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
เทศบาลทุกท=านครับ วันนี้เปQนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปR พ.ศ.2560 ซึ่งขณะนี้จํานวนสมาชิกมาครบองค
ประชุมแล@ว ขอกราบเรียนเชิญท=านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ได@จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต=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
นครศรี ธ รรมราช สมั ย สามั ญ สมัย ที่ 2 ประจํ าปR พ.ศ. 2560 สมาชิกสภา
เทศบาล มาประชุมครบองคประชุม กระผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมเปQนลําดับต=อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
- ไม=มีนะครับ ขออภัยครับ มี 2 เรื่อง
1. ทาง ป.ป.ช. ขอเชิญท=านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญร=วมเปQนเกียรติ
ตามโครงการฝTกอบรมความรับผิดทางละเมิดของเจ@าหน@าที่และการปJองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น กําหนดจัดอบรมในวัน
เสารที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห@องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรมแกรนด
ปารค ตํ าบลคลั ง อําเภอเมือง จังหวั ดนครศรี ธรรมราช น=าจะไปนะครับ มั น
เกี่ยวข@องกับหน@าที่เรา ทาง ป.ป.ช.อยากให@เรารู@เรื่องเกี่ยวกับระเบียบ เชิญนะครับ
ถ@าใครว=าง คงว=างเพราะเปQนวันเสาร

๔
2. เรื่ องการประกาศการกระจายอํา นาจให@กับ องคกรปกครองส= ว น
ท@ อ งถิ่ น มั น เปQ น กฎหมายใหม= ที่ จ ะให@ พ วกเราทํ า อะไร อะไร กั บ อปท.
ใกล@เคียง ที่จะให@เราทําอะไรร=วมกัน หรือเรียกว=าการบูรณาการร=วมกัน ปWจจุบัน
นี้อยู=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@องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (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@ไขหน@าที่
22 บรรทัดที่ 11 ด@านหน@า เปลี่ยนจาก ภ เปQน พ ตรงนามสกุล ครับ และ
บรรทัดที่ 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
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ ขออนุญาตแก@ไขในหน@าที่ 60 ครับ บรรทัด
ที่ 10 นับจากล=าง นับย@อนขึ้นไป เข@มงวดกวดขัน ดีว=าเปQนน้ํามัน ในนี้พิมพว=า
สเรนไนท นะครับ ข@อเท็จจริงคือ ไซยาไนด ฟอรมาลีน
ขอแก@ไขครับ

นายเคารพ อิสสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู@รับรองด@วยครับ ผู@รับรองครบถ@วนนะครับ แก@ไขตามที่ท=าน
สุภัค ประสงคนะครับ มีท=านอื่นอีกหรือไม=ครับ ถ@าไม=มีกระผมจะปHดอภิปราย
และจะขอมติที่ประชุมในการรับรอง รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปR พ.ศ. 2560 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห@องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ท=านใด
เห็นชอบรายงานการประชุมกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 20 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 20 เสียง มีสมาชิกท=านใดไม=เห็นชอบ กรุณา
ยกมือขึ้นครับ

๕
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=งก็ชมครับ ก็
เปQ น นิ มิต หมายที่ ดี ขึ้น ครั บ ท= า นรองก็ ฝR มื อดี น ะครั บ เปQ น อั น ว= า ผ= า นนะครั บ
ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท+องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล+ว
- ไม=มี

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
ต=อไปขอเชิญท=านรองประธานสภา ช=วยมาปฏิบัติหน@าที่ ประธานสภา
เทศบาล
ประธานสภา ผมเพิ่งหายไข@ ยังไม=แข็งแรง ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ อง นายกเทศมนตรี แจ+ งต5 อสภาเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช 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@บริหารท@องถิ่น
ประกาศ ใช@ แ ผนที่ อ นุ มั ติ แ ล@ ว และนํ า ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ@ ง สภาท@ อ งถิ่ น
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารส=วนจังหวัด
อําเภอ หน=วยงานที่เกี่ยวข@อง และประกาศให@ประชาชน
ในท@องถิ่นทราบ
โดยทั่ ว กั น ภายในสิ บ ห@ า วั น นั บ แต= วั น ที่ ป ระกาศใช@ ทั้ ง นี้ ให@ ปH ด ประกาศโดย

๖
เปHดเผยไม=น@อยกว=าสามสิบวัน สําหรับระเบียบวาระนี้ไม=มีการขออนุมัติ เพียง
แจ@งที่ประชุมเพื่อทราบ เรียนเชิญท=านนายกเทศมนตรีแถลงต=อสภา ครับ
ผศ.เชาวน$วัศ เสนพงศ$
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
กระผมเชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
ท=านประธานสภาเปQนอย=างยิ่ง ที่ให@ผมเสนอระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบ
วาระที่ 6 ขออนุญาตประธานสภาให@ผู@อ=านนําเสนอ
ในระเบียบวาระที่
5 และระเบียบวาระที่ 6 ให@ท=านรองไสว เขียวจันทรครับ 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
นครศรี ธ รรมราช ได@ รั บ มอบหมายจากท= า น ผศ.เชาวนวั ศ เสนพงศ ตาม
ระเบี ย บวาระที่ 5 ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว= า ด@ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก@ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๕ ข@อ ๒๔ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ให@
ผู@บริหารท@องถิ่นประกาศใช@แผนพัฒนาที่อนุมัติแล@ว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ@งสภาท@องถิ่น บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีได@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

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําป
2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

พ.ศ.

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว=า ด@ ว ยการจัด ทํ า แผนพั ฒนาของ
องคกรปกครองส=วนท@องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข@อ 29 (3) กําหนดให@
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท@องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได@จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต=อผู@บริหารท@องถิ่น
เพื่อให@ผู@บริหารท@องถิ่นเสนอต=อสภาท@องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท@องถิ่น
พร@อมทั้งประกาศผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให@ป ระชาชนใน

๗
ท@ อ งถิ่ น ทราบในที่ เ ปH ด เผยภายในสิ บ ห@ า วั น นั บ แต= วั น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล=าว และต@องปHดประกาศไว@เปQนระยะเวลา ไม=น@อยกว=าสามสิบ
วัน โดยอย=างน@อยปRละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปR ในวาระนี้ ไม=มีการขอมติ เปQนการแจ@งให@ที่ประชุมทราบนะครับ ขอ
เรียนเชิญท=านนายกเทศมนตรีแถลงต=อสภาแห=งนี้ ครับ
นายไสว เขียวจันทร$
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท=านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท=านสมาชิกสภา
ผู@ทรงเกียรติทุกท=านครับ กระผมนายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองส= ว นท@ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข@ อ 29 (3)
กําหนดให@คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท@องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได@ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต= อ
ผู@ บ ริ ห ารท@ อ งถิ่ น เพื่ อ ให@ ผู@ บ ริ ห ารท@ อ งถิ่ น เสนอต= อ สภาท@ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท@องถิ่น พร@อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให@ประชาชนในท@องถิ่นทราบ ในที่เปHดเผยภายในสิบห@าวัน นับแต=
วั น รายงานผลและเสนอความเปQ น ดั ง กล= า ว และต@ อ งปH ด ประกาศไว@ เ ปQ น
ระยะเวลาไม= น@ อ ยกว= า สามสิ บ วั น โดยอย= า งน@ อยปR ล ะสองครั้ ง ภายในเดื อ น
เมษายนและเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปR เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ได@
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําปR พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 2 เสร็จเรียบร@อยแล@ว ซึ่งสรุปได@ดังนี้
โครงการทั้งหมดในปRงบประมาณ 2560 จํานวน 123 โครงการ
- โครงการที่ ดํ า เนิ น การแล@ ว เสร็ จ จํ า นวน 14 โครงการ คิ ด เปQ น ร@ อ ยละ
11.38
- โครงการที่กําลังดําเนินการ จํานวน 79 โครงการ คิดเปQนร@อยละ 64.23
- โครงการที่ยังไม=ได@ดําเนินการ จํานวน 30 โครงการ คิดเปQนร@อยละ 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 คิ ด เปQ น ร@ อ ยละ 37.57 (ข@ อ มู ล ณ วั น ที่ 31
มีนาคม 2560)
ดังนั้น จึงรายงานผลให@ท=านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทราบ
รายละเอียดตามเอกสารที่ได@แจ@งทุกท=าน ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็ท=านรองนายกท=านไสว เขียวจันทร ได@รายงานให@ที่ประชุมแห=งนี้ได@
ทราบ ครั บ เรื่ อง รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาล
ประจําปR พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ต=อไปจะเข@าสู=ระเบียบ
วาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม5
ญัตติที่ 7.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ

๘
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=าระเบียบวาระญัตติที่จ ะแถลงต=อ สภาแห=ง นี้ก ระผมได@ม อบหมายให@ ท=า น
เลขาเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นําเสนอแทนข@าพเจ@าครับ ขอบคุณครับ

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
รองนายกเทศมนตรี

ท=านประธานที่เคารพ ท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
กระผมนายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ได@ รั บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให@แถลงญัตติต=อที่ประชุมสภา ดังจะกราบเรียน
ดังต=อไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1 พฤษภาคม 2560

๙
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ=ายเปQน
รายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม= เพื่อจ=า ยเปQนค=าครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อเครื่องตีน้ํ าขับด@วยมอเตอรไฟฟJาไม=น@อยกว=า 3
แรงม@า พร@อมชุดเฟaองเกียรขับ 16 ใบพัดและทุ=นลอย 6 ทุ=น จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท รวมเปQน
เงิ น 80,000 บาท (แปดหมื่ น บาทถ@ ว น) ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปR (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาถนน งบลงทุน หมวดค=าที่ดินและ
สิ่งก=อสร@าง ประเภทค=าก=อสร@างสิ่งสาธารณูปโภค ค=าติดตั้งไฟถนนสนามหน@าเมือง จํานวน 80,000 บาท (แปด
หมื่นบาทถ@วน)
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว คือเกิดพายุฝนสลับกับอากาศที่ร@อนจัด ส=งผล
ให@อุณหภูมิน้ําสูงขึ้นทําให@สาหร=ายสีเขียวแกมน้ําเงินขยายพันธได@รวดเร็ว ทําให@ปลาในสระหายใจได@ลําบากและตาย
จํานวนหนึ่ง จึงมีความจําเปQนต@องติดตั้งเครื่องตีน้ําเพื่อลดอุณหภูมิในน้ําโดยเร็วและปJองกันการสูญเสียจํานวนปลา
ในอนาคต
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ=ายเปQน
รายการใหม= 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=ายเปQน
รายการใหม= 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
ครุภัณฑ เปQนเงิน 80,000 บาท ในส=วนตัวของผมแล@ว ในญัตตินี้ อยากจะนํา
เรียนท=านนายกเทศมนตรี ว=าผู@ที่เขียนญัตตินี้เขียนเองและก็ทราบเอง เพราะ
ไม=ได@ระบุสถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องตีน้ํา อาจจะรู@เองว=าไปใช@ในทุ=งท=าลาดหรือ
ตรงไหนนะครับ ตามแถลงที่เสนอญัตติขึ้นมาเมื่อครู=มีแต=เสนอญัตติมาแต=ไม=

๑๐
ระบุสถานที่ ไม=ทราบว=าญัตตินี้จะสมบูรณหรือไม= ผมได@ตั้งข@อสังเกตเอาไว@ ต=อที่
ประชุ ม สภาแห= งนี้ ครั บ เพราะฉะนั้ น ผมว= าในเรื่ องนี้ ไม= ค=อ ยจะเรี ย บร@ อ ยสั ก
เท= า ไหร= พอเราผ= า นญั ต ติ นี้ อ อไปแล@ ว จะเกิ ด ปW ญ หาหรื อ ไม= ก็ อ ยากจะตั้ ง
ข@ อ สั ง เกตเอาไว@ ต= อ ที่ ป ระชุ ม สภาแห= ง นี้ ค รั บ นํ า เสนอต= อ ที่ ป ระชุ ม ว= า จะทํ า
อย=างไร ท=านเลขามีความคิดเห็นอย=างไรบ@างครับ
นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

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
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
วงศพิ ศาล เสนอมาว= า ให@ เ พิ่ ม สถานที่ เ ติ ม เข@ า ไปในญั ต ติ นี้ ไม= ท ราบว= า ท= า น
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
นายสถาพร ลักษณะป8ยะ
นายช5างไฟฟKาอาวุโส

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล

ครับ เชิญครับ
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 ซึ่ง
ทางสวนสมเด็จบริเวณที่มีปลาอยู=มากคือ บริเวณเกาะสําราญ และเกาะน้ําตก
ที่ใกล@เคียงกับร@านค@าต=างๆ ประเด็นเครื่องตีน้ําจะต@องลงบริเวณนั้น จํานวน 5
เครื่อง ครับผม ในบริเวณอื่นที่ไม=มีปลา ก็ไม=จําเปQนต@องใช@เครื่องตีน้ําครับผม
เพราะที่มีบริเวณปลาจํานวนมาก ปลาจะขาดออกซิเจนอย=างหนักมากครับ
ในช=วงนี้ ขอขอบคุณครับ
คือในญัตติที่ท=านเขียนมา ท=านได@เสนอมา แม@แต=สถานที่ท=านยังไม5

๑๑
ประธานสภาเทศบาล

ระบุเลยว=าเปQนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 ทุ=งท=าลาด เพราะว=าขนาดเรา
ทําถนนระบุฝWdงซ@า ย ฝWdงขวาผิดยังต@ องขอแก@ไข อัน นี้ท=านขอมาลอยๆ ไม=ระบุ
สถานที่ ผมเกรงว=าผ=านญัตติไปแล@วจะเกิดปWญหากับผู@บริหารและกับสภาแห=งนี้
ด@วย อยากให@ท=านสมาชิกสภาได@แสดงความคิดเห็น มีความคิดเห็นเปQนอย=างไร
กันบ@าง เพราะถ@าไม=สมบูรณกระผมก็ไม=สามารถนําเข@าระเบียบวาระการประชุม
สภาแห=งนี้ได@ ต@องเลื่อนออกไป เรียนเชิญท=านภูริทัต รัตนพาหุ ครับ

นายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู@ทรง
เกียรติกระผมนายภูริทัต รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จาก เขตเลื อกตั้งที่ 1 กั บญัต ติน ะครับผมอาจคิด ว=า เครื่องตีน้ํ าที่ ขับ ด@ว ย
มอเตอรไฟฟJา ไม=น@อยกว=า 3 แรงม@า พร@อมชุดเฟaองเกียรขับ 16 ใบพัด และ
ทุ=นลอย 6 ทุ=น จํานวน 5 เครื่อง มันเปQนวัสดุนะครับอาจจะเคลื่อนย@ายได@ใน
เวลาที่จําเปQน บางพื้นที่ที่เกิดปWญหา อย=างเช=นตัวอย=างเครื่องสูบน้ํา หากพื้นที่
เขตเลือกตั้งใดได@รับผลกระทบเราก็อาจจะเคลื่อนที่ได@กรณีเช=นเดียวกัน เราใช@ใน
พื้นที่ทุ=งท=าลาดเปQนหลัก และอาจเคลื่อนย@ายไปในพื้นที่คูคลองต=างๆ ก็สามารถ
ทําได@ เพื่อให@เกิดประโยชน เพิ่มออกซิเจนกับน้ํา ก็ให@สํานักการช=างเพิ่มเปQน
สถานที่ทุ=งท=าลาด และพื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือใช@ในกิจการ
ของเทศบาล นะครับ ขอบคุณครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท=านวิฑูรย หัสภาค ครับ

นายวิฑูรย$ หัสภาค
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับท=านประธานสภาที่เคารพครับ ก็ยกมือสองรอบ ก็ประเด็น
เดียวกันกับท=านภูริทัต ครับ แต=อยากฝากว=าญัตติที่จะนําเข@าสภาถ@าเกิดมีความ
ผิดพลาดก็ควรจะทักท@วงกันในคราวแรก ก=อนนําเข@าสภา แต=คราวนี้นําเข@ามาถึง
ตรงนี้แล@ว ก็อยากนําเรียนเสริมท=านภูริทัต ว=าเครื่องมือประเภทนี้ เปQนเครื่องมือ
ที่สามารถเคลื่อนย@ายได@ ถ@าเราบอกว=าใช@ในกิจการของเทศบาล บางทีที่ทุ=งท=า
ลาดปลาอาจจะดีแล@วไม=จําเปQนต@องใช@แล@วเราเอามาใช@ริมคลองหน@าเมือง หรือ
กําแพงเมืองก็ได@ เพื่อบําบัดน้ําเสีย เพราะไม=ได@ลงเสาเข็ม ยึดน็อต เปQนเครื่องไม@
เครื่องมือที่ถาวร มันสามารถเคลื่อนย@ายได@ มันมีความแตกต=างกันรูปแบบของ
ถนน และสิ่ ง ก= อ สร@ า งอื่ น ๆ เพราะฉะนั้ น ผมมี ค วามเข@ า ใจอย= า งนี้ ค รั บ ท= า น
ประธานสภาครับ ขอบคุณครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครั บ ผมก็ เ ข@ า ใจเช= 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
เสนอมาเปQนครุภัณฑ ที่ผมท@วงขึ้นมาเนื่องจากท=านเขียนมาว=าเนื่องจากสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว เกิดพายุฝนสลับกับอากาศร@อน อุณหภูมิน้ํา
สูง ทําให@เกิดสาหร=ายแกมน้ําเงินทํานองนี้นะครับ ทําให@ปลาหายใจลําบาก ผม
อยากจะเสริ มให@ ครบถ@ ว น ถู กต@ อง ในญัต ติ นี้ เปQ นอั น เข@าใจกั น ว= าท= า นจะขอ
อนุ มัติโ อนเงิ น งบประมาณรายจ= า ยเปQน รายการใหม= ค= าครุ ภั ณฑ เพื่ อจั ด ซื้ อ

๑๒
เครื่องตีน้ําขับด@วยมอเตอรไฟฟJา จํานวน 5 เครื่อง เพื่อใช@ในสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร 84 ทุ=งท=าลาด นะครับ เปQนที่เข@าใจกันนะครับ ในญัตตินี้มีสมาชิก
ท=านใดจะอภิปรายหรือไม=ครับ ถ@าไม=มีกระผมจะปHดอภิปราย และจะขอมติ ต=อ
ที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวด ค=าครุภัณฑ เปQนเงิน 80,000 บาท ของ
สํานักการช=าง ท=านสมาชิกสภาท=านใดเห็นชอบอนุมัติญัตตินี้กรุณายกมือครับ
นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 21 เสียง ครับ

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
ญัตติที่ 7.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปR
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ งจ= ายรายการใหม= หมวดค= าครุ ภั ณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน เปQนเงิน 299,200.-บาท (กองสวัสดิการสังคม)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติครับ

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ
ท=านสมาชิกผู@ทรงเกียรติ ท=านผู@เข@าร=วมประชุมสภาครับกระผม
นาย
เอกริ นทร ระเบี ยบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี นครนครศรีธ รรมราช
ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต=อไปนี้ครับ

๑๓

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ=ายเปQนรายการใหม=
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม= แผนงานสร@างความเข@มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งของ

๑๔
ชุมชน งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน สําหรับติดตั้ง ณ ศูนย OTOP นครศรีธรรมราช
และใช@ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปR (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 5) ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน ขนาด 60,000 บีทียู
เปQนเงิน 280,000 บาท
จํานวน 4 เครื่อง
2. พัดลมดูดอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 6 ชุด
เปQนเงิน 7,200 บาท
3. ตู@เก็บเอกสารเอนกประสงค ชนิดไม@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@างความ
เข@มแข็งของชุมชน งานส=งเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค=าใช@สอย ประเภท
รายจ=ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม=เข@าลักษณะรายจ=ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ทํางานขององคกรชุมชน จํานวน 100,000 บาท โครงการรักษาสิ่งแวดล@อมและทรัพยากรธรรมชาติ 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=ายเปQน
รายการใหม= เปQ นเงิน ทั้งสิ้น 299,200 บาท (สองแสนเก@า หมื่ นเก@าพั นสองร@อยบาทถ@ วน) โดยถือปฏิ บัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น พ.ศ.2541 และแก@ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งก=อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม= ให@เปQนอํานาจ
อนุมัติของสภาท@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=มีกระผมจะขอปHดอภิปรายและจะขอ
มติต=อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
เปQนเงิน 299,200.-บาท (กองสวัสดิการสังคม) ท=านสมาชิกสภาเทศบาล
ท=านใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ 21 เสียง ครับ

๑๕
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีท=านใดไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ ครับ

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
ญัตติที่ 7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปR
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวดค=าครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร= เปQนเงิน 15,000.-บาท
(กองวิชาการ
และแผนงาน)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ แถลงญัตติต=อสภา ครับ

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

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๖
ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโดนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ=ายเปQนรายการใหม= เพื่อจ=ายเปQนเงินหมวดค=าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร= รายละเอียด
ดังนี้
ค=าโทรทัศน ขนาดจอ 40 นิ้ว
เปQนเงิน 15,000.- บาท
- ความละเอียดหน@าจอ 1920 x 1080 pixels
- ช=องต=อ USB 2 ช=อง,HDMI 2 ช=อง,Composite 1 ช=อง
โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค=าสาธารณูปโภค ประเภทค=าไฟฟJา เปQนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่น
ห@าพันบาทถ@วน)
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด มิอาจซ=อมแซมได@
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วน
ท@องถิ่น พ.ศ.2541 แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก=อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปQน
รายการใหม=ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับญัตติที่ 7.3 มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงค
จะอภิปรายญัตตินี้ เชิญครั บ ถ@าหากว=าไม= มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด
ประสงคจะอภิปราย กระผมจะได@ขอปHดการอภิปราย และจะขอมติต=อที่ประชุม
สภาแห= งนี้ จะได@ ขอมติ ต= อ ที่ ป ระชุ มสมาชิ กสภา เรื่ อง ขออนุ มัติโอนเงิ น
งบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ=ายรายการใหม= หมวด
ค=าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร= เปQนเงิน 15,000.-บาท ของ
กองวิชาการและแผนงาน ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบอนุมัติกับ
ญัตตินี้กรุณายกมือขึ้นครับ

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

๑๗
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาท=านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ ส=วนหนึ่งเข@าห@องน้ําครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปQนอันว=าญัตติที่ 7.3 นี้ผ=านความเห็นชอบอนุมัติต=อสภา นะครับ
ญัตติที่ 7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ=ายและโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.
2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาและถนน
งบลงทุน หมวดค=าที่ดิน
และสิ่งก=อสร@าง เปQนเงิน 4,018,000.-บาท (สํานักการช=าง)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท=านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
แถลงญัตติต=อสภา

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ
ท= า นส มาชิ ก ผู@ ท รงเกี ย รติ ท= า นผู@ เ ข@ า ร= ว มประชุ ม สภ าครั บ กระผ ม
นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต=อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายและโอนเงินงบประมาณรายจ=าย
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๘
ข@าพเจ@ าขอเสนอญั ตติ ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจ= ายและโอนเงิ น
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 จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือ
ถึงวัดพระมหาธาตุ พื้น ที่ไม=น@อยกว=า 6,890.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวน
6,200,000 บาท
แก+ไขเปLน
5) ก=อสร@างปรับปรุงทางเท@าคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือ
ถึงวัดพระมหาธาตุ พื้น ที่ไม=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@าคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนินจากสี่แยกหัวถนนไป
ทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ จํานวน 6,200,000 บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 4,018,000 บาท (รวมเปQนเงิน
ทั้งสิ้น 10,218,000 บาท) โดยโอนลดจากโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท@าพร@อมบ=อพักบริเวณถนนศรีธรรมราช
(จากถนนโรงช@างไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย) จํานวน 4,018,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล=าวเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได@ขอรับงบประมาณจัดสรรไปยังกรมส=งเสริมการปกครองท@องถิ่นในปRประมาณ 2561 แล@ว
เนื่องจากในขณะที่ตั้งงบประมาณได@มีการสํารวจเฉพาะปรับปรุงปูพื้นผิวด@านบนทางเท@า จึง
ทําให@มีพื้นที่จํานวนไม=น@อยกว=า 6,890 ตารางเมตร แต=ปWจจุบันเมื่อได@ทําการสํารวจใหม=หลังเหตุการณน้ําท=วม
พบว=าทางเท@าบริเ วณดังกล=าวเกิดการชํารุดเสียหายตั้งแต=รากฐานไปจนถึ งผิวพื้น ดังนั้นเพื่อให@การดําเนินการ
ปรับปรุงเกิดความมั่นคง แข็งแรง จึงดําเนินการปรับปรุงตั้งแต=รากฐาน ดังนั้นเพื่อไม=ให@เสียโอกาสในการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเปQนผลดีต=อทางราชการจึงขอแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายและ
โอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการดังกล=าว
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส=วน
ท@องถิ่น พ.ศ.2541 แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก=อสร@างที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ=ายเปQน
รายการใหม=ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น และข@อ 29 การแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย
ในหมวดค= าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก=อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก=อสร@าง ให@เปQนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)

๑๙
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุ ณ ครั บ ท= า นเลขานุ การนายกเทศมนตรี ค รั บ สํ า หรั บ ญั ต ติ นี้
เปQนการขออนุมัติ แก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย และ โอน
เงิ น งบประมาณรายจ= า ย ต= อสภาครั บ เพื่ อความชั ด เจนขึ้ น ผมอยากขอให@
ผู@อํานวยการสํานักการช=าง ชี้แจงรายละเอียดต=อสภาอีกครั้ง เพื่อให@ท=านสมาชิก
สภาเข@าใจยิ่งขึ้น เชิญทางสํานักการช=างครับ

นายสถาพร ลักษณะป8ยะ
นายช5างไฟฟKาอาวุโส

กราบเรียนท=านประธานสภา และท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
ผมนายสถาพร ลั กษณะปH ย ะ จากสํ า นั กการช= า ง ผมได@ ขอเรี ย นชี้ แจงในระ
ละเอียดการขอโอนงบประมาณ คือในขณะที่ทางสํานักการช=างได@สํารวจและ
ประมาณราคา ในช=วงก=อนตั้งงบประมาณรายจ=าย ทางสํานักการช=างสํารวจ
พื้ น ที่ พื้ น ผิ ว ทั้ ง หมด เปQ น พื้ น ไม= ร วมถึ ง ฐานราก มาจั ด สรรงบประมาณ แต=

๒๐
หลังจากฝนตกน้ําท=วมได@สํารวจใหม= เกิดความเสียหายหลายส=วน ทั้งพื้นทาง
เท@า คันหินและฐานราก ทําให@ในขณะตอนนี้ต@องปรับปรุงทั้งหมดเลย ทําให@
ปริมาณงานค=าใช@จ=ายสูงขึ้น เราต@องสํารวจใหม=เปลี่ยนแปลงตั้งแต=คันหินทาง
เท@า ตอนแรกเรายังไม=คิดพื้นที่ของทางเท@า ทําให@ค=าใช@จ=ายสูงขึ้นและส=วนหนึ่งที่
เราได@ขอโอนงบประมาณจากถนนศรีธรรมราช ที่เทศบาลตั้งงบประมาณทาง
เท@าไว@ มาถนนราชดําเนิน เพราะทางถนนศรีธรรมราชเราได@ของบประมาณไป
ยั ง กรมส= ง เสริ ม การปกครองส= ว นท@ อ งถิ่ น ซึ่ ง เปQ น โครงการต= อ เนื่ อ ง ที่ ก รม
ส= งเสริ มอนุ มัติ งบอุ ด หนุ น มา ซึ่ งเราลงมื อ ทํ า แล@ ว คื อหน@ า สนามกี ฬ า หน@ า
โรงเรียนอนุบาลและหน@าสวนหย=อม และนี่ก็เปQนโครงการจัดระเบียบทางเท@า
ขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น และทางสํานักการช=างคิดว=าทําแล@วไม=ให@เกิด
ปWญหาในภายหลังต=อไป และประกอบกับเมื่อก=อนทางเท@าที่เราทําตัด Slope
เพื่อให@รถขึ้นจอดทําให@ทางเท@าชํารุดเสียหายหนัก เพราะว=าพื้นทางเท@าเราไม=ได@
เตรี ย มไว@ ใ ห@ ร ถจอด เมื่ อ รถขึ้ น จอดครึ่ ง คั น ทํ า ให@ ท างเท@ า เกิ ด ความเสี ย หาย
ทั้ งหมดเลยครั บ ที่ เ ราขอระยะทาง 7,100.00 ตารางเมตร เพื่ อให@ ล งกั บ
งบประมาณครับ ที่โอนงบประมาณเพิ่มเข@ามา ครับผม ขอบคุณครับ
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

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

นายวิฑูรย$ หัสภาคย$
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับ กราบเรียนท=านประธานสภาครับ ผมขอหารือครับ
ผมว= า จะข@ า มขั้ น ตอนไปนิ ด หนึ่ ง ครั บ ผมว= า สภาเรามี อ ะไรแปลกๆ การที่
ประธานสภาจะสั่งหรือขอ ให@ข@าราชการท=านหนึ่งท=านใดมาชี้แจงเพิ่มเติม ควร
จะเปQนฝGายบริหารดําเนินการที่ร@องขอให@ผู@เกี่ยวข@องตอบครับ มากกว=าที่ท=าน
ประธานสภาร@องขอครับ นี่หารือนะครับ ควรจะเปQนแนวทางตามนี้นะครับ

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

นายสถาพร ลักษณะป8ยะ
นายช5างไฟฟKาอาวุโส

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

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
สมาชิกสภาเทศบาล

เห็นด@วยกับการไม=ให@รถขึ้นจอดครับ อยากนําเสนอท=านนิดหนึ่ง
ครับ ผมอ=านไทยรัฐฉบับวันนี้ ที่ลาวเขาปูฟุตบาทใช@คอนกรีตทั้งนั้นเลยเขาไม=ใช@
ทราย เขาใช@คอนกรีตทั้งนั้นเลย มันจะแข็งแรง ของเราใช@ทรายหรือไม=ครับ

๒๑
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= ขอบคุณมาก
ครับ ขอบคุณมาก

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มี ท= า นสมาชิ ก สภ าท= า นใดประส งคจะอภิ ป รายหรื อ ไม= ค รั บ
ขอบคุณท=านสถาพรครับ ถ@าไม=มีกระผมขอปHดอภิปราย และจะได@ขอมติต=อ
ที่ป ระชุ ม เรื่ อง ขออนุ มัติ แก@ ไขเปลี่ ยนแปลงคํ า ชี้ แจงงบประมาณรายจ= า ย
ประจําปR พ.ศ. 2560 และโอนเงินงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟJาและถนน งบลงทุน หมวดค=าที่
ดินและสิ่งก=อสร@าง เปQนเงิน 4,018,000.- บาท (สํานักการช=าง) ท=านสมาชิก
สภาเทศบาล ท=านใดเห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณายกมือขึ้นครับ

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

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$

ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ

๒๒
รองนายกเทศมนตรี

ท= า นสมาชิ ก สภาผู@ ท รงเกี ย รติ ท= า นผู@ เ ข@ า ร= ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ได@รับมอบหมายจากท=านนายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต=อไปนี้ ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
28 เมษายน 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย ประจําปRงบประมาณ
พ.ศ.2560 งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@ า พเจ@ า ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มัติ แก@ ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แจงเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ= า ย
ประจํ า ปR ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่ อ งจากตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ= า ย ประจํ า ปR ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 หน@ า 154 ข@ อ 3 (3.2) งบลงทุ น หมวดค= า ครุ ภั ณ ฑ ได@ ตั้ ง งบประมาณประเภทค= า ครุ ภั ณ ฑ
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 จาก

๒๓
การตรวจสอบ ปรากฏว=า ตามรายละเอียดคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังกล=าว ยังมีข@อผิดพลาดบางประการ จึงขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ=าย ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน@า 154 ข@อ 3 (3.2) สํานักการประปา งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ
ดังนี้
ข+อความเดิม
3.2) ปW}มสูบจ=ายสารเคมี แบบสูบอัด Diaphragm type ชนิด manual control แบบ Single gead
มอเตอรขับเคลื่อนเปQนชนิดสามเฟส มีกําลังไม=น@อยกว=า 0.75 kw สามารถสูบจ=ายได@ 550 ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน
สูงสุด 6 บาร จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท@องตลาด จํานวน 790,000 บาท
แก+ไขเปLนข+อความใหม5
3.2) ปW}มสูบจ=ายสารเคมี แบบสูบอัด Diaphragm type ชนิด manual control แบบ Single gead
มอเตอรขับเคลื่อนเปQนชนิดสามเฟส มีกําลังไม=น@อยกว=า 0.75 kw สามารถสูบจ=ายได@ 550 ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน
สูงสุด 6 บาร จํานวน 4 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท@องตลาด จํานวน 790,000 บาท
ซึ่ ง การแก@ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ= า ย ประจํ า ปR ง บประมาณ
พ.ศ.2560 งบลงทุ น หมวดค= า ครุ ภั ณ ฑ ได@ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว= า ด@ ว ยวิ ธี ก ารจั ด ทํ 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 ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเป&นอํานาจอนุมัติของ สภาทองถิ่น”
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๒๔
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
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ท=านประธานครับผมเปHดดูใน
รายงานการติดตามผลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน@าที่ 76 หัวข@อที่ 4.2
ครับ ชื่อโครงการติดตั้งเครื่องจ=ายแก‰สคลอรีน รายละเอียดคือเครื่องจ=ายแก‰ส
คลอรีนขนาด 2 กิโลต=อชั่วโมง จํานวน 4 ชุด นะครับ แต=ในญัตตินี้เขียนเปQน
ลิตร ผมไม=ทราบนะครับว=า 2 กิโล ได@กี่ลิตร ข@องใจนิดหนึ่งเรื่องงบประมาณ
ครับ ในหนังสือเขียนว=า 301,460 แต=ในญัตติ เขียนมา 790,000 บาท ครับ
ผมไม=ทราบว=ามันจะขัดกันหรือไม=ครับ แต=จํานวนชุดเท=ากัน 4 ชุด ขอเรียนถาม
เพื่อความชัดเจนนะครับ ไม=ได@จับผิด แต=อาจจะเข@าใจผิดกันครับ ขอบคุณมาก
ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

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

นายสุภัค รัตนพฤกษ$ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

หน@า 76 ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

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

นายสุภัค รัตนพฤกษ$ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

คงจะมีความคลาดเคลื่อนกันนะครับ ผมดูจากรายงานการติดตาม
กับแผนพัฒนาอาจไม=ตรงกันครับ อาจจะมีการสับสนเพราะผมดูจากรายงาน
การติดตามประเมินผล มีแผนงานออกมาชัดเจน แต=งบประมาณไม=ตรงกันเท=า
นั้นเองครับ ขอบคุณครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท=านอื่นประสงคจะอภิปรายหรือไม=ครับ เมื่อไม=มีสมาชิก
สภาเทศบาลท=านใดประสงคจะอภิปราย กระผมจะได@ขอมติต=อที่ประชุมสมาชิก
สภา เรื่อง ขออนุมัติแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ=าย
ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค=าครุภัณฑ (สํานักการประปา)
ท=านสมาชิกสภาท=านใดเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบ
องคประชุม เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาใดไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

๒๕
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 ขอความเห็ นชอบบันทึ กข@อตกลงร=วมมือกั น
จัดทําบริการสาธารณะ เรื่อง การบริ หารจัดการของเสี ยอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม)

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรียนเชิญ ท=านเลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ
ขอบคุณครับท=านประธานครับ เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ
ท= า นสมาชิ ก ผู@ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท= า น กระผมนายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ
เลขานุ การนายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช ได@ รั บ มอบหมายจากท= า น
นายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้ครับ

๒๖

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 และ
องคกรปกครองส=วนท@องถิ่นดําเนินการจัดการปWญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให@เปQนไปตาม Road Map
ซึ่งองคการบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได@รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจากชุมชนในภาพรวม
ของจังหวัด และในปRงบประมาณ พ.ศ.2559 ได@มีการลงนามบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว=างองคการบริหารส=วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชกับองคกรปกครองส=วนท@องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 58 แห=ง
ยังเหลืออีก
126 แห=ง ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังไม=ได@เข@าร=วมลงนามกับองคการบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางองคการบริหารส=วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได@มีหนังสือ ที่ นศ 51009.1/ว 1183 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2560 เพื่อขอความร=วมมือมายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดําเนินการลงนามบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทํา
บริการสาธารณะ เรื่องการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช แต=เนื่องจากตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให@แก=องคกรปกครองส=วนท@องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
กําหนดว=า บันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะฯ จะมีผลบังคับใช@เมื่อสภาองคกรปกครองส=วนท@องถิ่น
ทุกแห=งที่เข@าร=วมโครงการฯ ได@ให@ความเห็นชอบแล@ว
ดังนั้น เพื่อให@สอดคล@องตามนโยบายของจังหวัด “จังหวัดสะอาด” ที่มุ=งเน@นการลดและคัดแยก
ขยะ ณ แหล=งกําเนิดและการจัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยให@มีประสิทธิภาพ ภายใต@ หลักการ 3 RS และ
หลักการประชารัฐ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการ
สาธารณะ เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการพิจารณาแนบท@ายญัตตินี้
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๒๗
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=าลาดเราของเสียของอันตรายไปอยู=
ไม=รู@กี่ตันแล@วครับ นั่นเปQนอนาคตของลูกหลานเราเลยนะครับ เพราะของเสีย
เหล=านี้มันจะซึมเข@าไปในชั้นใต@ดิน ผมเคยคุยกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท=าน
สมนึก นายกเทศมนตรีเก=า เรื่องแบตเตอรี่ หลอดไฟจะให@ผมเอาไปทิ้งที่ไหน
ท= า นบอกว= า ให@ เ ก็ บ ไว@ ที่ บ@ า น ผมบอกว= า มั น ไม= ใ ช= ซึ่ ง เปQ น หน@ า ที่ ข ององคกร
ปกครองส=ว นท@ องถิ่ น ต@องกํ าจั ด ของพวกนี้มัน อยู= ได@ เปQ นพั นปR น ะครับ ถ@ าเรา
กําจัดเราก็ไม=มีเตาเผาที่จะกําจัดของเสียอันตรายเหล=านี้ ทราบมาว=าทาง อบจ.
เขาจะมีหน=วยงานทางรัฐบาลมาจัดเก็บ
แต=เราจะไปส=งยังไง ในเมื่อถัง
ขยะเรายังรวมกันอยู=อย=างนี้ มีบ@างนะครับท=านประธานที่ถังขยะมีหลายสี แต=
ชาวบ@านเขาเอาไปสีละใบเลยนะครับที่บ@าน ผมขอไปให@ชุดหนึ่งครับชาวบ@านขอ
เขาไม=เข@าใจครับ ว=าสีแดงหมายถึงอะไร เราขาดการทําความเข@าใจกับเขานะ
ครั บ ท= า นประธาน เราต@ อ งทํ า ความเข@ า ใจกั บ ชาวบ@ า นให@ ม ากขึ้ น ครั บ ท= า น
ประธาน ให@ ป ระธานชุ ม ชนให@ ไ ปทํ า ความเข@ า ใจมากมาย ไม= ใ ช= เ ฉพาะขยะ
อันตราย ขยะเปRยกก็เช=นเดียวกัน น=าสงสารคนขนขยะนะครับ สกปรกจริงๆ ซึ่ง
ขยะมีมาก ถังเรา 4 สี เทรวม มันก็มีค=าเท=ากันครับ ผมอยากฝากท=านประธาน
ไปยังฝGายบริ หารว=าการขนขยะเหล=านี้ ต@องมีความละเอียด แบตเตอรี่ก็เยอะ
หลอดไฟก็เยอะ ซึ่งเปQนของเสียที่อยู=ได@เปQนพันปRนะครับ ผมฝากไว@แค=นั้นครับว=า
ต@องเร=งด=วนนะครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท=านอื่นจะอภิปรายหรือไม=ครับ เชิญท=านวิฑูรย
หัสภาคย ครับ

นายวิฑูรย$ หัสภาคย$
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
กระผมนายวิฑูรย หัสภาคย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจาก
เขต 4 ท=านประธานครับ เรื่องขยะเปQนเรื่องใหญ= เปQนภารกิจหลักๆ ถือว=าเปQน
ความโชคดีของเราครับ ผมดีใจ ผมเองไม=รู@จักท=านผู@ว=าหรอกครับ แต=นับว=าเปQน
โชคดี ที่ท=านผู@ว=าหยิบเรื่องนี้มาเปQนประเด็น ซึ่งเราเฝJารอมานานพอสมควร ให@
เรื่องนี้เปQนวาระต@นๆของการประชุมของจังหวัด ที่จะผลักดันให@เปQนประเด็นใน
ระดับประเทศให@ได@ จังหวัดนครศรีธรรมราชเปQนลําดับที่ 4 ของประเทศ ที่
เปQนจังหวัดสกปรก ไม=น=าจะภูมิใจในลําดับต@นๆ ของประเทศตรงนี้เลยครับ ซึ่ง
หากพู ด ถึ ง ขยะ เขาจะมองว= า เปQ น ขยะของเทศบาล ทั้ ง ที่ มี ถึ ง 56 องคกร
ปกครองส=วนท@องถิ่นที่ขนขยะจากนอกเมืองมาในเมือง จริงๆ ผมเองอยากให@
ทางกองอนามัยถ@าเปQนไปได@ การทํา MOU กับ อบจ. ก็เปQนส=วนหนึ่งนะครับ ซึ่ง
ควรจะมี เปQ น หน=ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบ เทศบาลจะแบกภาระเกิ น ตั ว ควรจะมี
หน=วยงานที่มีงบประมาณที่เกี่ยวข@องกับความเปQนอยู=ของประชาชน โดยเฉพาะ
การจัดเก็บภาษีมาจากทุกหัวระแหง มาอยู=ในท@องถิ่น เช=น อบจ. ทั้งที่เทศบาล

๒๘
จัดเก็บภาษี จัดเก็บค=าขยะได@นิดเดียว แต=ต@องแบกภาระขยะเปQนภูเขา ส=วนหนึ่ง
การที่ อบจ. เข@ามาช=วยจัดการ อบจ.ทําแต=มันยังไม=ครอบคลุมเท=าที่ดูเฉพาะ
ขยะที่เปQนสารพิษ อย=างที่ท=านประธานสภาอภิปรายเมื่อกี้ครับ เปQนคําถาม ขยะ
3 ถังเทรวมกัน มันก็ไม=มีประโยชนอะไร ผมแยกขวดไว@ถังหนึ่ง ขยะเปRยกไว@ถัง
หนึ่ง ขยะอินทรียไว@ถังหนึ่ง ถึงเวลารถไปเก็บก็เทรวมกันในรถคันเดียวกัน มันก็
ไม=มีประโยชนอะไรครับ สุดท@ายมันเปQนการสร@างจิตสํานึก สามัญสํานึกในการ
คัดแยกขยะเท=านั้น เพราะฉะนั้นวันนื้ที่ อบจ.เข@ามา ขยะที่เปQนสารพิษในเมือ
ของประชาชน ถ@าในโรงพยาบาลเราคัดแยกง=าย สถานที่ราชการเราคัดแยกง=าย
มันจะมีถังใดถังหนึ่ง แต=ในครัวเรือนผมไม=ทราบนะครับว=าท=านมีแนวที่จะปฏิบัติ
แล@วหรือไม= เราไม=ทราบนะครับ ในขณะที่เราเองเปQนเทศบาล เปQนการสอบถาม
แทนประชาชนว=าที่การที่เราไปทํา MOU กับองคการบริหารส=วนจังหวัด เรา
จะเริ่ มต@ น ในการจั ด การกั บ ขยะสารพิ ษเหล= า นี้อย= า งไร ขยะเหล= า นี้ มากมาย
มหาศาลกลายเปQนขยะเทศบาลเพราะอยู=ในเขตเทศบาล แต=สุดท@ายมันก็เกิดมา
จากมือของทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แต=ละคนก็ผลิตขยะกันทั้งนั้น
แหละครับ พอมากองที่เทศบาลก็เปQนปWญหาของเทศบาล ทีนี้ก็พอจะเห็นทาง
อยู=บ@างว=าเราจะแก@ไขปWญหาอย=างไร อยากให@ทางฝGายบริหาร มาชี้แจงว=าแนว
ทางการจัดเก็บ 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 ผม
อยากฝากท=านประธานไปยังฝGายบริหาร คือผมไปสอบถามชาวบ@าน ว=ามีคนมา
แอบทิ้งในเขต ผมอยากฝากว=าถ@าเปQนแบบนี้คนงานเราเหนื่อยมากได@เงินน@อย
นิด ผมแจ@งตลอด เขาก็เก็บตลอด ผมอยากฝากว=าให@มีคนตรวจจับ ติดตาม เช=น
ถ@านอกเขตเข@ามาทิ้ง ควรมีการตักเตือนเขา เขาควรจะไปทิ้งที่ท=าลาด แต=เขาไม=
อยากเสียเงิน แอบมาทิ้งหลังอาชีวะ หลังเสมาเมือง หลังเทคนิค บริเวณที่เปQน
จุดอับ เปQนเรื่องจริงครับ พอเก็บคืนนี้ รุ=งเช@าเต็ม เรื่องจริงครับ ถ@าเราลองไม=
เก็บสักสองวันไม=มาครับ ไม=เก็บไม=ได@ ไม=ใช=ไม=เก็บขยะ จริงๆ เก็บครับ ผมเคย
ขั บ รถตามไปถึ ง หั ว ถนน ถ@ า กองสาธารณสุ ข ไม= ตั้ ง คนตรวจจั บ เอง ก็ ใ ห@ ที ม
คุณสัญชายช=วยตรวจดูครับ ไม=เก็บไม=ได@ครับ เพราะคนด=า สท. ด=านายก ด=า
เทศบาลว=าไม=เก็บ มะพร@าวนิผมไม=ยอมไปนานแล@ว เอามาเปQนรถกะบะ ขายดี
ขายหมด เปลือกมะพร@าวก็ทิ้งไว@แถวๆนั้นละครับ ผมเคยไปว=าเขา เขาก็โกรธละ
ครับ ผมถือว=าท=านมาขายได@ท=านก็ต@องเอากลับไปด@วยได@ครับ ผมบอกพี่น@อง
ประชาชนครับว=าเรื่องขยะเปQนเรื่องใหญ= วันก=อนที่หน@าตลาดลี ในสระ ในคูที่น้ํา
ไม=ไหลเพราะอะไรครับ เพราะมะพร@าวเขียวมันจมครับพอขุดขึ้นมามะพร@าว
ทั้งนั้นครับ ที่น้ําไม=ไหล เราควรมีเจ@าหน@าที่มาคอยตรวจดูแล ขยะที่เข@ามาทิ้งใน
เขต ที่ เ ข@ ามาแอบทิ้ งไม= ไปทิ้ งทุ= งท= า ลาด ตัด ต@ น ไม@ ก็เ หมื อนกั น ครับ แจ@ งมายั ง

๒๙
เทศบาล เทศบาลเราเก็บให@ทั้งบ@านไปเลยครับ อย=าตัดทีละกิ่ง 2 กิ่ง เทศบาล
เก็บให@ครับ ผมเชื่อเหลือเกินครับว=าเทศบาลเราไม=เก็บค=าใช@จ=าย ขอบคุณมาก
ครับ
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 กับองคการ
บริหารส=วนจังหวัด เรื่องขยะที่มีปWญหามานานนม ตั้งแต=ปR 2528มันติดขัดอยู=
เรื่อง พรบ.ของกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่ดินครับ ผมเองก็ได@เร=งดําเนินการให@
แล@วเสร็จ แล@วนําเสนอกระทรวงมหาดไทย กระผมคาดว=าสิ้นเดือนมิถุนาน=าจะ
แล@วเสร็จ และจะดําเนินการเสนอกระทรวงมหาดไทยในเดือน กรกฎาคม ผม
ไปคุยกับผู@ว=ากับท@องถิ่นจังหวัด มีการประชุมกันทุกอาทิตย ภาระหน@าที่ของ
ทางจังหวัดและเทศบาลน=าจะเสร็จภายใน 25 มิถุนายนเปQนต@นไป ผมได@รับ
ปากท= า น แม= ทัพ อาทิต ยที่ แล@ ว ที่ส นามบิ น เราได@ คุย หารื อกั บ ผบ.41 ด@ ว ย
เรียบร@อย คาดว=าเมื่อเรารับฟWงความคิดเห็นของประชาชนเสร็จ เรื่องที่ดินเสร็จ
หรือไม=เสร็ จก็ต@ องออกระเบียบขึ้นมา หรื อทํา TOR ขึ้นมา อย= างหนึ่ งก็ให@
คณะกรรมการประกอบด@วย ท=านรองไสว เขียวจันทร ท=านปลัดเทศบาล ตั้ง
มาชุดหนึ่ง เพื่อแก@ไขปWญหาตรงนี้โดยตรง ส=วนหนึ่งอยากเรียนเพิ่มเติมว=าตามที่
ท=านสท.คํานวน ขยะแอบทิ้งก็มีจริงนะครับ มาลักลอบทิ้งตามที่ท=านพูดภาษา
ลูกทุ=งจอมยุทธ ก็คือมักง=าย ทําอะไรก็แล@วแต=นึกแต=ประโยชนของตนเอง ไม=
นึ กถึ งส= ว นรวม ในเขตตั ว เองไม= ทิ้ง ถ@ า ทิ้ งอาจจะเสี ย ค= า ขยะเพิ่ มเติ ม แต= ม า
ลักลอบทิ้งขยะตรงนี้ตามที่ท=าน สท.คํานวน พูด ผมก็ไม=ค=อยสบายใจ ถ@าให@เรา
กําชั บเรื่องนี้ กัน โดยตลอดโดยให@ ท=า น ผอ.สมพร ท= านสัญ ชาย นํา ลูกน@องไม=
ตรวจจับผมว=ามันเสียเวลามหาศาลครับ แต=จะต@องดูแลกันต=อไป วันนี้เราควร
สร@างจิตสํานึก ให@ได@ ว=าน=าที่มันเปQนอย=างไร อันนี้ครับที่เราเปQนห=วงกันในเรื่อง
ความเปQนระเบียบเรียบร@อย นิสัยของคนไทยส=วนหนึ่งนะครับไม=ใช=ทั้งหมด และ
อีกอย=างหนึ่งผมคุยกับท=านอัศวิน ขวัญเมือง นะครับวันนั้นได@คุยกัน ผมคิดว=า
เรื่องกิ่งไม@ เราจะทําเหมือน กทม. คนของเราออกเก็บทุกวันก็จะเสียเวลากับ
งานอื่นเปQนอย=างมาก เราจะประกาศ และจะคุยกันในคณะกรรมการขยะของ
เทศบาลของเราในเทศบาลว=า ขอเปQนวันพุธ ได@หรือไม= ท=านตัดกิ่งไม@หรือทํา
อะไรก็แล@วแต= ขอสักวันได@หรือไม=เปQนวันพุธท=านจะตัดกิ่งไม@อะไรก็มาวางไว@เรา
จะออกเก็บ ซึ่ง กทม.ทําตรงนี้ได@ผลมาแล@ว ผมคิดว=าจะดําเนินการโดยไว จะ
แก@ปWญหาตรงนี้ได@พอสมควร ผมขอเพิ่มเติมเท=านี้ครับ ขอบคุณครับ จะให@ท=าน
ผอ. สมพร ชี้แจงเพิ่มเติมตามที่สมาชิกสงสัยว=าเปQนอย=างไร ครับ

นายสมพร กาญจนโสภาค
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

กราบเรียนท=านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท=านหัวหน@าส=วน
ราชการ คณะผู@บริหารที่เคารพทุกท=านครับ กระผมกราบเรียน ขอตอบญัตติ
ตามที่ สท.มีความสงสัย คือจริงๆ โครงการจังหวัดสะอาด เปQนโครงการของ

๓๐
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปQนโครงการตามแผนแม=บทต@องการลดขยะลงมาอย=าง
น@อยให@ลดลง 5 เปอรเซ็นต คือการนําขยะที่ใช@ประโยชนได@กลับมาใช@ประโยชน
ตามหลัก 3 RS บวกประชารัฐ คือ Reuse, Recycle, Reduce ตาม
หลักการนํามาใช@ให@เกิดประโยชน ประชารัฐก็คือ การที่ภาครัฐ องคกรปกครอง
ส=วนท@องถิ่น โรงเรียน และก็ชุมชนเข@ามามีบทบาทมีส=วนร=วมในการกําจัดขยะ
ให@ได@ตามเปJาคือ 5 เปอรเซ็นต ตามที่ได@วางเปJาหมายไว@ และโครงการคัดแยก
ขยะ 4 ประเภท ก็เปQนส=วนหนึ่งของโครงการ 3R ประชารัฐ เทศบาลเองก็ได@
ดําเนินการมาสักระยะแล@ว จะเห็นว=ามีถังขยะแยกประเภทสีอยู=ประมาณ 200
ชุด ซึ่งมีความจําเปQนจะต@องดําเนินการในชุมชนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ได@เริ่ม
ดําเนินการประชาชนคงจะเห็นบ@างแล@วว=าเราเริ่มมีการคัดแยกขยะ แต=จะคัด
แยกถูกหรือไม=นั้น อาจเปQนปWญหาอยู=เล็กน@อย สําหรับการประชาสัมพันธของ
เทศบาลก็ได@มีการดําเนินการไปอย=างน@อย 3 ช=องทาง คือ คัทเอาท สถานีวิทยุ
รถประชาสัมพันธ จะตอบในส=วนขยะอันตราย ที่รวมอยู=กับขยะทั่วไป ซึ่งมีอยู=
ประมาณ 3 เปอรเซ็นต พวกนี้จะมีอันตรายมากตามที่ท=าน สท.ได@อภิปรายไว@
มันมีพวกแบตเตอรี่ หลอดไฟ ถังน้ํามันที่ใช@หมดแล@ว พวกนี้จะเปQนขยะอันตราย
ผมจะให@เขาคัดแยกขยะเหล=านี้ไว@ แยกออกมา แล@วเทศบาล จะจัดรถขยะคัน
เล็ ก ออกเก็ บ ทุ ก วั น พุ ธ ทุ ก สั ป ดาห ถึ ง แม@ จ ะมี ข ยะอื่ น ปนอยู= ก็ ต ามเราให@
พนั กงานคั ด แยกขยะเหล= า นี้ ออกมา ไปรวมไว@ ที่ทุ=งท= า ลาดซึ่งเตรี ย มสถานที่
จัดเก็บไว@แล@วประมาณ 100 ใบรองรับขยะพวกนี้ไว@ เมื่อเราทํา MOU กับ
อบจ. แล@ ว อบจ.ก็ ได@ รั บ มอบหมายจากทางจั งหวั ด ให@ เ ก็ บ ขนขยะพวกนี้ ไ ป
ทําลาย ซึ่งภาคใต@เราไม=มีสถานที่ทําลายขยะเหล=านี้ ซึ่งต@องนําไปกรุงเทพ ซึ่ง
เขาจะรวมทุกที่ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อได@ปริมาณพอที่จะจัดรถ
นําไป กทม. ทาง อบจ.ก็จะดําเนินการในเรื่องการขนส=งไปกําจัดที่โรงงานแถว
เทวะ ซึ่งในการดําเนินการก็จะรอจังหวัด อบจ.ก็ขนไปเที่ยวหนึ่งแล@วครับ ใน
รอบที่ 2 ถ@าเราทํา MOU เรียบร@อยของเราคงจะมีไปบ@างครับ ขอบคุณครับ
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท=านเคารพ อิสสระไพบูลย ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย$
สมาชิกสภาเทศบาล

ท=านให@ทิ้งถังขยะสีแดง ถังขยะสีแดงมีน@อยมาก ถนนกะโรมมีน@อย
มากครับ ผมขั บผ=า นไม=เ ห็นสั กใบ แล@ วจะทิ้ งตรงไหน ถ@ าจัดซื้ อก็ขอให@ จัดซื้ อ
เร็ ว ๆ นะครั บ ให@ ป ระธานชุ ม ชนบอกว= า ทิ้ ง ตรงนี้ น ะหลอดไฟ ทิ้ ง ตรงนี้ น ะ
แบตเตอรี่ ผมขอแค=นั้นละครับ บางครั้งขับผ=านไม=เห็นเลยถังสีแดง นะครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท=านอื่นอีกหรือไม=ครับ เชิญท=านวิทูรย หัสภาคย

นายวิฑูรย$ หัสภาคย$
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับ
กราบเรียนท=านประธานสภาที่เคารพ กระผมวิฑูรย หัสภาคย
ขอบคุณท=านผู@อํานวยการกองอนามัยครับ ท=านสมพร ก็ส=วนหนึ่งนะครับ ผม
อยากฝากอีกส=วนหนึ่ง นั่นเปQนแนวทางปฏิบัติเราอาจไม=ได@ 100 เปอรเซ็นต

๓๑
ของการเริ่มต@นโครงการต=างๆ แต=อย=างน@อยๆ ผมเห็นว=าเรามีสื่อบุคคล อย=าง
น@อยๆ เรามีสถานศึกษา มีโรงเรียนถึง 9 โรงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผมอยากให@โรงเรียนปลอดขยะเปQนโครงการหลักๆเปQนโครงการนําร=องในการ
ปลูกจิตสํานึก ผมว=าในวัยเรา 50 อัพ นิน=าจะลืมแล@วละครับ แต=วัยเด็กๆ ชั้น
ประถม ชั้นอนุบาล ถ@าเราปลูกฝWงในโรงเรียน ผมมีโอกาสได@คุยกับ ท=าน ผอ.
โรงเรียนบางโรงว=าเปQนไปได@หรือไม=ที่จะขึ้นปJายปลอดถุงพลาสติก ห=อข@าวใส=
กล=องมากินกัน น=าจะเปQนโครงการนําร=อง น=าจะเปQนสื่อบุคคลได@อย=างดี ผมถือ
ว=าโรงเรียน 9 โรงนักเรียนเยอะ เปQนการประชาสัมพันธได@อย=างดี นําเรียนเสนอ
ไปอย=างนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสมพร กาญจนโสภาค
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

สําหรับโรงเรียนก็เปQนเปJาหมาย เปQนส=วนหนึ่งของนโยบายครับ
ผมได@นําถังขยะไปวางไว@ ขณะนี้อย=างน@อยมีโรงเรียนละ 1 ชุดหรือ 2 ชุด และ
ได@มีหนังสือไปยังโรงเรียนเพื่อตั้งธนาคารขยะมูลฝอยของแต=ละโรงได@แจ@งผ=าน
สํานักการศึกษาไปเรียบร@อยครับผม

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับญัตตินี้ใช@เวลากันพอสมควร เมื่อไม=มีสมาชิกสภาท=านใดจะ
ประสงคอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอปHดอภิปราย และจะขอมติต=อที่ประชุม เรื่อง
ขอความเห็นชอบบันทึกข@อตกลงร=วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ เรื่อง การ
บริ ห ารจั ด การของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม) ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดเห็นชอบในญัตติ
นี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 22 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ไม=เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล

เปQนอันว=าในญัตติที่ 7.6 นี้ ท=านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

๓๒
ประธานสภาเทศบาล

จํานวน 22 ท=าน
ญัตติที่ 7.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายการจัดการศึกษาให@
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@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ให@แถลงญัตติต=อที่ประชุมสภาดังจะกราบเรียนดังต=อไปนี้

๓๓
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@รับการ
ดูแล และพัฒนาก=อนเข@ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร=างกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปWญญา
ให@สมกับวัย” โดยส=งเสริมและสนับสนุนให@องคกรปกครองส=วนท@องถิ่น และภาคเอกชนเข@ามามีส=วนร=วมในการ
ดําเนินการด@วย เปQนผลให@โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่จัดการศึกษาระดับก=อนประถมศึกษา
(ชั้นอนุบาล 1 – 2) หรืออนุบาล 2 ปR จัดการศึกษาไม=เปQนไปตามบทบัญญัติดังกล=าว
ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบ การขยายการจัดการศึกษาให@เปQนระดับก=อนประถมศึกษา(ชั้นอนุบาล
1 – 3) หรืออนุบาล 3 ปR ดังกล=าว
โดยถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง
คําสั่งหัวหน@าคณะรักษาความสงบแห=งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให@จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปR โดยไม=เก็บ
ค=าใช@จ=ายข@อ 1 วรรค 2 แผนการศึกษาแห=งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และหนังสือสั่งการกรมส=งเสริมการ
ปกครองท@องถิ่น ด=วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 424 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 อ@างถึงหนังสือกรมส=งเสริม
การปกครองท@องถิ่น ที่ มท 0893.3/ ว 2874 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรื่องการจัดตั้ง การรวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองส=วนท@องถิ่น กําหนดให@
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานจะต@องได@รับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองส=วนท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๓๔
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท=านสมาชิกสภาเทศบาล ท=านใดประสงคจะอภิปรายขอเชิญ
กรุณายกมือครับมีหรือไม=ครับ ถ@าหากว=าไม=มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด
อภิปราย ผมขอปHดอภิปราย กระผมจะได@ขอมติต=อที่ประชุมต=อไป
ขอมติ
ที่ประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายการจัดการศึ กษาให@เปQ นระดั บก=อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 – 3) หรืออนุบาล 3 ปR (สํานักการศึกษา) ท=าน
สมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 21 เสียง ครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ไม=เห็นชอบกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายประสิทธิ์ วงศ$พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม=มีครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปQนอันว=าที่ประชุมแห=งนี้ให@ความเห็นชอบ นะครับ

ท=านสมาชิกท=านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

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

ขอเชิญท=านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ

นายเอกรินทร$ ระเบียบโอษฐ$
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ท=านประธานที่เคารพ กระผมนายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
กระผม ได@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ให@แถลงญัตติต=อ
ที่ประชุมสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้

๓๕
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 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให@กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด@วยแปลงที่ดินระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 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

สวน

5.

154945

723

201150

0-0-20.2

ปJอมยาม ปJายโครงการ

ลานกีฬา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยการพัสดุของหน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถิ่นพ.ศ.
2535 และแก@ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558 ข@อ 9 ในกรณีที่มีผู@อุทิศพัสดุให@เปQนกรรมสิทธิ์แก=หน=วยการ
บริหารราชการส=วนท@องถิ่น หรือให@สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให@เปQนผู@ดูแลพัสดุนั้น ถ@าการกระทําดังกล=าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได@ต=อเมื่อได@รับความ
เห็นชอบจากสภาหน=วยการบริหารราชการส=วนท@องถิ่น
ฉะนั้ น การขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เพื่ อ ใช@ ใ นกิ จ การสาธารณะ โครงการบ@ า นเอื้ อ อาทร
นครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) ตั้งอยู=ถนนสะพานยาว ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต@อง
ได@รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจะสามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ณ
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได@
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๓๖
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด ประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้
มี ห รื อ ไม= ค รั บ ถ@ า หากไม= มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท= า นใดประสงคอภิ ป ราย
ผมจะขอปHดอภิปราย และขอมติต=อที่ประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขอรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช@ในกิจการสาธารณะ (สํานักการช=าง) ท=านสมาชิกสภา
เทศบาลท=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
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ

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@รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ให@แถลงญัตติต=อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต=อไปนี้

๓๗
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 เพื่อใช@
ประโยชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และกิจการอื่นของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงคขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน
แปลง “ดอนหั วเล” ซึ่ ง ที่ ดิ น ดั งกล= า วตั้ งอยู= หมู= ที่ 2 ตํ า บลนาเคี ย น อํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 17226 ที่ดินเลขที่ 49 ซึ่งตั้งอยู=บริเวณด@าน ทิศ
เหนือของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ=งท=าลาด) ซึ่งปWจจุบันยังมิได@มีหน=วยงานใดขอใช@ที่ดินดังกล=าว แต=
อย=างใด
ดังนั้น เพื่อให@เปQนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข@อง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได@
ประสานให@สํานักงานที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดําเนินการรังวัดเพื่อดําเนินการขอใช@และขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล” ให@ถูกต@อง ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชได@มาทําการ
รังวัดที่ดินแปลง “ดอนหัวเล” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได@เนื้อที่ดิน จํานวน 133 ไร= 1 งาน
57 ตารางวา และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประสงคจะขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนแปลง
“ดอนหัวเล” จํานวน 133 ไร= 1 งาน 57 ตารางวา เพื่อใช@เปQนสถานที่ดําเนินการโครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และกิจการอื่นของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดของโครงการที่ได@แนบมาพร@อม
ญัตตินี้ เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได@รับขยะจากหน=วยงานอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นํา
มาร=วมกําจัด จึงทําให@มีปW ญหา ในเรื่องสถานที่ที่ใช@กําจัดขยะมู ลฝอยซึ่งมีเ พิ่มขึ้นทุกปR หากไม=ดําเนินการแก@ไข
ปWญหาดังกล=าวจะสร@างความเดือดร@อนให@กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความ
เห็นชอบต=อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อดําเนินการขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน
แปลง “ดอนหัวเล” ตั้งอยู=ที่ หมู=ที่ 2 ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
และขอความเห็นชอบขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล=าวกับสภาองคการบริหารส=วนตําบลนาเคียนต=อไป
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด@วยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตให@ทบวง
การเมื อ งใช@ ที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อ ประโยชนในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ.2541 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว=าด@วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาประโยชนในที่ดิน
ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
ขอได@โปรดนําเสนอต=อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต=อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ผู@เสนอ

๓๘
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท=านใดประสงคจะอภิปรายญัตตินี้
มีหรือไม=ครับขอเชิญครับ ถ@าหากไม=มีสมาชิกท=านใดประสงคจะอภิปรายใน
ญัตตินี้ ผมขอปHดอภิปราย และจะขอมติต=อที่ประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ขอใช@และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล” (สํานักการ
คลัง) ท=านสมาชิกสภาเทศบาลท=านใด เห็นชอบอนุมัติญัตตินี้ กรุณายกมือขึ้น
ครับ

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

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=อแตก
น้ําหล=นที่ปลายท=อเลยจริงหรือไม= แล@ววันนั้นเขาบอกผมนะครับว=ารถดับเพลิง
ของเราลากกลับนะครับ รถเสียครับ จริงหรือไม=ผมฝากว=า ลากกลับรถเสียจริง
หรือไม= แล@วเขาก็ฝากมาว=าปWจจุบันไม=เห็นรถดับเพลิงของเราออกวิ่ง ออกซ@อม
นานแล@ว ครับผมฝากฝGายบริหารไปถึงส=วนที่เกี่ยวข@องด@วยว=า รถดับเพลิง ถ@า
เปQนเราไฟไหม@ฉีดบ@านเราแล@วเสียนะครับ ผมว=าความรู@สึกหนักหน=วงพอสมควร
นะครับ ผมอยากจะฝากว=าเราควรทําให@พร@อมอยู=เสมอ ติดเครื่อง วอรม ไม=ว=า
อุปกรณหรืออะไรก็ตามนะครับ ผมก็พูดกับเขาว=าของเหล=านี้มันเปQนเครื่องยนต

๓๙
มันอาจเกิดอุบัติเหตุได@ เขาเข@าใจ ไม=ได@พูดตําหนิอะไรนะครับ แค=ฝากว=าควรจะ
เตรียมพร@อมเสมอ และช=วยตอบผมด@วยครับว=าวันนั้นรถเสีย ลากกลับจริงหรือไม=
ท=อแป‹ปที่ลากไปฉีดน้ําแตกจริงหรือไม= 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 ผมติดตามมาโดยตลอด
ผมขอรับผิดชอบไว@ทั้งหมด ผมเชื่อว=าข@อบกพร=องมันมีน@อย เพราะว=าวันนี้เรา
สามารถแยกเครื่ อ งมื อ ดั บ เพลิ ง รถดั บ เพลิ ง ไปไว@ ต ามเขตต= า งๆ เขต 1
หลังสาธิตเพชรจริก เขตใจกลางก็อยู=ที่เทศบาล และอีกส=วนหนึ่งที่พัฒนาการคู
ขวาง ทุ ก ท= า นก็ ท ราบกั น อยู= และที่ จ ะเปH ด ในอี ก ไม= กี่ วั น ที่ เขต 4 ดํ า เนิ น
โครงการไปเรียบร@อยแล@ว ผมขอบอกกับท=านทั้งหลายว=า ว=าการพูดไปก็พูดไป
ได@ครับ แต=ทําให@เราเสียหาย จริงบ@างไม=จริงบ@าง ส=วนมากก็ไม=ค=อยจะจริงครับ
ทํ าให@ เ ราได@ เ กิ ด ความเสี ย หาย ผมว= า เอาอย= า งนี้ แ ล@ ว กั น นะครั บ ท= า นจํ า ลอง
เหตุการณขึ้นมาสักที่ ตรงไหนก็ได@แล@วเอาความพร@อมของเทศบาล ว=าท=านไป
จุดไฟกลางทุ=งนาแล@วเดี๋ยวผมจะวิ่งไปให@ดู ผมจะสั่งการให@ดูซิครับว=าเราพร@อม
ขนาดไหน ไม=เกิน 5 นาที ถึงทุกรายครับ เมื่อเกิดเหตุขอบคุณผู@สั่งการทั้งหลาย
โดยเฉพาะหัวหน@าฝGายบรรเทา แม@แต=คุณสัญชายเองก็ช=วยเหลือเรื่องนี้มาโดย
ตลอด และก็กําชับโดยตลอดแม@เวรยามเฝJาโทรศัพท ก็ให@ปฏิบัติหน@าที่ เฝJาอยู=
ตลอดครับ เรื่องนี้เปQนเรื่องที่สําคัญปWญหาที่เกิดตอนนี้คือ เรายังไม=มีรถที่สูงมาก
ถึง 20 ชั้น แต=ถ@า 12 เมตร 18 เมตร เราก็พอมีพร@อมอยู=ครับ ขอขอบคุณท=าน
สท.คํานวน ผมจะตรวจสอบให@ อีกครั้ง เราใส=น้ําไว@ครึ่งถังตลอดครับ สแตนบาย
อยู=ตลอด ฝTกตลอดที่สนามหน@าเมือง พนักงานของเราพร@อมมาก แต=บางครั้งคน
พูดอาจจะไม= เห็นครับ เพราะไม=ได@ ซ@อมกลางวั น กลางวันโรงเรียนเปHด รถจะติ ด
ตํารวจยังชมว=าเรามีความพร@อม แต=กระผมจะไม=ลืมส=วนนี้ จะตรวจสอบอีกครั้ง
ครับ ว=าข@อเท็จจริงเปQนอย=างไร เทศบาลของเราตอนนี้ไม=ว=าเรื่องอะไรก็เริ่มดีขึ้น
ครับท=านประธาน เรื่องขยะก็ดีขึ้นท=าน ผอ.สมพร ท=านรองไสว กําชับช=วยดูแล
เรื่องน้ําประปา ท=านรองสมเธียร หรือผู@เกี่ยวข@องทั้งหมดช=วยดูแลทําเพื่อส=วนรวม
ในส=วนรถดับเพลิง สถานีดับเพลิง ก็ต@ องขอขอบคุณผู@ที่ดูแล ท=าน สป. ท=านยง
ยุทธ ท=านรักษาการที่ดูแลเอาใจใส=เรื่องนี้เปQนอย=างดี ให@ความสําคัญกับเรื่องนี้เปQน
อย=างดี ที่ท=านสอบถามมาผมจะไปติดตามเรื่องนี้อีกทีหนึ่งครับ ผมขอยืนยันครับว=า
เราพร@อมอยู=เสมอครับ ขอบคุณท=านประธานครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญ ท=านสุภัค รัตนพฤกษขจร ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ$ขจร

เรียนท=านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร

๔๐
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิ กสภาเทศบาลเขต 3 ครั บ ท= านประธานครั บ เปQ นที่ ทราบกั นดี ในเดื อน
ตุลาคม เปQนเดือนที่ประชาชนชาวไทยมีจะงานสําคัญ คืองานถวายพระเพลิง ท=าน
ประธานครับ ทางรัฐบาลได@มีกําหนดแจ@งครับเรื่องปลูกดอกไม@สีเหลือง ปลูกดอก
ดาวเรือง โดยเริ่มปลูกในเดือน สิงหาคม ซึ่งจะไปบานในเดือนตุลาคม ผมได@เรียน
ให@ กับผู@ หลักผู@ ใหญ= บางท= าน ข@าราชการบางคน ว=าให@ นั กเรี ยนช= วยกันปลู กดอก
ดาวเรือง ในเดือนสิงหา เพื่อให@ไปออกดอกในเดือนตุลาคม เปQนไปได@หรือไม=ครับที่
หน=วยงานที่เกี่ยวข@อง ผมขอหารือไว@ตรงนี้ครับ โรงเพาะชําเทศบาลไม=ทราบว=ายังมี
อยู=หรือไม=ครับ อย=างน@อยๆ เราก็มีกําลังนักเรียนอยู=ร=วมหมื่นคนที่จะช=วยกันเพาะ
ดอกดาวเรืองเราจะทําให@เทศบาลของเราเปQนสีเหลืองทั่วทั้งเขตเทศบาล ขอบคุณ
มากครับ

นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท=านสุภัค รัตนพฤกษขจร ครับ เปQนที่ทราบกันอยู=ว=า
ในวั น ที่ 26 ตุ ล าคม จะมี ก ารถวายพระเพลิ ง พระศพ พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ@าอยู=หัว ท=านนายกมีอะไรจะแถลงปHดท@ายหรือไม= เพราะ
น=าจะเปQนเรื่องสุดท@ายแล@วครับ ขอเชิญท=านนายกเทศมนตรีครับ

ผศ.เชาวน$วัศน$ เสนพงศ$
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณท=านประธานสภาครับ ผม ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต@องขอขอบคุณท=าน สท. ทุกท=าน เมื่อ
ครู=ท=านสุภัค และขอเตือน ผมขอย้ํากับท=านประธานสภาและสมาชิก
ผู@
ทรงเกียรติ ว=าได@ดําเนินการสั่งการไปทุกกรณีเรียบร@อยแล@ว กังวลอยู=
นิด
เดียวว=าเมล็ดพันธุของดาวเรือง และต@นกล@าของดาวเรืองจะหาได@ทันหรือไม=
เพราะทั้ ง ประเทศ และกํ า ชั บ ท= า นรั กษาการ ผอ.สํ า นั กการช= า ง ผ= า นไปยั ง
ปลัดเทศบาล ที่รักษาการอยู= ท=านรองสมเธียร และคุณแหม=มผู@ดูแลเรื่องนี้อยู=
และกําชับให@รองมนัส ดูแลเพิ่มเติม ผมว=าสี่ห@าคนนี้ก็พอที่จะเปQนกําลังได@อยู=
กํ า ชั บ ผอ.กองสวั ส ดิ การให@ ป ระชุ ม ประธานชุ มชน ฝG า ยที่ เ กี่ ย วข@ องประชุ ม
ประธานชุมชน แล@วทางผู@บริหารจะนําไปชี้แจง ในส=วนตรงนี้
ในวันที่
12 สิ งหาคม จะเริ่ มเพาะ คาดว= าในเขตเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จะ
เหลื องไปทั้ งเมื อง อยากให@ ป ระชาชนมี ความสุ ขกั บ จิ ตใจที่ เ ปQ น ส= ว นรวม
ประชาชนที่ไม=มีต@นกล@าก็มาขอรับของเทศบาลได@กําชับสํานักการช=างดูแลเรือน
เพาะชํา ทุกอย=างว=าให@บริการทําได@มากเท=าไหร=ยิ่งดี ไม=คิดเงิน ทําด@วยใจ ผม
ไม= ได@ นิ่ งนอนใจ ขอบคุ ณท= า น สท. ที่ คอยเตื อ นกั น อย= า งสม่ํ า เสมอ บางครั้ ง
คนเราอายุ มากแล@ ว อาจจะลื ม แต= ผ มได@ สั่ งการไปก= อนนี้เ รี ย บร@ อยแล@ ว ครั บ
กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภา ผู@บริหาร หัวหน@าส=วน พนักงานทุกท=าน ในการ
ประชุมสภาครั้งนี้ที่เปQนไปด@วยความเรียบร@อย กระผมขอน@อมรับและนําเรื่องที่
ท=านเสนอไปแก@ไขให@ดีขึ้นไป เพราะเราทํางานเพื่อส=วนรวมไม=ได@คิดเปQนอย=างอื่น
ส=วนเวลาที่เหลือจะมีการเลือกตั้งปRไหนวันไหน ก็เปQนเรื่องของรัฐบาล กระผมมี
ความเชื่อมั่นว=ายังไม=น@อยกว=าสองปR เรายังมีการประชุมกันอีกหลายครั้ง เรายัง
ต@องทํา งานเพื่ อส= ว นรวมกัน อี กหลายครั้ งเพื่ อส=ว นรวม ในการเสนองานของ
เทศบาลให@ ลุ ล= ว งไปได@ ด@ ว ยดี ผมมี ความเชื่ อ มั่ น ผมมี ความรู@ สึ กว= า ทุ กท= า นมี
เจตนาดี ในการที่จะทํางานเพื่อประชาชน เพราะเราได@รับมาจากการเลือกตั้ง

๔๑
มาจากพี่น@องประชาชน ทุกคนไม=คิดเหน็ดเหนื่อย ในส=วนที่เสนอท@วงติงกันบ@าง
ผมถือว=านั่นคือเราได@ปฏิบัติหน@าที่ให@กับเทศบาลของเรา ปฏิบัติหน@าที่ในสภา
ของเรา ผมไม=ได@ติดอกติดใจกับท=านประธาน ผมขอขอบคุณ ผมเปQนคนที่ชอบ
ฟWงความคิดเห็นของผู@อื่น อยู=แล@วในการที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อให@เกิดประโยชน
กับส=วนรวมต=อไป วันนี้ก็ขอขอบคุณท=านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ ขอขอบคุณ
ผู@ บ ริ ห าร ขอขอบคุ ณ พนั ก งานเทศบาล ขอขอบคุ ณท= า นประธานสภา และ
ขอบคุณอีกครั้งด@วยความจริงใจครับ ขอบคุณมากครับ
นายวิฑูรย$ อิสระพิทักษ$กุล
ประธานสภาเทศบาล

ป8ดประชุม 12.15 น.

ก็ขอขอบคุณท=านนายกเทศมนตรีนะครับ ท=านสมาชิกสภาเทศบาล
ท=านผู@บริหารเทศบาลผู@ทรงเกียรติทุกท=านนะครับ การประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปR พ.ศ.2560 ในวันนี้นะครับ ก็
เริ่ ม มาตั้ ง แต= เ วลา 10.00 น. ได@ พิ จ ารณาตามระเบี ย บวาระการประชุ ม
จํานวน 8 วาระ ในวันนี้ได@ดําเนินการตามระเบียบวาระเปQนที่เรียบร@อยแล@วนะ
ครับ กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท=านที่ได@ให@ความร=วมมือ ในการแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะในสิ่งที่เปQนประโยชนให@กับเทศบาลเรา อันจะนํามาสู=
ประโยชนสูงสุดให@กับประชาชนในเขตเทศบาล บัดนี้เห็นเวลาสมควรแล@ว ผม
ขอปHดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปR
พ.ศ. 2560 ในวันจันทรที่ 29 พฤษภาคม 2560 ขอปHดประชุมครับ ขอบคุณ
ครับ

