําหนังสือครับ ท?านอ่ืนมีข@อแตกต?างไหม
ครับ หรือว?าท?านคํานวน เสนอมาซิครับ ว?าให@ท่ีประชุมอย?างไร  
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นายคํานวน  โสมนิล  ท?านประธานท่ีเคารพครับ เพ่ือความสะดวก   รวดเร็วในการดํา 
สมาชิกสภาเทศบาล เนินงาน ญัตติยังอีกเยอะ   ผมขอเสนอว?าเรื่องดังกล?าวเม่ือก้ีว?าไม?ต@องทํา

หนังสือสอบถาม  ขอผู@รับรอง  
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ครับมีผู@รับรองถูกต@อง ท?านวิฑูรย� หัสภาคย�เสนอมาเม่ือก้ีว?าผมได@ชี้ 
ประธานสภาเทศบาล ขาดไปแล@ว อยากจะให@เปNนไปตามระเบียบของการประชุม คืออยากจะให@

ทําเปNนหนังสือหารือไปถึงทางท@องถ่ินจังหวัด  ในการชี้ขาดของผมถูกต@อง
หรือไม?ถูกต@อง    ท?านคํานวณ  โสมนิล เสนอว?าให@ท่ีประชุมแห?งนี้ทบทวน
ได@เด๋ียวนี้ตามระเบียบข@อท่ี 86 ก็มีเปNน  2  ประเด็นนะครับ  เพราะฉะนั้น 
ผมจะขอมติต?อท่ีประชุมนี้   ท่ีประชุมแห?งนี้ สมาชิกสภาท?านใดเห็นชอบ
ตามท่ีท?านวิฑูรย�   หัสภาคย� หารือให@ทําหนังสือไปยังท@องถ่ินจังหวัด  ใน
กรณีในการลงมติ  ญัตติท่ี 7.6  เม่ือครู?  ขอให@ท?านยกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล จํานวน  1 เสียง ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านเปNนไง ครับท?านวิฑูรย�ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ท?านประธานท่ีเคารพครับ ผมวิฑูรย�  หัสภาคย�  มันไม?ใช?ทางออก 
สมาชิกสภาเทศบาล นะครับ การท่ีจะเสนอญัตติใหม?  ญัตติใหม?นี่ต@องไปดูก?อนนะครับว?าญัตติ

ใหม?ท่ีเสนอข้ึนมา มันมีความเร?งด?วนขนาดไหน  มันมีความสําคัญอย?างไร 
นะครับ เพราะฉะนั้น ผมบอกตรงๆ ทางออกนะเวลานี้คือขอให@เปNนญัตติ
ด?วนขอให@เปNนการแก@ไขมติท่ีประชุม ในญัตติท่ี 7.6 ครับ  ขอผู@รับรอง  จบ
ครับ  ไม?ต@องมาแข?งกับผม  ไม?ต@องให@คุณคํานวน มาแข?งกับผม  เม่ือก้ีคุณ
คํานวน ไม?เห็นด@วย  อยู?ๆ มาเห็นด@วยข้ึนมา อ@างเหตุผลว?าจะเร?งด?วนท่ีท?า
ลาด  ไม?ใช?สาระแล@ว เริ่มหลงทางกันไปใหญ?แล@วครับท?านประธาน  ขอมติ
ยื่นญัตติเร?งด?วน ท?านใดเสนอมาก็ได@ ให@ยกเลิกมติ ท่ี 7.6  แล@วให@มติท่ี 
7.6 ผ?านไป   

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?านธีระวัฒน� 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายธีระวัฒน$  คงสําราญ   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกทุกท?านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ญัตติท่ี 7.6  ท่ีมีปRญหาทีนี้  ผมว?าเราหอมปาก หอมคอกันแล@วนะครับ  เรา

ต?างคนต?างไม?รู@กันท้ังนั้น เม่ือเกิดเหตุการณ�ท่ีผ?านมา  ทีนี้ ถ@ามันมีหลักท่ีว?า
ถ@าเรามาแก@ไขกันได@ในสภา  โดยวาจานะครับ  ก็มีแต?สมาชิกของเราท้ังนั้น
ท่ีดําเนินการแก@ไขได@  เพ่ือจะได@ดําเนินการตามเจตนารมณ�ของท?านผู@ว?า 
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และประชาชนของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับ   เราอย?ามา
เล?นข@าวหอย  แกงเลียงกันเลยนะครับ  ผมขอแค?นี้ครับ  ขอให@ญัตตินี้ผ?าน
สักทีนะครับ เราจะได@ไปญัตติอ่ืน 

 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ผมเข@าใจท่ีท?านวิฑูรย�   หัสภาคย�พูด  คือท?านต@องการให@เปNนไป 
ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบข@อบังคับของการประชุมสภา นะครับ  ผมเข@าใจ  ท?านวิฑูรย�  

ไม?ได@ไปเล?นแง?  เล?นมุมอะไร  ท?านต@องการให@เปNนไปตามระเบียบ  ตามนั้น 
นะครับ  แต?ท?านคํานวน  บอกว?าอยากให@มีการลงมติ  ผมบอกว?าถ@าจะให@
ให@มีการลงมติ ต@องให@มีผู@ท่ีไม?เห็นด@วยกับท่ีท?านวิฑูรย�  หัสภาคย�  เสนอมา
อย?างนั้น  ก็เลยขอมติใช?หรือไม?ครับท?านวิฑูรย�  ทีนี้ เราจะทําอย?างไรกัน
ต?อไป  ในเม่ือท?านคํานวน  โสมนิล  เสนอมา แตกต?างกับ ท?านวิฑูรย�  ผมก็
ต@องขอมติ ก็ถูกต@องแล@วนิครับ  เอาตามนี้นะครับ  เชิญคุณสุภัค  เชิญครับ
ท?าน สท. 

 
นายสุภัค  รัตนพฤกขจร  กราบเรียนท?านประธานสภา  ก็ตามท่ีท?านประธานได@แจ@งมา ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นด@วยว?าให@มติตรงนี้ผ?านไปเลยโดยไม?ต@องยื่นหนังสือ   เม่ือสักครู?นิผมลง

มติว?าไม?เห็นชอบ  คนละประเด็นกันนะครับ อันนั้นคือประเด็นไม?เห็นชอบ
ในประเด็นการติดต้ังกล@อง  CCTV ครับ  แต?ประเด็นตรงนี้  ท?านวิฑูรย�    
หัสภาคย� มีความเห็นขัดแย@ง โดยท?านคํานวน เสนอให@ไม?ต@องทําหนังสือ  
ท?านวิฑูรย�บอกต@องทําหนังสือ นะครับ  โดยความคิดเห็นส?วนตัวไม?ต@องทํา 
คนละประเด็นกัน  ผมคิดว?าโดยส?วนตัวไม?ต@องยื่นครับ  ขอบคุณครับ  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ผมเองมีความเห็นพ@องกันท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� เรื่องของการ 
ประธานสภาเทศบาล ทําหนังสือหารือ แต?เม่ือสักครู?ท?านเลขานุการก็ต?อสายโทรศัพท�ให@ผมคุยกับ

นิติกรท@องถ่ินจังหวัดท?านก็บอกว?า  ท?านไม?ต@องทําหนังสือมามันไม?ได@เปNน
ประเด็นอะไร เปNนระเบียบข@อบังคับง?ายๆ ซ่ึงท?านก็ชี้ว?ามันเปNนอย?างนี้ ผมก็
นํามาหารือกับท่ีประชุมใหม?  อันนี้ก็สุดแล@วแต?ท่ีประชุม จะตัดสินลงมติเห็น
เสียงข@างมากว?าเปNนอย?างไร ผมก็ทําตามมติในท่ีประชุม  ท?านวิฑูรย�ว?าให@ทํา
หนังสือแล@วท?านสมาชิกเห็นด@วย ส?วนใหญ?เห็นด@วย ท?านเลขานุการสภาก็
จะทําหนังสือ ในนามของสภา เพ่ือไปหารือ แต?ถ@าท?านสมาชิกบอกว?าไม?
ต@อง  กฎระเบียบข@อบังคับมันชัดเจน  มันมีเหตุการณ�นี้เกิดข้ึนแล@วตามท่ีผม
อ?านให@ฟRง  มันชัดเจนเปNนอย?างนี้  เรื่องกฎระเบียบนี้ สิ่งท่ีผมชี้ขาดไปผมก็
ต@องทําตามระเบียบนี้  ก็คือมตินี้ผ?านไป ท?านคิดเห็นว?าเปNนอย?างไรครับ 
ท?านวิฑูรย�ครับ  ผมขอความกรุณา  ผมหารือ   

 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ในเม่ือท?านประธานวินิจฉัยไปแล@วก็ ผมยังยืนยันความเห็นเบ้ืองต@น 
สมาชิกสภาเทศบาล เดิม  ผมท่ียืนอยู?บนสภาแห?งนี้ได@ เพราะผมยืนอยู?บนพ้ืนฐานของระเบียบ

ครับ  ผมยืนยันตามระเบียบตามนี้ครับ  สุดแท@แต?ท?านประธาน จะวินิจฉัย
ตามดุลพินิจของท?านประธานครับ  มติในท่ีสภา เปNนมติแห?งความเคารพ
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ของเพ่ือนสมาชิกทุกท?านครับ  เปNนความคิดเห็นส?วนบุคคลและส?วนตัว 
เปNนเอกสิทธิ์  เปNนภูมิรู@ของแต?ละท?าน ท่ีจะสามารถจะแสดงออกได@ โดย
ผ?านสภาแห?งนี้ครับ ขอบคุณครับ  

 
 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ผมเรียนขอบคุณท?านวิฑูรย� มากครับ ท่ีท?านได@กรุณาแนะนําหลายๆ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องและ สิ่งท่ีท?านทําสักครู?นี้ก็เปNนสิ่งท่ีถูกต@อง และท?านก็ทําให@สภาแห?งนี้

เปNนสภา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีผมอาจจะด@อยความรู@ไป หรือว?าผมอาจจะตัดสิน
ในเร็วเกินไป ผมก็ต@องขออภัยกับสมาชิกสภา ทุกท?านด@วย นะครับ  แต?สิ่งท่ี
เรายืนหยัดนั่นคือความถูกต@อง ของกฎระเบียบของสภา นะครับ เรียนเชิญ
ท?านสุธรรม  ทองมี  

 
นายสุธรรม  ทองมี  ก?อนอ่ืนก็ต@องขอขอบคุณท?านประธานสภาท่ีให@โอกาสผม สุธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทองมี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เม่ือท?านประธานวินิจฉัยว?าให@ยกมือโหวต 
 กัน ก็เอาให@ยกมือโหวตกันแหละครับ  ว?าฝ;ายคุณวิฑูรย�  มากหว?า  ฝ;ายนี้

มากหว?า กะเอาตามนั้นแหละครับ   ไม?ง้ันสภาจะไม?ศักด์ินะครับ  
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ตกลงเราจะมีการ ขอมติ ยกเว@นแต?มีฝ;ายหนึ่งฝ;ายใดจะขอถอน 
ประธานสภาเทศบาล  ออกไป  ถ@าอย?างนั้นผมก็จะขอเปNนมติ  เรียนเชิญท?านคํานวนครับ  
 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ท?านประธานท่ีเคารพครับ ผมคํานวน  โสมนิล  สมาชิกสภานคร 
สมาชิกสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช  เขต 2 ครับ ไอ@เรื่องอย?างนี้ไม?ใช?เรื่องท่ีจะเอาแพ@หรือชนะ

นะครับ คนกรณีกับท่ีผมใช@ให@ทําหนังสือ  ประธานจะวินิจฉัยอย?างไร มัน
เกิดข้ึนได@ครับ แต?ท่ีท?านสอบถามแล@วท?านจะทําหนังสือสอบถามไปอีกหรือ 
ถ@าท?านยืนยันว?าท?านถามแล@วท?านไม?ต@องทําแล@วครับ เราถามไปแล@ว แล@ว
ต@องทําหนังสือไปอีก   ไอ@ท่ีผมค@าน ไม?ใช?ท่ีกระผมค@าน  ผมงดออกเสียง มัน
ไม?ใช?ประเด็นท่ีผมเข@าใจ ผมก็ต@องงดออกเสียง เม่ือเราทราบว?าเรื่องนี้เปNน
เรื่องด?วน ผู@ว?า ทหารเขาสั่งเรา เขาขีดเส@น หนึ่ง สอง สาม สี่ มันเปNนเรื่อง
เร?งด?วน  ท่ีผมบอกหนังสือท่ีไม?ต@องทํา เพราะทํามันจะช@า นี่คือเหตุผลของ
ผมท่ีบอกว?ามันช@า  ไม?ต@องทําหนังสือ ส?วนจะให@ผมใช@ว?าไม?ต@องทํามันไม?ได@ 
มันต@องขอมติ ต?อท่ีประชุมถูกใช?ไม?ครับ  ผมขอยืนยันตามนี้ครับ   

 
 
 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ครับๆ   ผมเข@าใจเม่ือเปNนอย?างนี้ครับ ให@เรื่องเหล?านี้มันถูกต@องผม 
ประธานสภาเทศบาล จะขอมติ ว?าในการวินิจฉัยนะครับ ผมถือว?าในญัตติท่ี 7.6 นี้  ผมได@หารือ

ไปยังนิติกรของท@องถ่ินจังหวัดแล@ว ท?านให@ความเห็นว?าเปNนมติท่ีผ?าน  ผมมี
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ความเห็นตามท่ีทางนิติกรของท@องถ่ินจังหวัดวินิจฉัยครับ  ว?าเม่ือมติ 8  ต?อ 
5 ผ?าน  งดออกเสียงไม?นับ ก็ถือว?ามตินี้ผ?าน ไป  เพราะฉะนั้นขอให@ท?าน
สมาชิก ท?านได@ลงมติว?า สิ่งท่ีเราทําในตอนนี้  สิ่งท่ีผมเสนอในตอนนี้ ไม?ต@อง
ทําหนังสือไปหารือ  แต?ขอให@ชี้ขาดว?ามตินี้ผ?าน  ท?านใดเห็นด@วยกับ
ความคิดนี้ กรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ   
เลขานุการสภาเทศบาล  จํานวน   13 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านสมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบ   กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?เห็นชอบ  จํานวน  2  ท?านครับ   
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท?านสมาชิกท?านใดงดออกเสียง   กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   2  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ถือว?าในญัตติท่ี 7.6 นี้ไม?ต@องทําหนังสือไปสอบถามนะครับ ผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล ได@ดําเนินประชุมใน ญัตติ 7.7 ต?อไป  ขอบคุณท?านวิฑูรย�  หัสภาคย�    

มากครับ 

 

ญัตติท่ี 7.7  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาล  
เพ่ือติดต้ังกล@องวงจรป[ด (CCTV) บริเวณบ?อกําจัดขยะ (ทุ?งท?าลาด) เปNนเงิน 
1,600,000.-บาท  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม) 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอเชิญท?านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ  
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานท่ีเคารพ กระผมเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช  ให@แถลง

ญัตติต?อท่ีประชุมสภา 
 

ญัตต ิ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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      16 กุมภาพันธ� 2560 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาล 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาล เพ่ือติดต้ังกล@องวงจรป[ด 
(CCTV) บริเวณบ?อกําจัดขยะ (ทุ?งท?าลาด) ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียน ตําบลนาเคียน  
อําเภอเมือง จังหวดันครศรธีรรมราช จํานวน 1 โครงการ เปNนเงิน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล@านหกแสนบาทถ@วน) 
 

  ด@วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจําเปNนจะต@อง
ติดต้ังกล@องวงจรป[ด (CCTV) บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะ (ทุ?งท?าลาด) เปNนเงิน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล@านหก
แสนบาทถ@วน)  ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้ เพ่ือเฝFาระวังปFองกันเหตุไฟไหม@หรือการลอบวางเพลิงบริเวณ
บ?อขยะ ซ่ึงอาจก?อให@เกิดมลภาวะ อากาศเปNนพิษและเพ่ือเฝFาระวังปFองกันการพังของคันดิน ทําให@น้ําเสียจาก
บ?อขยะรั่วไหล ไปบริเวณนอกบ?อขยะ ก?อให@เกิดมลพิษทางน้ําทําให@ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล@เคียงประสบความ
เดือดร@อน  

 

  ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือทํากิจการ 
นอกเขตเทศบาล ตามรายละเอียดท่ีแนบท@ายญัตตินี้ 
 

  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13 พ.ศ.
2552) บทท่ี 3 ทวิ มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเม่ือ 
  1. การนั้นจําเปNนต@องทํา และเปNนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหน@าท่ี 
อยู?ภายในเขตของตน 
  2. ได@รับความยินยอมจากสภาเทศบาลแห?งท@องถ่ินท่ีเก่ียวข@อง(องค�การบริหารส?วนตําบล
เดียวกัน) 
  3. ได@รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว?าการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงรัฐมนตรีว?าการกระทรวงมหาดไทย 
มอบอํานาจการอนุมัติให@แก?ผู@ว?าราชการจังหวัด ตามคําสั่งท่ี 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธนัวาคม 2534 
 

  ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต?อไป 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) 

       (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ในญัตติท่ี 7.7 นี้สมาชิกสภาเทศบาลท?านใดจะอภิปรายญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือครับมีไหมครับ ถ@าหากว?าไม?มีท?านสมาชิกท?านใดอภิปราย  ผม

ขอป[ดอภิปราย  กระผมจะได@ขอมติ ต?อท่ีประชุมสภาแห?งนี้เรื่อง ขอความ
เห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาล  เพ่ือติดต้ังกล@องวงจรป[ด (CCTV) บริเวณ
บ?อกําจัดขยะ (ทุ?งท?าลาด) เปNนเงิน 1,600,000.-บาท  ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล@อม  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นด@วยกรุณายกมือข้ึนครับ  
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นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล 11 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล     3 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?าญัตติท่ี 7.7 นี้ผ?านความเห็นชอบต?อสภานะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ญัตติท่ี 7.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน หมวด
ค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง   เปNนเงิน 1,969,800.-บาท (สํานักการช?าง) 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอเชิญท?านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ  
 
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช  ให@แถลง

ญัตติต?อท่ีประชุมสภา 
 

 

ญัตติ 

       สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

31  มกราคม  2560 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 
       งบลงทุน หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.
2560 หน@า 118 ข@อ 9 งบลงทุน หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ได@ตั้งงบประมาณประเภทค?าก?อสร@างสิ่ง
สาธารณูปโภค ก?อสร@างปูยางแอสฟRลท�ติกคอนกรีตซอยหัวหลาง ถนนกว@าง 4.50 - 8.00 เมตร ยาว 
885.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม?น@อยกว?า 5,037.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาลจํานวน 1,969,800.- บาท จากการตรวจสอบ ปรากฏว?า ตามรายละเอียดคําชี้แจงเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังกล?าว ยังมีข@อผิดพลาดบางประการ จึงขออนุมัติ
แก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 หน@า 118 ข@อ 9 
สํานักการช?าง งบลงทุน หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@างใหม? ดังนี้ 

 ข@อความเดิม  
  1. ก?อสร@างปูยางแอสฟRลท�ติกคอนกรีตซอยหัวหลาง ถนนกว@าง 4.50 – 8.00 เมตร ยาว 
885.00 เมตร หน@า 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม?น@อยกว?า 5,037.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล จํานวน 1,969,800.- บาท 
 แก@ไขเปNนข@อความใหม? 
  1. ก?อสร@างปูยางแอสฟRลท�ติกคอนกรีตซอยหัวหลาง ถนนกว@าง 4.50 - 8.00 เมตร ยาว 
885.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม?น@อยกว?า 5,037.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล จํานวน 1,969,800.- บาท 
 ซ่ึงการแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ได@ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด@วยวิธีการจัดทํางบประมาณของ
องค�กรปกครองส?วนท@องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก@ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 29 ความ
ว?า “การแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง ท่ีทําให@
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก?อสร@าง ให@เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน” 
 ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล มีหรือไม?ครับ   เรียนเชิญท?านปรานม รวมพงศ�  ครับ 
 
นายปรานม  รวมพงศ$   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู@ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเคารพทุกท?านกระผมนายปรานม   รวมพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช  เขต  1 ก?อนอ่ืนก็ต@องขอขอบคุณท?านนายกนะครับ 
เจ@าของญัตติ ท่ีท?านได@ ให@ความกรุณาปูยางแอสฟRลท� ติกคอนกรีต         
ซอยหัวหลาง จะถือได@ว?าเปNนถนนสายหลักสายสําคัญ  ว?าเปNนหัวใจอีกสาย
หนึ่งก็ได@นะครับ  ในการท่ีจะออกไปสู?พัฒนาการคูขวาง  และรถท่ีสัญจรไป
มาในแต?ละวันถือได@ว?า มีจํานวนมากนะครับ และก็เปNนทางลัดสายหนึ่งด@วย  
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ตัดไปยังโลตัส  โรงแรมต?างๆ  ถนนสายดังกล?าวได@ชํารุด  มาเปNนระยะ
เวลานาน  ประกอบด@วย  การขุดท?อเมนต�ประปา  การซ?อมปะถนน  ผมก็
ได@สอบมายังช?าง  ช?างบอกว?าท?านนายกได@นําเข@าแผน แล@วก็ทําญัตติยื่นมา 
ผมก็ขอบคุณท?านนายก  ขอบคุณแทนชาวบ@านด@วย ท่ีจะได@รับความสะดวก  
โดยเฉพาะไหล?ทางของถนนสายนี้  ต?างระดับกันมาก  ไหล?ทางจะตํ่ากว?า
ถนนเยอะ  ท?อบล็อค ระบายน้ําก็ตํ่าเยอะ เพราะฉะนั้นในเม่ือท?านปูยาง 
ลาดยางใหม? ก็ขอให@ยกระดับฝาท?อ ข้ึนมาให@เสมอกับพ้ืนถนน  ตลอดจน
ไหล?ทางให@มีความเสมอกันเพ่ือขยายถนนไปสักนิด   เพ่ือจะขยายถนน
ออกไปให@สะดวกในการสัญจรไปมา  ขอบคุณครับ ผมขอพูดแค?นี้ครับ  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล    มีท?านสมาชิกท?านอ่ืนจะอภิปราย เชิญท?านภูริทัต  รัตนพาหุ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู@ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท? านกระผมนายภูริ ทัต   รัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช  จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 จากญัตติดังกล?าวเปNนความต@องการ
ของพ่ีน@องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนท่ีการเลือกต้ังเขตท่ี 1  
ซ่ึงเปNนท่ีต้ังของถนนดังกล?าว ซ่ึงผมและเพ่ือนสมาชิกท้ังหมดของเขต  1 
เราได@ปรึกษากัน เพราะทางสํานักการช?างได@ประชุมและท?านปลัด ให@  
สมาชิกเลือกถนนท่ีมีความต@องการ ท่ีก?อนหลัง  ซอยหัวหลาง ก็อยู?ในระดับ
ต@นๆ  แต?วันนี้ซอยหัวหลางจริงๆ แบบน?าจะเสร็จอาจผิดพลาดในเรื่องของ
ตัวเลข ผมไม?ทราบได@   แต?ท่ีเสนอมาถนนหนา  15 เซ็นต� กับ 5 เซ็นต�  
ต?างกันเยอะนะครับ ราคาเท?านี้ทําไม?ได@ เพ่ิมอีกหนึ่งล@านก็ยังทําไม?ได@ ถ@า
ผ?านพัสดุไปแล@วผมกังวลว?าจะตกไปอีกครับ ผมเปNนกังวลอยู?นิดหนึ่งนะครับ
ท?านประธาน ต?อๆ ไปถ@าการพิจารณางบประมาณการออกแบบ ผมเคย
นําเสนอหลายครั้งแล@ว ก?อนจะไปวัดพ้ืนท่ีท้ังหมด ในการพ้ืนท่ีจริง ฯ OK 
ครับว?าสมาชิกบางท?านอาจจะไม?ได@ไปเข@าร?วม แต?อย?างน@อยต@องมี  สมาชิก
สภาผู@รับผิดชอบดูแล รับผิดชอบในพ้ืนท่ีในเขตนั้นๆ สักหนึ่งคน  ได@ไปร?วม
เพ่ือท่ีจะพิจารณา และถามความเห็นของชาวบ@าน  ชาวบ@านระแวกนั้นจะรู@
ดีท่ีสุด  ท่ีกังกลพ้ืนท่ีถนนซอยหัวหลาง ถ@าเข@าทางถนนราชดําเนินมันจะโค@ง
ก?อนเขาพัฒนาการคูขวางท้ังสองฝRXงมันจะมีคูระบายน้ํา บางจุดก็ไม?มี  พ้ืนท่ี
ท่ีเลยจากท?อระบายน้ํายังมีพ้ืนท่ีสาธารณะอยู?นิดหนึ่งนะครับ ผมยังไม?เห็น
แบบทีว?าท่ีปูยางเราปูเต็มพ้ืนท่ีหรือไม? บางจุดมันจะทําให@หญ@าท่ีข้ึนอีก        
ซ่ึงกระผม และเพ่ือนสมาชิกได@รับการร@องเรียนจากชาวบ@านบ?อยครั้ง ให@
สมาชิกเข@าไปช?วยกําจัด หรือให@ทางเทศบาลเข@าไปช?วย ฉีดหญ@าหรือพ?น
หญ@า  เพราะฉะนั้น ขอฝากท?านประธานสภา ไปยังฝ;ายบริหารนะครับ ผ?าน
ไปยังสํานักการช?าง ให@ช?างผู@ควบคุมงานคุมงานให@เข@มงวด นะครับ ขอบคุณครับ   

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านอ่ืน จะอภิปรายเพ่ิมหรือไม?ครับ  ถ@าไม?มีผมจะขอมติต?อท่ี 
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ประธานสภาเทศบาล ประชุม   เรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร@าง   
เปNนเงิน 1,969,800.-บาท ของสํานักการช?าง  ท?านสมาชิกท?านใด
เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุมครับ เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล 15 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล     1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?าท่ีจะชุมแห?งนี้ผ?านความเห็นชอบญัตตินี้ต?อสภานะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

ญัตติท่ี 7.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมสํานัก
การประปา ประจําปOงบประมาณ 2560 เพ่ือจ?ายเปNนค?าย@ายและติดต้ังแพ
พร@อมเครื่องสูบน้ําดิบ     เปNนเงิน 963,100.-บาท  (สํานักการประปา) 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอเชิญท?านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ  
 
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช  ให@แถลง

ญัตติต?อท่ีประชุมสภา 
 

ญัตต ิ

      สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

        16 กุมภาพันธ� 2560 
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เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมสํานักการประปา ประจําปOงบประมาณ 2560 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือจ?ายเปNนค?าย@ายและติดต้ังแพพร@อมเครื่องสูบน้ําดิบ
ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. จากบ?อน้ําสํารองนาทรายไปบ?อน้ําสํารองบ@านสันยูง จํานวน 1 เครื่อง และย@ายปRYม
เครื่องสูบน้ําขนาด 500 ลบ.ม./ชม จากโรงกรองน้ําประตูชัยไปยังโรงกรองน้ําทวดทอง พร@อมประสานท?อทาง
ดูดใหม?และติดต้ังตู@ควบคุมไฟฟFา จํานวน 1 ชุด รวมเปNนเงินท้ังสิ้น 963,100.-บาท (เก@าแสนหกหม่ืนสามพัน
หนึ่งร@อยบาทถ@วน) 

 ตามท่ีสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได@ดําเนินกิจการประปา เพ่ือผลิตและ
จําหน?ายน้ําประปาให@กับประชาชนท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางส?วน ซ่ึงมีผู@ใช@น้ํารวมกว?า 
37,500 ราย นั้น และได@มีการขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมของสํานักการประปาพร@อมขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร?วมระหว?างรัฐบาลและองค�กรปกครองส?วนท@องถ่ิน (Matching 
Fund) ภายใต@กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 เปNนเงิน 3,500,000.-บาท 
(สามล@านห@าแสนบาทถ@วน) เพ่ือจ?ายเปNนค?าปรับปรุงและวางท?อเมนประปาถนนยมราช (หน@าวัดศรีทวีถึงสี่แยก
สุเหร?าท้ังสองฝRXง) งบประมาณก?อสร@างท้ังหมดเปNนเงิน ๗,639,600.-บาท (เจ็ดล@านหกแสนสามหม่ืนเก@าพัน
หกร@อยบาทถ@วน)โดยขอใช@เงินสะสมของสํานักการประปาเปNนเงิน 4,139,600.-บาท (สี่ล@านหนึ่งแสนสาม
หม่ืนเก@าพันหกร@อยบาทถ@วน) ซ่ึงได@รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจําปO พ.ศ.2559 ซ่ึงปRจจุบันโครงการดังกล?าวได@รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลแล@ว       
จึงทําให@ไม?ได@ใช@เงินสะสมดังกล?าวตามท่ีได@ขออนุมัติ แต?เนื่องจากสํานักการประปายังมีความจําเปNนท่ีจะต@อง
ปรับปรุงระบบการ สูบจ?ายน้ําเพ่ือเตรียมพร@อมในช?วงฤดูแล@ง และปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ําท่ีโรงกรองน้ํา 
ทวดทองซ่ึงมีสภาพท่ีเก?า มีการซ?อมแซมอยู?บ?อยครั้ง โดยทางสํานักการประปา ไม?มีงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือ      
เครื่องสูบน้ําใหม?มาทดแทน  

 ดังนั้น สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมของ 
สํานักการประปา ดังรายการต?อไปนี้ 

 1. ย@ายแพพร@อมเครื่องสูบน้ําดิบ ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. จากบ?อน้ําสํารองนาทรายท่ีเดิมมี
อยู?จํานวน 2 เครื่อง ไปติดต้ังท่ีบ?อน้ําสํารองบ@านสันยูง จํานวน 1 เครื่อง เปNนเงิน 480,500.-บาท   
  ๒.  ย@ายปRYมเครื่องสูบน้ําขนาด 500 ลบ.ม./ชม. จากโรงกรองน้ําประตูชัยพร@อมประสานท?อ
ทางดูดใหม?และติดต้ังตู@ควบคุมไฟฟFา ไปยังโรงกรองน้ําทวดทอง จํานวน 1 เครื่อง เปNนเงิน 482,600.-บาท 

 รวม 2 รายการเปNนเงินท้ังสิ้น 963,100.-บาท (เก@าแสนหกหม่ืนสามพันหนึ่งร@อยบาทถ@วน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปO(พ.ศ. 2560– 2562)เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 แต?เนื่องจากสํานักการประปา 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม?ได@ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว@  จึงขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมสํานักการประปา 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึง ณ วันท่ี1 มกราคม 2560 เม่ือกัน
ยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร@อยละ 25 แล@วสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีเงินสะสมท่ี
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สามารถนําไปใช@จ?ายได@ จํานวน 19,290,740.88 บาท (สิบเก@าล@านสองแสนเก@าหม่ืนเจ็ดร@อยสี่สิบบาทแปด
สิบแปดสตางค�) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด@วยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส?วนท@องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข@อ 
89 ความว?า “องค�กรปกครองส?วนท@องถ่ินอาจใช@จ?ายเงินสะสมได@ โดยได@รับอนุมัติจากสภาท@องถ่ินภายใต@
เง่ือนไขดังต?อไปนี้  

 (1)  ให@กระทําได@เฉพาะกิจการซ่ึงอยู?ในอํานาจหน@าท่ีขององค�กรปกครองส?วนท@องถ่ิน  
ซ่ึงเก่ียวกับด@านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปNนการเพ่ิมพูนรายได@ขององค�กรปกครองส?วนท@องถ่ิน
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร@อนของประชาชน ท้ังนี้  ต@องเปNนไปตามแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส?วนท@องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ได@ส?งเงินสมทบกองทุนส?งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส?วนท@องถ่ินแต?ละประเภทตาม
ระเบียบแล@ว 
 (3) เม่ือได@รับอนุมัติให@ใช@จ?ายเงินสะสมแล@ว องค�กรปกครองส?วนท@องถ่ินต@องดําเนินการก?อหนี้ 
ผูกพัน ให@เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม?เกินหนึ่งปOถัดไป หากไม?ดําเนินการภายในระยะเวลา  ท่ี กํ าหนดให@ การ ใช@
จ?ายเงินสะสมนั้น เปNนอันพับไป 

ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล มีหรือไม?ครับ   เรียนเชิญท?าน วิฑูรย�  หัสภาคย� 
 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู@ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวิฑูรย�   หัสภาคย� สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

เขต 4   ก็ถือเปNนเรื่องท่ีดี ครับเปNนการเตรียมการรองรับภัยแล@ง  ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอันใกล@นี้   การย@ายเครื่องก็ถือว?าเราพยายามหยิบมาใช@ให@
เกิดประโยชน�  เรื่องประปานี้เปNนเรื่องใหญ?ระดับต@นๆของเทศบาลมาโดย
ตลอด  เพราะฉะนั้น  การเตรียมมาตรการ  การวางมาตรการ  เหล?านี้ผม
ถือว?าเปNนประโยชน�ต?อพ่ีน@องประชาชนท้ังสิ้น  แล@วก็นําเรียนฝากสภาไปยัง
ฝ;ายบริหาร ในเรื่องของการท่ีจะจัดโซน  วางท?อเมน สํารวจท?อ และอีก
เรื่องคือ การสํารวจท่ีจะทําถนนเส@นใหม? ให@สํารวจเมน ทุกครั้งท่ีสํารวจถนน
เส@นใหม? แล@วบันทึกไว@ เผื่อไว@มีการเปลี่ยนท?อในอนาคต ไม?ใช?เราทําถนน
เสร็จแล@ว  ผมพูดย้ําอยู?บ?อยว?าเรามักจะไปขุดเพ่ือเปลี่ยนท?อ นั่นคือความ
เสียหาย  และเปNนการใช@งบประมาณท่ีซํ้าซ@อนอยู? นะครับ ผมนําเรียนผ?าน
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ท?านประธานสภาฝากไปยังฝ;ายบริหาร นะครับ  อีกเรื่องหนึ่ง บ@านผมอยู?
ใกล@โรงกรองน้ําทวดทอง  พ้ืนท่ีรอบๆ โรงกรองน้ําจะกว@าง  ผมมองโรง
กรองน้ําเปNนโรงผลิตสําหรับผู@บริโภค  เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณ
ต@องเปNนพ้ืนท่ีท่ีต@องดูแล@วสะอาดหู  สะอาดตา  ป;าต@องไม?รก  ต@องโล?ง       
พ่ีน@องผ?านไป ผ?านมา โรงกรองน้ํา  นี่หรือโรงกรองน้ําภายนอกต@องดูดี 
สะอาดหู  สะอาดตา  ผมเชื่อมติใหม?ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนครับ  ท่ีโรงกรองท?า
ใหญ?เราทาสีปFาย ปรับปรุงดูแล@วดูดีข้ึน เพราะความม่ันใจ เริ่มดูจาก  
ภายนอกก?อน  ถ@าภายนอกมีความม่ันใจ แล@วอย?างน@อยๆ มันจะเกิดอุปทาน 
ข้ึนในใจ หลายครั้งท่ีเกิดปRญหาเรื่องประปาเราพยายามท่ีจะตอบพ่ีน@อง
ประชาชนว?าเราพยายามท่ีจะแก@   สมาชิกสภาเปNนตัวแทนของพ่ีน@อง
ประชาชน  แต?เราไม?มีหน@าท่ีแก@หรอก  เรามีหน@าท่ี รับข@อมูลมาท้ังบวกและ
ลบ  นํามาเสนอ เพ่ือจะได@แก@ไขปรับปรุงต?อไป  ผมฝากพ้ืนท่ีบริเวณโรง
กรองน้ําทวดทองขอให@มีความสะอาดในภายนอกเปNนหลักก?อนนะครับ  
โดยเฉพาะช?วงเย็นรถไปรับบุตร หลาน ส?วนใหญ?จอดหน@าโรงกรองน้ําเรา
ท้ังนั้น  ครับอย?างน@อยๆ เขาหันไปเห็นโรงกรองน้ําเรา แล@วมันสะอาด 
สบายหู สบายตา อย?างน@อยๆ มันบอกถึงวินัยของเจ@าบ@านนะครับ ผมขอนํา
เรียนแค?นี้ ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณท?านวิฑูรย�  หัสภาคย�ครับ  ผมก็เห็นด@วยนะครับเรื่องของ 
ประธานสภาเทศบาล ความสะอาดของโรงกรองน้ํานะครับ วันก?อนท่ีเกิดปRญหาน้ํามันรั่วไหลนะ

ครับ   เชิญท?านสุภัค ครับ 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

เขต 3  ต้ังใจจะมาเรียนสอบถาม  แนะนําครับ พอดีท?านประธานสภาชี้นํา
ไปก?อน สมาชิกผู@ทรงเกียรติครับ ขอย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอยากจะเห็น
ความสะอาดของโรงกรองด@วย นั่นคือภาพนะครับ ภาพข@างหน@าโรงกรองน้ํา
สะอาด  เนื้อในผมอยากให@มันสะอาดด@วย ก็เรียนฝากตรงนี้นะครับว?า 
เหตุการณ�ปนเป�`อนมีน้ํามันไหลลงไปในท?อประปาในวันนั้น  เกิดอะไรข้ึน 
ท?านประธานครับ  ก็คงจะเก่ียวกับพนักงานนะครับ ผมเรียนสอบถามผู@
หลักผู@ใหญ?  ในสํานักประปา ว?าเกิดจากความเผลอเรอของพนักงาน จะจง
ใจหรือไม? อีกเรื่องหนึ่งมันเปNนอุบัติเหตุ  ขอเรียนฝากว?าตรงนี้อยากให@มีการ 
เข@มงวดกวดขัน ดีว?าเปNนน้ํามัน ถ@าเปNนไซยาไนด�  ฟอร�มาลีน นะครับ มาก
ไปนะครับ ดีนะครับท่ีเราไม?อยู?ใน 3 จังหวัดภาคใต@  เราอยู?นครเหตุการณ�
ทางการเมืองยังไม?รุนแรง ครับ  กลางคืนเฝFา 2 นาย มีแค? 2 นายนะครับ
กลางคืนดึกๆ ก็คงจะนอนกันม้ังละครับ แต?ประตูนี้เป[ดตลอดนะครับ บ?อน้ํา
ก็เป[ดอ@าซ?า  ตรงนี้เปNนสิ่งหล?อแหลมนะครับ ผมเรียนฝากว?า สํานักการ
ประปาควรมีเข@มงวดตรงนี้ด@วย  หาเครื่องไม@เครื่องมือปFองกันเสีย มัน
อันตรายนะครับ อาจเกิดเหตุการณ�ท่ีเราคาดไม?ถึง นะครับถ@าเปNนอย?างนั้น
มันอันตรายนะครับ  ไม?ใช?แค?เหม็นกลิ่นนะครับ แค?น้ํา มันชาวบ@าน       
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เดือนร@อนไม? สี่ห@าวัน บางบ@านนิเขามีน้ําลงแทงค�นะครับ เขาต@องล@างแทงค� 
บางคนไม?มีเทคนิค เขาใช@วิธีถ?ายน้ําออก น้ํามันติดขอบถังล@าง สามวันสี่วัน 
น้ํามันไม?ออกครับ ติดขอบถัง  อย?างผมไปดูท่ีโรงกรองทวดทองเขาใช@วิธีการ
ดันน้ําให@เต็มน้ําล@นออก น้ํามันถึงจะล@นออกมา นั่นคือวิธีการท่ีถูกต@อง แต?
ชาวบ@านเขาไม?รู@หรอกครับ เขาใช@วิธีล@าง สี่ ห@าวันแล@วยังมีกลิ่น ผมเลย
แนะนําไป ฝากท?านประธานสภาไปยังฝ;ายบริหารด@วยนะครับด@วยความรัก
เทศบาลครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณท?านวิฑูรย�  หัสภาคย�ครับ  ผมก็เห็นด@วยนะครับเรื่องของ 
ประธานสภาเทศบาล ความสะอาดของโรงกรองน้ํานะครับ วันก?อนท่ีเกิดปRญหาน้ํามันรั่วไหลนะ

ครับ   เชิญท?านคํานวน ครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ครับก็ขออภิปรายสักนิดครับ พ่ึงนึกข้ึนได@ ผมคํานวน  โสมนิล  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เขต  2 เรื่องท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

เรื่องน้ํามันจะเปNนอุบัติเหตุหรือไม?ก็ตาม  ผมทราบว?ามีการสอบสวน ตอนนี้
ไปถึงไหนแล@วครับ   ฝากประธานสภาผ?านไปยังฝ;ายบริหารด@วย  คือผม
อยากจะนําเรียนอย?างนี้ครับว?า  การสอบสวนครับผมก็ไม?อยากจะตําหนิใคร  
แต?ท่ีจริงแล@วเหตุท่ีมันเกิดแล@ว มันเกิดจากความประมาท  เลินเล?อ มันควร
จะมีความผิดด@วย  ควรจะมีการคาดโทษ ถ@าสอบแล@วเจอว?าเกิดจากความ
ประมาท คนทําความประมาทให@ทางเทศบาลเสียหาย ผู@บริหารเสียหาย 
สมาชิกเสียหายนี่ มันควรจะมีการคาดโทษ  ถึงไม?ลงโทษ ไม?โดนออก  แต?
ควรจะมีภาคฑัณฑ�  อะไรสักอย?างหนึ่ง ไม?อย?างนั้นคนงานของเราจะอยู?กัน
แบบไม?มีอะไร นี่ผมฝากท?านประธานไปถึงฝ;ายบริหาร และก็ตอนหลังจาก
น้ําท?วมท่ีผ?านมานะครับ การประปาเรารู@สึกจะมีการร@องเรียนเยอะครับ 
เรื่อง มีการแจ@งน้ําขุ?นนี่ เยอะ ผมก็ทราบครับว?าการทํางานของท?าน
รักษาการท?านขยันมาก ตรงไหนแจ@งมาเป[ดท?อทานท้ิงตลอด มันอาจจะเกิด
จากท?อท่ีมีสนิมนานแล@วอะไรก็ตาม แต?ท่ีผมพอจะนึกออกนึกได@นี่ครับท่ีโรง
กรองน้ําประตูชัยนี่ครับ   ทรายกรองไม?ทราบว?าได@การเปลี่ยนบ@างหรือไม?  
ฝากท?านประธานไปถึงฝ;ายบริหารให@ดูท่ีทรายกรองด@วย  เพราะผมสังเกตดู
ว?าท?อทานท่ีเราเป[ดท้ิงนี่ครับมันแดงทุกแห?ง แดงมากด@วยครับเปNนโคลนเลย  
รูปถ?ายผมจะลิงค� ผมจะมีกับท?านรักษาการตลอดครับ ว?ามีการเป[ด มีการ
ดูแล  แล@วผู@หญิงวันนี้น?าชื่นชมครับ ออกเป[ดท?อทานเองด@วย นี่ผมขอชม
กองประปาครับ ทํางานอย?างเข@มแข็ง แต?ถามว?าเราตรงจุดแล@วยัง  เราเป[ด
ท้ิงก็ท้ิงไป  ทําอะไรก็ทําไป ควรจะทําทุกอย?างพร@อมๆกัน  ตรงไหน
บกพร?อง ตรงไหนไม?ดี  เพราะอะไรทําให@น้ําใสข้ึนครับ ผมขอฝากให@ทํา
อย?างครบวงจรครับ   หน@าแล@งน้ําไม?ไหล ก็พอบอกได@ว?าหน@าแล@ง แต?พอ
ตอนน้ําท?วมหลังน้ําท?วม น้ําไม?ไหลนี่ครับ เราตอบปRญหาชาวบ@านยากผมเอง
ผมรู@ว?าเพราะท?อแตก เพราะอย?างโน?นอย?างนี้  แต?ชาวบ@านท่ีเขาโทรถามเรา
เขาไม?ทราบว?ามันเพราะอะไร   ก็ช?วยกันประชาสัมพันธ�  ช?วยกัน แก@ไขกัน
ไปตามเรื่องตามราว  ก็ฝากท?านประธานไปยังผู@บริหารครับ  และช?วงเมษา



�� 

 

ท่ีจะถึงนี้ทราบว?างบจากรัฐบาลกลางส?งมาเดินท?อใหม?ไม?ทราบว?าจะทันหรือ
เปล?า  ท?าดีมาถึงในเมืองนะครับ  ถ@าทัน ผมเชื่อว?าน?าบรรเทาความ     
เดือดร@อนในหน@าแล@งไปได@เยอะ แต?ท่ีทราบข?าวผู@รับเหมาท่ีทําทําผมไม?รู@ว?า
เปNนใครครับ  แต?ดําเนินการได@ไปบางส?วน  ไม?ทราบว?าจะเสร็จทันหรือไม? 
ยังไม?แน?ใจ หรือเสร็จทัน  ฝากผู@บริหารไปด@วยว?า ถ@าเกิดมันทําไม?ทันควรหา
มาเสริมให@ทันครับ  หน@าแล@งนี้ปRญหานี้ไม?ควรจะเกิดอีกแล@วหรืออาจจะไม?มี
ปRญหาในช?วงภัยแล@ง  เพราะเราได@ท?อจากท?าดีมาเลย  ผมเชื่อว?าบรรเทาไป
ได@เยอะ  หรืออาจจะหมดปRญหาเรื่องภัยแล@งในหน@าท่ีจะถึงนี้นะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สมาชิกมีจะอภิปรายไหมครับ  ทางท?านรองนายกท่ีดูแลงาน 
ประธานสภาเทศบาล ประปามีอะไรจะชี้แจงหรือไม?ครับ 

 
นางพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$   ท?านประธานท่ีเคารพครับ ผมพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศ 
รองนายกเทศมนตรี  มนตรี เรื่องประปาขอมอบให@ท?านดิเรกฤทธิ์ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?านดิเรกฤทธิ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน$  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ และ 
ผอ.ส5วนช5างสุขาภิบาล คณะผู@บริหาร  ก?อนอ่ืนก็ต@องขอบคุณท่ีท?านสมาชิกนําเสนอความคิดดีๆ   

ประเด็นท่ีหนึ่ง คือประเด็นเรื่องความสะอาด  และเรื่องฝาป[ดถังน้ําใส   ถือ
ว?าเปNนไฮไลท�นะครับ  ส?วนหนึ่งท่ี ท?าน สท.คํานวน เสนอเรื่องทรายกรอง 
มันก็เปNนความจริงนะครับ เกือบห@าหกปOแล@วท่ีเราไม?ได@เปลี่ยน เรามีโรง
กรองอยู?  6 โรง เปลี่ยนไปแค?สองสามโรง เ ด๋ียวยังไงจะเร? งจัดหา
งบประมาณเพ่ือท่ีจะดําเนินการปรับเปลี่ยนแก@ไขตามข@อเสนอแนะของท?าน
สมาชิกสภา  อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการวางท?อส?งน้ําจากฝายท?าดี ประตูชัย ท่ี
ท?าน สท.สอบถาม  ซ่ึงเม่ือตอนเช@าทางคุณสัญชายได@นําเรียนไปเบ้ืองต@น
แล@วว?า  เราสามารถวางท?อไปได@ 6 กิโลเมตร นะครับ และระบบดันลอด
ของทางหลวงกรมทางนะครับเสร็จเรียบร@อยแล@ว  ของการรถไฟคาดว?าสิ้น
เดือนนี้น?าจะแล@วเสร็จ ผมได@เข@าไปพูดคุยกับทางผู@รับจ@าง  และผู@คุมงาน 
ด@วยความเปNนห?วงเหมือนกับทางท?านสมาชิกครับ กลัวว?าพอถึงหน@าแล@ง
ในช?วงเมษา อาจจะไม?ได@ใช@น้ํา จากการวางแผนการเราจะให@ผู@รับจ@างเพ่ิม
ชุดในการวางท?อ  ซ่ึงหลังจากท่ีได@พูดคุยกัน ว?าท?านวางท?อมาได@ 6 
กิโลเมตร  ทําไมไม?เป[ดชุดในเมืองเพ่ิมอีกหนึ่งชุด  เขาบอกว?าต@นเดือนนี้ ท?อ
ท้ังหมด เนื่องจากเราใช@ท?อความยาวท้ังสิ้น 13.5 กิโล  เขาสามารถสั่งผลิต
จนถึงปRจจุบันได@เกือบๆ  7  กิโล เพราะฉะนั้นช?วงต@นเดือนท?อท้ังหมดจะ
มาถึง HDBC จะมาถึง เพราะฉะนั้นหลังจากต@นเดือนมีหน@านี้ บริเวณเลย
กรมทางหลวง   เบญมฯ  จังหูน  จากนั้นเสร็จเขาจะเริ่มจากชุดในเมืองและ
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ชุดทางหลวง วางไปเชื่อมต?อกัน ตอนนี้ปRญหาท่ียังเพ่ิมชุดไม?ได@เนื่องจากท?อ
ผลิตไม?ทัน ท?อผลิตช@าไป คิดว?าต@นเดือนนี้ทุกอย?างพร@อมจะรีบดําเนินการ 
ตามสัญญาจะเดินไปถึงเดือนกรกฎาคม  ทางเทศบาลคาดหวังว?าเฉพาะท?อ
ให@วางให@วางแล@วเสร็จในเดือนเมษายน เฉพาะท?ออย?างเดียวสําหรับการสูบ
ถ@าเขาสร@างเสร็จไม?ทันก็จะใช@เครื่องดีเซลสูบน้ําเข@าเส@นท?อแต?กลางเดือน
เมษาอยากให@เชื่อมต?อให@เสร็จก?อนนะครับ  นับจากนี้ไปก็เปNนเวลาอีก 45 
วัน  กับระยะทางอีก 7 กิโล  คาดว?าเราอาจจะได@ใช@ท?อเข@าสู?ประตูชัย  ก็นํา
เรียนเพ่ือทราบครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาสภาเขต 3 ถือโอกาสท?าน      

ดิเรกฤทธิ์ข้ึนมาผมขออนุญาตครับ ทราบมาว?าบ?อน้ําวังก@องท่ีทางเทศบาล
ได@ทําสัญญาเช?าไว@ จะหมดสัญญาเช?าในเดือนกันยานี้  อย?าลืมนะครับ อย?า
ลืม อีกอย?างหนึ่งท่ีทางสํานักการประปาได@ขอย@ายแพจากบ?อน้ํานาทรายมา
ท่ีบ?อน้ําสันยูง  ผมไม?ทราบว?าท่ีสันยูงนี้กําหนดสแปคไว@แล@วหรือยัง ว?า
อุปกรณ�และงบประมาณท่ีผ?านไปแล@วเอามาเสริมหรืออย?างไร ก็สรุปว?าท่ี
บ?อน้ํานาทราย เราลงทุนไปร?วม 40 ล@าน  ขอพูดตรงนี้ว?าล@มเหลว   ไม?คุ@ม
กระผมไม?อยากเรียกร@องต?อท?านใดนะครับ  เพราะเขาก็ไม?อยู?นะครับ  ก็
อยากจะฝากตรงนี้ว?า  ทุกสิ่งทุกอย?างท่ีสมาชิกได@คิด  ติติง  ชี้แนะ ขอให@
ฝ;ายบริหารรับฟRง ไม?อยากให@เกิดเหตุซํ้าซาก   ซํ้าแล@วซํ้าเล?า  เสยีดายเงินภาษี 

   
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เพ่ิมเติมอีกไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท?านดิเรกฤทธิ์ ครับ  ถ@าไม?มีนะครับ   ผมจะขอมติต?อท่ีประชุม  

เรื่อง ขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมสํานักการประปา ประจําปOงบประมาณ 2560 
เพ่ือจ?ายเปNนค?าย@ายและติดต้ังแพพร@อมเครื่องสูบน้ําดิบ   เปNนเงิน 963,100.-
บาท  สํานักการประปา ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  13 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล     1 ครับ 
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เลขานุการสภาเทศบาล 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?าญัตติท่ี 7.9 เรื่อง ขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมสํานักการ 
ประธานสภาเทศบาล ประปาขออนุมัติใช@จ?ายเงินสะสมสํานักการประปา ประจําปOงบประมาณ 

2560 เพ่ือจ?ายเปNนค?าย@ายและติดต้ังแพพร@อมเครื่องสูบน้ําดิบ   เปNนเงิน 
963,100.-บาท  ของสาํนักการประปาสมาชิกสภาเห็นชอบจํานวน 13 ท?าน 

 
ญัตติท่ี 7.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบต?อสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชเก่ียวกับการโอนท่ีดินใช@เปNนสถานท่ีก?อสร@างระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน  23ราย  
(สํานักการคลัง) 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล เรียนเชิญท?านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�แถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กระผม ได@รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช  ให@แถลงญัตติต?อท่ีประชุมสภา 
 

 ญัตต ิ

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

15  กุมภาพันธ� พ.ศ.2560 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเก่ียวกับการโอนท่ีดินท่ีใช@เปNนสถานท่ีก?อสร@างระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน  23 ราย 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเก่ียวกับการโอน
ท่ีดินท่ีใช@เปNนสถานท่ีก?อสร@างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน  23 ราย  ตาม
บัญชีรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้ 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได@ดําเนินการก?อสร@างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  มาต้ังแต?ปO พ.ศ.2548  โดยมีห@างหุ@นส?วนจํากัด สามประสิทธิ์  เปNนผู@รับจ@างก?อสร@างระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ปรากฏว?า  ในขณะนั้นห@างหุ@นส?วนจํากัด สามประสิทธิ์  
ได@เปNนผู@จ?ายเงินซ้ือท่ีดินท่ีใช@เปNนสถานท่ีก?อสร@างในโครงการก?อสร@างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  จํานวน  23 ราย  (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้)  ไปแล@วตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  
โดยท่ีดินดังกล?าวมีเอกสารสิทธิ์เปNนโฉนดท่ีดิน  สัญญาจะซ้ือจะขาย  แต?ยังมิได@โอนเปNนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เทศบาลฯ มีความจําเปNนท่ีจะต@องโอนโฉนด จํานวน 23 ราย ดังกล?าวตามบัญชีรายละเอียดแนบ
ท@ายญัตตินี้  มาเปNนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให@ถูกต@อง  ในการใช@เปNนสถานท่ีก?อสร@างระบบ
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รวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เนื่องจากเทศบาลเปNนนิติบุคคลในการดําเนินการขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพ่ือเปNนกรรมสิทธิ์นั้น  สํานักงานท่ีดินต@องการเอกสารประกอบ ได@แก? รายงานการ
ประชุมนิติบุคคล (รายงานการประชุมสภา) ด@วย นอกเหนือจากเอกสารอ่ืนๆ ในการรับโอนท่ีดินดังกล?าวนี้ 

ดังนั้น   จึงขอความเห็นชอบต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือรับโอนท่ีดิน  ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้ เพ่ือให@เปNนไปตามนัยหนังสือสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี นศ 
0020(3)/1271   ลงวันท่ี  14 กุมภาพันธ� 2560   และคู?มือสําหรับประชาชนเก่ียวกับการขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมประเภทต?างๆ   

 ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู@เสนอ 
(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สมาชิกท?านใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม?ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ผมเองก็ข@องใจ  ว?าทําไมไม?โอน ท่ีดินต้ัง 23 แปลง 23 ราย  จ?ายเงินไป

แล@วต้ังแต?ปO 50 แต?ยังไม?ได@โอน  จนถึง ปO  60 มีความผิดพลาดกันยังไง  มี
ความเปNนมาอย?างไร ยังมีการโอน อยากให@ทางท?านฝ;ายบริหารได@ตอบข@อ
สงสัยให@ได@รับทราบกัน  เชิญ ท?านไสว  เขียวจันทร� 

 
 
นายไสว  เขียวจันทร$  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติทุกท?าน   
รองนายกเทศมนตรี กระผมไสว  เขียวจันทร�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช        

ในเรื่องนี้กระผมขอให@ท?านวชิรา  ผอ.สํานักการคลัง เปNนผู@ตอบนะครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท?านวชิรา ครับ    ท?านสุภัค  ท?านมีอะไรครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร   ขออนุญาตครับ  ผมเพ่ิงอ?านเจอ ในเอกสารญัตตินี้ ตัวเลขไม?ตรงกัน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอความชัดเจน  สังเกตว?าในช?วงต@นนะครับ นายเริ่ม  สิทธิฤกษ� ท่ีดิน  

น.ส.3  จํานวนท่ีดิน  16  ไร?  34  ตารางวา แต?ข@างล?าง เปNน 16 ไร?  35  
ตารางวา  ต?างกัน  1  ตารางวา นะครับ  ส?วนของนายนุกูล  ต?างกันเยอะนะ
ครับ ด@านบน  21  ไร?  3  งาน  20  ตารางวา ด@านล?าง  23  ไร?  1  งาน  
60  ตารางวา  ขอกระผมขอความชัดเจนครับ  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ครับท?านสุภัค ครับจุดไหนลําดับท่ีเท?าไหร?  แปลงท่ีเท?าไหร?ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร   ขออภัยละครับ  ผมข@ามญัตติไปแล@วละครับ เร็วไปหน?อยครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท?าน ผอ. วชิรา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวิชิรา  ยุพการนนท$   กราบเรียนท?านประธานสภา  ท?านสมาชิกผู@ทรงเกียรติทุกท?าน 
ผู,อํานวยการสํานักการคลัง และท?านผู@บริหาร  จากญัตติท่ี 10 นะคะ ขอนําเรียนให@ท?านประธานสภาได@

รับทราบนะคะ  เหตุการณ�เกิดข้ึนเม่ือ หจก.สามประสิทธิ์ เม่ือปO 48 ได@มา
ดําเนินการรับจ@างเหมาได@ก?อสร@างระบบบําบัดน้ําเสีย  ซ่ึงในขณะนั้น  ผู@ท่ี
ประสานงานการจัดซ้ือจัดจ@าง  รวมท้ังการรับฟRงความคิดเห็น แล@วก็การระดม
ท่ีจัดหาพ้ืนท่ีในการก?อสร@าง  ท?านผู@บริหารก็ได@มอบให@ทางท?านนิติกร  ขอ
อนุญาต เอ?ยนามนะคะ  ท?านวิมล  ทองนอก  ขณะนั้นเรามีนิติกรเพียงท?าน
เดียว  จากการสํารวจตรวจสอบในขณะนั้นหลังจากท่ีท?านได@ดําเนินการเสร็จ
ท?านก็ได@รวบรวมเอกสารไว@  เปNนเอกสารตัวจริง  ฉบับจริง  มีโฉนดเรียบร@อย   
เอกสารเรียบร@อย  แต?มิได@มีการโอน แต?ประการใด แล@วเม่ือทางท?านได@
เกษียณอายุไปเอกสารก็ยังเก็บไว@เหมือนเดิม  ขออนุญาตนะคะ วันนั้นทางกอง
วิชาการได@รื้อห@อง  ตัวดิฉันเองผู@อํานวยการสํานักการคลัง  ด@วยสามัญสํานึก 
เห็นโฉนดตัวจริง การท่ีเราจะได@โฉนดมาเก็บเปNนของทางราชการต@องมาเก็บไว@
ใน เซฟของเทศบาลเท?านั้น  ก็ได@ไปเป[ดเจอ  ก็มีความคิดกันว?า  เราน?าจะทําให@
ถูกต@อง  เลยเปNนท่ีมาของวันนี้นะคะ  ก?อนท่ีจะนําเข@าสภาเราก็ได@ไปหารือกับ
สํานักงานท่ีดินในการโอนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนั้น  เราต@องดําเนินการ
อย?างไรบ@าง และข้ันตอนใดบ@าง  ซ่ึงเขาได@ตอบมาเปNนลายลักษณ�อักษรซ่ึง
รายละเอียดนั้นอยู?ในญัตติท่ี  11  ท่ีจะถึง  ในรายละเอียดนั้นเราเปNนฝ;ายผู@ซ้ือ 
รับโอน เอกสารประกอบไปด@วย  บัตรนายก รายงานการประชุมซ่ึงครั้งแรกเรา
บอกว?าเปNนการประชุมบอร�ดเทศบาลได@หรือไม?  เขาบอกไม?ได@  ต@องเปNน
รายงานการประชุมสภา  เพราะเราเปNนนิติบุคคล  เลยรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพ่ือจะทําให@ได@มาซ่ึงท่ีดินท่ีครบถ@วนกระบวนการ  และมีความถูกต@อง
ในการรับโอน  คือต@องนับหนึ่งเพ่ือดําเนินการให@ถูกต@องคะ ขอนําเรียนท?าน
ประธานเพ่ือแจ@งให@สมาชิกได@รับทราบค?ะ  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็ขอขอบคุณท?านวชิรา ผู@อํานวยการสํานักการคลัง นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล และถ@าท?านไม?ไปเห็นโฉนดก็คงจะไม?รู@  ท้ังหมดต้ัง 187 ไร?  ท่ีดินต้ัง 23 

ราย ท?านสมาชิกท?านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เพ่ิมเติมอีกไหมครับ   
 ถ@าไม?มีนะครับ   ผมจะขอมติต?อท่ีประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบต?อสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเก่ียวกับการโอนท่ีดินใช@เปNนสถานท่ีก?อสร@าง
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ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 23 ราย  
ของสํานักการคลัง  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน 15 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล     1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สรุปว?าท่ีประชุมแห?งนี้เห็นชอบอนุมัติ ญัตติ ท่ี 7.10 เก่ียวกับการ
ประธานสภาเทศบาล  โอนท่ีดินใช@เปNนสถานท่ีก?อสร@างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราช จํานวน 23 ราย   

 

ญัตติท่ี 7.11 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบต?อสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชเก่ียวกับการรับโอนท่ีดินบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 
84 (ทุ?งท?าลาด) จํานวน 2 ราย  (สํานักการคลัง) 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล เรียนเชิญท?านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�แถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

นครศรีธรรมราช  ให@แถลงญัตติต?อท่ีประชุมสภา 
 

ญัตติ 

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

15  กุมภาพันธ� พ.ศ.2560 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเก่ียวกับการรับโอนท่ีดินบริเวณสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร� 84 (ทุ?งท?าลาด)  จํานวน  2 ราย 
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเก่ียวกับการรับ
โอนท่ีดินบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ?งท?าลาด)  จํานวน  2 ราย  ดังนี้ 

1. นายเริ่ม  สิทธิฤกษ� ท่ีดินเปNน น.ส.3  จํานวนเนื้อท่ีดิน  16 ไร?  – งาน  34 ตารางวา 
2. นายนุกูล  สุพรรณอาสน�  ท่ีดินเปNน น.ส.3  จํานวนเนื้อท่ีดิน  21 ไร?  3 งาน  20 

ตารางวา 
ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได@จ?ายค?าชดเชยท่ีดินให@แก?ผู@ท่ีมาขอรับ จํานวน 2 ราย

ดังกล?าวข@างต@นไปแล@วเม่ือวันท่ี  4 พฤษภาคม พ.ศ.2530  ซ่ึงท้ัง 2 รายดังกล?าวได@ทําหนังสือสัญญาจะซ้ือจะ
ขาย  หนังสือสละสิทธิครอบครองท่ีดินไว@เรียบร@อยแล@ว  แต?ยังมิได@โอนเปNนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เทศบาลมีความจําเปNนต@องใช@ท่ีดังกล?าวในโครงการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  จึงต@องดําเนินการโอนท่ีดินแปลงดังกล?าวเปNนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให@
ถูกต@องเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย (กรมส?งเสริมการปกครองท@องถ่ิน)  ในการ
พิจารณาโครงการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เนื่องจากเทศบาลเปNนนิติบุคคลในการ
ดําเนินการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพ่ือเปNนกรรมสิทธิ์นั้น  สํานักงานท่ีดินต@องการเอกสารประกอบ 
ได@แก? รายงานการประชุมนิติบุคคล (รายงานการประชุมสภา) ด@วย นอกเหนือจากเอกสารอ่ืนๆ ในการรับโอน
ท่ีดินดังกล?าวนี้ 

ดังนั้น  จึงขอความเห็นชอบต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือรับโอนท่ีดิน  ดังนี้ 
1. ท่ีดินของนายเริ่ม  สิทธิฤกษ�   จํานวน 1 แปลง  เทศบาลฯ ได@จ?ายเงินไปแล@วเม่ือวันท่ี        

4 พฤษภาคม 2530   เปNนเงิน  112,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ@วน)  เปNนท่ีดินต้ังอยู?
ตําบลนาเคียน  หมู?ท่ี 1อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ทะเบียนเล?ม 80  หน@า 28  สารบบเล?ม 136 
ท่ีดินเปNน  น.ส.3  มีเนื้อท่ีดิน  16 ไร?   - งาน  35 ตารางวา (ยังไม?ได@รับโอนเปNนกรรมสิทธิ์ของเทศบาล)    
ตามเอกสารแนบท@ายญัตตินี้ 

2. ท่ีดินของนายนุกูล  สุพรรณอาสน�  จํานวน  3 แปลง  เทศบาลฯ ได@จ?ายเงินไปแล@วเม่ือ
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2530  เปNนเงิน  361,600.- บาท (สามแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหกร@อยบาทถ@วน)  คือ   

2.1 ท่ีดินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ท่ีดินต้ังอยู?ตําบลนาเคียน  หมู?ท่ี 2  อําเภอ
เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทะเบียนเล?มท่ี 80 หน@า 132  สารบบเล?ม 161  
ท่ีดินเปNน น.ส.3  มีเนื้อท่ีดิน  23 ไร?  1 งาน  60 ตารางวา(ได@รับโอนเปNน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาลเรียบร@อยแล@ว) ตามเอกสารแนบท@ายญัตตินี้ 

2.2 ท่ีดินต้ังอยู?ตําบลนาเคียน  หมู?ท่ี 2  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทะเบียนเล?ม 80 หน@า 132  สารบบเล?ม 163  ท่ีดินเปNน น.ส.3  มีเนื้อท่ีดิน  8 
ไร?  1 งาน  60 ตารางวา (ยังไม?ได@รับโอนเปNนกรรมสิทธิ์ของเทศบาล)ตาม
เอกสารแนบท@ายญัตตินี้ 

2.3 ท่ีดินต้ังอยู?ตําบลนาเคียน  หมู?ท่ี 2  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทะเบียนเล?ม 80 หน@า 132  สารบบเล?ม 162  ท่ีดินเปNน น.ส.3  มีเนื้อท่ีดิน  13 
ไร?  1 งาน  60 ตารางวา (ยังไม?ได@รับโอนเปNนกรรมสิทธิ์ของเทศบาล)ตามเอกสาร 
แนบท@ายญัตตินี้ 

 รวม  3 แปลง  เนื้อท่ีดิน  45 ไร?  - งาน  80 ตารางวา  ตามหนังสือสัญญาจะซ้ือจะขาย  
เนื่องจากรายการท่ี  2.1 ได@โอนเปNนกรรมสิทธิ์เรียบร@อยแล@ว  รายการท่ี 2.2 และ 2.3  จํานวน  2 แปลง ยัง
ไม?ได@โอนเปNนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   



�	 

 

 เพ่ือให@เปNนไปตามนัยหนังสือสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0020(3)/1271  
ลงวันท่ี  14 กุมภาพันธ� 2560 และคู?มือสําหรับประชาชนเก่ียวกับการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ประเภทต?างๆ  (ตามเอกสารแนบท@ายญัตตินี้) 

 ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

(ลงชื่อ)     ผู2เสนอ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  อันนี้ก็นั่นเข@าไปไหนเลยครับ  ต้ังแต?ปO 2530 แล@วก็หนังสือ  
ประธานสภาเทศบาล มอบอํานาจของนายเริ่ม  สิทธิฤกษ�  เปNนเหตุให@สงสัยว?า ผู@มอบอํานาจยังมี

ชีวิตอยู?หรือไม? ท่ีนี้เราจะทํากันยังไง เอกสารเรียบร2อยหรือไม*ครับ  เรียน
เชิญท*าน วชิรา ผอ.สํานักการคลัง อีกครั้งครับ  เชิญครับ 

 

นางวิชิรา  ยุพการนนท$   กราบเรียนท?านประธานสภา  ท?านสมาชิกผู@ทรงเกียรติทุกท?าน 
ผู,อํานวยการสํานักการคลัง และหัวหน@าส?วนราชการ  ดิฉันผู@อํานวยการสํานักการคลัง เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ก็ขออนุญาตท?านประธานก?อนนะคะ ในตอนท่ีพิมพ�ด@านบน
เปNน  34 ตารางวา  ด@านล?างเปNน   35 ตารางวา  ก็ขอเปลี่ยนเลยนะคะ 
จริงๆ คือ 35 ตารางวา มันถูกต@อง เนื่องจากตัวเลขมันบางมากและถ?าย          

ซีรอกซ�  ดูยากมาก  ขอเล?าเหตุการณ�นิดหนึ่งก?อนนะคะ  ถึงท่ีมาของท่ีดิน
แปลงนี้  เดิมนั้น  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได@เข@าได@เข@าไปดําเนินการท่ีดิน
ในทุ?งท?าลาดต้ังแต?ปO 2528  โดยท?านผู@บริหารชุดเก?านั้น  ท?านได@บุกเบิกท่ีดิน
ทุ?งท?าลาด  แต?มีชาวบ@านได@เข@าไปถือครอง น.ส.3  สค. ภบท.5  ภบท.6  
ในขณะท่ีทางเทศบาลได@เข@าไปบุกเบิก ก็ได@มีการทะเลาะกับชาวบ@านไปด@วย ถ@า
ท?านได@ยินข?าว ต?างๆ  จังหวัด อําเภอ เทศบาล  ร?วมดําเนินการร?วมบูรณาการ
เพ่ือให@ได@มาซ่ึงสวนสาธารณะ  ต?อมาในปO 2529 ได@ขอพระราชทานนามมา
เปNนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 ในวันท่ี  22  สิงหาคม  2529 หลังจาก
ได@รับพระราชทานนามมาแล@วเรื่องทุกอย?างก็สงบลง  แต?เพียงชั่วครู?   หลังจาก
นั้นก็มีการร@องว?าเขาได@เข@าไปครอบครอง   ทางเทศบาลก็ไม?ได@นิ่งนอนใจ  ก็ได@
แต?งต้ังคณะกรรมข้ึนมาหนึ่งชุด  ประกอบด@วยอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
และก็เทศบาล  โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน@าท่ี  ท่ีจะต@องจ?ายเงินชดเชยให@กับ
ผู@ท่ีถือท่ีดิน   น.ส. 3   สค.  ภบท.5  และภบท.6 ซ่ึงขณะนั้นคนท่ีมี น.ส.3 ก็
จะมามอบให@กับทางเทศบาล  โดยนิติกร  ท?านเดิมคุณวิมล  ทองนอก  ท?านก็
ได@ให@ทําหลักฐานเอาไว@ แต?ในหนังสือมอบอํานาจตัวนี้ท?านไม?ได@ให@ลงวันท่ี



�
 

 

เอาไว@นะคะ  หนังสือยินยอมสละสิทธิ์ท่ีจะไม?ใช@ท่ีดินแปลงนี้ และก็ทําหนังสือ
มอบฉันทะ  เปNนหนังสือท่ีจะไม?เข@าไปใช@ประโยชน�หลังจากท่ีทางเทศบาลได@
จ?ายเงินชดเชยไปแล@ว  ตอนนั้นก็มีอยู?ประมาณ 100 กว?ารายมายื่นคําร@อง 
รวมเนื้อท่ีแล@วก็ประมาณ 650 กว?าไร?เศษ หลังจากท่ีเราได@จ?ายเงินชดเชยไปแล@ว 
ทางเทศบาลก็ได@พยายามเข@าไปดําเนินการ จัดทํา ปรับปรุงเปNนสวนสาธารณะ  
ขยายออกไปสร@างโรงฆ?าสัตว�  ท่ีท้ิงขยะ  และโรงบําบัดน้ําเสีย  ท่ีเราพ่ึงผ?าน
ญัตติไปเม่ือสักครู?ท่ีดิน กับทุ?งท?าลาดต?อเนื่องกันไป  พอเทศบาลจะจัดทําโรง
กําจัดขยะ ก็ย@อนกลับไปดู ก็เจอพร@อมกันกับเม่ือสักครู?  แต?ท่ีดินพวกนี้ไม?ได@
เปNนโฉนดการโอนก็เช?นเดียวกันต@องใช@ เอกสารท่ีเปNนนิติบุคคล ท่ีจะให@สํานัก
ท่ีดิน  ปรากฏว?าท่ีดินของนายนุกูล  45  ไร?  ได@โอนมาให@เราแล@ว 23 ไร?  อีก 
2  โฉนดรวมกันเปNน 21 ไร? ท่ียังไม?ได@ดําเนินการโอน  แล@วอีกคนหนึ่งคือของ
นายเริ่ม  ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู?  อาศัยอยู?ท่ี เขต 4 ท?านทานน้ําชาทุกเช@า ท?าน
บอกท?านพร@อมท่ีจะไปเซ็นต�โอนให@  ส?วนของนายนุกูล ตอนนี้อยู?ในข้ันตอน  
เทศบาลได@ส?งนิติกร  และช?าง ไปหานายนุกูล  ซ่ึงท?านอายุมากแล@ว  เกือบ 90 
ปOแล@ว  เราได@รับความสะดวกจากเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร จัดส?ง
เจ@าหน@าท่ีไปส?งถึงบ@าน  เพ่ือไปรับรองว?านายนุกูลนั้นยังมีสติสัมปชัญญะ 
ครบถ@วนสมบูรณ�ทุกประการ และสลักหลังมา พร@อมท่ีจะโอนให@ นายเริ่มกับ
นายนุกูลยังมีชีวิตอยู? และพร@อมท่ีจะโอนให@กับเทศบาล  ก็เลยเปNนท่ีมาของ
การนําหนังสือท่ีจะสรุปรายงานการประชุมเพ่ือขอโอนจากสํานักงานท่ีดิน  ท่ี
เหลือนั้นเรากําลังหารืออัยการ เพราะรายอ่ืนๆ นั้น เสียชีวิตเกือบหมดแล@ว 
หลังจากท่ีเราหารืออัยการแล2ว ผลเป/นประการใดจะนําสู*สภาอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือให2ครบสมบูรณ�แบบในการได2ท่ีดินทุ*งท*าลาดมา  จึงนําเรียนให2ท*าน
ประธานสภาและท*านสมาชิกได2รับทราบ ขอบคุณค*ะ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็ขอขอบคุณท?าน ผอ.วชิรา นะครับ  ก็ยินดีเปNนอย?างยิ่ง 
ประธานสภาเทศบาล และก็ยังโชคดีท่ีเจอเจ@าของท่ีดินอยู? ท้ังท่ีเวลาทอดไปถึง 30 ปO เจ@าของเจ@า

ท่ีดินยังมีชีวิตอยู?   ท?านสมาชิกท?านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เพ่ิมเติมอีกไหม 
ถ@าไม?มีนะครับ   ผมจะขอมติต?อท่ีประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบต?อสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเก่ียวกับการรับโอนท่ีดินบริเวณสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร� 84 (ทุ?งท?าลาด) จํานวน 2 ราย  ของสํานักการคลัง ท?านสมาชิก
ท?านใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน 13 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 



�� 

 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล     1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?าในญัตติท่ี 7.11 นี้  ได@ผ?านความเห็นชอบต?อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
 

ญัตติท่ี 7.12 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกู@เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ�การเกษตร สาขาเมืองนครศรีธรรมราชเปNนเงิน 50,000,000.-บาท 
(สถานธนานุบาล) 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล เรียนเชิญท?านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�แถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขนานุการนกยกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี

นครศรีธรรมราช  ให@แถลงญัตติต?อท่ีประชุมสภา 

 
ญัตติ 

     สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

9 กุมภาพันธ�  2560 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู@เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร สาขาเมือง
นครศรีธรรมราช 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุญาตให@สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกู@เงินจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร สาขาเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือใช@เปNนทุนหมุนเวียนรบจํานํา 
เปNนเงิน 50,000,000.- บาท (ห@าสิบล@านบาทถ@วน) ด@วยเหตุผล เนื่องจากในขณะนี้สถานธนานุบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช มีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ�  2560 เงินฝากธนาคารกรุงไทย 
จํากัด สาขานครนครศรีธรรมราช บัญชีออมทรัพย� 25,117,205.60 (ยี่สิบห@าล@านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพัน
สองร@อยห@าบาทหกสิบสตางค�) คาดว?าจะไม?เพียงพอท่ีจะให@บริการแก?ประชาชน จึงเห็นควรหาแหล?งเงินทุนเพ่ิม 
เพ่ือเปNนการปFองกันการขาดสภาพคล?อง และเพ่ือมิให@ประชาชนผู@ใช@บริการเดือดร@อน เนื่องจากสถานธนานุบาล
เปNนกิจการเทศพาณิชย�ของเทศบาล มีไว@เพ่ือช?วยเหลือประชาชนให@กู@เงินโดยเสียดอกเบ้ียตํ่า โดยจะขอกู@เงิน



�� 

 

จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร สาขาเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือใช@เปNนทุนหมุนเวียนรับ
จํานําเปNนเงิน 50,000,000.- (ห@าสิบล@านบาทถ@วน) อัตราดอกเบ้ียร@อยละ MLR – 0.75 = ร@อยละ 4.25 
ต?อปO (ปRจจุบัน MLR = 5 %) 
  อนึ่งขอแสดงฐานะการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สิ้นสุด ณ วนัท่ี  
1 กุมภาพันธ�  2560  ให@ทราบดังนี้ 

ทรัพย�สิน 
1. เงินสดคงเหลือในมือ     จํานวนเงิน  130,203.38 บาท 
2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)  จํานวนเงิน         525,515.07 บาท 
3. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย�)   จํานวนเงิน    25,117,205.60 บาท 
4. เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย�)   จํานวนเงิน           22,478.98 บาท 
5. เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจํา)   จํานวนเงิน             8,253.30 บาท 
6. ทรัพย�รับจํานําคงเหลือท้ังสิ้น 16,410 ราย  จํานวนเงิน  313,037,700.00 บาท 
7. ทรัพย�จุดจํานําเดือน ก.ค. 59  จํานวน 116 ราย  จํานวนเงิน      1,556,300.00 บาท 
8. ทรัพย�หลุดจํานําเดือน ส.ค. 59 จํานวน 158 ราย  จํานวนเงิน      2,316,950.00 บาท 

รวมยอดทรัพย�สินคงเหลือท้ังสิ้นจํานวน                 342,714,606.33 บาท 
   หนี้สิน 

1.  เงินกู@ธนาคาร ธ.ก.ส.     จํานวน  100,000,000.00 บาท 
2. เงินกู@ตั๋วสัญญาใช@เงินธนาคารกรุงไทย สาขาท?าวัง จํานวน     80,000,000.00 บาท 
3. เงินกู@ ก.บ.ท.      จํานวน       4,359,648.56 บาท 

รวมยอดหนี้สินท้ังสิ้น  184,359,648.56 บาท 
การดําเนินกิจการสถานธนานุบาล ผลประกอบการมีทรัพย�สินหมุนเวียนมากกว?าหนี้สิน เปNนจํานวนเงิน 
158,354,957.77 บาท 
  ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุญาตให@สถานธนานุบาลเทศบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กู@เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร สาขาเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือใช@
เปNนทุนหมุนเวียนรับจํานํา เปNนเงิน 50,000,000.- บาท (ห@าสิบล@านบาทถ@วน) โดยถือปฏิบัติตาม ดังนี้ 

1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก@ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 66 วรรคสอง 
2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 64/2555  สั่ง ณ  วันท่ี 31 มกราคม 2555 เรื่อง การมอบ

อํานาจให@ผู@ว?าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว?าการกระทรวงมหาดไทย ในการให@
ความเห็นชอบหรืออนุมัติให@องค�การบริหารส?วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยา กู@เงินภายใต@
กรอบวงเงินจํานวน 50 ล@านบาทถ@วน โดยจะต@องได@รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชก?อน จึงจะดําเนินการขออนุมัติจากผู@ว?าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต?อไป 

ขอได@โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณท?าน เลขานุการนายกเทศมนตรี  สถานธนานุบาลก็มี 
ประธานสภาเทศบาล ยอดทรัพย�สินท้ังสิ้นสามร@อยสี่สิบสองล@านเศษ  มีหนี้สินหนึ่งร@อยแปดสิบสี่

ล@านเศษ มียอดทรัพย�สินหมูนเวียนมากกว?าหนี้สินหนึ่งร@อยห@าสิบแปดล@านเศษ 
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เงินทรัพย�รับจํานําถึง  สามร@อยกว?าล@าน จะเห็นได@ว?าในปRจจุบันพ่ีน@อง
ประชาชนมาใช@บริการสถานธนานุบาลของเราเยอะ  จึงขอกู@เงินหมุนเวียน
เพ่ิมเติมห@าสิบล@าน  ท?านสมาชิกท?านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เพ่ิมเติม     
อีกหรือไม?ครับ   ถ@าไม?มีนะครับ   ผมจะขอป[ดอภิปราย และจะมติต?อท่ี
ประชุม  เรื่อง ขออนุมัติกู@เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�
การเกษตร สาขาเมืองนครศรีธรรมราช เปNนเงิน 50,000,000.-บาท ของ
สถานธนานุบาลท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน 15 ท?านครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  งดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล     1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปNนอันว?าในญัตติท่ี 7.12 นี้ ได@ผ?านความเห็นชอบอนุมัติต?อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ก็ถือเปNนเรื่องท่ีดี ท่ีอีกไม?ก่ีเดือนข@างหน@า  

ผู@ปกครองจะได@มาใช@บริการเพ่ิมข้ึนในช?วงเป[ดเทอม ท่ีมาจํานําทรัพย� มาใช@
เงินของเทศบาลท่ีมีดอกเบ้ียท่ีต่ํา  

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ,ามี) 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม?ครับ  มีไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ@าไม?มีกระผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท?านท่ีได@ให@ความร?วมมือ  และใน

วันนี้เราได@พิจารณาญัตติต?างๆ ของฝ;ายบริหาร  ถึง  12  ญัตติ  ต้ังแต? 10 
โมงเช@าจนถึงบัดนี้ เห็นเวลาสมควรแล@ว ญัตติต?างๆ ได@พิจารณาโดย
เรียบร@อยแล@ว ผมขอป[ดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ.2560 ในวันศุกร�ท่ี 24  กุมภาพันธ� 2560 
ขอป[ดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 
ป7ดประชุม 15.15  นาฬิกา 
 


