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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป� พ.ศ.2559 

วันจันทร%ท่ี 26 กันยายน  พ.ศ.2559  เวลา 10.00 นาฬิกา 
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,เข,าร5วมประชุม 
 ผู,บริหารเทศบาล 

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



๒ 

 

หัวหน,าส5วนราชการและเจ,าหน,าท่ีผู,ท่ีเก่ียวข,อง 
1. นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. นางพรพิณ  วัชรากร   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. นายชิษณุพงศ�  สุวรรณ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
6. นางวชิรา  ยุพการนนท�  ผู<อํานวยการสํานักการคลัง 
7. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผู<อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ�  ผู<อํานวยการสํานักการศึกษา 
9. นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ  ผู<อํานวยการส?วนการบริหารการศึกษา 
10. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผู<อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล<อม 
11. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผู<อํานวยการส?วนควบคุมการก?อสร<างฯ 
12. นายยงยุทธ  เหล?าเจริญเกียรติ  ปฏิบัติราชการแทน หัวหน<าสํานักปลัดเทศบาล 
13. นางอรนงค�  ชูลําภู   รรท.ผู<อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน<าฝDายอํานวยการ 
15. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์   นิติกรชํานาญการ 
16. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
17. นางสาวชุติมา  แพรกปาน  เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
18. นางชนากานต�  ทัศนวิสุทธิ์  หน.ฝDายแผนงานฯ 
19. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หน.ฝDายรักษาความสงบฯ 
20. นายดนัย  เหมนุกูล   นักวิเคราะห�นโยบายฯ 
21. นายพงศ�พันธ�  รัตนพล  เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
22. นายกิตติพร  อรุณจิตร�  เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
23. นายสมศักด์ิ  สมบูรณ�   เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
24. นายจักรกฤษณ�  เมฆปลัด  เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
25. นายสุชาติ  หนูโสด   เจ<าพนักงานปEองกันฯ 
26. นายธีรเดช  ถาวรสังข�   เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
27. นายประสิทธิ์  พรหมรักษ�  เจ<าหน<าท่ีรักษาความสงบฯ 
28. นายกันตภพ  พ?วงสําราญ  เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
29. นายไชยยันต�  เมียนแก<ว  นักบริหารงานคลัง 
30. นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน�  ผอ.ส?วนช?างสุขาฯ 
31. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   
32. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
33. นางสาวกรกนก  คล<ายจินดา  เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
34. นายเอกสิทธิ์  จิตต�ประพันธ�  เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
35. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
36. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
37. นางคัทลียา  มูประสิทธิ์  เจ<าพนักงานธุรการ 
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เป7ดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   กราบเรียนท?านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล วั น นี้ เ ปI น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล น ค ร

นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปJ พ.ศ.2559 วันจันทร�ท่ี 
26 กันยายน  พ.ศ.2559 เวลา 10.00 นาฬิกา 

  บัดนี้ สมาชิกได<มาครบองค�ประชุมแล<ว จํานวน 20 คน ขอเชิญ
ท?านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญประธาน 
ทําหน<าท่ีประธานในท่ีประชุมเปIนลําดับต?อไป ขอเรียนเชิญครับ 
  

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เรียนท?านนายกเทศมนตรี คณะผู<บริหารทุกท?าน ท?านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลผู<ทรงเกียรติทุกท?าน และข<าราชการทุกท?านนะครับ วันนี้เปIนการ

ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปJ 
พ.ศ.2559 ครบองค�ประชุมนะครับท?านเลขา ตามท่ีท?านเลขาได<รายงานไป
แล<ว ผมจะดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได<กําหนดไว< ขอเรียน
อีกนิดหนึ่งนะครับ ว?าเราทํางาน 5 ปJ ครับ กับ 2 เดือน แล<วนะครับ  
ยาวท่ีสุด ต้ังแต?มีสมาชิกสภาเทศบาลในประเทศไทย ผมเคยนั่ง 2 สมัยแรก 
เม่ือปJ 2528  5 ปJ เม่ือก?อน 5 ปJ แล<วก็อีกสมัยหนึ่งก็ 33 อีก 5 ปJ  
ท?านท่ีปรึกษาธํารงค�ก็เคยนั่งสมัย 5 ปJ แล<วเราโดนตัดให<เท?ากับผู<แทน สส. 
4 ปJ ครั้งนี้เปIนประวัติศาสตร�การเมืองนะครับ 5 ปJ 2 เดือน นานท่ีสุด 
ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 1 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  

1.1 เรื่องผลการติดตามการแก<ไขปNญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นําเสนอในท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมรช 

ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 2  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
2.1 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปJ พ.ศ.2559 ประชุมเม่ือวัน

จันทร�ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  ณ  ห<อง
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

ท?าน สท.ท?านใดจะแก<ไขเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญครับ เม่ือไม?มีนะครับ  
ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําปJ  2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559  
เวลา 10.00 นาฬิกา  ณ ห<องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ชั้น 5 นี้ ผู<ใดเห็นชอบขอได<โปรดยกมือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพเห็นชอบ 20 คน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



๔ 

 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับขอบคุณมากครับ ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผู<งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เปIนอันว?าญัตตินี้ผ?านนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  2.2 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปJ พ.ศ.2559 ประชุม

เม่ือวันอังคารท่ี 30 สิงหาคม  2559 พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  ณ  
ห<องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

  สท.ท?านใดจะแก<ไขเพ่ิมเติมกรุณายกมือครับ เม่ือไม?มีผู<ใดประสงค�
จะแก<ไขเพ่ิมเติมผมจะขอมติจากท่ีประชุมแห?งนี้ เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปJ พ.ศ.2559 
ซ่ึงได<ประชุมเม่ือวันศุกร�ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 
นาฬิกา  ณ  ห<องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5 แห?งนี้ 
สท.ท?านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ 13 ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผู<ใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   งดออกเสียง 7 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณครับ เปIนอันว?าผ?านนะครับ ต?อไป 
ประธานสภาเทศบาล  ต?อไปจะประชุมในระเบียบวาระท่ี 3 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู,ถาม 
3.1 กระทู<ถามท่ี 1 เรื่อง  โครงการวางท?อสูบน้ํ าจากฝาย

ชลประทานท?าดี ถึง โรงกรองน้ําประตูชัย และโครงการบ?อน้ํานาทราย 
กระทู<ถามของ นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร   

เรียนเชิญท?าน สท.สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร ครับ 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู<ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติทุกท?าน กระผม นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ครับ  
 เรื่อง  ขอเสนอกระทู<ถาม 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข<าพเจ<าขอต้ังกระทู<ถามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรื่อง
โครงการวางท?อสูบน้ําจากฝายชลประทานท?าดี ถึงโรงกรองน้ําประตูชัย 
และโครงการบ?อน้ํานาทราย ดังต?อไปนี้ 

1. ขอทราบความคืบหน<า โครงการสูบน้ําจากคลองชลประทาน
ท?าดี มายังโรงกรองน้ําประตูชัย ดังต?อไปนี้ 
1.1  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<รับหนังสืออนุญาตให<

วางเครื่องสูบน้ําและสูบน้ําจากกรมชลประทานแล<วหรือ
ยัง 

1.2  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<รับความยินยอมให<ทํา
การนอกเขต จากองค�การปกครองส?วนท<องถ่ิน ท่ีจะวาง
แนวท?อสูบน้ําผ?านพ้ืนท่ีทุกแห?งแล<วหรือไม? 

2. ในปNจจุบันนี้ โครงการบ?อน้ํานาทราย สามารถสูบน้ํามายังโรง
กรองน้ําทวดทอง ได<เปIนปกติแล<วหรือไม? 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต?อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)   ผู<ตั้งกระทู<ถาม 

(นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร) 
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณท?าน สท.สุภัค ครับ เชิญท?านนายกตอบกระทู<ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
  
ผศ.เชาวน%วัศ  เสนพงศ%  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู<ทรง 
นายกเทศมนตรี เกียรติทุกท?าน กระผม ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช ครับ 



๖ 

 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณท?านนายกครับ ท?าน สท.สุภัค มีอะไรเพ่ิมเติมม้ัยครับ ขอ 
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญครับ 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  ครับ ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ต?อไปเปIนกระทู<ถามท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล  3.2 กระทู<ถามท่ี 2 เรื่อง  การบริหารจัดการสนามฟุตซอล DP. 

กระทู<ถามของ นายวัชระ  อินทรมุสิก เชิญท?าน สท.วัชระ  เจ<าของกระทู<
ครับ 

 
นายวัชระ  อินทรมุสิก  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู<ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติทุกท?าน กระผม นายวัชระ  อินทรมุสิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 1 

 เรื่อง  ขอเสนอกระทู<ถาม  

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<า นายวัชระ  อินทรมุสิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ใคร?ขออนุญาตต้ังกระทู<ถามฝDายบริหาร ผ?านมายัง
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสนามฟุตซอล DP. เปIนความรับผิดชอบของ
หน?วยงานไหนและปNจจุบันให<ใครเปIนผู<รับผิดชอบดูแลมี
เจ<าหน<าท่ีก่ีคน 

2. การใช<สนามฟุตซอล DP. เม่ือต<องการใช<จะต<องทําเปIนหนังสือ
ขออนุญาตหรือไม? อีกท้ังระเบียบการใช<สนามฯ ตามท่ีระเบียบ
ของเทศบาลการใช<สนามฯ ตามท่ีระเบียบของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีอะไรบ<างอย?างไร 

3. การให<เช?าสนามฟุตซอล DP. เม่ือมีผู< ใช<แล<วได<ออก
ใบเสร็จรับเงินให<ทุกครั้งหรือไม? และตลอดระยะเวลาท่ีเปUดมา 
2 ปJกว?ามีรายได<เปIนของเทศบาลฯ เท?าไหร? 

4. การขายของหน<าสนามฟุตซอล DP. มีการเสียค?าธรรมเนียม
หรือไม?อย?างไร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต?อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)   ผู<ตั้งกระทู<ถาม 

(นายวัชระ  อินทรมุสิก) 



๗ 

 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1 
   
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณท?าน สท.วัชระ ครับ เชิญท?านนายกตอบกระทู<ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
  
ผศ.เชาวน%วัศ  เสนพงศ%  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู<ทรง 
นายกเทศมนตรี เกียรติทุกท?าน กระผม ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณท?านนายกครับ ท?าน สท.วัชระ มีอะไรเพ่ิมเติมม้ัยครับ ขอ 
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญครับ 
 
นายวัชระ  อินทรมุสิก  ครับ ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล   
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท,องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล,ว 

ไม?มีนะครับ ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 5  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ,งตามสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ในการประกาศใช,แผนพัฒนาท่ีอนุมัติและนําไปปฏิบัติแล,วเพ่ือทราบ 

- แผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 
เรียนเชิญท?านนายกครับ 
 

ผศ.เชาวน%วัศ  เสนพงศ%   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ผม ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ� 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับขอบคุณท?านนายกครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 6 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม5 

ญัตติท่ี 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย
ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? หมวดค?า
ครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง จํานวน 28 รายการ รวมเปIนเงินท้ังสิ้น 
28,181,080.- บาท 

     เรียนเชิญท?านนายกครับ 
 
ผศ.เชาวน%วัศ  เสนพงศ%   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม ผศ.เชาวน�วัศ   



๘ 

 

นายกเทศมนตรี เสนพงศ� นายกเทศมนตรี กระทู<ท่ี 6.1-6.2 ผมขออนุญาตท?านประธานให<
ท?านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี เปIนผู<แถลงญัตติ
ครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับ เรียนเชิญท?านเลขานเอกรินทร� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร%  ระเบียบโอษฐ%  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ผม นายเอกรินทร�   
เลขานุการนายกเทศมนตรี ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได<รับ

มอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรีให<แถลงญัตติ ดังต?อไปนี้ครับ 
 

ญัตติ 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? โดยใช<เงินงบกลาง ประเภทเงินสํารองจ?าย เปIนเงิน 28,181,080.- 
บาท (ยี่สิบแปดล<านหนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันแปดสิบบาทถ<วน) เพ่ือเปIนค5าใช,จ5าย หมวดค5าครุภัณฑ%และ
ท่ีดินและส่ิงก5อสร,าง จํานวน 28 รายการ รวมเปIนเงินทังส้ิน 28,181,080.- บาท (ย่ีสิบแปดล,านหนึ่ง
แสนแปดหม่ืนหนึ่งพันแปดสิบบาทถ,วน) วัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช และอํานวยความสะดวกในการให<บริการประชาชน (รายละเอียดแนบท<ายญัตติ) 

  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส?วน
ท<องถ่ิน พ.ศ.2541 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<างท่ีทําให<ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?าย
เปIนรายการใหม? ให<เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ิน 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณา ต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณครับท?านเลขาเอกรินทร� สมาชิกท?านใดประสงค�จะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญัตตินี้ กรุณายกมือครับ เชิญท?าน สท............... 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิก 



๙ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล  ผู<ทรงเกียรติทุกท?าน กระผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 ตามญัตติ....... 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับขอบคุณท?าน สท......ครับ มีผู<ใดประสงค�อภิปรายอีกมีม้ัยครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ  หากไม?มีสมาชิกท?านใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ ผม

จะขอมตินี้ครับ สมาชิกท?านใดเห็นชอบญัตติท่ี 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ัง
จ?ายเปIนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง จํานวน 28 
รายการ รวมเปIนเงินท้ังสิ้น 28,181,080.- บาท ผู<ใดเห็นชอบกรุณายก
มือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เห็นชอบ 12 ท?านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผู<ไม?เห็นชอบผมจะไม?ถามนะครับ ผู<ใดเห็นชอบให<คุณกานดา หรือ 
ประธานสภาเทศบาล จะเอาให<คนท่ี 2 ต?อไปเลย เห็นชอบให<คุณสุธี เปIนกรรมการผู<ทรงวุฒิ 

เก่ียวกับแผนพัฒนากรุณายกมือครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เห็นชอบ 15 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  15 ครับ ผู<ใดเห็นชอบให< อาจารย�กานดา เปIนกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู<ทรงคุณวุฒิ ทําแผนพัฒนา กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เห็นชอบ 7 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เห็นชอบ 7 ท?าน ผู<ใดเห็นชอบให<คุณไพเรศ เปIนกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู<ทรงคุณวุฒิ กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เห็นชอบ 5 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับ เปIนอันว?าญัตตินี้ผ?านนะครับ ต?อไปเปIนญัตติท่ี 6.2  
ประธานสภาเทศบาล  

ญัตติท่ี 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ?าย
ประจําปJ พ.ศ.2559 ท่ียังมิได<ก?อหนี้ผูกพันไปจ?ายในปJงบประมาณ พ.ศ.
2560 หมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง จํานวน 28 รายการ รวม
เปIนเงินท้ังสิ้น 28,181,080.- บาท  

  เรียนเชิญท?านเลขาเอกรินทร�แถลงญัตติครับ 



๑๐ 

 

 
นายเอกรินทร%  ระเบียบโอษฐ%  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเอกรินทร�   
เลขานุการนายกเทศมนตรี ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได<รับ

มอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรี ให<แถลงญัตติดังต?อไปนี้   
 

ญัตติ 
 
เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJ พ.ศ.2559 ท่ียังมิได<ก?อหนี้ผูกพันไปจ?ายในปJงบประมาณ  
        พ.ศ.2560 
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJ พ.ศ.2559 ท่ีโอนไปต้ัง
จ?ายเปIนรายการใหม? และยังมิได<ก?อหนี้ผูกพันไปจ?ายในปJงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและ
สิ่งก?อสร<าง จํานวน 28 รายการ เปIนเงิน 28,181,080.- บาท (ย่ีสิบแปดล,านหนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพัน
แปดสิบบาทถ,วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท<ายญัตตินี้ 
  ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<ต้ังงบประมาณรายจ?ายประจําปJ 2559 และได<โอน
เงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJ พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและ
สิ่งก?อสร<าง นั้น ปรากกว?าไม?สามารถดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ<าง ก?อหนี้ผูกพันได<ทันภายในปJงบประมาณ พ.ศ.
2559 และยังมีความจําเปIนต<องใช<งบประมาณดังกล?าวอีก 
  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJ พ.ศ.2559 ท่ีโอนไปต้ังจ?ายเปIน
รายการใหม?ประจําปJ  2559 ท่ียังมิได<ดําเนินการก?อหนี้ผูกพัน หมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง จํานวน 
28 รายการ เปIนเงิน 28,181,080.- บาท (ย่ีสิบแปดล,านหนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันแปดสิบบาทถ,วน) 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท<ายญัตตินี้ ไปจ?ายในปJงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก<ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2558 หมวด 5 การกันเงิน ข,อ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ5ายหมวดค5าครุภัณฑ%ท่ีดิน
และส่ิงก5อสร,าง ยังมิได,ก5อหนี้ผูกพัน แต5มีความจําเปIนจะต,องใช,จ5ายเงินนั้นต5อไปอีก ให,องค%กรปกครองส5วน
ท,องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต5อสภาท,องถ่ินได,อีกไม5เกินระยะเวลาหนึ่งป� 
  หากองค%กรปกครองส5วนท,องถ่ินยังมิได,ดําเนินการก5อหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง 
ให,ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ5ายเงินได,ไม5เกินอีกหนึ่งป�ต5อสภาท,องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปIนต,องแก,ไข
เปล่ียนแปลงรายการดังกล5าวท่ีทําให, ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก5อสร,าง 
ให,ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ5ายได,ไม5เกินอีกหนึ่งป�ต5อสภาท,องถ่ินแล,วแต5กรณี” 
 
  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๑๑ 

 

    
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณท?านเลขาเอกรินทร� ครับ สมาชิกท?านใดประสงค�จะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายในญัตตินี้ ขอได<โปรดยกมือครับ เรียนเชิญท?าน สท....... 
 
นายคํานวน  โสมนิล  กราบเรียนท?านประธาน ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับครับ ท?านประธานผมจะหารือท?านประธาน........... 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับขอบคุณท?าน สท......ครับ มีผู<ใดประสงค�อภิปรายอีกมีม้ัยครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ  หากไม?มีสมาชิกท?านใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ ผม

จะขอมตินี้ครับ สมาชิกท?านใดเห็นชอบญัตติท่ี 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ัง
จ?ายเปIนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง จํานวน 28 
รายการ รวมเปIนเงินท้ังสิ้น 28,181,080.- บาท ผู<ใดเห็นชอบกรุณายก
มือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เห็นชอบ 12 ท?านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผู<ไม?เห็นชอบผมจะไม?ถามนะครับ ผู<ใดเห็นชอบให<คุณกานดา หรือ 
ประธานสภาเทศบาล จะเอาให<คนท่ี 2 ต?อไปเลย เห็นชอบให<คุณสุธี เปIนกรรมการผู<ทรงวุฒิ 

เก่ียวกับแผนพัฒนากรุณายกมือครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เห็นชอบ 15 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  15 ครับ ผู<ใดเห็นชอบให< อาจารย�กานดา เปIนกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู<ทรงคุณวุฒิ ทําแผนพัฒนา กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เห็นชอบ 7 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เห็นชอบ 7 ท?าน ผู<ใดเห็นชอบให<คุณไพเรศ เปIนกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู<ทรงคุณวุฒิ กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เห็นชอบ 5 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เปIนอันว?าญัตตินี้ผ?าน ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 7 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ,ามี) 



๑๒ 

 

เชิญท?านสุภัคครับ 
  

นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับกระผม สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%   
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุธรรม  ทองมี    
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%   
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านนายกเทศมนตรี และ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิกสภาท่ีรักทุกท?าน  กระผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ครับ ผมมีนิดเดียวครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  มีอะไรอีกม้ัยครับ ถ<าไม?มีผมก็ขอขอบคุณฝDายบริหารและ สท.ทุก 
ประธานสภาเทศบาล ท?าน และข<าราชการทุกคนนะครับท่ีเข<าร?วมประชุมในวันนี้ และถ<าพูดจา

กันดี ๆ มีเหตุผลก็ราบรื่นอย?างนี้นะครับ ผมปUดประชุมนะครับ  
 
ป7ดประชุม 17.00 นาฬิกา 


