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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� พ.ศ. 2561 

วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ&  พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห*องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

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

ผู*มาประชุม 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายเคารพ  อิสสะไพบูลย�  ประธานสภา 
2. นายวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายคํานวน  โสมนิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายฉัตรชัย  พรมพัตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชัยยันต�  บุญเทียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�  สมาชิกสภา 
9. นายปรานม  รวมพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายพิชัย  ลี้วรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายวัชระ  อินทรมุสิก  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. พันโทวิชัย  กัลยาพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสุธรรม  ทองมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายอาวุธ  สุขันทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  
17. นายเอกรินทร�  รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

ผู*ไม4มาประชุม 
1. นายธีระวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
2. นายภูริทัต  รัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายวิฑูรย�  หัสภาคย�   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
4. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
5. นางสาวอมรรัตน�  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
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ผู*เข*าร4วมประชุม 
 ผู*บริหารเทศบาล 

1. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายไสว  เขียวจันทร�   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ�ยี่หล>า   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายธํารงค�  แรกคํานวน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

หัวหน*าส4วนราชการและเจ*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  เหลBาเจริญเกียรติ  รักษาราชการแทน หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผู>อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม 
10. นางอรนงค�  ชูลําภู   ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสาวจิราภรณ�  แก>วปาน  ผู>จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผู>อํานวยการสBวนควบคุมการกBอสร>างฯ 
13. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา  ผู>อํานวยการสBวนการผลิต 
14. นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ  ผู>อํานวยการสBวนการบริหารการศึกษา 
15. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หัวหน>าฝFายรักษาความสงบ 
16. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน>าฝFายอํานวยการ 
17. นางเกศแก>ว  ศิริวัฒน�   หัวหน>าฝFายสBงเสริมการทBองเท่ียว 
18. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงานชํานาญการ 
19. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์   นิติกรชํานาญการ 
20. นางสาวจินตนา  เกรียงเดช  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
21. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจ>าหน>าท่ีธุรการ 
22. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจ>าหน>าท่ีธุรการ 
23. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
24. นายสหัส  พรหมแก>ว   เจ>าพนักงานปGองกันฯชํานาญงาน 
25. นางสาวนภัทรสร  สําแดงสาร  เจ>าหน>าท่ีธุรการ 
26. นางสมจิตร�  มาศพงศ�   เจ>าหน>าท่ีธุรการ 
27. นางสาวสุดา เสมอสา   เจ>าหน>าท่ีธุรการ 
28. นางสาวกรกนก  คล>ายจินดา  เจ>าหน>าท่ีธุรการ 
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29. นางศรีไพร  อมรการ   ลูกจ>างประจํา 
30. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
31. นางสาวรุBงฤดี  จันทร�ปรีดา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
32. นางสาวรรณดี  ทองศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
33. นางสาวธนกมล  นิตย�วิมล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
34. นางสาวกิตติยา  ระหังภัย  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
35. นายอธิพงศ�  สิงห�บํารุง 
36. นายวุฒิศักด์ิ  สมเชื้อ 
37. นายปฐมพงศ�  วิชิตวรคุณ 
38. นายมณทัพ  ปวัตร 
39. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี 
40. นางสาวสุกัญญา  ละหมาด 
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เป6ดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   กราบเรียนทBาน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เลขานุการสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  

ทBานเลขานายกเทศมนตรี และเพ่ือนสมาชิกสภา ทBานผู>บริหาร ผู>เข>ารBวมการ
ประชุมทุกทBาน วันนี้เปJนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK พ.ศ. 2561  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล           
มาประชุมครบองค�ประชุม ขอเรียนเชิญทBานประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตBอไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เรียนทBานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกทBาน และผู>เข>ารBวมประชุมสภาเทศบาล  

วันนี้เปJนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปK พ.ศ.2561  สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมขณะนี้ 16 ทBาน          
มีลากิจ 3 ทBาน ผมจะเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทBานเข>ารBวมกิจกรรมแหBผ>าข้ึนธาตุ เนื่องในวัน
มาฆบูชา วันท่ี 1 มีนาคม 2561  
1.2 เรื่องผลการติดตามการแก>ไขปNญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
นําเสนอในท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําปK พ.ศ. 2561 ประชุมเม่ือวันจันทร� ท่ี 22 มกราคม 2561               
เวลา 10.00 น. ณ ห>องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

สมาชิกสภาเทศบาลทBานใดจะแก>ไขเพ่ิมเติมหรือไมBครับ  ถ>ามีก็ขอเรียนเชิญ
ได>โปรดยกมือครับ     

   ถ>าไมBมีกระผมขอปPดการอภิปราย และจะขอมติท่ีประชุมในการรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปK 
พ.ศ.2561 ประชุมเม่ือวันจันทร� ท่ี  22 มกราคม 2561  เวลา 10.00 น.               
ณ ห>องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ทBานสมาชิกสภาเทศบาล
ทBานใดเห็นชอบรายงานการประชุมขอได>โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  สมาชิกครบองค�ประชุม  รับรอง จํานวน 15 เสียง ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เห็นชอบรับรอง จํานวน  15 ทBาน มีสมาชิกสาภาเทศบาลทBานใด 
ประธานสภาเทศบาล  ไมBเห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
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นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  ไมBมีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  งดออกเสียง  1 ทBาน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  งดออกเสียง 1 ทBาน คือทBานปรานม นะครับ เปJนอันวBาสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ ประจําป� พ.ศ.2561 แต4ละสมัย

และแต4ละสมัยมีกําหนดก่ีวัน และกําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ           
สมัยแรก ประจําป� พ.ศ. 2562 และมีกําหนดก่ีวัน 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  การกําหนดจะมี 2 ชBวง ชBวงแรกกําหนดประชุมสมัยสามัญ ประจําปK   
ประธานสภาเทศบาล 2561 ชBวงท่ี 2 กําหนดวันประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปK พ.ศ. 2562 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอกําหนดวันประชุมในแตBละสมัย 
 
นายจักรพันธุ& จันทร&เขียว  กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพกระผมนายจักรพันธุ� จันทร�เขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 ขอเสนอวันกําหนดสมัย

ประชุม ประจําปK พ.ศ. 2561 
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแตB 1 พฤษภาคม      
พ.ศ. 2561  มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแตB 1 สิงหาคม        
พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแตB 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน 
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK พ.ศ. 2562 เริ่มต้ังแตB 1 กุมภาพันธ�   
พ.ศ. 2562 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน  ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอผู>รับรองตามท่ีทBานจักรพันธุ� เสนอด>วยครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ทBานเลขาสภาฯ ต>องบอกชื่อหรือไมB 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  ต>องบอกชื่อครับ กระผมจดบันทึกเรียบร>อยแล>ว 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู>รับรองคนท่ี 1 นายคํานวน  โสมนิล 
    ผู>รับรองคนท่ี 2 นายชัยยันต�  บุญเทียม 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  มีสมาชิกทBานใดเสนอเปJนอยBางอ่ืน หรือไมBครับ ถ>าไมBมีกระผม 
ประธานสภาเทศบาล จะขอมติท่ีประชุมนะครับ ตามท่ีทBานจักรพันธุ� จันทร�เขียว  ได>เสนอ กําหนด

วันสมัยประชุม  
1. สมัยสามัญ ประจําปK พ.ศ. 2561 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปK   
    พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแตB 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน  
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปK พ.ศ. 2561  เริ่มต้ังแตB 1 สิงหาคม          
    พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มต้ังแตB 1 
    พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน 

 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK พ.ศ. 2562 เริ่มต้ังแตB 1 กุมภาพันธ�   
 พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน   ทBานสมาชิกสภาทBานใดเห็นชอบ
กรุณายกมือครับ 
 

นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  เรียนทBานประธานสภาฯ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ   
เลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 16 เสียง ครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบกรุณายกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  ไมBมีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล  

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล  ไมBมีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล  

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เปJนอันวBาเห็นชอบเอกฉันท�นะครับ ผมจะพูดเลBนๆ นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 2561 เราอาจจะไมBเลือกต้ัง 2562 เลือกต้ังแนBๆ ตอนนี้เรากําหนดสมัย

ประชุมลBวงหน>า หวังวBาทุกทBานคงจะกลับมาครบนะครับ หลังจากการ
เลือกต้ัง เพราะมันเอาแนBนอนไมBได>กับการเลือกต้ังของประชาชน บทท่ีเขา
ชอบเขาก็ชอบ ถ>าเขาไมBชอบเขาก็ไมBชอบ เพราะฉะนั้นทําดีนะครับทําดีแล>ว
ทBานจะได>กลับมาแนBนอน ขอให>ทุกทBานโชคดี ขBาวก็ออกมาหลายกระแส    
วBากลางปK พ.ศ. 2561 บ>าง ปK พ.ศ. 2562 บ>าง แตBนักการเมืองต>องพร>อม
สําหรับการเลือกต้ังทุกวินาที ผมเลือกต้ังครั้งแรกปK พ.ศ. 2528 อยูBในวง
การเมืองมาตลอด นับกิโลท่ีเดินผมวBาเปJนหม่ืนแล>วครับ ผมไมBชอบอยูBบ>าน 
ชอบปNRนจักรยานกับเดิน รถยนต�ขับน>อยยกเว>นมาธุระในเมืองจริงๆ เวลาเดิน
หรือปNRนจักรยานเขาเรียกเราได>ยิน รถยนต�ไมBได>ยินหรอกครับ ผมอวยพรให>
ทุกคนได>กลับมาครบนะครับ ผมเองปKนี้อายุยBางเข>าหกสิบห>าชักจะแกBข้ึน        



� 

 

ทุกวัน เปJน ส.ท. ต้ังแตBอายุสามสิบ ครึ่งชีวิตกวBาๆ เว>นวรรคครั้งหนึ่ง เชิญครับ
ทBานรองวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล  

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เรียนทBานประธานสภาเทศบาล เม่ือสักครูBทBานประธานสภาบอกวBา  
รองประธานสภาเทศบาล การประชุมขอให>รวบรัด เพราะฉะนั้นผมขอให>เข>าประเด็นขอให>เข>าสูBระเบียบ

วาระท่ี 4 ครับ ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  พอดีผมพูดให>เด็กๆ ฟNงนิดหนึ่ง โอเคครับตBอไปเปJนระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู*ถาม 

กระทู*ถามท่ี 1 เรื่อง การวางทBอเมน งบอุดหนุนของผู>วBาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช (นายคํานวน  โสมนิล) 

เชิญทBาน คํานวน โสมนิล  อBานกระทู> ครับ 
 

นายคํานวน  โสมนิล   กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกทBานครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 ในวันนี้

ผมต้ังกระทู>ถามเรื่องการวางทBอเมนประปางบอุดหนุนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช กBอนจะต้ังกระทู>ถามผมขอขอบพระคุณทBานผู>วBาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้ ท่ีได>ตั้งงบประมาณมาเสริม มาอุดหนุนเราให>ได>
มีทBอเมนใหมBนะครับ  

  กระทู* 

ท่ีทําการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  วันท่ี  8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2561 

เรื่อง  ขอเสนอกระทู>ถาม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข>าพเจ>าขอต้ังกระทู>ถามรองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรธีรรมราช
เรื่องการวางทBอเมน งบอุดหนุนของผู>วBาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังตBอไปนี้ 

  สืบเนื่องจากขณะนี้ ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได>วBาจ>างผู>รับเหมาเดินทBอเมน ด>วย
งบอุดหนุน 144 ล>านบาท  ขออภัยนะครับผมพิมพ�ตกไปหนึ่งล>าน ท่ีจริง 145 ล>าน ของผู>วBาราชการจังหวัด 
เปJนทBอเมน ความยาวท้ังหมดประมาณ 50 กิโลเมตร ครอบคลุมท่ัวท้ังเขตเทศบาลฯ และได>กําลังดําเนินการอยูBนั้น 
ซ่ึงประชาชนร>องเรียนวBาการขุดและไมBดําเนินการลาดยางแอลฟNลก�ติกเม่ือฝNงกลบเสร็จในทันทีทําให>การจราจรไมB
สะดวกในการสัญจรไปมา และร>านจําหนBายสินค>าได>รับความเดือดร>อน 

1. ในสัญญารับจ>างเหมานี้ มีระยะเวลาดําเนินการแล>วเสร็จ ต้ังแตBวันท่ีเทBาไหรB ถึงวันท่ีเทBาไหรB 
และบริษัทอะไรเปJนผู>รับเหมา 
จะให>ผมถามหมดเลย หรือจะให>ถามเปJนข>อๆ นั่งกBอนแล>วคBอยถามใหมBครับทBานประธาน 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทีละข>อก็นBาจะดีนะครับ จะได>ตอบเปJนข>อๆ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล   ครับทBานประธานครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานรองวิฑูรย� อิสระพิทักษ�กุล มีอะไรเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมวิฑูรย� อิสระพิทักษ�กุล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 การต้ังกระทู>ถาม 

ผู>ตั้งกระทู>ถามต>องอBานกระทู>และต>องอBานจนจบ ทางฝFายบริหารถึงจะมาตอบ
กระทู>ครับ ไมBใชBการอภิปรายในลักษณะการเสนอญัตติครับ ก็ขอกราบเรียน
ทBานประธานสภาไว>ด>วยความเคารพ ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ผมวBามันคงไมBผิดระเบียบอะไรมากมายนักนะครับ ผมวินิจฉัยได>วBา 
ประธานสภาเทศบาล  ขอให>ฝFายบริหารมาตอบในข>อท่ี 1 กBอน ทBานจะให>ใครมาตอบเชิญครับ 
 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กระทู>ถามท่ี 1 ผมมอบหมายให> รักษา
ราชการแทนผู>อํานวยการสํานักประปาเปJนผู>ตอบครับ 
  

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญคุณมนต�ชัย บุตรมะรัถยา เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายมนต&ชัย  บุตรมะรัถยา  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ ทBานผู>บริหาร 
ผอ.ส4วนการผลิต และผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมมนต�ชัย บุตรมะรัถยา ผู>อํานวยการสBวนการ

ผลิต รักษาราชการแทนผู>อํานวยการสํานักการประปา ก็ได>รับความไว>วางใจ
ได>รับมอบหมายให>รักษาราชการแทนผู>อํานวยการสํานักการประปาเม่ือวันท่ี 
5 กุมภาพันธ� 2561 ได>รับมอบหมายมาตอบกระทู>ในข>อ 1 ของทBาน ส.ท. 
จริงๆแล>วโครงการนี้ชื่อโครงการขยายเขตวางทBอเมนประปาภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และกBอสร>างถังน้ําใสโรงกรองทวดทอง ก็เปJน
ชื่อโครงการนะครับ สําหรับงานแล>วเสร็จ ตามสัญญาจ>างลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2560 โดยเริ่มปฏิบัติงานต้ังแตBวันท่ี 27 กรกฎาคม - 22 
มกราคม 2561 รวม 180 วัน และได>มีการขยายสัญญา ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2561 ขยายสัญญาจ>างต้ังแตBวันท่ี  23 มกราคม 2561 – 15 
พฤษภาคม 2561 ขณะนี้ งานแล>ว เสร็จประมาณห>าสิบเปอร� เ ซ็นต�          
โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเปJนผู>วBาจ>างห>างหุ>นสBวนจํากัดบุญชอบการประปา 
ขอตอบในข>อท่ี 1 ครับ 



	 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานคํานวน ถามตBอครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  อีก 2 ข>อ ผมถามคราวเดียวเลยนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล  2.  การขุดวางทBอเมนท้ังหมดดังกลBาว มีการวางทBอขนาดเทBาไหรBบ>าง 

3.  ตามสัญญาจ>างนั้น ในการดําเนินการขุดวางทBอเมน ได>ระบุในสัญญาวBา 
จะให>ดําเนินการขุดวางทBอเมน เสร็จท้ังหมดแล>วคBอยลาดยางแอลฟNลท�ติก 
ซBอมถนนให>เหมือนเดิมหรือวBาขุดวางฝNงทBอเมนเปJนโซนๆ แล>วลาดยาง             
แอสฟNลท�ติกซBอมถนนปPดทับเปJนโซนๆกBอนมีการตรวจรับงานจ>างเปJนงวดๆไป 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานมนต�ชัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

 
นายมนต&ชัย  บุตรมะรัถยา  กราบเรียนทBานประธานสภาครับ สําหรับข>อ 2 เรื่องขนาดทBอ ก็ขอ 
ผอ.ส4วนการผลิต เพ่ิมเติมวBาเปJนทBอ PVC ขนาด 13.5 ก็คือทนแรงดันได> 13.5 เปJนทBอ PVC 

สีฟGาๆ นะครับ ขนาดท่ีใช>วางมีขนาด 300 มิลลิเมตร ขนาด 12 นิ้ว และ 
150 มิลลิเมตร หรือขนาด 6  นิ้ว เปJนทBอ PVC คุณภาพเกรดท่ีดีท่ีสุด        
ขออนุญาตนําเรียนให>พวกเราทุกทBานและก็ผู>ใช>น้ําทุกทBานได>สบายใจ เปJนทBอ
ท่ีมีความหนาทนแรงดันได>สูง เปJนทBอ 300 มิลลิเมตร และ 150 มิลลิเมตร  

สําหรับในข>อท่ี 3 เรื่องการวางทBอ ถ>าเราไปดูในสัญญา เนื้องาน
ท้ังหมดจริงๆ แล>วมันมีอยูBจํานวน 6 งวด ในการขุด วาง กลบ ซBอมถนน
ท้ังหมด อยูBในสัญญาท้ังหมดผู>รับจ>างจะต>องคืนพ้ืนท่ีให>ผู>สัญจรไปมาได>
สะดวก คือมีการปูแอสฟNลท� หรือคอนกรีต ตามท่ีได>วางไป หลายทBาน       
คงจะเห็นวBาทําไมวางแล>วไมBปูแอสฟNลท� ทันที จริงๆแล>วมันมีกระบวนการอยูB 
เพราะวBายกตัวอยBาง 300 มิลลิเมตร วางทBอแล>วต>องมีการประสานทBอ          
หัวท>าย ประสานทBอหัวท>ายเสร็จก็จะมีการลงทรายเปJนการรองทBอกBอน 
เหตุผลท่ีลงทรายกBอนเพราะ เรากันการกระแทก เราวางบนผิวจราจรจะมีรถ
วิ่งไปมา จะใช>ทรายในชั้นแรก ชั้นท่ีสองก็จะปูด>วยหินคลุก และก็ปูเอสฟNลท� 
ตามมาตรฐานของการซBอมแซมถนน และจากการประชุมเม่ือวันจันทร�          
ท่ีผBานมาท่ีจังหวัด ผมก็ได>ขอความรBวมมือในสBวนของผู>รับจ>างให> เริ่ม
ดําเนินการในถนนท่ีมีการทดสอบน้ําเรียบร>อยแล>ว เขารับปากวBาวันท่ี 5      
เขาจะเริ่ม เริ่มปูแอสฟNลท� ถนนกะโรมเปJนสายแรก เพราะต>องมีการทดสอบ
แรงดันในทุกๆสายท่ีมีการวางทBอประปา เม่ือการทดสอบเรียบร>อย ก็จะมีการ
ซBอมแซมถนนให>เรียบร>อย และรวดเร็วท่ีสุด ผมเองได>รับมอบหมายจาก
ผู>บริหารให>ดูแลประชาชน ให>ได>รับความเดือดร>อนให>น>อยท่ีสุด ก็ขอกราบ
เรียนทBานตามกระทู>ท่ีถามมาครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานคํานวน มีอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมB 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายคํานวน  โสมนิล  ครับ ก็ได>รับความเข>าใจตามสมควรนะครับ จะได>บอกชาวบ>านถูก 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะฝากวBา ผมไมBทราบใครดูแลเรื่องชั่วโมงเรBงดBวน เราไมBต>องไปเซฟ

ให>ผู> รับเหมาเขาหรอกครับ ทําตอนกลางคืนนะครับ ทําตอนหัวรุB งๆ           
เราต>องการทBอจริง แตBเปJนความเดือดร>อน ชาวบ>านบBนเหมือนกัน รถวิ่ง           
ไมBสะดวกอะไรอยBางนี้ กลางคืนนBาจะทํา ผมขอฝากไว>ด>วยใครท่ีมีอํานาจ          
ไปบอกผู>รับเหมาวBาอยBาทําในชั่วโมงเรBงดBวน นะครับ และก็ชBวยวางปGาย         
ให>ชัดเจน เพราะบางครั้งรถไมBรู>วิ่งเข>าไปจะเกิดอุบัติเหตุได> ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานมนต�ชัย ผมเห็นถนนกะโรมเขาทํากลางคืนนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีอ่ืนต>องทํากลางคืนหรือไมBครับ 

 

นายมนต&ชัย  บุตรมะรัถยา  ก็มีครับบางเส>น บางสายท่ีต>องการหลีกเลี่ยงการจราจรตอนกลางวัน 
ผอ.ส4วนการผลิต และชั่วโมงเรBงดBวน ผมเองพร>อมเจ>าหน>าท่ีก็ได>ออกไปดู ขณะท่ีเขาทํางาน  

เราเองอยูBชุมชนเมืองตามท่ีได>กราบเรียนเบ้ืองต>นทําอยBางไรให>กระทบกับ
ชาวบ>านให>น>อยท่ีสุด ก็จะรับไปประสานเพ่ือจะแก>ปNญหาให>ชาวบ>านได>รับ
ความเดือดร>อนน>อยท่ีสุดครับ ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานคํานวน มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมBครับ ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

กระทู*ถามท่ี 2 เรื่อง การวางทBอเมน งบอุดหนุนของผู>วBาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช (นายเคารพ  อิสสระไพบูลย�) 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เปJนกระทู>ถามของผมเองและเปJนเรื่องซํ้าๆ กับของทBานคํานวน  
ประธานสภาเทศบาล ผมคงไมBอBาน คงไมBถามนะครับ เปJนอันวBากระทู>นี้ตกไปครับ 
 
 กระทู*ถามท่ี 3 เรื่อง ความพร>อมในการแก>ไขปNญหาภัยแล>ง                    

(นายวัชระ  อินทรมุสิก) 
เชิญทBานวัชระ  อินทรมุสิก  อBานกระทู>ถาม ครับ 
 

นายวัชระ อินทรมุสิก  เรียนทBานประธานสภา และเพ่ือสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายวัชระ  อินทรมุสิก สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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กระทู* 
ท่ีทําการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 วันท่ี  8  กุมภาพันธ�  พ.ศ.  2561 

เรื่อง  ขอเสนอกระทู>ถาม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                ข>าพเจ>าขอต้ังกระทู>ถามรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช เรื่อง ความพร>อมในการแก>ปNญหาภัยแล>ง  ดังตBอไปนี้ 

1.  กรณีเกิดภัยแล>ง ทBานได>เตรียมความพร>อมในการแก>ปNญหาเก่ียวกับเรื่องนี้ อยBางไรบ>าง 
  2.  ขอทราบแผนปฏิบัติการ เก่ียวกับการแก>ปNญหาภัยแล>ง อยBางละเอียด 

 3.  ในปNจจุบันแหลBงน้ําธรรมชาติและแหลBงน้ําสํารอง ท่ีเทศบาลเชBาไว> มีน้ําเพียงพอสําหรับการ  
         แก>ปNญหาภัยแล>งหรือไมB 

4. กรณีบBอน้ําสํารองนาทราย เม่ือเทศบาลสูบน้ํามาใช>ในการแก>ปNญหาภัยแล>ง และมี  
ประชาชนบริเวณใกล>เคียงมาชุมนุมประท>วง ไมBให>สูบน้ําเหมือนครั้งกBอน ทBานมีวิธีการและ

เตรียมการแก>ปNญหาเก่ียวกับเรื่องนี้อยBางไร 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตBอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)                                    ผู>ต้ังกระทู>ถาม 
(นายวัชระ อินทรมุสิก) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBาน ส.ท. ครับ เรียนเชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  
ประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตอบกระทู>ครับ 
 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กระทู>ท่ี 3 ขอมอบให>นายสัญชาย  
ชาตรีทัพ เปJนผู>ตอบกระทู>ครับ 
 

นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ  
หน.ฝEายรักษาความสงบ ทBานผู>บริหาร และหัวหน>าสBวนราชการทุกทBาน ผมนายสัญชาย  ชาตรีทัพ     

ในฐานะเลขานุการฝFายบริหารจัดการน้ํา ในข>อ 1 ข>อ 2 ขอผBานไปกBอนนะ
ครับ รายละเอียดตามเอกสารจะกลับมาพูดรายละเอียดอีกครั้ง ขอตอบข>อ 3 
ตาม หน>า 3 เปJนเรื่องข>อมูลการบริหารจัดการแหลBงน้ําดิบการบริการกิจการ
ประปาของสํานักการประปา แหลBงน้ํ าตามธรรมชาติก็ คือแหลBงน้ํ า             
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บ>านทBาใหญBและตรงหัวทBาคลองปFาเหล>า ตามข>อ 1 และข>อ 2 สําหรับข>อ 3 
ข>อ 4 ข>อ 5 เปJนบBอน้ําสํารองท้ังสามบBอ นี่เปJนตัวเลขท่ีเราเก็บข>อมูลย>อนหลังมา 
5 ปK ยกเว>นในปK 2555 เราพ่ึงได>เก็บชBวงสิงหาคม กันยายน สรุปน้ําในปK 2560
โรงสูบน้ําแรงดันตํ่าบ>านทBาใหญB ปริมาณน้ําดิบเฉลี่ยตBอปK (ลูกบาศก�เมตร/ปK) 
10.4 ล>าน โรงสูบน้ําแรงดันตํ่าคลองปFาเหล>า (ลูกบาศก�เมตร/ปK) 10 ล>าน 

 โรงสูบน้ําแรงดันตํ่าบBอนาทราย ท่ีเราเคยสูบน้ําใช>ได> (ลูกบาศก�เมตร/ปK) 3-4 แสน 
โรงสูบน้ําแรงดันตํ่าบBอน้ําสันยูง (ลูกบาศก�เมตร/ปK) 1 - 1.2 ล>าน 
โรงสูบน้ําแรงดนตํ่าวังก>อง (ลูกบาศก�เมตร/ปK) 5-6 แสน 

  เพราะฉะนั้น ท้ัง 3 บBอ ท่ีมีการเชBาน้ํา จะมีปริมาณน้ํารวมท้ังสิ้น          
ท่ีสามารถใช>ได> 1,800,000 – 1,900,000 ลูกบาศก�เมตร เราหารด>วย      
ในชBองสุดท>ายคือชBวงท่ีเราแล>งสุดๆ ของท่ีผBานมา ในปK 2559 ท่ีทBาใหญBเรา
ผลิตได>แคB 20,000 ประตูชัยผลิตได>แคB 10,000 ท่ีเราขาดไปโดยเฉลี่ย       
สองโรงก็ 60,000 เราหาร 60 วัน อยBางน>อยๆ 1,800,000 หารด>วย 
30,000 ก็ได> 60 วัน แตBจริงๆแล>ว มันไมBได>ขาด 30,000 ทุกวัน มันจะ
ทยอยขาด แตBเราคาดการณ�วBาถ>าขาด 30,000 ทุกวัน เราจะสํารองได> 60 วัน 
แตBจริงๆ คือสํารองได>มากกวBา เพราะฉะนั้นการเชBาบBอน้ําสํารองเรานึกงBายๆ 
นะครับจะเข>าสูBข>อท่ี 4 กรณีบBอน้ําสํารองนาทรายท่ีเราเคยสูบเราสูบถึง 24 
ชั่วโมง มันเลยทําให>เกิดปNญหา น้ํามาเติมไมBทัน นาทรายมีการเชBาสองฝNRงมี
ถนนอยูBตรงกลาง มีทBอลอดเชื่อมถึงกันอยูBข>างใต> ต้ังแตBด>านบนจนถึงบ>าน
นายก อบต. นาทราย เราสูบถึงบ>านนายก อบต.นาทราย สูบ 24 ชม.         
ท้ังวันท้ังคืนน้ํามาเติมไมBทันครับ วิธีการงBายๆเราจะสูบเพียง 12 ชม./วัน  
ครั้งท่ีแล>วเราสูบ 24 ชั่วโมงจนน้ําลด จนชาวบ>านข>างๆ เขาได>รับผลกระทบ          
ได>รับความเดือดร>อน และเกิดการประท>วง และเราได>ดําเนินการตกลงกันวBา
ในการสูบครั้งตBอไปจะดําเนินการสูบแคBครึ่งวัน 12 ชั่วโมง  น้ําจะเติมจาก
ถนนท่ีขวางได>ทัน เราได>ตกลงไว> จะได>ไมBกระทบตBอความเดือดร>อน         
เปJนข>อตกลงท่ีตกลงกับ อบต.นาทราย  และเทศบาลตําบลทBาง้ิว จากการเกิด
ปNญหาท่ีผBานมาลBาสุด 

  ในสBวนข>อ 1 ข>อ 2 ขอย>อนกลับมาชี้แจงตามเอกสารท่ีแนบ        
ขอเพ่ิมเติมวBาในสBวนการดําเนินการผู>บริหารและหัวหน>าสBวนราชการได>
ดําเนินการมาแล>วเปJนเวลาสามสี่ปKในเรื่องการหาแหลBงน้ําสํารอง นาทราย
รวมแล>ว 1,800,000 เพราะฉะนั้นคิดงBายๆวBา ถ>าจะใช>รถดับเพลิง ได>คันละ 
6,000 ลูกบาศก�เมตร ต>องใช>รถวันละ 1,000 คัน เพราะฉะนั้นคําถามท่ีวBา
เชBาบBอกับขนน้ําไมBต>องถามอีกแล>วครับ เราต>องเชBาบBอเพราะเราไมBสามารถหา
รถหนึ่งพันคันมาขนน้ําเฉพาะของนาทรายท่ีเราสูบวันละ 6,000 เปJนไปไมBได>
ผมเคยพูดเรื่องต>นทุนตBอหนBวยในสภาไปครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นการ 
สูบน้ําจากบBอเชBาหรือแหลBงน้ําสํารองยิ่งมีมากเทBาไหรBยิ่งดี เพราะยิ่งในอนาคต
จะมีรBาง พรบ.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา น้ําในคลองทBาดีอาจจะไมBฟรี
แล>วนะครับ เพราะลBาสุดท่ีผมได>ตอบแบบสอบถามของสภานิติบัญญัติ     
เรื่องทรัพยากรน้ําไปตํ่าสุดสามบาท แตBท่ีเราเชBาบBอลูกบาศก�เมตรละไมBเกิน      
หนึ่ งบาท และตBอไปเราอาจจะต>องใช>บBอสํารองในชBวง ท่ีน้ํ า เยอะๆ                    
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เพ่ือใช>ลดต>นทุนการผลิต เพ่ือไมBใช>ชาวบ>านได>รับความเดือดร>อน ทBาดีจะ
กลายเปJนน้ําแพง บBอสํารองจะกลายเปJนน้ําถูก เราต>องติดตาม พรบ.นี้ตBอไป
จะเปJน พรบ. ท่ีมีความสําคัญมากนะครับ คิดจากกลุBมผู>ใช>น้ําทางการเกษตร
ผู>ใช>น้ําประปา เพ่ือเราจะได>วางแผนการในอนาคตได> ในสBวนท่ี 2 นอกจาก
แหลBงน้ําแล>วเรามีฝายท่ีได>ประสานกับชลประทาน ท่ีดําเสร็จการแล>วเสร็จ         
ในปK 2560 คือ แกเบ้ียนทBาใหญB แกเบ้ียนกําแพงเซา แกเบ้ียนหนองบัว  
เปJนแกเบ้ียนหิน ซ่ึงขณะนี้ก็ได>ใช>อยูB คือชะลอน้ําให>จนถึงหน>าแล>ง   

สBวนท่ีอยูBระหวBางดําเนินการ ท่ีสภาได>อนุมัติไป ประตูน้ําท่ีประตูชัย
ตรงโรงสูงน้ําหัวทBา ได>เรBงรัดให>แล>วเสร็จอยูBครับ เพราะมีปNญหาฝายท่ีมีอยูB
ชาวบ>านไปร>องเรียนศาลปกครองบ>าง ทBาน ส.ท.พิชัยทBานคงทราบดีครับ         
ซ่ึงจะดําเนินการให>แล>วเสร็จทันในปลายมีนาคมนี้ เพราะถ>าเราปPดประตูน้ํา
เราจะเก็บน้ําได>ถึงสามร>อยลูกบาศก�เมตรครับ ทําให>โรงกรองประตูชัยเก็บน้ํา
ได>ไมBน>อยกวBาครึ่งเดือน  ท่ีอยูBระหวBางดําเนินการอีกโครงการคือปรับปรุง
ระบบน้ําประปาจากโรงกรองทวดทองไปเชื่อ GRP ท่ีสามแยกทุBงขBา เพ่ือสBงน้ํา
ไป โรงกรองประตูชัย คาดวBาจะดําเนินการแล>วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 
2561ผู>รับจ>างอยูBระหวBางดําเนินการอยูB หากโครงการนี้แล>วเสร็จการบริหาร
จัดการน้ําของระบบประปาจะครบวงจร เนื่องจากฝNRงทวดทองจะมีแกเบ้ียนท่ี
ทBาใหญBรักษาระดับน้ําได>สูง สามารถสูบน้ําจากทวดทองและบBอสํารองได>
เยอะ ปNจจุบัน ทBานผอ.มนต�ชัย และทีมงานประปาสามารถผลิตน้ําท่ีโรงกรอง
ทวดทองได>ถึง 35,000 - 36,000 ลูกบาศก�เมตรตBอวัน เม่ือกBอนจะได>แคB 
28,000 - 29,000 เม่ือสามารถดําเนินการ ครบวงจรได> ดีเลย�น้ําจากถังน้ํา
ใสจากโรงกรองทวดทองไปโรงกรองประตูชัยได>แบบถังน้ําใสสูBถังน้ําใส ไมBต>อง
กรอง ซ่ึงเปJนการบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร 

การเตรียมปGองกันปNญหาภัยแล>งอ่ืนๆ ก็เปJนไปตามปกติ การต้ังศูนย�
ชBวยเหลือปGองกันก็เปJนไปตามหนังสือสั่งการของจังหวัด การเตรียมรถตBางๆ 
ก็ถือเปJนเรื่องปกติ ท่ีเราพูดถึงคือการเตรียมการแก>ไขปNญหาในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานวัชระ มีอะไรสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมBครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวัชระ  อินทรมุสิก  ไมBมีครับ ได>รับคําชี้แจงของฝFายบริหารมาพอสมควร ขอบคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฝFายบริหาร ผมจะได>นําไปบอกประชาชน ขอบคุณครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานชี้แจงประชาชนเยอะ ทBานบอกให>ประชาชนฟNงวิทยุบ>างนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เราถBายทอดทุกครั้งเลย ทBานชี้แจงทุกบ>านเสียงแหบหนBอย เปJนอันวBาเทศบาล

ก็ได>เตรียมการพอสมควรกับเรื่องน้ําประปาครับ กับปNญหาเรื่องน้ํา ผมคิดวBา
มันคงจะดีข้ึนเพราะเราทุBมเทเงินไปเยอะครับ อยBางโรงพยาบาลมหาราชเขา 
มีน้ําสํารองจากประปาภูมิภาคแล>ว  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท*องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล*ว 
- ไมBมี 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ*งต4อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ในการประกาศใช>แผนพัฒนาท่ีอนุมัติและนําไปปฏิบัติแล>วเพ่ือทราบ 
- แผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 3 

              - แผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ.2548 แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)        
พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข>อ 24 ให>ผู>บริหารท>องถ่ินประกาศ ใช>แผนท่ีอนุมัติแล>ว
และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ>งสภาท>องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค�การบริหารสBวนจังหวัด อําเภอ หนBวยงานท่ีเก่ียวข>อง และ
ประกาศให>ประชาชนในท>องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห>าวันนับแตBวันท่ี
ประกาศใช> ท้ังนี้ให>ปPดประกาศโดยเปPดเผยไมBน>อยกวBาสามสิบวัน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เปJนการแจ>งเพ่ือทราบไมBมีการลงมตินะครับ         
เชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงตBอสภาครับ   
   

นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สําหรับระเบียบวาระท่ี 6 ผมมอบหมายให>
นายไสว เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงครับ 

      
นายไสว เขียวจันทร&    เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายไสว  เขียวจันทร� 
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได>รับมอบหมายจากนายพงศ�สินธุ� 

เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ให>รายงานเก่ียวกับแผนพัฒนาท่ีประกาศใช>แล>วให>สภา
เทศบาลทราบ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ.2548 แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข>อ 24 ให>ผู>บริหารท>องถ่ินประกาศ ใช>แผนท่ีอนุมัติแล>ว
และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ>งสภาท>องถ่ิน ผมในนามนายกเทศมนตรีได>
ประกาศใช>แผนพัฒนาดังนี้ 
 - แผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมแก>ไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

              - แผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 
 จึงขอแถลงตBอสภาให>ได>รับทราบตามเอกสารท่ีแจ>งทุกทBานขอบคุณครับ 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานรองไสว เขียวจันทร� เปJนอันวBาท่ีประชุมแหBงนี้รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม4 
 
    ญัตติท่ี 7.1 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย ประจําปK
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB ของสํานักการคลัง            

เปJนเงิน 11,000.- บาท    
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย& ขอเชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติ ผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBานครับกระผม นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
ขอแถลงญัตติตBอสภาเทศบาล ดังจะขอกราบเรียนตBอไปนี้ 

ญัตติ 

            สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 

            จ.นครศรีธรรมราช   80000 

8   กุมภาพันธ�  2561 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย  ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561  ไปต้ังจBายเปJน
รายการใหมBของสํานักการคลัง  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย  ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561  
ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมBของสํานักการคลัง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
  งบดําเนินงาน   หมวดคBาวัสดุ 
  ประเภทวัสดุสํานักงาน 
  ขอโอนลด   จํานวน    11,000.-  บาท 
  รวมโอนลดท้ังสิ้น  จํานวน  11,000.- บาท  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ>วน) 

  โอนต้ังจBายเปJนรายการใหมB 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
  งบลงทุน   หมวดคBาครุภัณฑ�  

ประเภทคBาครุภัณฑ�สํานักงาน   จํานวน   1 รายการ  จํานวนเงิน    11,000.-  บาท 
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1. เก>าอ้ีบุนวมผู>บริหาร  จํานวน  1 ตัว  จํานวนเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพัน 
บาทถ>วน)   ปรากฏในแผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3        
หน>า 19 เนื่องจากของเดิมชํารุดไมBสามารถใช>งานได> 

รวมโอนต้ังจBายเปJนรายการใหมBท้ังสิ้น   จํานวนเงิน   11,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ>วน)  
ท้ังนี้  เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ

องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ.2541   และท่ีแก>ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 ข>อ 
27   “การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งกBอสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB  ให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน”   

 ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตBอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ     ผู>เสนอ  
(นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 

รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานพงศ�สินธุ� เสนพงศ� ในญัตตินี้ทBานสมาชิกสภาทBานใด 
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�จะอภิปรายกรุณายกมือครับ ถ>าไมBมีกระผมจะขอปPดการอภิปราย 

และจะขอมติตBอท่ีประชุมสภา เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย 
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB ของสํานักการคลัง     
เปJนเงิน  11,000.- บาท ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติ
ญัตตินี้กรุณายกมือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ 17 เสียง ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  สมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาทBานใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เปJนอันวBาญัตตินี้สภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัตินะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 ญัตติท่ี 7.2 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย ประจําปK

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมBของสํานักการคลัง   
เปJนเงิน 153,000.-บาท   

เรียนเชิญทBานรองพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติครับ 

 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติ ผู> เข>ารBวมประชุมสภา ผมนายพงศ�สินธุ�   เสนพงศ�         

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ขอแถลงญัตติ ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 

ญัตติ 

          สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
           1082  ถ.ราชดําเนนิ  ต.คลัง  อ.เมือง 

   จ.นครศรีธรรมราช   80000 

14   กุมภาพันธ�  2561 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย  ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561  ไปต้ังจBายเปJน
รายการใหมBของสํานักการคลัง  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย  ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561  
ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมBของสํานักการคลัง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
  งบดําเนินงาน        หมวดคBาวัสดุ 
  ประเภทวัสดุสํานักงาน 
  ขอโอนลด   จํานวน    153,000.-  บาท 
  รวมโอนลดท้ังสิ้น  จํานวน  153,000.- บาท  (หนึ่งแสนห>าหม่ืนสามพันบาทถ>วน) 
  โอนต้ังจBายเปJนรายการใหมB 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
  งบลงทุน   หมวดคBาท่ีดินและสิ่งกBอสร>าง  

ประเภทอาคารตBางๆ   จํานวน   1 รายการ  จํานวนเงิน    153,000.-  บาท 
2. ปรับปรุงอาคารเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี บริเวณศูนย�จักรกลเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช  ขนาด 4.00 × 10.00 เมตร  พร>อมชั้นวางเอกสาร  ขนาดไมBน>อยกวBา  0.75 × 2.40 เมตร  
จํานวน  5 ชุด  ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล  จํานวนเงิน  153,000.- บาท  (หนึ่งแสนห>าหม่ืนสาม
พันบาทถ>วน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 3  
หน>า 4  ลําดับท่ี 2 เนื่องจากเอกสารทางการเงินและบัญชีมีจํานวนมาก  พ้ืนท่ีในการจัดเก็บมีไมBเพียงพอ       
จึงจําเปJนต>องปรับปรุงอาคารเก็บเอกสารใหมBดังกลBาว   



�� 

 

รวมโอนต้ังจBายเปJนรายการใหมBท้ังสิ้น  จํานวนเงิน   153,000.- บาท  (หนึ่งแสนห>าหม่ืนสาม
พันบาทถ>วน)  

ท้ังนี้  เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ.2541   และท่ีแก>ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 ข>อ 27   
“การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งกBอสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB  ให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน”   
 ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตBอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ     ผู>เสนอ  

(นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานรองพงศ�สินธุ� เสนพงศ�ครับ สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ทBานใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ กรุณายกมือครับ ถ>าไมBมีกระผมจะขอ

ปPดการอภิปราย และจะขอมติตBอ ท่ีประชุม เรื่ อง ขออนุ มั ติ โอนเ งิน
งบประมาณรายจBาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJน
รายการใหมBของสํานักการคลัง เปJนเงิน 153,000.-บาท   

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ จํานวน  16 เสียง ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&   รวม 16 อีก 1 ทBานหายไปไหนครับทBานเลขา 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBอยูBในท่ีประชุม 1 ทBาน ไปเข>าห>องน้ําครับทBานประธานครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&   เปJนอันวBาสภาเทศบาลแหBงนี้เห็นชอบอนุมัตินะครับ ตBอไป 
ประธานสภาเทศบาล เปJนญัตติท่ี 7.3 
 

ญัตติท่ี 7.3 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB สํานักปลัดเทศบาล     
เปJนเงิน 94,400.-บาท 
 เชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติตBอสภา 
 

นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภา  
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศบาล ผู>ทรงเกียรติ และผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�           

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 

 
ญัตต ิ

                                    สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช  80000  

 

        14  กุมภาพันธ�  2561 
 
เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561    
         ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB  สํานักปลัดเทศบาล 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
     งานบริหารท่ัวไป   

งบดําเนินงาน   
หมวดคBาใช>สอย  
ประเภทรายจBายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมBเข>าลักษณะรายจBายหมวดอ่ืนๆ   
โครงการเลื อก ต้ั งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช           

จํานวน  200,000.-  บาท   
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  ขอโอนลด  จํานวน  94,400.-บาท  
  รวมโอนลดท้ังสิ้น  จํานวน  94,400  บาท  (เก>าหม่ืนสี่พันสี่ร>อยบาทถ>วน) 
 

  โอนต้ังจBายเปJนรายการใหมB  
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป   
งบลงทุน   
หมวดคBาครุภัณฑ� 
ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  จํานวน  1  รายการ  จํานวน  94,400.-  บาท   
ปGายเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Municipality  อักษรโลหะ 

ยกกลBอง หน>าอะคริลิคใสBไฟ LED ขนาดไมBน>อยกวBาความหนา 5 ซม. อักษรสูง 36 ซม. พร>อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด  
จํานวน 94,400.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี ๒ หน>าท่ี ๗  ลําดับท่ี ๓ 
  รวมโอนต้ังจBายเปJนรายการใหมBท้ังสิ้น จํานวน 94,400.- บาท (เก>าหม่ืนสี่พันสี่ร>อยบาทถ>วน)   
  (รายละเอียดแนบท>ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด  เทศบาลต>องการติดต้ังปGายเพ่ือใช>ในการ
ประชาสัมพันธ�องค�กรและการให>บริการประชาชน  
  ท้ังนี้  เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ. 2541  แก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข>อ 27   
“การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกBอสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB ให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน” 
 

  ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาตBอไป 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                  (ลงชื่อ)                                ผู>เสนอ 
                                                            (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
                                                   รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
                                                    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานรองพงศ�สินธุ� เสนพงศ�  มีสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด 
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับ  เม่ือไมBมีสมาชิกสภาทBานใด

ประสงค�จะอภิปราย ผมขอปPดการอภิปราย และจะขอมติตBอท่ีประชุมสภา
แหBงนี้ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB สํานักปลัดเทศบาล  เปJนเงิน 94,400.-บาท 

ทBานสมาชิกสภาทBานใด เห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณายกมือข้ึนครับ 
 

นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน 17 เสียงครับ 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาทBานใด ไมBเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เปJนอันวBาญัตติท่ี 7.3 นี้ผBานความเห็นชอบอนุมัติตBอสภานะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ญัตติท่ี 7.4 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB สํานักการชBาง เปJนเงิน 
117,000.-บาท  

เชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติ 

 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณครับทBานประธานครับ กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติ ผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 

 
ญัตต ิ

                                                    สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
            ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง   อ.เมือง 

            จ.นครศรีธรรมราช  80000     
          13  กุมภาพันธ�  2561 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB สํานักการชBาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  โอนลด 
     แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟGาถนน 
  งบดําเนินงาน หมวดคBาวัสดุ 
  ประเภทวัสดุกBอสร>าง จํานวน 8,000,000  บาท 
  ขอโอนลด  จํานวน  117,000 บาท 
  รวมโอนลดท้ังส้ิน จํานวน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ*วน) 

  โอนตั้งจ4ายเปJนรายการใหม4 
  1. แผนงานเคหะและชุมชน   
     งานไฟฟGาถนน  งบลงทุน  
     หมวดคBาครุภัณฑ�  
     ประเภทคBาครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จํานวน 1 รายการ จํานวน 17,000 บาท 
        เครื่องพิมพ� Multifunction ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง จัดซ้ือตาม
เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จํานวน 17,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
2 หน>าท่ี 78 ลําดับท่ี 191 
  2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกBอสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน  
     งบลงทุน หมวดคBาท่ีดินและสิ่งกBอสร>าง 
     ประเภทอาคารตBางๆ  จํานวน 1 รายการ จํานวน 100,000 บาท 
      กBอสร>างปรับปรุงห>องน้ําบริเวณอาคารโรงอาหารศูนย�จักรกล กว>าง 1.80 เมตร ยาว 4.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมBน>อยกวBา 7.00 ตารางเมตร พร>อมอุปกรณ� ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวน 
100,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
3 หน>าท่ี 5 ลําดับท่ี 1 
 รวมโอนต้ังจBายเปJนรายการใหมBท้ังสิ้น จํานวน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ>วน) 
  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด เพ่ือเปJนการปรับปรุงอาคารภายในศูนย�
จักรกลให>เกิดประโยชน�สูงสุดในการปฏิบัติงานของเจ>าหน>าท่ี และเพ่ือทดแทนครุภัณฑ�เดิมท่ีชํารุด 
  ท้ังนี้ เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ.2541 แก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข>อ 27 "การโอนเงิน
งบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกBอสร>างท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมBให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน" 
  ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาตBอไป 

             ขอแสดงความนับถือ 

              ลงชื่อ    ผู>เสนอ 
            (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
                    รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
            นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอคุณทBานรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทBานใด 
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ขอได>โปรดยกมือครับ ถ>าไมBมีกระผมขอปPดการ

อภิปราย แลจะขอมติตBอท่ีประชุมสภาแหBงนี้  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการ
ใหมB สํานักการชBาง เปJนเงิน 117,000.-บาท  

ทBานสมาชิสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณา        
ยกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน  16 เสียงครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&   ทBานสมาชิกสภาทBานใด ไมBเห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้กรุณายกมือ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เปJนอันวBาญัตตินี้สภาเห็นชอบอนุมัตินะครับ ตBอไปเปJนญัตติท่ี 7.5  
ประธานสภาเทศบาล   

ญัตติท่ี 7.5 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB สํานักการศึกษา           
เปJนเงิน 861,000.- บาท 

 เชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติตBอสภาครับ 

 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติ ผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 
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ญัตติ 
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

        ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช   80000 
 

              14  กุมภาพันธ�  2561 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJน  
       รายการใหมB  (สํานักการศึกษา) 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561          
ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  1. แผนงานการศึกษา 
     งานระดับกBอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบดําเนินงาน 
     หมวดคBาใช>สอย 
     เงินอุดหนุนท่ัวไป 
     ประเภท รายจBายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมBเข>าลักษณะรายจBายหมวดอ่ืนๆ  
      โครงการสนับสนุนคBาใช>จBายการบริหารสถานศึกษา   
      - คBาใช>จBายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช>โรงเรียนเปJนฐานในการพัฒนาท>องถ่ิน 
(SBMLD) 
     จํานวน 4,500,000 บาท  
     ขอโอนลด     จํานวน  861,000 บาท     
     รวมโอนลดท้ังสิ้น    จํานวน 861,000 บาท 
       (แปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาทถ>วน) 
  โอนต้ังจBายเปJนรายการใหมB 
  1. แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
     งบลงทุน 
     หมวดคBาครุภัณฑ� 
     ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  
      - ตู>เอกสาร กระจกบานเลื่อน    จํานวน  25,000 บาท 
     - โต�ะคอมพิวเตอร�    จํานวน    6,000 บาท 
     ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  
      - เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  48,000 บาท 
     - เครื่องพิมพ� Multifunction ชนิดเลเซอร�  จํานวน  27,000 บาท 
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     งานระดับมัธยมศึกษา 
     งบลงทุน 
     หมวดคBาครุภัณฑ� 
     ประเภทครุภัณฑ�การศึกษา  
      - โต�ะ-เก>าอ้ีนักเรียน     จํานวน  336,000 บาท 
      หมวดคBาท่ีดินและสิ่งกBอสร>าง 
     ประเภท คBากBอสร>างสิ่งสาธารณูปโภค  
      - ขยายเขตระบบจําหนBายไฟฟGาและติดต้ังหม>อแปลงไฟฟGา จํานวน  419,000 บาท 
   รวมโอนต้ังจBายเปJนรายการใหมBท้ังสิ้น  จํานวน  861,000 บาท 
    (แปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาทถ>วน) 
  (รายละเอียดแนบท>ายญัตตินี้) 
  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด และมีครุภัณฑ�ไมBเพียงพอในการปฏิบัติงาน         
ทดแทนครุภัณฑ�เดิมท่ีชํารุด และเพ่ือให>โรงเรียนเทศบาลวัดทBาโพธิ์มีกระแสไฟฟGาเพียงพอ  
 

  ท้ังนี้ เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน  พ.ศ. 2541 และท่ีแก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  ข>อ 27  
ความวBา  “การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกBอสร>างท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจBายเปJนรายการใหมBเปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน” 
  ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตBอไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
   
     ลงชื่อ         ผู>เสนอ 
            (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
             รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  สมาชิกสภาเทศบาลทBานใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล ขอได>โปรดยกมือครับ ผู>ใดสงสัยจะอภิปรายซักถามเชิญนะครับ เม่ือไมBมี

สมาชิกทBานใดอภิปราย ผมขอปPดอภิปราย และจะได>ขอมติตBอท่ีประชุม
สมาชิกสภา เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ 
พ.ศ.  2561 ไป ต้ังจBายเปJนรายการใหมB  สํานักการศึกษา เปJน เ งิน 
861,000.- บาท 

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน  17 เสียงครับ 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาทBานใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ก็เปJนอันวBาญัตติท่ี 7.5 ท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติเปJนเอกฉันท�ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ตBอไปเปJนญัตติท่ี 7.6 
 

ญัตติท่ี 7.6 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมBและขอความเห็นชอบ      
จBายเงินทุนสํารองเงินสะสม ปรับปรุงถนนราชดําเนิน 

1. ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟNลท�ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน 
จุดเริ่มต>นโครงสี่แยกพระเงิน – สนามกีฬาฯ สุดเขตเทศบาล  (โอนจากเงิน
สํารองจBาย จํานวน 3,180,000 บาท และใช>เงินทุนสํารองเงินสะสม 
จํานวน 18,500,000 บาท) 

2. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟNลท�ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต>น
โครงการจากบริเวณวัดท>าวโคตร – สี่แยกศาลามีชัย  (โอนจากเงินสํารองจBาย 
จํานวน 2,297,000 บาท และใช> เ งินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 
10,500,000 บาท) 
รวมโอนจากเงินสํารองจBาย เปJนเงิน 5,477,000.-บาท 
รวมขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม เปJนเงิน 29,000,000.-บาท 

            รวมปรับปรุงถนนราชดําเนิน 34,477,000.- (สํานักการช4าง) 
  
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติ ผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�               

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 
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ญัตต ิ
            สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
                จ.นครศรีธรรมราช  80000 
           14  กุมภาพันธ�  2561 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจาํปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB    
        และขอความเหน็ชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม  ปรับปรุงถนนราชดําเนิน  สํานักการชBาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข>าพเจ>าขอเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBาย
เปJนรายการใหมB และขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงถนนราชดําเนิน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานงบกลาง 
  งบกลาง งบกลาง 
  ประเภทสํารองจBาย จํานวน 13,900,000 บาท 
  ขอโอนลด จํานวน 5,477,000 บาท 
  รวมโอนลดท้ังสิ้น จํานวน 5,477,000 บาท (ห>าล>านสี่แสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ>วน) 
  โอนต้ังจBายเปJนรายการใหมB 
  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟGาถนน   
  งบลงทุน  หมวดคBาท่ีดินและสิ่งกBอสร>าง 
  ประเภทคBากBอสร>างสิ่งสาธารณูปโภค  
  ขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสมท้ังสิ้น จํานวน 29,000,000 บาท (ยี่สิบเก>าล>านบาทถ>วน)  
  1. ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟNลท�ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต>นโครงการสี่แยกพระ
เงิน - สนามกีฬาฯ สุดเขตเทศบาล กว>าง 12.20 - 33.30 เมตร ยาว 2,416.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไมBน>อยกวBา 43,680.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวน 21,680,000 บาท 
โครงการตามแผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 หน>าท่ี 5 ลําดับท่ี 1       
  โอนจากเงินสํารองจBาย จํานวน 3,180,000 บาท และใช>เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 
18,500,000 บาท  รวมเปJนเงินท้ังสิ้น 21,680,000 บาท 
  2. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟNลท�ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต>นโครงการจากบริเวณวัดท>าว
โคตร - สี่แยกศาลามีชัย กว>าง 12.60 - 16.90 เมตร ยาว 2,639.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมB
น>อยกวBา 35,608.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวน 12,797,000 บาท  โครงการ
ตามแผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปK (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หน>าท่ี 151 ลําดับท่ี 58
  โอนจากเงินสํารองจBาย จํานวน 2,297,000 บาท และใช>เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 
10,500,000 บาท รวมเปJนเงินท้ังสิ้น 12,797,000 บาท 
  รวมปรับปรุงถนนราชดําเนินท้ังสิ้น  จํานวน  34,477,000 บาท (สามสิบสี่ล>านสี่แสนเจ็ด
หม่ืนเจ็ดพันบาทถ>วน)   
  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด และเพ่ือบําบัดความเดือดร>อนของ
ประชาชน เนื่องจากถนนดังกลBาวชํารุด และเปJนการสนับสนุนนโยบายเรBงดBวนของรัฐบาล ในการชBวยเหลือ
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เกษตรกรผู>ปลูกยางพารา โดยให>องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน จัดทําโครงการกBอสร>าง/ปรับปรุงถนนท่ีมีสBวนผสม
ของยางพารา ซ่ึง ณ วันท่ี 4 มกราคม 2561 เม่ือกันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร>อยละ 25 แล>ว 
จะมีเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีสามารถนํามาใช>จBายได> จํานวน 30,539,368.64 บาท (สามสิบล>านห>าแสนสาม
หม่ืนเก>าพันสามร>อยหกสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค�) รายละเอียดตามเอกสารแนบท>ายญัตตินี้ 

  ท้ังนี้ เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ.2541 แก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข>อ 27 "การโอนเงิน
งบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกBอสร>างท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ต้ังจBายเปJนรายการใหมBให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน"  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยการรับเงิน  
การเบิกจBายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน แก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 “ข>อ 87 ทุกวันสิ้นปKงบประมาณ เม่ือองค�กรปกครองสBวนท>องถ่ินได>ปPดบัญชีรายรับ รายจBายแล>ว    
ให>กันยอดเงินสะสมประจําปKไว>ร>อยละยี่สิบห>าของทุกปK เพ่ือเปJนทุนสํารองเงินสะสมโดยท่ีทุนสํารองเงินสะสมนี้ให>
เพ่ิมข้ึนร>อยละยี่สิบห>าของทุกปK 
  การจBายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได>ตBอเม่ือยอดเงินสะสมในสBวนท่ีเหลือมีไมBเพียงพอตBอ
การบริหาร ให>ขอความเห็นชอบจากสภาท>องถ่ิน และขออนุมัติผู>วBาราชการจังหวัด 
  ในกรณีท่ีปKใด องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร>อยละยี่สิบห>าของ
งบประมาณรายจBายประจําปKนั้น หากมีความจําเปJนองค�กรปกครองสBวนท>องถ่ินอาจนํายอดเงินสBวนท่ีเกินไปใช>
จBายได>โดยได>รับอนุมัติจากสภาท>องถ่ินภายใต>เง่ือนไขข>อ 89 (1) 
  ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตBอไป 
         ขอแสดงความนับถือ 

          ลงชื่อ   ผู>เสนอ 

                                                      (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
                 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดประสงค�จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี้ ขอได>โปรดยกมือครับ เชิญทBานวิฑูรย�  อิสสระพิทักษ�กุล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ทBานประธานครับ

การเสนอญัตตินี้ก็ถือเปJนประโยชน�กับพ่ีน>องประชาชน ซ่ึงเราได>นําเงินเหลือใช> 
มาทําประโยชน�ให>กับท>องถ่ินได>อยBางเต็มท่ี แตBกระนั้นเองกระผมก็ยังมี       
ข>อสงสัยท่ีจะเรียนสอบถามประธานสภาไปยังฝFายบริหาร ในเรื่องของการ       
ทําถนน อยากจะเรียนถามวBา  

1. การทําถนนยางพาราแอสฟNลท�ติกจากหน>าพระเงิน ถึงสนามกีฬา 
ในรายงานท่ีนํามาประกอบญัตตินี้มีงานขูดถนน 10 เซนติเมตร นั่นแสดงวBา
กBอนปูถนนใหมBต>องมีการขูดถนนของเดิมออกใชBหรือไมB และในแนวของ      
วัดท>าวโคตร ถึง ศาลามีชัย มีขูดผิวถนนออก 5 เซนติเมตร อยากเรียนถามวBา
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ทําไมทางฝNRงทิศเหนือขูดผิวจราจร 10 เซนติเมตร ทางฝNRงทิศใต>ขุด 5 
เซนติเมตร มีเหตุผลแตกตBางกันอยBางไร 

2. อยากสอบถามวBาห>วงระยะเวลาในการทํา ทBานจะดําเนินการ
ในชBวงห>วงเวลาไหน ก็อยากเรียนถามไว>สองข>อนี้กBอนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานวิฑูรย�ครับ ผมจะให>ฝFายบริหาร ทBานรองพงศ�สินธุ�   
ประธานสภาเทศบาล ตอบในประเด็นนี้กBอนนะครับ เรียนเชิญครับ 
 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในประเด็นนี้ผมขอมอบหมายให>                     

รักษาราชการแทนผู>อํานวยการสํานักการชBางเปJนผู>ตอบครับ 
 
นางจิตรา  มะโนสงค&   เรียนทBานประธานสภา ทBานสมาชิกสภา ทBานผู>บริหารและผู>เข>า 
รก. ผู*อํานวยการสํานักการช4าง รBวมประชุมสภาทุกทBาน ดิฉันนางจิตรา มะโนสงค� รักษาราชการแทน

ผู>อํานวยการสํานักการชBาง ขอตอบคําถามข>อท่ี 1 เรื่องการขูดผิวการจราจร 
เนื่องจากชBวงผิวจราจรจะแบBงเปJน 3 ชBวง ชBวงประตูชัยถึงบริเวณปFาไม>มีการ
ปูผิวยางพาราแอสฟNลท�ติกแล>วเสร็จคะ ชBวงท่ี 2 คือบริเวณสี่แยกปFาไม>         
ถึงบริเวณสุดเขตเทศบาลท่ีเราจะดําเนินการ จุดดังกลBาวท่ีทําให>การออกแบบ
การขุดใสผิวจราจรไมBเทBากัน ก็คือทางเท>าเพราะถ>ามีการขูดผิวจราจรท่ีไมB
เหมาะสมกับทางเท>าจะทําให>การใช>งานทางเท>าไมBเหมาะสมกับผิวจราจรนี่ถือ
เหตุผลหลักท่ีทําให>การออกแบบการขุดใสผิวถนนไมBเทBากัน ในสBวนของสี่แยก
ประตูชัยเชื่อตBอวัดท>าวโคตรไปถึงสี่แยกศาลามีชัยตรงนั้นจะเปJนการปูผิว   
แอสฟNลท�ติกคอนกรีต และชBวงดังกลBาวมีการปูผิวทับหลายครั้ง บางชBวงการ
ขูดใสผิวจะลึก การขุดใสผิวจะมีประโยชน�ทําให>ผิวแอสฟNลท�ติกคอนกรีต        
มีความแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึนคBะ ขอบคุณมากคBะ ข>อท่ี 2 ขอคําถามอีกครั้งคBะ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เรียนทBานประธานสภาครับ ผมเข>าใจนะครับวBาการขุดใสผิวนั้นมัน 
รองประธานสภาเทศบาล ข้ึนอยูBกับทางเท>า ท่ีจะต>องมีความต้ืนลึก หนา บาง ไมBเทBากัน ข>อท่ี 2 คือ เรา

จะมีการทําการกBอสร>างในห>วงเวลาใด 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญ ทBานจิตรา  มะโนสงค� ตอบครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางจิตรา  มะโนสงค&   ขอบคุณมากคBะ เนื่องจากโครงการนี้เปJนโครงการเรBงดBวนตามมติ 
รก. ผู*อํานวยการสํานักการช4าง และนโยบายของรัฐบาลในการสBงเสริมให>มีการใช>ยางพารา เม่ือญัตตินี้ผBาน

การอนุมัติจากสภาเทศบาล ก็จะรีบดําเนินการจัดซ้ือจัดจ>างให>แล>วเสร็จ
กBอนท่ีจะถึงชBวงหน>าฝน เราระบุจํานวนวันกําหนดการแล>วเสร็จของงานไว> 
หกสิบวันคBะ ขอบคุณมากคBะ 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญ ทBานวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  เรียนทBานประธานสภาครับท่ีเคารพครับ ท่ีผมถามในเรื่องของห>วง 
รองประธานสภาเทศบาล ระยะเวลานั้นคือ ถ>าเราทําได>ในชBวงท่ีโรงเรียนปPดเทอม ก็จะชBวยลดเรื่อง

การจราจรและเพ่ิมความสะดวกในการทํางานข้ึน ผมอยากฝากวBาถ>ามี
โครงการแล>วก็อยากจะให>เรBงรัดดําเนินการ รีบจัดการความหมายของกระผม
คืออยBางนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ผมเห็นด>วยกับทBานวิฑูรย�  นะครับในห>วงเวลา 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นางจิตรา  มะโนสงค&   เปJนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ>างแตBจะเรBงดําเนินการให>แล>วเสร็จ 
รก. ผู*อํานวยการสํานักการช4าง ให>เร็วท่ีสุด 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานวิฑูรย� มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมBครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ไมBมีแล>วครับทBานประธาน ขอบคุณครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานคํานวน  โสมนิล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยากทราบ

ถนนลาดยางเส>นใหมB มันเก่ียวไปถึงเขตของผมด>วยครับ การวางทBอประปา
ท่ีวBาการวางทBอประปา เส>นนี้มีการวางทBอประปาแล>วหรือยัง ถ>าลาดยางแล>ว
ไปขุดอีก ท่ีอยากจะถามคือมีการวางทBอโครงการร>อยสี่สิบกวBาล>านด>วยหรือไมB 
ถ>ามีการวางทBอ จะวางทBอกBอนลาดยางหรือไมB หรือลาดยางกBอนแล>วถึงจะขุด
วางทBอ ผมเปJนหBวงอยากสอบถาม อีกอยBางหนึ่งของผมพาราแอสฟNลท�ติก        
ลาดมากBอนแล>วสวยงามผมก็ชอบแตBเส>นดังกลBาวมีการวางทBอเมนหรือไมB  
เม่ือขุดแล>ววางทBอถมใหมBขอเปJนพาราแอสฟNลท�ติกด>วยนะครับ ไมBใชBเอา       
แอสฟNลท�ติกธรรมดามาอุดให>ผม ราคามันตBางกันนะครับ ผู>รับเหมาไมBต>องเอ้ือ
มากหรอก ไมBวBาเด็กใคร ขอบคุณมากครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ผมก็เปJนหBวงเหมือนทBานคํานวน ครับ ขุดทBอประปามันต>องแมตกัน 
ประธานสภาเทศบาล ถนนเสร็จแล>วขุดอีกไมBไหวนะครับ เชิญทBานสุภัค ครับ 
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นายสุภัค  รัตนพฤกษ&ขจร  กราบเรียนทBานประธานท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกทBานครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

เขตเลือกต้ังท่ี 3 มีข>อข>องใจข>อหนึ่งตามท่ีทBานคํานวน กังวล สงสัยวBาทําถนน
ใหมBแล>วมีการขุดวางทBออีกหรือไมB ผมไปยืนดูทBอซับเมน ทBอยBอย ทBอเมนท่ี
วางไว>มีอยูBสองเส>นครับ คือถนนราชดําเนินและถนนพัฒนาการคูขวาง           
การวางทBอซับเขาไปวางแนบกับทBอเมน   

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานเอาเรื่องถนนกBอนนะครับ เรื่องประปาเอาไว>กBอน   
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ&ขจร  ทBานประธานฟNงผมกBอนครับ นิดเดียวครับ ผมต้ังเปJนประเด็นให>ทBาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นวBามันจะคุ>มคBาหรือไมB ผมอธิบายเรื่องทBอซับเมน ทBอซับเมนตรงนี้เม่ือทBาน

จะเอามาใช>ทBานต>องขุดอีกนะครับ เหมือนกับท่ีทBานคํานวณกังวล ผมยืนยัน
ตรงนี้วBาหลังจากมีการวางทBอเมนและมีการลาดยาง เม่ือต>องการนํามาใช>ก็
ต>องขุดครับ ขุดแนBนอนครับ เพราะตามแบบ TOR ไมBได>วางทBอซับเมนไว>บน
ริมฟุตบาท ถนนราชดําเนินตลอดสายมีการขุดใหมBแนBนอนครับ ผมถามวBามัน
คุ>มคBาหรือไมB  หรือไมBทราบวBาทางสํานักการชBางมีแผนงานไว>อยBางไร ท่ีจะ
แก>ไขในประเด็นนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ผมจะถามผอ.มนต�ชัย หรือ ผอ.จิตรา ครับ ทBานคBอยตอบนะ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญคํานวนกBอนนะครับ 
 
นายคํานวน โสมนิล  เรียนทBานประธานท่ีเคารพ ท่ีจริงอยากจะรีบแตBมันติดอยูB ขอเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาเทศบาล อยBางเชBนหลังเทศบาลท่ีเราเห็นเจาะตรงกลางถนน สํานักการชBางเรามีหน>าท่ี

ควบคุม ถ>าเราเผลอเห็นหรือไมBเจาะตรงกลางถนนดีวBาเราไปยับยั้งทัน ให>มา
อยูBด>านข>าง อยBาปลBอยให>ผู>รับเหมามักงBายครับเราเปJนชBาง เรามีเจ>าหน>าท่ี
ควบคุม อยBาปลBอยให>ผู>รับเหมามักงBาย เห็นหรือไมBครับวBาเกิดการทักท>วง 
อยBาปลBอยให>ผู>รับเหมามักงBาย มันไมBใชBวิชาชBางเลย  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานมนต�ชัย ชี้แจงเรื่องซับเมนหนBอยครับ ผมฟNงทBานเม่ือวาน 
ประธานสภาเทศบาล พอจะเข>าใจ  
 
นายมนต&ชัย  บุตรมะรัถยา  กราบเรียนทBานประธาน ผมมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา 
ผอ.ส4วนการผลิต เราจะมีการวางทBอเมนถนนราชดําเนินจากสี่แยกประตูชัย ถึงสี่แยกหัวถนน 

เ พียงหนึ่ ง เส>น  ขณะนี้ ความคืบหน> า  ประมาณ 50 กวB า เปอร� เ ซ็น                 
จากระยะทางท้ังหมดสองพันแปดร>อยห>าสิบหกตอนนี้วางมาพันห>าร>อยกวBา
เมตรติดขัดอยูBนิดเดียวตรงท่ีสี่แยกประตูชัยถึงสะพานปFาเหล>า ติดฐานของ
กําแพงเมืองเกBา จากการประชุมกับทางจังหวัด เม่ือวันจันทร� มีมติให>มีการ
ปรับเปลี่ยน ไมBนBาจะมีผลกระทบอะไร เพราะเปJนการแก>ไขปNญหาหน>างาน  
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ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงท่ีทBานสมาชิกกังวล ก็คิดวBางานแล>วเสร็จกBอนนะครับ 
ขณะนี้งานคืบหน>ากวBาห>าสิบเปอร�เซ็นต� และขอชี้แจงเรื่องทBอเมนรองหรือ 
ทBอซับเมน ตามโครงการนี้ท้ังหมด ก็มีอยูBแคBสองสาย ก็หรือราชดําเนินจาก
ประตูชัยไปถึงหัวถนนปFาเหล>าไปหน>าโฮมโปรนาหลวง และปNญหาท่ีทBาน
สมาชิกได>เปJนกังวล จริงๆ แล>วทBอเมนรองหรือทBอซับเมนหลังจากท่ีผมได>รับ
มอบหมายก็จะได>มาดูเรื่องแบบ ทุกเส>นท้ังหมดเพ่ือลดปNญหา ลดผลกระทบ
เรื่องการขุดถนน ผมได>มาให>นโยบายกับชBางท้ังหมด ขณะนี้ชBางของเราได>มา
สํารวจทBอท้ังหมด เพราะตามโครงการนี้แล>วเสร็จเราจะตBอยอดโครงการนี้
นBาจะแล>วเสร็จพฤษภาคม แล>วจะมีเฟส 2 เพ่ือตBอยอด ให>ยกเลิกทBอเมนเดิม
ท้ังหมด แก>ไขปNญหาน้ําขุBนแดง ขอทําความเข>าใจเรื่องทBอซับเมน มันมีความ
จําเปJนต>องทําตามรูปแบบท่ีกําหนด เพราะรูปแบบกําหนด จริงๆทBอซับเมน
เราจะต>องมาวางบนฟุตบาท ให>ใกล>กับบ>านเรือนประชาชนให>มากท่ีสุด 
ปNญหาการขุดพ้ืนผิวถนนก็จะน>อยลง โดยธรรมชาติของทBอเมนไมBมีการแตก
นะครับ ท่ีเราเห็นตBอแตกในปNจจุบันนี้ เปJนทBอใยหิน หรือทBอ Asbestos          
ถ>าเราไปดูวันผลิตก็จะประมาณ พ.ศ. 2528 ท้ังหมดนะครับ ขอนําเรียนทBาน
สมาชิกให>มีความเข>าใจตรงกัน ก็จะเปJนการแก>ไขปNญหาประปาให>ยั่งยืน      
ในอนาคตตBอไป ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานมนต�ชัย ทBานสุภัคทBานกระจBางแล>วนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ทBานมนต�ชัย ชBวยดูเรื่องถนนด>วยนะครับ เราก็เดือดร>อน มีผู>ใดอภิปรายเรื่อง

ถนนหรือไมBครับ เปJนนโยบายของรัฐบาลในการชBวยเหลือเกษตรกร สงสาร
ชาวสวนยาง สมาชิกสภาเทศบาลทBานใด จะอภิปรายเพ่ิมหรือไมBครับ ถ>าไมBมี 

 ผมจะปPดอภิปราย และจะขอมติตBอท่ีประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจBายเปJนรายการใหมB 
และขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม ปรับปรุงถนนราชดําเนิน 

1.ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟNลท�ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน 
จุดเริ่มต>นโครงสี่แยกพระเงิน – สนามกีฬาฯ สุดเขตเทศบาล (โอนจากเงิน
สํารองจBาย จํานวน 3,180,000 บาท และใช>เงินทุนสํารองเงินสะสม 
จํานวน 18,500,000 บาท) 

2.ปรับปรุงผิวถนนแอสฟNลท�ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต>น
โครงการจากบริเวณวัดท>าวโคตร – สี่แยกศาลามีชัย  (โอนจากเงินสํารองจBาย 
จํานวน 2,297,000 บาท และใช> เ งินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 
10,500,000 บาท) 

รวมโอนจากเงินสํารองจBาย เปJนเงิน 5,477,000.-บาท 
รวมขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม เปJนเงิน 29,000,000.-บาท 

           รวมปรับปรุงถนนราชดําเนิน 34,477,000.- (สํานักการชBาง)                                    
สมาชิกสภาเทศบาลทBานใดเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือข้ึนครับ 
 
 
 



�� 

 

นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน  16  เสียงครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  สมาชิกสภาทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   1 ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  งดออกเสียง  1 นะครับ คือผม ผมเห็นวBาถนนมันยังดีอยูB 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้สภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ ผBานนะครับ  
 

ญัตติท่ี 7.7 ขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพ่ือจBายเปJน               
คBาถอนคืนเงินคBาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดินของ
ปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให>แกBสํานักงานท่ีดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เปJนเงิน 528,685.-บาท (สํานักการคลัง)  
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอเชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ  
ประธานสภาเทศบาล  แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ  
 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแถลงญัตติตBอ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� 

 

ญัตต ิ
           สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

         1082 ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
     จ.นครศรีธรรมราช   80000 

8   กุมภาพันธ�  2561 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม  เพ่ือจBายเปJนคBาถอนคืนเงินคBาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ  
 นิติกรรมท่ีดินของปKงบประมาณ พ.ศ.2560  ให>แกBสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม   เพ่ือจBายเปJนคBาถอนคืนเงินคBาธรรมเนียม   
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดินของปKงบประมาณ พ.ศ.2560  ให>แกBสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช    
จํานวน  4 แปลง  จํานวนเงิน  528,685.- บาท  (ห>าแสนสองหม่ืนแปดพันหกร>อยแปดสิบห>าบาทถ>วน) 
  เนื่องจากสํานักการคลัง   มีความจําเปJนต>องถอนคืนเงินคBาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ     
นิติกรรมท่ีดิน  ท่ีสํานักการคลังรับไว>เปJนรายได>ไนปKงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน  528,685.- บาท            
(ห>าแสนสองหม่ืนแปดพันหกร>อยแปดสิบห>าบาทถ>วน)  ซ่ึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราชได>โอนเงิน
ดังกลBาวฯ ให>  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยรับไว>เปJนรายได>หมวดภาษีอากร ประเภทคBาธรรมเนียม       
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 แตBเนื่องจาก นางกิติมา  ปNกปPRนเพชร            
เห็นวBาราคาประเมินนั้นสูง  จึงอุทธรณ�ขอให>พิจารณาการประเมินใหมB  ซ่ึงคณะอนุกรรมการกําหนดราคา
ประเมินท่ีดินมาใหมB  และต>องคืนเงินคBาธรรมเนียม  ดังนี้ 

1. โฉนดท่ีดินเลขท่ี  168533 คืนเงินคBาธรรมเนียม  จํานวน    79,492.- บาท 
2. โฉนดท่ีดินเลขท่ี  168534 คืนเงินคBาธรรมเนียม  จํานวน  149,082.- บาท 
3. โฉนดท่ีดินเลขท่ี  168536 คืนเงินคBาธรรมเนียม  จํานวน  109,437.- บาท 
4. โฉนดท่ีดินเลขท่ี  168888 คืนเงินคBาธรรมเนียม  จํานวน  190,674.- บาท   
รวมท้ัง 4 แปลง  จํานวนเงิน  528,685.- บาท  (ห>าแสนสองหม่ืนแปดพันหกร>อยแปดสิบ  

ห>าบาทถ>วน)  ซ่ึง ณ วันท่ี  31 มกราคม 2561 เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร>อยละ 25 แล>ว จะมีเงิน
สะสมท่ีสามารถนํามาใช>จBายได> จํานวน 71,530,831.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล>านห>าแสนสามหม่ืนแปดร>อยสามสิบ
เอ็ดบาทถ>วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท>ายญัตตินี้ 

ท้ังนี้  เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด>วยการรับเงิน การเบิก
จBายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก>ไข
ถึงฉบับ ท่ี 3  พ.ศ. 2558  หมวด 9  ข>อ 94 กรณีองค�กรปกครองสBวนท>องถ่ินได>รับเงินรายรับ และตBอมามีการ
ขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได>ฯ ให>ขอคืนภายในกําหนดอายุความ  โดยปฏิบัติตามข>อ 96(2)  ขอเงินคืนภาย
หลังจากปKงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแล>วเห็นวBาถูกต>องให>องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ินจBายขาด 
เงินสะสมได>โดยต>องได>รับอนุมัติจากสภาท>องถ่ิน   

 ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตBอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ     ผู>เสนอ  
(นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 

รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



�� 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานรองนายกพงศ�สินธุ�ครับ ในญัตติท่ี 7.7 นี้สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทBานใดประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับ ถ>าหากวBาไมBมี

ทBานสมาชิกทBานใดอภิปราย ผมขอปPดอภิปราย และจะได>ขอมติตBอท่ีประชุม
สภาแหBงนี้ เรื่องขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพ่ือจBายเปJนคBาถอนคืนเงิน
คBาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดินของปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ให>แกBสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เปJนเงิน 528,685.-บาท               
(สํานักการคลัง)  

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ จํานวน  14 เสียง ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาทBานใดไมBเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาทBานใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล     งดออกเสียง 1 ทBาน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  หายไปไหน 2 คน ไมBอยูBในอยูBประชุมนะครับเปJนอันวBาญัตติท่ี 7.7  
ประธานสภาเทศบาล  ผBานความเห็นชอบอนุมัติตBอสภานะครับ ให>เขาไปครับลาภไมBควรได> 
 

ญัตติท่ี 7.8 ขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพ่ือจBายเปJนคBาถอนคืน
เงินคBาปรับโครงการขยายพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานเทศบาลด>านหน>าของ
ปKงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เปJนเงิน 224,105.20 บาท (สํานักการคลัง)   
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอเชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ  
ประธานสภาเทศบาล  แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ  
 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแถลงญัตติ         
ตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 

 
 



�� 

 

ญัตต ิ
                  สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

      1082 ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
  จ.นครศรีธรรมราช   80000 
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เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม  เพ่ือจBายเปJนคBาถอนคืนเงินคBาปรับโครงการขยายพ้ืนท่ีอาคาร 
 สํานักงานเทศบาลด>านหน>าของปKงบประมาณ พ.ศ.2560  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม   เพ่ือจBายเปJนคBาถอนคืนเงินคBาปรับโครงการ
ขยายพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานเทศบาลด>านหน>าของปKงบประมาณ พ.ศ.2560  จํานวนเงิน  224,105.20 บาท  
(สองแสนสองหม่ืนสี่พันหนึ่งร>อยห>าบาทยี่สิบสตางค�) 

  เนื่องจากสํานักการคลัง  มีความจําเปJนต>องถอนคืนเงินคBาปรับโครงการขยายพ้ืนท่ีอาคาร
สํานักงานเทศบาลด>านหน>าของปKงบประมาณ พ.ศ.2560   ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช   ดBวนท่ีสุด          
ท่ี  นศ 0023.5/ว 5761  ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560  เรื่อง  มาตรการให>ความชBวยเหลือผู>ประกอบการท่ี
ได>รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต>   ตามมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2560                      
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรับการจ>างได>พิจารณาคืนเงินคBาปรับของโครงการดังกลBาวฯ  จํานวน 62 วัน  เปJนเงิน  
224,105.20 บาท  (สองแสนสองหม่ืนสี่พันหนึ่งร>อยห>าบาทยี่สิบสตางค�)  ให>แกB ห>างหุ>นสBวนจํากัด แอเรีย              
ดี-คอนส ได>  ซ่ึง ณ วันท่ี  31 มกราคม 2561 เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร>อยละ 25 แล>ว  จะมีเงิน
สะสมท่ีสามารถนํามาใช>จBายได> จํานวน 71,530,831.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล>านห>าแสนสามหม่ืนแปดร>อยสามสิบ
เอ็ดบาทถ>วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท>ายญัตตินี้ 

ท้ังนี้ เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด>วยการรับเงิน การเบิก
จBายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก>ไข
ถึง  ฉบับ ท่ี 3  พ.ศ.2558  หมวด 9  ข>อ 94  กรณีองค�กรปกครองสBวนท>องถ่ินได>รับเงินรายรับ และตBอมามี
การขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได>ฯ  ให>ขอคืนภายในกําหนดอายุความ  โดยปฏิบัติตามข>อ 96(2)  ขอเงินคืน 
ภายหลังจากปKงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแล>วเห็นวBาถูกต>องให>องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน        
จBายขาดเงินสะสมได>โดยต>องได>รับอนุมัติจากสภาท>องถ่ิน   

 ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตBอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ     ผู>เสนอ  
(นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 

รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  มีสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้หรือไมB 
ประธานสภาเทศบาล ขอได>โปรดยกมือครับ  ถ>าไมBมีผมขอปPดการอภิปรายและจะขอมติตBอท่ี

ประชุมสภา เรื่อง ขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพ่ือจBายเปJนคBาถอนคืนเงิน
คBาปรับโครงการขยายพ้ืน ท่ีอาคารสํานักงานเทศบาลด>านหน>าของ
ปKงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เปJนเงิน 224,105.20 บาท (สํานักการคลัง) 
ผู>ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ            

 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ทBานประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ 13 เสียง ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึน 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล     งดออกเสียง 2 ทBาน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เปJนอันวBาท่ีจะชุมแหBงนี้ผBานความเห็นชอบอนุมัติญัตตินี้ตBอสภา 
ประธานสภาเทศบาล เปJนการเห็นอกเห็นใจกันนะครับ ผมทราบวBาตรวจรับงานอยากจริงๆ 

โดยเฉพาะ ผอ.คลัง ท่ีนั่งลูกน>องทBานกว>างขวางมาก เก็บภาษีได>เพ่ิมหรือไมB 
 

ญัตติท่ี 7.9 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให>องค�การบริหารสBวนจังหวัด
นครศรีธรรมราชเข>าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอสะพานมงคล (ถนนสาย
ปFากล>วย – สมอชัย) (สํานักการชBาง)  
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอเชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองยกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติขอเชิญครับ  
 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผู>เข>ารBวมการประชุม ผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 
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ญัตต ิ

             สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช  80000 
          13  กุมภาพันธ�  2561 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให>องค�การบริหารสBวนจังหวดันครศรีธรรมราชเข>าดําเนนิโครงการปรับปรุงถนน 
 คอสะพานมงคล (ถนนสายปFากล>วย - สมอชยั)   

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให>องค�การบริหารสBวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข>า
ดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอสะพานมงคล (ถนนสายปFากล>วย - สมอชัย)  เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช - 
หมูBท่ี 3  ตําบลมะมBวงสองต>น  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  เนื่องจากโครงการดังกลBาวเปJนโครงการท่ีองค�การบริหารสBวนตําบลมะมBวงสองต>น ร>องขอให>
องค�การบริหารสBวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข>าดําเนินการแทน แตBพ้ืนท่ีโครงการตBอเนื่องระหวBางสององค�กร
ปกครองสBวนท>องถ่ิน คือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและองค�การบริหารสBวนตําบลมะมBวงสองต>น  องค�การ
บริหารสBวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขออนุญาตเข>าดําเนินการโครงการดังกลBาวในพ้ืนท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
  ท้ังนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นวBาโครงการปรับปรุงถนนคอสะพานมงคล (ถนนสาย      
ปFากล>วย - สมอชัย) เปJนกรณีท่ีองค�การบริหารสBวน1จังหวัดนครศรีธรรมราชทํากิจการอันเปJนหน>าท่ีและในพ้ืนท่ีของ
เทศบาล อาจมีผลกระทบตBอทรัพย�สินของเทศบาล และอาจมีผลกระทบตBอชีวิตความเปJนอยูBของประชาชนในเขต
เทศบาลได>  และตามพระราชบัญญัติองค�การบริหารสBวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 46 องค�การบริหารสBวน
จังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปJนอํานาจหน>าท่ีของราชการสBวนท>องถ่ินอ่ืนหรือองค�การบริหารสBวนจังหวัดอ่ืน
ท่ีอยูBนอกเขตจังหวัดได> เม่ือได>รับความยินยอมจากราชการสBวนท>องถ่ินอ่ืนหรือองค�การบริหารสBวนจังหวัดอ่ืนท่ี
เก่ียวข>อง ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตBอไป 

         ขอแสดงความนับถือ 

         ลงชื่อ   ผู>เสนอ 

                                                      (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
               รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  มีสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล ขอได>โปรดยกมือครับ คงจะไมBมีนะครับเพ่ือนออกเงินให>คงจะยินดีกัน             

ผมถามทBานใครรู>บ>างวBาสะพานแหBงนี้อยูBตรงไหน ผมปNRนจักรยานผBาน              
แถวรางรถไฟผมไมBเห็นเลยสะพานนี้ เรียนเชิญทBานวัชระ  อินทรมุสิก  
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นายวัชระ  อินทรมุสิก  เรียนทBานประธานสภา ผมวัชระ อินทรมุสิก สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 1 ถ>าผมจําไมBผิดนBาจะอยูBใกล>

วัดชายนา ถูกต>องหรือไมBครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานจิตรา  มะโนสงค� ชBวยชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางจิตรา  มะโนสงค&  เรียนทBานประธานสภา สะพานดังกลBาวอยูBแถววัดชายนาคBะ 
รก.ผอ.สํานักการช4าง หBางจากเขตแดนประมาณ 90 เมตร มีสะพานซ่ึงทางอีกฝNRงปูยางแอสฟNลท�

เรียบร>อยแล>ว เม่ือสะพานแล>วเสร็จเราจะดําเนินการทําคอนกรีตให>คBะ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ครับๆ ผมคิดออกแล>วปNRนจักรยานไปทางนั้น เพ่ือนออกเงินให> 
ประธานสภาเทศบาล ก็ไมBติดใจสักเทBาไหรB ไมBอยากจะสอบถามนะครับ เปJนความสบายใจครับ  

เชิญทBานปรานม รวมพงศ�ครับ 
 
นายปรานม  รวมพงศ&  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ ผู>เข>ารBวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุ ม ทุกทB าน  ผมปรานม  รวมพงศ�  สมาชิ กสภา เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 เด๋ียวผมจะบอกทBานประธานนะครับ
วBาถนนสายนี้ไปทางไหน ทBานผBานมาทางถนนสายพัฒนาการทุBงปรัง กBอนจะ
ถึงวัดชายนาจะเปJนสี่แยก เขาจะเขียนวBาทางเข>าเบญจธารารีสอร�ทครับ         
เข>าทางนั้นละครับทBานประธานครับ ประมาณ 90 เมตร เจอสะพานแนBนอน 
พอผBานสะพาน ก็จะถึงรีสอร�ทครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เปJนปNญหาผมไมBเคยไปนอนรีสอร�ทนั้นเลย 
ประธานสภาเทศบาล 
. 
นายปรานม  รวมพงศ&  ไมBเปJนไรผมไมBได>ถามวBาทBานเคยนอนหรือไมBเคยนอน แตBถนนสายนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ถ>าทBานข่ีจักรยานไปเรื่อยๆ ทางสบายภูมิทัศน�ก็ดีด>วยครับ เปJนท่ีเปลี่ยว        

ทางเปลี่ยวสะดวกสบายแนBนอนครับทBานถ>าไปไมBถูกคBอยโทรหาผมนะครับ 
สองชั้นสะดวกสบายครับ ขอบคุณครับ   

   
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เจ>าของเบญจธารามันน>องชายผมครับ สนิทกันมากเลย พอพูดถึง  
ประธานสภาเทศบาล รีสอร�ทคนแกBคึกคักทันที มีสมาชิกทBานใดจะอภิปรายในญัตตินี้เพ่ิมเติมอีก

ไหมครับ ถ>าไมBมีนะครับ ผมจะขอปPดการอภิปราย และจะขอมติตBอท่ีประชุม                
เรื่อง ขอความเห็นชอบให>องค�การบริหารสBวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข>าดําเนิน
โครงการปรับปรุงถนนคอสะพานมงคล (ถนนสายปFากล>วย – สมอชัย)  
(สํานักการชBาง)  

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 
 
 



�
 

 

นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  17 เสียงครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  สมาชิกสภาทBานใดไมBเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาทBานใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล     ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เปJนอันวBาญัตติท่ี 7.9 เรื่อง ผBานนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

ญัตติท่ี 7.10 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการย>ายรวมศูนย�พัฒนา      
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สํานักการศึกษา)    

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอเชิญทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ 
ประธานสภาเทศบาล  แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ  
 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแถลงญัตติตBอสภา 
ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้ 

 ญัตต ิ
        สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดําเนิน  ตําบลคลัง อําเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
 

      14 กุมภาพันธ� 2561 
 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  จากเดิมมีจํานวน  20 ศูนย�  เหลือจํานวน 13 ศูนย�  
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ด>วยกรมสBงเสริมการปกครองท>องถ่ิน แจ>งให>องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน จัดการศึกษาระดับ
กBอนประถมศึกษา (อนุบาล) จํานวน 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1,2 และ 3 ตามลําดับ และรับเด็กเข>าเรียนชั้น
อนุบาล 1 เม่ืออายุครบ 3ขวบบริบูรณ�  นับจนถึงวันเปPดภาคเรียน (16 พฤษภาคม ) อนึ่ง การจัดการศึกษา
ระดับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับเด็กเข>าเรียนอายุไมBเกิน 3 ขวบ จนถึงวันเปPด
เรียน 1 ชั้นเรียน จึงทําให>ปริมาณจํานวนเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กลดลง  ซ่ึงเดิมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษา 
2 ชั้นเรียน คือ อายุ 3-4 ขวบ มีจํานวน  20 ศูนย� ดังกลBาว 

  ท้ังนี้  สืบเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล>อมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพไมBเอ้ืออํานวยตBอการจัดการเรียน
การสอน คือ 

  (1) เชBาอาคารเรียนภายในวัดบุญนารอบ จํานวน 1 ศูนย� เดือนละ 3,000 บาท 
(2) ภายในห>องเรียนมีสภาพเสื่อมโทรมไมBเหมาะสมและปลอดภัย คือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล 1-4  ต้ังอยูBท่ีอาคารศูนย�ฟ��นฟูผู>สูงอายุ (เรือนจําเกBา) 
(3) อาคารเรียนจํานวน 1 หลัง เปPดทําการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย�                   
     (ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวางและศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสารีบุตร)  

      (4) อาคารเรียนจํานวน 1 หลัง เปPดทําการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 ศูนย�    
          (ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตลาดหัวอิฐ และศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กชุมชนบุญพาสันติ) 
ดังนั้น  เพ่ือให>การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให>มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการ 

จัดการเรียนการสอนท่ีดี การมีสภาพแวดล>อมภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสอดคล>อง เหมาะสมกับการพัฒนา 
ด>านรBางกาย อารมณ� วินัย จิตใจ สังคมและสติปNญญา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงมีความจําเปJน
จะต>องขอความเห็นชอบย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จากเดิม จํานวน 20 ศูนย� เหลือจํานวน 13 ศูนย� ดังนี้ 

1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1  (โดยการย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจาก (1) ศูนย�พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 1  (2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (3) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (4) ศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 4 ) 

  2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง (โดยการย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจาก  (1) ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนคูขวาง (2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสารีบุตร) 

  3. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ (โดยการย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจาก  (1) ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวอิฐ (2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตลาดหัวอิฐ (3) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบุญพาสันติ) 

  4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด (โดยการย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจาก  (1) ศูนย� 
พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด (2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบุญนารอบ) 

5. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุBงจีน 
6. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทBาโพธิ์ 

  7. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตากสิน – ชะเมา 
  8. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก 
  9. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน>าสถานีรถไฟ 
  10.ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ 
  11. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กการเคหะนครศรีธรรมราช 
  12.ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท>าวโคตร 
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  13. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย 

  ท้ังนี้ เพ่ือให>การปฏิบัติเปJนไปตามประกาศสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท>องถ่ิน
เรื่องมาตรฐานข้ันตอนการรายงานการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัด
องค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน ประกาศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559 “กรณีองค�กรปกครองสBวน
ท>องถ่ินมีความจําเปJนต>องย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสBวนท>องถ่ิน องค�กรปกครองสBวน
ท>องถ่ินจะต>องดําเนินการ ดังนี้ 

  1) จัดเวทีประชาคม เพ่ือสํารวจความต>องการของชุมชนวBามีความต>องการให>ย>ายรวมศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กหรือไมB 

  2) หากชุมชนมีความต>องการให>ย>ายรวมศูนย� ฯ ให>คณะกรรมการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
นําเรื่องเสนอตBอหนBวยงานต>นสังกัดตามลําดับ เพ่ือให>ผู>บริหารองค�กรปกครองสBวนท>องถ่ินพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาท>องถ่ิน 
  3) จัดทําแผนการย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
  4) จัดทําประกาศย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
  5) รายงานการย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให>กรมสBงเสริมการปกครองท>องถ่ินทราบ โดยให>
รายงานข>อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของทุกปK 

  ขอได>โปรดนําเสนอตBอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาตBอไป 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

    ลงชื่อ     ผู>เสนอ  
             (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
    รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  ครับ สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ทBานใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอได>โปรดยกมือครับ  

เชิญทBานประสิทธิ์  วงศ�พิศาลครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทBานผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เขตเลือกต้ังท่ี 4 สําหรับญัตตินี้กระผมเห็นด>วยครับ แตBขอถามสั้นๆ ครับ          
วBาทBานผู>ปกครองเห็นด>วยหรือไมB มีเสียงจากประชาชนวBาอยBางไรบ>าง มีการ
ทําประชาคมหรือไมBครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานรองพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สําหรับประเด็นนี้
ผมมอบให>ผู>อํานวยการสํานักการศึกษาเปJนผู>ชี้แจงครับ 

 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ 
ผอ.สํานักการศึกษา คณะผู>บริหาร และผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมนายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� 

การทําประชาวิจารณ�เรื่องนี้ได>นําเข>าท่ีประชุมท่ีโรงแรมทวิลโลตัสไปครั้งหนึ่ง
ในการทําประชาคมได>รับทราบของกองสวัสดิการครั้งท่ีผBานมา และประการ 
ท่ีสองแตBละศูนย�ได>มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย�คือคณะกรรมการ
สถานศึกษานั่นเอง และประการท่ีสามได>สํารวจสอบถามผู>ปกครองในแตB         
ละศูนย�ผู>ปกครองก็ได>รับทราบ และขออธิบายเพ่ิมเติมวBาเรามีความ
จําเปJนต>องย>ายสBวนหนึ่ง ยุบสBวนหนึ่ง ท่ียุบเชBนศูนย�บุญพาสันติ ชุมชนตลาด
หัวอิฐ ซ่ึงอยูBในอาคารเดียวกัน สBวนท่ีย>ายเชBน บุญนารอบ ไปอยูBท่ีศูนย�ประตูลอด 
เพราะศูนย�บุญนารอบนั้นอยูBในวัด และสารีบุตรย>ายไปอยูBท่ีคูขวางขอชี้แจงครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานประสิทธิ์มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมBครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ ท่ีเปJนหBวงก็คือเรื่องของการเดินทางในสBวนท่ีย>าย  
เลขานุการสภาเทศบาล สBวนท่ียุบก็คงจะไมBมีปNญหาอะไร ถ>าผู>ปกครองได>ทราบแล>วก็ไมBมีอะไรครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล สมาชิกสาภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช           

เขตเลือกต้ังท่ี 3  มีเรื่องท่ีจะเรียนถามผBานประธานสภาไปยังฝFายบริหาร        
เรื่องศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดังประเด็นตBอไปนี้ 

1. การรับเด็กเข>ามาในพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กมีเกณฑ�อยBางไร อายุ     
ก่ีขวบถึงก่ีขวบ 

2. ทางเทศบาลมีการคิดคBาใช>จBายให>เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยใช>
วิธีการคํานวณเปJนรายรายเหมา หรือรายหัวของเด็ก ถ>าเปJนรายหัวคิดตBอหัว 
หัวละเทBาไหรB 

3. ผู>ดูแลเด็กในศูนย�หลังจากยุบรวม ย>ายศูนย�แล>ว จะมีผู>ดูแลใน
ศูนย�อยBางน>อยก่ีคน และจํานวนคนเทBากันทุกศูนย�หรือไมB ในเบ้ืองต>นขอ
สอบถามไว>แคBนี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBาน ผอ.สมหวัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ 
ผอ.สํานักการศึกษา  คณะผู>บริหาร และผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมนายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� 

การรับเด็กเดิมกรมฯ ให>เรารับเด็กอายุ 3 ขวบ และ 4 ขวบ แตBหลังจากปK 
พ.ศ.2560 กรมให>จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ท่ีอยูBตามโรงเรียน
เทศบาล เรามีอนุบาล 1 อนุบาล 2 เทBานั้น แตBปK 2560 กรมให>นโยบายจัด 
การศึกษาระดับอนุบาล 1 2 3 ให>ครบ คืออนุบาล 1 ต้ังแตB 3 ขวบข้ึนไป 
เราเริ่มดําเนินการต้ังแตBปKท่ีแล>ว เพราะฉะนั้นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจะมี
การศึกษาระดับอนุบาล 3 ระดับ เม่ือกBอนเรามีแคB 1 กับ 2  เม่ือเปJนอยBางนี้ 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กต>องรับเด็กนักเรียนไมBเกิน 3 ขวบ เพราะถ>า 3 ขวบ
บริบูรณ�ต>องไปอยูBอนุบาล 1 เรารับได>สองขวบครึ่งไมBเกิน 3 ขวบ เด็กจึง        
เล็กลง อายุลดลง นี่คือการรับเด็ก  

สB วน เ งินรายหั ว ก็ ได> รั บ เ งิน อุดหนุนจา เทศบาลตามรายหั ว                   
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หัวละห>าร>อยกวBาบาท และเทศบาลก็ได>ต้ัง
งบสนับสนุนในวัสดุสํานักงานบางรายการท่ีเงินรายหัวไมBสามารถใช>จBายได> 
เชBน เงินรายหัวใช>เฉพาะการจัดการเรียนการสอน งานบ>านงานครัวจะนํา          
เงินรายหัวไปซ้ือไมBได> สตง.ท>วงติงครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานวิฑูรย�มีอะไรเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ 
รองประธานสภา เทศบาล  คือคBาใช>จBายตBอหัวนั้น ตBอเดือนๆละ ห>าร>อยกวBาบาทถูกต>องหรือไมBครับ 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  ตBอปKครับ เปJนรายหัวท่ีสนับสนุนตBอปKครับ ท่ีกรมเขาต้ังให>              
ผอ.สํานักการศึกษา  ท่ัวประเทศเปJนเงินสนับสนุนรายหัว 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ตBอเดือนใชBหรือไมBครับ 
รองประธานสภา เทศบาล 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  ตBอปKครับ  
ผอ.สํานักการศึกษา  
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ถ>าตBอปK แล>วจะเพียงพอกับเด็กหรือครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
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นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  เปJนแบบนี้ท่ัวประเทศครับ ระดับประถมของ สพฐ. ก็เชBนเดียวกัน  
ผอ.สํานักการศึกษา สBวนเทศบาลก็ต้ังงบประมาณสนับสนุนในสBวนของวัสดุสํานักงาน ชBวยเหลือ

สนับสนุนให>ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  แล>วเรื่องอาหาร และสันทนาการอยBางอ่ืนมีหรือไมB 
รองประธานสภา เทศบาล 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  อาหารเทศบาลต้ังงบประมาณ ของกระทรวงเปJนคBาอาหารกลางวัน  
ผอ.สํานักการศึกษา หัวละ 18 บาท เชBนเดียวกัน ได>รับสนับสนุนจากกรมครับ มีอาหารกลางวัน

ฟรีครับ 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ข>อท่ี 3 สอบถามวBามีผู>ดูแล ศูนย�ละก่ีคนและแตBละศูนย�มีจํานวน 
รองประธานสภา เทศบาล  เทBากันหรือไมB 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  ไมBเทBากันครับ เม่ือกBอนมีลักษณะเปJนศูนย�เด็ก ตอนหลังมีฐานะ 
ผอ.สํานักการศึกษา เทียบเทBาโรงเรียนข้ึนอยูBกับจํานวนเด็ก เขาให>เด็ก 10 คน ตBอครู 1 คน 

ข้ึนอยูBกับจํานวนเด็ก  อยBางน>อยมีครู 1 คน ท่ีมี 1 คน เชBน ชุมชนศาลามีชัย 
เพชรจริก ประตูลอดมี 2 คน ข้ึนอยูBกับจํานวนเด็ก ข้ึนอยูBกับจํานวนห>องเรียน 
จาก 20 ศูนย� ลดเหลือ 13 ศูนย� ก็จะจัดครูไปตามศูนย�ท่ีเราเหลืออยูB และมี
จํานวนเด็กเยอะ เพราะฉะนั้นในวันท่ี 31 มีนาคม เม่ือเราได>ตัวเลขชัดวBาศูนย�
ไหนมีนักเรียนเทBาไหรB ก็จะทําการจัดครูไปตามศูนย�ตBางๆ ตามจํานวน
นักเรียน ของแตBละศูนย�ครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ขอเรียนถามเพ่ิมเติมวBา มีการจํากัดนักเรียนในแตBละศูนย�หรือไมB 
รองประธานสภาเทศบาล วBาสามารถรับนักเรียนจํากัดได>จํานวนเทBาไหรB หรือให>เปJนไปตามธรรมชาติ 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  จํากัดครับ เพราะเด็กเล็กเด็ก 2 – 3 ขวบ ถ>าตามเกณฑ�ครู 1 คน  
 ผอ.สํานักการศึกษา ตBอนักเรียน 10 คน ถ>า 1 ห>องก็ไมBเกิน 20 คน  2 ห>องก็ไมBเกิน 40 คน 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  หมดประเด็น ท่ีจะถาม ทBานประธานครับ แตBอยากจะขอทBาน 
รองประธานสภาเทศบาล ประธานสภาอยากได>เอกสารท่ีสรุปแล>ว หลังเดือนมีนาคม ตามท่ีทBาน                

ผอ.สมหวัง ได>กลBาวเม่ือครูB อยากจะได>เอกสารในการประชุมสภาเทศบาล
คราวหน>าครับ วBาสรุปเด็กมีจํานวนศูนย�ละเทBาไหรB ผู>ดูแลก่ีคน เรื่องนี้เปJน
เรื่องใหญB เราต>องให>ความสําคัญกับการศึกษาของเด็กเล็กครับ ท่ีต>องมีความ
พร>อมในการจะเข>าเรียนในระดับอนุบาลตBอไป ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานผอ.สมหวัง วBาอยBางไรครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  ขอชี้แจงครับ ในวันท่ี 31 มีนาคม นั้นตามแผนครับ ถ>าทBานรอง  
ผอ.สํานักการศึกษา ประธานจะขอให>ชัดเจนต>องหลังเปPดเทอมครับ เพราะผู>ปกครองวันเปPดเทอม

นั่นละครับถึงมากันแนBนอน แตB 31 มีนาคม สรุปครBาวๆ 
 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  ผมขอเปJนประชุมสภาเทศบาลฯ คราวหน>า เดือนพฤษภาคมครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  ครับ ได>ครับ  
ผอ.สํานักการศึกษา 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ขอบคุณทBานสมหวัง เด็กสําคัญกับอนาคตของชาตินะครับ 
ประธานสภาเทศบาล อยBางรุBนผมมีแตBรBวงโรยแล>วครับ เชิญทBานปรานม รวมพงศ�ครับ 
 
นายปรานม  รวมพงศ&   กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู> ทรง เ กียร ติ  ผมนายปรานม  รวมพงศ�  สมาชิกสภา เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 1   ผมนั่งฟNงของเขต 2 ประตูลอด บุญนารอบ 
ทีนี้ปNญหาอยูBท่ีวBาการยุบรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ของเขต 1 ซ่ึงมีศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเพชรจริก ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กการเคหะนครศรีธรรมราช ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กท>าวโคตร  และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประตูชัย ผมอยากทราบวBาการยุบ
รวมศูนย�เขต 1 ซ่ึงท้ังหมดสี่ศูนย�นี้จะไปอยูBไหนครับ ให>ทBานผู>อํานวยการ
สํานักการศึกษาชี้แจงด>วยครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เชิญทBานสมหวังครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ&  ไมBได>ยุบครับ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กศาลามีชัย ท>าวโคตร การเคหะ  
ผอ.สํานักการศึกษา ไมBได>ยุบครับ ยังคงมีเหมือนเดิม ท่ียุบท่ีย>ายคือ 1 ศูนย�เทศบาล  เม่ือกBอนมี

อยูB 4 ศูนย� เทศบาล 1 ถึง 4  ยุบเหลือ เทศบาล 1 เหลือท่ีเดียวอยูBแหBง
เดียวกัน 2 ยุบศูนย�ฯตลาดหัวอิฐ บุญพาสันติ ชุมชนวัดหัวอิฐ ซ่ึงอยูBในท่ี
เดียวกัน 

 
นายปรานม  รวมพงศ&   เอาละครับผมเข>าใจแล>วครับ แตBความเปJนจริงนBาจะเขียน 
สมาชิกสภาเทศบาล รายละเอียดมาให>ครบถ>วน วBาสBวนท่ีเหลือจะต้ังอยูBเปJนปกติ เพราะผมนั่งอBาน

นั่งวิเคราะห�วBาศูนย�ท่ีเหลือเขาจะเอาไปไว>ตรงไหน นBาจะเขียนให>ชัดเจน เวลา
ชาวบ>านเขาถามมาท่ีผม ผมจะได>ตอบเขาถูกวBายุบศูนย�ฯไหน รวมศูนย�ฯไหน 
ขอบคุณครับ ไมBวBากันนะครับ  
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานไมBปรึกษาทBานคํานวนบ>างเรื่องเอกสาร ทBานเปJนทนายความ 
ประธานสภาเทศบาล การศึกษาเปJนเรื่องสําคัญ มีสมาชิกสภาทBานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมB 

ถ>าไมBมีผมขอผิดอภิปรายและจะขอมติท่ีประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
ย>ายรวมศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สํานัก
การศึกษา)  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน 16 เสียงครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  สมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล   ไมBมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล     ไมBมีนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ท่ีประชุมแหBงนี้เห็นชอบอนุมัติ ญัตติ ท่ี 7.10  
ประธานสภาเทศบาล    

  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ*ามี) 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  มีสมาชิกทBานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไมBครับ  มีไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอทําความเข>าใจกับทBานสมาชิกสภานะครับ เรื่องอ่ืนๆเปJนเรื่องท่ีเราปรารภ

นะครับ ผู>บริหารจะไมBตอบก็ได>นะครับ สBวนใหญBผมมักจะร>องขอให>เขาตอบ 
จริงๆเขาจะไมBตอบก็ได>นะครับ  เชิญทBานคํานวน 

 
นายคํานวน โสมนิล   ขอบคุณทBานมากครับ ทBานประธานครับผมขออนุญาตให>ทBาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเอกสารฉบับนี้และขอให>แจ>งให>ผู>บริหารและสมาชิกสภาทุกทBานครับ     

เพ่ือเปJนการประกอบท่ีผมต>องขอนั้นเพราะอะไร  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  สะพานหน>าเมืองใชBหรือไมBครับทBาน ส.ท. 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายคํานวน โสมนิล   ครับผม ผมพูดบางทBานอาจจะไมBเห็นภาพ เพราะบางคนไมBได>ผBาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมผBานทุกวันเนื่องจากผมไปเดินหน>าเมือง เนื่องจากครั้งท่ีผBานมาผมได>อภิปราย

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2561 ผมอภิปราย 3 เรื่อง การเปPดน้ําพุตอนนี้เปPด           
ทุกวันชาวบ>านชื่นใจเดินผBานออกกําลังกายถูกลม ถูกละอองน้ําขอบคุณมากครับ
ท่ีเปPดตามท่ีผมได>พูดไว> ข>อท่ี 2 สะพานนครน>อย ผมเดินดูมีการติดไฟ                 
ใสBกระจกเรียบร>อยแล>ว ท่ีผมพูดไว>อยากให>ติดไฟราวให>เปJนเลนส�มาก              
ผมไมBได>คิดถึงวBาใครคุมใครทําหน>าท่ีอะไรนะครับ แตBความสวยงามการ             
โยงสายไฟข>ามเสา จากหน>าบ>านผู>วBาแล>วเราโยงข>ามสะพานไปผมวBามันไมBใชB 
ผมเดินทุกวันดูทุกวันก็ไมBแก>ไข จะให>มีไฟราวหรือไมBผมไมBวBากัน แตBชBวยเอา
สายไฟลอดจากสะพานฝNRงนี้แล>วไปข้ึนอีกฝNRงเถอะครับ อยากให>ลอดใต>สะพาน
นะครับ ผมฝากอีกครั้งผมขอไว>สามอยBางต>องทวงครับ ท่ีได>แล>วก็ขอบคุณมาก
และก็ชื่นชม ข>อท่ี 3 คือ สะพานสุขสันต� ท่ีทBานเห็นรูปนั้นละครับสมควร
หรือไมBครับท่ีจะทําต้ังนานแล>วครับ ผมเดินดูมาสองปKต้ังแตB ผอ.อรุณศักด์ิตาย 
อยูBอยBางนี้แหละครับไมBพูดก็ไมBดู พูดแล>วก็ไมBคBอยทํา ทราบขBาวเขียนในนี้        
วBากําลังออกแบบ ผมวBาใสBโคมไฟนี้นBาจะซ้ือได>ต้ังนานแล>วนะครับทBานดู           
หัวเสาซิครับ ตลาดน้ํามีทุกวันสิ้นเดือน เราจะฉีกหน>าตัวเองไมBถึงไหนครับ
ทBานประธาน ฝากไปถึงผู>บริหารด>วยนะครับ ผมเองคํานวนมันปากเปKยกปากแฉะ 
ละเอียด แตBผมคิดวBาถ>างานเล็กยังทําไมBได> งานใหญBอยBาไปคิดถึงนะครับ         
ผมฝากด>วยวิสัยทัศน�ผู>ท่ีดูแลกองชBางต>องมีวิสัยทัศน�นายกแคBอนุมัติ เสนอทBาน
ไปเลยจะทําอะไร ทBานสังเกตหรือไมBครับต้ังแตBปKใหมBมามันถอยหลังใชBหรือไมB
ครับ อรุณศักด์ิอยูBผมต>องชื่นชนแกมีกวางมีกลBองนูBน กลBองนี้ ผมถือวBาถอยหลัง 
นี่ก็คิดเงินเดือนมาสองปKแล>วของ คสช.  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  วันนี้ทBานรองสมเธียรมาหรือไมBครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน โสมนิล   ไมBเปJนไรครับมันติดอยูBในรายงานการประชุม ฝากด>วยครับฝากด>วย 
สมาชิกสภาเทศบาล สามอยBางนะครับ ผมพูดแล>วผมได> น้ําพุผมขอบคุณ สะพานนครน>อยยังไมB

เหมือนท่ีผมต>องการ สะพานสุขสันต�พยายามหาโคมไฟท่ีซ้ือได>งBายๆ ครับหาซ้ือ
งBายๆ ท่ีทBาวังนะครับ อยBาหาท่ีมันผิดเพ่ือนมาเด๋ียวมันจะสั่งไมBได>อีก ไมBต>องดี
มากนะครับ ให>มันมีไฟ อยBาให>มันแตกอยูBแบบนี้ ถ>ามันตีใหมBเราก็ซ้ือใหมB และก็
ให>มีกล>องวงจรปPดด>วย เราต>องทําความสวยงามให>บ>านเมือง ให>เปJนจุดถBายรูป 
ให>ได> ผมเพ่ิมอีกหนึ่งข>อ ผมเพ่ิมสวนศรีธรรมโศกราชฝากชBวยดูแลชBวยใสBปุ�ย 
ตอนทBานอรุณศักด์ิทําไว>สวยงาม ตอนนี้มันโทรม ฝากด>วยนะครับ ชBวยใสBปุ�ยด>วย 
ของเราชอบสร>างแตBไมBรักษา ผมย้ํานะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ทBานนายกเห็นนะครับ ทBานจดไว>แล>วไปไลBเบ้ียทBานรองนายก 
ประธานสภาเทศบาล ท้ังหลาย น้ําพุของดีนะของเขตทBานคํานวนมีของสวยงาม ของผมไมBมีอะไร

เลยเขต 4 แยBจริงๆ  
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นายคํานวน โสมนิล   ตรงนี้เปJนจุดของทุกคนครับ ไมBใชBเขต 2 ข>ามคลองแล>วไมBใชBเขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล แตBท่ีต>องพูดเห็นแล>วมันรับไมBได>นะครับ ไมBใชBเขตผม ผมขอปฏิเสธ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  อยBางนั้นก็เปJนเขตปลอดทหารครับ เชิญทBานประสิทธิ์ วงศ�พิศาล 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ&พิศาล    กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ ทBานรักษาราชการแทนนายก  
เลขานุการสภาเทศบาล เทศมนตรี ทBานผู>บริหาร สมาชิกผู>ทรงเกียรติและผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน  

ผมนายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
จากเขตเลือกต้ังท่ี 4 ทBานประธานสภาครับ ผมวBาเราประชุมสภากันมารBวมเจ็ดปK 
ซ่ึงเราไมBเคยได>พิจารณาทบทวนเรื่องเทศบัญญัติเลย วันกBอนได>นั่งคุยกับ      
ทBานเลขาเอกรินทร� บางฉบับมันจะล>าสมัยมาก หน>าจะทบทวนให>ทันสมัย 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให>เข>ากับปNจจุบันครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  เรื่องเทศบัญญัติมันจําเปJน แตBผมก็เปJน ส.ท.มาสามสิบปKแล>ว 
ประธานสภาเทศบาล สมัยกBอนไมBคBอยออกกันหรอกครับ สBวนใหญBจะใช>  พรบ.ของเทศบาล            

ของกระทรวงกันมากมาย จริงๆ มันเปJนหน>าท่ีของเทศบาลด>วยนะครับท่ีจะคิด
ข้ึนมา ของฝFายบริหาร ผมวBามันก็ต>องทําแตBท่ีจริงมันเกรงใจกันแมBค>า พBอค>า           
ไมBคBอยกล>าออกกัน ยังชมเขต 1 ของคุณปรานมเลย หน>าโรงพยาบาลสวยข้ึน
เยอะเลย วันนั้นผมไปเยี่ยมหลาน ตรงนั้นเรียบร>อยข้ึนเยอะเลย ฝากทBานนายก
ชBวยดูด>วย ตอนนี้หมาจรจัดก็ดีข้ึนนะต้ังแตBมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�เขารับหมา
จรจัดก็ดีข้ึน ทBานไสวทBานก็รู>ชาวบ>านชม เม่ือกBอนเราหนักใจ เราไมBมีเงินเลี้ยง
ครับ ปNญหาคือรณรงค�ให>เจ>าของหมาพาหมาไปทําหมัน บ>านผมมีหมาหกตัว   
ทําหมันหมดเลย แมวสามตัวทําหมันหมดเลย เพราะไมBอยากให>มันแพรBพันธุ�        
ทําหมันเทศบาล ก็ทําฟรีแตBชาวบ>านไมBชอบเอาไปให>ทํา มันต>องไปท่ีทBาลาด           
หมาจรจัดแมวจรจัดนี่อันตรายท้ังนั้น ทBานสมาชิกทBานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมB 
เชิญทBานสุภัค รัตนพฤกษ�ขจร 

 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ&ขจร  เรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติครับ       
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          

เขตเลือกต้ังท่ี 3 ครับ ทBานประธานครับเม่ือสักครูBได>ยินเพ่ือนสมาชิกพูดเรื่องการ
ติดต้ังไฟสะพานนครน>อย ก็ขอเรียนฝากสะพานราเมศวร� มีการแก>ไขปรับปรุงมา
นานมากแล>ว จนบัดนี้ยังไมBมีไฟสักดวง ใช>สปอร�ตไลท�สBองตรงเชิงสะพานกันอยูB
ขอความกรุณาสํานักการชBางหาแบบท่ีทBาน ส.ท. ทBานหนึ่งแจ>งไว>นะครับ ไมBต>อง
หรูหรามาก ลายอาจจะเปJนลายกนก แตBขออนุญาตนะครับ 12 นักษัตรไมBเอานะครับ 

อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมสอบถามไปในคราวท่ีแล>วเรื่องฝาตะแกรงเหล็ก          
สูญหาย ท่ีตอบมาก็คือได>ดําเนินการเรียบร>อยแล>ว ผมยังติดใจวBาการดําเนินการ
เรียบร>อยแล>วนั้น เปJนการดําเนินการข้ันไหนยังไง ในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจ>าง 



�
 

 

หรืออยBางไร ผมผBานทุกวันครับ ก็ยังมองไมBเห็นตะแกรงเหล็กครับ ก็ขอเรียนฝาก
วBาปNญหาเรื่องน้ําชBวงนี้ยังไมBเกิดปNญหา แตBเปJนปNญหาเรื่องเจ>าหน>าท่ีของเทศบาล 
บางทBานนะครับ ใช>วิธียัดใสBลงไปในทBอระบายน้ํา อันนี้ขอย้ําบางทBานนะครับ  
อีกเรื่องหนึ่งดูตามรายงานวันนี้อาจจะมีกระทู>ตอบไปบ>างแล>ว การตอบเข>ามาผม
ดูแล>วสวยหรูครับ ดําเนินการเอาหินคลุกมาปPดแตBผมวBาไมB เห็นนะครับ             
ตามรายงานการชี้แจง แก>ไขดําเนินการตรงนี้ มันคนละเรื่องกันนะครับกับท่ี   
แจ>งมา ยังไมBเหมือนกับท่ีเขียนมา ก็ขอเรียนฝากนะครับปNญหาตรงนี้ผมเอามา
เปJนประเด็น ตามท่ีทBานสมาชิกสภาได>ต้ังกระทู>ถามมาก็มีการตอบไปแล>ว แตBวBา
ประเด็นท่ีผมถามเม่ือคราวท่ีแล>ว ตอบมายังไมBเหมือนกับท่ีทํา ยังไมBจริงครับ
ขอให>มีการตรวจสอบใหมBครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&   ขอบคุณทBานสุภัค เชิญทBานปรานม  รวมพงศ� 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรานม  รวมพงศ&  กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายปรานม  รวมพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ัง

ท่ี 1 สิ่งท่ีกระผมจะพูดตBอไปนี้เก่ียวกับการปรับปรุงทางเท>า การขุดเจาะวาง           
ทBอเมนน้ําประปาของทBานผู>วBาด>วยนะครับ เรื่องแรกก็คือการปรับปรุงทางเท>า    
ซ่ึงขณะนี้ได>ดําเนินการมาถึงบริเวณสี่แยกประตูชัย ฝNRงทิศตะวันออกแล>วเสร็จ 
ปNญหามันมีอยูBวBาการขุดแนวก้ันท่ีจะทําทางเท>า เพราะวBาบางชBวงการกBอสร>าง
ขอบแนวทางเท>าจะไปปPดก้ันหน>าบ>านท่ีมีรถเข>าออก ซ่ึงตรงนี้บางบ>านก็ได>
โทรศัพท�มาหาผม เพราะวBาเวลาทBานปูแผBนพ้ืนไปแล>วรถเข>าออกบ>านไมBได>         
ผมฝากทBานประธานไปยังฝFายบริหาร วBาตรงนี้บ>านไหนท่ีมีทางเข>าออกของรถ          
เว>นให>เขาด>วยนะครับ ชBวยแก>ไขเสียใหมBด>วยบ>านท่ีทําไปแล>ว ฝากผู>บริหาร     
คุยกับผู>รับเหมาด>วยตรงนี้ และบ>านท่ียังไมBได>ทําก็ชBวยฝากด>วยครับเพ่ือความ
สะดวก ผมขับรถผBานทุกวัน ผมดูทุกวันบางบ>านก็ได>รับการแก>ไขไปแล>ว ตอนนี้
ได>เริ่มใหมBจุดเจาะฝNRงทิศตะวันตก ท่ีผมผBานมาเห็นแล>ววBากําลังขุดเจาะทางเท>า               
ก็ฝากไว>ด>วยนะครับ บ>านท่ีมีรถเข>าออกทBานอยBาไปกBอแนวปPดก้ัน  

  เรื่องท่ี 2 ตอนี้ มีการขุดเจาะวางทBอประปา ปNญหาคือเม่ือทBาน            
ขุดเจาะแล>วและถมแล>วปNญหาคือฝุFน เปJนฝุFนมากครับทBานประธานโดยเฉพาะ
ฝุFนตรงสี่แยกประตูชัย วBาจะมีหินคลุกลงไปผสมขุดลงไปทBอนหนึ่ง ก็ยาวไปถึง
สี่แยกหัวถนน ผมอยากให>กําชับกองสาธารณสุข ให>ชBวยนํารถไปฉีดน้ํากลบ
ฝุFนให>ด>วยจะเปJนวันเว>นหรือหรืออะไรก็แล>วแตB เพราะต้ังแตBสี่แยกประตูชัยถึง
หัวถนนด>านฝNRงตะวันออกมันมีร>านค>าอยูBเยอะ ไมBวBาร>านอาหารหรือร>านน้ําชา
กาแฟ เขาประสบปNญหานี้มากครับ คนเข>าไปกินข>าวรถวิ่งผBานฝุFนเข>าร>าน 
ฝากด>วยนะครับอยBาให>ชาวบ>านเขาได>รับผลกระทบมาก ผมเห็นใจคนทํางาน
แตBผมก็ต>องเห็นใจชาวบ>านท่ีเขาประกอบกิจการด>วยครับ ฝากทBานประธาน
ผBานไปยังฝFายบริหารกําชับกองสาธารณสุขด>วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&   ขอบคุณทBานปรานม  รวมพงศ� แถวถนนกะโรมผมต>องใช>ผ>าปPดฝุFน  
ประธานสภาเทศบาล ปPดจมูก ทBานนายกฝากด>วยนะครับ ผมกลัวทBานชิษณุพงศ�ทBานจะรักษาโรคปอด

ผมอีกนะครับชBวยหนBอยนะครับเรามีแหลBงน้ําท่ีทุBงทBาลาดเอามาฉีด อยBาเอา
น้ําประปาเสียดาย มีผู>ใดฝากเรียนเรื่องอะไรถึงฝFายบริหาร ถ>าไมBมีผมต>อง
ขอขอบคุณทุกทBานท่ีมาประชุม เรื่องบ>านเมืองเราต>องทําจนนาทีสุดท>าย         
จน คศช. บอกวBาไปได>แล>วพวกคุณ เราทําให>มีประโยชน�กับชาวบ>านมากท่ีสุด
เด๋ียวทBานนายกจะขอบคุณตBอจากผมนะครับ ผมยังไมBปPดการประชุม เชิญทBาน
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครับ 

 
นายพงศ&สินธุ&  เสนพงศ&   เรียนทBานประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ และ  
รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ขอบคุณท่ีประชุม
อีกครั้งหนึ่งท่ีทBานได>ผBานวาระการประชุม สิ่งท่ีทBานฝากผBานทBานประธานมา
กระผมได>บันทึกไว>แล>ว และจะนําไปปฏิบัติ ท้ังกระทู>ท่ีทBานได>ถามก็จะนําไป
ปรับปรุงการทํางาน ก็เข>าใจวBากระทู>ก็เปJนเรื่องท่ีต>องรับฟNง ฝากทBานประธานวBา
โครงการไมBวBาจะเปJนของทางจังหวัด หรืองบเทศบาลท่ีจัดทํา ทุกครั้งผมก็เล็งเห็น
ถึงความสําคัญถึงภาษีของพ่ีน>องประชาชน ฝากทBานหัวหน>าสBวนราชการทํางาน
ให>เต็มท่ี ชBวงนี้เปJนชBวงท่ีเข>าสูBหน>าแล>งฝากผBานไปยังพ่ีน>องประชาชนวBาอยากให>
ใช>น้ําอยBางประหยัดเทศบาลไมBได>นิ่งนอนใจท่ีจะดูแลเรื่องสาธารณูปโภคให>พ่ีน>อง
ประชาชนให>ดีท่ีสุด เรื่องการวางทBอเรื่องถนนฝากพ่ีน>องประชาชนให>อดทนอีก
นิดเราใช>เวลาคงไมBนาน เราอยากได>บ>านเมืองท่ีดีเราต>องอดทน ไมBมีใครทํางาน
แล>วท้ิงงาน เราผBานสัญจรไปมาก็เห็นใจทุกครั้งในการใช>รถใช>ถนน ด>วยความท่ี
ผBานมาถนนเราอาจจะเล็กไป ผมไมBได>โทษใครนะครับ อดีตท่ีผBานมาถนนเล็กไป
ต>องชBวยกัน ใช>ถนนด>วยการพ่ึงพากัน ขอบคุณพ่ีน>องประชาชน ขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาอีกครั้งหนึ่ง ในการผBานญัตติท้ังหมดครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ผมโต>ตอบแทนทBานแล>วครับ เราต>องอดทนหนBอย เราจะวางทBอเมน 
ประธานสภาเทศบาล ถ>าไมBขุดแล>วจะวางยังไง จําเปJนต>องขุด ทนกันไปบ>าง ท่ีไหนๆก็ต>องขุด แตBมัน

เปJนเรื่องปกติคนไทยบBนได>ก็ต>องบBน ขอบคุณทBานผู>บริหารและหัวหน>าสBวน
ราชการทุกทBาน เชิญทBานฉัตรชัย ทBานเอกรินทร�รับซองเอกสารด>วยครับ  
เชิญทBานรองวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุลครับ 

 
นายวิฑูรย&  อิสระพิทักษ&กุล  กราบเรียนทBานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ 
รองประธานสภาเทศบาล ผมวิฑูรย� อิสระพิทักษ�กุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ัง

ท่ี 3 ทBานประธานครับเม่ือวันท่ี 14 - 19 กุมภาพันธ� 2561 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชรBวมกับองค�กรชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครศรีธรรมราช          
ได>รBวมกันจัดให>มีงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ไชนBาทาวน�เมืองนคร 2018                
ข้ึนท่ีบริเวณวงเวียนหน>าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ ไฮไลท�ของงาน
ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ�นั้น ทางองค�กรชาวไทยเชื้อสายจีนได>เรียนเชิญทBาน            
ผู>วBาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเปJนประธานฝFายไทย และได>เรียนเชิญ



�� 

 

ฯพณฯ กงสุลใหญBของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย ท่ีประจําอยูBท่ี
จังหวัดสงขลามาเปJนตัวแทนฝFายจีน นั่นเปJนการแสดงถึงการกระชับมิตรไมตรี
ระหวBางประเทศไทยกับประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน และการดําเนินงานท่ีผBาน
มาได>รับความรBวมมือจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปJนอยBางดี ผมเองใน
ฐานะเปJนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 และเปJนสBวนหนึ่งของ
องค�กรชาวไทยท่ีมีเชื้อสายจีน ผมใครBขอขอบคุณเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
และทBานรักษาราชการนายกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และผู>บริหารเทศบาล
ตลอดจนเจ>าหน>าท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกทBาน ท่ีได>กรุณาสนับสนุน 
อนุเคราะห�ให>การจัดงานท่ีผBานมาประสบความสําเร็จเปJนอยBางดีจึงขอเรียน      
ให>ทB านประธานสภาและทBานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทBานได> รับทราบ              
ณ ท่ีประชุมแหBงนี้ด>วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย&  ก็เปJนงานท่ีสนุกสนาน เปJนเองเปJนเชื้อสายจีนนะครับแซBอ�อง 
ประธานสภาเทศบาล แตBคุณพBอเปลี่ยนเปJนอิสสระไพบูลย� มีเชื้อสายจีนแตBพูดไมBคBอยเปJนเทBาไหรB             

เราได>ดําเนินการประชุมมาพอสมควร ครบตามระเบียบวาระการประชุม สมาชิก
ทBานใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมBครับ ถ>าไมBมีกระผมขอขอบพระคุณสมาชิก      
ทุกทBานท่ีได>ให>ความรBวมมือ และในวันนี้เราได>พิจารณาญัตติตBางๆ ของฝFาย
บริหาร  ถึงบัดนี้เห็นเวลาสมควรแล>ว ผมขอปPดประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK พ.ศ.2561 ขอปPดประชุม 
ขอบคุณครับ 
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