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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป� พ.ศ.2560 

วันจันทร&ท่ี 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห*องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

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

ผู*มาประชุม 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายวิฑูรย  อิสระพิทักษกุล  รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายประสิทธิ์  วงศพิศาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
3. นายคํานวน  โสมนิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายจักรพันธุ  จันทรเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายชัยยันต  บุญเทียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายประยูร  จิระพิบูลยพันธ  สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายปรานม  รวมพงศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายภูริทัต  รัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายพิชัย  ลี้วรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายวัชระ  อินทรมุสิก  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. พันโทวิชัย  กัลยาพงศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสรพงษ  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายสุธรรม  ทองมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสุภัค  รัตนพฤกษขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายอาวุธ  สุขันทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  
17. นายเอกรินทร  รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

ผู*ไม3มาประชุม 
1. นายเคารพ  อิสสระไพบูลย  ประธานสภาเทศบาล (ลาป:วย) 
2. นายฉัตรชัย  พรมพัตร  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
3. นายธีระวัฒน  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
4. นางสาวอมรรัตน  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
5. นายวิฑูรย  หัสภาคย   สมาชิกสภาเทศบาล (ขาด) 
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ผู*เข*าร3วมประชุม 
 ผู*บริหารเทศบาล 

1. ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสมเธียร  ภูAสันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายมนัส  พงศยี่หลBา   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายธํารงค  แรกคํานวน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายคํารพ  วงศพิศาล   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
7. นายขจรเกียรติ  แกBวทองคํา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
8. นายเอกรินทร  ระเบียบโอษฐ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
9. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

หัวหน*าส3วนราชการและเจ*าหน*าท่ีผู*ท่ีเก่ียวข*อง 
1. นายประจักษ  ทองบัว  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ  ผูBอํานวยการสํานักการศึกษา 
5. นางวชิรา  ยุพการนนท  ผูBอํานวยการสํานักการคลัง 
6. นายยงยุทธ  เหลAาเจริญเกียรติ  รักษาราชการแทน หัวหนBาสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท  ผูBอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นางอรนงค  ชูลําภู   ผูBอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางจิราภรณ  แกBวปาน  ผูBจัดการสถานธนานุบาล 
10. นายมณีศักด์ิ  จุลพรหม  หัวหนBาฝ:ายบริหารท่ัวไป 
11. นายมนตชัย  บุตรมะรัถยา  ผูBอํานวยการสAวนการผลิต 
12. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หัวหนBาฝ:ายรักษาความสงบ 
13. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหนBาฝ:ายอํานวยการ 
14. นายสุชาติ  เชาวชะตา  รก.หัวหนBาฝ:ายปHองกันฯ 
15. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 
16. นางสุกัญญา  เรืองสุวรรณ  นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 
17. นางสาวขวัญตา  แสงราวี  ผช.นักประชาสัมพันธ 
18. นางชะอBอน  สมเชื้อ   เจBาหนBาท่ีธุรการ 
19. นางศรีไพร  อมรการ   ลูกจBางประจํา 
20. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจBาหนBาท่ีธุรการ 
21. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจBาหนBาท่ีธุรการ 
22. นางสาวสุทิดา  จันทวาศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
23. นางสาวรรณดี  ทองศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
24. นางสาววรภา  ไชยวุฒ ิ  เจBาหนBาท่ีธุรการ 
25. นางสาวกรกนก  คลBายจินดา  เจBาหนBาท่ีธุรการ 
26. นางสมจิตร  มาศพงศ   เจBาหนBาท่ีธุรการ 
27. นางจิราพร  โรจนประทีป  เจBาหนBาท่ีธุรการ 
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28. นางสาวนภัสสร  สําแดงสาร  ผูBรับจBางเหมาบริการ 
29. นางสาวสุดา เสมอสา   เจBาหนBาท่ีธุรการ 
30. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจBาหนBาท่ีธุรการ 
31. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
32. นางสาวรุAงฤดี  จันทรปรีดา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
33. นายสหัส  พรหมแกBว   จพง.ปHองกันฯชํานาญการ 
34. นายพัชรากร  ขุนทอง  เจBาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
35. นางสาวธนกมล  นิตยวิมล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

 
เป6ดประชุมเวลา  10.00 น. 

นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เลขานุการสภาเทศบาล คณะผูBบริหารเทศบาล  ทAานสมาชิกสภาเทศบาล และผูBเขBารAวมประชุมสภา

เทศบาลทุกทAานครับ ขณะนี้ไดBเวลาตามกําหนดท่ีไดBแจBงเรียกไปแลBว วันนี้
เปMนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําปN พ.ศ.2560 ขอกราบเรียนเชิญทAานประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ไดBจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมตAอไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เรียนทAานนายกเทศมนตรี  คณะผูBบริหาร ทAานสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ผูBทรงเกียรติทุกทAาน และผูBเขBารAวมประชุมทุกทAานครับ ในวันนี้เปMนการ

ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN 
พ.ศ. 2560 ในขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 17 ทAาน ลา 4 ทAาน 
สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองคประชุม กระผมจะดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเปMนลําดับตAอไป  

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องท่ี 1 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN พ.ศ.2560 
   ดBวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรายงานวAา มีความจําเปMนขอใหBเรียกประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN พ.ศ.2560 ต้ังแตAวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 เปMนตBนไป มีกําหนดไมAเกิน 15 วัน 
เพ่ือพิจารณาเรื่องโอนงบประมาณรายจAายไปต้ังจAายเปMนรายการใหมA และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีตBองขออนุมัติตAอสภา
เทศบาล  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหAงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกBไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาดBวยขBอบังคับการประชุมสภาทBองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกBไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขBอ 36 (2) ผูBวAาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN 2560 ต้ังแตAวันท่ี 19 มิถุนายน 
2560 เปMนตBนไป มีกําหนดไมAเกิน 15 วัน 
  ประกาศ  ณ วันท่ี 14 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2560 
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     (นายขจรเกียรติ   รักพานิชมณี) 
       รองผูBวAาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน 
            ผูBวAาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เรื่องท่ี 2 หนังสือมอบหมายเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรี ซ่ึงประธานสภาเทศบาลไดBลงนามอนุญาตเรียบรBอยแลBว จึงเรียนใหBท่ีประชุมทราบ 

เรื่อง  ขอมอบหมายใหBเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติตAางๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN พ.ศ. 2560 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อBางถึง  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN พ.ศ.2560 

  ตามท่ีประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดBกําหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN พ.ศ.2560 ในวันจันทรท่ี 26 มิถุนายน 2560 เวลา 
10.00 น. ณ หBองประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN พ.ศ. 2560 ดังความละเอียดแจBง
แลBว นั้น 

  ขBาพเจBา จึงขอมอบหมายใหBเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติตAาง ๆ แทน
นายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN พ.ศ.2560 
ดังนี้ 

1. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติในระเบียบวาระท่ี 5 
ญัตติ 5.1 

  2. นายเอกรินทร  ระเบียบโอษฐ  เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติในระเบียบวาระ
ท่ี 5 ต้ังแตAญัตติท่ี 5.2 ถึงญัตติ 5.3 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

             (ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ) 
               นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําปN พ.ศ. 2560 ประชุมเม่ือวันจันทร

ท่ี 29  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ  หBองประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  สมาชิกทAานใดจะแกBไขเพ่ิมเติมหรือไมAครับ  ถBามีก็ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล มีหรือไมAครับ ถBาไมAมีกระผมจะปUดอภิปราย และจะขอมติท่ีประชุมในการ

รับรอง รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปN พ.ศ. 2560 
ประชุมเม่ือวันจันทรท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ หBอง
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ทAานใดเห็นชอบรายงาน
การประชุมกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  เรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกครบองคประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน   17  เสียงครับ 
 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เห็นชอบ จํานวน  17 เสียง มีสมาชิกทAานใดไมAเห็นชอบ กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือข้ึนครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  ไมAมีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ทAานสมาชิกสภาเทศบาลทAานใดงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  ไมAมี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู*ถาม 

- ไมAมี  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท*องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล*ว 

- ไมAมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องญัตติท่ีเสนอใหม3 
 



๖ 
 

ญัตติท่ี 5.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติใชBจAายเงิน
สะสมสํานักการประปา ประจําปNงบประมาณ 2560 จํานวน 5,126,000.- บาท              
(สํานักการประปา) 

นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เรียนเชิญทAานวิสุทธิ์  บุญชูวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ไดBแถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
 
นายวิสุทธิ์  บุญชชูวงศ&   ทAานประธานท่ีเคารพ  ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผมนายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ไดBรับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี ใหBแถลงญัตติตAอท่ีประชุมสภา ดังจะกราบเรียน
ดังตAอไปนี้ 

ญัตติ 

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        19 มิถุนายน 2560 
เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติใชBจAายเงินสะสมสํานักการประปา ประจําปNงบประมาณ 2560 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
  ขBาพเจBาขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติใชBจAายเงินสะสมสํานัก              
การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 5,126,000.- บาท             
(หBาลBานหนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันบาทถBวน) เพ่ือจAายเปMนเงินสมทบคAาปรับปรุงและวางทAอเมนประปา                 
จากโรงกรองน้ําทวดทองถึงสามแยกทุAงขAา (ถนนกะโรม) ระยะทางไมAนBอยกวAา 1,208 เมตร เปMนเงิน 
8,626,000.- บาท (แปดลBานหกแสนสองหม่ืนหกพันบาทถBวน)     

  ตามท่ีสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดBดําเนินกิจการประปา เพ่ือผลิตและ
จําหนAายน้ําประปาใหBกับประชาชนท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางสAวน ซ่ึงมีผูBใชBน้ํารวมกวAา 
38,000 ราย นั้น ในปYจจุบันระบบทAอเมนสAงจAายน้ําประปาในถนนหลายสาย เปMนทAอปูนแบบเกAา ท่ีมีอายุการ
ใชBงานมากกวAา 50 ปN ซ่ึงมีปYญหาทAอประปาแตก รั่ว ไมAสามารถรับแรงดันน้ําไดB เกิดน้ําสูญเสียและปYญหา
น้ําประปาขุAนแดงตามมา อีกท้ังโรงกรองน้ําประตูชัยประสบปYญหาขาดแคลนน้ําดิบในชAวงฤดูแลBง เนื่องจาก  
โรงสูบน้ําดิบหัวทAาเปMนท่ีรับน้ําดิบสุดทBายของคลองทAาดี หรือในกรณีทAอน้ําดิบจากหัวทAาเกิดแตกรั่ว จึงตBอง
เชื่อมระบบการสAงน้ําประปาจากโรงกรองน้ําทวดทองซ่ึงมีกําลังการผลิตมากและมีแหลAงน้ําสํารองจาก                
หลายบAอสAงตรงไปยังถังน้ําใสโรงกรองน้ําประตูชัยโดยเชื่อมกับทAอ GRP ขนาด 500 มม. บริเวณสามแยกทุAงขAา                    
(ถนนกะโรม) เพ่ือใหBมีน้ําประปาเพียงพอ ไมAสAงผลกระทบตAอประชาชนผูBใชBน้ําในการอุปโภค บริโภค เนื่องจาก
สํานักการประปา ไดBของบประมาณปรับปรุงระบบทAอเมนจAายน้ําประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช               
ท่ีต้ังถนนยมราช ตําบลทAาวัง วงเงิน 7,639,600.- บาท (เจ็ดลBานหกแสนสามหม่ืนเกBาพันหกรBอยบาทถBวน)                
โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจAายเงินสะสมสํานักการประปาสมทบ 4,139,600.- บาท (สี่ลBานหนึ่งแสน-
สามหม่ืนเกBาพันหกรBอยบาทถBวน) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตามมาตรการลงทุนรAวม
ระหวAางรัฐบาลและองคกรปกครองสAวนทBองถ่ิน (Matching Fund) เปMนเงิน 3,500,000.- บาท (สามลBานหBา
แสนบาทถBวน) และจังหวัดไดBแจBง ใหBทราบตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชดAวนท่ีสุด ท่ี นศ 0023.3/ว 261 



๗ 
 

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 ปรากฏวAาโครงการดังกลAาวเทศบาลไดBรับสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการ 
จากจังหวัด เรียบรBอยแลBว  

 ดังนั้น สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ  
จากเดิมมาเปMนโครงการใหมA และขออนุมัติใชBจAายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 5,126,000.- บาท (หBาลBานหนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันบาทถBวน) 
เพ่ือจAายเปMนเงินสมทบโครงการใหมA คAาปรับปรุงและวางทAอเมนประปาจากโรงกรองน้ําทวดทองถึงสามแยกทุAงขAา               
(ถนนกะโรม) ระยะทางไมAนBอยกวAา 1,208 เมตร เปMนเงิน 8,626,000.- บาท (แปดลBานหกแสนสองหม่ืนหกพัน-
บาทถBวน) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปN (พ.ศ. 2560 – 2562) ซ่ึง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรBอยละ 25 แลBว สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีเงิน
สะสมท่ีสามารถนําไปใชBจAายไดB จํานวน 14,082,568.69 บาท  (สิบสี่ลBานแปดหม่ืนสองพันหBารBอยหกสิบ
แปดบาทหกสิบเกBาสตางค)  

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาดBวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สAวนทBองถ่ิน พ.ศ.2541 แกBไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ขBอ 29 ความวAา “การแกBไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจAายในหมวดคAาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกAอสรBางท่ีทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกAอสรBางใหBเปMนอํานาจอนุมัติของสภาทBองถ่ิน” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
วAาดBวยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสAวน
ทBองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกBไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ขBอ 89 ความวAา “องคกรปกครองสAวนทBองถ่ิน
อาจใชBจAายเงินสะสมไดB โดยไดBรับอนุมัติจากสภาทBองถ่ินภายใตBเง่ือนไขดังตAอไปนี้  

 (1)  ใหBกระทําไดBเฉพาะกิจการซ่ึงอยูAในอํานาจหนBาท่ีขององคกรปกครองสAวนทBองถ่ิน  
          ซ่ึงเก่ียวกับดBานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปMนการเพ่ิมพูนรายไดBขององคกร 
  ปกครองสAวนทBองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรBอนของประชาชน ท้ังนี้ 
  ตBองเปMนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสAวนทBองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2)  ไดBสAงเงินสมทบกองทุนสAงเสริมกิจการขององคกรปกครองสAวนทBองถ่ินแตAละประเภทตาม 
ระเบียบแลBว 

 (3)  เม่ือไดBรับอนุมัติใหBใชBจAายเงินสะสมแลBว องคกรปกครองสAวนทBองถ่ินตBองดําเนินการกAอหนี้
  ผูกพัน ใหBเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมAเกินหนึ่งปNถัดไป หากไมAดําเนินการภายในระยะเวลา 
  ท่ีกําหนดใหBการใชBจAายเงินสะสมนั้น เปMนอันพับไป 

ขอไดBโปรดนําเสนอตAอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตAอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 

 



๘ 
 

นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ขอบคุณทAานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทAาน วิสุทธิ์  บุญชูวงศ  
ประธานสภาเทศบาล  สําหรับญัตติท่ี 5.1 ทAานสมาชิกสภาทAานใดประสงจะอภิปราย เชิญครับ  

เม่ือไมAมีสมาชิกสภาเทศบาลทAานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม กระผมอยากจะ
เรียนทAานนายกเทศมนตรี ใหBผูBท่ีมีอํานาจหนBาท่ี ท่ีเก่ียวขBองกับญัตตินี้ไดBมา
ชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือเปMนความชัดเจน เรียนเชิญทAานนายกเทศมนตรี ครับ 

 
ผศ. เชาวน&วัศ  เสนพงศ&   กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี กระผม ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ก็

ขอใหBทAานผูB อํานวยการสํานักการคลัง ไดBชี้แจงเ พ่ิมเติมในสAวนของ
รายละเอียด เพ่ือจะไดBทําความเขBาใจ และถBาจะใหBเขBาใจเพ่ิมข้ึนก็ใหBทAาน
มนตชัย ทําหนBาท่ีเรื่องประปาในขณะนี้ ชี้แจงครับ 

 
 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล   ครับเรียนเชิญครับ เขBาใจวAาทAานนายกเทศมนตรี มอบหมายใหB  
ประธานสภาเทศบาล ทAานผูBอํานวยการสํานักการคลัง ชี้แจงเรื่องของงบประมาณ และทAาน          

มนตชัย ชี้แจงเรื่องของรายละเอียดเทคนิคในการกAอสรBาง เชิญครับ 
 
นางวชิรา  ยุพการนนท&  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ คณะทAาน 
ผู*อํานวยการสํานักการคลัง ผูBบริหาร และผูB เขBารAวมประชุมทุกทAาน ดิฉันนางวชิรา  ยุพการนนท 

ผูBอํานวยการสํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอนําเรียนใหB
ทAานประธานสภาไดBทราบรายละเอียด เดิมนั้นเทศบาลไดBนําเรื่องนี้เขBาสูA
สภาครั้งหนึ่งแลBว เปMนการขอจAายขาดเงินสะสมบริเวณถนนยมราช 
หลังจากนั้นทางจังหวัดก็ไดBสAงไปท่ีรัฐบาลกลาง และรัฐบาลกลางไดBมี
หนังสือแจBงกลับมาวAาใหBเทศบาลสมทบเงินสะสม ยอดแรกประมาณเจ็ด
ลBานเศษ รัฐบาลจAายสมทบสามลBานหBา และสํานักประปาเราตBองจAายสบทบ 
4 ลBานเศษ ในระหวAางท่ีเราไดBสAงเรื่องไปยังกรมสAงเสริมการปกครองสAวน
ทBองถ่ิน  ปรากฏวAาทางจังหวัดไดBมีงบประมาณใหBเราวางทAอระบายประปา 
ประมาณ 25 สาย วงเงิน 145 ลBานบาท  ซ่ึงถนนยมราชก็เปMนถนนสาย
หนึ่ง อยูAในวงเงิน 145 ลBานบาท หลังจากเทศบาลไดBรับแจBง คณะผูBบริหาร
จึงหารือรAวมกันวAาเพ่ือไมAใหBงบประมาณตัวนี้ตกไป ก็เลยใหBเทศบาลรีบ
ดําเนินการสAงโครงการใหBแลBวเสร็จ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงใน
โครงการนั้นจะประกอบไปดBวยรายงานการประชุมสภาเทศบาลท่ีอนุมัติใหB
จAายเงินสะสมเพ่ือไปสมทบ หลังจากท่ีไดBหารือกัน ทางสํานักการประปาก็
ไดBมีโครงการใหมAข้ึนมา ซ่ึงสักครูAทAานมนตชัย ก็จะชี้แจงรายละเอียดใหB
ทราบเปMนท่ีมาท่ีไปของโครงการนี้ ถามวAาทําไมในสAวนของเทศบาลจึงไมA
ดําเนินการ เงินสะสมของเทศบาลท่ีจะใชBไดBมีอยูAประมาณ 24 ลBาน แตAใน
การขอเงินไป ทางกรมสAงเสริมไดBบังคับวAาจะตBองใหBเทศบาล กันเงินเดือน
พนักงานไวBจAาย 3 เดือน ซ่ึงขณะนี้เงินเดือนท่ีเรากันไวBจAาย 3 เดือนอยูAท่ี 
99 ลBานบาท ซ่ึงคํานวณแลBวทางจังหวัดก็แนะนําวAา เทศบาลไมAควรจะขอ



๙ 
 

ไป เพราะเขาไมAอนุมัติ ก็เปMนท่ีมาวAา เม่ือเราไปเช็คในสAวนของสํานักการ
ประปา ซ่ึงในสํานักการประปา ซ่ึงมีเงินสะสมอยูAถึง 14 ลBาน จะมียอดกัน
เงิน 6 ลBาน ซ่ึงเปMนเงินเดือนและคAาตอบแทน ก็จะมีเงินเหลือท่ีจะจAายขาด
เงินสะสมไดB ก็เลยเปMนท่ีมาของวันนี้วAา เพ่ือไมAใหBเงินท่ีเราไดBรับมา 3 ลBาน
บาท ตกไป จึงขอมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหมAขอเปลี่ยนแปลงในวันนี้ 
ขอนําเรียนใหBทAานประธานสภา และทAานสมาชิกสภาไดBรับทราบ และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล   ครับก็ขอขอบคุณทAานผูBอํานวยการสํานักการคลัง มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ทAานใดจะสอบถามในประเด็นท่ีทAานผูBอํานวยการสํานักการคลังไดBชี้แจง 

หรือไมAครับ ถBาไมAมีผมขอเชิญทAานมนตชัย มาชี้แจงเรื่องของระบบการ
กAอสรBางครับ  ขอเชิญครับ 

 
 
นายมนต&ชัย  บุตรมะรัถยา   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติทุกทAาน 
ผู*อํานวยการส3วนการผลิต ขออนุญาตกลAาวยBอนนิดหนึ่ง ความเปMนมาเปMนไปของโครงการนี้ โครงการ

อันนี้วางทAอจากโรงกรองทวดทองมาโรงน้ําประตูชัย ตรงถนนทุAงขAา 7 
เหตุผลความจําเปMนท่ีโครงการนี้ไดBเกิดข้ึนมา ผมไดBคุยกับทีมงานประปา อีก
สAวนหนึ่งจากประสบการณ อีกสAวนหนึ่งจากชาวบBานท่ีไดBรับความเดือดรBอน
จากน้ําประปา ในสAวนท่ีโรงใดโรงหนึ่งมีปYญหา หรือขาดแคลน โรงเรามี 2 
โรงคือโรงกรองประตูชัย และโรงกรองทวดทอง เดิมทีเรามีทAอ GRP ทAอ        
ไฟเบอร นะครับ ขนาด 500 มิลลิเมตร ท่ีเราวางอยูAในปN 2552 เปMน
ครุภัณฑท่ีเรามีอยูAแลBว ผมเองก็ไดBมีประสบการณในเรื่องของน้ําประปา ท่ี
เราขาดแคลนน้ํา ประสบปYญหา ซ่ึงในปYจจุบันเราไดBแกBปYญหาการขาด
แคลนน้ํามาในระดับหนึ่งแลBว เราไดBมาวิเคราะหวAาทําอยAางไร ใหBทAอสAงน้ํา
โรงกรองทวดทองและโรงกรองประตูชัยท้ังสองโรงไดBเชื่อมตAอกันไดBในระบบ
ทAอ ตอนนี้เรายังไมAไดBเชื่อมโยงในการสAงน้ําโดยตรง จึงเกิดแนวคิดนี้ข้ึนมา 
เพราะเดิมเปMนทAอสAงน้ําจากประตูชัยมาทวดทองในระบบประปา จึงไดBมี
แนวคิดดัดแปลงทAอเสBนนี้เปMนทAอสAงน้ํา จากทวดทองไปประตูชัย หรือ 
ระหวAางประตูชัยสามารถสAงไปโรงกรองทวดทอง ซ่ึงมาปรับปรุงทAอในระบบ
ทAออีกนิดหนAอย จึงเกิดโครงการนี้ข้ึนมาโดยวางทAอขนาด 400 มิลลิเมตร 
ทAอ PVC จากโรงกรองทวดทองวิ่งออกจากขBางหลังของโรงกรองมาท่ีถนน
ทุAงขAา 7 และมาท่ีถนนทุAงขAา ตัดถนนกะโรม แถวท่ีซAอมรถของทวดทอง         
เพ่ือเหตุผลโรงกรองทวดทองมีปYญหาเก่ียวกับน้ํากรณีท่ีเกิดเหตุ ทAอแตก 
ไฟดับตAางๆ เราก็รีเลยน้ําจากประตูชัยมาไดB ประเด็นท่ี 2 กรณีท่ีประตูชัยมี
ปYญหา เราก็สามารถสAงน้ําจากโรงกรองทวดทองไปไดB ดBวยเหตุผลอันนี้จึง
เกิดโครงการนี้ข้ึนมาครับ ขออนุญาตกราบเรียนเบ้ืองตBนครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  มีสมาชิกทAานสมาชิกสภาทAานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมAครับ  



๑๐ 
 

ประธานสภาเทศบาล เม่ือไมAมี ขอบคุณทAานมนตชัยครับ กระผมจะปUดอภิปราย และจะขอมติตAอ
ท่ีประชุม เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติใชBจAายเงินสะสมสํานัก
การประปา ประจําปNงบประมาณ 2560 จํานวน 5,126,000.- บาท 
ของสํานักการประปา  ทAานสมาชิกสภาทAานใดเห็นชอบ อนุมัติญัตตินี้กรุณา
ยกมือข้ึนครับ  
 

นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกครบองคประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ  จํานวน  17  เสียง ครับ 
 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล   มีสมาชิกสภาทAานใดไมAเห็นชอบ กรุณายกมือข้ึน 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมAมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ทAานสมาชิกสภาเทศบาล ทAานใดงดออกเสียงกรุณายกมือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมAมี 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เปMนอันวAาในญัตติท่ี 5.1 นี้ ท่ีประชุมสภาแหAงนี้ใหBเห็นชอบจํานวน   
ประธานสภาเทศบาล  17  เสียง ครับ   
 
 ญัตติท่ี 5.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจAาย 

ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจAายรายการใหมA หมวดคAาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และประเภทครุภัณฑสํานักงาน เปMนเงิน 
251,300.-บาท (สํานักการคลัง) 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เรียนเชิญทAานเอกรินทร  ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติครับ 
 
นายเอกรินทร&  ระเบียบโอษฐ&  ขอบคุณครับทAานประธานครับ เรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทAานสมาชิกผูBทรงเกียรติ ทAานผูB เขB ารAวมประชุมสภาครับ  กระผม              

นาย เอกรินทร   ระ เ บียบโอษฐ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ไดBรับมอบหมายจากทAานนายกเทศมนตรีใหBแถลงญัตติตAอ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังตAอไปนี้ครับ 

 
 



๑๑ 
 

ญัตต ิ

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

15  มิถุนายน พ.ศ.2560 

เรื่อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจAาย  ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจAายเปMนรายการใหมA 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ขBาพเจBาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจAาย  ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปต้ังจAายเปMนรายการใหมA  จํานวน  10 รายการ  ในหมวดครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และครุภัณฑสํานักงาน ของสํานักการคลัง  เปMนเงิน   251,300.- บาท (สองแสนหBาหม่ืนหนึ่งพันสามรBอย
บาทถBวน) 

โดยโอนลดจากงบประมาณรายจAายประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560   แผนงานงบกลาง   
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ  ประเภทเงินบําเหน็จลูกจBางประจํา   จํานวน  251,300.- บาท (สองแสนหBาหม่ืน   
หนึ่งพันสามรBอยบาทถBวน) 

สํานักการคลัง   มีความจําเปMนตBองซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชB
บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี และการปฏิบัติงานของสํานักการคลัง   เนื่องจากมีการขยายหBองทํางาน
และ มีปริมาณผูBชําระภาษีมากข้ึน 

ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจAายประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจAาย
เปMนรายการใหมA  จํานวน  10 รายการ   เปMนเงินท้ังสิ้น   251,300.- บาท  (สองแสนหBาหม่ืนหนึ่งพันสาม
รBอยบาทถBวน)   ตามรายละเอียดแนบทBายญัตตินี้ 

 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาดBวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สAวนทBองถ่ิน พ.ศ.2541  และท่ีแกBไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 ขBอ 27  “การโอน
เงินงบประมาณรายจAายในหมวดคAาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกAอสรBาง ท่ีทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน
หรือโอนไปต้ังจAายเปMนรายการใหมA  ใหBเปMนอํานาจอนุมัติของสภาทBองถ่ิน” 

 ขอไดBโปรดนําเสนอตAอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตAอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูBเสนอ 
(ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล   ขอบคุณทAานเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล สําหรับญัตติท่ี 5.2 นี้  ทAานสมาชิกทAานใดท่ีจะประสงคจะอภิปราย          

ในญัตตินี้ กรุณายกมือข้ึนครับ  ถBาหากไมAมีสมาชิกสภาเทศบาลทAานใด
ประสงคจะอภิปราย กระผมขอปUดอภิปรายและจะขอมติตAอท่ีประชุม  เรื่อง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจAาย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 ไป
ต้ังจAายรายการใหมA หมวดคAาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เปMนเงิน 251,300.-บาท (สํานักการคลัง) 
ทAานสมาชิกสภาเทศบาลทAานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ทAานประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกครบองคประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ จํานวน  17 เสียง ครับ 
 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  มีทAานสมาชิกสภาทAานใดไมAเห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมAมี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ทAานสมาชิกสภาทAานใดงดออกเสียง กรุณายกมือข้ึนครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมAมี  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เปMนอันวAาในญัตติท่ี 5.2 นี้ สภาแหAงนี้ใหBความเห็นชอบอนุมัติ  
ประธานสภาเทศบาล จํานวน  17 เสียง ตAอไปเปMน ญัตติท่ี 5.3 
 

ญัตติท่ี 5.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจAายขาดเงิน
สะสมเพ่ือสAงคืนใหBสํานักงานทBองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 585,121.-บาท 
(สํานักการคลัง) 

นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เรียนเชิญทAานเอกรินทร  ระเบียบโอษฐ เลขานุการ  
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี แถลงญัตติตAอสภา ครับ 
 
นายเอกรินทร&  ระเบียบโอษฐ&  ขอบคุณครับทAานประธานครับ เรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ ทAานผูB เขBารAวมประชุมสภาครับกระผม              

นาย เอกรินทร   ระ เ บียบโอษฐ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ไดBรับมอบหมายจากทAานนายกเทศมนตรีใหBแถลงญัตติตAอ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังตAอไปนี้ครับ 



๑๓ 
 

 
ญัตต ิ

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

14  มิถุนายน พ.ศ.2560 

เรื่อง   ขออนุมัติจAายขาดเงินสะสมเพ่ือสAงคืนใหBสํานักงานทBองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ขBาพเจBาขอเสนอญัตติขออนุมัติจAายขาดเงินสะสม  จํานวน  585,121.- บาท  (หBาแสนแปด
หม่ืนหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ดบาทถBวน)  เพ่ือสAงคืนใหBสํานักงานทBองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดBรับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2557   เปMนจํานวนเงิน  4,005,241.- บาท   (สี่ลBานหBาพันสอง
รBอยสี่สิบเอ็ดบาทถBวน)  และไดBทําการเบิกจAายไปจํานวน  3,420,120.- บาท  (สามลBานสี่แสนสองหม่ืนหนึ่ง
รBอยยี่สิบบาทถBวน)  คงเหลือยอดเงิน จํานวน  585,121.- บาท  (หBาแสนแปดหม่ืนหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ด
บาทถBวน)  ซ่ึงในปNงบประมาณ พ.ศ.2557  ฝ:ายการเงินและบัญชี  สAวนบริหารงานคลัง  สํานักการคลัง  ไดB
โอนเงินเหลือจAาย  จํานวน  585,121.- บาท  (หBาแสนแปดหม่ืนหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ดบาทถBวน)   เขBาเปMน
เงินสะสมไปแลBว     เ ม่ือวันท่ี  30 กันยายน 2557   เนื่องจาก สํานักตรวจเงินแผAนดินจังหวัด
นครศรีธรรมราชไดBเขBามาทําการตรวจและต้ังขBอสังเกตจากการตรวจสอบ  โดยเสนอแนะใหBเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชนําเงินเหลือจAาย  จํานวน  585,121.- บาท  (หBาแสนแปดหม่ืนหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ดบาท
ถBวน)  สAงคืนใหBสํานักงานทBองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพราะถือเปMนลาภมิควรไดBของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ดังนั้น  เพ่ือใหBเปMนไปตามระเบียบ  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงขอ
อนุมัติจAายขาดเงินสะสม  จํานวน  585,121.- บาท  (หBาแสนแปดหม่ืนหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ดบาทถBวน)  
ตAอสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพ่ือสAงคืนใหBสํานักงานทBองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  และรายงานใหB
สํานัก ตรวจเงินแผAนดินจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ  และขอเรียนใหBทราบวAา  ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม 
2560  เทศบาลฯ มีเงินสะสมท่ีนําไปบริหารไดB  จํานวน  24,247,310.01  บาท  (ยี่สิบสี่ลBานสองแสนสี่
หม่ืนเจ็ดพันสามรBอยสิบบาทหนึ่งสตางค)  ตามรายงานยอดเงินสะสมแนบทBายญัตตินี้ 

 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาดBวยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสAวนทBองถ่ิน พ.ศ.2547  แกBไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558  หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนAายหนี้สูญ 

  ขBอ 94 กรณีองคกรปกครองสAวนทBองถ่ินไดBรับเงินรายรับและตAอมามีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรไดBภายในกําหนดอายุความ  ใหBองคกรปกครองสAวนทBองถ่ินถอนคืนเงินรายรับ  โดยถือปฏิบัติ
ตามขBอ 95 และขBอ 96 

 ขBอ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามขBอ 94  ใหBตรวจสอบและมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(1) เหตุผลความจําเปMนในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําสAงเปMนเงินรายรับท่ีนําสAงแลBว 
(2) หลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวขBองอ่ืนๆ เชAน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจBาง คําขอ

คืนเงินคAาซ้ือเอกสาร หนังสือแจBงใหBรับผิดชดใชBจากการละเมิด เปMนตBน 



๑๔ 
 

ขBอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ  ใหBปฏิบัติดังนี้ 

(1) ขอเงินคืนภายในปNงบประมาณท่ีรับเงิน  เม่ือตรวจสอบแลBวเห็นวAาถูกตBองใหBจAายคืนเงิน
รายรับดังกลAาว  โดยตBองไดBรับอนุมัติจากผูBบริหารทBองถ่ิน 

(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปNงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลBวเห็นวAาถูกตBอง ใหB
องคกรปกครองสAวนทBองถ่ินจAายขาดเงินสะสมไดBโดยตBองไดBรับอนุมัติจากสภาทBองถ่ิน  

 ขอไดBโปรดนําเสนอตAอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตAอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     ผูBเสนอ 

(ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ขอบคุณทAานเลขานุการครับ สําหรับญัตติท่ี 5.3  มีทAานสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลทAานใดประสงคจะขออภิปรายญัตตินี้เชิญ ครับ  เชิญทAาน

คํานวน โสมนิล ครับ 
  
นายคํานวน  โสมนิล  กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้ผมอยากใหB ผูBอํานวยการสํานักการคลัง มาเรียนชี้แจงวAาใชBยังไงเหลือ 

ผมไมAคAอยเขBาใจเทAาไหรA ขอบคุณครับ 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ทAานนายกครับ ทAานคํานวน โสมนิล อยากใหBทAานผูBอํานวยการ 
ประธานสภาเทศบาล สํานักการคลังมาเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม กับสมาชิกสภาครับ 
 
ผศ.เชาวน&วัศ  เสนพงศ&  ทAานประธานสภาท่ีเคารพ ผม ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายก- 
นายกเทศมนตรี เทศตรีนครนครศรีธรรมราช ผมเห็นชอบครับท่ีทAานสมาชิกสภา ทAานคํานวน           

ผูBทรงเกียรติ อยากทราบขBอเท็จจริง ผมม่ันใจครับวAาไมAใชAทAาน สท.คํานวน     
คนเดียวท่ีอยากทราบอยากเห็น อยากจะไดBยินเสียงจากผูBอํานวยการสํานัก  
การคลัง วAาเราอยูAกันยังไงท่ีใชBเงินแลBวยังมีคงเหลือ เพราะท่ีอ่ืนมักจะไมAพอกัน 
แตAของเรานี่เหลือ ก็หมายความวAา ไมAวAาจะเปMนสAวนหนึ่งท่ีเปMนคAาอาหารเด็ก 
เพราะฉะนั้นเพ่ือความกระจAางแจBง และเพ่ือใหBเขBาใจมากยิ่งข้ึน เห็นชอบครับ 
อยากจะใหBทAานผูBอํานวยการสํานักการคลัง ทAานวชิรา ไดBชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เรียนเชิญทAานผูBอํานวยการสํานักการคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางวชิรา  ยุพการนนท&  เรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ  และทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ  
ผู*อํานวยการสํานักการคลัง ทAานผูBบริหาร และผูBเขBารAวมประชุมทุกทAาน ดิฉันนางวชิรา  ยุพการนนท 

ผูBอํานวยการสํานักการคลัง ขอเรียนชี้แจงใหBทราบถึงญัตติดังกลAาวดังนี้นะคะ
เม่ือ งบประมาณ 2559,  2558, 2557, 2556, เดิมนี้เทศบาลไดBรับเงิน
จัดสรร เขาเรียกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค เม่ือเรารับเงินมาแลBวเราจะใชB



๑๕ 
 

จAาย ไมAเก่ียวกับเทศบัญญัติเรานําเขBาสภาท่ีเราต้ังไวB เม่ือเรารับมาแลBวเราต้ัง
เปMนเงินฝาก เงินอุดหนุนอุดหนุนระบุวัตถุประสงคเพ่ือจAายเปMนเงินเดือนครูเด็ก
เล็ก  หลังจากนั้นในปN 2556, 2557, 2558, 2559 ก็เปMนเงินฝากมาตลอด 
ปรากฏวAาในปN 2557 ทางสAวนกลางไดBสAงเงินจัดสรรมาใหBกับเรา ปรากฏวAา มี
รายรับสูงกวAารายจAาย  อยูA 585,000 บาท  แตAกAอนหนBานั้นนะคะ เขาก็มี
หนังสือสAงเงินใหBสAงคืนเงินของเบ้ียผูBสูงอายุ วAาถBาเงินเหลือจAายใหBสAงคืน
สํานักงานจังหวัดนะคะ แตAเงินศูนยเด็กเล็กนั้นไมAมีหนังสือสั่งการ วAาใหBสAงคืน 
สํานักงานตรวจเงินแผAนดินไดBเขBามาตรวจเม่ือปNงบประมาณ พ.ศ.2558 ก็ต้ัง
ขBอสังเกตวAา ในเม่ือเงินระบุวัตถุประสงคอ่ืนๆ สAงคืน ก็ใหBเทศบาลสAงคืนเงินตัว
นี้ดBวย ซ่ึงในขณะนั้น ในระบบทางบัญชีสํานักการคลัง เงินท่ีเหลือจAายไดBโอน
เงินเขBาไปเปMนเงินสะสมท้ังหมด จะยกมาใชBในปNงบประมาณถัดไปไมAไดB         
ทางสํานักการคลังก็ไดBโอนเงินตามระบบบัญชี เขBาไปเปMนเงินสะสม เงินสะสม
ตัวนี้ก็คือเงินฝากธนาคารท่ียังเหลืออยูAนะคะ เม่ือสํานักงานตรวจเงินแผAนดิน 
เขBามาตรวจก็ติงวAาในเม่ือเบ้ียผูBสูงอายุนั้นมีหนังสือสั่งการมา เงินระบุ
วัตถุประสงคอ่ืนๆ ก็ใหBถือปฏิบัติเชAนเดียวกัน ก็ไดBนําเรียนกับสํานักงานตรวจ
เงินแผAนดินแลBววAา เม่ือเราไดBนําเงินเขBาเปMนเงินสะสมแลBว เราก็จะตBองขอ
อนุมัติจAายขาดเงินสะสมจากสภา เพ่ือใหBเปMนไปตามระเบียบ หรือลาภท่ีมิควร
ไดBของทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และในการคืนครั้งนี้เราไมAตBองเสีย
ดอกเบ้ีย ปกติถBาคําสั่งศาลเราจะตBองเสียดอกเบ้ีย รBอยละ 7.5 แตAวAาเม่ือเปMน
ทางระบบบัญชี กับเงินจัดสรรท่ีสAงมา เราก็จะคืนตามยอดท่ีเราไดBโอนเงินเขBา
เปMนเงินสะสมแลBวเทAาน ั้น ในปNงบประมาณ 2560 ท่ีผAานมา ทAานสมาชิก
สังเกตนะคะวAา เงินเดือนครู เงินชAวยเหลือเด็กเล็ก เงินผูBชAวยครูเด็กเล็ก  เงิน
เบ้ียผูBสูงอายุ เบ้ียผูBพิการ ไดBเขBามา เขาเรียกวAาเงินอุดหนุนท่ัวไป เลือกทําตาม
ภารกิจของเทศบาล เงินเม่ือกAอนหนBานี้นั้น จะเปMนเงินกําหนดวัตถุประสงค ใน
ปN 2560 ถBาเราใชBจAายมีเงินเหลือก็จะตกไปเปMนเงินสะสมโดยอัตโนมัติ ไมAตBอง
คืนแตAถBาเงินขาดเทศบาลจะตBองนําเงินรายไดBมาใชBจAาย  เพ่ือใชBจAายใหBกับเบ้ีย
ท่ีขาดนะคะ  เชAนถBาเขาโอนเงินครูศูนยเด็กเล็กมาขาด เทศบาลก็จะตBอง
รับผิดชอบ แตAถBาโอนมาเกินก็ใหBตกเปMนเงินรายไดBของเทศบาล ซ่ึงเริ่มต้ังแตAปN 
2560 เปMนตBนไป คะ ก็ขอนําเรียนใหBทAานสมาชิกสภาไดBทราบคะ ขอบคุณคะ 

 
 นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ครับ ขอบคุณครับ มีทAานสมาชิกสภาทAานใด เรียนเชิญทAานคํานวน 
ประธานสภาเทศบาล  โสมนิลครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล  กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ผอ.คลัง ชี้แจงก็พอจะ

เขBาใจในการเบิกจAายของทางราชการ แตAทีนี้ท่ีผมถามเนี่ยคือเงินท่ีเราใชBเหลือ 
เงินศูนยเด็กเล็ก อยากใหB ผอ.สํานักศึกษา มาชAวยตอบหนAอยครับ วAาเงินก็
ไมAใชAมาก เราใชBยังไงถึงเหลือ อยากใหB ผอ.สํานักการศึกษาตอบครับ พ่ีนBอง
ประชาชนจะไดBเขBาใจ และรับทราบดBวย ขอบคุณครับ 

 



๑๖ 
 

นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เชิญทAานนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผศ.เชาวน&วัศ  เสนพงศ&  ทAานประธานสภาท่ีเคารพ ผมผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศ- 
นายกเทศมนตรี มนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับก็ตัวแทนสํานักการศึกษาวันนี้มีใครสAงตัวแทน 

ท่ีประชุมแทนหรือมีใครพอทราบเรื่องนี้ ซ่ึงขBาราชการประจําทAานปลัดคงจะรูB
ทุกเรื่องเก่ียวกับการบริหารจัดการ ระเบียบตAางๆ เชิญทAานปลัดครับ แทนทAาน 
ผอ.สมหวัง ซ่ึงทราบวAาติดประชุมเรื่องลูกเสือ อยูAท่ีชั้น 4 ครับ ขอบคุณมาก
ครับทAานประธาน 

 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เชิญทAานปลัดเทศบาล นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประจักษ&  ทองบัว   กราบเรียนทAานประธานสภา ทAานสมาชิกสภา และผูBเขBารAวมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกทAานครับ ตามท่ีญัตติดังกลAาวนะครับ เปMนเงินเดือน หมวดเงินเดือนของครู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นะครับ ไมAไดBเปMนเงินของนม หรือเงินอาหารกลางวัน ซ่ึง
เปMนเงินเดือนท่ีเหลือจAาย ท่ีเขาระบุวAาถBาเหลือจAายตBองสAงคืนสํานักงานทBองถ่ิน
จังหวัด นะครับ เราก็ถือปฏิบัติตามระเบียบนะครับ คนละหมวดกับเงินนม 
และอาหารกลางวัน เรียนเพ่ือทราบครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ครับ ก็ชัดเจน โปรAงใสดีนะครับ เปMนเงินเหลือจAายจากเงินอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล เฉพาะกิจ เงินเดือนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของปNงบประมาณ 2557 มีทAาน

สมาชิกสภาเทศบาลทAานใดประสงคจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไมAครับ  เม่ือไมAมีทAานสมาชิกสภาเทศบาลทAานใดประสงคจะอภิปราย 
กระผมจะไดBขอปUดการอภิปราย และจะขอมติตAอท่ีประชุมสภาแหAงนี้ จะไดB
ขอมติตAอท่ีประชุมสมาชิกสภา เรื่อง  ขออนุมัติจAายขาดเงินสะสมเพ่ือสAงคืน
ใหBสํานักงานทBองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 585,121.-บาท (สํานักการ
คลัง) ทAานสมาชิกสภาเทศบาลทAานใด เห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณายก
มือข้ึนครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ทAานประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน  17  เสียง ครับ 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ทAานสมาชิกทAานใดไมAเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมAมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๑๗ 
 

นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ทAานสมาชิกสภาทAานใดงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   งดออกเสียง ไมAมี ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เปMนอันวAาญัตติท่ี 5.3 นี้ท่ีประชุมผAานความเห็นชอบอนุมัติ จํานวน  
ประธานสภาเทศบาล  17  เสียงครับ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ*ามี) 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  มีสมาชิกทAานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไมAครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญทAานเลขานุการสภา ทAานประสิทธิ์  วงศพิศาล ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูBทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล ทAานผูBบริหารและผูBเขBารAวมประชุมทุกทAาน กระผมประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิก

สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต 4 ครับ กAอนอ่ืนก็ตBองขอชื่นชมและ
แสดงความยินดีกันทAานนายก และก็ทีมบริหารสํานักการประปาทุกทAาน       
ท่ีน้ําประปาในปYจจุบันนี้ท่ีดีข้ึนอยAางผิดหูผิดตา  ผมเองมีความสุขกับการเขBา
หBองน้ําเปMนอยAางมาก และก็ลดภาระการถูหBองน้ําผมลงไปเยอะ ผมวAาในรอบ
สามสี่สิบปNท่ีผAานมาน้ําประปาเราไมAเคยใสอยAางนี้มากAอน  ผมวAาน้ําประปาของ
เรามีคุณภาพใกลBเคียงกับน้ําของการประปาสAวนภูมิภาค ถึงแมBจะขุAนบBางแตAไมA
เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะใสเปMนปกติ จะมีเสียงบAนอยูAบBางก็คือท่ีทAานขอปรับคAาน้ํา 
แตAเสียงบAนนี้ก็หมดไปครับ เพราะความใสของน้ําไปกลบไดB และผมขอชมเชย
ทAานท่ีทAานตัดสินใจดBวยตัวทAานเองทําประกาศปรับอัตราคAาน้ํา ซ่ึงทุกคนก็เห็น
ดBวย ซ่ึงถBาวันนั้นทAานทําเปMนเทศบัญญัติเขBาสภา สภาก็ใหBความเห็นชอบอยูA
แลBว เพราะเราก็เห็นความจําเปMนของสํานักการประปา ท่ีบริหารกิจการมาโดย
ไมAมีกําไร จนปYจจุบันนี้ก็ดีวันดีคืนนะครับทAาน เสียงบAนเหลAานี้มันก็เงียบไป  
ตรงนี้ตBองขอชื่นชมทAานวAา ท่ีทAานบริหารจัดการไดBอยAางดี  สําหรับทAานผูBฟYงถBา
มีขุAนอะไรอยูAบBางก็ไดBแจBงครับ อยAาบAนอยูAฝ:ายเดียว สํานักการประปาเขามี
หนAวย BEST ท่ีสามารถไปบริการไดB 24 ชั่วโมง หรือทAอแตกอะไรก็ตามเขาก็
จะทําทันที แตAก็มีเสียงบAนอยูAอีกจากสถานศึกษา ผมขอนําเรียนปรึกษาทAาน
ประธานสภาวAาในเรื่องนี้ถBาทAานแบAงผูBใชBน้ําออกเปMนกลุAมก็จะเปMนประโยชน
อยAางยิ่ง แตAอยAางไรก็ตามคAาน้ําท่ีทAานปรับข้ึน ก็ยังถูกกวAานครหลวงและการ
ประปาสAวนภูมิภาคมากครับ แตAผมเคยเปMนผูBบริหารสถานศึกษามากAอน และ
ทAานนายกก็เปMนมากAอน ทAานก็ทราบดีวAา สถานศึกษาทุกสังกัด ไมAวAาภาครัฐ 
เทศบาล หรือเอกชน เขาคงไมAสามารถหาเงินพิเศษมาจากท่ีอ่ืนๆ ไดB ถBาหาก็
มันจะเปMนเรื่องเหมือนขAาวดัง เหมือนกับโรงเรียนในกรุงเทพอีกแหละครับ มัน
ก็ลําบากใจ มันก็อึดอัด อยAางบางโรงเรียนท่ีผมเปMนคณะกรรมการสถานศึกษา



๑๘ 
 

อยูA เปMนสถานศึกษาขนาดใหญA ใชBน้ําต้ังแตA 400 หนAวยข้ึนไป ซ่ึงมันก็มีไมAก่ี
โรงนะครับในเขตเทศบาล วAาเขาหนักมาก และโรงเรียนท่ีผมเปMนกรรมการอยูA
เขาก็บAนกันครับ วAาคAาสาธารณูปโภค ตอนนี้คAาไฟก็ไมAพออยูAแลBว มาเจอคAาน้ํา
อีกวันนั้นผมเขBารAวมประชุม ทAานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ถามวAา
คุณทํางบประมาณคAาสาธารณูปโภค แคA 6 เดือน แลBว 6 เดือนหลังคุณจะใชB
อะไร เขาบอกวAาไปตายเอาดาบหนBา ถBามีคนบริจาคจะไดBใชBไฟ หรือน้ํา ถBาไมAมี
ก็คงสิ้นบุญนะครับ ความจริงในการทํางบประมาณประจําปNตBองทําท้ัง 12 
เดือน เขาบอกวAาถBาไปลดตรงนั้นตรงนี้ มันก็จะกระทบตAอคุณภาพของการจัด
การศึกษาอีก มันก็ทําไมAไดBอีกครับ ฉะนั้นในความคิดสAวนตัวผม ใครAเรียนทAาน
ประธาน เพ่ือขอความเมตตาจากทAานนายก ใหBพิจารณาทบทวนอัตราคAาน้ํา
สําหรับสถานศึกษาทุกสังกัด เพราะแมBแตAภาษีเงินไดB สถานศึกษาก็ไมAตBองจAาย 
รวมท้ังสถานศึกษาเอกชนดBวย ไมAเหมือนองคกรอ่ืน เพราะรัฐสAงเสริมและ
สนับสนุนใหBมีการบริหารจัดการศึกษาใหBมีคุณภาพ มาชAวยชาติกันหรือถBาทAาน
จะพิจารณาทบทวนเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญAท่ีใชBน้ําต้ังแตA 400 หนAวย
ข้ึนไป ก็คงจะไมAกระทบอะไรเทAาไหรA  สAวนอ่ืนก็คงไมAรBองเรียนอะไร                        
ยิ่งโรงเรียนเอกชนท่ีเปMนมูลนิธิ ไมAสามารถเก็บเงินอ่ืนๆไดBเลยนอกจากเงิน
อุดหนุนรายหัวท่ีรัฐจัดใหB มันก็ไมAคAอยจะพอนะครับทAานประธาน ตรงนี้ถBาทAาน
นายกไดBพิจารณาทบทวนก็จะเปMนประโยชนอยAางยิ่งตAอการศึกษาของเรานะ
ครับ แตAถBาทAานยืนยันในหลักการเดิมก็ไมAเปMนไร ก็ตBองด้ินรนกันตAอไป ผมเอง
เปMนกรรมการสถานศึกษา ก็คงจะตBองเดือดรBอนกันตามลําดับ ก็ตBองเรี่ยไรพวก
ผมนะครับ  ฉะนั้นตAอไปกรรมการสถานศึกษาขนาดใหญAคงหายากครับ ใครก็
ไมAอยากเปMน ตรงนี้กระผมขอเรียนปรึกษานะครับทAานประธานท่ีเคารพ ไมAใชA
วAาทําอะไรโดยพละการของผมเองนะครับ และในสAวนตรงนี้ผมขอชมเชยดBวย
จริงใจเลยครับ วAาน้ําของเรานี้ดีวันดีคืนครับ และถBาเปMนไปไดBถBาทAานจะปรับ
อีกขอใหBแจBงลAวงหนBานิดหนึ่งครับ ในใบเสร็จวAาเราจะปรับปNนั้นปNนี้  เพราะ
เทียบคุณภาพน้ําแลBวกับภูมิภาคใกลBเคียงแลBวนะครับ ใสมาก ใสมากครับ ผม
ขอแสดงความยินดีกับสํานักการประปาดBวยครับ เพ่ือนสมาชิกก็คงเห็นดBวย 
สAวนท่ียังขุAนอยูAบBางก็โดยเหตุผลบางประการ ผมเคยเจอมีอยูAเคสหนึ่งเขามาแจBง
วAาน้ําไมAไหล ทําไมเปMนอยAางนั้น ประปาเขาก็ไปดูปรากฏวAากBอนหินเขBาไปอุด
อยูAในทAอน้ําครับ เปMนไปไดBครับเพราะตอนท่ีทAอแตกหินเขBาไป เขาเอาหินออก
น้ําก็ไหล อันนี้ผมฝากเรียนทAานประธานเปMนขBอคิด ถBาทAานไดBทบทวนก็เปMนสิ่ง
ท่ีดีนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ครับก็เปMนขBอเสนอของทAานประสิทธิ์  วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เขต 4 ก็เปMนขBอเสนอท่ีดี ไมAใหBเปMนท่ีเดือดรBอนของสถานศึกษาตAางๆในเขต

เทศบาล มีสมาชิกทAานอ่ืนจะประสงคอภิปรายหรือไมAครับ ทAานคํานวน  
โสมนิล นะครับ 

 
 
 



๑๙ 
 

นายคํานวน   โสมนิล  กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2  ก็ขอ

ชื่นชมเรื่องน้ํา แตAท่ีผมอยากใหBชี้แจงจาก ผอ.ประปา  เพราะวAาทราบวAา จริง
เท็จอยAางไร ใหBพูดใหBประชาชนไดBยินวAา ถBาใชBน้ําไมAเกิน 20 หนAวย ฟรีจริง
หรือไมA จริงเท็จอยAางไร ถBามันไปข้ึนไปข้ึนตอนก่ีหนAวยความจริง ถBาไมAเกิน 20 
หนAวยเราจะไดBออกประกาศใหBประชาชนทราบ ไดBชAวยกันประหยัดน้ํา จริงเท็จ
อยAางไร ผมขอใหB ผอ.ประปา ชี้แจงดBวยครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เก่ียวกับเรื่องของระบบประปา สมาชิกทAานใดมีความเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล จากทAานคํานวน โสมนิลหรือไมAครับ ถBาไมAมี ทAานนายกครับ ทAานคํานวน 

อยากใหBมีการชี้แจงเรื่องคAาน้ําประปา ใหBกับทAานสมาชิกและพ่ีนBองประชาชน
ไดBรับทราบ เชิญครับ 

 
ผศ.เชาวน&วัศ  เสนพงศ&  ทAานประธานสภาท่ีเคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ กระผม 
นายกเทศมนตรี ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ

ทAาน  สท.ประสิทธิ์  สท.คํานวน  ปYญหาเรื่องน้ําประปานี้เปMนปYญหาท่ี
หมักหมม ท่ีมายาวนานพอๆ กับขยะ อาจจะนานกวAาขยะดBวยซํ้าไป เราก็
มาแกBไขกัน ปรับจุดอAอนแตAละจุด มาถึงวันนี้ก็สาหัสพอสมควร กวAาจะ
มาถึงจุดนี้ไดB เพราะวAาเราเปMนองคกรท่ีไมAเคยคิดคBากําไรใหBมาก เพียงแตAวAา
ทําอยAางไรใหBอยูAไดB แตAประปาทุกวันนี้เราขาดทุนเดือนละเปMนลBาน สาเหตุ
มาจากคAาน้ําประปาท่ีถูกท่ีสุด และเราก็ไมAมีเงินอุดหนุนพิเศษอะไรท้ังสิ้น
นอกจากเก็บรายไดBจากคAาน้ําประปา ประเด็นท่ีสองหนี้สินท่ีเราจะตBองจAาย  
ไมAใชAชุดผมนะครับ เปMนชุดกAอนจากผม ไมAใชAชุดพวกเราท่ีนั่งกันอยูAทุกวันนี้
หลายรBอยลBาน กูBมาก็ตBองผAอนไป ผมก็จนปYญญาทํายังไงจะปรับปรุงใหBดีข้ึน
แตAไมAสามารถแกBไดB แบงคไมAใหBกูBแลBว ของเกAายังไมAคืนจะไปกูBของใหมAไดB
อยAางไร  ไดBหาหรือกับ ผอ.สํานักการคลัง ผอ.สํานักการประปา กับหัวหนBา
สAวนทุกสAวน ในการบริหารจัดการ เพราะเราประชุมกันทุกวันพุธ วAาจะทํา
อยAางไรไมAใหBเกิดปYญหามากนัก แมBจะซ้ือทAอประปาอยAางดี 4 เมนต 4 มุม
เมือง สี่เขตก็ยังไมAมีปYญญาซ้ือ จําเปMนตBองขอรBองไปยังจังหวัด ขอรBองไปยัง
รัฐบาลขอเงินอุดหนุนนะครับ วันนี้พูดใหBทAานฟYงทีละประเด็นครับวAา          
ในเรื่องสถานศึกษานั้นผมเห็นใจครับ แตAสถานศึกษาก็ใหBเห็นใจเทศบาล
ดBวยครับวันนี้เราลําบากจริงๆ ถBาเราพอปลดหนี้ปลดสินกันไปไดBบBาง เลี้ยง
ตัวเองไปไดBบBาง ผมวAาเราก็จะนําเขBาสูAคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ไมAมีปYญหา
ครับสิ่งไหนท่ีพวกผมทําไดB คณะกรรมการทําไดB ชAวยไดBเราชAวยกัน ผมมี
คณะกรรมการหนึ่งชุดประกอบไปดBวยปลัดเทศบาลและก็ ผอ.สํานัก ผอ.
กอง ชAวยกันคิดเรื่องนี้ ผมไมAไดBนิ่งนอนใจ และสิ่งท่ีจะตอบ ในตอนนี้ท่ีเรา
ลําบากมา สท.คํานวน แนAนอนครับในสAวนท่ีใชBไมA เกิน 20 ไมA ข้ึนไมA
กระดุกกระดิกเลยเรื่องคAาใชBจAาย ผมบอกกับทAานวAาเราข้ึนเพียงเล็กนBอย 
อยAาพูดวAาข้ึนเลย เราปรับราคา เราชAวยกันเพ่ือใหBการประปาเทศบาลของ
เราอยูAไดB เพ่ืออไมAใหBมีหนี้สินลBนพBนตัว วันนั้นเราคงไดBชAวยกันใหBเทศบาล
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ของเราอยูAไดB และก็น้ําท่ีสะอาดข้ึนเราก็ไดBชAวยกัน คุณดิเรกฤทธิ์ มาชAวยเรา 
6 7 เดือน ทAานก็กลับไป คุณมนตชัยก็ไดBมาชAวยตAอตอนหลัง เราไดBทAาน
รองนายกท่ีเอาจริงเอาจัง นั่งดูงานอยูAสี่ปNหBาปNเลยมารับผิดชอบเรื่องงาน
ประปา ก็ไดBศึกษาทAานไมAไดBนิ่งเฉย ครับวันนั้นทAานเปMนเลขาอยูA มาบอกผม
พยายามศึกษาถBาทําไดBมาบอกผม ผมก็ใหBทําเลย เพราะทุกคนทําไดB ผมเชื่อ
วAาทุกคนทําไดB เพียงแตAวAายังไมAถึงเวลาเทAานั้นเอง นี่คือสิ่งท่ีมีผลสําเร็จ
จนถึงทุกวันนี้ ตBองขอขอบคุณทAาน สท. ท้ังสองทAานนะครับ และก็หลายๆ
ทAาน ประธานชุมชนหลายๆ ชุมชนน้ําก็ใสข้ึนดีข้ึน ครับเราก็พยายาม
ปรับปรุงไปเรื่อย และก็นอกจากนั้นเราไดBรับเงินอุดหนุนงบประมาณของ
จังหวัด 140 ลBาน โดยท่ีงบประมาณเหลAานั้นเปMนของจังหวัด แตAเราไดB
เฉพาะเนื้องานตัวงานก็คือทAอ เขาประกวดราคากันท่ีทBองถ่ิน ท่ีจังหวัด          
ในวันท่ี 9 นี้ก็เสร็จทุกกระบวนงาน ไดBผูBรับจBางเปMนเรื่องของจังหวัดครับ 
ผูBรับจBางทําเสร็จก็ไปเบิกกันท่ีโนAนครับ ไมAไดBเก่ียวอะไรกับเรา แบบเดียวกัน
คลBายๆ กับท่ีศาลหลักเมืองครับ เราไมAไดB ถือเงินเลย เราไดBเนื้องาน 
เพราะฉะนั้นใหBพ่ีนBองประชาชนท่ีอยูAทางบBานไดBเขBาใจจุดนี้ดBวย ผมเชื่อวAา 
140 ลBานนั้นสามารถเปลี่ยนทAอเมนตไดBแนAนอนภายในหนึ่งปNนี้ และก็
เหลือจากซอยตAางๆ วันนี้ก็บอกกับทAานประธาน และก็สมาชิกสภาผูBทรง
เกียรติ วAาทางประปา กับสํานักการชAาง รAวมมือกันสํารวจถนนหนทางตAอไป
วAา ซอยไหน หรือถนนไหน ท่ีประปาชํารุด หรือถนนชํารุด นานแลBวก็จะไดB
ทําคูAกัน โดยไมAตBองขุดแลBวขุดอีก ทําถนนเสร็จแลBวมาขุดประปา แลBวก็ทํา
ถนนอีกมันจะเสียเวลา ก็วันนี้สํานักการชAางกับสํานักการประปาจับมือกัน
แกBปYญหาสิ่งเหลAานี้จะไดBสมบูรณทุกประการ เปMนการแบAงเบาภาระ คูAท่ีมัน
ไมAสัมพันธกัน  มียี่สิบกวAาซอย  20 ท่ีทําการสํารวจ และคงจะสําเร็จอีก
หลายสิบซอย และจะทําการสํารวจไปเรื่อยๆ ไมAวAาจะเปMนถนนเสBนใหญAหรือ
ตามซอยตAางๆ ครับ ตBองขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งวAา 20 หนAวยท่ีสท.คํานวน 
ถามมานั้นไมAกระทบครับ และก็ถBาใครใชBไมAถึงก็ไมAเดือดรBอนครับ แตAถBาพอ
เทศบาลของเราอยูAไดB มีสภาพคลAองดีข้ึนกวAาเดิม โดยท่ีไมAหวังกําไร สิ่งนั้น
คAอยพิจารณาตามรายละเอียดตามสัดสAวนของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง แตA
ผมก็ไมAไดBนิ่งนอนใจ จะนําเขBาหารือใหB และผมเชื่อม่ันวAาทางสํานักการคลัง 
และการคลังของสํานักการประปา ก็จะสามารถชี้แจงสภาพคลAองของ
เทศบาลไดBภายในไมAก่ีเดือนขBางหนBา วAาเปMนผลอยAางไร สิ่งท่ีผมภูมิใจคือเรา
ทําเพ่ือเทศบาลของเราทุกคน ไมAวAาจะเปMน สท. ผูBบริหาร หรือพนักงาน
เทศบาลของเราทุกทAาน   ขอบคุณมากครับทAานประธานครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ขอบคุณทAานนายกเทศมนตรี มีทAานสมาชิกสภาทAานใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล ในเรื่องอ่ืนๆหรือไมAครับ เม่ือไมAมีในวันนี้เราไดBมีการประชุมสภาเทศบาล

นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปN พ.ศ. 2560 ในวันจันทร
ท่ี 26 มิถุนายน 2560 ครบตามระเบียบวาระการประชุมเรียบรBอยแลBว 
ถือวAาเปMนประโยชนอยAางยิ่งใหBกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท้ังขBอ



๒๑ 
 

ซักถามของสมาชิกตAางๆ ก็ไดBขBอกระจAางทุกเรื่องแลBว เม่ือครบระเบียบวาระ
การประชุมแลBวผมขอปUดอภิปราย ขอปUดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ป6ดประชุม 11.10 น. 
 


