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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป� พ.ศ.2560 
วันจันทร$ท่ี 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห+องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

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

ผู+มาประชุม 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายเคารพ  อิสสระไพบูลย�  ประธานสภาเทศบาล  
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. นายธีระวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�  สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายปรานม  รวมพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายภูริทัต  รัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายพิชัย  ลี้วรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวิฑูรย�  หัสภาคย�   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายวัชระ  อินทรมุสิก  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. พันโทวิชัย  กัลยาพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล  
18. นายสุธรรม  ทองมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นางสาวอมรรัตน�  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล  
21. นายอาวุธ  สุขันทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  
22. นายเอกรินทร�  รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

ผู+ไม5มาประชุม 
 - ไม=มี 
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ผู+เข+าร5วมประชุม 
 ผู+บริหารเทศบาล 

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

หัวหน+าส5วนราชการและเจ+าหน+าท่ีผู+ท่ีเก่ียวข+อง 
1. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. นายชิษณุพงศ�  สุวรรณ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. นายอิชณ�นกร  พูลสวัสด์ิ  ศึกษานิเทศก� 
5. นางวชิรา  ยุพการนนท�  ผู@อํานวยการสํานักการคลัง 
6. นายยงยุทธ  เหล=าเจริญเกียรติ  รักษาราชการแทน หัวหน@าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผู@อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผู@อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม 
9. นางจิราภรณ�  แก@วปาน  ผู@จัดการสถานธนานุบาล 
10. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผู@อํานวยการส=วนควบคุมการก=อสร@างฯ 
11. นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน�  ผู@อํานวยการส=วนช=างสุขาภิบาล 
12. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หัวหน@าฝGายรักษาความสงบ 
13. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน@าฝGายอํานวยการ 
14. นางเกศแก@ว  ศิริวัฒน�   หัวหน@าฝGายส=งเสริมการท=องเท่ียว 
15. นางเกศวรินทร�  บุญมูสิก  หัวหน@าฝGายสังคมสงเคราะห� 
16. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
17. นางสาวขวัญตา  แสงราวี  ผช.นักประชาสัมพันธ� 
18. นายสถาพร  ลักษณะปHยะ  นายช=างไฟฟJาอาวุโส 
19. นางสาวศิวนาถ  เวทย�ประสิทธิ์ สถาปนิกชํานาญการ 
20. นางสาวประภัสสร  คงช=วย  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
21. นายชํานาญ  เยี่ยมยนต�  ผู@รับจ@างเหมาบริการ 
22. นายวิชิต  รอดเสน   วิศวกรโยธาชํานาญการ 
23. นายสมโชค  อรุณจิตร�  ลูกจ@างประจํา 
24. นายพงษ�ชัย  สกุลถัด   ผู@รับจ@างเหมาบริการ(ประชาสัมพันธ�) 
25. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
26. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
27. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
28. นางสาวรรณดี  ทองศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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29. นายพัชรากร  ขุนทอง  เจ@าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
30. นางสาวธนกมล  นิตย�วิมล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
31. นางศรีไพร  อมรการ   ลูกจ@างประจํา 
32. นางชะอ@อน  สมเชื้อ   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
33. นางสมจิตร�  มาศพงศ�   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
34. นางสาวกรกนก  คล@ายจินดา  เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
35. นางสาวนภัสสร  สําแดงสาร  ผู@รับจ@างเหมาบริการ 
36. นางสาวสุดา เสมอสา   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
37. นางอุไรลักษณ�  ออสปอนพันธ�  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
38. นางคัทลียา  มูประสิทธิ์  เจ@าพนักงานธุรการ 
39. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจ@าหน@าท่ีธุรการ 
40. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
เป8ดประชุมเวลา  10.00 น. 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เลขานุการสภาเทศบาล คณะผู@บริหารเทศบาล  ท=านสมาชิกสภาเทศบาล และผู@เข@าร=วมประชุมสภา

เทศบาลทุกท=านครับ วันนี้เปQนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปR พ.ศ.2560 ซ่ึงขณะนี้จํานวนสมาชิกมาครบองค�
ประชุมแล@ว ขอกราบเรียนเชิญท=านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ได@จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต=อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เรียนท=านนายกเทศมนตรี  ท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติทุกท=าน  
ประธานสภาเทศบาล และผู@ เข@ าร=วมประชุมทุกท=าน วันนี้ เปQนการประชุมสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปR พ.ศ. 2560 สมาชิกสภา
เทศบาล มาประชุมครบองค�ประชุม กระผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมเปQนลําดับต=อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 
  

- ไม=มีนะครับ ขออภัยครับ  มี 2 เรื่อง 
1. ทาง ป.ป.ช. ขอเชิญท=านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญร=วมเปQนเกียรติ 

ตามโครงการฝTกอบรมความรับผิดทางละเมิดของเจ@าหน@าท่ีและการปJองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน  กําหนดจัดอบรมในวัน
เสาร�ท่ี 10 มิถุนายน 2560  ณ ห@องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรมแกรนด�
ปาร�ค ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช น=าจะไปนะครับ มัน
เก่ียวข@องกับหน@าท่ีเรา ทาง ป.ป.ช.อยากให@เรารู@เรื่องเก่ียวกับระเบียบ เชิญนะครับ
ถ@าใครว=าง คงว=างเพราะเปQนวันเสาร� 
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2. เรื่องการประกาศการกระจายอํานาจให@กับองค�กรปกครองส=วน
ท@องถ่ิน   มันเปQนกฎหมายใหม= ท่ีจะให@พวกเราทําอะไร อะไร กับ อปท.
ใกล@เคียง ท่ีจะให@เราทําอะไรร=วมกัน หรือเรียกว=าการบูรณาการร=วมกัน ปWจจุบัน
นี้อยู=คนเดียวอยู=ยากนะครับ อ=านไปได@นะครับ ไม=ก่ีหน@า 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปR พ.ศ.25560 ประชุมเม่ือวันศุกร�ท่ี 24 
กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ  ห@องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  สมาชิกท=านใดจะแก@ไขเพ่ิมเติมหรือไม=ครับ  ถ@ามีก็ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  และโปรดยกมือครับ เชิญท=าน ภูริทัต  ครับ 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ  เพ่ือนสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ กระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาล จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 ขอแก@ไขหน@าท่ี 

22 บรรทัดท่ี 11 ด@านหน@า เปลี่ยนจาก ภ เปQน พ ตรงนามสกุล ครับ และ
บรรทัดท่ี 12 ก็เช=นกันครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอผู@รับรองครับ  ผู@รับรองถูกต@องนะครับ แก@ไขให@ถูกต@องเสีย 
ประธานสภาเทศบาล  มีท=านใดจะแก@ไขเพ่ิมเติมเชิญครับ  เชิญท=านสุภัค ครับ 
 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร   กราบเรียนท=านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร   
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ ขออนุญาตแก@ไขในหน@าท่ี  60 ครับ บรรทัด

ท่ี 10 นับจากล=าง นับย@อนข้ึนไป  เข@มงวดกวดขัน ดีว=าเปQนน้ํามัน  ในนี้พิมพ�ว=า 
สเรนไนท� นะครับ ข@อเท็จจริงคือ  ไซยาไนด� ฟอร�มาลีน       ขอแก@ไขครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระพิทักษ$กุล  ขอผู@รับรองด@วยครับ ผู@รับรองครบถ@วนนะครับ แก@ไขตามท่ีท=าน 
ประธานสภาเทศบาล สุภัค ประสงค�นะครับ มีท=านอ่ืนอีกหรือไม=ครับ ถ@าไม=มีกระผมจะปHดอภิปราย 

และจะขอมติท่ีประชุมในการรับรอง รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปR พ.ศ. 2560 ประชุมเม่ือวันศุกร�ท่ี 24 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560 เวลา 
10.00 น. ณ ห@องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ท=านใด
เห็นชอบรายงานการประชุมกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน   20  เสียงครับ 
 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เห็นชอบ จํานวน    20  เสียง มีสมาชิกท=านใดไม=เห็นชอบ กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือข้ึนครับ 
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นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ไม=มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  งดออกเสียง  1   คน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  พอดีวันนั้นผมไม=อยู=ไม=รู@จะยกยังไงครับ เปQนอันว=าผ=านนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู+ถาม 

- ไม5มี  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  อาจจะเปQนช=วงนี้ผมสังเกตว=าน้ําไหล และก็ไม=ขุ=น กระทู@เลยไม=มี 
ประธานสภาเทศบาล ดีข้ึนครับส=วนใหญ=มีคําชม อาจจะมีบ@างรายสองราย ท่ีบ@านเขาน้ําขุ=นให@อภัย

ครับ  ดีข้ึนนะครับท=านรองสมเธียร ผมกลับจาก กทม.ไปหลายแห=งก็ชมครับ ก็
เปQนนิมิตหมายท่ีดีข้ึนครับ ท=านรองก็ฝRมือดีนะครับ เปQนอันว=าผ=านนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท+องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล+ว 

- ไม=มี 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ต=อไปขอเชิญท=านรองประธานสภา ช=วยมาปฏิบัติหน@าท่ี ประธานสภา
เทศบาล  ประธานสภา ผมเพ่ิงหายไข@ ยังไม=แข็งแรง ขอเรียนเชิญครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ+งต5อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการ

ประกาศใช+แผนพัฒนาท่ีอนุมัติและนําไปปฏิบัติแล+วเพ่ือทราบ 
  - แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 
  - แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด@วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
ประธานสภาเทศบาล องค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด ๕ ข@อ ๒๔ ให@ผู@บริหารท@องถ่ิน

ประกาศ ใช@แผนท่ีอนุ มัติแล@วและนําไปปฏิบั ติ รวมท้ังแจ@งสภาท@องถ่ิน 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค�การบริหารส=วนจังหวัด 
อําเภอ หน=วยงานท่ีเก่ียวข@อง และประกาศให@ประชาชน        ในท@องถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันภายในสิบห@าวัน นับแต=วันท่ีประกาศใช@ ท้ังนี้ให@ปHดประกาศโดย



๖ 
 

เปHดเผยไม=น@อยกว=าสามสิบวัน  สําหรับระเบียบวาระนี้ไม=มีการขออนุมัติ เพียง
แจ@งท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรียนเชิญท=านนายกเทศมนตรีแถลงต=อสภา ครับ  

 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   กราบเรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี กระผมเชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ

ท=านประธานสภาเปQนอย=างยิ่ง ท่ีให@ผมเสนอระเบียบวาระท่ี 5 และระเบียบ
วาระท่ี 6 ขออนุญาตประธานสภาให@ผู@อ=านนําเสนอ           ในระเบียบวาระท่ี 
5 และระเบียบวาระท่ี 6 ให@ท=านรองไสว  เขียวจันทร�ครับ ท=านประธานครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ครับ เชิญท=านรองไสว  เขียวจันทร�  รองนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายไสว  เขียวจันทร$   กราบเรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกผู@ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท= านครับกระผมนายไสว  เ ขียวจันทร�  รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากท=าน ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ� ตาม
ระเบียบวาระท่ี 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก@ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 หมวด ๕ ข@อ ๒๔ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ให@
ผู@บริหารท@องถ่ินประกาศใช@แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล@ว  และนําไปปฏิบัติ รวมท้ัง
แจ@งสภาท@องถ่ิน บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีได@อนุมัติ และประกาศใช@
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้  
1. แผนพัฒนาสามปR  (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  4 

                2. แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5 
ตามรายละเอียดแผนพัฒนา  ซ่ึงได@แจ@งให@สมาชิกสภาเทศบาลทุกท=านแล@ว     
จึงเรียนแจ@งต=อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือทราบต=อไป ครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปQนอันว=าท่ีประชุมแห=งนี้ได@รับทราบ ในการแถลงแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล  สามปR  (พ.ศ.2560 – 2562)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี  4 แผนพัฒนาสามปR  

(พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําป�           พ.ศ. 

2560 ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
ประธานสภาเทศบาล  องค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข@อ 29 (3) กําหนดให@ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท@องถ่ินรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได@จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต=อผู@บริหารท@องถ่ิน 
เพ่ือให@ผู@บริหารท@องถ่ินเสนอต=อสภาท@องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท@องถ่ิน 
พร@อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให@ประชาชนใน



๗ 
 

ท@องถ่ินทราบในท่ีเปHดเผยภายในสิบห@าวัน นับแต=วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล=าว และต@องปHดประกาศไว@เปQนระยะเวลา     ไม=น@อยกว=าสามสิบ
วัน โดยอย=างน@อยปRละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปR ในวาระนี้ ไม=มีการขอมติ เปQนการแจ@งให@ท่ีประชุมทราบนะครับ ขอ
เรียนเชิญท=านนายกเทศมนตรีแถลงต=อสภาแห=งนี้ ครับ 

นายไสว  เขียวจันทร$   กราบเรียนท=านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี ผู@ทรงเกียรติทุกท=านครับ กระผมนายไสว  เขียวจันทร� รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข@อ 29 (3) 
กําหนดให@คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท@องถ่ิน รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได@จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต=อ
ผู@บริหารท@อง ถ่ิน เ พ่ือให@ ผู@ บริหารท@อง ถ่ินเสนอต=อสภาท@อง ถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท@องถ่ิน พร@อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให@ประชาชนในท@องถ่ินทราบ ในท่ีเปHดเผยภายในสิบห@าวัน นับแต=
วันรายงานผลและเสนอความเปQนดังกล=าว และต@องปHดประกาศไว@เปQน
ระยะเวลาไม=น@อยกว=าสามสิบวันโดยอย=างน@อยปRละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปR  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได@
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําปR พ.ศ. 2560 
ไตรมาสท่ี 2 เสร็จเรียบร@อยแล@ว ซ่ึงสรุปได@ดังนี้ 

  โครงการท้ังหมดในปRงบประมาณ 2560 จํานวน 123 โครงการ 
- โครงการท่ีดําเนินการแล@วเสร็จ จํานวน  14 โครงการ คิดเปQนร@อยละ 
11.38 
- โครงการท่ีกําลังดําเนินการ จํานวน  79 โครงการ คิดเปQนร@อยละ 64.23  
- โครงการท่ียังไม=ได@ดําเนินการ จํานวน 30 โครงการ คิดเปQนร@อยละ 24.39 
- ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ต้ั ง ไ ว@  4 0 3 , 9 7 9 , 5 7 0  บ า ท  เ บิ ก จ= า ย แ ล@ ว 
151,779,749.04 บาท คิดเปQนร@อยละ 37.57 (ข@อมูล ณ วันท่ี 31 
มีนาคม  2560) 
ดังนั้น จึงรายงานผลให@ท=านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีได@แจ@งทุกท=าน ครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล ครับ ก็ท=านรองนายกท=านไสว  เขียวจันทร� ได@รายงานให@ท่ีประชุมแห=งนี้ได@ 
ประธานสภาเทศบาล ทราบ ครับ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจําปR พ.ศ.2560 ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) ต=อไปจะเข@าสู=ระเบียบ
วาระท่ี 7  

  
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม5 
 
    ญัตติท่ี 7.1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย 
    ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ� 



๘ 
 

เปQนเงิน 80,000.- บาท (สํานักการช=าง)  
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท=านนายกเทศมนตรี  ได@แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ผศ.เชาววัศน$  เสนพงศ$   ท=านประธานสภาท่ี เคารพ ท=านสมาชิกผู@ทรงเ กียร ติ กระผม 
นายกเทศมนตรี   ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอกราบเรียน                                 

ว=าระเบียบวาระญัตติท่ีจะแถลงต=อสภาแห=งนี้กระผมได@มอบหมายให@ ท=าน
เลขาเอกรินทร� ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
นําเสนอแทนข@าพเจ@าครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$  ท=านประธานท่ีเคารพ  ท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี ได@รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให@แถลงญัตติต=อท่ีประชุมสภา ดังจะกราบเรียน
ดังต=อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ญัตติ 

                                                                               สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

1 พฤษภาคม  2560 



๙ 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปต้ังจ=ายเปQน
รายการใหม=  หมวดค=าครุภัณฑ� 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย  ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไปต้ังจ=ายเปQนรายการใหม=  เพ่ือจ=ายเปQนค=าครุภัณฑ� เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตีน้ําขับด@วยมอเตอร�ไฟฟJาไม=น@อยกว=า 3 
แรงม@า พร@อมชุดเฟaองเกียร�ขับ 16 ใบพัดและทุ=นลอย 6 ทุ=น จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท รวมเปQน
เงิน 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถ@วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาถนน งบลงทุน หมวดค=าท่ีดินและ
สิ่งก=อสร@าง ประเภทค=าก=อสร@างสิ่งสาธารณูปโภค ค=าติดต้ังไฟถนนสนามหน@าเมือง จํานวน 80,000 บาท (แปด
หม่ืนบาทถ@วน) 

  เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว คือเกิดพายุฝนสลับกับอากาศท่ีร@อนจัด ส=งผล
ให@อุณหภูมิน้ําสูงข้ึนทําให@สาหร=ายสีเขียวแกมน้ําเงินขยายพันธ�ได@รวดเร็ว ทําให@ปลาในสระหายใจได@ลําบากและตาย
จํานวนหนึ่ง จึงมีความจําเปQนต@องติดต้ังเครื่องตีน้ําเพ่ือลดอุณหภูมิในน้ําโดยเร็วและปJองกันการสูญเสียจํานวนปลา
ในอนาคต 

  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปต้ังจ=ายเปQน
รายการใหม=  เปQนเงินท้ังสิ้น 80,000.- บาท (แปดหม่ืนบาทถ@วน) 

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

  ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (ผศ.เชาวน�วัศ เสนพงศ�) 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สําหรับญัตติท่ี 7.1 ซ่ึงนําเสนอเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปต้ังจ=ายรายการใหม=  หมวดค=า

ครุภัณฑ� เปQนเงิน 80,000 บาท  ในส=วนตัวของผมแล@ว ในญัตตินี้ อยากจะนํา
เรียนท=านนายกเทศมนตรี ว=าผู@ท่ีเขียนญัตตินี้เขียนเองและก็ทราบเอง เพราะ
ไม=ได@ระบุสถานท่ีท่ีจะติดต้ังเครื่องตีน้ํา อาจจะรู@เองว=าไปใช@ในทุ=งท=าลาดหรือ
ตรงไหนนะครับ ตามแถลงท่ีเสนอญัตติข้ึนมาเม่ือครู=มีแต=เสนอญัตติมาแต=ไม=



๑๐ 
 

ระบุสถานท่ี ไม=ทราบว=าญัตตินี้จะสมบูรณ�หรือไม= ผมได@ต้ังข@อสังเกตเอาไว@ ต=อท่ี
ประชุมสภาแห=งนี้ครับ เพราะฉะนั้นผมว=าในเรื่องนี้ไม=ค=อยจะเรียบร@อยสัก
เท=าไหร= พอเราผ=านญัตตินี้ออไปแล@ว จะเกิดปWญหาหรือไม= ก็อยากจะต้ัง
ข@อสังเกตเอาไว@ต=อท่ีประชุมสภาแห=งนี้ครับ นําเสนอต=อท่ีประชุมว=าจะทํา
อย=างไร  ท=านเลขามีความคิดเห็นอย=างไรบ@างครับ 
 

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพครับ  คืออย=างท่ีท=านประธานว=า 
เลขานุการสภาเทศบาล  นะครับ สมาชิกสภาส=วนใหญ=ก็รู@ว=าใช@ตรงไหน แต=ไม=ได@ระบุเปQนลายลักษณ�

อักษรไว@ ถ@าเจ@าของญัตติจะขออนุญาตเพ่ิมเติมไปในตรงนี้ ไม=ทราบว=าจะได@
หรือไม=ครับ 

 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท=านคํานวน   โสมนิล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายคํานวน  โสมนิล   ท=าประธานท่ีเคารพ เห็นด@วยครับ ให@แถลงเพ่ิมเติมสถานท่ี ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ให@แถลงเพ่ิมเติมแล@วให@ผู@บริหารรับรอง 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านนายกเทศมนตรีครับ ในญัตตินี้ไม=มีสถานท่ีครับ เกรงว=าถ@า 
ประธานสภาเทศบาล  ผ=านสภาไปแล@วจะมีปWญหาในการตีความภายหลัง ว=าการใช@จะใช@ท่ีไหน 

อย=างไร แล@วจะยุ= งภายหลัง ท=านคํานวน โสมนิล และท=านประสิทธิ์             
วงศ�พิศาล เสนอมาว=าให@เพ่ิมสถานท่ีเติมเข@าไปในญัตตินี้  ไม=ทราบว=าท=าน
นายกเทศมนตรี มีความคิดเห็นเปQนอย=างไร 

 
ผศ. เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   ให@สํานักการช=างซ่ึงเปQนผู@เสนอ เขียนกระทู@ เปQนผู@ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี   โดยนายสถาพร  ลักษณะปHยะ ผู@ท่ีได@รับมอบหมายเปQนผู@ชี้แจงเชิญ ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสถาพร  ลักษณะป8ยะ  กราบเรียนท=านประธานสภา และสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ ทุกท=าน  
นายช5างไฟฟKาอาวุโส กระผมนายสถาพร  ลักษณะปHยะ จากสํานักการช=างครับ ท่ีทางรอง

ประธานสภา ได@ให@เพ่ิมเติมเครื่องตีน้ําในทุ=งท=าลาด ว=าพิกัดตรงจุดไหนบ@าง ซ่ึง
ทางสวนสมเด็จบริเวณท่ีมีปลาอยู=มากคือ บริเวณเกาะสําราญ และเกาะน้ําตก 
ท่ีใกล@เคียงกับร@านค@าต=างๆ ประเด็นเครื่องตีน้ําจะต@องลงบริเวณนั้น จํานวน 5 
เครื่อง ครับผม ในบริเวณอ่ืนท่ีไม=มีปลา ก็ไม=จําเปQนต@องใช@เครื่องตีน้ําครับผม 
เพราะท่ีมีบริเวณปลาจํานวนมาก ปลาจะขาดออกซิเจนอย=างหนักมากครับ
ในช=วงนี้ ขอขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  คือในญัตติท่ีท=านเขียนมา ท=านได@เสนอมา แม@แต=สถานท่ีท=านยังไม 5 



๑๑ 
 

ประธานสภาเทศบาล ระบุเลยว=าเปQนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 ทุ=งท=าลาด  เพราะว=าขนาดเรา
ทําถนนระบุฝWdงซ@าย ฝWdงขวาผิดยังต@องขอแก@ไข อันนี้ท=านขอมาลอยๆ ไม=ระบุ
สถานท่ี ผมเกรงว=าผ=านญัตติไปแล@วจะเกิดปWญหากับผู@บริหารและกับสภาแห=งนี้
ด@วย อยากให@ท=านสมาชิกสภาได@แสดงความคิดเห็น มีความคิดเห็นเปQนอย=างไร
กันบ@าง เพราะถ@าไม=สมบูรณ�กระผมก็ไม=สามารถนําเข@าระเบียบวาระการประชุม
สภาแห=งนี้ได@ ต@องเลื่อนออกไป เรียนเชิญท=านภูริทัต  รัตนพาหุ ครับ 

 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ   กราบเรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาผู@ทรง  
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติกระผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จาก เขตเลือกต้ังท่ี 1 กับญัตตินะครับผมอาจคิดว=า เครื่องตีน้ําท่ีขับด@วย
มอเตอร�ไฟฟJา ไม=น@อยกว=า 3 แรงม@า พร@อมชุดเฟaองเกียร�ขับ 16 ใบพัด และ
ทุ=นลอย 6 ทุ=น จํานวน 5 เครื่อง  มันเปQนวัสดุนะครับอาจจะเคลื่อนย@ายได@ใน
เวลาท่ีจําเปQน บางพ้ืนท่ีท่ีเกิดปWญหา อย=างเช=นตัวอย=างเครื่องสูบน้ํา หากพ้ืนท่ี
เขตเลือกต้ังใดได@รับผลกระทบเราก็อาจจะเคลื่อนท่ีได@กรณีเช=นเดียวกัน เราใช@ใน
พ้ืนท่ีทุ=งท=าลาดเปQนหลัก และอาจเคลื่อนย@ายไปในพ้ืนท่ีคูคลองต=างๆ ก็สามารถ
ทําได@ เพ่ือให@เกิดประโยชน� เพ่ิมออกซิเจนกับน้ํา  ก็ให@สํานักการช=างเพ่ิมเปQน
สถานท่ีทุ=งท=าลาด และพ้ืนท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือใช@ในกิจการ
ของเทศบาล     นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท=านวิฑูรย�  หัสภาค    ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิฑูรย$  หัสภาค   ครับท=านประธานสภาท่ีเคารพครับ ก็ยกมือสองรอบ ก็ประเด็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เดียวกันกับท=านภูริทัต  ครับ แต=อยากฝากว=าญัตติท่ีจะนําเข@าสภาถ@าเกิดมีความ

ผิดพลาดก็ควรจะทักท@วงกันในคราวแรก ก=อนนําเข@าสภา แต=คราวนี้นําเข@ามาถึง
ตรงนี้แล@ว ก็อยากนําเรียนเสริมท=านภูริทัต ว=าเครื่องมือประเภทนี้ เปQนเครื่องมือ
ท่ีสามารถเคลื่อนย@ายได@ ถ@าเราบอกว=าใช@ในกิจการของเทศบาล บางทีท่ีทุ=งท=า
ลาดปลาอาจจะดีแล@วไม=จําเปQนต@องใช@แล@วเราเอามาใช@ริมคลองหน@าเมือง หรือ
กําแพงเมืองก็ได@ เพ่ือบําบัดน้ําเสีย เพราะไม=ได@ลงเสาเข็ม ยึดน็อต เปQนเครื่องไม@
เครื่องมือท่ีถาวร มันสามารถเคลื่อนย@ายได@  มันมีความแตกต=างกันรูปแบบของ
ถนน และสิ่งก=อสร@างอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นผมมีความเข@าใจอย=างนี้ครับท=าน
ประธานสภาครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ครับ ผมก็เข@าใจเช=นเดียวกันกับท=านวิ ฑูรย�   หัสภาคย�  กับท=าน
ประธานสภาเทศบาล  ภูริทัต ว=าเปQนครุภัณฑ�ไม=ได@เปQนสิ่งปลูกสร@างนะครับ แต=ท่ีท@วงข้ึนมา ท่ีท=าน 

เสนอมาเปQนครุภัณฑ� ท่ีผมท@วงข้ึนมาเนื่องจากท=านเขียนมาว=าเนื่องจากสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว เกิดพายุฝนสลับกับอากาศร@อน อุณหภูมิน้ํา
สูง ทําให@เกิดสาหร=ายแกมน้ําเงินทํานองนี้นะครับ ทําให@ปลาหายใจลําบาก ผม
อยากจะเสริมให@ครบถ@วน ถูกต@อง ในญัตตินี้ เปQนอันเข@าใจกันว=าท=านจะขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายเปQนรายการใหม= ค=าครุภัณฑ� เพ่ือจัดซ้ือ



๑๒ 
 

เครื่องตีน้ําขับด@วยมอเตอร�ไฟฟJา จํานวน 5 เครื่อง เพ่ือใช@ในสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร� 84 ทุ=งท=าลาด นะครับ เปQนท่ีเข@าใจกันนะครับ ในญัตตินี้มีสมาชิก
ท=านใดจะอภิปรายหรือไม=ครับ ถ@าไม=มีกระผมจะปHดอภิปราย และจะขอมติ ต=อ
ท่ีประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปต้ังจ=ายรายการใหม=  หมวด ค=าครุภัณฑ� เปQนเงิน 80,000 บาท ของ
สํานักการช=าง  ท=านสมาชิกสภาท=านใดเห็นชอบอนุมัติญัตตินี้กรุณายกมือครับ  
 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกครบองค�ประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ  จํานวน  21  เสียง ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล   เห็นชอบ   21 เสียง ครับ ท=านสมาชิกสภาท=านใดไม=เห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือข้ึน 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาเทศบาล ท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง   1  คน  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 ญัตติท่ี 7.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปR

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ=ายรายการใหม=  หมวดค=าครุภัณฑ� ประเภท
ครุภัณฑ�สํานักงาน เปQนเงิน 299,200.-บาท (กองสวัสดิการสังคม) 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท=านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติครับ 
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท=านสมาชิกผู@ทรงเกียรติ ท=านผู@เข@าร=วมประชุมสภาครับกระผม              นาย

เอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต=อไปนี้ครับ 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญัตต ิ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

      4  พฤษภาคม 2560  
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ต้ังจ=ายเปQนรายการใหม= 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 
ไปต้ังจ=ายเปQนรายการใหม= แผนงานสร@างความเข@มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งของ



๑๔ 
 

ชุมชน งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน สําหรับติดต้ัง ณ ศูนย� OTOP นครศรีธรรมราช 
และใช@ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 5) ดังนี้ 
 
 

1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน ขนาด 60,000 บีทียู  เปQนเงิน 280,000  บาท      
    จํานวน  4  เครื่อง 

 2. พัดลมดูดอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 6 ชุด เปQนเงิน   7,200  บาท 
 3. ตู@เก็บเอกสารเอนกประสงค� ชนิดไม@พาติเคิลบอร�ด  เปQนเงิน  12,000  บาท 

ขนาดไม=น@อยกว=า 120 x38x203 เซนติเมตร จํานวน 2 ตู@ 
       รวมเปQนเงินท้ังสิ้น 299,200 บาท 

โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานสร@างความ
เข@มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค=าใช@สอย ประเภท
รายจ=ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม=เข@าลักษณะรายจ=ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ทํางานขององค�กรชุมชน จํานวน  100,000 บาท โครงการรักษาสิ่งแวดล@อมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 
50,000 บาท และหมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุก=อสร@าง จํานวน 49,200 บาท รวมเปQนเงินท้ังสิ้น 299,200 
บาท (สองแสนเก@าหม่ืนเก@าพันสองร@อยบาทถ@วน) 
    

  ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ=ายเปQน
รายการใหม= เปQนเงินท้ังสิ้น 299,200 บาท (สองแสนเก@าหม่ืนเก@าพันสองร@อยบาทถ@วน) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก@ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑ� 
ท่ีดินและสิ่งก=อสร@าง ท่ีทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ=ายเปQนรายการใหม= ให@เปQนอํานาจ
อนุมัติของสภาท@องถ่ิน”  

 

  ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป  
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
       (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สําหรับญัตติท่ี 7.2 นี้ ท=านสมาชิกท=านใดประสงค�จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี้ กรุณายกมือครับข้ึนครับ  ถ@าไม=มีกระผมจะขอปHดอภิปรายและจะขอ

มติต=อท่ีประชุม  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปต้ังจ=ายรายการใหม=  หมวดค=าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
เปQนเงิน 299,200.-บาท (กองสวัสดิการสังคม)      ท=านสมาชิกสภาเทศบาล
ท=านใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท=านประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ  21 เสียง ครับ 



๑๕ 
 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท=านใดไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภา ท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง  1 คน  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปQนอันว=าในญัตติท่ี 7.2 นี้ สภาแห=งนี้เห็นชอบอนุมัติ จํานวน  21  
ประธานสภาเทศบาล เสียง ต=อไปเปQน ญัตติท่ี 7.3 
 

ญัตติท่ี 7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปR
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ�  ประเภท
ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร= เปQนเงิน 15,000.-บาท          (กองวิชาการ
และแผนงาน)   

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท=านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� แถลงญัตติต=อสภา ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท=านสมาชิกสภาผู@ทรง เ กียรติ ท=านผู@ เข@ าร= วมประชุมสภาครับกระผม              

นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต=อไปนี้ครับ 

 
ญัตต ิ

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

      2  พฤษภาคม 2560  
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปR พ.ศ.2560 ไปต้ังจ=ายรายการใหม= 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 



๑๖ 
 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโดนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 
ไปต้ังจ=ายเปQนรายการใหม= เพ่ือจ=ายเปQนเงินหมวดค=าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร= รายละเอียด
ดังนี้ 
  ค=าโทรทัศน�  ขนาดจอ 40 นิ้ว    เปQนเงิน  15,000.- บาท 

- ความละเอียดหน@าจอ 1920 x 1080 pixels 
- ช=องต=อ USB 2 ช=อง,HDMI 2 ช=อง,Composite 1 ช=อง 
โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ 2560 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค=าสาธารณูปโภค  ประเภทค=าไฟฟJา เปQนเงิน 15,000.- บาท    (หนึ่งหม่ืน
ห@าพันบาทถ@วน) 

เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุด  มิอาจซ=อมแซมได@ 
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส=วน
ท@องถ่ิน พ.ศ.2541 แก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก=อสร@าง ท่ีทําให@ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ=ายเปQน
รายการใหม=ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน 

 

  ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป  
 

       
       (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สําหรับญัตติท่ี 7.3  มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงค� 
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายญัตตินี้เชิญครับ  ถ@าหากว=าไม=มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด

ประสงค�จะอภิปราย กระผมจะได@ขอปHดการอภิปราย และจะขอมติต=อท่ีประชุม
สภาแห=งนี้ จะได@ขอมติต=อท่ีประชุมสมาชิกสภา เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปต้ังจ=ายรายการใหม= หมวด
ค=าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร= เปQนเงิน 15,000.-บาท ของ
กองวิชาการและแผนงาน ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบอนุมัติกับ
ญัตตินี้กรุณายกมือข้ึนครับ 
 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท=านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกท=านใดไม=เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



๑๗ 
 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง 1  คน ครับ ส=วนหนึ่งเข@าห@องน้ําครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปQนอันว=าญัตติท่ี 7.3 นี้ผ=านความเห็นชอบอนุมัติต=อสภา นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ญัตติท่ี 7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ=ายและโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.
2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาและถนน        งบลงทุน หมวดค=าท่ีดิน
และสิ่งก=อสร@าง เปQนเงิน 4,018,000.-บาท (สํานักการช=าง)  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท=านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท=านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
ประธานสภาเทศบาล แถลงญัตติต=อสภา 
 

 
นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$  ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท= านสมาชิ กผู@ ท ร ง เ กี ยร ติ  ท= านผู@ เ ข@ า ร= ว มประชุ มสภาครั บ  กระผม              

นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต=อไปนี้ครับ 

 
 
 
 
 
 

ญัตต ิ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

       1 พฤษภาคม 2560 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายและโอนเงินงบประมาณรายจ=าย
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 



๑๘ 
 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายและโอนเงิน
งบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต=อไปนี้ 
  1. ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560  
  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาถนน งบลงทุน หมวดค=าท่ีดินและสิ่งก=อสร@าง ประเภทค=า
ก=อสร@างสิ่งสาธารณูปโภค  
  รายละเอียดโครงการเดิม 
  5) ก=อสร@างปรับปรุงทางเท@าคอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือ
ถึงวัดพระมหาธาตุ พ้ืนท่ีไม=น@อยกว=า 6,890.00 ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวน 
6,200,000 บาท 
 
  แก+ไขเปLน 

5) ก=อสร@างปรับปรุงทางเท@าคอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือ
ถึงวัดพระมหาธาตุ พ้ืนท่ีไม=น@อยกว=า 7,100.00 ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวน 
6,200,000 บาท 
  2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2560 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาถนน งบลงทุน หมวดค=าท่ีดินและสิ่งก=อสร@าง ประเภทค=า
ก=อสร@างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก=อสร@างปรับปรุงทางเท@าคอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนินจากสี่แยกหัวถนนไป
ทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ จํานวน 6,200,000 บาท ขอโอนเพ่ิมจํานวน 4,018,000 บาท (รวมเปQนเงิน
ท้ังสิ้น 10,218,000 บาท) โดยโอนลดจากโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเท@าพร@อมบ=อพักบริเวณถนนศรีธรรมราช 
(จากถนนโรงช@างไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย) จํานวน 4,018,000 บาท ซ่ึงโครงการดังกล=าวเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได@ขอรับงบประมาณจัดสรรไปยังกรมส=งเสริมการปกครองท@องถ่ินในปRประมาณ 2561 แล@ว 
  เนื่องจากในขณะท่ีต้ังงบประมาณได@มีการสํารวจเฉพาะปรับปรุงปูพ้ืนผิวด@านบนทางเท@า     จึง
ทําให@มีพ้ืนท่ีจํานวนไม=น@อยกว=า 6,890 ตารางเมตร แต=ปWจจุบันเม่ือได@ทําการสํารวจใหม=หลังเหตุการณ�น้ําท=วม
พบว=าทางเท@าบริเวณดังกล=าวเกิดการชํารุดเสียหายต้ังแต=รากฐานไปจนถึงผิวพ้ืน ดังนั้นเพ่ือให@การดําเนินการ
ปรับปรุงเกิดความม่ันคง แข็งแรง จึงดําเนินการปรับปรุงต้ังแต=รากฐาน ดังนั้นเพ่ือไม=ให@เสียโอกาสในการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และเปQนผลดีต=อทางราชการจึงขอแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายและ
โอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการดังกล=าว 
  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส=วน
ท@องถ่ิน พ.ศ.2541 แก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก=อสร@างท่ีทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ=ายเปQน
รายการใหม=ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน และข@อ 29 การแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย
ในหมวดค=าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก=อสร@าง ท่ีทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก=อสร@าง ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถ่ิน 
 

  ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 

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



๑๙ 
 

      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณครับ ท=านเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ สําหรับญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล  เปQนการขออนุมัติ แก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย และ โอน 

เงินงบประมาณรายจ=าย ต=อสภาครับ เพ่ือความชัดเจนข้ึน ผมอยากขอให@
ผู@อํานวยการสํานักการช=าง ชี้แจงรายละเอียดต=อสภาอีกครั้ง เพ่ือให@ท=านสมาชิก
สภาเข@าใจยิ่งข้ึน เชิญทางสํานักการช=างครับ 

 
นายสถาพร  ลักษณะป8ยะ  กราบเรียนท=านประธานสภา และท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ 
นายช5างไฟฟKาอาวุโส ผมนายสถาพร  ลักษณะปHยะ จากสํานักการช=าง ผมได@ขอเรียนชี้แจงในระ

ละเอียดการขอโอนงบประมาณ คือในขณะท่ีทางสํานักการช=างได@สํารวจและ
ประมาณราคา ในช=วงก=อนต้ังงบประมาณรายจ=าย ทางสํานักการช=างสํารวจ
พ้ืนท่ี พ้ืนผิวท้ังหมด เปQนพ้ืนไม=รวมถึงฐานราก มาจัดสรรงบประมาณ แต=



๒๐ 
 

หลังจากฝนตกน้ําท=วมได@สํารวจใหม= เกิดความเสียหายหลายส=วน ท้ังพ้ืนทาง
เท@า คันหินและฐานราก ทําให@ในขณะตอนนี้ต@องปรับปรุงท้ังหมดเลย ทําให@
ปริมาณงานค=าใช@จ=ายสูงข้ึน เราต@องสํารวจใหม=เปลี่ยนแปลงต้ังแต=คันหินทาง
เท@า ตอนแรกเรายังไม=คิดพ้ืนท่ีของทางเท@า ทําให@ค=าใช@จ=ายสูงข้ึนและส=วนหนึ่งท่ี
เราได@ขอโอนงบประมาณจากถนนศรีธรรมราช ท่ีเทศบาลต้ังงบประมาณทาง
เท@าไว@ มาถนนราชดําเนิน  เพราะทางถนนศรีธรรมราชเราได@ของบประมาณไป
ยังกรมส=งเสริมการปกครองส=วนท@องถ่ิน ซ่ึงเปQนโครงการต=อเนื่อง  ท่ีกรม
ส=งเสริมอนุมัติงบอุดหนุนมา  ซ่ึงเราลงมือทําแล@ว คือหน@าสนามกีฬา หน@า
โรงเรียนอนุบาลและหน@าสวนหย=อม และนี่ก็เปQนโครงการจัดระเบียบทางเท@า
ขององค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน และทางสํานักการช=างคิดว=าทําแล@วไม=ให@เกิด
ปWญหาในภายหลังต=อไป และประกอบกับเม่ือก=อนทางเท@าท่ีเราทําตัด Slope 
เพ่ือให@รถข้ึนจอดทําให@ทางเท@าชํารุดเสียหายหนัก เพราะว=าพ้ืนทางเท@าเราไม=ได@
เตรียมไว@ให@รถจอด เม่ือรถข้ึนจอดครึ่งคันทําให@ทางเท@าเกิดความเสียหาย
ท้ังหมดเลยครับ ท่ีเราขอระยะทาง 7,100.00 ตารางเมตร เพ่ือให@ลงกับ
งบประมาณครับ ท่ีโอนงบประมาณเพ่ิมเข@ามา ครับผม ขอบคุณครับ 

 
 นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณท=านสถาพร  สมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงค�จะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายเชิญครับ  เชิญท=านวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$   ครับ กราบเรียนท=านประธานสภาครับ ผมขอหารือครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมว=าจะข@ามข้ันตอนไปนิดหนึ่งครับ ผมว=าสภาเรามีอะไรแปลกๆ การท่ี

ประธานสภาจะสั่งหรือขอ ให@ข@าราชการท=านหนึ่งท=านใดมาชี้แจงเพ่ิมเติม ควร
จะเปQนฝGายบริหารดําเนินการท่ีร@องขอให@ผู@เก่ียวข@องตอบครับ มากกว=าท่ีท=าน
ประธานสภาร@องขอครับ นี่หารือนะครับ ควรจะเปQนแนวทางตามนี้นะครับ  

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ครับ ผมเข@าใจครับท=านวิฑูรย� เชิญท=านนั่งลงครับ  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล ท=านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ครับ  เชิญท=านเคารพ อิสสระไพบูลย� ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  นานๆ ได@พูดทีครับ ผมนายเคารพ  อิสสระไพบูลย� สท.เขต 4 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล อยากถามท=านสถาพรครับ ว=าต=อไปทางเท@าไม= Slope แล@วใช=หรือไม=ครับ 
 
 
นายสถาพร  ลักษณะป8ยะ  ขอตอบครับท=าน Slope นิดหน=อยครับท=าน แต=ไม=ให@รถจอดครับ 
นายช5างไฟฟKาอาวุโส เพราะว=ามันเกิดปWญหากับผู@คนท่ีใช@ทางเท@าด@วยครับ มันจะแคบ การเดินสัญจร

ลําบาก ท้ังเรื่องของความปลอดภัยด@วยครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เห็นด@วยกับการไม=ให@รถข้ึนจอดครับ อยากนําเสนอท=านนิดหนึ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ ผมอ=านไทยรัฐฉบับวันนี้ ท่ีลาวเขาปูฟุตบาทใช@คอนกรีตท้ังนั้นเลยเขาไม=ใช@

ทราย เขาใช@คอนกรีตท้ังนั้นเลย มันจะแข็งแรง ของเราใช@ทรายหรือไม=ครับ 
 



๒๑ 
 

นายสถาพร  ลักษณะป8ยะ  ของถนนราชดําเนิน เราใช@เปQนคอนกรีตพิมพ�ลายครับ และก็มีส=วน 
นายช5างไฟฟKาอาวุโส  ของคนพิการและมีทางเดินคนพิการตามท่ี พรบ. เขากําหนดมา ครับ 
  
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผมยังข@องใจนิดหนึ่งครับ เพราะทางเท@าในประเทศไทย ทําแล@วยุบ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทําแล@วยุบเพราะใช@ทรายอยู=ข@างล=าง ท่ีลาวใช@คอนกรีตแทนทรายแล@วมันจะ

แข็งแรงมากเลย ท=านลองดูแล@วกันนะครับว=าจะเปQนไปได@หรือไม= ขอบคุณมาก
ครับ ขอบคุณมาก 

 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท= านสมาชิ กสภาท= าน ใดประส งค� จะอภิป รายหรื อ ไม= ครั บ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท=านสถาพรครับ  ถ@าไม=มีกระผมขอปHดอภิปราย และจะได@ขอมติต=อ 

ท่ีประชุม  เรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจ=าย
ประจําปR พ.ศ. 2560 และโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาและถนน งบลงทุน หมวดค=าท่ี
ดินและสิ่งก=อสร@าง เปQนเงิน 4,018,000.- บาท (สํานักการช=าง)  ท=านสมาชิก
สภาเทศบาล ท=านใดเห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบอนุมัติ  จํานวน  21 เสียง  ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาท=านใดไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด งดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง 1  คน  ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็เปQนอันว=า ในญัตตินี้ สมาชิกเห็นชอบอนุมัติ จํานวน  21 เสียง  
ประธานสภาเทศบาล  งดออกเสียง 1 คน ครับ 

ญัตติท่ี 7.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง          
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน 
หมวดค=าครุภัณฑ�  (สํานักการประปา) 

 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  



๒๒ 
 

รองนายกเทศมนตรี ท=านสมาชิกสภาผู@ทรง เ กียรติ ท=านผู@ เข@ าร= วมประชุมสภาครับกระผม              
นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต=อไปนี้ ครับ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ญัตติ 

                            สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                               28  เมษายน 2560 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ 
พ.ศ.2560 งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ� 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย 
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ                  
พ.ศ. 2560 หน@า 154 ข@อ 3  (3.2) งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ� ได@ต้ังงบประมาณประเภทค=าครุภัณฑ�
วิทยาศาสตร�หรือการแพทย� จัดซ้ือปW}มสูบจ=ายสารเคมี แบบสูบอัด Diaphragm type ชนิด manual control  
แบบ Single gead มอเตอร�ขับเคลื่อนเปQนชนิดสามเฟส มีกําลังไม=น@อยกว=า 0.75 kw สามารถสูบจ=ายได@                  
550 ลิตร/ชั่วโมง แรงดันสูงสุด 6 บาร� จํานวน 2 เครื่อง จัดซ้ือตามราคาท@องตลาด จํานวน 790,000 บาท จาก



๒๓ 
 

การตรวจสอบ ปรากฏว=า ตามรายละเอียดคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ  พ.ศ.
2560 ดังกล=าว ยังมีข@อผิดพลาดบางประการ จึงขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน@า 154 ข@อ 3 (3.2) สํานักการประปา งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ� 
ดังนี้  
  ข+อความเดิม  

 3.2) ปW}มสูบจ=ายสารเคมี แบบสูบอัด Diaphragm type ชนิด manual control แบบ Single gead 
มอเตอร�ขับเคลื่อนเปQนชนิดสามเฟส มีกําลังไม=น@อยกว=า 0.75 kw สามารถสูบจ=ายได@ 550 ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน
สูงสุด 6 บาร� จํานวน 2 เครื่อง จัดซ้ือตามราคาท@องตลาด จํานวน 790,000 บาท 

  แก+ไขเปLนข+อความใหม5 

3.2) ปW}มสูบจ=ายสารเคมี แบบสูบอัด Diaphragm type ชนิด manual control แบบ Single gead 
มอเตอร�ขับเคลื่อนเปQนชนิดสามเฟส มีกําลังไม=น@อยกว=า 0.75 kw สามารถสูบจ=ายได@ 550 ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน
สูงสุด 6 บาร� จํานวน 4 เครื่อง จัดซ้ือตามราคาท@องตลาด จํานวน 790,000 บาท 

ซ่ึงการแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ             
พ.ศ.2560 งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ� ได@ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด@วยวิธีการจัดทํา
งบประมาณขององค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก@ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 
29 ความว=า “การแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ท่ีทําให�

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร�าง ให�เป&นอํานาจอนุมัติของ   สภาท�องถ่ิน” 

ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณท=านเลขานุการนายกครับท=านเอกรินทร�  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท=านใดประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับมีหรือไม=ครับ  

เรียนเชิญท=านสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
 
 นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท=านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ท=านประธานครับผมเปHดดูใน

รายงานการติดตามผลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน@าท่ี 76 หัวข@อท่ี 4.2 
ครับ ชื่อโครงการติดต้ังเครื่องจ=ายแก�สคลอรีน รายละเอียดคือเครื่องจ=ายแก�ส
คลอรีนขนาด 2 กิโลต=อชั่วโมง จํานวน 4 ชุด นะครับ แต=ในญัตตินี้เขียนเปQน
ลิตร ผมไม=ทราบนะครับว=า 2 กิโล ได@ก่ีลิตร   ข@องใจนิดหนึ่งเรื่องงบประมาณ
ครับ ในหนังสือเขียนว=า 301,460 แต=ในญัตติ เขียนมา 790,000 บาท ครับ 
ผมไม=ทราบว=ามันจะขัดกันหรือไม=ครับ แต=จํานวนชุดเท=ากัน 4 ชุด ขอเรียนถาม
เพ่ือความชัดเจนนะครับ ไม=ได@จับผิด แต=อาจจะเข@าใจผิดกันครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ของท=านสุภัค เม่ือสักครู=บอกว=าอยู=ในหน@าไหนนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  หน@า 76 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ในญัตตินี้เขาบอกหน@า 154 ข@อ 3 (3.2) อยู=ในงบลงทุน 
ประธานสภาเทศบาล  น=าจะคนละอันกันหรือเปล=า  
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  คงจะมีความคลาดเคลื่อนกันนะครับ ผมดูจากรายงานการติดตาม   
สมาชิกสภาเทศบาล กับแผนพัฒนาอาจไม=ตรงกันครับ อาจจะมีการสับสนเพราะผมดูจากรายงาน

การติดตามประเมินผล มีแผนงานออกมาชัดเจน แต=งบประมาณไม=ตรงกันเท=า
นั้นเองครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สมาชิกท=านอ่ืนประสงค�จะอภิปรายหรือไม=ครับ เม่ือไม=มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลท=านใดประสงค�จะอภิปราย กระผมจะได@ขอมติต=อท่ีประชุมสมาชิก

สภา เรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย 
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ� (สํานักการประปา) 
ท=านสมาชิกสภาท=านใดเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกสภาครบ  
เลขานุการสภาเทศบาล องค�ประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  18 เสียง  ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาใดไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  



๒๕ 
 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง  3  คน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็เปQนอันว=าญัตติท่ี 7.5 ท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติ จํานวน 18 เสียง 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ งดออกเสียง 3 คน นะครับ 
 

ญัตติท่ี 7.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกัน
จัดทําบริการสาธารณะ เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม)  
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญ ท=านเลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท=านสมาชิกผู@ทรงเกียรติทุกท=าน กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากท=าน
นายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้ครับ 
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ญัตต ิ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

      28  เมษายน 2560  
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ  เรื่อง การบริหาร  
 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ เรื่อง 
การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลได@กําหนดให@ปWญหาขยะมูลฝอยและของเสียของอันตรายถือเปQนวาระ
แห=งชาติและเปQนนโยบายเร=งด=วน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได@มีมติให@กระทรวงมหาดไทยกําหนดนโยบายให@จังหวัด และ
องค�กรปกครองส=วนท@องถ่ินดําเนินการจัดการปWญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให@เปQนไปตาม Road Map 
ซ่ึงองค�การบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจากชุมชนในภาพรวม
ของจังหวัด และในปRงบประมาณ พ.ศ.2559 ได@มีการลงนามบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ 
เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว=างองค�การบริหารส=วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชกับองค�กรปกครองส=วนท@องถ่ินในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 58 แห=ง       ยังเหลืออีก 
126 แห=ง ซ่ึงเทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังไม=ได@เข@าร=วมลงนามกับองค�การบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทางองค�การบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได@มีหนังสือ ท่ี นศ 51009.1/ว 1183     ลงวันท่ี 23 มีนาคม 
2560 เพ่ือขอความร=วมมือมายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดําเนินการลงนามบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทํา
บริการสาธารณะ เรื่องการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช แต=เนื่องจากตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให@แก=องค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 
กําหนดว=า บันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะฯ จะมีผลบังคับใช@เม่ือสภาองค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน
ทุกแห=งท่ีเข@าร=วมโครงการฯ  ได@ให@ความเห็นชอบแล@ว 
 

  ดังนั้น เพ่ือให@สอดคล@องตามนโยบายของจังหวัด “จังหวัดสะอาด” ท่ีมุ=งเน@นการลดและคัดแยก
ขยะ ณ  แหล=งกําเนิดและการจัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยให@มีประสิทธิภาพ ภายใต@ หลักการ 3 RS และ
หลักการประชารัฐ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการ
สาธารณะ เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการพิจารณาแนบท@ายญัตตินี้  

 

  ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป  
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
       (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 



๒๗ 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงค�จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือครับ  มีหรือไม=ครับ  เชิญท=านเคารพ อิสสระไพบูลย� ครับ 
 
นายเคารพ อิสสระไพบูลย$  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ครับ เรื่องนี้เปQนเรื่องเร=งด=วนครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้สําคัญมาครับต@องทําเร=งด=วน ท่ีทุ=งท=าลาดเราของเสียของอันตรายไปอยู=

ไม=รู@ก่ีตันแล@วครับ นั่นเปQนอนาคตของลูกหลานเราเลยนะครับ เพราะของเสีย
เหล=านี้มันจะซึมเข@าไปในชั้นใต@ดิน ผมเคยคุยกับท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ท=าน
สมนึก นายกเทศมนตรีเก=า เรื่องแบตเตอรี่ หลอดไฟจะให@ผมเอาไปท้ิงท่ีไหน 
ท=านบอกว=าให@เก็บไว@ท่ีบ@าน ผมบอกว=ามันไม=ใช= ซ่ึงเปQนหน@าท่ีขององค�กร
ปกครองส=วนท@องถ่ิน ต@องกําจัดของพวกนี้มันอยู=ได@เปQนพันปRนะครับ ถ@าเรา
กําจัดเราก็ไม=มีเตาเผาท่ีจะกําจัดของเสียอันตรายเหล=านี้ ทราบมาว=าทาง อบจ. 
เขาจะมีหน=วยงานทางรัฐบาลมาจัดเก็บ           แต=เราจะไปส=งยังไง ในเม่ือถัง
ขยะเรายังรวมกันอยู=อย=างนี้ มีบ@างนะครับท=านประธานท่ีถังขยะมีหลายสี แต=
ชาวบ@านเขาเอาไปสีละใบเลยนะครับท่ีบ@าน ผมขอไปให@ชุดหนึ่งครับชาวบ@านขอ 
เขาไม=เข@าใจครับ ว=าสีแดงหมายถึงอะไร เราขาดการทําความเข@าใจกับเขานะ
ครับท=านประธาน เราต@องทําความเข@าใจกับชาวบ@านให@มากข้ึนครับท=าน
ประธาน ให@ประธานชุมชนให@ไปทําความเข@าใจมากมาย ไม=ใช=เฉพาะขยะ
อันตราย ขยะเปRยกก็เช=นเดียวกัน น=าสงสารคนขนขยะนะครับ สกปรกจริงๆ ซ่ึง
ขยะมีมาก ถังเรา 4 สี เทรวม มันก็มีค=าเท=ากันครับ ผมอยากฝากท=านประธาน
ไปยังฝGายบริหารว=าการขนขยะเหล=านี้ต@องมีความละเอียด แบตเตอรี่ก็เยอะ 
หลอดไฟก็เยอะ ซ่ึงเปQนของเสียท่ีอยู=ได@เปQนพันปRนะครับ ผมฝากไว@แค=นั้นครับว=า
ต@องเร=งด=วนนะครับ   

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกสภาท=านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม=ครับ เชิญท=านวิฑูรย� 
ประธานสภาเทศบาล หัสภาคย� ครับ 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย�  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจาก

เขต 4 ท=านประธานครับ เรื่องขยะเปQนเรื่องใหญ=  เปQนภารกิจหลักๆ ถือว=าเปQน
ความโชคดีของเราครับ ผมดีใจ ผมเองไม=รู@จักท=านผู@ว=าหรอกครับ แต=นับว=าเปQน
โชคดี ท่ีท=านผู@ว=าหยิบเรื่องนี้มาเปQนประเด็น ซ่ึงเราเฝJารอมานานพอสมควร ให@
เรื่องนี้เปQนวาระต@นๆของการประชุมของจังหวัด ท่ีจะผลักดันให@เปQนประเด็นใน
ระดับประเทศให@ได@ จังหวัดนครศรีธรรมราชเปQนลําดับท่ี  4  ของประเทศ ท่ี
เปQนจังหวัดสกปรก ไม=น=าจะภูมิใจในลําดับต@นๆ ของประเทศตรงนี้เลยครับ ซ่ึง
หากพูดถึงขยะ เขาจะมองว=าเปQนขยะของเทศบาล ท้ังท่ีมีถึง 56 องค�กร
ปกครองส=วนท@องถ่ินท่ีขนขยะจากนอกเมืองมาในเมือง จริงๆ ผมเองอยากให@
ทางกองอนามัยถ@าเปQนไปได@ การทํา MOU กับ อบจ. ก็เปQนส=วนหนึ่งนะครับ ซ่ึง
ควรจะมีเปQนหน=วยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลจะแบกภาระเกินตัว ควรจะมี
หน=วยงานท่ีมีงบประมาณท่ีเก่ียวข@องกับความเปQนอยู=ของประชาชน โดยเฉพาะ
การจัดเก็บภาษีมาจากทุกหัวระแหง มาอยู=ในท@องถ่ิน เช=น อบจ. ท้ังท่ีเทศบาล



๒๘ 
 

จัดเก็บภาษี จัดเก็บค=าขยะได@นิดเดียว แต=ต@องแบกภาระขยะเปQนภูเขา ส=วนหนึ่ง
การท่ี อบจ. เข@ามาช=วยจัดการ อบจ.ทําแต=มันยังไม=ครอบคลุมเท=าท่ีดูเฉพาะ
ขยะท่ีเปQนสารพิษ อย=างท่ีท=านประธานสภาอภิปรายเม่ือก้ีครับ เปQนคําถาม ขยะ 
3 ถังเทรวมกัน มันก็ไม=มีประโยชน�อะไร ผมแยกขวดไว@ถังหนึ่ง ขยะเปRยกไว@ถัง
หนึ่ง ขยะอินทรีย�ไว@ถังหนึ่ง ถึงเวลารถไปเก็บก็เทรวมกันในรถคันเดียวกัน มันก็
ไม=มีประโยชน�อะไรครับ สุดท@ายมันเปQนการสร@างจิตสํานึก สามัญสํานึกในการ
คัดแยกขยะเท=านั้น เพราะฉะนั้นวันนื้ท่ี อบจ.เข@ามา ขยะท่ีเปQนสารพิษในเมือ
ของประชาชน ถ@าในโรงพยาบาลเราคัดแยกง=าย สถานท่ีราชการเราคัดแยกง=าย 
มันจะมีถังใดถังหนึ่ง แต=ในครัวเรือนผมไม=ทราบนะครับว=าท=านมีแนวท่ีจะปฏิบัติ
แล@วหรือไม= เราไม=ทราบนะครับ ในขณะท่ีเราเองเปQนเทศบาล เปQนการสอบถาม
แทนประชาชนว=าท่ีการท่ีเราไปทํา  MOU กับองค�การบริหารส=วนจังหวัด เรา
จะเริ่มต@นในการจัดการกับขยะสารพิษเหล=านี้อย=างไร ขยะเหล=านี้มากมาย
มหาศาลกลายเปQนขยะเทศบาลเพราะอยู=ในเขตเทศบาล แต=สุดท@ายมันก็เกิดมา
จากมือของทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีแต=ละคนก็ผลิตขยะกันท้ังนั้น
แหละครับ พอมากองท่ีเทศบาลก็เปQนปWญหาของเทศบาล ทีนี้ก็พอจะเห็นทาง
อยู=บ@างว=าเราจะแก@ไขปWญหาอย=างไร  อยากให@ทางฝGายบริหาร มาชี้แจงว=าแนว
ทางการจัดเก็บ และการปฏิบัติเก่ียวกับขยะสารพิษครับ ขอบคุณครับ 

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

อยากฝากท=านประธานไปยังฝGายบริหาร คือผมไปสอบถามชาวบ@าน ว=ามีคนมา
แอบท้ิงในเขต  ผมอยากฝากว=าถ@าเปQนแบบนี้คนงานเราเหนื่อยมากได@เงินน@อย
นิด ผมแจ@งตลอด เขาก็เก็บตลอด ผมอยากฝากว=าให@มีคนตรวจจับ ติดตาม เช=น 
ถ@านอกเขตเข@ามาท้ิง ควรมีการตักเตือนเขา เขาควรจะไปท้ิงท่ีท=าลาด แต=เขาไม=
อยากเสียเงิน แอบมาท้ิงหลังอาชีวะ หลังเสมาเมือง หลังเทคนิค บริเวณท่ีเปQน
จุดอับ เปQนเรื่องจริงครับ พอเก็บคืนนี้ รุ=งเช@าเต็ม   เรื่องจริงครับ ถ@าเราลองไม=
เก็บสักสองวันไม=มาครับ ไม=เก็บไม=ได@ ไม=ใช=ไม=เก็บขยะ จริงๆ เก็บครับ ผมเคย
ขับรถตามไปถึงหัวถนน ถ@ากองสาธารณสุขไม=ต้ังคนตรวจจับเอง ก็ให@ทีม
คุณสัญชายช=วยตรวจดูครับ ไม=เก็บไม=ได@ครับ เพราะคนด=า สท. ด=านายก ด=า
เทศบาลว=าไม=เก็บ  มะพร@าวนิผมไม=ยอมไปนานแล@ว เอามาเปQนรถกะบะ ขายดี 
ขายหมด เปลือกมะพร@าวก็ท้ิงไว@แถวๆนั้นละครับ ผมเคยไปว=าเขา เขาก็โกรธละ
ครับ ผมถือว=าท=านมาขายได@ท=านก็ต@องเอากลับไปด@วยได@ครับ ผมบอกพ่ีน@อง
ประชาชนครับว=าเรื่องขยะเปQนเรื่องใหญ= วันก=อนท่ีหน@าตลาดลี ในสระ ในคูท่ีน้ํา
ไม=ไหลเพราะอะไรครับ  เพราะมะพร@าวเขียวมันจมครับพอขุดข้ึนมามะพร@าว
ท้ังนั้นครับ ท่ีน้ําไม=ไหล เราควรมีเจ@าหน@าท่ีมาคอยตรวจดูแล ขยะท่ีเข@ามาท้ิงใน
เขต ท่ีเข@ามาแอบท้ิงไม=ไปท้ิงทุ=งท=าลาด ตัดต@นไม@ก็เหมือนกันครับแจ@งมายัง



๒๙ 
 

เทศบาล  เทศบาลเราเก็บให@ท้ังบ@านไปเลยครับ อย=าตัดทีละก่ิง 2 ก่ิง เทศบาล
เก็บให@ครับ ผมเชื่อเหลือเกินครับว=าเทศบาลเราไม=เก็บค=าใช@จ=าย ขอบคุณมาก
ครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท=านสมาชิกท=านอ่ืนประสงค�จะอภิปรายหรือไม=ครับ 
 ประธานสภาเทศบาล ท=านนายกมีอะไรจะแถลงเพ่ิมเติมหรือไม=ครับ  เชิญครับ 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$  ขอบคุณท=านประธานครับ ผม  ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตชี้แจงก=อนท่ีจะให@ ผอ.สมพร ได@ชี้แจงเรื่องทํา MOU กับองค�การ

บริหารส=วนจังหวัด เรื่องขยะท่ีมีปWญหามานานนม ต้ังแต=ปR 2528มันติดขัดอยู=
เรื่อง พรบ.ของกระทรวงมหาดไทยเรื่องท่ีดินครับ ผมเองก็ได@เร=งดําเนินการให@
แล@วเสร็จ แล@วนําเสนอกระทรวงมหาดไทย กระผมคาดว=าสิ้นเดือนมิถุนาน=าจะ
แล@วเสร็จ และจะดําเนินการเสนอกระทรวงมหาดไทยในเดือน กรกฎาคม ผม
ไปคุยกับผู@ว=ากับท@องถ่ินจังหวัด มีการประชุมกันทุกอาทิตย� ภาระหน@าท่ีของ
ทางจังหวัดและเทศบาลน=าจะเสร็จภายใน 25 มิถุนายนเปQนต@นไป ผมได@รับ
ปากท=าน แม=ทัพ อาทิตย�ท่ีแล@วท่ีสนามบิน เราได@คุยหารือกับ ผบ.41 ด@วย 
เรียบร@อย  คาดว=าเม่ือเรารับฟWงความคิดเห็นของประชาชนเสร็จ เรื่องท่ีดินเสร็จ 
หรือไม=เสร็จก็ต@องออกระเบียบข้ึนมา หรือทํา TOR ข้ึนมา อย=างหนึ่งก็ให@
คณะกรรมการประกอบด@วย ท=านรองไสว  เขียวจันทร�  ท=านปลัดเทศบาล ต้ัง
มาชุดหนึ่ง เพ่ือแก@ไขปWญหาตรงนี้โดยตรง ส=วนหนึ่งอยากเรียนเพ่ิมเติมว=าตามท่ี
ท=านสท.คํานวน ขยะแอบท้ิงก็มีจริงนะครับ มาลักลอบท้ิงตามท่ีท=านพูดภาษา
ลูกทุ=งจอมยุทธ ก็คือมักง=าย  ทําอะไรก็แล@วแต=นึกแต=ประโยชน�ของตนเอง ไม=
นึกถึงส=วนรวม ในเขตตัวเองไม=ท้ิง ถ@าท้ิงอาจจะเสียค=าขยะเพ่ิมเติม แต=มา
ลักลอบท้ิงขยะตรงนี้ตามท่ีท=าน สท.คํานวน พูด  ผมก็ไม=ค=อยสบายใจ ถ@าให@เรา
กําชับเรื่องนี้กันโดยตลอดโดยให@ท=าน ผอ.สมพร ท=านสัญชาย นําลูกน@องไม=
ตรวจจับผมว=ามันเสียเวลามหาศาลครับ  แต=จะต@องดูแลกันต=อไป วันนี้เราควร
สร@างจิตสํานึก ให@ได@ ว=าน=าท่ีมันเปQนอย=างไร อันนี้ครับท่ีเราเปQนห=วงกันในเรื่อง
ความเปQนระเบียบเรียบร@อย นิสัยของคนไทยส=วนหนึ่งนะครับไม=ใช=ท้ังหมด และ
อีกอย=างหนึ่งผมคุยกับท=านอัศวิน  ขวัญเมือง นะครับวันนั้นได@คุยกัน ผมคิดว=า
เรื่องก่ิงไม@ เราจะทําเหมือน กทม. คนของเราออกเก็บทุกวันก็จะเสียเวลากับ
งานอ่ืนเปQนอย=างมาก เราจะประกาศ และจะคุยกันในคณะกรรมการขยะของ
เทศบาลของเราในเทศบาลว=า ขอเปQนวันพุธ ได@หรือไม= ท=านตัดก่ิงไม@หรือทํา
อะไรก็แล@วแต=  ขอสักวันได@หรือไม=เปQนวันพุธท=านจะตัดก่ิงไม@อะไรก็มาวางไว@เรา
จะออกเก็บ ซ่ึง กทม.ทําตรงนี้ได@ผลมาแล@ว ผมคิดว=าจะดําเนินการโดยไว จะ
แก@ปWญหาตรงนี้ได@พอสมควร  ผมขอเพ่ิมเติมเท=านี้ครับ ขอบคุณครับ จะให@ท=าน
ผอ. สมพร ชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีสมาชิกสงสัยว=าเปQนอย=างไร ครับ 

 
นายสมพร  กาญจนโสภาค  กราบเรียนท=านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ท=านหัวหน@าส=วน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ราชการ คณะผู@บริหารท่ีเคารพทุกท=านครับ  กระผมกราบเรียน ขอตอบญัตติ 

ตามท่ี สท.มีความสงสัย  คือจริงๆ โครงการจังหวัดสะอาด เปQนโครงการของ
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กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปQนโครงการตามแผนแม=บทต@องการลดขยะลงมาอย=าง
น@อยให@ลดลง 5 เปอร�เซ็นต� คือการนําขยะท่ีใช@ประโยชน�ได@กลับมาใช@ประโยชน� 
ตามหลัก 3 RS บวกประชารัฐ คือ Reuse, Recycle, Reduce  ตาม
หลักการนํามาใช@ให@เกิดประโยชน� ประชารัฐก็คือ การท่ีภาครัฐ องค�กรปกครอง
ส=วนท@องถ่ิน โรงเรียน และก็ชุมชนเข@ามามีบทบาทมีส=วนร=วมในการกําจัดขยะ
ให@ได@ตามเปJาคือ 5 เปอร�เซ็นต� ตามท่ีได@วางเปJาหมายไว@ และโครงการคัดแยก
ขยะ 4 ประเภท ก็เปQนส=วนหนึ่งของโครงการ 3R ประชารัฐ เทศบาลเองก็ได@
ดําเนินการมาสักระยะแล@ว จะเห็นว=ามีถังขยะแยกประเภทสีอยู=ประมาณ 200 
ชุด ซ่ึงมีความจําเปQนจะต@องดําเนินการในชุมชนเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ได@เริ่ม
ดําเนินการประชาชนคงจะเห็นบ@างแล@วว=าเราเริ่มมีการคัดแยกขยะ แต=จะคัด
แยกถูกหรือไม=นั้น อาจเปQนปWญหาอยู=เล็กน@อย สําหรับการประชาสัมพันธ�ของ
เทศบาลก็ได@มีการดําเนินการไปอย=างน@อย 3 ช=องทาง คือ คัทเอาท� สถานีวิทยุ                
รถประชาสัมพันธ� จะตอบในส=วนขยะอันตราย ท่ีรวมอยู=กับขยะท่ัวไป ซ่ึงมีอยู=
ประมาณ 3 เปอร�เซ็นต� พวกนี้จะมีอันตรายมากตามท่ีท=าน สท.ได@อภิปรายไว@ 
มันมีพวกแบตเตอรี่ หลอดไฟ ถังน้ํามันท่ีใช@หมดแล@ว พวกนี้จะเปQนขยะอันตราย  
ผมจะให@เขาคัดแยกขยะเหล=านี้ไว@ แยกออกมา แล@วเทศบาล จะจัดรถขยะคัน
เล็กออกเก็บทุกวันพุธ ทุกสัปดาห� ถึงแม@จะมีขยะอ่ืนปนอยู= ก็ตามเราให@
พนักงานคัดแยกขยะเหล=านี้ออกมา ไปรวมไว@ท่ีทุ=งท=าลาดซ่ึงเตรียมสถานท่ี
จัดเก็บไว@แล@วประมาณ 100 ใบรองรับขยะพวกนี้ไว@ เม่ือเราทํา MOU กับ 
อบจ. แล@ว อบจ.ก็ได@รับมอบหมายจากทางจังหวัดให@เก็บขนขยะพวกนี้ไป
ทําลาย ซ่ึงภาคใต@เราไม=มีสถานท่ีทําลายขยะเหล=านี้ ซ่ึงต@องนําไปกรุงเทพ ซ่ึง
เขาจะรวมทุกท่ีของทางจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือได@ปริมาณพอท่ีจะจัดรถ
นําไป กทม. ทาง อบจ.ก็จะดําเนินการในเรื่องการขนส=งไปกําจัดท่ีโรงงานแถว
เทวะ ซ่ึงในการดําเนินการก็จะรอจังหวัด อบจ.ก็ขนไปเท่ียวหนึ่งแล@วครับ ใน
รอบท่ี 2 ถ@าเราทํา MOU เรียบร@อยของเราคงจะมีไปบ@างครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท=านเคารพ  อิสสระไพบูลย� ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท=านให@ท้ิงถังขยะสีแดง ถังขยะสีแดงมีน@อยมาก ถนนกะโรมมีน@อย 
สมาชิกสภาเทศบาล มากครับ ผมขับผ=านไม=เห็นสักใบ แล@วจะท้ิงตรงไหน ถ@าจัดซ้ือก็ขอให@จัดซ้ือ

เร็วๆ นะครับ ให@ประธานชุมชนบอกว=า ท้ิงตรงนี้นะหลอดไฟ ท้ิงตรงนี้นะ
แบตเตอรี่ ผมขอแค=นั้นละครับ บางครั้งขับผ=านไม=เห็นเลยถังสีแดง นะครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกสภาท=านอ่ืนอีกหรือไม=ครับ เชิญท=านวิทูรย�  หัสภาคย�  
ประธานสภาเทศบาล ครับ   
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมวิฑูรย�  หัสภาคย�  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณท=านผู@อํานวยการกองอนามัยครับ ท=านสมพร ก็ส=วนหนึ่งนะครับ ผม

อยากฝากอีกส=วนหนึ่ง นั่นเปQนแนวทางปฏิบัติเราอาจไม=ได@ 100 เปอร�เซ็นต� 
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ของการเริ่มต@นโครงการต=างๆ แต=อย=างน@อยๆ ผมเห็นว=าเรามีสื่อบุคคล อย=าง
น@อยๆ เรามีสถานศึกษา มีโรงเรียนถึง 9 โรงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ผมอยากให@โรงเรียนปลอดขยะเปQนโครงการหลักๆเปQนโครงการนําร=องในการ
ปลูกจิตสํานึก ผมว=าในวัยเรา 50 อัพ นิน=าจะลืมแล@วละครับ แต=วัยเด็กๆ ชั้น
ประถม ชั้นอนุบาล ถ@าเราปลูกฝWงในโรงเรียน ผมมีโอกาสได@คุยกับท=าน ผอ.
โรงเรียนบางโรงว=าเปQนไปได@หรือไม=ท่ีจะข้ึนปJายปลอดถุงพลาสติก ห=อข@าวใส=
กล=องมากินกัน น=าจะเปQนโครงการนําร=อง น=าจะเปQนสื่อบุคคลได@อย=างดี ผมถือ
ว=าโรงเรียน 9 โรงนักเรียนเยอะ เปQนการประชาสัมพันธ�ได@อย=างดี นําเรียนเสนอ
ไปอย=างนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสมพร   กาญจนโสภาค  สําหรับโรงเรียนก็เปQนเปJาหมาย เปQนส=วนหนึ่งของนโยบายครับ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผมได@นําถังขยะไปวางไว@ ขณะนี้อย=างน@อยมีโรงเรียนละ 1 ชุดหรือ 2 ชุด และ

ได@มีหนังสือไปยังโรงเรียนเพ่ือต้ังธนาคารขยะมูลฝอยของแต=ละโรงได@แจ@งผ=าน
สํานักการศึกษาไปเรียบร@อยครับผม 

    
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  สําหรับญัตตินี้ใช@เวลากันพอสมควร เม่ือไม=มีสมาชิกสภาท=านใดจะ  
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�อภิปรายเพ่ิมเติม ผมขอปHดอภิปราย และจะขอมติต=อท่ีประชุม เรื่อง 

ขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ เรื่อง การ
บริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม)  ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดเห็นชอบในญัตติ
นี้ กรุณายกมือข้ึนครับ 
 
 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  22  เสียง  ครับ 
 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปQนอันว=าในญัตติท่ี 7.6 นี้ ท=านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  
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ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 22 ท=าน  
 

ญัตติท่ี 7.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายการจัดการศึกษาให@
เปQนระดับก=อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 – 3) หรืออนุบาล 3 ปR  (สํานัก
การศึกษา) 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอเชิญท=านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท=านประธานท่ีเคารพ กระผมเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช  ให@แถลงญัตติต=อท่ีประชุมสภาดังจะกราบเรียนดังต=อไปนี้ 
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ญัตติ 
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

      2  พฤษภาคม 2560  
 

เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายการจัดการศึกษาให@เปQนระดับก=อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1-3) 
 หรืออนุบาล 3 ปR 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการขยายการจัดการศึกษาให@ เปQนระดับก=อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 - 3) หรืออนุบาล 3 ปR 
 

  ด@วยรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กําหนดให@ “รัฐต@อง
ดําเนินการให@เด็กทุกคนได@รับการศึกษาเปQนเวลาสิบสองปR ต้ังแต=ก=อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย=างมี
คุณภาพโดยไม=เก็บค=าใช@จ=าย” และวรรคหนึ่งของมาตรา 54 ได@กําหนดให@ “รัฐต@องดําเนินการให@เด็กเล็กได@รับการ
ดูแล และพัฒนาก=อนเข@ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร=างกาย จิตใจ วินัย อารมณ� สังคม และสติปWญญา 
ให@สมกับวัย” โดยส=งเสริมและสนับสนุนให@องค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน และภาคเอกชนเข@ามามีส=วนร=วมในการ
ดําเนินการด@วย เปQนผลให@โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีจัดการศึกษาระดับก=อนประถมศึกษา 
(ชั้นอนุบาล 1 – 2) หรืออนุบาล 2 ปR จัดการศึกษาไม=เปQนไปตามบทบัญญัติดังกล=าว 

  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบ การขยายการจัดการศึกษาให@เปQนระดับก=อนประถมศึกษา(ชั้นอนุบาล 
1 – 3) หรืออนุบาล 3 ปR ดังกล=าว 
  โดยถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง 
คําสั่งหัวหน@าคณะรักษาความสงบแห=งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให@จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปR โดยไม=เก็บ
ค=าใช@จ=ายข@อ 1 วรรค 2 แผนการศึกษาแห=งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และหนังสือสั่งการกรมส=งเสริมการ
ปกครองท@องถ่ิน ด=วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 424 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ�  2560  อ@างถึงหนังสือกรมส=งเสริม
การปกครองท@องถ่ิน ท่ี มท 0893.3/ ว 2874 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 เรื่องการจัดต้ัง การรวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน กําหนดให@
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐานจะต@องได@รับความเห็นชอบจากสภาองค�กรปกครองส=วนท@องถ่ิน 

 

  ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป  
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 
       (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 
 



๓๔ 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญท=านสมาชิกสภาเทศบาล ท=านใดประสงค�จะอภิปรายขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือครับมีหรือไม=ครับ  ถ@าหากว=าไม=มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด

อภิปราย  ผมขอปHดอภิปราย  กระผมจะได@ขอมติต=อท่ีประชุมต=อไป       ขอมติ
ท่ีประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายการจัดการศึกษาให@เปQนระดับก=อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 – 3) หรืออนุบาล 3 ปR (สํานักการศึกษา)  ท=าน
สมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายกมือข้ึนครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน 21 เสียง ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ไม=เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกท=านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปQนอันว=าท่ีประชุมแห=งนี้ให@ความเห็นชอบ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ญัตติท่ี 7.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือ
ใช@ในกิจการสาธารณะ (สํานักการช=าง) 

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

ท่ีประชุมสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ญัตติ 
       สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง นศ 80000 

5 พฤษภาคม  2560 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือใช@ในกิจการสาธารณะ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือใช@ในกิจการสาธารณะ โครงการบ@านเอ้ือ
อาทรนครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) ต้ังอยู=ถนนสะพานยาว ตําบลโพธิ์เสด็จ  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให@กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่ึงประกอบด@วยแปลงท่ีดินระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จํานวน 5 
แปลง ประกอบด@วย 
 

ลําดับท่ี โฉนดท่ีดิน เลขท่ีดิน หน@าสํารวจ เนื้อท่ี 
ไร=-งาน-ตร.ว. 

วัตถุประสงค�การใช@ท่ีดิน 

1. 147223 712 18692 2-1-55.3 บ=อบําบัด บ=อหน=วงน้ํา แนวเสาไฟฟJาแรงสูง 

2. 147148 637 18617 0-0-46.9 สนามเด็กเล=น 

3. 154946 724 20151 0-0-99 ลานกีฬา 

4. 154949 39 20154 0-2-19.5 สวน 

5. 154945 723 201150 0-0-20.2 ปJอมยาม ปJายโครงการ 
   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการพัสดุของหน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถ่ินพ.ศ.
2535 และแก@ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ.2558 ข@อ 9 ในกรณีท่ีมีผู@อุทิศพัสดุให@เปQนกรรมสิทธิ์แก=หน=วยการ
บริหารราชการส=วนท@องถ่ิน หรือให@สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให@เปQนผู@ดูแลพัสดุนั้น ถ@าการกระทําดังกล=าวมี
เง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได@ต=อเม่ือได@รับความ
เห็นชอบจากสภาหน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถ่ิน 

  ฉะนั้น การขอรับโอนกรรมสิทธิ์ ท่ีดินเพ่ือใช@ในกิจการสาธารณะ โครงการบ@านเอ้ืออาทร
นครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) ต้ังอยู=ถนนสะพานยาว ตําบลโพธิ์เสด็จ  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต@อง
ได@รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจะสามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์             ณ 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได@ 

  ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

            (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 



๓๖ 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล มีหรือไม=ครับ  ถ@าหากไม=มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงค�อภิปราย         

ผมจะขอปHดอภิปราย และขอมติต=อท่ีประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขอรับโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือใช@ในกิจการสาธารณะ (สํานักการช=าง) ท=านสมาชิกสภา
เทศบาลท=านใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท=านสมาชิกสภาท=านใด  ไม=เห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด  งดออกเสียง กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง  1 คน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปQนอันว=าท่ีจะชุมแห=งนี้ท่ีประชุมสภาเทศบาล ให@ความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้  จํานวน  19 เสียง นะครับ 
 

ญัตติท่ี 7.9 ขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�
แปลง “ดอนหัวเล” (สํานักการคลัง) 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เรียนเชิญท=านเอกรินทร� ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  แถลงญัตติขอเชิญครับ  
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท=านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการยกนกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช ให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ญัตติ 

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

19  พฤษภาคม พ.ศ.2560 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�แปลง “ดอนหัวเล” 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�แปลง 
“ดอนหัวเล”  ต้ังอยู=ท่ี  หมู=ท่ี 2  ตําบลนาเคียน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือใช@
ประโยชน�ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และกิจการอ่ืนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความประสงค�ขอใช@และขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�
แปลง “ดอนหัวเล” ซ่ึงท่ีดินดังกล=าวต้ังอยู=  หมู=ท่ี 2 ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  เลขท่ี 17226   ท่ีดินเลขท่ี  49  ซ่ึงต้ังอยู=บริเวณด@าน  ทิศ
เหนือของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ=งท=าลาด) ซ่ึงปWจจุบันยังมิได@มีหน=วยงานใดขอใช@ท่ีดินดังกล=าว  แต=
อย=างใด 

ดังนั้น  เพ่ือให@เปQนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข@อง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได@
ประสานให@สํานักงานท่ีดิน    จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดําเนินการรังวัดเพ่ือดําเนินการขอใช@และขอถอนสภาพ
ท่ีดินสาธารณประโยชน�แปลง “ดอนหัวเล” ให@ถูกต@อง  ซ่ึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราชได@มาทําการ
รังวัดท่ีดินแปลง “ดอนหัวเล”  เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560   ได@เนื้อท่ีดิน  จํานวน  133 ไร=  1 งาน  
57 ตารางวา  และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประสงค�จะขอใช@และขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�แปลง 
“ดอนหัวเล”  จํานวน 133 ไร=  1 งาน  57 ตารางวา  เพ่ือใช@เปQนสถานท่ีดําเนินการโครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และกิจการอ่ืนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดของโครงการท่ีได@แนบมาพร@อม
ญัตตินี้  เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได@รับขยะจากหน=วยงานอ่ืนๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ีนํา
มาร=วมกําจัดจึงทําให@มีปWญหา ในเรื่องสถานท่ีท่ีใช@กําจัดขยะมูลฝอยซ่ึงมีเพ่ิมข้ึนทุกปR  หากไม=ดําเนินการแก@ไข
ปWญหาดังกล=าวจะสร@างความเดือดร@อนให@กับจังหวัดนครศรีธรรมราช   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงขอความ
เห็นชอบต=อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    เพ่ือดําเนินการขอใช@และขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�
แปลง “ดอนหัวเล”  ต้ังอยู=ท่ี  หมู=ท่ี 2  ตําบลนาเคียน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอนสภาพท่ีดินแปลงดังกล=าวกับสภาองค�การบริหารส=วนตําบลนาเคียนต=อไป 

 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให@ทบวง
การเมืองใช@ท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชน�ในราชการ  ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2541  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว=าด@วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาประโยชน�ในท่ีดิน  
ของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550   

 ขอได@โปรดนําเสนอต=อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต=อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)     ผู@เสนอ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 



๓๘ 
 

นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงค�จะอภิปรายญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล มีหรือไม=ครับขอเชิญครับ  ถ@าหากไม=มีสมาชิกท=านใดประสงค�จะอภิปรายใน

ญัตตินี้ ผมขอปHดอภิปราย  และจะขอมติต=อท่ีประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ขอใช@และขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�แปลง  “ดอนหัวเล” (สํานักการ
คลัง) ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบอนุมัติญัตตินี้ กรุณายกมือข้ึน
ครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบองค� 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมครับ เห็นชอบ จํานวน  22  เสียง  ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด  ไม=เห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ท=านสมาชิกสภาเทศบาล  ท=านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม=มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เปQนอันว=าตามญัตตินี้ นะครับ  เห็นชอบ  22 เสียง  
ประธานสภาเทศบาล  เปQนอันว=าท่ีประชุมแห=งนี้ให@ความเห็นชอบในญัตตินี้ นะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ+ามี) 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีสมาชิกท=านใดประสงค�จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม=ครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท=านคํานวน   โสมนิล ครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล    เรียนท= านประธานสภาท่ี เคารพครับ กระผมคํานวน โสมนิล        
สมาชิกสภาเทศบาล   มีเรื่องอยากจะฝากท=านประธานผ=านไปยังฝGายบริหารครับ สืบเนื่องจากชาวบ@าน                          

ถามผม ผมรับปากว=าจะถามให@ครับ ว=าเม่ือประมาณวันท่ี 23 ท่ีผ=านมา ท่ีมี        
ไฟไหม@ท่ีหัวท=า ให@ฝGายท่ีเก่ียวข@องมาตอบผมด@วยว=าวันนั้นท่ีฉีดน้ําแล@วท=อแตก
น้ําหล=นท่ีปลายท=อเลยจริงหรือไม= แล@ววันนั้นเขาบอกผมนะครับว=ารถดับเพลิง
ของเราลากกลับนะครับ รถเสียครับ จริงหรือไม=ผมฝากว=า ลากกลับรถเสียจริง
หรือไม= แล@วเขาก็ฝากมาว=าปWจจุบันไม=เห็นรถดับเพลิงของเราออกวิ่ง ออกซ@อม
นานแล@ว ครับผมฝากฝGายบริหารไปถึงส=วนท่ีเก่ียวข@องด@วยว=า รถดับเพลิง ถ@า
เปQนเราไฟไหม@ฉีดบ@านเราแล@วเสียนะครับ ผมว=าความรู@สึกหนักหน=วงพอสมควร
นะครับ ผมอยากจะฝากว=าเราควรทําให@พร@อมอยู=เสมอ ติดเครื่อง วอร�ม ไม=ว=า
อุปกรณ�หรืออะไรก็ตามนะครับ ผมก็พูดกับเขาว=าของเหล=านี้มันเปQนเครื่องยนต�



๓๙ 
 

มันอาจเกิดอุบัติเหตุได@ เขาเข@าใจ ไม=ได@พูดตําหนิอะไรนะครับ แค=ฝากว=าควรจะ
เตรียมพร@อมเสมอ และช=วยตอบผมด@วยครับว=าวันนั้นรถเสีย ลากกลับจริงหรือไม= 
ท=อแป�ปท่ีลากไปฉีดน้ําแตกจริงหรือไม= ยังไง ขอบคุณครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  มีท=านสมาชิกสภาท=านอ่ืนมีเรื่องจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม= 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ท=านนายกเทศมนตรี จะตอบคําถามของท=านคํานวน  โสมนิล นะครับ 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$  ขอขอบคุณท=าน สท.คํานวน  และขอขอบคุณท=านประธานสภาท่ี 
นายกเทศมนตรี เคารพขออนุญาตชี้แจงสักนิดหนึ่งว=าผมไม=ได@นิ่งนอนใจ ผมติดตามมาโดยตลอด 

ผมขอรับผิดชอบไว@ท้ังหมด ผมเชื่อว=าข@อบกพร=องมันมีน@อย เพราะว=าวันนี้เรา
สามารถแยกเครื่องมือดับเพลิง รถดับเพลิงไปไว@ตามเขตต=างๆ เขต 1         
หลังสาธิตเพชรจริก เขตใจกลางก็อยู=ท่ีเทศบาล และอีกส=วนหนึ่งท่ีพัฒนาการคู
ขวาง ทุกท=านก็ทราบกันอยู= และท่ีจะเปHดในอีกไม= ก่ีวันท่ี เขต 4 ดําเนิน
โครงการไปเรียบร@อยแล@ว ผมขอบอกกับท=านท้ังหลายว=า ว=าการพูดไปก็พูดไป
ได@ครับ แต=ทําให@เราเสียหาย จริงบ@างไม=จริงบ@าง ส=วนมากก็ไม=ค=อยจะจริงครับ 
ทําให@เราได@เกิดความเสียหาย ผมว=าเอาอย=างนี้แล@วกันนะครับท=านจําลอง
เหตุการณ�ข้ึนมาสักท่ี ตรงไหนก็ได@แล@วเอาความพร@อมของเทศบาล ว=าท=านไป
จุดไฟกลางทุ=งนาแล@วเด๋ียวผมจะวิ่งไปให@ดู ผมจะสั่งการให@ดูซิครับว=าเราพร@อม
ขนาดไหน ไม=เกิน 5 นาที ถึงทุกรายครับ เม่ือเกิดเหตุขอบคุณผู@สั่งการท้ังหลาย 
โดยเฉพาะหัวหน@าฝGายบรรเทา แม@แต=คุณสัญชายเองก็ช=วยเหลือเรื่องนี้มาโดย
ตลอด และก็กําชับโดยตลอดแม@เวรยามเฝJาโทรศัพท�  ก็ให@ปฏิบัติหน@าท่ี เฝJาอยู=
ตลอดครับ เรื่องนี้เปQนเรื่องท่ีสําคัญปWญหาท่ีเกิดตอนนี้คือ เรายังไม=มีรถท่ีสูงมาก
ถึง 20 ชั้น แต=ถ@า 12 เมตร 18 เมตร เราก็พอมีพร@อมอยู=ครับ ขอขอบคุณท=าน 
สท.คํานวน  ผมจะตรวจสอบให@ อีกครั้ง เราใส=น้ําไว@ครึ่งถังตลอดครับ สแตนบาย
อยู=ตลอด ฝTกตลอดท่ีสนามหน@าเมือง พนักงานของเราพร@อมมาก  แต=บางครั้งคน
พูดอาจจะไม=เห็นครับ เพราะไม=ได@ซ@อมกลางวัน กลางวันโรงเรียนเปHด รถจะติด 
ตํารวจยังชมว=าเรามีความพร@อม แต=กระผมจะไม=ลืมส=วนนี้   จะตรวจสอบอีกครั้ง
ครับ ว=าข@อเท็จจริงเปQนอย=างไร เทศบาลของเราตอนนี้ไม=ว=าเรื่องอะไรก็เริ่มดีข้ึน
ครับท=านประธาน เรื่องขยะก็ดีข้ึนท=าน  ผอ.สมพร  ท=านรองไสว กําชับช=วยดูแล 
เรื่องน้ําประปา ท=านรองสมเธียร หรือผู@เก่ียวข@องท้ังหมดช=วยดูแลทําเพ่ือส=วนรวม 
ในส=วนรถดับเพลิง  สถานีดับเพลิง ก็ต@องขอขอบคุณผู@ท่ีดูแล ท=าน สป. ท=านยง
ยุทธ ท=านรักษาการท่ีดูแลเอาใจใส=เรื่องนี้เปQนอย=างดี ให@ความสําคัญกับเรื่องนี้เปQน
อย=างดี ท่ีท=านสอบถามมาผมจะไปติดตามเรื่องนี้อีกทีหนึ่งครับ ผมขอยืนยันครับว=า
เราพร@อมอยู=เสมอครับ ขอบคุณท=านประธานครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  เชิญ ท=านสุภัค   รัตนพฤกษ�ขจร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 



๔๐ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ ท=านประธานครับ เปQนท่ีทราบกันดีในเดือน
ตุลาคม เปQนเดือนท่ีประชาชนชาวไทยมีจะงานสําคัญ คืองานถวายพระเพลิง ท=าน
ประธานครับ ทางรัฐบาลได@มีกําหนดแจ@งครับเรื่องปลูกดอกไม@สีเหลือง ปลูกดอก
ดาวเรือง โดยเริ่มปลูกในเดือน สิงหาคม ซ่ึงจะไปบานในเดือนตุลาคม  ผมได@เรียน
ให@กับผู@หลักผู@ใหญ=บางท=าน ข@าราชการบางคน ว=าให@นักเรียนช=วยกันปลูกดอก
ดาวเรือง ในเดือนสิงหา เพ่ือให@ไปออกดอกในเดือนตุลาคม เปQนไปได@หรือไม=ครับท่ี
หน=วยงานท่ีเก่ียวข@อง ผมขอหารือไว@ตรงนี้ครับ โรงเพาะชําเทศบาลไม=ทราบว=ายังมี
อยู=หรือไม=ครับ อย=างน@อยๆ เราก็มีกําลังนักเรียนอยู=ร=วมหม่ืนคนท่ีจะช=วยกันเพาะ
ดอกดาวเรืองเราจะทําให@เทศบาลของเราเปQนสีเหลืองท่ัวท้ังเขตเทศบาล  ขอบคุณ
มากครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ขอบคุณท=านสุภัค รัตนพฤกษ�ขจร ครับ เปQนท่ีทราบกันอยู=ว=า  
ประธานสภาเทศบาล ในวัน ท่ี  26 ตุลาคม จะมีการถวายพระเพลิ งพระศพ พระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู=หัว ท=านนายกมีอะไรจะแถลงปHดท@ายหรือไม= เพราะ
น=าจะเปQนเรื่องสุดท@ายแล@วครับ ขอเชิญท=านนายกเทศมนตรีครับ 

 
ผศ.เชาวน$วัศน$  เสนพงศ$  ขอบคุณท=านประธานสภาครับ ผม ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ� 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต@องขอขอบคุณท=าน สท.  ทุกท=าน      เม่ือ

ครู=ท=านสุภัค และขอเตือน ผมขอย้ํากับท=านประธานสภาและสมาชิก       ผู@
ทรงเกียรติ ว=าได@ดําเนินการสั่งการไปทุกกรณีเรียบร@อยแล@ว กังวลอยู=        นิด
เดียวว=าเมล็ดพันธุ�ของดาวเรือง  และต@นกล@าของดาวเรืองจะหาได@ทันหรือไม= 
เพราะท้ังประเทศ และกําชับท=านรักษาการ ผอ.สํานักการช=าง ผ=านไปยัง
ปลัดเทศบาล ท่ีรักษาการอยู= ท=านรองสมเธียร และคุณแหม=มผู@ดูแลเรื่องนี้อยู= 
และกําชับให@รองมนัส ดูแลเพ่ิมเติม ผมว=าสี่ห@าคนนี้ก็พอท่ีจะเปQนกําลังได@อยู= 
กําชับ ผอ.กองสวัสดิการให@ประชุมประธานชุมชน ฝGายท่ีเก่ียวข@องประชุม
ประธานชุมชน แล@วทางผู@บริหารจะนําไปชี้แจง ในส=วนตรงนี้         ในวันท่ี 
12 สิงหาคม จะเริ่มเพาะ คาดว=าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะ
เหลืองไปท้ังเมือง อยากให@ประชาชนมีความสุขกับจิตใจท่ีเปQนส=วนรวม 
ประชาชนท่ีไม=มีต@นกล@าก็มาขอรับของเทศบาลได@กําชับสํานักการช=างดูแลเรือน
เพาะชํา ทุกอย=างว=าให@บริการทําได@มากเท=าไหร=ยิ่งดี ไม=คิดเงิน ทําด@วยใจ ผม
ไม=ได@นิ่งนอนใจ ขอบคุณท=าน สท. ท่ีคอยเตือนกันอย=างสมํ่าเสมอ บางครั้ง
คนเราอายุมากแล@ว อาจจะลืม แต=ผมได@สั่งการไปก=อนนี้เรียบร@อยแล@วครับ 
กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภา ผู@บริหาร หัวหน@าส=วน พนักงานทุกท=าน ในการ
ประชุมสภาครั้งนี้ท่ีเปQนไปด@วยความเรียบร@อย กระผมขอน@อมรับและนําเรื่องท่ี
ท=านเสนอไปแก@ไขให@ดีข้ึนไป เพราะเราทํางานเพ่ือส=วนรวมไม=ได@คิดเปQนอย=างอ่ืน 
ส=วนเวลาท่ีเหลือจะมีการเลือกต้ังปRไหนวันไหน ก็เปQนเรื่องของรัฐบาล  กระผมมี
ความเชื่อม่ันว=ายังไม=น@อยกว=าสองปR เรายังมีการประชุมกันอีกหลายครั้ง เรายัง
ต@องทํางานเพ่ือส=วนรวมกันอีกหลายครั้งเพ่ือส=วนรวม ในการเสนองานของ
เทศบาลให@ลุล=วงไปได@ด@วยดี ผมมีความเชื่อม่ัน ผมมีความรู@สึกว=าทุกท=านมี
เจตนาดี ในการท่ีจะทํางานเพ่ือประชาชน เพราะเราได@รับมาจากการเลือกต้ัง



๔๑ 
 

มาจากพ่ีน@องประชาชน ทุกคนไม=คิดเหน็ดเหนื่อย ในส=วนท่ีเสนอท@วงติงกันบ@าง 
ผมถือว=านั่นคือเราได@ปฏิบัติหน@าท่ีให@กับเทศบาลของเรา ปฏิบัติหน@าท่ีในสภา
ของเรา ผมไม=ได@ติดอกติดใจกับท=านประธาน ผมขอขอบคุณ ผมเปQนคนท่ีชอบ
ฟWงความคิดเห็นของผู@อ่ืน อยู=แล@วในการท่ีจะนําไปปฏิบัติเพ่ือให@เกิดประโยชน�
กับส=วนรวมต=อไป วันนี้ก็ขอขอบคุณท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ ขอขอบคุณ
ผู@บริหาร ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ขอขอบคุณท=านประธานสภา และ
ขอบคุณอีกครั้งด@วยความจริงใจครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  ก็ขอขอบคุณท=านนายกเทศมนตรีนะครับ ท=านสมาชิกสภาเทศบาล  
 ประธานสภาเทศบาล ท=านผู@บริหารเทศบาลผู@ทรงเกียรติทุกท=านนะครับ การประชุมสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปR พ.ศ.2560 ในวันนี้นะครับ ก็
เริ่มมาต้ังแต=เวลา 10.00 น.  ได@พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
จํานวน 8 วาระ  ในวันนี้ได@ดําเนินการตามระเบียบวาระเปQนท่ีเรียบร@อยแล@วนะ
ครับ  กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท=านท่ีได@ให@ความร=วมมือ ในการแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะในสิ่งท่ีเปQนประโยชน�ให@กับเทศบาลเรา อันจะนํามาสู=
ประโยชน�สูงสุดให@กับประชาชนในเขตเทศบาล บัดนี้เห็นเวลาสมควรแล@ว ผม
ขอปHดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปR 
พ.ศ. 2560 ในวันจันทร�ท่ี 29 พฤษภาคม 2560 ขอปHดประชุมครับ ขอบคุณ
ครับ 

ป8ดประชุม 12.15 น. 
 


