๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2560
วันจันทร$ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห+องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
---------------------------------------------------------------

ผู+มาประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายเคารพ อิสสระไพบูลย
2. นายวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
3. นายประสิทธิ์ วงศพิศาล
4. นายคํานวน โสมนิล
5. นายจักรพันธุ จันทรเขียว
6. นายฉัตรชัย พรมพัตร
7. นายชัยยันต บุญเทียม
8. นายธีระวัฒน คงสําราญ
9. นายประยูร จิระพิบูลยพันธ
10. นายปรานม รวมพงศ
11. นายภูริทัต รัตนพาหุ
12. นายพิชัย ลี้วรกุล
13. นายวิฑูรย หัสภาคย
14. นายวัชระ อินทรมุสิก
15. พันโทวิชัย กัลยาพงศ
16. นายสรพงษ คงสําราญ
17. นายสวาท อรุณจิตร
18. นายสุธรรม ทองมี
19. นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
20. นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม
21. นายอาวุธ สุขันทอง
22. นายเอกรินทร รอดทอง
ผู+ไม5มาประชุม
- ไม=มี

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

๒
ผู+เข+าร5วมประชุม
ผู+บริหารเทศบาล
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
2. นายไสว เขียวจันทร
3. นายสมเธียร ภู=สันติสัมพันธ
4. นายมนัส พงศยี่หล@า
5. นายขจรเกียรติ์ แก@วทองคํา
6. นายธํารงค แรกคํานวน
7. นายคํารพ วงศพิศาล
8. นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

หัวหน+าส5วนราชการและเจ+าหน+าที่ผู+ที่เกี่ยวข+อง
1. นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
2. นายชิษณุพงศ สุวรรณ
3. นายสนิท พรหมสุภา
4. นายอิชณนกร พูลสวัสดิ์
5. นางวชิรา ยุพการนนท
6. นายยงยุทธ เหล=าเจริญเกียรติ
7. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
8. นายสมพร กาญจนโสภาค
9. นางจิราภรณ แก@วปาน
10. นางจิตรา มะโนสงค
11. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน
12. นายสัญชาย ชาตรีทัพ
13. นายสมคิด รักสนิท
14. นางเกศแก@ว ศิริวัฒน
15. นางเกศวรินทร บุญมูสิก
16. นายพลวัต รุจิระยรรยง
17. นางสาวขวัญตา แสงราวี
18. นายสถาพร ลักษณะปHยะ
19. นางสาวศิวนาถ เวทยประสิทธิ์
20. นางสาวประภัสสร คงช=วย
21. นายชํานาญ เยี่ยมยนต
22. นายวิชิต รอดเสน
23. นายสมโชค อรุณจิตร
24. นายพงษชัย สกุลถัด
25. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี
26. นางสาวมลิดา วัดศรี
27. นายยัสถะ พลมี
28. นางสาวรรณดี ทองศิริ

รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ศึกษานิเทศก
ผู@อํานวยการสํานักการคลัง
รักษาราชการแทน หัวหน@าสํานักปลัดเทศบาล
ผู@อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู@อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม
ผู@จัดการสถานธนานุบาล
ผู@อํานวยการส=วนควบคุมการก=อสร@างฯ
ผู@อํานวยการส=วนช=างสุขาภิบาล
หัวหน@าฝGายรักษาความสงบ
หัวหน@าฝGายอํานวยการ
หัวหน@าฝGายส=งเสริมการท=องเที่ยว
หัวหน@าฝGายสังคมสงเคราะห
นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
ผช.นักประชาสัมพันธ
นายช=างไฟฟJาอาวุโส
สถาปนิกชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู@รับจ@างเหมาบริการ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
ลูกจ@างประจํา
ผู@รับจ@างเหมาบริการ(ประชาสัมพันธ)
เจ@าหน@าที่ธุรการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

๓
29. นายพัชรากร ขุนทอง
30. นางสาวธนกมล นิตยวิมล
31. นางศรีไพร อมรการ
32. นางชะอ@อน สมเชื้อ
33. นางสมจิตร มาศพงศ
34. นางสาวกรกนก คล@ายจินดา
35. นางสาวนภัสสร สําแดงสาร
36. นางสาวสุดา เสมอสา
37. นางอุไรลักษณ ออสปอนพันธ
38. นางคัทลียา มูประสิทธิ์
39. นางขนิษฐา จันทวาศ
40. นางสาวรตนพร ทองขาว

เจ@าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลูกจ@างประจํา
เจ@าหน@าที่ธุรการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
ผู@รับจ@างเหมาบริการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
เจ@าพนักงานธุรการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เป8ดประชุมเวลา 10.00 น.
นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณะผู@บริหารเทศบาล ท=านสมาชิกสภาเทศบาล และผู@เข@าร=วมประชุมสภา
เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท= า น ค รั บ วั น นี้ เ ปQ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล น ค ร
นครศรีธ รรมราช สมัย สามั ญ สมัย ที่ 2 ประจํา ปR พ.ศ.2560 ซึ่งขณะนี้
จํานวนสมาชิกมาครบองคประชุมแล@ว ขอกราบเรียนเชิญท=านประธานสภา
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ได@ จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต=อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท=านนายกเทศมนตรี ท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติทุกท=าน
และผู@ เ ข@ า ร= ว มประชุ ม ทุ ก ท= า น วั น นี้ เ ปQ น การประชุ ม สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปR พ.ศ. 2560 สมาชิกสภา
เทศบาล มาประชุ มครบองคประชุ ม กระผมจะดํ า เนิ น การประชุ มตาม
ระเบียบวาระการประชุมเปQนลําดับต=อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
- ไม=มีนะครับ ขออภัยครับ มี 2 เรื่อง
1. ทาง ป.ป.ช. ขอเชิญท=านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญร=วมเปQน
เกียรติ ตามโครงการฝTกอบรมความรับผิดทางละเมิดของเจ@าหน@าที่และการ
ปJองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น กําหนด
จัดอบรมในวันเสารที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห@องประชุมคอนเวนชั่น 2
โรงแรมแกรนดปารค ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช น=าจะ
ไปนะครับ มันเกี่ยวข@องกับหน@าที่เรา ทาง ป.ป.ช.อยากให@เรารู@เรื่องเกี่ยวกับ
ระเบียบ เชิญนะครับถ@าใครว=าง คงว=างเพราะเปQนวันเสาร

๔
2. เรื่องการประกาศการกระจายอํานาจให@กับองคกรปกครองส=วน
ท@องถิ่น มั นเปQ นกฎหมายใหม= ที่ จะให@พวกเราทํ าอะไร อะไร กั บ อปท.
ใกล@ เ คี ย ง ที่ จ ะให@ เ ราทํ า อะไรร= ว มกั น หรื อเรี ย กว= า การบู ร ณาการร= ว มกั น
ปWจจุบันนี้อยู=คนเดียวอยู=ยากนะครับ อ=านไปได@นะครับ ไม=กี่หน@า
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปR พ.ศ.25560 ประชุมเมื่อวันศุกรที่
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห@องประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท=านใดจะแก@ไขเพิ่มเติมหรือไม=ครับ ถ@ามีก็ขอเรียนเชิญ
และโปรดยกมือครับ เชิญท=าน ภูริทัต ครับ

นายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ กระผม
นายภูริทัต รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาล จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ขอแก@ไข
หน@าที่ 22 บรรทัดที่ 11 ด@านหน@า เปลี่ยนจาก ภ เปQน พ ตรงนามสกุล
ครับ และบรรทัดที่ 12 ก็เช=นกันครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู@รับรองครับ ผู@รับรองถูกต@องนะครับ แก@ไขให@ถูกต@องเสีย
มีท=านใดจะแก@ไขเพิ่มเติมเชิญครับ เชิญท=านสุภัค ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ$ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท=านประธานที่เคารพ กระผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 3 ครั บ ขออนุ ญ าตแก@ ไขในหน@ า ที่ 60 ครั บ
บรรทัดที่ 10 นับจากล=าง นับย@อนขึ้นไป เข@มงวดกวดขัน ดีว=าเปQนน้ํามัน
ในนี้ พิ ม พว= า สเรนไนท นะครั บ ข@ อ เท็ จ จริ ง คื อ ไซยาไนด ฟอรมาลี น
ขอแก@ไขครับ

นายเคารพ อิสสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู@รับรองด@วยครับ ผู@รับรองครบถ@วนนะครับ แก@ไขตามที่ท=าน
สุภั ค ประสงคนะครับ มี ท=า นอื่ น อี กหรือไม= ครั บ ถ@ าไม= มีกระผมจะปH ด
อภิ ปราย และจะขอมติ ที่ป ระชุ มในการรั บรอง รายงานการประชุ มสมั ย
สามัญ สมัยแรก ประจําปR พ.ศ. 2560 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห@ อ งประชุ ม สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ท=านใดเห็นชอบรายงานการประชุมกรุณายกมือ
ขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 20 เสียงครับ

๕
นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 20 เสียง มีสมาชิกท=านใดไม=เห็นชอบ กรุณา
ยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

พอดีวันนั้นผมไม=อยู=ไม=รู@จะยกยังไงครับ เปQนอันว=าผ=านนะครับ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู+ถาม
- ไม5มี

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

อาจจะเปQนช=วงนี้ผมสังเกตว=าน้ําไหล และก็ไม=ขุ=น กระทู@เลยไม=มี
ดีขึ้นครับส=วนใหญ=มีคําชม อาจจะมีบ@างรายสองราย ที่บ@านเขาน้ําขุ=นให@อภัย
ครับ ดีขึ้นนะครับท=านรองสมเธียร ผมกลับจาก กทม.ไปหลายแห=งก็ชม
ครับ ก็เปQนนิมิตหมายที่ดีขึ้นครับ ท=านรองก็ฝRมือดีนะครับ เปQนอันว=าผ=านนะ
ครับ ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท+องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล+ว
- ไม=มี

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

ต= อ ไปขอเชิ ญ ท= า นรองประธานสภา ช= ว ยมาปฏิ บั ติ ห น@ า ที่
ประธานสภา ผมเพิ่งหายไข@ ยังไม=แข็งแรง ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ+งต5อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการ
ประกาศใช+แผนพัฒนาที่อนุมัติและนําไปปฏิบัติแล+วเพื่อทราบ
- แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
- แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด@วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส= วนท@องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด ๕ ข@อ ๒๔ ให@ ผู@บริหาร
ท@ อ งถิ่ น ประกาศ ใช@ แ ผนที่ อนุ มั ติ แ ล@ ว และนํ า ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ@ ง สภา
ท@องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหาร
ส= ว นจั ง หวั ด อํ า เภอ หน= ว ยงานที่ เ กี่ ย วข@ อ ง และประกาศให@ ป ระชาชน

๖
ในท@องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห@าวัน นับแต=วันที่ประกาศใช@ ทั้งนี้ให@
ปHดประกาศโดยเปHดเผยไม=น@อยกว=าสามสิบวัน สําหรับระเบียบวาระนี้ไม=มี
การขออนุมัติ เพียงแจ@งที่ประชุมเพื่อทราบ เรียนเชิญท=านนายกเทศมนตรี
แถลงต=อสภา ครับ
ผศ.เชาวน$วัศ เสนพงศ$
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
กระผมเชาวนวั ศ เสนพงศ นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช
ขอขอบคุณท=านประธานสภาเปQนอย=างยิ่ง ที่ให@ผมเสนอระเบียบวาระที่ 5
และระเบี ย บวาระที่ 6 ขออนุ ญ าตประธานสภาให@ ผู@ อ= า นนํ า เสนอ
ในระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 6 ให@ท=านรองไสว เขียวจันทร
ครับ ท=านประธานครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เชิญท=านรองไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรี เชิญครับ

นายไสว เขียวจันทร$
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ ท=านสมาชิกผู@ทรงเกียรติ
ทุ ก ท= า นครั บ กระผมนายไสว เขี ย วจั น ทร รองนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากท=าน ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ ตาม
ระเบี ย บวาระที่ 5 ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว= า ด@ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส= ว นท@ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก@ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๕ ข@อ ๒๔ การนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติ ให@ผู@บริหารท@องถิ่นประกาศใช@แผนพัฒนาที่อนุมัติแล@ว และนําไป
ปฏิ บั ติ รวมทั้ งแจ@ งสภาท@ องถิ่ น บั ด นี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรี ไ ด@
อนุมัติ และประกาศใช@แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
2. แผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
ตามรายละเอียดแผนพัฒนา ซึ่งได@แจ@งให@สมาชิกสภาเทศบาลทุกท=านแล@ว
จึงเรียนแจ@งต=อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อทราบต=อไป ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปQนอันว=าที่ประชุมแห=งนี้ได@รับทราบ ในการแถลงแผนพัฒนา
สามปR (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 แผนพัฒนาสามปR
(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่ อ ง รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลประจํ า ป
พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส=วนท@องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข@อ 29 (3) กําหนดให@
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท@องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได@จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต=อผู@บริหาร

๗
ท@องถิ่น เพื่อให@ผู@บริหารท@องถิ่นเสนอต=อสภาท@องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท@องถิ่น พร@อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให@ประชาชนในท@องถิ่นทราบในที่เปHดเผยภายในสิบห@าวัน นับแต=วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็ น ดั งกล= า ว และต@ อ งปH ด ประกาศไว@ เ ปQ น ระยะเวลา
ไม=น@อยกว=าสามสิบวัน โดยอย=างน@อยปRละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปR ในวาระนี้ ไม=มีการขอมติ เปQนการแจ@งให@ที่
ประชุมทราบนะครับ ขอเรียนเชิญท=านนายกเทศมนตรีแถลงต=อสภาแห=งนี้ ครับ
นายไสว เขียวจันทร$
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท=านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท=านสมาชิกสภา
ผู@ทรงเกียรติทุกท=านครับ กระผมนายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข@อ
29 (3) กํ า หนดให@ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ท@ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได@ จ ากการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต=อผู@บริหารท@องถิ่น เพื่อให@ผู@บริหารท@องถิ่นเสนอต=อ
สภาท@องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท@องถิ่น พร@อมทั้งประกาศผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให@ ป ระชาชนในท@ อ งถิ่ น ทราบ ในที่
เปHดเผยภายในสิบห@าวัน นับแต=วันรายงานผลและเสนอความเปQนดังกล=าว
และต@องปHดประกาศไว@เปQนระยะเวลาไม=น@อยกว=าสามสิบวันโดยอย=างน@อยปR
ละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปR เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ได@ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
ประจําปR พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 เสร็จเรียบร@อยแล@ว ซึ่งสรุปได@ดังนี้
โครงการทั้งหมดในปRงบประมาณ 2560 จํานวน 123 โครงการ
- โครงการที่ดําเนินการแล@วเสร็จ จํ านวน 14 โครงการ คิดเปQนร@อยละ
11.38
- โครงการที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ จํ า นวน 79 โครงการ คิ ด เปQ น ร@ อ ยละ
64.23
- โครงการที่ ยั งไม= ไ ด@ ดํ า เนิ น การ จํ า นวน 30 โครงการ คิ ด เปQ น ร@ อ ยละ
24.39
- ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ตั้ 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 วันที่ 31
มีนาคม 2560)
ดั ง นั้ น จึ ง รายงานผลให@ ท= า นสมาชิ กสภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได@แจ@งทุกท=าน ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็ท=านรองนายกท=านไสว เขียวจันทร ได@รายงานให@ที่ประชุมแห=งนี้ได@
ทราบ ครับ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปR พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ต= อไปจะเข@า สู=
ระเบียบวาระที่ 7

๘
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม5
ญัตติที่ 7.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ
เปQนเงิน 80,000.- บาท (สํานักการช=าง)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท=านนายกเทศมนตรี ได@แถลงญัตติ ขอเชิญครับ

ผศ.เชาววัศน$ เสนพงศ$
นายกเทศมนตรี

ท= า นประธานสภาที่ เ คารพ ท= า นสมาชิ ก ผู@ ท รงเกี ย รติ กระผม
ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอกราบเรียน
ว=า ระเบี ย บวาระญั ต ติที่จ ะแถลงต=อ สภาแห=ง นี ้ก ระผมได@ม อบหมายให@
ท=า นเลขาเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช นําเสนอแทนข@าพเจ@าครับ ขอบคุณครับ

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
รองนายกเทศมนตรี

ท=านประธานที่เคารพ ท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
กระผมนายเอกริ นทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได@รั บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให@แถลงญัตติต=อที่ประชุมสภา ดังจะกราบ
เรียนดังต=อไปนี้
ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ=าย
เปQนรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม= เพื่อจ=ายเปQนค=าครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อเครื่องตีน้ําขับด@วยมอเตอรไฟฟJาไม=น@อย
กว=า 3 แรงม@า พร@อมชุดเฟ`องเกียรขับ 16 ใบพัดและทุ=นลอย 6 ทุ=น จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 16,000
บาท รวมเปQนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ@วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ. 2560 – 2562)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาถนน งบลงทุน หมวดค=าที่
ดินและสิ่งก=อสร@าง ประเภทค=าก=อสร@างสิ่งสาธารณูปโภค ค=าติดตั้งไฟถนนสนามหน@าเมือง จํานวน 80,000
บาท (แปดหมื่นบาทถ@วน)

๙
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว คือเกิดพายุฝนสลับกับอากาศที่ร@อนจัด
ส=งผลให@อุณหภูมิน้ําสูงขึ้นทําให@สาหร= ายสีเขียวแกมน้ําเงินขยายพันธได@ร วดเร็ว ทําให@ปลาในสระหายใจได@
ลําบากและตายจํานวนหนึ่ง จึงมีความจําเปQนต@องติดตั้งเครื่องตีน้ําเพื่อลดอุณหภูมิในน้ําโดยเร็วและปJองกันการ
สูญเสียจํานวนปลาในอนาคต
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ=าย
เปQนรายการใหม= เปQนเงินทั้งสิ้น 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ@วน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วน
ท@องถิ่นพ.ศ. 2541 แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก=อสร@างที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=าย
เปQนรายการใหม= ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับญัตติที่ 7.1 ซึ่งนําเสนอเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวดค=า
ครุ ภั ณ ฑ เปQ น เงิ น 80,000 บาท ในส= ว นตั ว ของผมแล@ ว ในญั ต ติ นี้
อยากจะนํ าเรี ยนท=า นนายกเทศมนตรี ว= าผู@ที่เขี ยนญัตติ นี้เ ขีย นเองและก็
ทราบเอง เพราะไม=ได@ระบุสถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องตีน้ํา อาจจะรู@เองว=าไปใช@
ในทุ=งท=าลาดหรือตรงไหนนะครับ ตามแถลงที่เสนอญัตติขึ้นมาเมื่อครู=มีแต=
เสนอญัตติมาแต=ไม=ระบุสถานที่ ไม=ทราบว=าญัตตินี้จะสมบูรณหรือไม= ผมได@
ตั้งข@อสังเกตเอาไว@ ต=อที่ประชุมสภาแห=งนี้ครับ เพราะฉะนั้นผมว=าในเรื่องนี้
ไม=ค=อยจะเรียบร@อยสักเท=าไหร= พอเราผ=านญัตตินี้ออไปแล@ว จะเกิดปWญหา
หรือไม= ก็อยากจะตั้งข@อสังเกตเอาไว@ต=อที่ประชุมสภาแห=งนี้ครับ นําเสนอต=อ
ที่ประชุมว=าจะทําอย=างไร ท=านเลขามีความคิดเห็นอย=างไรบ@างครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพครับ คืออย=างที่ท=านประธานว=า
นะครับ สมาชิกสภาส=วนใหญ=ก็รู@ว=าใช@ตรงไหน แต=ไม=ได@ระบุเปQนลายลักษณ
อักษรไว@ ถ@าเจ@าของญัตติจะขออนุญาตเพิ่มเติมไปในตรงนี้ ไม=ทราบว=าจะได@
หรือไม=ครับ

๑๐
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท=านคํานวน โสมนิล ครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท=าประธานที่เคารพ เห็นด@วยครับ ให@แถลงเพิ่มเติมสถานที่ ครับ
ให@แถลงเพิ่มเติมแล@วให@ผู@บริหารรับรอง

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านนายกเทศมนตรีครับ ในญัตตินี้ไม=มีสถานที่ครับ เกรงว=าถ@า
ผ=านสภาไปแล@วจะมีปWญหาในการตีความภายหลัง ว=าการใช@จะใช@ที่ไหน
อย= า งไร แล@ ว จะยุ= ง ภายหลั ง ท= า นคํ า นวน โสมนิ ล และท= า นประสิ ท ธิ์
วงศพิศาล เสนอมาว=าให@เพิ่มสถานที่เติมเข@าไปในญัตตินี้ ไม=ทราบว=าท=าน
นายกเทศมนตรี มีความคิดเห็นเปQนอย=างไร

ผศ. เชาวน$วัศ เสนพงศ$
นายกเทศมนตรี

ให@สํานักการช=างซึ่งเปQนผู@เสนอ เขียนกระทู@ เปQนผู@ชี้แจง
โดยนายสถาพร ลักษณะปHยะ ผู@ที่ได@รับมอบหมายเปQนผู@ชี้แจงเชิญ ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เชิญครับ

นายสถาพร ลักษณะป8ยะ
นายช5างไฟฟKาอาวุโส

กราบเรียนท=านประธานสภา และสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ ทุกท=าน
กระผมนายสถาพร ลั ก ษณะปH ย ะ จากสํ า นั ก การช= า งครั บ ที่ ท างรอง
ประธานสภา ได@ให@เพิ่มเติมเครื่องตีน้ําในทุ=งท=าลาด ว=าพิกัดตรงจุดไหนบ@าง
ซึ่งทางสวนสมเด็จบริเวณที่มีปลาอยู=มากคือ บริเวณเกาะสําราญ และเกาะ
น้ําตก ที่ใกล@เคียงกับร@านค@าต=างๆ ประเด็นเครื่องตีน้ําจะต@องลงบริเวณนั้น
จํานวน 5 เครื่อง ครับผม ในบริเวณอื่นที่ไม=มีปลา ก็ไม=จําเปQนต@องใช@เครื่อง
ตีน้ําครับผม เพราะที่มีบริเวณปลาจํานวนมาก ปลาจะขาดออกซิเจนอย=าง
หนักมากครับในช=วงนี้ ขอขอบคุณครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

คือในญัตติที่ท=านเขียนมา ท=านได@เสนอมา แม@แต=สถานที่ท=านยังไม5
ระบุเลยว=าเปQนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 ทุ=งท=าลาด เพราะว=าขนาด
เราทําถนนระบุฝWdงซ@าย ฝWdงขวาผิดยังต@องขอแก@ไข อันนี้ท=านขอมาลอยๆ ไม=
ระบุสถานที่ ผมเกรงว=าผ=านญัตติไปแล@วจะเกิดปWญหากับผู@บริหารและกับ
สภาแห= ง นี้ ด@ ว ย อยากให@ ท= า นสมาชิ กสภาได@ แ สดงความคิ ด เห็ น มี ค วาม
คิดเห็นเปQนอย=างไรกันบ@าง เพราะถ@าไม=สมบูรณกระผมก็ไม=สามารถนําเข@า
ระเบี ยบวาระการประชุมสภาแห=งนี้ได@ ต@องเลื่อนออกไป เรีย นเชิญ ท=า น
ภูริทัต รัตนพาหุ ครับ

นายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู@ทรง
เกี ย รติ ก ระผมนายภู ริ ทั ต รั ต นพาหุ สมาชิ ก สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจาก เขตเลือกตั้งที่ 1 กับญัตตินะครับผมอาจคิดว=า เครื่อง
ตีน้ําที่ขับด@วยมอเตอรไฟฟJา ไม=น@อยกว=า 3 แรงม@า พร@อมชุดเฟ`องเกียรขับ

๑๑
16 ใบพั ด และทุ= น ลอย 6 ทุ= น จํ า นวน 5 เครื่ อ ง มั น เปQ น วั ส ดุ น ะครั บ
อาจจะเคลื่ อนย@ า ยได@ ในเวลาที่ จํ า เปQ น บางพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ปW ญ หา อย= า งเช= น
ตัวอย=างเครื่องสูบน้ํา หากพื้นที่เขตเลือกตั้งใดได@รับผลกระทบเราก็อาจจะ
เคลื่ อนที่ได@ กรณีเช= นเดียวกัน เราใช@ในพื้น ที่ทุ=งท=า ลาดเปQ นหลั ก และอาจ
เคลื่อนย@ายไปในพื้นที่คูคลองต=างๆ ก็สามารถทําได@ เพื่อให@เกิดประโยชน
เพิ่มออกซิเจนกับน้ํ า ก็ ให@สํา นักการช=างเพิ่มเปQ นสถานที่ทุ=งท=าลาด และ
พื้ น ที่ ข องเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช หรื อ ใช@ ใ นกิ จ การของเทศบาล
นะครับ ขอบคุณครับ
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท=านวิฑูรย หัสภาค ครับ

นายวิฑูรย$ หัสภาค
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับท=านประธานสภาที่เคารพครับ ก็ยกมือสองรอบ ก็ประเด็น
เดียวกันกับท=านภูริทัต ครับ แต=อยากฝากว=าญัตติที่จะนําเข@าสภาถ@าเกิดมี
ความผิด พลาดก็ ควรจะทั กท@ วงกั นในคราวแรก ก=อนนํ าเข@าสภา แต=คราวนี้
นําเข@ามาถึงตรงนี้แล@ว ก็อยากนําเรียนเสริมท=านภูริทัต ว=าเครื่องมือประเภท
นี้ เปQ นเครื่ องมื อที่ สามารถเคลื่ อนย@ า ยได@ ถ@ า เราบอกว= าใช@ในกิ จ การของ
เทศบาล บางทีที่ทุ=งท=าลาดปลาอาจจะดีแล@วไม=จําเปQนต@องใช@แล@วเราเอามา
ใช@ริมคลองหน@าเมือง หรือกําแพงเมืองก็ได@ เพื่อบําบัดน้ําเสีย เพราะไม=ได@ลง
เสาเข็ม ยึดน็อต เปQนเครื่องไม@เครื่องมือที่ถาวร มันสามารถเคลื่อนย@ายได@
มันมีความแตกต=างกันรูปแบบของถนน และสิ่งก=อสร@างอื่นๆ เพราะฉะนั้น
ผมมีความเข@าใจอย=างนี้ครับท=านประธานสภาครับ ขอบคุณครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครั บ ผมก็ เ ข@ าใจเช= น เดี ย วกั น กั บ ท= า นวิ ฑู ร ย หั ส ภาคย กั บ ท= า น
ภูริทัต ว=าเปQนครุภัณฑไม=ได@เปQนสิ่งปลูกสร@างนะครับ แต=ที่ท@วงขึ้นมา ที่ท=าน
เสนอมาเปQ นครุ ภัณฑ ที่ผ มท@ ว งขึ้ นมาเนื่องจากท= านเขี ยนมาว= าเนื่องจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว เกิดพายุฝนสลับกับอากาศร@อน
อุณหภูมิน้ํา สูง ทําให@ เกิดสาหร= ายแกมน้ํา เงินทํานองนี้นะครับ ทําให@ปลา
หายใจลํ า บาก ผมอยากจะเสริ มให@ ครบถ@ ว น ถู กต@ อง ในญั ต ติ นี้ เปQ น อั น
เข@าใจกันว=าท=านจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายเปQนรายการใหม=
ค=าครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อเครื่องตีน้ําขับด@วยมอเตอรไฟฟJา จํานวน 5 เครื่อง
เพื่อใช@ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 ทุ=งท=าลาด นะครับ เปQนที่เข@าใจ
กันนะครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกท=านใดจะอภิปรายหรือไม=ครับ ถ@าไม=มีกระผม
จะปH ด อภิ ป ราย และจะขอมติ ต= อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม=
หมวด ค=าครุภัณฑ เปQนเงิน 80,000 บาท ของสํานักการช=าง ท=านสมาชิก
สภาท=านใดเห็นชอบอนุมัติญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 21 เสียง ครับ

๑๒
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ 21 เสียง ครับ ท=านสมาชิกสภาท=านใดไม=เห็นชอบ
กรุณายกมือขึ้น

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาล ท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ
ญั ต ติ ที่ 7.2 ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ โอนเงิ น งบประมาณรายจ= า ย
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เปQนเงิน 299,200.-บาท (กองสวัสดิการสังคม)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติครับ

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ
ท= า นสมาชิ ก ผู@ ท รงเกี ย รติ ท= า นผู@ เ ข@ า ร= ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ=ายเปQนรายการใหม=
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@า พเจ@ า ขอเสนอญั ตติ ขออนุ มัติโ อนเงิ นงบประมาณรายจ= าย ประจํ าปR งบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม= แผนงานสร@างความเข@มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความ
เข@ มแข็งของชุ มชน งบลงทุน หมวดค= าครุภั ณฑ ประเภทครุภั ณฑสํา นักงาน สํา หรั บติ ดตั้ ง ณ ศูน ย OTOP
นครศรีธรรมราช และใช@ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.25602562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5) ดังนี้

๑๓
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@พาติเคิลบอรด
เปQนเงิน 12,000 บาท
ขนาดไม=น@อยกว=า 120 x38x203 เซนติเมตร จํานวน 2 ตู@
รวมเปQนเงินทั้งสิ้น 299,200 บาท
โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานสร@าง
ความเข@มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค=าใช@สอย
ประเภทรายจ=ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข@าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาและ
สนั บ สนุ น การทํ า งานขององคกรชุ ม ชน จํ า นวน 100,000 บาท โครงการรั ก ษาสิ่ ง แวดล@ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 50,000 บาท และหมวดค=าวัสดุ ประเภทวัสดุก=อสร@าง จํานวน 49,200 บาท
รวมเปQนเงินทั้งสิ้น 299,200 บาท (สองแสนเก@าหมื่นเก@าพันสองร@อยบาทถ@วน)
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=าย
เปQนรายการใหม= เปQนเงินทั้งสิ้น 299,200 บาท (สองแสนเก@าหมื่นเก@าพันสองร@อยบาทถ@วน) โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=า
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก=อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม= ให@
เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น”
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับญัตติที่ 7.2 นี้ ท=านสมาชิกท=านใดประสงคจะอภิปราย
ในญัตตินี้ กรุณายกมือครับขึ้นครับ ถ@าไม=มีกระผมจะขอปHดอภิปรายและ
จะขอมติต=อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปR
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ ประเภท
ครุ ภั ณฑสํ า นั ก งาน เปQ น เงิ น 299,200.-บาท (กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม)
ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ 21 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีท=านใดไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ ครับ

๑๔
นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มี ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภา ท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปQนอันว=าในญัตติที่ 7.2 นี้ สภาแห=งนี้เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 21
เสียง ต=อไปเปQน ญัตติที่ 7.3
ญั ต ติ ที่ 7.3 ขอเสนอญั ต ติ เ รื่ อ ง ขออนุ มั ติโ อนเงิ น งบประมาณรายจ= า ย
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ
ประเภทครุ ภั ณ ฑโฆษณาและเผยแพร= เปQ น เงิ น 15,000.-บาท
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
รองนายกเทศมนตรี

เรียนเชิญท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ แถลงญัตติต=อสภา ครับ
ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ
ท= า นสมาชิ ก สภาผู@ ท รงเกี ย รติ ท= า นผู@ เ ข@ า ร= ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปR พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม=

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@า พเจ@ า ขอเสนอญัต ติ ขออนุมัติโดนเงิ น งบประมาณรายจ= า ย ประจํ า ปRงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม= เพื่อจ=ายเปQนเงินหมวดค=าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร=
รายละเอียดดังนี้
ค=าโทรทัศน ขนาดจอ 40 นิ้ว
เปQนเงิน 15,000.- บาท
- ความละเอียดหน@าจอ 1920 x 1080 pixels

๑๕
- ช=องต=อ USB 2 ช=อง,HDMI 2 ช=อง,Composite 1 ช=อง
โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ 2560 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค=าสาธารณูปโภค ประเภทค=าไฟฟJา เปQนเงิน 15,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นห@าพันบาทถ@วน)
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด มิอาจซ=อมแซมได@
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส= ว นท@ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 แก@ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@ อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก=อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม=ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับญัตติที่ 7.3 มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงค
จะอภิปรายญัตตินี้เชิญครับ ถ@าหากว=าไม=มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด
ประสงคจะอภิปราย กระผมจะได@ขอปHดการอภิปราย และจะขอมติต=อที่
ประชุมสภาแห=งนี้ จะได@ขอมติต=อที่ประชุมสมาชิกสภา เรื่อง ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการ
ใหม= หมวดค= าครุ ภั ณฑ ประเภทครุ ภั ณฑโฆษณาและเผยแพร= เปQ น เงิ น
15,000.-บาท ของกองวิชาการและแผนงาน ท=านสมาชิกสภาเทศบาล
ท=านใด เห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ 19 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกท=านใดไม=เห็นชอบกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ ส=วนหนึ่งเข@าห@องน้ําครับ

๑๖
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปQนอันว=าญัตติที่ 7.3 นี้ผ=านความเห็นชอบอนุมัติต=อสภา นะครับ
ญัต ติ ที่ 7.4 ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มัติ แก@ ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า
ชี้ แ จงงบประมาณรายจ= า ยและโอนเงิ น งบประมาณรายจ= า ยประจํ า ปR
งบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟJ า และถนน
งบลงทุน หมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร@าง เปQนเงิน 4,018,000.-บาท (สํานัก
การช=าง)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท=านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
แถลงญัตติต=อสภา

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ
ท= า นสมาชิ ก ผู@ ท รงเกี ย รติ ท= า นผู@ เ ข@ า ร= ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายและโอนเงินงบประมาณ
รายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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=าที่ดินและสิ่งก=อสร@าง ประเภทค=า
ก=อสร@างสิ่งสาธารณูปโภค
รายละเอียดโครงการเดิม
5) ก=อสร@างปรับปรุงทางเท@าคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศ
เหนือถึงวัดพระมหาธาตุ พื้นที่ไม=น@อยกว=า 6,890.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
จํานวน 6,200,000 บาท

๑๗
แก+ไขเปLน
5) ก=อสร@างปรับปรุงทางเท@าคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศ
เหนือถึงวัดพระมหาธาตุ พื้นที่ไม=น@อยกว=า 7,100.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
จํานวน 6,200,000 บาท
2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาถนน งบลงทุน หมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร@าง ประเภทค=า
ก=อสร@างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก=อสร@างปรับปรุงทางเท@าคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนินจากสี่แยกหัว
ถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ จํานวน 6,200,000 บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 4,018,000 บาท
(รวมเปQนเงินทั้งสิ้น 10,218,000 บาท) โดยโอนลดจากโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท@าพร@อมบ=อพักบริเวณ
ถนนศรีธรรมราช (จากถนนโรงช@างไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย) จํานวน 4,018,000 บาท ซึ่งโครงการ
ดังกล=าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได@ขอรับงบประมาณจัดสรรไปยังกรมส=งเสริมการปกครองท@องถิ่นในปR
ประมาณ 2561 แล@ว
เนื่ องจากในขณะที่ตั้ งงบประมาณได@ มีการสํ ารวจเฉพาะปรับ ปรุ งปูพื้นผิ วด@ านบนทางเท@ า
จึงทําให@มีพื้นที่จํานวนไม=น@อยกว=า 6,890 ตารางเมตร แต=ปWจจุบันเมื่อได@ทําการสํารวจใหม=หลังเหตุการณน้ํา
ท= ว มพบว= า ทางเท@ า บริ เ วณดั งกล= า วเกิ ด การชํ า รุ ด เสี ย หายตั้ ง แต= ร ากฐานไปจนถึ ง ผิ ว พื้ น ดั งนั้ น เพื่ อ ให@ การ
ดําเนินการปรับปรุงเกิดความมั่นคง แข็งแรง จึงดําเนินการปรับปรุงตั้งแต=รากฐาน ดังนั้นเพื่อไม=ให@เสียโอกาสใน
การพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน และเปQ น ผลดี ต= อ ทางราชการจึ ง ขอแก@ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ=ายและโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการดังกล=าว
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส= ว นท@ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 แก@ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@ อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก=อสร@างที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม=ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น และข@อ 29 การแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก=อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก=อสร@าง ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท=านเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ สําหรับญัตตินี้
เปQนการขออนุมัติ แก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย และ โอน
เงินงบประมาณรายจ=าย ต=อสภาครับ เพื่อความชัดเจนขึ้น ผมอยากขอให@
ผู@อํานวยการสํานักการช=าง ชี้แจงรายละเอียดต=อสภาอีกครั้ง เพื่อให@ท=าน
สมาชิกสภาเข@าใจยิ่งขึ้น เชิญทางสํานักการช=างครับ

๑๘
นายสถาพร ลักษณะป8ยะ
นายช5างไฟฟKาอาวุโส

กราบเรียนท=านประธานสภา และท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
ผมนายสถาพร ลักษณะปHยะ จากสํานักการช=าง ผมได@ขอเรียนชี้แจงในระ
ละเอียดการขอโอนงบประมาณ คือในขณะที่ทางสํานักการช=างได@สํารวจ
และประมาณราคา ในช=วงก=อนตั้งงบประมาณรายจ=าย ทางสํานักการช=าง
สํารวจพื้นที่ พื้นผิวทั้งหมด เปQนพื้นไม=รวมถึงฐานราก มาจัดสรรงบประมาณ
แต=หลังจากฝนตกน้ําท=วมได@สํารวจใหม= เกิดความเสียหายหลายส=วน ทั้งพื้น
ทางเท@า คันหินและฐานราก ทําให@ในขณะตอนนี้ต@องปรับปรุงทั้งหมดเลย
ทําให@ปริมาณงานค=าใช@จ=ายสูงขึ้น เราต@องสํารวจใหม=เปลี่ยนแปลงตั้งแต=คัน
หินทางเท@า ตอนแรกเรายังไม=คิดพื้น ที่ของทางเท@า ทําให@ค=าใช@จ=ายสูงขึ้ น
และส=วนหนึ่งที่เราได@ขอโอนงบประมาณจากถนนศรีธรรมราช ที่เทศบาลตั้ง
งบประมาณทางเท@าไว@ มาถนนราชดําเนิน เพราะทางถนนศรีธรรมราชเรา
ได@ ข องบประมาณไปยั ง กรมส= ง เสริ ม การปกครองส= ว นท@ อ งถิ่ น ซึ่ ง เปQ น
โครงการต=อเนื่อง ที่กรมส=งเสริมอนุมัติงบอุดหนุนมา ซึ่งเราลงมือทําแล@ว
คือหน@าสนามกีฬา หน@าโรงเรียนอนุบาลและหน@าสวนหย=อม และนี่ก็เปQน
โครงการจัดระเบียบทางเท@าขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น และทางสํานัก
การช= างคิ ดว=าทํ าแล@ วไม=ให@เกิ ดปWญหาในภายหลังต= อไป และประกอบกั บ
เมื่อก=อนทางเท@าที่เราทําตัด Slope เพื่อให@รถขึ้นจอดทําให@ทางเท@าชํารุด
เสียหายหนัก เพราะว=าพื้นทางเท@าเราไม=ได@เตรียมไว@ให@รถจอด เมื่อรถขึ้น
จอดครึ่ ง คั น ทํ า ให@ ท างเท@ า เกิ ด ความเสี ย หายทั้ ง หมดเลยครั บ ที่ เ ราขอ
ระยะทาง 7,100.00 ตารางเมตร เพื่อให@ลงกับงบประมาณครับ ที่โอน
งบประมาณเพิ่มเข@ามา ครับผม ขอบคุณครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท=านสถาพร สมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงคจะ
อภิปรายเชิญครับ เชิญท=านวิฑูรย หัสภาคย ครับ

นายวิฑูรย$ หัสภาคย$
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับ กราบเรียนท=านประธานสภาครับ ผมขอหารือครับ
ผมว= าจะข@ ามขั้น ตอนไปนิ ดหนึ่งครั บ ผมว=า สภาเรามีอะไรแปลกๆ การที่
ประธานสภาจะสั่งหรือขอ ให@ข@าราชการท=านหนึ่งท=านใดมาชี้แจงเพิ่มเติม
ควรจะเปQนฝGายบริหารดําเนินการที่ร@องขอให@ผู@เกี่ยวข@องตอบครับ มากกว=า
ที่ท=านประธานสภาร@องขอครับ นี่หารือนะครับ ควรจะเปQนแนวทางตามนี้
นะครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ผมเข@าใจครับท=านวิฑูรย เชิญท=านนั่งลงครับ สมาชิกสภา
ท=านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ครับ เชิญท=านเคารพ อิสสระไพบูลย ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
สมาชิกสภาเทศบาล

นานๆ ได@พูดทีครับ ผมนายเคารพ อิสสระไพบูลย สท.เขต 4 ครับ
อยากถามท=านสถาพรครับ ว=าต=อไปทางเท@าไม= Slope แล@วใช=หรือไม=ครับ

๑๙
นายสถาพร ลักษณะป8ยะ
นายช5างไฟฟKาอาวุโส

ขอตอบครับท=าน Slope นิดหน=อยครับท=าน แต=ไม=ให@รถจอดครับ
เพราะว=ามันเกิดปWญหากับผู@คนที่ใช@ทางเท@าด@วยครับ มันจะแคบ การเดิน
สัญจรลําบาก ทั้งเรื่องของความปลอดภัยด@วยครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
สมาชิกสภาเทศบาล

เห็นด@วยกับการไม=ให@รถขึ้นจอดครับ อยากนําเสนอท=านนิดหนึ่ง
ครับ ผมอ=านไทยรัฐฉบับวันนี้ ที่ลาวเขาปูฟุตบาทใช@คอนกรีตทั้งนั้นเลยเขา
ไม=ใช@ทราย เขาใช@คอนกรีตทั้งนัน้ เลย มันจะแข็งแรง ของเราใช@ทรายหรือไม=ครับ

นายสถาพร ลักษณะป8ยะ
นายช5างไฟฟKาอาวุโส

ของถนนราชดําเนิน เราใช@เปQนคอนกรีตพิมพลายครับ และก็มีส=วน
ของคนพิการและมีทางเดินคนพิการตามที่ พรบ. เขากําหนดมา ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมยังข@องใจนิดหนึ่งครับ เพราะทางเท@าในประเทศไทย ทําแล@วยุบ
ทําแล@วยุบเพราะใช@ทรายอยู=ข@างล=าง ที่ลาวใช@คอนกรีตแทนทรายแล@วมันจะ
แข็งแรงมากเลย ท=านลองดูแล@วกันนะครับว=าจะเปQนไปได@หรือไม= ขอบคุณ
มากครับ ขอบคุณมาก

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มี ท= า นสมาชิ ก สภาท= า นใดประสงคจะอภิ ป รายหรื อ ไม= ค รั บ
ขอบคุณท=านสถาพรครับ ถ@าไม=มีกระผมขอปHดอภิปราย และจะได@ขอมติต=อ
ที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจ=าย
ประจํ า ปR พ.ศ. 2560 และโอนเงิ น งบประมาณรายจ= า ยประจํ า ปR
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาและถนน งบ
ลงทุน หมวดค=าที่ดินและสิ่งก=อสร@าง เปQนเงิน 4,018,000.- บาท (สํานัก
การช=าง) ท=านสมาชิกสภาเทศบาล ท=านใดเห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณา
ยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 21 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาท=านใดไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ

๒๐
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ก็เปQนอันว=า ในญัตตินี้ สมาชิกเห็นชอบอนุมัติ จํานวน 21 เสียง
งดออกเสียง 1 คน ครับ
ญัตติที่ 7.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน
หมวดค=าครุภัณฑ (สํานักการประปา)

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ
ท= า นสมาชิ ก สภาผู@ ท รงเกี ย รติ ท= า นผู@ เ ข@ า ร= ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=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
ประจํ า ปR งบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่ องจากตามเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ= า ย ประจํ า ปR งบประมาณ
พ.ศ. 2560 หน@ า 154 ข@ อ 3 (3.2) งบลงทุ น หมวดค= าครุภั ณฑ ได@ ตั้งงบประมาณประเภทค=า ครุ ภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อปW}มสูบจ=ายสารเคมี แบบสูบอัด Diaphragm type ชนิด manual control
แบบ Single gead มอเตอรขับเคลื่อนเปQนชนิดสามเฟส มีกําลังไม=น@อยกว=า 0.75 kw สามารถสูบจ=ายได@
550 ลิตร/ชั่วโมง แรงดันสูงสุด 6 บาร จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท@องตลาด จํานวน 790,000 บาท
จากการตรวจสอบ ปรากฏว=า ตามรายละเอียดคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ
พ.ศ.2560 ดั ง กล= า ว ยั ง มี ข@ อ ผิ ด พลาดบางประการ จึ ง ขออนุ มั ติ แ ก@ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ=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
มอเตอรขั บ เคลื่อนเปQ น ชนิ ดสามเฟส มีกํา ลังไม=น@ อยกว=า 0.75 kw สามารถสู บจ= า ยได@ 550 ลิต ร/ชั่ วโมง
แรงดันสูงสุด 6 บาร จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท@องตลาด จํานวน 790,000 บาท

๒๑
แก+ไขเปLนข+อความใหม5
3.2) ปW}มสูบจ=ายสารเคมี แบบสูบอัด Diaphragm type ชนิด manual control แบบ Single gead
มอเตอรขั บ เคลื่อนเปQ น ชนิ ดสามเฟส มีกํา ลังไม=น@ อยกว=า 0.75 kw สามารถสู บจ= า ยได@ 550 ลิต ร/ชั่ วโมง
แรงดันสูงสุด 6 บาร จํานวน 4 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท@องตลาด จํานวน 790,000 บาท
ซึ่งการแก@ ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แจงเทศบั ญ ญัติ งบประมาณรายจ= า ย ประจํ า ปRงบประมาณ
พ.ศ.2560 งบลงทุน หมวดค= าครุภัณฑ ได@ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด@ วยวิธีการจัดทํ า
งบประมาณขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น พ.ศ.2541 และแก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4
ข@อ 29 ความว=า “การแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ ทํ า ใหลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก อสราง ใหเป& น อํ า นาจอนุ มั ติ ข อง
สภาทองถิ่น”
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุ ณ ท= า นเลขานุ ก ารนายกครั บ ท= า นเอกริ น ทร สมาชิ ก สภา
เทศบาลท=านใดประสงคจะอภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับมีหรือไม=ครับ
เรียนเชิญท=านสุภัค รัตนพฤกษขจร

นายสุภัค รัตนพฤกษ$ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท=านประธานที่เคารพ กระผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เขต 3 ท= านประธานครั บ ผม
เปHดดูในรายงานการติดตามผลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน@าที่ 76
หัวข@อที่ 4.2 ครับ ชื่อโครงการติดตั้งเครื่องจ=ายแก‰สคลอรีน รายละเอียดคือ
เครื่องจ=ายแก‰สคลอรีนขนาด 2 กิโลต=อชั่วโมง จํานวน 4 ชุด นะครับ แต=ใน
ญัตตินี้เขียนเปQนลิตร ผมไม=ทราบนะครับว=า 2 กิโล ได@กี่ลิตร ข@องใจนิด
หนึ่งเรื่องงบประมาณครับ ในหนังสือเขียนว=า 301,460 แต=ในญัตติ เขียน
มา 790,000 บาท ครั บ ผมไม= ท ราบว= า มั น จะขั ด กั น หรื อ ไม= ค รั บ แต=
จํานวนชุดเท=ากัน 4 ชุด ขอเรียนถามเพื่อความชัดเจนนะครับ ไม=ได@จับผิด
แต=อาจจะเข@าใจผิดกันครับ ขอบคุณมากครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ของท=านสุภัค เมื่อสักครู=บอกว=าอยู=ในหน@าไหนนะครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ$ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

หน@า 76 ครับ

๒๒
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ในญัตตินี้เขาบอกหน@า 154 ข@อ 3 (3.2) อยู=ในงบลงทุน
น=าจะคนละอันกันหรือเปล=า

นายสุภัค รัตนพฤกษ$ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

คงจะมีความคลาดเคลื่อนกันนะครับ ผมดูจากรายงานการติดตาม
กั บ แผนพั ฒ นาอาจไม= ต รงกั น ครั บ อาจจะมี ก ารสั บ สนเพราะผมดู จ าก
รายงานการติดตามประเมินผล มีแผนงานออกมาชัดเจน แต=งบประมาณไม=
ตรงกันเท=านั้นเองครับ ขอบคุณครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท=านอื่นประสงคจะอภิปรายหรือไม=ครับ เมื่อไม=มีสมาชิก
สภาเทศบาลท=านใดประสงคจะอภิปราย กระผมจะได@ขอมติต=อที่ประชุม
สมาชิกสภา เรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ (สํานัก
การประปา) ท=านสมาชิกสภาท=านใดเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบ
องคประชุม เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาใดไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 3 คน ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ก็เปQนอันว=าญัตติที่ 7.5 ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ จํานวน 18 เสียง
นะครับ งดออกเสียง 3 คน นะครับ
ญัตติที่ 7.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกัน
จัดทําบริการสาธารณะ เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญ ท=านเลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ

๒๓
นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ
ท= า นสมาชิ กผู@ ท รงเกี ย รติ ทุกท= า น กระผมนายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากท=าน
นายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้ครับ

ญัตติ
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 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได@มีมติให@กระทรวงมหาดไทยกําหนดนโยบายให@จังหวัด
และองคกรปกครองส=วนท@องถิ่นดําเนินการจัดการปWญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให@เปQนไปตาม Road
Map ซึ่งองคการบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจากชุมชนใน
ภาพรวมของจังหวัด และในปRงบประมาณ พ.ศ.2559 ได@มีการลงนามบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการ
สาธารณะ เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว=างองคการบริหาร
ส=ว นจั งหวั ด นครศรี ธรรมราชกั บ องคกรปกครองส=ว นท@องถิ่ น ในจั งหวั ดนครศรีธ รรมราช จํ า นวน 58 แห= ง
ยังเหลืออีก 126 แห=ง ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังไม=ได@เข@าร=วมลงนามกับองคการบริหารส=วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทางองคการบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได@มีหนังสือ ที่ นศ 51009.1/ว 1183
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เพื่อขอความร=วมมือมายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดําเนินการลงนามบันทึก
ข@ อ ตกลงร= ว มมื อ กั น จั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช แต=เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให@แก=องคกรปกครองส=วนท@องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 กําหนดว=า บันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะฯ จะมี
ผลบังคับใช@เมื่อสภาองคกรปกครองส=วนท@องถิ่นทุกแห=งที่เข@าร=วมโครงการฯ ได@ให@ความเห็นชอบแล@ว
ดังนั้น เพื่อให@สอดคล@องตามนโยบายของจังหวัด “จังหวัดสะอาด” ที่มุ=งเน@นการลดและคัด
แยกขยะ ณ แหล=งกําเนิดและการจัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยให@มีประสิทธิภาพ ภายใต@ หลักการ 3
RS และหลักการประชารัฐ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทํา
บริการสาธารณะ เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียด
เอกสารประกอบการพิจารณาแนบท@ายญัตตินี้
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ

๒๔
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงคจะอภิปราย
กรุณายกมือครับ มีหรือไม=ครับ เชิญท=านเคารพ อิสสระไพบูลย ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ ครับ เรื่องนี้เปQนเรื่องเร=งด=วนครับ
เรื่องนี้สําคัญมาครับต@องทําเร=งด=วน ที่ทุ=งท=าลาดเราของเสียของอันตรายไป
อยู=ไม=รู@กี่ตันแล@วครับ นั่นเปQนอนาคตของลูกหลานเราเลยนะครับ เพราะของ
เสี ย เหล= า นี้ มั น จะซึ ม เข@ า ไปในชั้ น ใต@ ดิ น ผมเคยคุ ย กั บ ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี ท=านสมนึก นายกเทศมนตรีเก=า เรื่องแบตเตอรี่ หลอดไฟ
จะให@ผมเอาไปทิ้งที่ไหน ท=านบอกว=าให@เก็บไว@ที่บ@าน ผมบอกว=ามันไม=ใช= ซึ่ง
เปQนหน@าที่ขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น ต@องกําจัดของพวกนี้มันอยู=ได@
เปQนพันปRนะครับ ถ@าเรากําจัดเราก็ไม=มีเตาเผาที่จะกําจัดของเสียอันตราย
เหล= า นี้ ทราบมาว= า ทาง อบจ. เขาจะมี ห น= ว ยงานทางรั ฐ บาลมาจั ด เก็ บ
แต=เราจะไปส=งยังไง ในเมื่อถังขยะเรายังรวมกันอยู=อย=างนี้ มีบ@างนะครับท=าน
ประธานที่ถังขยะมีหลายสี แต=ชาวบ@านเขาเอาไปสีละใบเลยนะครับที่บ@าน
ผมขอไปให@ชุดหนึ่งครับชาวบ@านขอ เขาไม=เข@าใจครับ ว=าสีแดงหมายถึงอะไร
เราขาดการทํา ความเข@ าใจกับ เขานะครับ ท=า นประธาน เราต@องทํ าความ
เข@าใจกับชาวบ@านให@มากขึ้นครับท=านประธาน ให@ประธานชุมชนให@ไปทํา
ความเข@าใจมากมาย ไม=ใช=เฉพาะขยะอันตราย ขยะเปRยกก็เช=นเดียวกัน น=า
สงสารคนขนขยะนะครับ สกปรกจริงๆ ซึ่งขยะมีมาก ถังเรา 4 สี เทรวม
มันก็มีค=าเท=ากันครับ ผมอยากฝากท=านประธานไปยังฝGายบริหารว=าการขน
ขยะเหล=านี้ต@องมีความละเอียด แบตเตอรี่ก็เยอะ หลอดไฟก็เยอะ ซึ่งเปQน
ของเสียที่อยู=ได@เปQนพันปRนะครับ ผมฝากไว@แค=นั้นครับว=าต@องเร=งด=วนนะครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท=านอื่นจะอภิปรายหรือไม=ครับ เชิญท=านวิฑูรย
หัสภาคย ครับ

นายวิฑูรย$ หัสภาคย$
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
กระผมนายวิฑูรย หัสภาคย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จากเขต 4 ท=านประธานครับ เรื่องขยะเปQนเรื่องใหญ= เปQนภารกิจหลักๆ
ถือว=าเปQนความโชคดีของเราครับ ผมดีใจ ผมเองไม=รู@จักท=านผู@ว=าหรอกครับ
แต=นับว=าเปQนโชคดี ที่ท=านผู@ว=าหยิบเรื่องนี้มาเปQนประเด็น ซึ่งเราเฝJารอมา
นานพอสมควร ให@เรื่องนี้เปQนวาระต@นๆของการประชุมของจังหวัด ที่จะ
ผลักดันให@เปQนประเด็นในระดับประเทศให@ได@ จังหวัดนครศรีธรรมราชเปQน
ลําดับที่ 4 ของประเทศ ที่เปQนจังหวัดสกปรก ไม=น=าจะภูมิใจในลําดับต@นๆ

๒๕
ของประเทศตรงนี้เลยครับ ซึ่งหากพูดถึงขยะ เขาจะมองว=าเปQนขยะของ
เทศบาล ทั้งที่มีถึง 56 องคกรปกครองส=วนท@องถิ่นที่ขนขยะจากนอกเมือง
มาในเมือง จริงๆ ผมเองอยากให@ทางกองอนามัยถ@าเปQนไปได@ การทํา MOU
กับ อบจ. ก็เปQนส=ว นหนึ่งนะครับ ซึ่งควรจะมีเปQน หน=วยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลจะแบกภาระเกินตัว ควรจะมีหน=วยงานที่มีงบประมาณที่เกี่ยวข@อง
กับความเปQน อยู=ของประชาชน โดยเฉพาะการจั ดเก็บ ภาษี มาจากทุ กหั ว
ระแหง มาอยู=ในท@องถิ่น เช=น อบจ. ทั้งที่เทศบาลจัดเก็บภาษี จัดเก็บค=าขยะ
ได@นิดเดียว แต=ต@องแบกภาระขยะเปQนภูเขา ส=วนหนึ่งการที่ อบจ. เข@ามา
ช=วยจัดการ อบจ.ทําแต=มันยังไม=ครอบคลุมเท=าที่ดูเฉพาะขยะที่เปQนสารพิษ
อย= า งที่ ท=า นประธานสภาอภิ ป รายเมื่ อกี้ ครั บ เปQ น คํ า ถาม ขยะ 3 ถั งเท
รวมกัน มันก็ไม=มีประโยชนอะไร ผมแยกขวดไว@ถังหนึ่ง ขยะเปRยกไว@ถังหนึ่ง
ขยะอินทรียไว@ถังหนึ่ง ถึงเวลารถไปเก็บก็เทรวมกันในรถคันเดียวกัน มันก็ไม=
มีประโยชนอะไรครับ สุดท@ายมันเปQนการสร@างจิตสํานึก สามัญสํานึกในการ
คัดแยกขยะเท=านั้น เพราะฉะนั้นวันนื้ที่ อบจ.เข@ามา ขยะที่เปQนสารพิษใน
เมือของประชาชน ถ@าในโรงพยาบาลเราคัดแยกง=าย สถานที่ราชการเราคัด
แยกง=าย มันจะมีถังใดถังหนึ่ง แต=ในครัวเรือนผมไม=ทราบนะครับว=าท=านมี
แนวที่ จ ะปฏิ บั ติ แ ล@ ว หรื อ ไม= เราไม= ท ราบนะครั บ ในขณะที่ เ ราเองเปQ น
เทศบาล เปQนการสอบถามแทนประชาชนว=าที่การที่เราไปทํา MOU กับ
องคการบริ ห ารส= ว นจั งหวั ด เราจะเริ่ ม ต@ น ในการจั ด การกั บ ขยะสารพิ ษ
เหล=านี้อย=างไร ขยะเหล=านี้มากมายมหาศาลกลายเปQนขยะเทศบาลเพราะ
อยู= ใ นเขตเทศบาล แต= สุ ด ท@ า ยมั น ก็ เ กิ ด มาจากมื อ ของทุ ก คนในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่แต=ละคนก็ผลิตขยะกันทั้งนั้นแหละครับ พอมากองที่
เทศบาลก็เปQนปWญหาของเทศบาล ทีนี้ก็พอจะเห็นทางอยู=บ@างว=าเราจะแก@ไข
ปWญหาอย=างไร อยากให@ทางฝGายบริหาร มาชี้แจงว=าแนวทางการจัดเก็ บ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับขยะสารพิษครับ ขอบคุณครับ
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

มีท=านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม=ครับ เชิญท=านคํานวน โสมนิล
ครับ
กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
กระผมคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2
ผมอยากฝากท=านประธานไปยังฝGายบริหาร คือผมไปสอบถามชาวบ@าน ว=ามี
คนมาแอบทิ้งในเขต ผมอยากฝากว=าถ@าเปQนแบบนี้คนงานเราเหนื่อยมากได@
เงินน@อยนิด ผมแจ@งตลอด เขาก็เก็บตลอด ผมอยากฝากว=าให@มีคนตรวจจับ
ติดตาม เช=น ถ@านอกเขตเข@ามาทิ้ง ควรมีการตักเตือนเขา เขาควรจะไปทิ้งที่
ท=าลาด แต=เขาไม=อยากเสียเงิน แอบมาทิ้งหลังอาชีวะ หลังเสมาเมือง หลัง
เทคนิ ค บริ เ วณที่ เ ปQ น จุ ด อั บ เปQ น เรื่ อ งจริ ง ครั บ พอเก็ บ คื น นี้ รุ= งเช@ า เต็ ม
เรื่องจริงครับ ถ@าเราลองไม=เก็บสักสองวันไม=มาครับ ไม=เก็บไม=ได@ ไม=ใช=ไม=เก็บ
ขยะ จริงๆ เก็บครับ ผมเคยขับรถตามไปถึงหัวถนน ถ@ากองสาธารณสุขไม=

๒๖
ตั้งคนตรวจจั บเอง ก็ให@ทีมคุ ณสัญ ชายช= ว ยตรวจดู ครับ ไม=เ ก็ บไม=ได@ครั บ
เพราะคนด=า สท. ด=านายก ด=าเทศบาลว=าไม=เก็บ มะพร@าวนิผมไม=ยอมไป
นานแล@ว เอามาเปQนรถกะบะ ขายดี ขายหมด เปลือกมะพร@าวก็ทิ้งไว@แถวๆ
นั้นละครับ ผมเคยไปว=าเขา เขาก็โกรธละครับ ผมถือว=าท=านมาขายได@ท=านก็
ต@องเอากลับไปด@วยได@ครับ ผมบอกพี่น@องประชาชนครับว=าเรื่องขยะเปQน
เรื่องใหญ= วันก=อนที่หน@าตลาดลี ในสระ ในคูที่น้ําไม=ไหลเพราะอะไรครับ
เพราะมะพร@าวเขียวมันจมครับพอขุดขึ้นมามะพร@าวทั้งนั้นครับ ที่น้ําไม=ไหล
เราควรมีเจ@าหน@าที่มาคอยตรวจดูแล ขยะที่เข@ามาทิ้งในเขต ที่เข@ามาแอบทิ้ง
ไม=ไปทิ้งทุ=งท=าลาด ตัดต@นไม@ก็เหมือนกันครับแจ@งมายังเทศบาล เทศบาล
เราเก็บให@ทั้งบ@านไปเลยครับ อย=าตัดทีละกิ่ง 2 กิ่ง เทศบาลเก็บให@ครับ ผม
เชื่อเหลือเกินครับว=าเทศบาลเราไม=เก็บค=าใช@จ=าย ขอบคุณมากครับ
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีท=านสมาชิกท=านอื่นประสงคจะอภิปรายหรือไม=ครับ
ท=านนายกมีอะไรจะแถลงเพิ่มเติมหรือไม=ครับ เชิญครับ

ผศ.เชาวน$วัศ เสนพงศ$
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณท=านประธานครับ ผม ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
ผมขออนุญาตชี้แจงก=อนที่จะให@ ผอ.สมพร ได@ชี้แจงเรื่องทํา MOU กับ
องคการบริหารส=วนจังหวัด เรื่องขยะที่มีปWญหามานานนม ตั้งแต=ปR 2528
มันติดขัดอยู=เรื่อง พรบ.ของกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่ดินครับ ผมเองก็ได@
เร=งดําเนินการให@แล@วเสร็จ แล@วนําเสนอกระทรวงมหาดไทย กระผมคาดว=า
สิ้นเดือนมิถุนาน=าจะแล@วเสร็จ และจะดําเนินการเสนอกระทรวงมหาดไทย
ในเดือน กรกฎาคม ผมไปคุยกับผู@ว=ากับท@องถิ่นจังหวัด มีการประชุมกันทุก
อาทิต ย ภาระหน@า ที่ ของทางจั งหวัด และเทศบาลน= าจะเสร็ จ ภายใน 25
มิถุนายนเปQนต@นไป ผมได@รับปากท=าน แม=ทัพ อาทิตยที่แล@วที่สนามบิน เรา
ได@คุยหารือกับ ผบ.41 ด@วย เรียบร@อย คาดว=าเมื่อเรารับฟWงความคิดเห็น
ของประชาชนเสร็จ เรื่องที่ดินเสร็จ หรือไม=เสร็จก็ต@องออกระเบียบขึ้นมา
หรือทํา TOR ขึ้นมา อย=างหนึ่งก็ให@คณะกรรมการประกอบด@วย ท=านรอง
ไสว เขียวจันทร ท=านปลัดเทศบาล ตั้งมาชุดหนึ่ง เพื่อแก@ไขปWญหาตรงนี้
โดยตรง ส=วนหนึ่งอยากเรียนเพิ่มเติมว=าตามที่ท=านสท.คํานวน ขยะแอบทิ้งก็
มีจริงนะครับ มาลักลอบทิ้งตามที่ท=านพูดภาษาลูกทุ=งจอมยุทธ ก็คือมักง=าย
ทําอะไรก็แล@วแต=นึกแต=ประโยชนของตนเอง ไม=นึกถึงส=วนรวม ในเขตตัวเอง
ไม=ทิ้ง ถ@าทิ้งอาจจะเสียค=า ขยะเพิ่มเติม แต=มาลักลอบทิ้งขยะตรงนี้ตามที่
ท=าน สท.คํานวน พูด ผมก็ไม=ค=อยสบายใจ ถ@าให@เรากําชับเรื่องนี้กันโดย
ตลอดโดยให@ท=าน ผอ.สมพร ท=านสัญชาย นําลูกน@องไม=ตรวจจับผมว=ามัน
เสียเวลามหาศาลครับ แต=จะต@องดูแลกันต=อไป วันนี้เราควรสร@างจิตสํานึก
ให@ได@ ว=าน=าที่มันเปQนอย=างไร อันนี้ครับที่เราเปQนห=วงกันในเรื่องความเปQน
ระเบียบเรียบร@อย นิสัยของคนไทยส=วนหนึ่งนะครับไม=ใช=ทั้งหมด และอีก
อย=างหนึ่งผมคุยกับท=านอัศวิน ขวัญเมือง นะครับวันนั้นได@คุยกัน ผมคิดว=า
เรื่องกิ่งไม@ เราจะทําเหมือน กทม. คนของเราออกเก็บทุกวันก็จะเสียเวลา
กับงานอื่นเปQนอย=างมาก เราจะประกาศ และจะคุยกันในคณะกรรมการ

๒๗
ขยะของเทศบาลของเราในเทศบาลว=า ขอเปQนวันพุธ ได@หรือไม= ท=านตัดกิ่ง
ไม@หรือทําอะไรก็แล@วแต= ขอสักวันได@หรือไม=เปQนวันพุธท=านจะตัดกิ่งไม@อะไร
ก็ ม าวางไว@ เ ราจะออกเก็ บ ซึ่ ง กทม.ทํ า ตรงนี้ ไ ด@ ผ ลมาแล@ ว ผมคิ ด ว= า จะ
ดําเนินการโดยไว จะแก@ปWญหาตรงนี้ได@พอสมควร ผมขอเพิ่มเติมเท=านี้ครับ
ขอบคุณครับ จะให@ท=านผอ. สมพร ชี้แจงเพิ่มเติมตามที่สมาชิกสงสัยว=าเปQน
อย=างไร ครับ
นายสมพร กาญจนโสภาค
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท=านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท=านหัวหน@าส=วน
ราชการ คณะผู@บริหารที่เคารพทุกท=านครับ กระผมกราบเรียน ขอตอบ
ญั ต ติ ตามที่ สท.มี ค วามสงสั ย คื อ จริ งๆ โครงการจั ง หวั ด สะอาด เปQ น
โครงการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปQนโครงการตามแผนแม=บทต@องการ
ลดขยะลงมาอย=างน@อยให@ลดลง 5 เปอรเซ็นต คือการนําขยะที่ใช@ประโยชน
ได@กลับมาใช@ประโยชน ตามหลัก 3 RS บวกประชารัฐ คือ Reuse,
Recycle, Reduce ตามหลักการนํามาใช@ให@เกิดประโยชน ประชารัฐก็คือ
การที่ภาครัฐ องคกรปกครองส=วนท@องถิ่น โรงเรียน และก็ชุมชนเข@ามามี
บทบาทมีส=วนร=วมในการกําจัดขยะให@ได@ตามเปJาคือ 5 เปอรเซ็นต ตามที่ได@
วางเปJาหมายไว@ และโครงการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ก็เปQนส=วนหนึ่งของ
โครงการ 3R ประชารัฐ เทศบาลเองก็ได@ดําเนินการมาสักระยะแล@ว จะเห็น
ว=ามีถังขยะแยกประเภทสีอยู=ประมาณ 200 ชุด ซึ่งมีความจําเปQนจะต@อง
ดําเนินการในชุมชนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ได@เริ่มดําเนินการประชาชนคง
จะเห็นบ@างแล@วว=าเราเริ่มมีการคัดแยกขยะ แต=จะคัดแยกถูกหรือไม=นั้น อาจ
เปQนปWญหาอยู=เล็กน@อย สําหรับการประชาสัมพันธของเทศบาลก็ได@มีการ
ดํ า เนิ น การไปอย= า งน@ อ ย 3 ช= อ งทาง คื อ คั ท เอาท ส ถานี วิ ท ยุ
รถประชาสัมพันธ จะตอบในส=วนขยะอันตราย ที่รวมอยู=กับขยะทั่วไป ซึ่งมี
อยู= ป ระมาณ 3 เปอรเซ็ น ต พวกนี้ จ ะมี อัน ตรายมากตามที่ ท= า น สท.ได@
อภิปรายไว@ มันมีพวกแบตเตอรี่ หลอดไฟ ถังน้ํามันที่ใช@หมดแล@ว พวกนี้จะ
เปQ น ขยะอั น ตราย ผมจะให@ เ ขาคั ด แยกขยะเหล= า นี้ ไว@ แยกออกมา แล@ ว
เทศบาล จะจัดรถขยะคันเล็กออกเก็บทุกวันพุธ ทุกสัปดาห ถึงแม@จะมีขยะ
อื่นปนอยู= ก็ตามเราให@พนักงานคัดแยกขยะเหล=านี้ออกมา ไปรวมไว@ที่ทุ=งท=า
ลาดซึ่งเตรียมสถานที่จัดเก็บไว@แล@วประมาณ 100 ใบรองรับขยะพวกนี้ไว@
เมื่อเราทํา MOU กับ อบจ. แล@ว อบจ.ก็ได@รับมอบหมายจากทางจังหวัดให@
เก็บขนขยะพวกนี้ไปทําลาย ซึ่งภาคใต@เราไม=มีสถานที่ทําลายขยะเหล=านี้ ซึ่ง
ต@องนําไปกรุงเทพ ซึ่งเขาจะรวมทุกที่ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ
ได@ปริมาณพอที่จะจัดรถนําไป กทม. ทาง อบจ.ก็จะดําเนินการในเรื่องการ
ขนส=งไปกําจัดที่โรงงานแถวเทวะ ซึ่งในการดําเนินการก็จะรอจังหวัด อบจ.
ก็ขนไปเที่ยวหนึ่งแล@วครับ ในรอบที่ 2 ถ@าเราทํา MOU เรียบร@อยของเราคง
จะมีไปบ@างครับ ขอบคุณครับ
เชิญท=านเคารพ อิสสระไพบูลย ครับ

๒๘
นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านให@ทิ้งถังขยะสีแดง ถังขยะสีแดงมีน@อยมาก ถนนกะโรมมีน@อย
มากครับ ผมขับผ=านไม=เห็นสักใบ แล@วจะทิ้งตรงไหน ถ@าจัดซื้อก็ขอให@จัดซื้อ
เร็วๆ นะครับ ให@ประธานชุมชนบอกว=า ทิ้งตรงนี้นะหลอดไฟ ทิ้งตรงนี้นะ
แบตเตอรี่ ผมขอแค=นั้นละครับ บางครั้งขับผ=านไม=เห็นเลยถังสีแดง นะครับ
มีสมาชิกสภาท=านอื่นอีกหรือไม=ครับ เชิญท=านวิทูรย หัสภาคย
ครับ

นายวิฑูรย$ หัสภาคย$
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ กระผมวิฑูรย หัสภาคย
ขอบคุณท=านผู@อํานวยการกองอนามัยครับ ท=านสมพร ก็ส=วนหนึ่งนะครับ
ผมอยากฝากอี ก ส= ว นหนึ่ ง นั่ น เปQ น แนวทางปฏิ บั ติ เ ราอาจไม= ไ ด@ 100
เปอรเซ็นต ของการเริ่มต@นโครงการต=างๆ แต=อย=างน@อยๆ ผมเห็นว=าเรามีสื่อ
บุคคล อย=างน@อยๆ เรามีสถานศึกษา มีโรงเรียนถึง 9 โรงของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ผมอยากให@โรงเรียนปลอดขยะเปQนโครงการหลักๆเปQน
โครงการนําร=องในการปลูกจิตสํานึก ผมว=าในวัยเรา 50 อัพ นิน=าจะลืมแล@ว
ละครับ แต=วัยเด็กๆ ชั้นประถม ชั้นอนุบาล ถ@าเราปลูกฝWงในโรงเรียน ผมมี
โอกาสได@คุยกับท=าน ผอ.โรงเรียนบางโรงว=าเปQนไปได@หรือไม=ที่จะขึ้นปJาย
ปลอดถุ งพลาสติ ก ห= อข@ า วใส= กล= องมากิ น กั น น= า จะเปQ น โครงการนํ า ร= อ ง
น=าจะเปQนสื่อบุคคลได@อย=างดี ผมถือว=าโรงเรียน 9 โรงนักเรียนเยอะ เปQน
การประชาสัมพันธได@อย=างดี นําเรียนเสนอไปอย=างนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายสมพร กาญจนโสภาค
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

สําหรับโรงเรียนก็เปQนเปJาหมาย เปQนส=วนหนึ่งของนโยบายครับ
ผมได@นําถังขยะไปวางไว@ ขณะนี้อย=างน@อยมีโรงเรียนละ 1 ชุดหรือ 2 ชุด
และได@มีหนังสือไปยังโรงเรียนเพื่อตั้งธนาคารขยะมูลฝอยของแต=ละโรงได@
แจ@งผ=านสํานักการศึกษาไปเรียบร@อยครับผม

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับญัตตินี้ใช@เวลากันพอสมควร เมื่อไม=มีสมาชิกสภาท=านใดจะ
ประสงคอภิ ปรายเพิ่ มเติม ผมขอปH ดอภิป ราย และจะขอมติต= อที่ ประชุ ม
เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม)
ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด
เห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 22 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

๒๙
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปQนอันว=าในญัตติที่ 7.6 นี้ ท=านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ
จํานวน 22 ท=าน
ญัตติที่ 7.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายการจัดการศึกษา
ให@เปQนระดับก=อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 – 3) หรืออนุบาล 3 ปR (สํานัก
การศึกษา)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติ ขอเชิญครับ

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ท=านประธานที่เคารพ กระผมเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
นครนครศรี ธ รรมราช ให@ แ ถลงญั ต ติ ต= อที่ ป ระชุ มสภาดั ง จะกราบเรี ย น
ดังต=อไปนี้
ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2 พฤษภาคม 2560

เรื่อง

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@ า พเจ@ า ขอเสนอญั ต ติ ขอความเห็ น ชอบการขยายการจั ด การศึ ก ษาให@ เ ปQ น ระดั บ ก= อ น
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 - 3) หรืออนุบาล 3 ปR
ด@วยรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กําหนดให@ “รัฐต@อง
ดําเนินการให@เด็กทุกคนได@รับการศึกษาเปQนเวลาสิบสองปR ตั้งแต=ก=อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย=างมี
คุณภาพโดยไม=เก็บค=าใช@จ=าย” และวรรคหนึ่งของมาตรา 54 ได@กําหนดให@ “รัฐต@องดําเนินการให@เด็กเล็กได@รับ

๓๐
การดูแล และพัฒนาก=อนเข@ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร=างกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปWญญา ให@สมกับวัย” โดยส=งเสริมและสนับสนุนให@องคกรปกครองส=วนท@องถิ่น และภาคเอกชนเข@ามามีส=วน
ร=วมในการดําเนินการด@วย เปQนผลให@โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่จัดการศึกษาระดับก=อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 – 2) หรืออนุบาล 2 ปR จัดการศึกษาไม=เปQนไปตามบทบัญญัติดังกล=าว
ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบ การขยายการจัดการศึกษาให@เปQนระดับก=อนประถมศึกษา(ชั้น
อนุบาล 1 – 3) หรืออนุบาล 3 ปR ดังกล=าว
โดยถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรค
หนึ่ง คําสั่งหัวหน@าคณะรักษาความสงบแห=งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให@จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปR โดยไม=
เก็บค=าใช@จ=ายข@อ 1 วรรค 2 แผนการศึกษาแห=งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และหนังสือสั่งการกรมส=งเสริม
การปกครองท@องถิ่น ด=วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 424 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 อ@างถึงหนังสือกรม
ส=งเสริมการปกครองท@องถิ่น ที่ มท 0893.3/ ว 2874 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรื่องการจัดตั้ง การรวม
หรื อเลิกสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน และการขยายชั้ นเรีย นในสถานศึ กษาขั้น พื้น ฐานขององคกรปกครองส= ว น
ท@องถิ่น กํา หนดให@การขยายชั้นเรี ยนในสถานศึกษาขึ้นพื้น ฐานจะต@องได@รับความเห็นชอบจากสภาองคกร
ปกครองส=วนท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท=านสมาชิกสภาเทศบาล ท=านใดประสงคจะอภิปรายขอเชิญ
กรุณายกมือครับมีหรือไม=ครับ ถ@าหากว=าไม=มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=าน
ใดอภิ ป ราย ผมขอปH ด อภิ ป ราย กระผมจะได@ ขอมติ ต= อ ที่ ป ระชุ มต= อไป
ขอมติ ที่ประชุม เรื่ อง ขอความเห็ นชอบการขยายการจั ดการศึ กษาให@เปQ น
ระดั บก= อนประถมศึ กษา (ชั้ นอนุ บาล 1 – 3) หรื ออนุ บาล 3 ปR (สํ า นั ก
การศึกษา) ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายก
มือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 21 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ไม=เห็นชอบกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล

ไม=มีครับ

๓๑
เลขานุการสภาเทศบาล
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกท=านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปQนอันว=าที่ประชุมแห=งนี้ให@ความเห็นชอบ นะครับ

ญัตติที่ 7.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อใช@ในกิจการสาธารณะ (สํานักการช=าง)
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ท=านประธานที่เคารพ กระผมนายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
กระผม ได@รั บมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ให@แถลง
ญัตติต=อที่ประชุมสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้
ญัตติ

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง นศ 80000
5 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช@ในกิจการสาธารณะ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช@ในกิจการสาธารณะ โครงการบ@านเอื้อ
อาทรนครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) ตั้งอยู=ถนนสะพานยาว ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให@กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด@วยแปลงที่ดินระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จํานวน 5 แปลง ประกอบด@วย
ลําดับที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน

หน@าสํารวจ

เนื้อที่
ไร=-งาน-ตร.ว.

วัตถุประสงคการใช@ที่ดิน

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

4.

154949

39

20154

0-2-19.5

ลานกีฬา
สวน

๓๒
5.

154945

723

201150

0-0-20.2

ปJอมยาม ปJายโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการพัสดุของหน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถิ่น
พ.ศ.2535 และแก@ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558 ข@อ 9 ในกรณีที่มีผู@อุทิศพัสดุให@เปQนกรรมสิทธิ์แก=
หน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถิ่น หรือให@สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให@เปQนผู@ดูแลพัสดุนั้น ถ@าการกระทํา
ดังกล= าวมี เงื่อนไขหรือมี ภาระติด พันหน= วยการบริหารราชการส=วนท@องถิ่ นจะรับเอาพั สดุหรื อสิทธินั้น ๆ ได@
ต=อเมื่อได@รับความเห็นชอบจากสภาหน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถิ่น
ฉะนั้ น การขอรั บโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิ น เพื่ อใช@ ในกิ จ การสาธารณะ โครงการบ@ า นเอื้ ออาทร
นครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) ตั้งอยู=ถนนสะพานยาว ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต@อง
ได@ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จึ ง จะสามารถจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได@
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้
มีหรื อไม=ครับ ถ@า หากไม= มีส มาชิกสภาเทศบาลท=า นใดประสงคอภิป ราย
ผมจะขอปHดอภิปราย และขอมติต=อที่ประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขอรับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช@ในกิจการสาธารณะ (สํานักการช=าง) ท=านสมาชิก
สภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ 19 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีท=านสมาชิกสภาท=านใด ไม=เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด งดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ

๓๓
เลขานุการสภาเทศบาล
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปQนอันว=าที่จะชุมแห=งนี้ที่ประชุมสภาเทศบาล ให@ความเห็นชอบ
ในญัตตินี้ จํานวน 19 เสียง นะครับ
ญัตติที่ 7.9 ขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน
แปลง “ดอนหัวเล” (สํานักการคลัง)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติขอเชิญครับ

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ท=านประธานที่เคารพ กระผมนายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
เลขานุการยกนกเทศมนตรี กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช ให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้
ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เรื่อง ขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล”
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนแปลง
“ดอนหัวเล” ตั้งอยู=ที่ หมู=ที่ 2 ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
ใช@ประโยชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และกิจการอื่นของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช มี ค วามประสงคขอใช@ แ ละขอถอนสภาพที่ ดิ น
สาธารณประโยชนแปลง “ดอนหั ว เล” ซึ่ ง ที่ ดิ น ดั ง กล= า วตั้ ง อยู= หมู= ที่ 2 ตํ า บลนาเคี ย น อํ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 17226 ที่ดินเลขที่
49 ซึ่ งตั้งอยู=บริเ วณด@า น ทิ ศเหนื อของสวนสมเด็จ พระศรี นคริน ทร 84 (ทุ= งท=าลาด) ซึ่งปWจ จุบันยั งมิได@ มี
หน=วยงานใดขอใช@ที่ดินดังกล=าว แต=อย=างใด
ดังนั้น เพื่อให@เปQนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข@อง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึง
ได@ประสานให@สํานักงานที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดําเนินการรังวัดเพื่อดําเนินการขอใช@และขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล” ให@ถูกต@อง ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชได@มา
ทําการรังวัดที่ดินแปลง “ดอนหัวเล” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได@เนื้อที่ดิน จํานวน 133 ไร=
1 งาน 57 ตารางวา และเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชประสงคจะขอใช@ แ ละขอถอนสภาพที่ ดิ น
สาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล”
จํานวน 133 ไร= 1 งาน 57 ตารางวา เพื่อใช@เปQนสถานที่
ดําเนินการโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และกิจการอื่นของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตาม
รายละเอียดของโครงการที่ได@แนบมาพร@อมญัตตินี้ เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได@รับขยะจาก
หน=วยงานอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นํามาร=วมกําจัดจึงทําให@มีปWญหา ในเรื่องสถานที่ที่ใช@กําจัดขยะมูล

๓๔
ฝอยซึ่ ง มี เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปR หากไม= ดํ า เนิ น การแก@ ไ ขปW ญ หาดั ง กล= า วจะสร@ า งความเดื อ ดร@ อ นให@ กั บ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบต=อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อดําเนินการขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล” ตั้งอยู=ที่ หมู=ที่ 2 ตําบล
นาเคียน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอน
สภาพที่ดินแปลงดังกล=าวกับสภาองคการบริหารส=วนตําบลนาเคียนต=อไป
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตให@ทบวง
การเมื องใช@ ที่ดิ นของรัฐ เพื่ อประโยชนในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิ น พ.ศ.2541 และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว=าด@วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาประโยชนในที่ดิน
ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ผู@เสนอ

(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงคจะอภิปรายญัตตินี้
มีหรือไม=ครับขอเชิญครับ ถ@าหากไม=มีสมาชิกท=านใดประสงคจะอภิปรายใน
ญั ต ติ นี้ ผมขอปH ด อภิ ป ราย และจะขอมติ ต= อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง ขอความ
เห็ น ชอบ ขอใช@ แ ละขอถอนสภาพที่ ดิ น สาธารณประโยชนแปลง “ดอน
หัวเล” (สํานักการคลัง) ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบอนุมัติ
ญัตตินี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบองค
ประชุมครับ เห็นชอบ จํานวน 22 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ไม=เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาล ท=านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

๓๕
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 8

เปQนอันว=าตามญัตตินี้ นะครับ เห็นชอบ 22 เสียง
เปQนอันว=าที่ประชุมแห=งนี้ให@ความเห็นชอบในญัตตินี้ นะครับ
เรื่องอื่น ๆ (ถ+ามี)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท=านใดประสงคจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม=ครับ
เชิญท=านคํานวน โสมนิล ครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท= า นประธานสภาที่ เ คารพครั บ กระผมคํ า นวน โสมนิ ล
มีเรื่องอยากจะฝากท=านประธานผ=านไปยังฝGายบริหารครับ สืบเนื่องจากชาวบ@าน
ถามผม ผมรับปากว=าจะถามให@ครับ ว=าเมื่อประมาณวันที่ 23 ที่ผ=านมา ที่มี
ไฟไหม@ที่หัวท=า ให@ฝGายที่เกี่ยวข@องมาตอบผมด@วยว=าวันนั้นที่ฉีดน้ําแล@วท=อ
แตกน้ํ า หล= น ที่ป ลายท=อเลยจริ งหรื อไม= แล@ ววั น นั้น เขาบอกผมนะครับ ว= า
รถดับเพลิงของเราลากกลับนะครับ รถเสียครับ จริงหรือไม=ผมฝากว=า ลาก
กลับรถเสียจริงหรือไม= แล@วเขาก็ฝากมาว=าปWจจุบันไม=เห็นรถดับเพลิงของเรา
ออกวิ่ง ออกซ@อมนานแล@ว ครับผมฝากฝGายบริหารไปถึงส=วนที่เกี่ยวข@องด@วย
ว=า รถดับเพลิง ถ@าเปQนเราไฟไหม@ฉีดบ@านเราแล@วเสียนะครับ ผมว=าความรู@สึก
หนั กหน= ว งพอสมควรนะครั บ ผมอยากจะฝากว= า เราควรทํ าให@ พร@ อมอยู=
เสมอ ติดเครื่อง วอรม ไม=ว=าอุปกรณหรืออะไรก็ตามนะครับ ผมก็พูดกับเขา
ว=าของเหล=านี้มันเปQนเครื่องยนตมันอาจเกิดอุบัติเหตุได@ เขาเข@าใจ ไม=ได@พูด
ตําหนิอะไรนะครับ แค=ฝากว=าควรจะเตรียมพร@อมเสมอ และช=วยตอบผมด@วย
ครั บว= าวั นนั้ นรถเสี ย ลากกลั บจริ งหรื อไม= ท= อแป‹ ปที่ ลากไปฉี ดน้ํ าแตกจริ ง
หรือไม= ยังไง ขอบคุณครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีท=านสมาชิกสภาท=านอื่นมีเรื่องจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม=
ครับ ท=านนายกเทศมนตรี จะตอบคําถามของท=านคํานวน โสมนิล นะครับ

ผศ.เชาวน$วัศ เสนพงศ$
นายกเทศมนตรี

ขอขอบคุณท=าน สท.คํานวน และขอขอบคุณท=านประธานสภาที่
เคารพขออนุญาตชี้แจงสักนิดหนึ่งว=าผมไม=ได@นิ่งนอนใจ ผมติดตามมาโดย
ตลอด ผมขอรับผิดชอบไว@ทั้งหมด ผมเชื่อว=าข@อบกพร=องมันมีน@อย เพราะว=า
วันนี้เราสามารถแยกเครื่องมือดับเพลิง รถดับเพลิงไปไว@ตามเขตต=างๆ เขต 1
หลั ง สาธิ ต เพชรจริ ก เขตใจกลางก็ อ ยู= ที่ เ ทศบาล และอี ก ส= ว นหนึ่ ง ที่
พัฒนาการคูขวาง ทุกท=านก็ทราบกันอยู= และที่จะเปHดในอีกไม=กี่วันที่ เขต 4
ดําเนินโครงการไปเรียบร@อยแล@ว ผมขอบอกกับท=านทั้งหลายว=า ว=าการพูด
ไปก็พูดไปได@ครับ แต=ทําให@เราเสียหาย จริงบ@างไม=จริงบ@าง ส=วนมากก็ไม=ค=อย
จะจริงครับ ทําให@เราได@เกิดความเสียหาย ผมว=าเอาอย=างนี้แล@วกันนะครับ
ท= า นจํ า ลองเหตุ การณขึ้ น มาสั ก ที่ ตรงไหนก็ ไ ด@ แ ล@ ว เอาความพร@ อ มของ
เทศบาล ว=าท=านไปจุดไฟกลางทุ=งนาแล@วเดี๋ยวผมจะวิ่งไปให@ดู ผมจะสั่งการ
ให@ดูซิครับว=าเราพร@อมขนาดไหน ไม=เกิน 5 นาที ถึงทุกรายครับ เมื่อเกิด
เหตุ ข อบคุ ณ ผู@ สั่ ง การทั้ ง หลาย โดยเฉพาะหั ว หน@ า ฝG า ยบรรเทา แม@ แ ต=
คุณสัญชายเองก็ช=วยเหลือเรื่องนี้มาโดยตลอด และก็กําชับโดยตลอดแม@เวร

๓๖
ยามเฝJาโทรศัพท ก็ให@ปฏิบัติหน@าที่ เฝJาอยู=ตลอดครับ เรื่องนี้เปQนเรื่องที่
สํา คั ญ ปW ญ หาที่ เ กิ ด ตอนนี้ คือ เรายั งไม=มีรถที่ สู งมากถึ ง 20 ชั้ น แต= ถ@า 12
เมตร 18 เมตร เราก็พอมีพร@อมอยู=ครับ ขอขอบคุณท=าน สท.คํานวน ผมจะ
ตรวจสอบให@ อีกครั้ ง เราใส=น้ําไว@ ครึ่ งถั งตลอดครั บ สแตนบายอยู= ตลอด ฝT ก
ตลอดที่สนามหน@าเมือง พนักงานของเราพร@อมมาก แต=บางครั้งคนพูดอาจจะ
ไม=เห็นครับ เพราะไม=ได@ซ@อมกลางวัน กลางวันโรงเรียนเปHด รถจะติด ตํารวจยัง
ชมว=าเรามีความพร@อม แต=กระผมจะไม=ลืมส=วนนี้ จะตรวจสอบอีกครั้งครับ ว=า
ข@อเท็จจริงเปQนอย=างไร เทศบาลของเราตอนนี้ไม=ว=าเรื่องอะไรก็เริ่มดีขึ้นครับ
ท=านประธาน เรื่องขยะก็ดีขึ้นท=าน ผอ.สมพร ท=านรองไสว กําชับช=วยดูแล
เรื่ องน้ํ าประปา ท= านรองสมเธี ยร หรื อผู@ เกี่ ยวข@ องทั้ งหมดช= วยดู แลทํ าเพื่ อ
ส=วนรวม ในส=วนรถดับเพลิง สถานีดับเพลิง ก็ต@องขอขอบคุณผู@ที่ดูแล ท=าน
สป. ท= านยงยุ ทธ ท= านรั กษาการที่ ดู แลเอาใจใส= เรื่ องนี้ เปQ นอย= างดี ให@
ความสําคัญกับเรื่องนี้เปQนอย=างดี ที่ท=านสอบถามมาผมจะไปติดตามเรื่องนี้อีก
ทีหนึ่งครับ ผมขอยืนยันครับว=าเราพร@อมอยู=เสมอครับ ขอบคุณท=านประธาน
ครับ
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญ ท=านสุภัค รัตนพฤกษขจร ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ$ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ ท=านประธานครับ เปQนที่ทราบกันดีในเดือน
ตุลาคม เปQนเดือนที่ประชาชนชาวไทยมีจะงานสําคัญ คืองานถวายพระเพลิง
ท=านประธานครับ ทางรัฐบาลได@มีกําหนดแจ@งครับเรื่องปลูกดอกไม@สีเหลือง
ปลูกดอกดาวเรือง โดยเริ่มปลูกในเดือน สิงหาคม ซึ่งจะไปบานในเดือนตุลาคม
ผมได@เรียนให@กับผู@หลักผู@ใหญ=บางท=าน ข@าราชการบางคน ว=าให@นักเรียนช=วยกัน
ปลูกดอกดาวเรือง ในเดือนสิงหา เพื่อให@ไปออกดอกในเดือนตุลาคม เปQนไปได@
หรื อไม= ครั บที่ หน= วยงานที่ เกี่ ยวข@ อง ผมขอหารื อไว@ ตรงนี้ ครั บ โรงเพาะชํ า
เทศบาลไม=ทราบว=ายังมีอยู=หรือไม=ครับ อย=างน@อยๆ เราก็มีกําลังนักเรียนอยู=
ร=วมหมื่นคนที่จะช=วยกันเพาะดอกดาวเรืองเราจะทําให@เทศบาลของเราเปQนสี
เหลืองทั่วทั้งเขตเทศบาล ขอบคุณมากครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท=านสุภัค รัตนพฤกษขจร ครับ เปQนที่ทราบกันอยู=ว=า
ในวั น ที่ 26 ตุ ล าคม จะมี ก ารถวายพระเพลิ ง พระศพ พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ พระเจ@า อยู=หั ว ท=านนายกมี อะไรจะแถลงปH ดท@า ยหรื อไม=
เพราะน=าจะเปQนเรื่องสุดท@ายแล@วครับ ขอเชิญท=านนายกเทศมนตรีครับ

ผศ.เชาวน$วัศน$ เสนพงศ$
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณท=านประธานสภาครับ ผม ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
นายกเทศมนตรี นครนครศรี ธรรมราช ต@ องขอขอบคุ ณท= าน สท. ทุ กท= าน
เมื่อครู=ท=านสุภัค และขอเตือน ผมขอย้ํากับท=านประธานสภาและสมาชิก
ผู@ ทรงเกี ย รติ ว= าได@ ดํ า เนิ น การสั่ งการไปทุ กกรณี เ รี ย บร@ อยแล@ ว กั งวลอยู=

๓๗
นิดเดียวว=าเมล็ดพันธุของดาวเรือง และต@นกล@าของดาวเรืองจะหาได@ทัน
หรือไม= เพราะทั้งประเทศ และกําชับท=านรักษาการ ผอ.สํานักการช=าง ผ=านไป
ยังปลัดเทศบาล ที่รักษาการอยู= ท=านรองสมเธียร และคุณแหม=มผู@ดูแลเรื่อง
นี้อยู= และกําชับให@รองมนัส ดูแลเพิ่มเติม ผมว=าสี่ห@าคนนี้ก็พอที่จะเปQนกําลัง
ได@อยู= กําชับ ผอ.กองสวัสดิการให@ประชุมประธานชุมชน ฝGายที่เกี่ยวข@อง
ประชุ ม ประธานชุ ม ชน แล@ ว ทางผู@ บ ริ ห ารจะนํ า ไปชี้ แ จง ในส= ว นตรงนี้
ในวั น ที่ 12 สิ ง หาคม จะเริ่ ม เพาะ คาดว= า ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะเหลืองไปทั้งเมือง อยากให@ประชาชนมีความสุขกับ
จิตใจที่เปQนส=วนรวม ประชาชนที่ไม=มีต@นกล@าก็มาขอรับของเทศบาลได@กําชับ
สํานักการช=างดูแลเรือนเพาะชํา ทุกอย=างว=าให@บริการทําได@มากเท=าไหร=ยิ่งดี
ไม=คิดเงิน ทําด@วยใจ ผมไม=ได@นิ่งนอนใจ ขอบคุณท=าน สท. ที่คอยเตือนกัน
อย=างสม่ําเสมอ บางครั้งคนเราอายุมากแล@ว อาจจะลืม แต=ผมได@สั่งการไป
ก=อนนี้เรียบร@อยแล@วครับ กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภา ผู@บริหาร หัวหน@า
ส=วน พนักงานทุกท=าน ในการประชุมสภาครั้งนี้ที่เปQนไปด@วยความเรียบร@อย
กระผมขอน@ อมรับ และนํ าเรื่ องที่ ท=านเสนอไปแก@ ไขให@ดี ขึ้น ไป เพราะเรา
ทํางานเพื่อส=วนรวมไม=ได@คิดเปQนอย=างอื่น ส=วนเวลาที่เหลือจะมีการเลือกตั้ง
ปRไหนวันไหน ก็เปQนเรื่องของรัฐบาล กระผมมีความเชื่อมั่นว=ายังไม=น@อยกว=า
สองปR เรายังมีการประชุมกันอีกหลายครั้ง เรายังต@องทํางานเพื่อส=วนรวม
กันอีกหลายครั้งเพื่อส=วนรวม ในการเสนองานของเทศบาลให@ลุล=วงไปได@
ด@วยดี ผมมีความเชื่อมั่น ผมมีความรู@สึกว=าทุกท=านมีเจตนาดี ในการที่จะ
ทํ า งานเพื่ อประชาชน เพราะเราได@ รั บ มาจากการเลื อกตั้ ง มาจากพี่ น@ อ ง
ประชาชน ทุกคนไม=คิดเหน็ดเหนื่อย ในส=วนที่เสนอท@วงติงกันบ@าง ผมถือว=า
นั่นคือเราได@ปฏิบัติหน@าที่ให@กับเทศบาลของเรา ปฏิบัติหน@าที่ในสภาของเรา
ผมไม=ได@ติดอกติดใจกับท=านประธาน ผมขอขอบคุณ ผมเปQนคนที่ชอบฟWง
ความคิดเห็นของผู@อื่น อยู=แล@วในการที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อให@เกิดประโยชน
กั บ ส= ว นรวมต= อ ไป วั น นี้ ก็ ข อขอบคุ ณ ท= า นสมาชิ ก สภาผู@ ท รงเกี ย รติ
ขอขอบคุ ณ ผู@ บ ริ ห าร ขอขอบคุ ณ พนั ก งานเทศบาล ขอขอบคุ ณ ท= า น
ประธานสภา และขอบคุณอีกครั้งด@วยความจริงใจครับ ขอบคุณมากครับ
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ก็ขอขอบคุณท=านนายกเทศมนตรีนะครับ ท=านสมาชิกสภาเทศบาล
ท=านผู@บริหารเทศบาลผู@ทรงเกียรติทุกท=านนะครับ การประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปR พ.ศ.2560 ในวันนี้
นะครับ ก็เริ่มมาตั้งแต=เวลา 10.00 น. ได@พิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุม จํานวน 8 วาระ ในวั น นี้ ไ ด@ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บวาระเปQ น ที่
เรียบร@อยแล@วนะครับ กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท=านที่ได@ให@ความ
ร=วมมือ ในการแสดงความคิ ดเห็น เสนอแนะในสิ่ งที่เปQน ประโยชนให@กับ
เทศบาลเรา อันจะนํามาสู=ประโยชนสูงสุดให@กับประชาชนในเขตเทศบาล
บั ด นี้ เ ห็ น เว ล าส มคว รแล@ ว ผ มขอปH ด ประชุ ม ส ภาเทศบาล นคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปR พ.ศ. 2560 ในวันจันทรที่
29 พฤษภาคม 2560 ขอปHดประชุมครับ ขอบคุณครับ

๓๘
ป8ดประชุม 12.15 น.

