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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62    

วันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  10.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ๓/๓ 

……………………… 

ผู้มาประชุม 
1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล 
2 นายไพโรจน ์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3 นายไพโรจน ์ ศุภศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
4 นายปัณณ์ณธีร์   เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
6 นายคีรินทร์ ช านาญหมอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
7 นายกฤษณ์ อัศวรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
8 นางสาวเก่งกรานต์ คงวราคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
9 นายชูวงศ์ ชาญสง่าเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

10 นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11 นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
12 นายชวลิต วิมลเฉลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   
13 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
14 นายธน ู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
15 นายจตุรวิทย์   นิโรจน์ธนรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   
16 นายมงคล สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
17 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายสมยศ นะล าเลียง รองประธานสภาเทศบาล    (ลา) 
2 นายธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  (ลา) 
3 นายทศพร โรจน์สุวณิชกร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  (ลา)  
4 นายพรสวัสด์ิ บุญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  (ลา) 
5 นายเอนก หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  (ลา)  
6 นายกิตติศักดิ์ ล้ิมจ ารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  (ลา)     
7 นายไพโรจน ์ นิติธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี 
2 นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรี 
3 นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรี 
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4 นายวรวุฒ ิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  

5 ดร.อ านาจ หวังสุข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6 นายจตุพร เอกวัฒน ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7 นายธีระเดช บางสมบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8 นายปรีชา    เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
9 นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล 

10 นางนาตยา สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
11 นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาล 
12 นางทัศนียา เด่ียวไพบูลย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
13 นางอินทิรา เกตุรัตน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14 นางศรีสกุล หลวงภักด ี ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
15 นายสมิต เสริมนิภารัตน์ ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
16 นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
17 นายประเดิม ศรีสมบูรณ์ รก.ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
18 นายวิเชียร จันทร์ศิริ ผู้อ านวยการส านักการประปา 
19 นางมาลินี สังวรศิลป์ รก.ผู้อ านวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 
20 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
21 นางสาวทิพย์วรรณ อยู่เกษม ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
22 นางสมบัติ วรวิเวทย์ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
23 นางวัชรีพร อาวะจินดา ผู้อ านวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
24 นางภารดี ร่มจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
25 นายอัคคณัฐ ทศศะ รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
26 นายจิรวัฒน ์ วัฒนาอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
27 นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
28 นายสุทธิวัชร์  ทับเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
29 นายฐิติพันธ์ ทัพกฤษณ์ รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
30 นางปรีดา เกษณา ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 8 
31 นายองอาจ เสือเหลือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
32 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 
33 นางเสริมศรี พงศ์พัฒนศิร ิ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
34 นายถนอมศักดิ์ ซิมทิม หัวหน้าฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 
35 นางรุ่งรว ี สถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองวิชาการและแผนงาน 
36 นายสิริ สิริเวชพันธุ์ รก.หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
37 นางพิมพรรณ ธาตุสุวรรณ หัวหน้างานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
38 นายบริพงษ ์ รัตนศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
39 นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3 
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40 นายธนันธร พันธุ์รอด นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
41 นางสาววัตจณา แปดสูงเนิน นิติกรช านาญการ 
42 นายชัชชัย แช่มโต นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 
43 นายเกียรติศักดิ์ เหล่าวชิรวงศ์ คนงานท่ัวไป 
44 นางสาวสุรีรัตน์ ขาวฉลาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
45 นายฉลอง เต็มเป่ียม ประธานชุมชนตลาดตายอม 
46 นางวาสนา นุ่มโต ประธานชุมชนวรนาถ 
47 นายวสันต์ สอดสี ประธานชุมชนไชยศิริ 
48 นางสาววีณัฐตรา วงษ์ศิริสุนทร ประธานชุมชนตัดใหม่ 
49 นายสุนันท์ วิริยะสุขเจริญ ประธานชุมชนดาวดึงส์พัฒนา (ย่งอัน) 
50 นายมนตรี ศิริสมบูรณ์วุฒิ ประธานชุมชนสถานีรถไฟปากน้ าโพ 
51 นายบ ารุง อิ่มจิตร ประธานชุมชนเขาโรงครัว 
52 นางสมสุข อินทรยงค์ ประธานชุมชนป้อมหนึ่ง 
53 นางประทิน นุจกิจ ประธานชุมชนโกมินทร ์
54 นายนพรัตน ์ นาคสนิท ประธานชุมชนหน้าผา 
55 นายสุริยา ปรีดาอนัญสุข ประธานชุมชนตลาดบ่อนไก่ 
56 นางเนตรนพิศ  วิเชียรกุล กรรมการชุมชนเกาะยม 
57 นางล าพึง ยี่สุ่น ประธานชุมชนสามัคคีพัฒนา 
58 นายจิเกียว ผจญศิลป์ ประธานชุมชนฟ้าใหม่ 
59 นายบุญเลิศ เด่นนภารุจิระ ประธานชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา 
60 นางชัชรี อายุวัฒน ์ ประธานชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา 
61 นางชวนพิศ ทองเกตุ  ประธานชุมชนธารบัวสวรรค์ 
62 นางสาวพัชรา สนใจ ประธานชุมชนเขาโกรกพม่า 
63 นางรุ่งทิวา สุวรรณค าภู ประธานชุมชนวิมานลอย 
64 นางภรณ์กนก วัตนากาสันต์ ประธานชุมชนนวมินทร ์
65 นางมาดี เรืองข า ประธานชุมชนหน้าโรงเกลือ 
66 นางส ารวย จอเล็ก กรรมการชุมชนวัดไทรเหนือ 
67 นายจักรกฤษ์ โพธิ์ศรี ประธานชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา 
68 นางสุนีย ์ อินชู ประธานชุมชนวัดพุทธ 
69 นางกัณฐา วิเชียรราช ประธานชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี 
70 นางธนภรณ์ ฉัตรทิม ประธานชุมชนสะพานใหม่พัฒนา 
71 นางวัลลีย์ ศรีวารี ประธานชุมชนเขาช่องลม 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี   กราบเรียนท่านปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านประธานสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  

หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   เรียนท่านปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เลขานุการสภาเทศบาล คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้า 

ส่วนการงาน ผู้ส่ือข่าว ประธานชุมชน หรือผู้แทนชุมชน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม
แล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62  

ก่อนท่ีเราจะด าเนินการประชุม ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น เพื่อระลึกถึงท่านอดีตนายก 
เทศมนตรี ด.ร. ถาวร  นิโรจน์ ขอเรียนเชิญครับ  

ในวันนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่ีได้มอบให้ท่านปรีชา  เดชพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  
ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับเรา และในโอกาสนี้ผมจะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการฯ 
ได้กล่าวถึงนโยบายจังหวัดฯ ท่ีจะเป็นประโยชน์กับทางเทศบาลฯ ของเรา ขอกราบ
เรียนเชิญครับ 

นายปรีชา  เดชพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค ์ท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
     ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ท่านอรรถพร  สิงหวิชัย มีภารกิจ 

ส าคัญ จึงมอบหมายให้กระผม ปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  
มาปฏิบัติหน้าท่ีแทน ขอเรียนในท่ีประชุมสภาฯ ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงท่ีจะของบประมาณ
ในส่วนของจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม จะเป็นงบประมาณของปี พ.ศ. 2564      
ในส่วนของงบประมาณกลุ่มจังหวัดต้องส่งให้กับส่วนกลาง วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 
พร้อมกับค าของบประมาณ ในส่วนของเทศบาลในโอกาสต่อไปสามารถท่ีจะต้ังงบประมาณ
ไปท่ีส านักงบประมาณได้โดยตรง ขอให้เตรียมไว้ ในส่วนของแนวนโยบาย อยากจะฝาก
วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครสวรรค์ ท่ีเป็นการพัฒนาในภาพรวม มีท้ังหมด 5 เรื่อง    
เรื่องแรกคือ เรื่องของนครสวรรค์คนท าดี เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ 
รวมท้ังการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบด้วย จะเป็นแนวนโยบาย เรื่องท่ีสอง
เป็นเรื่องของสังคมพอเพียง ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
มาเป็นตัวน าในการด าเนินงาน เรื่องท่ีสามคือเรื่องชุมทางขนส่งทางราง ท่ีเป็นศักยภาพ
ในแง่ของภูมิศาสตร์และท่ีต้ัง รวมท้ังกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะมาอยู่ท่ีจังหวัดนครสวรรค์   
ส่ิงท่ีเปน็ห่วงคือ เมื่อส่ิงต่างๆ เหล่านี้มาแล้วเราจะรองรับ หรือได้โอกาสอะไรจากส่ิงเหล่านี้ 
ในภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ไม่มีจังหวัดใดท่ีจะเป็นชุมทางทางรางได้ เมื่อมีโอกาส
มาแล้ว ชาวนครสวรรค์จะต้องได้รับประโยชน์สูงสุด เรื่องท่ีส่ีเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม 

/ฐาน... 
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ฐานชีวภาพ ผลผลิตทางการเกษตรของเรามีจ านวนมาก รวมท้ังพื้นท่ีต่างๆ ท่ีสามารถ
ท่ีจะใช้ส่ิงเหลือใช้จากการเกษตร รวมท้ังผลผลิตทางการเกษตรเข้ามา ตรงนี้ก็เป็น
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพท่ีต้องสอดคล้อง เรื่องสุดท้ายเราอยู่กับส่ิงแวดล้อม ต้องท าให้
ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน ขอฝากท้ังห้าเรื่อง คิดว่าทางสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มี       
ส่ิงเหล่านี้อยู่แล้ว ขอความกรุณาได้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดฯ ซึ่งจะท าให้การ
พัฒนาท้ังในส่วนของเทศบาลฯ ในภาพรวมของจังหวัดฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ขอฝาก      
ท้ังห้าเรื่องนี้ ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ  (ถ้ามี) 

-  เร่ือง  รายงานผลการด าเนินโครงการก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. พร้อมประตู 
เปิด-ปิด สนามยิงปืนเดิม  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   รายงานผลการด าเนินโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.  พร้อมประตู เปิด-ปิด  
ประธานสภาเทศบาล  สนามยิงปืนเดิม ตามสัญญาจ้าง ท่ี ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง  

เทศบาลนครนครสวรรค์ กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรินกรก่อสร้าง ได้ด าเนินการก่อสร้างรั้ว 
ค.ส.ล.พร้อมประตู เปิด-ปิด สนามยิงปืนเดิม สัญญาจ้างเริ่มวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๑๕๐ วัน งบประมาณการก่อสร้าง 
๗๓๕,๐๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๗๓๕ บาท แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารท่ีดิน  
ท่ีก่อสร้างดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีราชการใช้ประโยชน์
เป็นสนามยิงปืนเดิมและมีรั้วลวดหนามล้อมรอบบริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว จึงจ าเป็นต้อง
ก่อสร้างตามแนวรั้วเดิมประกอบกับเจ้าหน้าท่ีตรวจวัดความยาวของรั้วท่ีจะท าการ
ก่อสร้างพบว่าความยาวท่ีก าหนดตามแบบแปลนเลขท่ี ๑/๒๕๖๒ ก าหนดท่ีระยะ 
๒๙๖.๗๖ เมตร คงเหลือเพียง ๒๗๗ เมตร ความยาวลดลง ๑๙.๗๖ เมตร คิดเป็นเงิน
ค่าก่อสร้างลดลง ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเลขานุการ
สภาเทศบาลได้วางให้ท่านสมาชิกแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบดู หากมีข้อคิดเห็น
ประการใดขอให้เสนอต่อท่ีประชุม 

นายปัณณ์ณธีร์  เศรษฐภูริปภา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ความยาวของรั้วลดลงสาเหตุเพราะโดนบุกรุกหรือขยายไปเป็นถนน ขอบคุณครับ   

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    คาดว่าเกิดจากการวัดความยาวของรั้วท่ีคลาดเคล่ือนต้ังแต่แรก เนื่องจากถนน 

บริเวณนั้นมีท่ีออกก าลังกาย คงท าหลบบริเวณนั้น ความยาวรั้วจึงลดลง เนื้อท่ีหายไปก็
ต้องปรับลดเนื้องานต่างๆ ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ ์ อรุณสุรัตน์   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล                      (ไม่มี) 

เป็นอันว่า  สมาชิกทุกท่านรับทราบ  รายงานผลการด าเนินโครงการก่อสร้าง
รั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตู เปิด-ปิด สนามยิงปืนเดิม แล้ว 

 
 

/ระเบียบ... 
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   ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์  รายงานการประชุมดังกล่าว เลขานุการสภาฯ ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ทุกท่านตรวจสอบดูในบันทึกรายงานการประชุม  

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าประการใดโปรดเสนอต่อท่ีประชุม  
(ไม่มี) 

     ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขในรายงานการประชุม  ผมขอมติจากท่ีประชุม   
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือขึ้น     

     (ยกมือ 14 เสียง)  
                                       สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
                                       (ไม่มี) 

เป็นอันว่าท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนน 14 เสียง  

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  สืบเนือ่งจากการประชุมสภาเทศบาลคร้ังที่แล้ว 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว คณะผู้บริหารหรือสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งใหท่ี้ประชุมสภาเทศบาลทราบหรือไม่  ขอเชิญครับ 

(ไม่มี) 

    ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ด่วน (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ท่ีประชุมสภา    
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลทราบหรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ    ขอเพิ่มญัตติด่วน  3 เรื่อง  ดังนี้ 
นายกเทศมนตรี   1. เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล 

(ส านักการช่าง) เป็นระเบียบวาระท่ี 8 
     2. เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านักการช่าง) เป็นระเบียบวาระท่ี 9 
3. เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) เป็นระเบียบ
วาระท่ี 10 

กระทู้ถามและเรื่องอื่นๆ  ขอให้เป็นระเบียบวาระถัดไป 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาต
ดูดทราย ประจ าปี พ.ศ. 2563  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

 
/นาย... 
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นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจ าปี  

พ.ศ. 2563 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

              ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง กรณี นายพิสิฏฐ์  สุพิชญางกูร ได้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตดูดทราย ประจ าปี พ.ศ. 2563 บริเวณแม่น้ าปิง หมู่ท่ี 13 ต าบลวัดไทรย์ 
(ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อท่ี
ประมาณ 2 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยถือปฏับัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 หมวด 3 ข้อ 18 (2) 
ความว่า ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
หรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดนครสวรรค์  

จึง เรียนมาเพื่ อโปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์         
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ขอเรียนว่าบริเวณนี้หยุดดูดทรายมาสองปีแล้ว จึงเกิดปัญหาทรายทับถม    
ในอนาคตระบบประปาของเราอาจจะเกิดปัญหา เราได้ใช้เรือของเขามาดูดอยู่บ่อยครั้ง 
ต้องให้เขาดักดูดทรายบริเวณนี้ไว้พอสมควร ขณะนี้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือบริเวณสะพาน
ป้อมหนึ่ง เรือไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากทรายทับถมจ านวนมาก เราได้ขอเรือไปท่ี 
กรมเจ้าท่าฯ เขาบอกว่าไม่สามารถดูดทรายบริเวณนั้นได้ เพราะไม่รู้จะน าเรือข้ามไป
อย่างไร ผมกลัวว่าในอนาคตข้างหน้า ระบบประปาของเราจะเกิดปัญหาจึงอนุญาตให้
เขาดูดทรายบริเวณนี้เพื่อน าทรายขึ้นมาส่วนหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล  ดูดทราย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม 

ประการใดหรือไม่  
     (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาต     
ดูดทราย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้น 

     (ยกมือ  15  เสียง) 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)                             

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  การต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจ าปี   
พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง  ด้วยคะแนน 15 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  ขอเสนอญัตติ  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืน  
เงินรายรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้กรมสรรพากร (ส านักการคลัง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

 
/นาย... 



๘ 
 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินรายรับ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้กรมสรรพากร 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

     ด้วยส านักการคลัง ขอรับความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงิน  
รายรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้กับกรมสรรพากร เนื่องจากรายได้ค่าขายแบบซึ่งเป็น
รายได้ของปีงบประมาณ 2562 กรมบัญชีกลางได้โอนรายได้ค่าขายแบบรวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 16,692 บาท ให้กับเทศบาลฯ หลังส้ินปี  
งบประมาณ 2562 (โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเมื่อวันท่ี 2 และ 3 ตุลาคม 
2562) จึงต้องรับเข้าเป็นเงินสะสม ประกอบกับในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่สามารถแยกรายการเป็นค่าขายแบบ จ านวนเงิน 
15,600 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จ านวนเงิน 1,092 บาทได้ เนื่องจากระบบ
มิได้รองรับให้แยกภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังกล่าวไว้ จึงท าให้เงินรายได้ค่าขายแบบและภาษี  
มูลค่าเพิ่ม 7% ตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ 2562 และในขณะนี้ส านักการคลัง
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเบิกจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้กับกรมสรรพากร เป็นจ านวน
เงิน 1,092 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ 

ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณท่ีรับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง

ให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้ว

เห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์       
พิจารณาอนุมัติต่อไป  

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อถอนคืนเงินรายรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้กรมสรรพากร ของส านักการคลัง  

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
     (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืน
เงินรายรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้กรมสรรพากร ของส านักการคลัง โปรดยกมือขึ้น 

     (ยกมือ  14  เสียง) 
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)                             

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ใหจ่้ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินรายรับ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้กรมสรรพากร ของส านักการคลัง ด้วยคะแนน 14 เสียง    

 
/ระเบียบ...  



๙ 
 

ระเบียบวาระที่  7  เร่ือง  ขอเสนอญัตติ  ขออนมัุติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่น าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของส านักการช่าง เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากการตรวจสอบ
งบประมาณโครงการท่ีต้ังไว้ ประเภทเงินเดือนพนักงาน คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการ
เบิกจ่าย และน างบประมาณดังกล่าวมาโอนเพิ่มในโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ซึ่งเป็นโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 9,220,600 บาท  โอนลด 446,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
2. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 595,800 บาท  โอนลด 150,000 บาท 

รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 596,000 บาท 
โอนเพิ่ม ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. เส้นทางด้านข้างก าแพงวัดพุทธมงคลนิมิตร โอนเพิ่ม 
596,000 บาท 

รวมโอนเพิ่ม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 596,000 บาท 
     รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามบัญชี 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ท่ีได้แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์      
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

/นาย... 



๑๐ 
 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ของส านักการช่าง  

สมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
(ไม่มี) 
ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านัก
การช่าง โปรดยกมือขึ้น 

     (ยกมือ  15  เสียง) 
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)   

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของส านักการช่าง     
ด้วยคะแนน  15  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  8  เร่ือง  ขอเสนอญัตติ  ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขต
เทศบาล  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
  เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล   
ด้วยส านักการช่าง ได้รับอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าศูนย์ก าจัดขยะต้ังแต่แยกทางหลวง 117 
ถึงประตูทางเข้าศูนย์ก าจัดขยะ ต าบลบ้านมะเกลือ จ านวน 2,000,000 บาท 
เนื่องจากโครงการดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และอยู่นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ท าให้กิจการนอกเขตก่อน     
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 
มาตรา 57 ทวิ ความว่า เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตเมื่อ 

(1) การนั้นจ าเป็นต้องท า และเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนินตาม
อ านาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน 

(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด
หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 

(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

/จึง... 



๑๑ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์      
เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมให้เทศบาลนครนครสวรรค์ ท ากิจการนอกเขตเพื่อด าเนิน
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าศูนย์ก าจัดขยะต้ังแต่  
แยกทางหลวง 117 - ประตูทางเข้าศูนย์ก าจัดขยะ ต าบลบ้านมะเกลือ ในเขตพื้นท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการ 
ประธานสภาเทศบาล  นอกเขตเทศบาล ของส านักการช่าง สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใด 

หรือไม่  

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอสอบถามคณะผู้บริหารว่า แค่ประตูแล้วมีแนวบริเวณรอบพื้นท่ีเก็บขยะ 

เช่นต้นไม้ หรือรั้วในอนาคตเราต้องต้ังงบประมาณเพื่อท าเพิ่มหรือไม่ ขอบคุณครับ  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    เราท าถนนจากแยกทางหลวง 117 เข้าไปท่ีประตูทางเข้าศูนย์ก าจัดขยะ   

ข้างในนั้นส่วนหนึ่งเป็นคอนกรีตอยู่แล้ว ในอนาคตข้างหน้าเราคงจะต้องปรับปรุง    
แต่ในขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์ได้อนุมัติให้เราท าโครงการ RDF แล้ว 
ให้บริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการคัดแยกขยะไปท าเป็นเช้ือเพลิงพลังงานไฟฟ้า และบริษัท 
เอกชนจะต้องเช่าท่ีของเราประมาณ 100 ไร่ ในการด าเนินการตรงนี้ ปัจจุบันเรามีขยะ
เฉล่ียวันละ 200 ตัน ต่อวัน แต่ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีปริมาณขยะมากขึ้น 
และเราเองจะน าขยะท่ีตกค้างอยู่ รวมๆ แล้วคาดว่าประมาณ 1,000,000 ตัน ท่ีเราจะ
พลิกฟื้นและน ากลับมาคัดแยก ส่วนท่ีเหลือเราจะฝังกลบ เราคงต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
ในอนาคตข้างหน้าบริษัทเอกชน และเราต้องท าตรงไหนบ้าง คงจะต้องประสานกัน    
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ประมาณเดือนมกราคม 2563 คาดว่า จะได้บริษัทท่ีจะมา
ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย ใช้เวลา 2 ปี ในการด าเนินการก่อสร้าง ของเราใช้เวลา
ประมาณ 10 ปี แล้ว ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 จนได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างตรงนี้ 
ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการ 
ประธานสภาเทศบาล  นอกเขตเทศบาล ของส านักการช่าง สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดอีก 

หรือไม่  
(ไม่มี) 
ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดให้ความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขต

เทศบาล ของส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้น 
     (ยกมือ  15  เสียง) 

สมาชิกท่านใดไม่ให้ความยินยอม โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)                              

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติให้ความยินยอม ให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล  
ของส านักการช่าง  ด้วยคะแนน  15  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
 
 

/ระเบียบ... 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่  9  เร่ือง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ส านักการช่าง) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี     เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

        ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง     
ส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน 2 โครงการ คือ 1. ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว
ร่องน้ าเกาะญวนกับถนนเจ้าส่ีพระยา (ส่วนงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเช่ือมเกาะญวน
ด้านโรงบ าบัดน้ าเสียและด้านถนนแสงสวรรค์) งบประมาณ 10,000,000 บาท      
2. ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ าเกาะญวนกับถนนเจ้าส่ีพระยา (ส่วนงาน
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ีระดับทางเดินเท้าและลานกิจกรรมริมคลอง) งบประมาณ  
7,000,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 17,000,000 บาท เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี      
ได้ด าเนินการส ารวจจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างและจัดท าขอบเขตงานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบรายการเดิม      
บางรายการก่อสร้างได้ จึงได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยไม่ให้กระทบวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ข้อความเดิม ข้อความเดิมใหม่ 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ าเกาะญวน
กับถนนเจ้าสี่พระยา (ส่วนงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเชื่อมเกาะญวนด้านโรงบ าบัดน้ าเสียและด้านถนน
แสงสวรรค์)  
                       งบประมาณ    10,000,000  บาท  
         ส าหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงจุดปล่อยน้ าให้เป็นสระ
ริมน้ าด้านโรงบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 แห่ง, ปรับปรุงพื้นท่ี
ช่องรับน้ าด้านถนนแสงสวรรค์ จ านวน 1 แห่ง ,ก่อสร้าง
บันไดทางลาดเช่ือมต่อถนนรอบเกาะญวนกับทางเดินเท้า
เลียบคลอง จ านวน 4 จุด,ขยายผิวจราจรบริเวณทาง
เชื่อม,ก่อสร้างลานกิจกรรม พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า
ประดับและส่องสว่างและอื่นๆ ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง) 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ าเกาะญวน
กับถนนเจ้าสี่พระยา (ส่วนงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเชื่อมเกาะญวนด้านโรงบ าบัดน้ าเสียและด้านถนน
แสงสวรรค์)  
                       งบประมาณ    10,000,000  บาท  
         ส าหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงจุดปล่อยน้ าให้เป็นสระ
ริมน้ าด้านโรงบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 แห่ง, ปรับปรุงพื้นท่ี
ช่องรับน้ าด้านถนนแสงสวรรค์ จ านวน 1 แห่ง ,ก่อสร้าง
บันไดทางลาดเช่ือมต่อถนนรอบเกาะญวนกับทางเดินเท้า
เลียบคลอง จ านวน 4 จุด,ก่อสร้างลานกิจกรรม, งานดาด
พื้นคอนกรีต ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล 
(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง) 
 

 

/ข้อความ... 



๑๓ 
 

  ข้อความเดิม  ข้อความเดิมใหม่ 
ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ าเกาะญวน
กับถนนเจ้าสี่พระยา (ส่วนงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ที่ระดับทางเดินเท้าและลานกิจกรรมริมคลอง) 
     งบประมาณ    7,000,000  บาท 
           ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลอง             
ท่ีระดับทางเดินเท้าพร้อมทางเดินเท้าตามแนวเขื่อนหินท้ิง
ด้านโรงบ าบัดน้ าเสียและด้านถนนแสงสวรรค์ จ านวน 2 
แห่ง,ก่อสร้างลานกิจกรรมริมคลอง จ านวน 1 แห่ง พร้อม
ติดต้ังระบบน้ าพุและไฟส่องสว่างตามแนวสะพานและ
อื่ น ๆ  ต ามแบบแปลนรา ยละ เอี ยดขอ ง เทศบาล 
(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง) 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่องน้ าเกาะญวน
กับถนนเจ้าสี่พระยา (ส่วนงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ที่ระดับทางเดินเท้าและลานกิจกรรมริมคลอง)     
                      งบประมาณ    7,000,000  บาท 
          ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลอง             
ท่ีระดับทางเดินเท้าพร้อมทางเดินเท้าตามแนวเขื่อนหินท้ิง
ด้านโรงบ าบัดน้ าเสียและด้านถนนแสงสวรรค์ จ านวน 2 
แห่ง,ก่อสร้างลานกิจกรรมริมคลอง จ านวน 1 แห่ง พร้อม
งานดาดพื้นคอนกรีต ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง) 

 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4  ข้อ 29 ความว่า การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 31 ความว่า การโอน การแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ต่อไป 

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 พอสร้างไปแล้วเราคิดว่า ความจ าเป็นในเรื่องของน้ าพุ และไฟส่องสว่างยังไม่ 
จ าเป็น อาจจะต้องจัดงบประมาณใหม่เพื่อมาท าให้ดีกว่านี้ จึงน ามาดาดพื้นคอนกรีต
ก่อน ดาดพื้นคอนกรีตท้ังสองข้างเพื่อท่ีจะปล่อยน้ าลงไป และอาจจะโชว์ในเรื่องของ
การเล้ียงปลาคราฟทั้งสองฝ่ังให้ดูก่อน ส่วนเรื่องของไฟส่องสว่าง มาคิดดูว่าจะต้องท า
เป็นโซลาร์เซลล์ท้ังหมด เพื่อในอนาคตข้างหน้า จึงจะต้ังงบประมาณทีหลังเพื่อท าไฟ
ส่องสว่างตรงนี้ต่อไป ความส าคัญคือดาดพื้นคอนกรีตเพื่อไม่ให้น้ าขุ่น มีความจ าเป็น
มากกว่าจึงขอเปล่ียนแปลงตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง สมาชิก 

ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
   (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง โปรดยก
มือขึ้น  (ยกมือ  15  เสียง) 

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)      

 
/เป็น... 



๑๔ 
 

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง ด้วยคะแนน 15 เสียง  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  10  เร่ือง ขอเสนอญัตติ ขออนมัุติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ  ขอเชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี     เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ซึ่งส านักปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในการด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด และมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ และเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในการด า เนินงาน   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 161,900 
บาท 

รวมโอนลดเป็นเงิน  161,900 บาท 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 2 รายการ 

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนเพดาน ขนาด 60000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 82,000 บาท 

2. โต๊ะพับทรงกลมขาเหล็ก หน้าโฟเมก้า จ านวน 10 ตัว เป็นเงิน 45,000 บาท 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
22,000 บาท 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 12,900 บาท 

รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน 161,900 บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป  

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ในระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักปลัดเทศบาล  

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่  
   (ไม่มี) 

ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านัก
ปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้น 

     (ยกมือ  15  เสียง) 
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น 
(ไม่มี)                              

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักปลัดเทศบาล ด้วยคะแนน       
15 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  11  เร่ือง  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ท่านเลขานุการฯ  มีกระทู้ถามของสมาชิกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    

นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี  ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระที่  12  เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ท่านนายกเทศมนตรี   สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 จะมีคณะคาราวานมาจากประเทศจีน ซึ่งได้เปิดตัว    

ท่ีประเทศจีนอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 จะมาถึง จังหวัดนครสวรรค์ 
เวลา 15.00 น. และเข้าพักท่ีโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ฯ เวลา 16.00 น. จะมาท่ีพาสาน 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด สนใจจะไปต้อนรับ ขอเรียนเชิญครับ เขามาประมาณกว่า 100 คน 
มีรถแรลล่ีจ านวน 35 คัน และมีรถส าหรับถ่ายทอดสดไปท่ัวประเทศ สมาชิกท่ีรับชม
ประมาณ 900,000,000 คน และหลังจากนั้นจะพาข้ามไปยังศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์- 
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เจ้าแม่ทับทิม เวลา 17.00 - 19.00 น. จะมีการแสดงการไหว้เจ้าเป็นประเพณีจีน  
ท่ีถูกหลงลืม ฝากท่านสมาชิกฯ ท่ีสนใจไปให้การต้อนรับด้วยครับ และหลังจากนั้น   
จะพาลงแพส่ีแควเพื่อรับประทานอาหาร เราได้เตรียมรถบัส จ านวน 2 คัน และรถตู้ 
จ านวน 3 คัน เพื่อรับเขาไปท่ีพาสาน และมาท่ีถนนคนเดิน วันรุ่งขึ้นเขาจะไปเท่ียวชม
ท่ีห้างสรรพสินค้าแฟร์รี่แลนด์ ดูพิพิธภัณฑ์เก่า  

ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 07.00 น. 
ท่ีศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกท่านใดสนใจสามารถไปร่วมท าบุญตักบาตรได้ 
ใหใ้ส่ชุดปกติขาว หรือจะใส่เส้ือผ้าไทยสีเหลืองก็ได้ในส่วนนี้  

ตามท่ีท่านประธานสภาฯ ได้ไปประชุมกับท่านรองวิษณุฯ ขอให้ท่านได้แจ้งให้
สมาชิกฯ รับทราบด้วย ถึงงานท่ีเราจะจัดในอนาคตข้างหน้า กราบเรียนเชิญครับ  

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เขา้ร่วมพบปะหารือกับท่านรองนายก  

รัฐมนตรี ท่านวิษณุ  เครืองาม ท่านให้โอกาสเราได้เข้าพบโดยผ่านทาง อาจารย์โสฬส 
วัฒนศิลป์ ประสานใหค้ณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติท้ังหมดเข้าไปพบท่ีท าเนียบรัฐบาล 
ตึกกองบัญชาการ 1 เมื่อไปพบแล้วท่านถามว่ากฎบัตรคืออะไร เหมือนอย่างท่ีหลายๆ 
คนถาม เราเริ่มอธิบายว่ากฎบัตรคืออะไร และคณะท่ีไปร่วมพบปะหารือกับท่าน    
หนึ่งในนั้นก็คือ คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของนครสวรรค์ในการไปช้ีแจง
เรื่องการจัดนิทรรศการ ท่ีเราก าลังจะจัดขึ้นด้วยงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม 
เมื่อท่านฟังเราบรรยายเสร็จ ท่านรับหลักการของ Charter Flagship Program     
ท้ัง 3 โครงการ คือ โครงการ Bangkok International Digital Art and Design 2020 
ของคณะกรรมการกฎบัตรรัตนโกสินทร์ โครงการ Chiangmai Creative Mind 2020 
ของคณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ และโครงการ Nakhon Sawan International 
Arts and Eat 2020 ของคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ ซึ่งค านี้ท่านนายกฯ    
ได้บัญญัติขึ้นให้เป็น Art and Eat ส าหรับ Art คือการแสดงทางศิลปะ และ Eat ของเรา
จะท าเรื่องข้าว เพราะเราเป็นเมืองข้าว ในการจัดนิทรรศการเรื่องข้าว เราจะไม่น า 
พันธุ์ข้าวมาจัดแสดงไว้เฉยๆ เพราะในแนวคิดของเรานั้น ข้าวของทุกภาคในประเทศไทย 
และข้าวของทุกประเทศในอาเซียนของเรา ไม่ได้มาเฉพาะข้าว แต่จะตามมาด้วย Local food 
คืออาหารท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ของแต่ละภาค เพราะฉะนั้นจะต้องน าข้าวมาหุง 
แล้วสร้างอาหารประจ าท้องถิ่น เพื่อให้คนท่ีมางานได้ชิมอาหารของเรา และของประเทศ
ต่างๆ ให้เกิดความหลากหลาย ทีเส็บ เป็นส านักงานส่งเสริมการจัดนิทรรศการ และ
งานประชุมท่ัวโลก แต่ในประเทศไทยทีเส็บข้ึนกับส านักนายก รัฐมนตรี อยู่ในความดูแล
ของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ทีเส็บให้ความเห็นว่าถ้าเราจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่อง
ความงามนั้นจะมีคนมาเท่ียว 49 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราจัดในเรื่องของอาหารจะมีคนมา
เท่ียวดูงาน 45 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเราจัดในด้านศิลปะ ด้าน Art จะมีคนมาเท่ียว       
7 เปอร์เซ็นต์ ในครั้งแรกเราถูกศิลปินในจังหวัดของเรา ผลักดันให้เราจัดเป็น Art 
อย่างเดียว ท่านนายกฯ จึงบอกว่า ถ้าฟังแบบนี้แล้วน่าจะมีนิทรรศการอาหารเข้ามา 
ร่วมด้วย เพื่อจะเพิ่มจ านวนคนท่ีเข้ามาเท่ียวชมให้มากขึ้น เพราะเราต้องการจะดึงคน
จากท่ีอื่นเข้ามาสร้างศักยภาพเศรษฐกิจให้กับเมืองเรา เมื่อเป็นดังนั้นแล้ว เราจะจัด
อาหารกับศิลปะ ซึ่งเราถือว่าการจัดอาหาร อาหารก็คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เป็นศิลปะ 
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อย่างหนึ่ง ท่ีควบคู่ไปกับการแสดงภาคศิลปะในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประติมากรรม 
จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพเหมือน ภาพวาด ก็คือ Art เหมือนกัน จะผสมผสานไปได้ 
หลังจากท่ีเรียนกับท่านแล้ว ท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ ท่านบอกว่า จะให้ท่านช่วยอะไร 
ได้เรียนกับท่านไปว่า ท่านรัฐมนตรีอิทธิพลฯ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
บอกว่า เงินงบกลางท่ีจะใช้ในการจัดงานสามเมือง 1,000,000,000 บาท ของกระทรวงฯ 
จะจ่ายได้ 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 70 เปอร์เซ็นต์ ต้องไปใช้เงินจากงบกลาง ซึ่งอยู่ในความ
ดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเรียนให้ท่านรองวิษณุฯ 
ทราบว่า ท่านได้ดูแลกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ ถ้ามีโครงการนี้ เสนอเข้ามา ขอให้ท่าน
สนับสนุนเรา หลังจากรับฟังเสร็จ ท่านก็ยินดี ท่านพูดว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นของกระทรวง
วัฒนธรรมกระทรวงเดียว เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 4 - 5 กระทรวง ท้ังกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ท่านจะประสานให้ 
ผมเรียนกับท่านว่า โครงการท้ังหมดท่านนายกฯ ได้น าเข้าแผนจังหวัดแล้ว ท่านทราบแล้ว 
เพราะท่านได้ดูแลภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในความดูแลของท่านรอง
วิษณุฯ ด้วย ถ้าฟังเรื่องนี้แล้วน่าจะเป็นข่าวดีของเรา ในการท่ีจะได้งบประมาณมาจัด
นิทรรศการ โครงการท่ีท ามาเสนอเรื่องงานของกฎบัตรฟังดูแล้วมีประโยชน์ เหมือนกับ
งานประชารัฐ งานท่ีเราท าอยู่คืองานประชารัฐ ท่านบอกว่าเรื่องขอเงินต้องไปต่อสู้กับ
หลายกระทรวง ต้องน าเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีฯ ทราบ และเช่ือว่าท่านจะชอบ
โครงการนี้ เพราะฉะนั้นท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ไปท างานนี้ ไปท่ีท าเนียบรัฐบาล 
คณะกฎบัตรท้ังหมด มีคุณเสริมคุณฯ เป็นตัวแทนนครสวรรค์ และมีท่านชวน ภูเก้าล้วน 
จากกระบี่ขอเข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีโครงการอยู่ในงบประมาณนี้ และจากเชียงใหม่    
จากรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ส่งอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเป็นคนดูแล
พื้นท่ีโครงการของเกาะรัตนโกสินทร์ในการจัดงาน กรุงเทพมหานครจัด 1 เดือน     
เราจัด 4 เดือน เชียงใหม่จัด 8 เดือน ใช้งบประมาณท่ีเท่าๆ กันคือ เมืองละประมาณ 
300,000,000 บาท น่าจะเป็นข่าวดี ถ้าเราได้งบประมาณ ขอเรียนความคืบหน้า
ของงานกฎบัตรให้กับพวกเราฟัง มีอะไรสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ 

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเรียนสอบถามในส่วนของความคืบหน้า ของท่าข้าวก านันทรง เป็นอย่างไร 

บ้างครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี    ขอเรียนว่าขณะนี้ท่าข้าวก านันทรง บริเวณท่าเรือน้ าลึก ท่านวิรัช เกตุนวม  

ธนารักษ์พื้นท่ีฯ ได้โทรมาประสาน ให้เราเร่งท าโครงการเข้าไป โครงการหอศิลป์
เทศบาลฯ ขอใช้ โครงการท่ีอยู่อาศัยของ พอช. เราขอใช้โดยให้ทางสหกรณ์ชุมชนของ 
พอช. เป็นคนขออนุมัติใช้ โครงการหอประชุมกับพื้นท่ีท่ีเหลือเทศบาลฯ ขอใช้ และจะให้
ภาคเอกชนมาเช่าต่ออย่างไร คงจะต้องแบ่งรายได้ให้กับทางราชพัสดุ คิดว่าเราได้เสนอ
ไปอย่างนั้น เมื่อวานได้ข่าวจากท่าน สส.ภิญโญฯ ว่าขณะนี้ท่ีบริเวณนี้ได้ตกเป็นของ
ราชพัสดุแล้ว ไม่ใช่เป็นของท่าเรือ เดิมท่าเรือได้ขอใช้ไป แต่ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน 
ราชพัสดุเขาจึงยึดคืนกลับมาตาม พ.ร.บ. ท่ีออกมาใหม่ ปี 2562 เหมือนกับท่ีบริเวณ
เกาะญวน ทหารก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปด าเนินการ เพราะขณะนี้ทางราชพัสดุ สามารถจัด  
ให้เช่าได้เต็มตัวแล้ว ต้ังแต่ พ.ร.บ. ออกมาใหม่ ปี 2562 จึงเป็นข่าวดีของเรา ว่าเรา  
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ขอใช้ได้แล้ว โดยไม่ต้องไปรอท่าเรือน้ าลึกคืนท่ีดินบริเวณนี้ให้กับทางราชพัสดุอีกแล้ว 
เขาใช้กฎหมายใหม่มาบังคับใช้ เพราะท่าเรือน้ าลึกไม่ได้ใช้มานานหลายปีแล้ว ขณะนี้
ก าลังเร่งด าเนินการขอ ตามท่ีราชพัสดุได้เร่งมา ท่านสันติ พร้อมพัฒน์ ท่านให้รีบท า
เรื่องเข้ามา เขาบอกจะดูแลให้ คงจะเป็นข่าวดีของเรา แต่ในอนาคตท่ีเราจะให้บริษัท
นครสวรรค์พัฒนาเมือง กับบริษัทอื่นเข้ามาด าเนินการ คงจะต้องมีการจัดหารายได้ต่างๆ 
คงจะต้องร่วมมือกับทางราชพัสดุ เพราะรายได้ท่ีจะเกิดขึ้นคงต้องแบ่งกัน เราลงทุน
เรื่องสาธารณูปโภค ถมดินหรืออะไรต่างๆ การท่ีคนจะมาเช่าต่อคงต้องแบ่งรายได้
ให้กับราชพัสดุ เหมือนกับสถานีขนส่งของเรา โอนไปเป็นของเราให้เราใช้ แต่ใครที่มาเช่า
ท าอะไรในขนส่ง ต้องแบ่งรายได้การเช่าต่างๆ ให้กับทางราชพัสดุด้วย คงจะต้องมา
จัดหารายได้ตรงนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้า พร้อมกับทางราชพัสดุ ในส่วนท่ีเราไม่ได้  
ขอใช้ ในส่วนท่ีเราขอใช้คงไม่ต้องจ่ายเงินอะไร ขอบคุณครับ 

นางสุภาพร  แตงนารา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ดิฉันขอเรียนสอบถามเรื่องไฟฟ้า แสงสีบริเวณพาสาน ว่าผู้รับเหมาก่อสร้าง  

ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด จะแล้วเสร็จทันงานตรุษจีนปีนี้หรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่งคือ 
พื้นท่ีบริเวณเกาะญวน ในเมื่อเป็นพื้นท่ีของธนารักษ์ฯ รับมาให้มีผู้เช่าใหม่ อยากจะให้
ทางเทศบาลฯ ขอเช่าพื้นท่ีท่ีเป็นผืนใหญ่ไว้ส าหรับเป็นท่ีจอดรถหรือท าอะไรท่ีเกี่ยวกับ
สวนสาธารณะแห่งใหม่ในเกาะญวน จะได้ไม่มีบุคคลใดไปรุกล้ าหรือขอเช่าท่ีตัดหน้าเราไป 
ขอบคุณค่ะ    

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรต ิ    
นายกเทศมนตรี    ส าหรับเกาะญวนนั้นสู้กันมานาน หลังจากสรุปแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ   

เมื่อปี พ.ศ. 2560 ผมประชุมครั้งสุดท้ายกับส านักงานท่ีดินฯ เรื่องของเกาะญวนท้ังหมด
ท่ีออกโฉนดไปได้แล้วจ านวน 12 แปลง และก าลังด าเนินการออกโฉนดอีกประมาณ 
11 แปลง ท่ีสามารถท่ีจะออกโฉนดได้เพราะอยู่มาก่อน พ.ศ. 2479 ส่วนคนท่ีขอออก
โฉนดอีกประมาณ 40 แปลง คงออกไม่ได้ เพราะว่าบทสรุปเป็นอย่างนั้น ทางท่ีดินฯ 
ได้น าแผนท่ีครอบระวางบนเกาะญวน ส่วนหนึ่งท่ียังเป็นพื้นท่ีสีแดงอยู่ คือท่ีอยู่เดิม 
ส่วนสีเหลืองคือท่ีงอกออกมา วันประชุมเมื่อปี พ.ศ. 2560 ทางทหารเขายังบอกว่า
เป็นท่ีของเขา เพราะว่ายังไม่มีกฤษฎีกาอะไรออกมาว่าเป็นท่ีของราชพัสดุ ทางทหาร
จึงบอกว่าเป็นท่ีของเขา แมแ้ต่ท่ีงอกออกมาในเกาะญวน เขาเป็นคนดูแลอยู่ เราก็ไม่ได้
ว่าอะไร ฉะนั้นคนท่ีจะมาขอออกโฉนดทางด้านสะพานเดชาติวงศ์ อธิบดีเก่าได้มาขอ
ออกโฉนด แต่ค าส่ังศาลบอกว่าควรจะเป็นท่ีสาธารณะ จะออกโฉนดได้แค่ส่ีไร่ครึ่ง   
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ขณะนี้พระราชบัญญัติฯ ท่ีออกมานั้น ราชพัสดุแจงว่าเป็นท่ีของ
เขาท้ังหมดแล้ว ทหารไม่มีสิทธิ์มายุ่งอะไรกับเขาแล้ว คนท่ีอยู่ในนั้นท่ีไม่มีโฉนด        
ท่ีไม่สามารถออกโฉนดได้ จะสามารถมาเช่าต่อได้ ส่วนพื้นท่ีท่ีงอกออกมา ผมก าลัง
ด าเนินการขอใช้ แต่จะต้องสู้รบกับเจ้าของเดิม ว่าเขาจะยอมหรือไม่ สนง. ท่ีดินฯ    
ได้แนะน าให้ผมไปยื่นขอรังวัด และออก น.ส.ล. เป็นท่ีสาธารณะ แต่เจ้าของเดิมเขาคง
ต้องคัดค้าน ต้องขึ้นถึงศาล เขาคงไม่ยอม เพราะเขาครอบครองมาก่อน เมื่อปี พ.ศ. 2549 
ผมได้ถมท าถนนต้ังแต่นั้นมาไม่มีใครมาแย้ง เราใช้วิธีนี้ แต่ตอนนี้เป็นถนนท้ังหมดแล้ว
บนเกาะญวน เขามีระวางมาท้ังหมด เห็นหลายรายก าลังลงไปวัดท่ีเต็มไปหมด เห็นว่าเขา
ให้เดินส ารวจออกโฉนดได้ แต่ขั้นตอนคุณรังวัดท่ีดินเสร็จต้องเสนอจังหวัดฯ เสนอ 
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สนง.ท่ีดินฯ ต้องสืบเสาะว่าตรงนี้มีร่องรอยเดิมหรือไม่ ถ้ามีร่องรอยเดิมก็มีสิทธิ์ท่ีจะ
ออกโฉนดได้ แต่ถ้าไม่มีร่องรอยเดิมหมายความว่า อยู่นอกพื้นท่ีสีแดงท่ีเขาลงผังไว้   
คงจะออกโฉนดไม่ได้ ต้องเช่าราชพัสดุได้อย่างเดียว แต่บริเวณท่ีอยู่ในพื้นท่ีสีเหลือง 
เราจะลองดูว่าจะขอใช้ได้หรือไม่ เพราะท่ีบริเวณนี้เป็นท่ีสาธารณะ เป็นท่ีหลวงไม่สามารถ
เวนคืนได้ ถ้าราชพัสดุบอกว่าให้เทศบาลฯ ใช้ได้ เราจะขอใช้ แต่คนท่ีอยู่บริเวณนี้   
เขาคงไม่ยอม เรื่องอาจจะต้องถึงโรงถึงศาล ให้เป็นเรื่องของอนาคต ผมจะด าเนินการ
ขอใช้ ออกเป็น น.ส.ล. ท่ีสาธารณะก่อน ส าหรับแสงสีเสียงท่ีพาสาน เขารับปากผม  
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนงานตรุษจีน ตอนนี้เขาได้ส่งงานงวดท่ี 1 แล้ว เราทักท้วงไป
ให้เขาแก้ไขสัญญาเล็กน้อย เดือนนี้ท้ังเดือนเขาคงจะเร่งด าเนินการ แต่จะแล้วเสร็จ
เฉพาะงานแสงสีเสียง ด้านในคงยังไม่แล้วเสร็จ แต่เขาจะเร่งให้ทันงานตรุษจีนส่วนหนึ่งก่อน 
ขอบคุณครับ 

นายสันติ  คุณาวงศ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ส าหรับเรื่องคณะทัวร์จีนท่ีจะมา เขาออกจากตรงกลางของประเทศจีน แล้วมาเข้า 

ท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ถ้าเป็นทัวร์ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่บังเอิญทัวร์คณะนี้
เขามีไชน่าโมบายล์เข้ามาด้วย ถ่ายทอดสดงานนี้เพื่อเผยแพร่ไปยังสมาชิกของเขากว่า 
900,000,000 คน เราจึงเชิญเขาในเวลาท่ีเขาว่าง  โดยปกติเขาจะขับรถมาจาก
เชียงใหม่แล้วเข้าโรงแรม ช่วงเย็นเขาจะไปลงแพเพื่อรับประทานอาหารแค่นั้น เราจึง
เชิญให้เขามา ท่านนายกฯ จึงให้ไปท่ีพาสาน เพื่อท่ีจะแนะน าพาสานของเรา และข้าม
ไปยังศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งจะมีสิงโตสองคณะไปจัดแสดง สิงโตกว๋องสิว
เขาบอกว่าติดงานท่ีล าปาง และสิงโตฮกเกี้ยนก็ไปแสดงท่ีล าปางเช่นกัน จึงได้สิงโตฮากกา 
กับสิงโตไหหล า ผมคิดว่าขณะนี้เราหวังอย่างเดียวว่าเราท าอย่างไรให้เขาเห็นและ
ประทับใจคนท่ีมา และไชน่าโมบายล์ได้ถ่ายรูปท่ีสวยงามของเมืองนครสวรรค์ แล้วเผยแพร่
ออกไปยังสมาชิกของเขา แนวโน้มของคณะทัวร์จีน เขาอยากจะขับรถเข้ามา ผมคุยกับท่าน 
ททท. ท่ีเมืองคุนหมิง ซึ่งเมื่อรู้ว่ามีงานนี้ท่านก็ไปร่วมงานพิธีเปิด แล้วท่านได้โทรเข้ามา
หาผม บอกว่าหลังจากนี้ ท่านอยากจะส่งเสริมให้คณะทัวร์จีนจากเมืองคุนหมิง ซึ่งใกล้กว่า 
จะขับรถเข้ามา แล้วท่านก็โทรมาประสานกับ ททท. จังหวัดนครสวรรค์ กับ ททท. จังหวัด
สุโขทัย โครงการนี้เราหวังว่า ถ้าเราสามารถท าให้เขาประทับใจ มีภาพสวยๆ เผยแพร่
ออกไปท่ัวประเทศจีน จะสามารถน านักท่องเท่ียวจีนเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยได้ต่อไป 
ทัวร์จีนสมัยนี้เขาจะไม่มาเป็นทัวร์ เขาบอกว่าเขาจะจองโรงแรม ดูท่ีเท่ียว หาข้อมูล 
แล้วขับรถเข้ามาเอง ผมจึงเชิญโรงแรมให้ไปแจก โบรชัวร์ได้ เขามาวันท่ี 6 ธันวาคม 
2562 และวันท่ี 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า จะเข้าไปท่ีพิพิธภัณฑ์ ท่ีห้างสรรพสินค้า
แฟร์รี่แลนด์ และท่ีนั่นเรามีสินค้าโอทอปไปจัดขาย ถ้าโรงแรมจะแจกโบรชัวร์ก็สามารถ
ไปแจกบริเวณนั้น หวังว่างานนี้จะท าให้เมืองนครสวรรค์เป็นท่ีรู้จักส าหรับชาวจีน 
ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี   ผมส่งเรื่องของแผนพัฒนาท่าเรือบก หรือท่ีเรียกว่า Dry Port ของนครสวรรค์

เราจะเช่ือมจากอ าเภอแม่สอดไปยังจังหวัดมุกดาหาร ด้วยรถไฟรางคู่ จากอ าเภอเชียงของ
มาผ่านจังหวัดนครสวรรค์ และจะเข้ากรุงเทพมหานคร เขาได้ศึกษาแล้วว่าจังหวัดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือจังหวัดนครสวรรค์ ท่ีจะให้เป็น Dry Port คือบริเวณเขาทอง มีรถไฟ 

/รางคู่... 
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 รางคู่ตรงนั้น และจะมีรถบรรทุกต่อ ในอนาคตเราจะเป็นศูนย์รวมของเรื่องท่าเรือบก 
ส่วนอีก 3 จังหวัดท่ีจะท าเป็น Dry Port คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา มาทางอ าเภออรัญประเทศเข้ามาอีกด้านหนึ่ง เป็นแนวความคิด
ท่ีจะเช่ือมโยงตรงนี้ ขณะนี้ก าลังศึกษาและออกแบบต่างๆ อยู่ คาดว่าในปี 2564  
ท่านจะเห็นจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์ใหญ่ Dry Port ของทางภาคเหนือ และภาคกลาง 
และจากอ าเภอแม่สอดมาจังหวัดนครสวรรค์ จากนครสวรรค์สามารถน าสินค้าไปลงเรือ
ได้เลย ส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นของภาคอีสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นภาคตะวันออก ขนส่งมาจากอ าเภออรัญประเทศเข้ามาท่ีศูนย์ขนส่งลงเรือท่ีกรุงเทพฯ 
นี่คือแนวความคิดท่ีเขาวางไว้ของโครงการรถไฟรางคู่ท้ังหมด คุณหมอสมยศฯ ได้ส่ง
ข้อมูลมาให้ และวันนี้คุณหมอสมยศฯ ไม่มา ผมจึงน าเสนอให้ทุกท่านฟัง ส าหรับเรื่องท่ีดิน 
แน้วโน้มท่ีเราจะเป็นศูนย์ฯ เขาจะมาหาท่ีดินท่ีจะสร้างโกดังขนาดใหญ่ไว้หลายๆ แห่ง 
ทางแม่สอดได้ติดต่อมาจะขอท่ี ผมก าลังจะลองเสนอท่ีให้เขา ขอบคุณครับ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล   ในปีหน้าทางกฎบัตรแห่งชาติจะท าโครงการ Smart Energy District ซึ่ง 

โครงการนี้เป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดของเมืองท่ีจะเป็น Smart City ของกระทรวงดิจิทัลฯ    
ท่ีอยู่ในส่วนของเดปป้า เพราะฉะนั้นเราจะเปิดรับสมัครแค่ 15 เมืองใหญ่ ล าดับแรก
ขอเรียนท่านนายกฯ ว่าเราสมัครเป็นเมืองแรก และเราจะได้ เข้าตัวช้ีวัดในการเป็น
เมืองดิจิทัล จะเริ่มท างานในต้นปี 2563 ผู้ท่ีสนใจจะเรียนเชิญให้ฟังในเรื่องของ 
Smart Energy ท่ีเป็น District ของแต่ละเมือง คือการมุ่งไปหาพลังงานทดแทน   
และการประหยัดพลังงาน พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ขอบคุณครับ    

นายธนู  ชีวินโชติมา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ขออนุญาตย้อนไปเรื่องบ่อขยะ ท่ีท่านายกฯ แจ้งว่าปัจจุบันมีขยะท้ังหมดวันละ 

ประมาณ 200 ตัน ผมขอเรียนถามว่าเฉพาะในเขตเทศบาลฯ ของเราประมาณกี่ตัน 
และท่ีนายกฯ แจ้งว่าบ่อขยะของเราจะท าให้เขาเช่าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขาย ผมขอ
ปรึกษาดูว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ของเรามีศักยภาพท่ีจะท าเอง 
เพื่อท่ีจะมีรายได้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะท าเอง แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ขอบคุณครับ  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี  ขยะในเขตเทศบาลฯ ของเรา รวมกับนอกเขตเทศบาลฯ ประมาณ 200 ตัน 

เมื่อเดือนท่ีผ่านมาของเราเองประมาณ 150 ตัน แต่ในอนาคตผมว่าจะมีมากกว่านั้น 
เพราะตอนนี้ท้ังลาดยาว และอีกสองแห่งขอมาท้ิงร่วม เราคิดว่าการท า RDF ท่ีบริษัท
จะเข้ามาลงทุนประมาณ 600,000,000 บาท ขณะนี้การท่ีจะเซ็นสัญญาสายส่ง
จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เซ็น เพราะเขาไม่ให้ภาคเอกชนเข้าไปด าเนินการ
กลัวจะเกิดปัญหาการประท้วง เขาให้เราขอท าเรื่องไฟฟ้าต่อเนื่องเลย เขาจะเช่าเราท า
เฉพาะ RDF น่าจะลงทุนประมาณ 1,000,000,000 บาท เราคงไม่ลงทุนเอง ให้เขา
ลงทุนดีกว่า และเราให้เขาขาย และขอแบ่งเงินท่ีเป็นผลประโยชน์มาให้เรา ไม่ต้องไป
ลงทุนให้เจ็บตัว คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า เราเป็นคนเช่ือมสาย เขาลงทุนแล้ว
ผลประโยชน์แบ่งกันบางส่วน คงจะต้องท า TOR อีกครั้งหนึ่งต่อไป ให้เรื่อง RDF   
ของเราผ่านไปได้ด้วยดีก่อน และเราต้องมาเริ่มท าต่อเนื่องต่อไปอีกในอนาคตข้างหน้า 

/คงเป็น... 



๒๑ 
 

     คงเป็นแบบนี้ก่อน เพราะเราคงไม่คิดจะเอาเงินไปลงทุน ในปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลนครกับเทศบาลเมือง ต้องของบประมาณตรงไปยังส านักงบประมาณ เราได้
ยื่นขอไปหลายโครงการ เอาเข้าแผนไว้ เช่นเรื่องประปา 300,000,000 บาท    
เรื่องท่อระบายน้ า 20,600,000 บาท ระบบดิจิทัลท่ีเราก าลังท าอยู่ เรื่อง Big Data 
80,000,000 บาท เรื่องกล้องวงจรปิด 600 ตัว กว่า 100,000,000 บาท และ
เรื่องอื่นๆ เราได้น าเข้าแผนของจังหวัดท้ังหมด เรื่องการสร้างอาคารอุทยานวัฒนธรรม 
เอาเข้าแผนไว้ 150,000,000 - 200,000,000 บาท ท่ีของบประมาณจากกระทรวง
วัฒนธรรม ปัจจุบันนี้ภาครัฐต้องเช่ือมต่องบประมาณของท้องถิ่น งบประมาณของ
จังหวัด แล้วถึงจะเข้าไปในกระทรวง เขาถึงจะจัดงบประมาณให้เราได้ กระทรวงการคลัง
ให้เรายื่นขอตรง เขาจะดูความจ าเป็นในการให้ เราหวังว่าจะได้งบประมาณ เพราะ
เรื่องประปาเราต้องเปล่ียนแปลงในอนาคตข้างหน้า คงต้องขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
เรื่องการขึ้นค่าน้ าประปาในอนาคตข้างหน้าด้วย เพราะค่าน้ าประปาเราต่ ามาก ท่ีอื่น
เขาขึ้นเกิน 12 บาท แล้ว เพราะเราอยากจะปรับปรุงเรื่องท่อส่งน้ าท้ังหมดด้วย คิดว่า
มีหลายอย่างท่ีเราจะต้องด าเนินการ ขณะนี้ก าลังศึกษาออกแบบอยู่ 3 อย่าง คือ ออกแบบ 
ท่อระบายน้ าบ าบัดน้ าเสียต้ังแต่สะพานพิษณุโลก แบบของโครงการ 50,000,000 บาท 
จากการเคหะมา เสร็จแล้วจะประมูลเร็วๆ นี้ ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางหลวง แต่เรามี
ข้อแม้ว่าต้องได้รับอนุญาตจากทางหลวง แล้วถึงเซ็นแบบ ส่วนท่อจากสะพานพิษณุโลก
มาท่ีบริเวณป้อมหนึ่งให้ออกแบบ และต้องมีสถานียกน้ า 2 ตัว ท่ีจะน าน้ ามาบ าบัด  
ในโรงบ าบัดน้ าของเรา เมื่อออกแบบเสร็จจะต้องไปของบประมาณจากส่วนกลาง    
คงต้องน าเข้าไปทางงบประมาณของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพราะคงไม่น า
งบประมาณของเราลงไปกว่า 100,000,000 บาท งบสร้างเข่ือนเราจะใช้งบของเรา
ในส่วนนี้  

   ส าหรับเรื่องของโรงเรียนกีฬาขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เราก าลังท า MOU  
กับกรมพลศึกษา ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 เราจะขอใช้อาคารเรียนท้ังหมด 4 อาคาร 
และอาคารโรงอาหารอีก 1 อาคาร รวมเป็น 5 อาคาร อาคารท้ังหมดทางกรมพล
ศึกษายินดีให้เราใช้ เราได้ต้ังงบประมาณไว้ 13,800,000 บาท จะยกเลิกตรงนี้  
และน าไปซ่อมแซมอาคารเรียน 2 อาคาร อาคารหอพัก 2 อาคาร และหอพักใหม่ 
ของเราจะต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกันกับของโรงเรียนกีฬาจังหวัดฯ เพราะเขาออกไป   
อยู่ข้างนอกหมดแล้ว เราจึงขอใช้ตรงนี้ จะประหยัดงบประมาณไปได้มาก ซ่อมแซม
ของเก่า ใหม่ท้ังหมด คิดว่าจะสมบูรณ์แบบ มีอาคารเรียน 2 อาคาร มีหอพักท้ังหมด 
3 อาคาร จะเป็นโรงเรียนกีฬาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เขาอาจจะยกให้
เราดูแลด้วย แต่อุปกรณ์เขาคงจะเอาไปหมด เราคงจะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ หรือไม่ถ้า 
กกท. ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เรามาใหม่ อาจจะท าตรงนี้เป็นอาคารอะไรก็ได้ในอนาคต
ข้างหน้า เราจะประหยัดงบประมาณไปได้มากท่ีจะจัดต้ังโรงเรียนกีฬาตรงนี้ เราไม่ต้อง
จัดงบประมาณลงไปมาก คิดว่าเราคงต้องพัฒนาในเรื่องของโรงเรียนกีฬา ท.9 ในปีหน้า
จะไปเปิดอยู่ท่ีสนามกีฬากลาง ย้ายจากโรงเรียน ท.6 ไปอยู่ท่ีสนามกีฬากลาง จะมีความ
เป็นส่วนตัว นี่คือความคืบหน้าของโรงเรียนกีฬา ขอช้ีแจงท่านสมาชิกฯ ไว้เท่านี้ก่อน 
และวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่ามีญัตติท่ีจะต้อง
แก้ไข การจะแก้ไขแบบต่างๆ ต้องแก้ท่ีแผนก่อน ให้เท่ากับท่ีจะน ามาเข้าสภาฯ จึงมี
ความยุ่งยากขึ้น คาดว่าจะมีอีก 2 - 3 ญัตติ เร่งด่วนท่ีจะต้องท า ขอบคุณครับ 

/นาย... 
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นายปัณณ์ณธีร์  เศรษฐภูริปภา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมขอสอบถามเรื่องท่ีลงเฟซบุ๊ก เรื่องน้ าเสียท่ีปล่อยลงบริเวณสะพานเดชาติวงศ์   

ได้ผ่านการบ าบัดมาหรือไม่ครับ เพราะเห็นว่าน้ าท่ีลงผ่านท่อเป็นสีด า 
อีกเรื่องหนึ่งคือน้ าประปาจากฝ่ังโน้นข้ามมาฝ่ังนี้ โดยการเกาะจากสะพานมาได้

หรือยัง หมายความว่าถ้าประปาฝ่ังนี้เราปิดปรับปรุง เพราะเราต้องขยายท าท่ีพักน้ าใหม่ 
ถ้าในช่วงท่ีเราพักน้ าประปาจากฝ่ังนี้ เราใช้น้ าประปาจากฝ่ัง โน้น หรือว่าอย่างไร 
ขอบคุณครับ  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี  ขอเรียนว่าเรื่องแผนการผลิตประปาท่ีเกาะยม เราจะผลิตบริเวณนั้น แล้วเรา

จะใช้น้ าจากแม่น้ าน่าน กับแม่น้ าปิง วัง ส่วนหนึ่งเราสูบขึ้นไป แต่ถ้าเกิดปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคตข้างหน้า เราต้องใช้แม่น้ าน่าน เราจะสูบเข้ามา แล้วมาใส่ท่ีหนองหัวเสือก่อน 
เพื่อให้น้ าใสตกตะกอน แล้วจึงน าไปท าประปา ส่วนการจะส่งกลับมานั้น ขณะนี้เรา
ออกแบบเป็นแบบแขวนกับสะพานเขา ซึ่งเราต้องได้รับอนุญาตจากทางหลวงชนบท 
แต่เราเองก าลังต่อสู้เรื่องให้ทางหลวงชนบทโอนสะพานป้อมหนึ่งมาให้เรา เพราะว่า
ควรจะโอนเป็นของเรา ผมจะทุบท าราวสะพานท่ีจะท าถนนข้ามจากป้อมหนึ่งคงต้อง
ให้เรามาด าเนินการ แต่ถ้าต่อสู้กันไม่ได้เราอาจจะต้องลงทางน้ า เพื่อท่ีจะท าท่อข้ามไป
ใต้ดินแทน เราพยายามจะเอาสะพานป้อมหนึ่งมาให้เป็นของเราให้ได้ แต่โครงการต้อง
ต้ังอยู่บนเกาะยม เพื่อท่ีจะดึงน้ า ขณะนี้แล้งมาก ระดับน้ าอยู่ท่ี 17.29 เมตร รทก.  
ถ้าระดับน้ าลดลงอยู่ท่ี 17 เมตร รทก. อาจจะต้องใช้แพออกไปดูดข้างนอกมา ทุกปี
เราต้องจ้างเรือมาลอกทรายออกจากบริเวณนั้นท้ังหมด ใช้แพออกไปดูด น าน้ าส่งเข้ามา 
นี่แค่เดือน พ.ย. - ธ.ค. ยังไม่ถึงเดือน มี.ค. - เม.ย. ยังไม่ถึงหน้าแล้ง แต่ขณะนี้แล้งมาก 
จึงคิดว่าเราต้องหาแนวทางท่ีเราจะน าน้ าจากแม่น้ าน่านขึ้นมาใช้ให้ได้ โดยการสูบข้ึนมา 
แล้วมาปล่อยลงในหนองหัวเสือเราก่อน แล้วน ามาใช้ทีหลัง การท าน้ า ประปาถ้าเป็น
แม่น้ าน่านจะขุ่น ต้องใช้เวลา 2 เท่าตัว แต่ถ้าแม่น้ าปิง วัง ไม่ขุ่น จึงใช้เวลาน้อยกว่า
เท่าตัว นี่คือแผนท่ีเราวางไว้ ก่อนอื่นของบประมาณให้ได้ก่อน คุยกันว่าถ้าไม่ได้
งบประมาณ ถ้าเราจะกู้เพื่อท่ีจะท า ส่วนหนึ่งเราจะถมดิน เราจะใช้เงินของเรา หรือ
การกู้เงิน อาจจะกูน้อยลง พยายามคิดหาทางดู แต่ถ้าเราได้งบประมาณจากส่วนกลาง 
เราจะใช้งบประมาณจากส่วนกลางท้ังหมด ขอบคุณครับ 

นายปัณณ์ณธีร์  เศรษฐภูริปภา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  พื้นท่ีหนองหัวเสือท้ังหมดของเรานั้น  หากเราขุดลอกแล้วสามารถกักเก็บน้ า 

ไว้ใช้ได้ประมาณกี่วัน เพราะถ้าเราขุดลอกต้องดูพื้นท่ีด้วยใช่หรือไม่ครับ ว่าพื้นท่ีเรา
สามารถกักเก็บน้ าได้แค่ไหน ขอบคุณครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรต ิ    
นายกเทศมนตรี  เรายังไม่ได้ลองค านวณดู คงจะมีน้ าให้ใช้ได้เป็นสัปดาห์ ไม่น่าจะมีปัญหาครับ 

เพราะเราได้เตรียมแผนไว้ ถ้าแม่น้ าปิง วัง ไม่มีน้ า ส่วนท่ีจะใช้เราคงต้องดูดเข้ามาไว้
ช่ัวคราวก่อน เพราะท่ีบริเวณนั้นประมาณ 70 ไร่ และขณะนี้เราก าลังท าเรื่องขอถม 
จะถมโดยรอบก่อน เป็นทางข้างใน แล้วเราจะล้อมรั้วบริเวณท่ีเราจะท าประปา       
แต่ด้านนี้ท้ังหมดเป็นท่ีท่ีเราจะท าเป็นสวนสาธารณะ ผมจะจัดต้ังงบประมาณ คาดว่าจะ 

/เป็น... 
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 เป็นครั้งหน้าท่ีจะน าเรื่องเข้าสภาฯ คือถมด้านข้างท่ีติดถนนด้านนี้ท้ังหมด เพราะได้
วางแผนไว้ถ้าเราได้งบประมาณ ท่ีจะจัดงานในเดือนมีนาคม - เมษายน ต้องท าท่ีจอดรถ 
เพื่อท่ีจะขนคนเข้าไปท่ีพาสาน จะวางแผนตรงนี้ จัดงบประมาณมาถมส่วนหนึ่งก่อน 
ส่วนดินท่ียังขุด ผมส่ังให้ลอกแล้วเอามาปะข้างๆ ให้ท้ังหมด ให้มันเป็นแนวถนน เพราะ
ถ้าเราท ารั้วแล้ว เราจะไม่ให้รถเข้า คนออกก าลังกายจะอยู่ในนี้ท้ังหมดเลย รถจะจอด
ด้านนอก วางแผนจะท าท่ีจอดรถอยู่ด้านนอกรั้ว และสามารถให้คนไปออกก าลังกายได้ 
ขณะนี้ก าลังได้ใหเ้จ้าหน้าท่ีกฎบัตร ด้านสวนสาธารณะ พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียว 
ออกแบบบริเวณหนองหัวเสือให ้ขอบคุณครับ 

นายสันติ  คุณาวงศ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  เมื่อสักครู่จากท่ีได้ฟังท่านนายกฯ พูด ผมว่าเมืองเราได้ท าอะไรเยอะมาก ท ามา 

เรื่อยๆ จนตอนนี้ก าลังส่งผล ขณะนี้มีนักลงทุนจีนกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วบอกว่า อยากจะ
มาท าเป็นท่ีพักอาศัยส าหรับคนจีน คือระเบียบของเมืองไทยมีว่าถ้าคนจีนอายุเกิน 50 ปี 
แล้วมีเงินฝาก 800,000 บาท สามารถจะขอวีซ่าแบบเป็นปีได้ เขาบอกว่า เขามาดู 
เผ่ือมีท่ีรองรับเขาได้ เขาอยากจะมาสร้างหมู่บ้าน หรือท าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อท่ีจะ
ตอบสนองคนจีนท่ีจะมาอยู่อาศัยในเมืองไทย เมื่อเขามาถึงนครสวรรค์ เขาบอกว่า
อย่างแรกบรรยากาศดีอยู่แล้ว เพราะบรรยากาศความเป็นจีนมีอยู่ ส่ิงท่ีขาดก็คือ
สนามบิน แต่เราบอกว่าทางกฎบัตรก าลังจะหาวิธีท่ีจะสร้างสนามบิน เพื่อให้บินตรง
เข้ามาได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลา เขาเปรียบเทียบบรรยากาศนครสวรรค์กับพิษณุโลก 
เมืองพิษณุโลกมีสนามบิน แต่เมืองนครสวรรค์บรรยากาศยังเอื้อให้คนจีนอยู่ ท่ีนี่
มากกว่า เพราะเป็นเหมือนกับเมืองพี่เมืองน้อง เขาถามผมค าแรกว่า ท่ีนี่เป็นเมือง 
Green City หรือไม่ เราจึงบอกว่าเราเป็นอยู่แล้ว บ่อบ าบัดน้ าเสียของเรานั้นสุดยอด 
ระบบก าจัดขยะของเราดีท่ีสุด เรามีประปาเป็นของเราเอง เรามีสวนสาธารณะมากมาย 
และก าลังจะสร้างขึ้นอีก และส าคัญท่ีสุดคือเรามีระบบความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด 
400 ตัว และก าลังจะเพิ่ม รวมท้ังจะปรับเป็นแบบ AI เพื่อท่ีจะตรวจจับใบหน้า     
ข้อแรกเขาสบายใจ เราบอกว่าเมืองนี้จะน่าอยู่เพราะเป็นเมืองศิลปะนานาชาติ มีความ
สวยงาม เขายิ่งพอใจมากขึ้น ค าถามท่ีสามถามว่า โรงพยาบาลเป็นอย่างไร การรักษา
พยายาลของเรานั้น มีการดูแลต้ังแต่ระดับชุมชน เทศบาล ไปจนถึง โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ และมีมหิดลอยู่ท่ีนี่ รวมท้ังโรงพยาบาลเอกชน ระดับช้ันน าจะมาอยู่
ท่ีนี่ครบถ้วน พอเขาได้ฟังท้ังสามอย่างแล้ว เขาบอกว่าอยากจะมา ส่ิงท่ีสามารถสร้าง
อนาคตได้ เกิดจากส่ิงท่ีคณะผู้บริหารได้ท า อาจจะต้ังแต่ท่านายก ถาวรฯ ด้วยซ้ าไป 
บ่อขยะ จนถึงทุกวันนี้ ผมว่าเมืองเราโชคดี คนท่ีจะมาลงทุนหรือคนท่ีจะมาท าอะไร 
สามารถต่อยอดได้จากผลงานของเทศบาลฯ ผมคิดว่าเป็นส่ิงท่ีน่าภูมิใจ เราสามารถ 
จะใช้พื้นฐานตรงนี้ไปต่อยอดเชิญชวนนักธุรกิจเข้ามา หรือท าอะไรให้เมืองเราเจริญได้
ต่อไป ขอบคุณครับ 

นางสุภาพร  แตงนารา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  อย่างท่ีคุณสันติฯ ได้กล่าวมานั้น เมืองเราในอนาคตจะเป็น Smart City เมือง 

สีเขียว ดิฉันเห็นด้วยว่าถ้ามีโรงพยาบาลท่ีดีในจังหวัดของเรา เป็นส่วนหนึ่งท่ีอาจจะมี
ชาวต่างชาติอยากมาลงทุน และมาพักอาศัย ต่อไปเมืองนครสวรรค์จะเป็นเมือง ท่ีมี
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาติอยากจะมา คนนครสวรรค์เองจะได้มีท่ีพัก
ตอนแก่ชรา พักผ่อน และมีหมอดีๆ รักษาในอนาคต ดีใจค่ะ ต้องอยู่รอดู  

/อีก... 
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อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องศิลปินที่จะมาวาดภาพท่ีนครสวรรค์ ของเราในส้ินเดือน
มกราคมนี้ ท่านนายกฯ ต้องปิดท้าย เรื่องศิลปินเข้ามาวาดภาพ และขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง 
ดิฉันขับรถมาบริเวณถนนหน้าวัดคีรีวงศ์ ก าลังก่อสร้างฝาท่อระบายน้ า ท่ีเมื่อก่อน  
เป็นฝาเหล็กระดับไม่เท่ากัน เวลาขับรถจะกระโดด ตอนแรกคิดว่าโครงการนี้จะไม่มีฝาท่อ
ถนนแล้ว น่าจะหลบเข้าไปอยู่ด้านในท้ังหมด และปูให้เห็นถนนเรียบ แต่หนีไม่พ้นต้อง
ท าฝาท่อ แค่เปล่ียนฝาท่อจากเหล็กเป็นคอนกรีต แล้วจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะ
เมื่อสักครู่ท่ีขับรถมา รถยังตกท่อฝาใหม่ ฝากท่านผู้อ านวยการส านักการช่าง อย่างน้อย
ถ้าเป็นฝาท่อคอนกรีตจริงๆ ขอความแข็งแรง และสามารถให้รถวิ่งแบบไม่ต้อง  
เหยียบเบรก ขับไปได้ตลอด หรือเอารถขนาดใหญ่วิ่งทดสอบฝาท่อตรงนี้ ไม่ให้เกิด
ความรู้สึกว่าเราโดดลงไป หรือว่ามีการเคล่ือนไหวของฝาคอนกรีต เพราะว่าในอนาคต
คงพังเหมือนเดิม จะอันตรายกว่าเดิม ขอบคุณค่ะ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรี   เขายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ก าลังลอกหน้าดิน เพื่อท่ีจะเทให้พื้นเสมอกัน

ท้ังหมด จะเป็นฝาท่อกลมมีความแข็งแรง เพราะในตลาดเราใช้ฝาท่อกลมท้ังหมด   
เขาจะเทไล่มาท้ังหมด ขณะนี้เขาแค่ท าบ่อเสร็จแล้ว แต่งานยังไม่เสร็จ คงจะตบแต่ง
ไม่ให้เป็นเนินอะไรมาก ส่วนเรื่องของงานในวันท่ี 24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563  
เป็นงาน Thailand USA Art Exchange จะมีคณะจากอเมริกา และคณะของไทย 
รวมแล้ว 25 คน ท่ีจะมาวาดภาพ จะจัดท่ีห้องประชุมช้ัน 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ภาพท่ีเขาวาดจะมอบให้เราท้ังหมด ประมาณ 20 ภาพ เขาตีราคาภาพละประมาณ 
500,000 บาท เราดูแลเรื่องอาหารการกิน และเรื่องท่ีพัก ต้นเดือนกุมภาพันธ์     
ขอเชิญทุกท่าน โปรแกรมต่างๆ จะแจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

   อีกเรื่องหนึ่งคือ ผมได้ไปรับรางวัล Friendly Design จากคุณกฤษนะ ละไล 
มีผมกับขอนแก่นท่ีไปเสวนาเรื่องนี้ และเรื่องของพาสานท่ีเราออกแบบ ผมได้ให้ต่อเติม
ให้ผู้พิการสามารถใช้ได้ ขณะนี้ก าลังแก้ไข ตอกเข็ม และเทพื้นใหม่ ท าทรายล้างใหม่ 
ให้เต็มท้ังหมด เพื่อให้รถวีลแชร์จะสามารถไปได้โดยรอบ และสามารถลงลิฟท์ได้ เราจึง
ได้รับรางวัล Friendly Design ไปรับรางวัลนี้จากท่านรองอนุทินฯ แล้วได้ไปดูอุปกรณ์
ส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ น่าสนใจมาก หมายความว่าในอนาคต
ข้างหน้าต้องเตรียมพร้อมไว้ ขณะนี้มีในกรุงเทพฯ ท่ีเขาท าคอนโดเป็นบ้านให้กับผู้สูงอายุ 
คิดเป็นรายเดือนๆ ละ 30,000 บาท มีบริการการดูแลต่างๆ มีหมอ คนดูแล มีอะไรต่างๆ 
ท้ังหมด ส่วนของเราสามารถท าได้ในอนาคตข้างหน้า โลกเปล่ียนไปแล้ว ในงานนี้ผมได้
ไปดูของญี่ปุ่นที่เขาท าออกมาดีมาก แล้วคนท่ีมีเงิน แค่ไปเช่าอยู่ เดือนละ 30,000 ถึง 
40,000 บาท เขามีทุกอย่างให้พร้อม มีคนมานั่งคุยด้วยตลอดเวลา เรื่องห้องน้ าและ
ทุกอย่างเป็นอย่างดีท้ังหมด ส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ เพราะว่าปัจจุบันนี้ได้เข้าสู่สังคม
ของผู้สูงอายุแล้ว ของคุณกฤษนะ ละไล จะจัดทุกปี เราได้ไปร่วมกับเขา 2 ปีแล้ว 
ก าลังสนใจ อยากจะได้รถตุ๊กๆ หรือรถเล็กส าหรับบรรทุกคนเข้าไปส่งโรงพยาบาลต่างๆ 
เขามีให้ ผมลองไปดูหาอะไรต่างๆ เข้าแผนไว้ เขาเชิญผมกับนายกฯ ขอนแก่น ไปเสวนา 
เราก าลังดูเรื่องทางเท้า จะท าเพื่อเป็นตัวอย่างในตลาด ให้ผู้พิการ ผู้ใช้วีลแชร์สามารถ
ใช้งานได้ เราคงต้องท า คิดว่าเราต้องปรับปรุงเมืองของเราให้สามารถใช้กับ Universal 
Design ได้ ในอนาคตข้างหน้า ขอบคุณครับ  

/นาย... 



๒๕ 
 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดอีกหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล   (ไม่มี)         

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม 
บัดนี้ สภาเทศบาลฯได้ด าเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว  

ผมต้องขอขอบคุณตัวแทนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คุณปรีชา  เดชพันธุ์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ผู้ส่ือข่าว ประธาน
ชุมชนหรือผู้แทนชุมชน ท่ีได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา   11.50  น. 

 
ลงช่ือ                    บันทึกเทปรายงานการประชุม 

                 (นายเกียรติศักด์ิ  เหล่าวชิรวงศ์) 
                                        คนงานท่ัวไป 
 
 
     ลงช่ือ             ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม 
                      (นางสาวสุรีรัตน์  ขาวฉลาด) 
            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
ลงช่ือ           ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางกันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์) 
                    หัวหน้างานธุรการ 
 
 
     ลงช่ือ         ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 
                     หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
     ลงช่ือ         ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางทัศนียา  เด่ียวไพบูลย์) 
                      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 

ลงช่ือ                เลขานุการสภาเทศบาล 
                       (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 
                       ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 



๒๖ 
 

 
 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้  ถูกต้องแล้ว เมื่อวันท่ี...17...เดือน.....มกราคม.........พ.ศ. 2563 
 

 
 
    ลงช่ือ    ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายไพโรจน์  ศุภศิลป์) 
            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
    ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
         (นายปัณณ์ณธีร์  เศรษฐภูริปภา) 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
    ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
              (นายธนกร  คะกาทอง) 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
          (นายกิตติศักดิ์  ล้ิมจ ารูญรัตน์) 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
 
 

ลงช่ือ    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
              (นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง) 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 
  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
 สมัย....สามัญ.......สมัย....แรก......ประจ าปี พ.ศ. 2563  วันท่ี...14..เดือน....กุมภาพันธ์.......พ.ศ. 2563 
 
 
     ลงช่ือ 
      (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 
         ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

 
 


