๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 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*ไม2มาประชุม
-

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*าร2วมประชุม
ผู*บริหารเทศบาล
1. นายพงศสินธุ เสนพงศ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายไสว เขียวจันทร
นายสมเธียร ภู?สันติสัมพันธ
นายมนัส พงศยี่หล@า
นายขจรเกียรติ์ แก@วทองคํา
นายธํารงค แรกคํานวน
นายคํารพ วงศพิศาล
นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ

หัวหน*าส2วนราชการและเจ*าหน*าที่ผู*ที่เกี่ยวข*อง
1. นายประจักษ ทองบัว
2. นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
3. นายชิษณุพงศ สุวรรณ
4. นายสนิท พรหมสุภา
5. นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ
6. นางวชิรา ยุพการนนท
7. นายยงยุทธ เหล?าเจริญเกียรติ
8. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
9. นายสมพร กาญจนโสภาค
10. นางอรนงค ชูลําภู
11. นางสาววันดี ตําแอ
12. นางจิตรา มะโนสงค
13. นายมนตชัย บุตรมะรัถยา
14. นายสัญชาย ชาตรีทัพ
15. นายสมคิด รักสนิท
16. นางเกศแก@ว ศิริวัฒน
17. นายสุชาติ เชาวชะตา
18. นายพลวัต รุจิระยรรยง
19. นายจรัญ ทิพยสิทธิ์
20. นางบังอร บุตรมะรัถยา
21. นางจงดี โปณะทอง
22. นายชํานาญ เยี่ยมยนต
23. นางสาวขวัญตา แสงราวี
24. นางชนากานต ทัศนวิสุทธิ์
25. นางสาวกิตติยา ระหังภัย
26. นายวุฒิศักดิ์ สมเชื้อ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผู@อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู@อํานวยการสํานักการคลัง
รักษาราชการแทน หัวหน@าสํานักปลัดเทศบาล
ผู@อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู@อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม
ผู@อํานวยการกองสวัสดิการ
พนักงานบัญชี
ผู@อํานวยการส?วนควบคุมการก?อสร@างฯ
ผู@อํานวยการส?วนการผลิต
หัวหน@าฝGายรักษาความสงบ
หัวหน@าฝGายอํานวยการ
หัวหน@าฝGายส?งเสริมการท?องเที่ยว
รก.หัวหน@าฝGายปHองกันฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
นิติกรชํานาญการ
ผู@อํานวยการส?วนบริหารงานคลัง
ผู@อํานวยการส?วนพัฒนารายได@
ผู@รับจ@างเหมาบริการ
ผช.นักประชาสัมพันธ
หัวหน@าฝGายแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจ@าหน@าที่ ICT

๓
27. นายภูวนาท ฑีฆะ
28. นางสาวจินตนา เกรียงเดช
29. นางสาวรุ?งฤดี จันทรปรีดา
30. นางสาวรตนพร ทองขาว
31. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี
32. นายสหัส พรหมแก@ว
33. นางศรีไพร อมรการ
34. นางขนิษฐา จันทวาศ
35. นางสมจิตร มาศพงศ
36. นางสาวนภัสสร สําแดงสาร
37. นางสาวสุดา เสมอสา
38. นางสาววรภา ไชยจุติ
39. นางชะอ@อน สมเชื้อ
40. นายยัสถะ พลมี
41. นางสาวรรณดี ทองศิริ
42. นายยุทธการ เกลี้ยขํา
43. นางสาวธนกมล นิตยวิมล

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
จพง.ปHองกันฯชํานาญงาน
ลูกจ@างประจํา
เจ@าหน@าที่ธุรการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
ผู@รับจ@างเหมาบริการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
เจ@าหน@าที่ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
จพง.ธุรการชํานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เป5ดประชุมเวลา 10.00 น.
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณะผู@บริหารเทศบาล ท?านสมาชิกสภาเทศบาล และผู@เข@าร?วมประชุมสภา
เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท? า น ค รั บ วั น นี้ เ ปP น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล น ค ร
นครศรีธ รรมราช สมัย สามั ญ สมัย ที่ 3 ประจํา ปQ พ.ศ.2560 ซึ่งขณะนี้
จํานวนสมาชิกมาครบองคประชุมแล@ว จํานวน 19 คน ขอกราบเรียนเชิญ
ท?านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช ได@ จุดธูปเทียนบู ชาพระ
รัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต?อไป ขอเรียน
เชิญครับ

นายเคารพ อิสระพิทักษ8กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท?านรักษาการนายกเทศมนตรี คณะผู@บริหารทุกท?าน
ท?านสมาชิกสภาเทศบาลผู@ทรงเกียรติ และผู@เข@าร?วมประชุมทุกท?าน วันนี้
เปPนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช สมัยสามั ญ สมัยที่ 3
ประจํา ปQ พ.ศ. 2560 สมาชิ กสภาเทศบาล มาประชุ มครบองคประชุ ม
กระผมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเปPนลําดับต?อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องหนังสือมอบหมายให@เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอ
ญัตติต?างๆ แทนนายกเทศมนตรี

๔

ที่ นศ 52001/6088

สํานักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชดําเนิน นศ 80000
11 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอมอบหมายให@เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติต?างๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปQ พ.ศ.2560
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อ@างถึง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปQ พ.ศ.
2560
ตามที่ป ระธานสภาเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช ได@กําหนดวั นประชุ มสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปQ พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห@ อ งประชุ ม สภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช (ชั้ น 5) รายละเอี ย ดตามระเบี ย บวาระ
การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปQ พ.ศ. 2560 ดังความละเอียด
แจ@งแล@ว นั้น
ข@า พเจ@ า จึ งขอมอบหมายให@ น ายเอกริ น ทร ระเบี ยบโอษฐ เลขานุ การนายกเทศมนตรี
นําเสนอญัตติต?างๆ แทนนายกเทศมนตรี ในญัตติระเบียบวาระที่ 6 ตั้งแต?ญัตติที่ 6.1 ถึงญัตติที่ 6.6 แทน
นายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปQ พ.ศ. 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปQ พ.ศ.2560 ประชุมเมื่อวันจันทร
ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห@องประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท?านใดจะแก@ไขเพิ่มเติมหรือไม?ครับ ถ@าไม?มีกระผมจะปYด
อภิ ปราย และจะขอมติ ที่ป ระชุ มในการรั บรอง รายงานการประชุ มสมั ย
วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจํ า ปQ พ.ศ. 2560 ประชุ มเมื่ อวั นจั นทรที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห@ องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ท?านใดเห็นชอบรายงานการประชุมกรุณายกมือ
ขึ้นครับ

๕
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 17 เสียงครับ

นายเคารพ อิสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 17 เสียง มีสมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบ กรุณา
ยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 2 คน ครับ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู*ถาม
- ไม2มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท*องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล*ว
- ไม?มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ*งต2อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในการประกาศใช*แผนพัฒนาที่อนุมัติและนําไปปฏิบัติแล*วเพื่อทราบ
- แผนพั ฒ นาสามปQ (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่ ม เติ ม แก@ ไ ข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
- แผนพัฒนาท@องถิ่นสี่ปQ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก@ไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด@วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส? วนท@องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด ๕ ข@อ ๒๔ ให@ ผู@บริหาร
ท@ อ งถิ่ น ประกาศใช@ แ ผนที่ อ นุ มั ติ แ ล@ ว และนํ า ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ@ ง สภา
ท@องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหาร
ส? ว นจั ง หวั ด อํ า เภอ หน? ว ยงานที่ เ กี่ ย วข@ อ ง และประกาศให@ ป ระชาชน
ในท@องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห@าวัน นับแต?วันที่ประกาศใช@ ทั้งนี้ให@
ปYดประกาศโดยเปYดเผยไม?น@อยกว?าสามสิบวัน สําหรับระเบียบวาระนี้ไม?มี
การขออนุ มั ติ เพี ย งแจ@ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ เรี ย นเชิ ญ ท? า นรั ก ษาการ
นายกเทศมนตรีแถลงต?อสภา ครับ

๖

นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช เรื่ อ ง นายกเทศมนตรี น คร
นครศรี ธ รรมราชแจ@ ง ต? อ สภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ในการ
ประกาศใช@แผนพัฒนาที่อนุมัติแล@วเพื่อทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด@วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส? วนท@องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด ๕ ข@อ ๒๔ ให@ ผู@บริหาร
ท@องถิ่นประกาศ ใช@แผนที่อนุมัติแล@วและนําไปปฏิบัติ ให@ผู@บริหารท@องถิ่น
ประกาศใช@แผนพัฒนาที่อนุมัติแล@วและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ@งสภาท@องถิ่น
บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีได@อนุมัติและประกาศใช@แผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
- แผนพั ฒ นาสามปQ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่ ม เติ ม แก@ ไ ข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
- แผนพัฒนาท@องถิ่นสี่ปQ (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมแก@ไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ตามรายละเอียดแผนพัฒนา ที่ได@ส?งให@สมาชิกสภาเทศบาลทุกท?านแล@ว
จึงเรียนแจ@งต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อทราบต?อไป ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านรองพงศสินธุ นะครับ เอกสารส?งไปหลายวันแล@ว
คงจะได@ศึกษากันแล@ว เปPนอันว?าที่ประชุมรับทราบนะครับ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม2
ญัต ติที่ 6.1 ขอเสนอญัต ติ เรื่ อง ขออนุมัติโ อนเงิ นงบประมาณรายจ? า ย
ประจํ า ปQ ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ ง จ? า ยรายการใหม? เปP น เงิ น
1,596,440.- บาท (สํานักปลัดเทศบาล สํานักการคลัง กองวิชาการและ
แผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท?านเอกรินทร เลขานุการนายกเทศมนตรีครับ ได@แถลง
ญัตติ ขอเชิญครับ

นายเอกรินทร8 ระเบียบโอษฐ8
รองนายกเทศมนตรี

ท?านประธานที่เคารพ ท?านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติทุกท?าน
กระผมนายเอกริ นทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได@รั บ
มอบหมายจากนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให@แถลงญัตติต?อที่ประชุมสภา
ดังจะกราบเรียนดังต?อไปนี้

๗
ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ?ายเปPน
รายการใหม?
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@าพเจ@าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.
2560แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค?าครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑไฟฟHาและวิทยุ ค?าติดตั้งกล@องวงจรปYด (CCTV) บริเวณสถานที่กําจัดขยะ (ทุ?งท?าลาด) ไปตั้งจ?ายเปPน
รายการใหม? ดังนี้
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค?าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 8 รายการ เปPนเงิน 445,840.- บาท
1.2 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค?าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนส?ง ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร?
จํานวน 19 รายการ เปPนเงิน 774,500.- บาท
1.3 งานวางแผนสถิ ติ แ ละวิ ช าการ งบลงทุ น หมวดค? า ครุ ภั ณฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ
สํานักงาน จํานวน 3 รายการ เปPนเงิน 40,600.- บาท
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค?าครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 7 รายการ เปPนเงิน 335,500.- บาท
รวม 37 รายการ เปGนเงิน 1,596,440.- บาท ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้
เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาลและสํานักการคลัง ได@มีการขยายพื้นที่เพื่อใช@ในการปฏิบัติงาน
ประจํา และรองรับบริการประชาชนได@รับความสะดวกมากขึ้น จึงจําเปPนต@องจัดหาครุภัณฑที่จําเปPนในการใช@
งานดังกล?าว ส?วนกองวิชาการและแผนงานเพื่อใช@ในการปฏิบัติงานประจํา และในส?วนกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล@อม มี ความจําเปPน ต@องซื้อครุ ภัณฑใช@ ปฏิ บัติ งานประจํ า และงานเฉพาะกิ จในการแก@ไขปaญ หาการ
บริหารจัดการน้ําเสียจากบ?อขยะ โดยการใช@เครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําจากบ?อบําบัดน้ําเสียของบ?อขยะมูลฝอย
ทุ?งท?าลาด เพื่อลดระดับน้ําเสียและน้ําฝนไปบ?อรับน้ําสํารองและบ?อบําบัดน้ําเสียรวม เพื่อปHองกันไม?ให@น้ําจาก
บ?อขยะล@นคันดินไหลไปสู?ที่ดินของประชาชน และใช@เครื่องตีน้ํากังหันเติมอากาศในการบําบัดน้ําเสีย
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ?าย
เปPนรายการใหม? จํานวน 37 รายการ เปPนเงินทั้งสิ้น 1,596,440.- บาท (หนึ่งล@านห@าแสนเก@าหมื่นหก
พันสี่ร@อยสี่สิบบาทถ@วน) ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส?วนท@องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข@อ 27 “การโอน
เงินงบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก?อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม? ให@เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น”

๘
ขอได@โปรดนําเสนอต?อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต?อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านเลขาเอกรินทรครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาท?านใดจะ
ประสงคอภิปรายหรือไม?ครับ ขอได@โปรดยกมือครับ เมื่อไม?มีกระผมจะปYด
อภิป ราย และจะขอมติ ต?อที่ประชุ ม เรื่ อง ขออนุ มัติโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ?ายรายการใหม? เปPนเงิน
1,596,440.- บาท (สํานักปลัดเทศบาล สํานักการคลัง กองวิชาการและ
แผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม) ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด
เห็นชอบอนุมัติญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 21 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาท?านใดไม?เห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาล ท?านใดงดออกเสียงกรุณายกมือ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ ครับ

นายเคารพ อิสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าญัตตินี้ สภาให@ความเห็นชอบเอกฉันทนะครับ
ท?านวชิรา สมัยหน@าขอเครื่องกดบัตรเหมือนสภาใหญ?ได@หรือไม?ครับ ดูว?า
ท?านสมาชิกสภาจะเมื่อยมือ คงจะไม?มีใครฝากบัตรกดนะครับ ต?อไปเปPน
ญัตติที่ 6.2
ญั ต ติ ที่ 6.2 ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ โอนเงิ นงบประมาณรายจ? า ย
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ?ายรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ
เปPนเงิน 430,000.-บาท (กองวิชาการและแผนงาน)

๙
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท?านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติครับ

นายเอกรินทร8 ระเบียบโอษฐ8
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ
ท? า นสมาชิ ก ผู@ ท รงเกี ย รติ ท? า นผู@ เ ข@ า ร? ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรี ธ รรมราช ได@ รั บ มอบหมายจากนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ รอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต?อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2 สิงหาคม 2560
เรื่อง

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม?

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@า พเจ@ า ขอเสนอญั ตติ ขออนุ มัติโ อนเงิ นงบประมาณรายจ? าย ประจํ าปQ งบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม? หมวดครุภัณฑ ค?าครุภัณฑไฟฟHาและวิทยุ เปPนเงิน 430,000.- บาท
(สี่แสนสามหมื่นบาทถ@วน) เพื่อซื้อกล@องโทรทัศนวงจรปYด (ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้) ปรากฏในแผน
สามปQ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมแก@ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
เหตุผล ด@วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กองวิชาการและแผนงาน มีความจําเปPนจัดซื้อ
ครุภัณฑไฟฟHาและวิทยุ กล@องโทรทัศนวงจรปYด เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด มิอาจซ?อมแซมได@ จํานวน 10 ตัว
ตัวละ 43,0000.- บาท รวมเปPนเงิน 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ@วน) (ตามรายละเอียดแนบท@าย
ญัตตินี้)
โดยโอนลด จากหมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู@พิการ ประจําปQงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เปPนเงิน 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ@วน)
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล?าวไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม? เปPนเงิน 430,000.บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ@วน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส?ว นท@องถิ่น พ.ศ. 2541 แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณ รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก?อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม?ให@เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต?อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาต?อไป

๑๐
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านเลขาเอกรินทรครับ สําหรับญัตติที่ 6.2 นี้ ท?าน
สมาชิกท?านใดประสงคจะอภิปรายกรุณายกมือครับขึ้นครับ เชิญท?านรอง
วิฑูรย อิสระพิทักษกุล

นายวิฑูรย8 อิสระพิทักษ8กุล
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานสภาที่เคารพครับ ผมวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จากเขตเลื อ กตั้ ง ที่ 3 ครั บ
ผมเห็นด@วยกับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายไปตั้งจ?ายรายการ
ใหม? ตามที่ท?านนายกเทศมนตรีได@ เสนอเข@า มานะครับ ผมมีข@อข@องใจนิ ด
เดียวครับ อยากให@ท?านชี้แจงว?าท?านโอนลดมาจากเงินงบกลาง เบี้ยคนชรา
เบี้ยยังชีพผู@พิการ ประจําปQ 2560 จํานวน 430,000 บาท เบี้ยยังชีพผู@
พิการ คนชรานี้นะครับ ทําไมเราถึงไม?จ?ายออกไปในส?วนนี้ จึงเหลือมาให@
โอนเปP น รายจ? า ยอื่ น ตามญั ต ติ นี้ ค รั บ จึ ง อยากจะเรี ย นถามท? า น
นายกเทศมนตรี เพื่ อ จะได@ ชี้ แ จง เพื่ อ ให@ ท? า นสมาชิ ก ได@ รั บ ทราบครั บ
ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท?านรองพงศสินธุ ครับ หรือท?านจะมอบหมายผู@ใดในการตอบ

นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล
นางวชิรา ยุพการนนท8
ผู*อํานวยการสํานักการคลัง

เชิญครับ
ขอบคุณครับท?านประธาน เรียนท?านประธานสภาทุกท?านครับ
ผมพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช ในประเด็ น นี้ ผ มขอมอบให@
ผู@อํานวยการสํานักการคลัง เปPนผู@ชี้แจงครับ
เชิญท?านผู@อํานวยการสํานักการคลังครับ
เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ท?านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
และผู@บริหาร ผู@เข@าร?วมประชุมทุกท?าน ดิฉันนางวชิรา ยุพการนนท
ผู@อํานวยการสํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเรียนชี้แจงให@
ทราบว?า เมื่อปQงบประมาณ พ.ศ.2560 เปPนปQแรกที่มีการบังคับ มีหนังสือ
สั่งการว?าให@ไปตั้งงบประมาณเปPนรายจ?ายประจําปQ เนื่องจากมีปaญหาว?า
งบประมาณที่จัดสรรให@กับองคกรปกครองส?วนท@องถิ่น

๑๑
นางวชิรา ยุพการนนท8
ผู*อํานวยการสํานักการคลัง

ไม?สามารถจะเบิกจ?ายได@ทัน และเกิดข@อร@องเรียนบ?อย ยกตัวอย?าง เช?น
เราเบิ กวั น ที่ 10 แต? เ งิ น เข@ า มาวั น ที่ 12 หรื อ 13 นะคะ ที นี้ ในการตั้ ง
งบประมาณเราตั้งตามจํานวนคน เราตั้งไว@เก@าสิบกว?าล@าน ตัวเลขไม?แน?ใจ
ประมาณ 92 ล@าน หลังจากที่เราได@เบิกจ?ายไปแล@ว เราคุมไปจนถึงเดือน
กันยายน ปรากฏว?ายังมีเงินคงเหลือ ประมาณสามล@านกว?าบาท ยังเพียง
พอที่จะจ?าย โดยที่เรากันเงินไว@แล@ว ส?วนที่เหลือสามารถนํามาบริหารส?วนที่
บริหารจัดการ ในส?วนของเทศบาลที่ยังต@องการจัดซื้อจัดจ@าง ในสิ่งที่จําเปPน
ซึ่ ง ในการควบคุ ม อยู? ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก การคลั ง จากการ
ตรวจสอบงบประมาณเรี ย บร@ อ ยแล@ ว ได@ แ จ@ ง กองวิ ช าการและแผนงาน
สามารถโอนไปตั้ งจ? า ยเปP น รายการใหม? ได@ ค?ะ ขอเรี ย นให@ ท?า นสมาชิ กได@
รับทราบค?ะ ขอบคุณค?ะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านรองวิฑูรยมีอะไรจะถามอีกหรือไม?ครับ

นายวิฑูรย8 อิสระพิทักษ8กุล
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานครับ ไม?มีอะไร ชัดเจนดีครับ
ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านวชิรา ผู@อํานวยการสํานักการคลังมากครับ
ท?านสมาชิกสภาท?านใด จะอภิปรายในญัตตินี้เพิ่มเติม โปรดยกมือ
ครับ เชิญท?านสุภัค ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ8ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาที่รักทุกท?านครับ
ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร โครงการนี้เปPนโครงการที่ดีครับ ผมดูรายละเอียด
ส?วนใหญ?สถานที่ที่ติดตั้งเปPนสถานศึกษาของเทศบาลและของจังหวัด มีเอกชน
2 แห?ง มีนิดเดียวครับโรงเรียนเทศบาลมีทุกแห?งยกเว@นท?าโพธิ์ครับ ไม?ทราบว?า
ตกหล?นหรือยังไง ขอเรียนฝากว?าขอความกรุณาช?วยเพิ่มของโรงเรียนเทศบาล
ท?าโพธิ์ไปด@วย ตรงนั้นเปPนชุมชนใหญ? ขอฝากด@วยครับ ขอบพระคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านสุภัคนะครับ กล@องวงจรปYดถือได@ว?าสําคัญนะครับ
ฝากท?านโน@ตไว@ด@วยของท?าโพธิ์ เดี๋ยวนี้กล@องวงจรปYดสําคัญนะครับ เราดูใน
ทีวี ขโมยเด็กบ@างอะไรบ@าง ปaญหาโจรผู@ร@ายมันมีมาก อันตราย เกิดเหตุแล@ว
เสื่ อมเสี ย ชื่ อเราหมด แก@ ไม? ห าย ถ@ าโดนสั กครั้งก็ เ สี ยชื่ อ ของเราวั น ก? อน
โรงเรียนเทศบาลก็เคยมีข?าวใช?หรือไม?ครับ โรงเรียนอะไร ที่เกี่ยวกับเด็ก
เสมาเมื องใช? ห รื อไม? ค รั บ ผู@ ป กครองเขาร@ อ งเรี ย น แก@ ข? า วกั น เกื อ บตาย
ผู@ใดจะอภิปรายอีกหรือไม?ในญัตตินี้ วงจรปYดนี้สําคัญมากนะครับ ถามท?าน
ขจรเกียรติดูก็รู@ว?าตํารวจดูไม?ทันหรอกครับ ตามเอาทีหลังทั้งนั้นนะครับ

๑๒
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ถ@าไม?มีผู@อภิปราย กระผมจะขอปYดอภิปรายและจะขอมติต?อที่
ประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ?ายรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ เปPนเงิน 430,000.บาท (กองวิชาการและแผนงาน) ท?านสมาชิกสภาเทศบาล ท?านใดเห็นชอบ
อนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ 21 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

มีท?านสมาชิกสภาใดไม?เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มี ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภา ท?านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง ไม?มี ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าในญัตติที่ 6.2 นี้ สภาแห?งนี้เห็นชอบอนุมัติเปPนเอกฉันท
จํานวน 21 เสียง ต?อไปเปPน ญัตติที่ 6.3
ญั ต ติ ที่ 6.3 ขอเสนอญั ต ติ เ รื่ อ ง ขออนุ มั ติ โอนเงิ นงบประมาณรายจ? าย
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ?ายรายการใหม? หมวดค?าที่ดินและ
สิ่งก?อสร@าง เปPนเงิน 438,000.-บาท (กองวิชาการและแผนงาน)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกรินทร8 ระเบียบโอษฐ8
รองนายกเทศมนตรี

เรียนเชิญท?านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ แถลงญัตติต?อสภา ครับ
ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ
ท? า นสมาชิ ก สภาผู@ ท รงเกี ย รติ ท? า นผู@ เ ข@ า ร? ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรี ธ รรมราช ได@ รั บ มอบหมายจากนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทนนายกเทศมนตรี เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต?อไปนี้ครับ

๑๓

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1 สิงหาคม 2560
เรื่อง

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม?

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@า พเจ@ า ขอเสนอญั ตติ ขออนุ มัติโ อนเงิ นงบประมาณรายจ? าย ประจํ าปQ งบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม? หมวดค?าที่ดินและสิ่งก?อสร@าง ประเภทปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู@
ห@องโรงภาพยนตร โดยติดตั้งเก@าอี้โรงภาพยนตรพร@อมด@วยเวทีขนาดเล็ก เปPนเงิน 438,000.- บาท (สี่แสน
สามหมื่นแปดพันบาทถ@วน) (ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้) ปรากฏในแผนสามปQ (พ.ศ.2560-2562)
เพิ่มเติมแก@ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
เหตุผล ด@วยกองวิชาการและแผนงาน ได@รับผิดชอบงานอุทยานการเรียนรู@ มีความจําเปPน
ติดตั้งเก@าอี้โรงภาพยนตรพร@อมด@วยเวทีขนาดเล็ก เนื่องจากในปaจจุบัน โรงภาพยนตรของอุทยานการเรียนรู@ได@
ฉายภาพยนตรเพื่อส?งเสริมการเรี ยนรู@ ยังไม? มีเก@ าอี้ เพื่ อนั่ งดู ภ าพยนตร เด็กและเยาวชนที่เ ข@ ามาใช@บ ริการ
ในโรงภาพยนตรจะนั่งดูกับพื้น
โดยโอนลด จากหมวดค?าใช@สอย ประเภทรายจ?ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม?เข@า
ลั ก ษณะรายจ? า ยหมวดอื่ น ๆ “โครงการแข? ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ” ประจํ า ปQ งบประมาณ พ.ศ. 2560
เปPนเงิน 438,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ@วน)
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล?าวไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม? เปPนเงิน 438,000.บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ@วน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส?ว นท@องถิ่น พ.ศ. 2541 แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงิ น
งบประมาณ รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก?อสร@าง ที่ทําให@ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม?ให@เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต?อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาต?อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๑๔
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับญัตติที่ 6.3 มีท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงค
จะอภิปรายญัตตินี้เชิญครับ เชิญท?านเลขาประสิทธิ์ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ท?านนายกเทศมนตรี
คณะผู@ บริ หาร และผู@ เข@ าร? วมประชุ มทุ กท? าน ผมนายประสิ ทธิ์ วงศพิ ศาล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เขต 4 ครับ ผมมี ความคิดเห็นว? า
ญัตติที่ท?านเสนอ ผมเห็นด@วยเปPนอย?างยิ่ง ในโรงภาพยนตรของอุ ทยานการ
เรียนรู@ของเรา ผมไม?เคยขึ้นไปดูหรอกครับ แต?ผมคิดว?ามันคงมีที่นั่งแล@วนะครับ
เพราะโรงภาพยนตรทุกโรงก็ต@องจัดเก@าอี้ไว@ ที่เราปรับปรุงใหม?ดูจากราคาแล@ว
70 ตัวๆ ละ 5,600 บาท ผมไม?แน?ใจว?าทําแล@วจะเหมือนในโรงภาพยนตร
หรือไม? ทําแล@วทําให@ดีไปเลยครับ ไม?ต@องเปลี่ยนอยู?บ?อยๆ ก็น?าสงสารเด็กๆ
ผมก็ทราบว?าในโรงภาพยนตรของเราจัดกิจกรรมอยู?บ?อยๆ และก็มีผู@สนใจเข@า
ชมจํานวนมาก แต?ในการโอนเงินมาจากโครงการแข?งขันทักษะทางวิชาการ
แสดงว?าเรามีเงินเหลือเยอะ ตั้งสี่แสนกว?าบาทแสดงว?าเรามีการตั้งงบประมาณ
ไว@เยอะเกินไปหรือเปล?า หรือว?าเราไม?ได@ดําเนินการจัดกิจกรรม หรือโครงการ
ใดไป ก็อยากจะเรียนถามท?านนายกครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เรียนเชิญท?านนายกเทศมนตรีครับ

นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ

ครับ ขอบคุณครับท?านประธาน เรียนท?านประธานสภาครับ
ผมพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช ในประเด็ น นี้ ผ มขอมอบให@
ผู@อํานวยการสํานักการคลัง เปPนผู@ชี้แจงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท?านผู@อํานวยการสํานักการคลังครับ ท?านนายกท?านเพิ่งปฏิบัติ
หน@าที่เปPนครั้งแรกก็เหมือนๆ ผมนั่นและครับเดี๋ยวก็ชินครับ

นางวชิรา ยุพการนนท8
ผู*อํานวยการสํานักการคลัง

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ท?านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
และท?านผู@บริหาร ผู@เข@าร?วมประชุมทุกท?าน ดิฉันนางวชิรา ยุพการนนท
ผู@อํานวยการสํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเรียนชี้แจงให@
ทราบว? า งบประมาณโครงการแข? งขั นทั กษะทางวิ ชาการ เนื่ องจากในงบ
ปQงบประมาณนี้ มี หนังสือสั่งการจากกรมส? งเสริมงดการเข@ าร? วมการแข? งขั น
เนื่องจากมีปaญหาในเรื่องของระเบียบ ว?าเจ@าภาพที่ดําเนินการจัดการแข?งขันไม?
สามารถเบิกจ?ายได@จึงงดการเข@าร?วม ก็แจ@งให@สํานักการคลังทราบว?าสามารถ
นําไปโอนไปตั้งเปPนรายการใหม?ได@ กองวิชาการจึงมาขอสนับสนุนงบประมาณ
จึงขอนําเรียนให@ได@รับทราบ

๑๕
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านวชิรา ผู@อํานวยการสํานักการคลังครับ มีอะไรสงสัย
ก็ถามนะครั บ เราถามนี้ช าวบ@ า นเขาก็ ฟaงอยู? น ะครั บ เราประชุ มก็ ในเขต
เทศบาลก็ฟaงกั นเยอะ เราใช@จ?า ยก็ เงิน ภาษีเขาเหมือนกั น สํ าหรับญั ตติ ที่
6.3 มีท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงคจะอภิปรายญัตตินี้เชิญครับ
ถ@าหากว?าไม?มีท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงคจะอภิปราย กระผม
จะได@ ข อปY ด การอภิ ป ราย จะได@ ข อมติ ต? อ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภา เรื่ อ ง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ง
จ? ายรายการใหม? หมวดค? าที่ ดิ นและสิ่ งก? อสร@ าง เปP นเงิ น 438,000.-บาท
(กองวิชาการและแผนงาน) ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด เห็นชอบอนุมัติ
กับญัตตินี้กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ 21 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกท?านใดไม?เห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาท?านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าญัตติที่ 6.3 นี้ผ?านความเห็นชอบอนุมัติต?อสภาเปPน
เอกฉันท นะครับ
ญั ต ติ ที่ 6.4 ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
รายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ?ายรายการใหม? หมวด
ค?าที่ดินและสิ่งก?อสร@าง และ หมวดค?าครุภัณฑ เปPนเงิน 844,000.-บาท
(สํานักการช?าง)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท?านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท?านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
แถลงญัตติต?อสภา

๑๖
นายเอกรินทร8 ระเบียบโอษฐ8
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ
ท?านสมาชิกผู@ทรงเกียรติ ท? านผู@เ ข@าร?ว มประชุมสภาทุกท?านครับ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธรรมราช ได@รับมอบหมายจากนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให@แถลงญัตติต?อ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังต?อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4 สิงหาคม 2560
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ?ายเปPน
รายการใหม?

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@ า พเจ@ า ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มัติโ อนเงิ น งบประมาณรายจ? า ยประจํ า ปQ งบประมาณ พ.ศ.
2560 แผนงานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทค?าเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู@สูงอายุ ไปตั้งจ?ายเปPน
รายการใหม? ดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟHาถนน งบลงทุน หมวดค?าที่ดินและสิ่งก?อสร@าง
ประเภทค?าก?อสร@างอาคารต?างๆ
โครงการปรับปรุงอาคารปHอมยามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ?งท?าลาด) ชนิด ค.ส.ล. ชั้น
เดียว พื้นที่อาคารไม?น@อยกว?า 10 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล เปPนเงิน
160,000.- บาท
ประเภทค?าก?อสร@างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงน้ําพุในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ?งท?าลาด) พร@อมติดตั้งปahม
น้ําและอุปกรณ จํานวน 2 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล เปPนเงิน 350,000.- บาท
แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก? อ สร@ า งโครงสร@ า งพื้ น ฐาน งบลงทุ น หมวด
ค?าครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํารวจ
1. กล@องสํารวจแบบประมวลผลรวม จําวน 1 ชุด เปPนเงิน 300,000.- บาท
2. กล@องระดับขนาดกําลังขยาย 30 เท?า จํานวน 1 ชุด เปPนเงิน 34,000.- บาท
รวม 4 รายการ เปPนเงิน 844,000.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ@วน) ตามรายละเอียด
แนบท@ายญัตตินี้
เนื่องจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ?งท?าลาด) เปPนสวนสาธารณะขนาดใหญ?ที่ให@
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได@พักผ?อน ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ?งท?าลาด)

๑๗
มีสวนสัตวเปYด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ รวมทั้งทะเลสาบซึ่งเปPนที่อาศัยของนกเปPดน้ําที่อพยพมาจากถิ่น
อื่นในช? วงมกราคมถึ งมีน าคมของทุ กปQ และยั งมี อาคารที่มีการจัด แสดงเปPน "พิพิธภัณฑเมืองนครฯ สํ านั ก
การช?าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงเล็งเห็นถึงความจําเปPนเร?งด?วนที่ต@องปรับปรุงอาคารปHอมยามและ
ปรับปรุงน้ําพุในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ?งท?าลาด) เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มา
พักผ?อน และเพื่อความสวยงามของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ?งท?าลาด) และสํานักการช?าง มีความ
จําเปPนต@องใช@กล@องสํารวจแบบประมวลผลรวมและกล@องระดับขนาดกําลังขยาย เพื่อเปPนเครื่องมือที่ใช@ในการ
สํารวจโครงการก?อสร@างต?างๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปQ และงบประมาณที่ได@รับจากเงิน
อุดหนุน เพื่อให@ตรงตามหลักวิชาช?าง
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ?าย
เปPนรายการใหม? จํานวน 4 รายการ เปPนเงินทั้งสิ้น 844,000.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ@วน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด@วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองส?วน
ท@องถิ่น พ.ศ. 2541 แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก?อสร@างที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ?าย
เปPนรายการใหม?ให@เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
ขอได@โปรดนําเสนอต?อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต?อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท?านเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ สําหรับญัตตินี้
ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงคจะอภิปรายกรุณายกมือครับ เชิญ
ท?านคํานวน โสมนิล

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานสภา และท?านสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
ผมคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ สําหรับญัตตินี้ของ
ท?านนายกเทศมนตรีผมเห็นด@วยครับ เพราะว?าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
เปPนสวนที่เราใช@ชื่อของสมเด็จย?า ตรงนั้นมันเปPนปHายเราสร@างไว@ใหญ?โต แต?
ทุกวันนี้ตรงปHอมยามดูแล@วมันไม?สง?าราศี สมควรที่จะสร@างให@มันโอ?โถงดูดี
ผมเห็นด@วยกับการปรับปรุง แต?ผมไม?ทราบครับว?าทางสํานักการช?างเขียน
แบบแปลนยังไง ผมอยากให@ทางสํานักการช?างมาตอบผมหน?อยครับว?าเรา
ควรจะสร@างอย?างไร สมาชิกสภาจะเห็นด@วยหรือไม?

๑๘
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ
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อันนี้ก็ไม?ทราบนะครับ สร@างแบบไหน งบประมาณนั้นผมไม?ติดใจ
แต?ควรจะสร@างให@ดี สร@างให@ดูดี ควรจะสร@างให@เหมาะสม ให@อลังการและ
สมพระเกียรติกับสมเด็จย?านะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท?านคํานวณครับ ท?านนายกท?านจะมอบหมายใครเชิญ
ครับ
ขอบคุณท?านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทนนายกเทศมนตรี เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชครับ ในญัตตินี้ที่ท?านคํานวน โสมนิล ขออนุญาตเอ?ยนาม
นะครับ ผมขอมอบหมายให@ผู@อํานวยการสํานักการคลังเปPนผู@ตอบ ขออภัย
ครับ ขอมอบให@ผู@อํานวยการสํานักการช?าง
เชิญท?านจิตราครับ

นางจิตรา มะโนสงค8
รก.ผู*อํานวยการสํานักการช2าง

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ท?านสมาชิกสภาเทศบาลผู@ทรง
เกี ย รติ คณะผู@ บ ริ ห าร และผู@ ข@า ร? ว มประชุ มทุ กท?า นค? ะ สํ า หรั บ ปH อมยาม
ด@ า นหน@ า เรามี โ ครงการที่ จ ะก? อ สร@ า งใหม? ทั้ ง หมด แต? เ นื่ อ งจากสิ้ น
ปQ ง บประมาณเงิ น คงเหลื อน@ อย จึ งเปP น การปรั บ ปรุ ง อาคารตั ว เดิ ม ทรง
ปajนหยาเดิม ซึ่งจะขยายในส?วนของห@องน้ําให@มีขนาด 5 x 5 เมตร และก็มี
ห@ อ งน้ํ า เพิ่ ม เพื่ อ ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านนะคะ ซึ่ ง รู ป แบบการ
ปรับ ปรุ งอาคารเดิม ไม?ได@ส ร@างใหม? ซึ่งหลังคาเดิ มรั่ วหมดแล@ว ระบบไฟ
เสียหาย เราจึงปรับปรุงใหม?

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านคํานวน มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม?ครับ เปPนการ
ปรับปรุงนะครับ ไม?ได@สร@างใหม? ผมจะถาม ผอ.จิตรา นิดหนึ่งครับว?าน้ําพุ
ที่เดิมใช?หรือไม? ที่ปHอมยามใช?หรือไม?ครับ รู@สึกจะมีที่เดียว

นางจิตรา มะโนสงค8
รก.ผู*อํานวยการสํานักการช2าง

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ น้ําพุที่เราจะสร@างเปPนตัวใหม?
ทั้งหมด ลงบนสระใหญ?บริเวณด@านหน@าทั้งสองข@าง ฝalงที่เราหันหน@ามาทาง
สนามกีฬาค?ะ และใกล@ๆ กับอาคารหกเหลี่ยมฝalงซ@ายและฝalงขวาค?ะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

คิดว?าเปPนตัวเดิมครับ ผมไปท?าลาดบ?อยที่สุด ถนนชํารุดมาก
แย?มากนะครับ เพราะพื้นที่ตรงนั้นมาจากพรุ เลยทํายากหน?อยครับ
มันดูไม?ดีนะครับ และอีกที่ก็คือบริเวณหลังสนามกีฬาที่เรานําดินมาถมกอง
ไว@ ตรงนั้นเราจะทําอะไรครับ

๑๙
นางจิตรา มะโนสงค8
รก.ผู*อํานวยการสํานักการช2าง

ขออนุญาตเรียนชี้แจงตั้งแต?ตอนต@นของโครงการคะ เนื่องจาก
เปPนโครงการขนาดใหญ? ใช@งบประมาณมาก ซึ่งเราได@รับความร?วมมือจาก
สํานักงานโยธิการและผังเมือง มาจากคณะออกแบบและสํารวจสถาปaตย
ซึ่ ง กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การสํ า รวจและออกแบบในพื้ น ที่ เ ทศบาล ซึ่ ง เฟสแรก
การพัฒนาเมือง เปPนการพัฒนาทุ?งท?าลาดทั้งหมด ซึ่งเราจะใส?โครงการถนน
ตัวนี้เข@าไปด@วย ซึ่งต@องทําโครงสร@างใหม?ทั้งหมด เนื่องจากสภาพเดิมเปPน
การขุดดินเพื่อสร@างถนน ทําให@ถนนทรุดโทรมมาตลอด เรากําลังดําเนินการ
ออกแบบ และคาดว? า น? า จะได@ งบประมาณในปQ 2562 บริ เ วณที่ ถมดิ น
ด@ า นหลั ง สนามกี ฬ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ท? า นรองนายกสมเธี ย รมี น โยบายให@
ปรับปรุงปHาย เพื่อสร@างปHายพระราชทานให@เปPนแลนดมารคใหม?อีกที่หนึ่ง
เปPนการทําปHายอีกจุดหนึ่งค?ะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม?ครับ
ท?าลาดผมรู@จักดีครับ ตั้งแต?ผมไม?เปPน สท. ผมไปกับคุณแม?ผมท?านเปPน สท.
กับท?านผู@ว?าอเนก ไปดูกันตั้งแต?รถขุดดินบุ@งกี๋คันแรกเลยครับ เปPนที่ชื่นชม
ของทั้งประเทศไทยครับว?าเราใช@งบประมาณน@อย ในสมัยนั้นท?านบุญส?ง กิจ
วิบูลย เปPนนายก ผมอยู?สํานักงบ ก็ลงมาดูว?าใช@งบน@อยมาก ได@ผล แต?มัน
ทรุดโทรมมากแล@วครับ มันเริ่มสไลดแล@วมันก็เลยเริ่มแตก แต?ท?านจิตรา
บอกว?าเราได@เงินจากสํานักโยธามาก็เบาไปเยอะครับ งบมันมากจริงๆ ต@อง
ใช@งบเยอะมากครับ เชิญท?านคํานวน

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับท?านประธานครับ ถ@าทําไปแล@วผมก็ขอโทษด@วย
ผมฝากกลอนห@องน้ําครับ ผมเห็นในเฟส ช?วยดูแลซ?อมแซมด@วย ถ@าทําแล@ว
ซ?อมแล@ว ขอโทษด@วยครับ ขอบคุณมาก

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุภัค รัตนพฤกษ8ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

เปPนสิ่งเล็กๆ น@อยๆ ครับ แต?เปPนสิ่งจําเปPนสําหรับห@องน้ํา เชิญท?าน
สุภัค
เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาที่รักทุกท?าน
ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ ท?านประธาน
ครั บ รู@ สึ ก ชื่ น ชมที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ห@ อ งน้ํ า เพราะมี ป ระชาชนบริ ก าร
สวนสาธารณะมากทั้งเช@าและบ?าย และใช@ห@องน้ําทุกวันเปPนจํานวนมาก แต?
เท?าที่ผ?านมาบริเวณตรงนั้น ชาวบ@านคิดว?าพื้นที่ตรงนั้นเปPนห@องน้ําสาธารณ
เปPนไปได@หรือไม?ครับ ที่จะเปYดให@ประชาชนใช@บริการตรงจุดนั้นด@วยเปPนการ
เปYดให@กับผู@มาใช@บริการครับ ขอบคุณครับ

๒๐
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
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เชิญท?าน ผอ.จิตรา มโนสงค ครับ ช?วยชี้แจงหน?อยครับ
ผมเห็นด@วยกับท?านสุภัคครับ แต?ถ@าไม?มีคนดูแลนี้ก็ลําบากครับ คนใช@เยอะ
ถ@าไม?มีใครรับผิดชอบก็แย?เลย

นางจิตรา มะโนสงค8
รก.ผู*อํานวยการสํานักการช2าง

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติคะ
ขอเรียนว?าในส?วนตรงนั้นเปPนห@องน้ําสําหรับเจ@าหน@าที่ มีพื้นที่ค?อนข@างเล็ก
และแคบ ขอสงวนสํ า หรั บ เจ@ า หน@ า ที่ ในเรื่ องของความปลอดภั ย ต? า ง ๆ
เพราะเจ@าหน@าที่ปฏิบัติงานอยู?ก็คงไม?สะดวกกับผู@ใช@บริการ ในส?วนห@องน้ํา
สาธารณะในทุ?งท?าลาดก็มีหลายจุดที่สามารถเข@าไปใช@บริการได@ โดยจะเร?ง
ปรับปรุงให@ดีขึ้นคะ เพื่อให@สะดวก สะอาด และปลอดภัย ขอบคุณค?ะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ผอ.เลียนแบบปahม ปตท.ไปเลยครับ สวยงาม สะอาด น?านอน
ก็ ดี น ะครั บ ฝรั่ ง ให@ ความสํ า คั ญ มากกั บ ห@ อ งน้ํ า ไปบ@ า นพรรคพวกต@ อ งดู
ห@องน้ําก?อน คนไทยไม?ค?อยให@ความสําคัญครับ มีท?านสมาชิกสภาท?านใด
ประสงคจะอภิปรายหรือไม?ครับ ถ@าไม?มีผู@อภิปรายกระผมขอปYดอภิปราย
และจะได@ขอมติต?อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ?ายรายการใหม? หมวดค?าที่ดิน
และสิ่งก?อสร@าง และหมวดค?าครุภัณฑ เปPนเงิน 844,000.-บาท (สํานัก
การช?าง) ท?านสมาชิกสภาเทศบาล ท?านใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 21 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาท?านใดไม?เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มี ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ก็เปPนอันว?า ในญัตตินี้ สมาชิกเห็นชอบอนุมัติ จํานวน 21 เสียง
เปPนเอกฉันท นะครับ

๒๑
ญั ต ติ ที่ 6.5 ขอเสนอญั ต ติ เ รื่ อ ง ขออนุ มั ติ โอนเงิ นงบประมาณรายจ? าย
ประจํ าปQ งบประมาณพ.ศ. 2560 ไปตั้งจ? ายรายการใหม? หมวดค? าครุภั ณฑ
เปPนเงิน 54,550.-บาท (กองสวัสดิการสังคม)
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท?านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท?านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
แถลงญัตติต?อสภา

นายเอกรินทร8 ระเบียบโอษฐ8
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ
ท? า นสมาชิ ก สภาผู@ ท รงเกี ย รติ ท? า นผู@ เ ข@ า ร? ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรี ธ รรมราช ได@ รั บ มอบหมายจากนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ รอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต?อไปนี้ ครับ
ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ไปตั้งจ?ายเปPน
รายการใหม?
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@า พเจ@ า ขอเสนอญัต ติ ขออนุ มัติโ อนเงิ นงบประมาณรายจ? าย ประจํ าปQ งบประมาณ พ.ศ.
2560 แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน หมวดค?าใช@สอย
ประเภทรายจ?ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม?เข@าลักษณะรายจ?ายหมวดอื่นๆ โครงการศูนยส?งเสริม
สุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู@สูงอายุ ไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม? แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห งบลงทุน หมวดค?าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร
เหตุ ผ ลเนื่ อ งจากอุ ป กรณเครื่ อ งใช@ ยั ง ไม? เ พี ย งพอสํ า หรั บ ใช@ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ศูนยผู@สูงอายุฯและห@องเรียนโรงเรียนวัยใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปQ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติมแก@ไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) ดังนี้
๑. เครื่องดูดฝุGน ชนิดทรงถัง 21 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
เปPนเงิน 5,650 บาท
๒. โซฟาบุหนังขาทําด@วยไม@ ขนาด W197 x D75 x H76cm
แบบ 3 ที่นั่ง และขนาดW86 x D75 x H76cm แบบ 1 ที่นั่ง
จํานวน ๑ ชุด
เปPนเงิน 27,900 บาท
๓. เครื่องคอมพิวเตอรโน@ตบุtก สําหรับประมวลผล
จํานวน ๑ เครื่อง
เปPนเงิน 21,000 บาท
รวมเปPนเงินทั้งสิ้น 54,550 บาท

๒๒
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ?าย
เปPนรายการใหม? เปPนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๕๔,๕๕๐ บาท (ห@าหมื่นสี่พันห@าร@อยห@าสิบบาทถ@วน)(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท@ายญัตตินี้) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองส?วนท@องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข@อ ๒๗ “การ
โอนเงิ น งบประมาณรายจ? า ยในหมวดค? า ครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ งก? อสร@ าง ที่ ทําให@ ลักษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม?ให@เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น”
ขอได@โปรดนําเสนอต?อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาต?อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุ ณ ท? า นเลขานุ ก ารนายกครั บ ท? า นเอกริ น ทร สมาชิ ก สภา
เทศบาลท?านใดประสงคจะอภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับมีหรือไม?ครับ
เรียนเชิญท?านเลขาประสิทธิ์ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ วงศพิศาล
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เขต 4 ท? า นประธานครั บ
เรื่ องโรงเรี ยนวั ยใส เปYด กัน หลายองคกรปกครองส?ว นท@ องถิ่ นครั บ เราก็
ทราบกั น ดี บ างองคกรก็ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย? า งเช? น ขอนแก? น ครั บ
ผมอยากเรียนถามครับว?าของเราเปYดมาเปPนระยะเวลาหนึ่งปQแล@ว อยาก
ทราบว? า จํ า นวนนั ก เรี ย นยั ง เท? า เดิ ม หรื อ ไม? และจากการประเมิ น ผล
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนบรรลุเปHาวัตถุประสงคหรือไม?ครับ จริงๆ ก็เปPน
โครงการที่ ดี ค รั บ เพราะผู@ สู งอายุ ไ ด@ ม าร? ว มกิ จ กรรม อยากเรี ย นถามว? า
โรงเรียนวัยใสของเรามีหลักสูตรการสอนเหมือนโรงเรียนปกติหรือไม? ว?าการ
สอนวิชาใดบ@าง เราก็ทราบว?าส?วนใหญ?จะเน@นไปทางบันเทิง อยากเรียนถาม
ท?านประธานด@วยครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านเลขาประสิทธิ์ เชิญท?านนายกครับ ผมเองก็คิดจะไป
เหมือนกันครับเพราะผมเข@าหลักเกณฑแล@ว

นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณท?านประธานสภาที่เคารพครับ และสมาชิกสภาเทศบาล
ผู@ทรงเกียรติ กระผมพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครั บ ญั ตตินี้ที่ท?า น
แนะนํา ต@องขอเอ?ยนามท? านอาจารยประสิทธิ์ ขอนําเรียนอย?างนี้ครั บ
โครงการนี้ดําเนินการในรุ?นที่ 1 และ 2 รุ?นนี้เปPนรุ?นที่ 3 กําลังเปYดรับสมัคร
ครับ ขอเรียนว?าในรุ?นที่ 1 และรุ?น 2 ที่ผ?านมาประสบความสําเร็จเปPนอย?างมาก

๒๓
นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ

เพราะว?ารุ?นที่เปYดเรียนมาต@องสอบสัมภาษณครับ คัดเลือกนักเรียนนะครับ
นักเรียนเกินจํานวน ซึ่งเรารับได@จํานวน 35 คน รุ?นที่ 1 มาสี่สิบกว?า รุ?นที่
2 ก็เกินครับ และรุ?นที่ 3 กําลังรับสมัคร การเรียนในรุ?นที่ 1 และ 2 กับรุ?น
ที่ 3 ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงกันนิดหน?อย เรามีการเรียนเพิ่มเติม ในรุ?นที่
2 เรามีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แต?ในหลักวิชาที่วิทยากรมาบรรยายจะ
เปPนพื้นๆ ทั้งหมด ทั้งวิชาคอมพิวเตอร จิตอาสา ได@วิทยากรท?านอาจารย
สามิต เปPนวิทยากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในรุ?นที่ 2 อดีตคุณครู ครูออท?าน
มาสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเปPนการสอนศัพทพื้นๆ ที่ใช@ในชีวิตประจําวัน
ไม?ว?าจะขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน อยู?ที่บ@านซึ่งสามารถตอบโต@กับลูกหลาน
ที่กลับมาจากโรงเรียนได@ จากที่ได@พูดคุยกับนักเรียนวัยใสมีความพึงพอใจ
และก็ไม?หนัก และในรุ?นที่ 2 ในวันรับประกาศ รุ?นที่ 1 ก็มาร?วมให@กําลังใจ
และที่สําคัญกว?านั้นนักเรียนวัยใสทั้งสองรุ?นที่จบไป ก็ยังอยู?กับครบ ไม?มีใคร
เปPนไรไป และที่น?ารักกว?านั้นคือ เมื่อเพื่อนนักเรียนวัยใสคนใดไม?มาเรียน
ขาดเรียนเพื่อนคนอื่นก็จะไปเยี่ยมยียน ผมจึงขอเรียนท?านประธานครับว?า
ในความรู@สึกผม โรงเรียนของนักเรียนวัยใสประสบความสําเร็จครับ และก็มี
กําลังใจมากกว?านั้นก็มีไปรษณียบัตรมาถึงผมครับ ท?านอยู?ที่บ@านท?านดูข?าว
ทราบข?าวก็ส?งข@อความมาหาผมให@กําลังใจ และก็แนะนําบางส?วนที่ท?านเห็น
ว?ายังขาดอยู? ผมได@อ?านและก็ได@โทรไปหาผู@หวังดี พูดคุย ท?านก็ให@กําลังใจ
ครับ ผมขอยืนยันว?าโรงเรียนวัยใสประสบความสําเร็จครับ และในรุ?นที่ 3 ก็
จะต@ อ งเช็ ค ยอดอี ก ครั้ ง ซึ่ ง จะต@ อ งมี ก ารคั ด เลื อ กอี ก ขอบคุ ณ ครั บ ท? า น
ประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านพงศสินธุครับ อย?าลืมสอนไลน สอนเฟสให@ท?านด@วย
นะครับ เพราะตัวนี้ทําให@ท?านไม?เบื่อ ว?างๆท?านอยู?บ@าน ผมเองก็จะสมัคร
เหมือนกัน เส@นสายได@หรือไม?ครับท?าน กลัวถูกคัดออก เห็นท?านสนิทไปช?วย
เปPนวิทยากรอยู?ก็ดูดีครับ ก็เก?งครับ ดูดี

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ วงศพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ก็อีกนิดครับท?านประธาน
แต?อย?างไรก็ดี เมื่อเขาจบไปแล@วท?านนายกก็อย?าลืมเลี้ยงรุ?นให@เขาด@วยนะ
ครับ เดี๋ยวนี้เขานิยมเลี้ยงรุ?นครับท?านประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ทันสมัยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเขานิยมเลี้ยงรุ?นครับ มีผู@ใดประสงคจะ
อภิปรายในญัตตินี้หรือไม?ครับ อีกสิบปQเราจะก@าวเข@าสู?สังคมผู@สูงอายุ เรา
ต@องสนใจให@มากนะครับ ผมเองก็กําลังจะก@าวเข@าสู?สังคมผู@สูงอายุ ธรรมดา
ละครับหกสิบสี่เมื่อสิบเอ็ดสิงหาที่ผ?านไป คนหนุ?มๆ ก็อย?ายิ้มนะครับ ไม?กี่
คนละครับที่แก?ได@ ผ?านหกสิบนี้สุดยอดแล@วนะครับ ไม?กี่คนละครับที่จะถึง
ไปเสี ย ก? อ นก็ มี ผู@ ใ ดจะอภิ ป รายอี ก หรื อ ไม? ค รั บ ดี ม ากๆเลย เราจะได@
เตรียมพร@อมรับกับสังคมผู@สูงอายุ ในอนาคตข@างหน@า ซึ่งในประเทศไทย

๒๔
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

อีกไม?กี่ปQก็จะเข@าสู?สังคมผู@สูงอายุ คนไทยเกิดลูกน@อย ก็ลําบากนะครับ
ต? อไปแรงงานจะไม? มี จะเปP น คนแก? เ สี ย มาก คนแก? ใ ช@ ส มองให@ ไ ด@ แ ต? ใ ช@
แรงงานไม?ได@ เราเลยต@องพึ่งพม?า ลาว เขมร ไง เมื่อไม?มีสมาชิกสภาท?านใด
ประสงคจะอภิ ป ราย กระผมจะได@ ขอมติ ต? อ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภา เรื่ อ ง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไป
ตั้ ง จ? า ยรายการใหม? หมวดค? า ครุ ภั ณ ฑ เปP น เงิ น 54,550.-บาท
(กองสวัสดิการสังคม) ท?านสมาชิกสภาท?านใดเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือ
ขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบ
องคประชุม เห็นชอบ จํานวน 21 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาใดไม?เห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ไม?มี ครับ
ก็เปPนอันว?าญัตติที่ 6.5 ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ จํานวน 21 เสียง
เปPนเอกฉันทนะครับ
ญั ต ติ ที่ 6.6 ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ? ายประจํ าปQ งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ งจ? ายรายการใหม? หมวด
ค?าครุภัณฑ 370,600.- บาท (สํานักการศึกษา)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกรินทร8 ระเบียบโอษฐ8
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรียนเชิญ ท?านเอกรินทรเลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ
ครับ
ขอบคุณครับท?านประธานครับ เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ
ท? า นสมาชิ กผู@ ท รงเกี ย รติ ทุกท? า น กระผมนายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ
เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช ได@ รั บ มอบหมายจาก
นายพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีให@แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต?อไปนี้ครับ

๒๕

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ?ายเปPน
รายการใหม?
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข@ า พเจ@ า ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มัติโ อนเงิ น งบประมาณรายจ? า ยประจํ า ปQ งบประมาณ พ.ศ.
2560 แผนงานการศึกษา งานระดับก?อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน หมวดค?าใช@สอย ประเภท
รายจ?ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม?เข@าลักษณะรายจ?ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค?าใช@จ?าย
การบริหารสถานศึกษา (ค?าใช@จ?ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช@โรงเรียนเปPนฐานในการพัฒนาท@องถิ่น
SBMLD) ไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม? ดังนี้
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค?าครุภัณฑ
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เปPนเงิน 251,600 บาท ดังนี้
1.1 เครื่องถ?ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผ?นต?อนาที จํานวน 1
เครื่อง เปPนเงิน 100,000 บาท
1.2 ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด เปPนเงิน 22,000 บาท
1.3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง เปPนเงิน 129,600 บาท
2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เปPนเงิน 7,600 บาท ดังนี้
2.1 เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา(18 หน@า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เปPนเงิน
3,300 บาท
2.2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร@อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
เครื่อง เปPนเงิน 4,300 บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับก?อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค?าที่ดินและ
สิ่งก?อสร@าง
ประเภทค?าก?อสร@างสิ่งสาธารณูปการ เปPนเงิน 65,900 บาท ดังนี้
โครงการก?อสร@างฐานเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดท@าวโคตร ฐานเสาธงขนาด 3 x 4 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล เปPนเงิน 65,900 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวด
ค?าครุภัณฑ
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เปPนเงิน 30,500 บาท ดังนี้
1.1 พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร@อมติดตั้ง จํานวน 12 ตัว เปPนเงิน 18,000 บาท
1.2 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร@อมติดตั้ง จํานวน 3 ตัว เปPนเงิน 4,500 บาท
1.3 ถังน้ํา ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จํานวน 1 ใบ เปPนเงิน 8,000 บาท
2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร เปPนเงิน 15,000 บาท ดังนี้
2.1 ปahมน้ํา ขนาด 400 วัตต พร@อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง เปPนเงิน 15,000 บาท

๒๖
รวม 10 รายการ เปPนเงินทั้งสิ้น 370,600 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกร@อยบาทถ@วน)
ตามรายละเอียดแนบท@ายญัตตินี้
เนื่องจากมีครุภัณฑไม?เพียงพอในการปฏิบัติงาน เปPนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทดแทนครุภัณฑเดิมที่ชํารุด และได@มีการสร@างอาคารเอนกประสงค โรงเรียนเทศบาลวัดท@าวโคตร บริเวณเสา
ธงเดิม จึงมีความจําเปPนจะต@องก?อสร@างฐานเสาธงใหม?
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ?าย
เปPนรายการใหม? เปPนเงินทั้งสิ้น 370,600 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกร@อยบาทถ@วน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส?วนท@องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก@ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข@อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก?อสร@างที่ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ?ายเปPนรายการใหม?เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น”
ขอได@โปรดนําเสนอต?อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต?อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านเลขาเอกรินทรครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท?านใดประสงคจะอภิปรายกรุณายกมือครับ มีหรือไม?ครับ เมื่อไม?มีสมาชิก
สภาท? า นใดจะประสงคอภิ ป ราย ผมขอปY ด อภิ ป ราย และจะขอมติ ต? อ ที่
ประชุ ม เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบโอนเงิ น งบประมาณรายจ? า ยประจํ า ปQ
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ ง จ? า ยรายการใหม? หมวดค? า ครุ ภั ณ ฑ
370,600.- บาท (สํ า นั กการศึ ก ษา) ท? า นสมาชิ กสภาเทศบาลท? า นใด
เห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 21 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด ไม?เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

๒๗
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ไม?มีครับ
เปPนอันว?าในญัตติที่ 6.6 นี้ ท?านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ
เปPนเอกฉันท จํานวน 21 ท?าน ครับ
ญั ต ติ ที่ 6.7 ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขอรั บ ความเห็ น ชอบร? า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท?านเลขาเอกรินทรครับ ออท?านนายกแถลงเองเชิญท?าน
ขอเชิญท?านพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติ ขอเชิญครับ

นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท?านประธานที่เคารพ กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติต?อที่ประชุมสภา ดังจะกราบเรียนดังต?อไปนี้
ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1 สิงหาคม 2560

เรื่อง

ขอความเห็นชอบร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ขอรั บ ความเห็ น ชอบร? า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ? า ย
ประจําปQ พ.ศ. 2561
ด@วยถึงกําหนดระยะเวลาที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จะต@องเสนอร?างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ?าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาให@
ความเห็นชอบตามตรา 62 แห?งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
ขอได@โปรดนําเสนอต?อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต?อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๒๘
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านนายกครับ สมาชิกสภาเทศบาลท?านใดจะอภิปราย
ขอได@โปรดยกมือครับ เชิญท?านวิฑูรย หัสภาคย ครับ
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เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกที่รักทุกท?านครับ
ผมนายวิฑูรย หัสภาคย สมาชิกสภาเทศบาลจาก เขต 4 ครับ ก็ทุกๆ ปQครับ
ถือเปPนเรื่องหลักๆ ของสมาชิกสภาเทศบาล ที่เราจะทําเทศบัญญัติในแต?ละปQ
งบประมาณ ซึ่ งถ@ าเราสั งเกตดู เราอยู? กันปQ ห@ าจะย? างปQ ที่ หกแล@ ว จะเห็ นว? า
งบประมาณหลักๆ จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ โอกาสที่จะพัฒนาบ@านเมืองจะมีเยอะ
ครับ เพราะฉะนั้นพอกลับมาดู ผมมาเปYดดูและได@พูดกับเพื่อนสมาชิกหลาย
ท? าน ก็ ดู งบประมาณในแต? ละเขต โดยเฉพาะเขตสี่ อยากจะฝากไปยั งฝG าย
ผู@ บริ หารครั บ ในเขต 4 ยั งเปP นพื้ นที่ ที่ ต@ องพั ฒนาเรื่ องโครงสร@ างพื้ นฐาน
ค?อนข@างจะเยอะ ในเรื่องของถนนจะเห็นได@ในซอยทวดทองซอยหนึ่งก็สองล@าน
กว? าบาท ซึ่ งมั นก็ น? าจะทํ าไปตั้ งนานแล@ ว ก็ เปP นโอกาสของพวกเรา ก็ ถือว? า
ยังน@อยนะครับ ห@วงเวลาถ@าเทียบกับที่ผ?านมางบเขต 4 นี่น@อยครับ ผมเคยล@อ
ท? านคํ านวนในฐานะเพื่ อนฝู งกั น ครั บ ว? าในเขต 4 ถ@ าเปรี ยบเปP นแตงโม
งบประมาณในการพัฒนานี่เขต 4 แบ?งไปซีกหนึ่งนะครับ ที่เหลืออีกซีกหนึ่ง
แบ?งกันสามเขต นี่คือที่ผ?านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราค?อนข@างจะมีงบประมาณ
ที่ จํ ากั ด เขต 4 น@ อยมาก เรามี โครงการใหญ? ๆ ที่ จะต@ องดํ าเนิ นการแก@ ไข
โดยเฉพาะปaญหาน้ําท?วมขัง น้ําท?วมขังเกิดขึ้นมาตั้งแต?กิโลห@าซึ่งเปPนหลักสุด
เขตเทศบาล และเปPนปaญหาหลักๆ ที่หมักหมมกันมานานมาก เราหาวิธีแก@ไข
พอคุยกับสํานักการช?าง สํานักการช?างก็บอกว?าใช@งบเยอะ ในเรื่องของการตัด
ถนนสี่เลน ซึ่งใช@ท?อบล็อกเราก็เคยได@คุยกันไว@ ท?านผอ.จิตราก็เคยไปอยู?หน@า
งาน และก็ เข@ าแผนกั นไว@ ผมอยากจะให@ โครงการใหญ? ๆ ที่ แก@ ปa ญหาความ
เดือดร@อนที่แพร?กระจายออกไปเรื่อยๆ บ@านเมืองถูกถมเราก็จะเห็นได@ในทุกวัน
โดยเฉพาะในเขต 4 เปPนพื้นที่ที่ขยายออกไปเรื่อยๆ และในเขต 4 ซึ่งเปPนต@นน้ํา
กว?าจะเข@าเมืองก็จะท?วมเขต 4 เสียเปPนส?วนใหญ?ที่เปPนอยู?ที่ทุ?งจีนเราก็เจอกัน
กับสถานการณ กับปaญหานี้อยู? เรามีถนน ถ@าเราไม?วางแผนการระบายน้ําต?างๆ
เราก็จะแก@ปaญหานี้ไม?ได@ มันจะเกิดปaญหาที่ไม?จบไม?สิ้น เปPนการแก@ไขปaญหาที่
ซ้ํ า ซ@ อ น จะต@ อ งไปเจอกั บ ปa ญ หาเดิ ม ๆ แก@ ไขปa ญ หาได@ ย าก ก็ ฝ ากท? า น
ประธานสภา นําเรียนฝGายบริหารด@วยนะครับ ส?วนในงบประมาณส?วนอื่นๆ
ในเรื่องของการศึกษา พอถามไปถามมาก็จะ ไปอยู?ที่การศึกษาเยอะ การศึกษา
ของเราก็ น? าจะไปในทิ ศทางที่ ดี เพราะฉะนั้ นงบของเราก็ จะอยู? ในสํ านั ก
การศึกษา เราก็ถือว?าประสบความสําเร็จ เพราะใครก็อยากจะมาเรียนโรงเรียน
เทศบาลของเรา ส?วนปaญหาอื่นๆ ที่เทศบาลต@องรับ เช?นปaญหาขยะ เราไม?อยาก
ไปเที ยบเคี ยงกั น ในเรื่ องของปa ญหา ว? าคนนอกเขตเข@ ามาใช@ บริ การทาง
การศึกษาในเขตของเราเยอะ เพราะฉะนั้นนี่เปPนส?วนหนึ่งที่เราต@องแบกภาระ
อยู? ไม?ใช?เราปฏิเสธคน เหมือนกัน เช?นเดียวกัน ขยะที่มันกองเปPนภูเขาพะเนิน
อยู?ในทุกวันนี้เราไม?ได@ปฏิเสธที่จะรับของใคร เปPนปaญหาที่เราต@องรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นในส?วนนี้ผมไม?มั่นใจว?าจะเปPนส?วนหนึ่งในการตัดงบ เฉือนงบใน
เรื่องของการพัฒนาท@องถิ่น ในพื้นที่หรือไม?ครับในแต?ละปQ เพราะฉะนั้นวันนี้ใน
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เรื่องการศึกษาเยอะนะครับ ในแต?ละปQ แต?เราก็ดีใจครับเมื่อครู?นั่งคุยกับท?าน
สรพงษ สรุปว?าโรงเรียนของเราเปPนที่ยอมรับ ทุกคนอยู?ในเขตเทศบาล เข@ามา
เรียนในโรงเรียนเทศบาล เขาผ?านโรงเรียนท@องถิ่นมาตั้งหลายโรง ข@ามโรงเรียน
อบต.มาตั้ ง หลายโรงเรี ย น เพื่ อ ที่ จ ะมาเรี ย นโรงเรี ย นเทศบาลของเรา
เพราะฉะนั้นก็ยินดีด@วยกับความสําเร็จในด@านการศึกษา แต?ก็ฝากฝGายบริหาร
ในเรื่องของโครงสร@างพื้นฐานด@วย เปPนปaญหาที่เดือดร@อนซ้ําซาก ขอให@หยิบมา
เปPนประเด็นนะครับ เรามีหลายตัวนะครับที่ผ?านมาเราต@องค?อยๆทํา ค?อยๆแก@
ทนกับกระแสที่กดดัน กระแสกดดันมันเปPนเรื่องปกติครับ ถือเปPนตัวกระตุ@นให@
เรามีความรอบคอบในการแก@ปaญหามากขึ้น ก็ถือเปPนเรื่องปกติครับ เราเกิดมา
ในช?วงของเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต?ก?อนถ@าเราอยู?ในหน@าหนังสือพิมพรุ?งเช@าก็
จะกลายเปPนกระดาษห?อโรตี กระดาษห?อสิ่งของไป แต?เดี๋ยวนี้อยู?หน@าสื่อผ?าน
ไปหนึ่งเดือน ยังเอามาโพสกันใหม?ได@ อันนี้คือยุคของเทคโนโลยีเราก็ต@องทําใจ
เพราะฉะนั้นต@องขอยืนยันว?าสมาชิกสภาเทศบาล โดยเฉพาะในเขต 4 ทุกคนก็
พยายามใส?ใจปaญหาของพี่น@องประชาชน แต?ถ@าพี่น@องประชาชนเข@าใจในส?วน
ของขี ดจํากัดในเรื่ องของงบประมาณที่เราพึ งจะมีอยู? ที่ เราจะเจียดไปทําได@
ที่จะเจียดไปแก@ได@ โดยเฉพาะปaญหาเรื่องน้ํา ผมขอรวบยอดทีเดียว อภิปราย
รวมๆกั นไป เปP นปa ญหาหลั กๆ ปa ญหาเรื่ องน้ํ าก็ ถื อเปP นเรื่ องที่ เรามาถู กทิ ศ
ถูกทาง ฝนฟHาอากาศก็ไม?ลงโทษเราเท?าไหร? ทั้งการวางแผนรองรับ ที่เหลือคือ
การเปลี่ยนท?อ ทันทีที่โรงกรองของเราผลิตน้ําจากโรงกรองน้ําได@ใสสะอาดออก
จากโรงกรองได@ สุดสายปลายน้ํามันก็ใส แต?ถ@ามันจะไม?ใสเนื่องจากท?อมันเก?า
ก็ เปP นเหตุ ผลที่ พี่ น@ องประชาชนยอมรั บได@ ผมเชื่ อเหลื อเกิ นว? าหลายๆคน
เห็นการแก@ไขปaญหาเหล?านี้ ถูกจุด ถูกที่ ถูกทาง ปaญหาเหล?านี้ก็จะคลี่คลายไป
ส?วนหนึ่งก็ให@กําลังใจคนทํางานครับ โดยเฉพาะท?านผอ.มนตชัย เข@ามาในวันนี้
ยังมีปaญหาที่ต@องแก@ไข ครับวันนี้แหล?งน้ําสํารองของเราก็เพียงพอที่จะใช@ใน
ระดับหนึ่ง ในอนาคต ไม?รู@ว?าจะมีสิ่งใดต@องแก@ไขหรือไม?ก็ให@กําลังใจฝGายบริหาร
ทํางานแก@ปaญหากันต?อไป ในเรื่องของการพบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาเทศบาล
มีมากขึ้นๆ เพื่อที่จะให@รับรู@ปaญหา เรียกได@ว?าในสภาเปPนบรรยากาศของการ
แก@ ไขปa ญหามาเบื้ องต@ นแล@ ว การแก@ ไขข@ อบกพร? องเล็ กๆ น@ อยๆ ก็ ถื อเปP น
บรรยากาศของการทํางานของสภา ไม?ได@เปPนการตําหนิติติง การทํางานไม?ได@
เปP นการตั้ งแง? เพื่ อให@ การทํ างานมั นปal นปG วน ครั บเท? าที่ ได@ พู ดคุ ยกั บเพื่ อน
สมาชิ กยั งมี ความพึ งพอใจในการบริ หารงานในระดั บนี้ อยู? ต? อไปข@ างหน@ าก็
ขอให@เรายืนหยัดในคุณงามความดีเหมือนที่ทํากันมาต?อไป ครับ ขอบคุณครับ
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เรานั่งในตําแหน?งนี้มาหกปQแล@วนะครับไม?ใช?ห@าปQครบไปเมื่อเดือน
มิถุนายน ครับหกปQ เปPนประวัติศาสตรครับ ผมเคยนั่งนานที่สุดก็ห@าปQนี่นั่ง
นานที่สุดครับ เปPนสถิติครับ เรื่องที่ท?านวิฑูรยอภิปรายผมก็เห็นด@วยนะครับ
แต?ต@องขอความเห็นใจจากเขตอื่น มันเปPนเขตที่เขาเรียกว?ามันดินแดนจริงๆ
ต@องการพัฒนาเยอะจริงๆ แต?ก็อยู?ที่เพื่อนสมาชิกด@วยครับ ว?าจะให@หรือไม?
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ถ@าไม?ให@ฝGายบริหารเขาก็หนักใจ เพราะทุกแห?งก็มีที่ที่จะทําเหมือนกันนะ
ถ@าไม?ให@ฝGายบริหารเขาก็หนักใจ เพราะทุกแห?งก็มีที่ที่จะทําเหมือนกันนะ
ครับ ผมก็คิดว?า นี่ดีนะครับที่มาจากรากเดียวกัน ถ@าคนละรากแย?งกันตาย
เลย ท?านสมาชิกสภาท?านใดจะอภิปรายอีกหรือไม?ครับ เชิญท?านคํานวน
ครับ

นายคํานวน โสมนิล
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เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู@ทรงเกียรติทุกท?านครับ
ผมนายคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ สําหรับญัตติขอรับ
ความเห็นชอบร?างเทศบัญญัติรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผม
ได@เปYดศึกษาดูก็ต@องขอชื่นชม ท?านนายก สํานักการคลัง ที่ได@จัดงบประมาณ
ออกสู? ทั้ งสี่ เขตอย? างทั่ วถึ ง เปP นการตั้ งงบประมาณที่ สมดุ ลและรอบคอบ
ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดแก?ประชาชน ที่ผมอยากจะอภิปรายรวมๆ
สั้นๆ ว?างบพัฒนายังน@อยไป เหมือนกันที่ท?าน สท.แม็คพูด ที่ผ?านมานี่ขอ
ถนนให@ชาวบ@านหรืออะไรก็ตาม ผมชี้ซอยเดียวเขารับปากเอาไว@ในซอย อิน
ทนิ น เข@ าไปสี่ ล@ า นสองแล@ ว ครั บ ผมเหลื อสั้น ๆ เลยเอามาใส? หน@ า มุ มปH อม
ดีน ะครั บ ต@ องขอบคุ ณท? านนายก ท? า นรองสมเธีย ร ที่ คุมกองช? า ง มี เ งิ น
เหลืออยู?สองล@านผมก็ไปขอมาแกก็อนุญาตผมก็เอาไปใส?ซอยรามราชท@าย
น้ํา เพราะว?ามันลําบากมันพังไปเยอะ เพื่อนๆ ไม?ต@องว?านะครับ มันมีเงิน
เหลืออยู?นิดหนึ่งหรือยังไงผมก็ไม?ทราบ ผมทราบข?าว ผมไปขอท?านสมเธียร
มา ก็ต@องขอบคุณท?านนายก ท?านเชาวนวัศ และก็ท?านรองสมเธียรที่คุมกอง
ช?าง พี่น@องประชาชนฝากขอบคุณมา เพราะมันนานแล@วถนนรามราชท@าย
น้ํา แล@วอีกอย?างอยากฝากพี่น@องประชาชน ถนนอินทนินที่สร@างช@านี่ ที่ตก
ไปเสนอทุกครั้ง เข@าทุกครั้งตกไป เพราะเขาไม?ใช@ มันแคบทางกองช?างเขาก็
ทํ า ไม? ไ ด@ มั น ไม? ต ลอด แต? ต อนนี้ ผ มบอกกองช? า งว? า แคบก็ ทํ า ตามแคบ
ไม?อย?างนั้นเราจะเข@าซอยไม?ได@เวลาหาเสียง พี่น@องทวงตลอดครับ ยิ่งคุณนง
เยาว ทวงทางเฟสเลยครับ เขาเปPนกรรมการชุมชนด@วย และเขาก็อยู?ในซอย
นั้นด@วย ครั้งนี้ก็บอกว?าเข@าให@แล@วครับ และก็บอกกองช?าง บอกช?างต?วน
แล@ ว ว? า จะต@ อ งทํ า ถ@ า เกิ ด ข@ า งหน@ า แคบก็ ทํ า ตามแคบข@ า งในจะกว@ า ง
เหมือนเดิม ชาวบ@านจะได@ตําหนิคนที่ไม?ให@เอง นะครับ เพราะเปPนหน@าที่
ของ สท.ที่ จ ะต@ อ งทวง ถ@ า ไม? ท วงอยู? ห กปQ แปดปQ ก็ ยั ง ไม? ไ ด@ ทํ า นะครั บ
ขอบคุ ณ ท? า นนายกที่ ตั้ ง งบประมาณได@ ร อบคอบ ประหยั ด และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านคํานวน ทีหลังผมจะต?อว?าท?านสมเธียร มีงบเหลือๆ
บอกพวกผมบ@างนะครับ ท?านประกาศเลยเขตไหนจะมาเอา เขตที่ยากจน
คือเขต 4 นะครับ

๓๑
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอโทษครับผมอาจจะพูดแล@วดูน?าเกลียด ที่จริงแล@วเงินที่เหลือคือ
เงินของเขตผมครับ แต?เพียงผมอยากจะชมท?าน ว?าท?านเรียกผมมาว?าเงิน
เหลือนะ ผมเลยไปเอา เพราะซอยนี้ผมเข@าไม?ได@ครับชาวบ@านทวง เงินไม?พอ
ผมเลยไม?มุ?งซอยอินทนินก?อน เข@าทุกครั้งตกทุกครั้ง ครั้งนี้เลยเข@าก?อนเลย
ด@วยการปรึกษาช?างต?วนว?าต@องเข@าเลย ข@างหน@าถึงจะแคบก็ช?างเถอะครับ
ตรงคู ไ ปออกตรงคลองเลยเขาก็ โ อเค รองสมเธี ย รก็ โ อเค ท? า นจิ ต ราก็
รับทราบ ต@องบอกพี่น@องประชาชนตรงนี้เลยนะครับว?าได@แล@ว ถ@าไม?ได@ครั้ง
นี้ผมก็คงจะไม?ยอมครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

แล@วขอซื้อไม?ได@เหรอ ให@หรือขาย กองคลังติดต?อดูซิว?าจะขายวาละ
เท?าไหร? มันเปPนส?วนโค@งส?วนคอด เหมือนผู@หญิงถนนมันก็ไม?สวยนะ เชิญ
ท?านสุภัคครับ เดี๋ยวเชิญท?านประสิทธิ์ก?อนครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู@ทรงเกียรติ กระผม
นายประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4
ครับ ผมคิดว?า ในญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร?างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ? า ยประจํ า ปQ งบประมาณ พ.ศ. 2561 คงจะมี เ พื่ อ นสมาชิ ก จะ
อภิปรายหลายท?าน ผมจะปรึกษาเพื่อนสมาชิกว?าจะพักก?อนดีหรือไม?ครับ
เพราะตอนนี้เหลือ 20 นาทีเที่ยง ก็ไม?น?าจะเสร็จครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกว?ายังไงครับ พักทานอาหารเที่ยงก?อนหรือไม?ครับ
พักเที่ยงเสร็จค?อยมาต?อ เชิญท?านธีระวัฒน

นายธีระวัฒน8 คงสําราญ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระวัฒน คงสําราญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 ครับ ท?านประธานครับ ผมเองก็ไม?ใช?อะไรนะครับ
ท? า นประสิ ท ธิ์ ครั บ ผมขอสั ก สามนาที ค รั บ ผมเองก็ ข อเสริ ม เรื่ อ ง
งบประมาณปQ 2560 และเรื่ อ งขยะนิ ด หนึ่ ง ครั บ อย? า งที่ ท ราบกั น ว? า
เทศบาลของเราแบ? งขยะเปPน 5 เขต ในเขตหนึ่ ง เขตสอง เขตสาม โดย
เทศบาลนครนครศรีธ รรมราชเปPน ผู@ ดํ าเนิ น การจั ด เก็ บโดยพนั กงานของ
เทศบาล เขตสี่ เขตห@า ยังเปPนผู@รับเหมา ทีนี้เปPนปaญหาอยู?ว?าในพื้นที่เขตสี่
เขตห@า ถุงขยะข@างถัง เปPนถุงดํา ถุงกระสอบ ถุงปุƒยเก?าๆ อะไรก็แล@วแต?เขา
ไม?เก็บครับ แต?ในเขตหนึ่ง เขตสอง เขตสาม เก็บเรียบเลยครับ ชาวบ@านเขาชม
แต?เขตสี่ เขตห@า เขตกะโรมบ@านท?านประธานสภาโดนถามอยู?บ?อยครับว?า
เขาเก็บขยะแต?ในถังหรือ นอกถังไม?เก็บ เราโดนคําถามนี้มาบ?อยมากครับ ใน
ครั้งนี้จําเปPนต@องพูดในสภาให@ท?านผู@บริหารจัดการเรื่องปaญหาขยะในเขตสี่
เขตห@ า เรื่ อ งขยะที่ เ อกชนจั ด เก็ บ เพราะผมจะได@ ไ ม? ต@ อ งตอบคํ า ถาม
ประชาชนในเรื่องที่ไม?เปPนเรื่อง เพราะตอนนี้ในเขตหนึ่ง เขตสอง เขตสาม
ที่พนักงานเทศบาลจัดเก็บเองนี่สะอาด และก็มีคําชมจากชาวบ@าน

๓๒
นายธีระวัฒน8 คงสําราญ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมก็อยากให@เขตสี่ชมเทศบาลบ@างครับ ผมก็เปPนส?วนหนึ่งของเทศบาล
รักเทศบาล ผมขอฝากไว@แค?นี้ครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านธีระวัฒนครับ ปaญหาขยะเปPนปaญหาโลกแตกโดย
เฉพาะในไพรเวสเตชั่นเปPนปaญหาตั้งแต?นายกคนเก?าเลย คุณภาพไม?ค?อยดี
สู@รับพนักงานโดยตรงไม?ได@เลยเราพูดได@ เอกชนพูดไม?ได@เขาไม?เชื่อเราเลย
เขาถือว?าเขารับเหมามาแล@ว ผมว?าพักก?อนนะครับ งบประมาณพันกว?าล@าน
ถึงพูดก็ไม?เสร็จครับ เทศบาลโพธิ์เสด็จงบสี่สิบล@านประชุมกันทั้งวัน ของเรา
ต@องอภิปรายเยอะหน?อย ยังไม?ต@องลงมติก?อน ก็ขอพักสักหนึ่งชั่วโมงนะครับ
ท?านเลขาสภาเทศบาลจับเวลาด@วยนะครับ

เริ่มประชุมเวลา 12.50 น. (ต2อ)
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธาน จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลครบองคประชุมครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

อย?าหลับนะครับ มีสมาชิกสภาท?านใดจะอภิปรายอีกหรือไม?ครับ
เชิญท?านเอกรินทร ครับ

นายเอกรินทร8 รอดทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ท?านผู@บริหารและสมาชิกสภา
ผู@ทรงเกียรติ ผมนายเอกรินทร รอดทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ
ท?านประธานครับผมว?าในงบประมาณปQ 2561 ดีครับ ดูแล@วเปPนประโยชน
กับประชาชนเปPนหลัก แต?เนื่องจากว?างบประมาณยังตกขาดบางส?วนอยู?
ชาวบ@านเขาบอกว?ากําแพงที่กั้นน้ําท?วมในช?วงที่ผ?านมาชาวบ@านเขาบอกว?า
เสาไฟฟHาที่หน@าวัดท?าโพธิ์หลายต@นที่ถูกถอดออกไปเพื่อทําพนังกั้นน้ํา ตรง
คลองท? า วั ง เสาไฟขาดหายไป ยั ง ใช@ ไ ฟส? อ งสว? า ง ไฟสปอรตไลทติ ด อยู?
บริเวณวัดท?าโพธิ์ทาง ไปทิศตะวันออกส?องไปยังทิศตะวันตก เพราะฉะนั้น
พ?อแม?พี่น@องที่สัญจรจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกจะมาวัดท?าโพธิ์นั้น
แสงสว? า งเข@ า ตา ครั บ ท? า นประธาน มองไม? เ ห็ น หรื อ เห็ น ไม? ชั ด เท? า ไหร?
อยากจะถามว?าในส?วนนั้นเมื่อไหร?จะไปทําให@กับชาวบ@านครับ เสาไฟหลาย
ต@นนะครับ ไม?ว?าจะเปPนสวนหย?อม ริมคลอง คอสะพานทั้งทิศตะวันตก ทิศ
ตะวันออก ถ@าเปPนไปได@ช?วยตั้งงบประมาณไว@เปPนการด?วนด@วยครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านผู@บริหารท?านช?วยจดไว@ด@วยนะครับ เล็กๆ น@อยๆ แต?เรามี
หน@ าที่ ให@ บริ การประชาชน ขอบคุณท? านเอกริ น ทรครั บ ผู@ใดจะอภิ ปราย
เพิ่มเติมเชิญครับ เชิญท?านวิฑูรย หัสภาคย ครับ

นายวิฑูรย8 หัสภาคย8
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
ผมนายวิฑูรย หัสภาคย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ ท?านประธานครับ
ผมอยากให@แก@นะครับ ซอยทวดเฉยๆ แก@เปPนซอยทวดทองหนึ่งนะครับ

๓๓
นายวิฑูรย8 หัสภาคย8
สมาชิกสภาเทศบาล

หน@าที่ 39/60 ครับ ซอยทวดเฉยๆ เปลี่ยนเปPนซอยทวดทองหนึ่งครับ
เพราะในกรณี อ ย? า งนี้ เ คยเกิ ด เหตุ ก ารณมาแล@ ว นะครั บ ล? า สุ ด กรณี ซ อย
ประชาอุทิศ แยกซ@าย แยกขวา ผมพยายามจะถามช?างครับ เพราะเราผ?าน
งบประมาณไปแล@ ว มันมีห ลายซอยนะครับ ที่ยังไม?มีชื่อซอยและปHายชื่ อ
ซอยก็ ค?อนข@ างที่ จะช@ า ยกเว@ นซอยที่ มัน เกิด ขึ้ นใหม? อย?า งเช? น ปHา ยใหม? ๆ
สีทองๆ สวยงาม มั นเกิ ดขึ้ น ในซอยคู? ซอยคี่ หลายซอย และในซอยแยก
โดยเฉพาะเลี้ยวซ@ายตรงสี่แยกเบญจมเปPนต@นไป ตรงบ@านคุณชวนที่เขาได@
อุทิศที่ดินมาแล@วนะครับ ผมได@มาเขียนคําร@องแล@ว เพื่อของบประมาณซอย
แยกหนึ่ง เฉพาะฉะนั้นผมฝากกองช?างนะครับ ในเรื่องของปHายซอย ในเรื่อง
ของซอยนี้ผมเขียนคําร@องของบประมาณไปในซอยอุทิศแยกหนึ่ง คําว?าแยก
หนึ่ง แยกสองนี้ เกิดความไม?เข@าใจกันหรือยังไง ผมไม?แน?ใจว?าเราสื่อสารไม?
ตรงกันหรือไม? ปกติซอยแยกหนึ่งนี่ถ@าเราแยกสองฝalง ซอยแยกหนึ่งจะอยู?
ทางขวามือ เลขคี่อยู?ซ@ายมือ เลขคู?อยู?ขวามือ ผมคุยกับท?านวิชิตบอกว?าเข@า
ไปเรี ย บร@ อยแล@ ว ซอยประชาอุ ทิศแยกหนึ่ ง แต? บั งเอิ ญไปได@ อีกซอยหนึ่ ง
ซึ่งเขาบอกแยกหนึ่งเหมือนกันและจะอยู?ทางขวามือ เพราะฉะนั้นขวามือ
ควรจะเปP น แยกสอง ได@ ป ระโยชนทั้ ง สองซอยครั บ พี่ น@ อ งประชาชนก็
เดือดร@อนเหมือนๆกัน แยกหนึ่งที่ผมว?ามีบ@านอยู?สี่ห@าหลังคาเรือนที่ได@รับ
ความเดือนร@อน แต?ในซอยที่เราไปทําล?าสุดที่เราไปทําถนนคอนกรีตมีหนึ่ง
หลังคาเรือน เพราะฉะนั้นชาวบ@านเลยมีข@อเปรียบเทียบว?าบ@านเขาหลาย
หลัง ทําไมเขามีหลายหลังแต?ไม?ได@รับการดูแล แต?บ@านหลังเดียวได@รับการ
ดูแล ผมก็บอกไปว?าเราเข@างบประมาณไปแล@วนี่คือการสื่อสารถ@าตัวหนังสือ
ไม?ชัดเจนนะครับ เราไม?ได@บอกว?าคุณไม?ทําตรงไหนแล@วผิดหรือถูกนะครับ
ผมว?าปHายซอยควรจะเก็บให@หมด ในถนนหลักสวยงามมากครับ โดยเฉพาะ
กะโรม ขอบคุณท?านประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
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ขอบคุณท?านวิฑูรย ฝGายบริหารท?านช?วยโน@ตไว@ด@วยครับท?าน
ฝGายบริหารจะได@แก@ไข สั่งการได@ถูกครับหน?วยเบส หน?วยให@บริการด?วนของ
เราน?าจะบริการให@เร็วกว?านี้นะครับ สท.มีจํานวนแค? 20 กว?าคน เราดูไม?
ละเอียดหรอกครับ หน?วยเบสของเทศบาลต@องขยันหน?อยช?วยกันดู ผมเอง
ปalนจักรยานจะต@องพกโทรศัพทเวลาเจออะไรต@องไลน ต@องแจ@งผู@รับผิดชอบ
ทั้งที่จริงๆ ไม?อยากพกเลยเพราะเราออกกําลังกาย แต?มันจําเปPนเพราะว?า
ผ?านแล@ว ชาวบ@านเขาแจ@ง ช@าเขาก็ต?อว?าเราอีกแต?ถ@าไลนจะเร็ว คุณภักดีจะ
เร็วมาก ท?านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม?ครับ งบประมาณมากอภิปราย
เยอะๆหน?อยครับ เชิญท?านภูริทัต
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เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติทุกท?านครับ
ทุกท?านกระผมนายภูริทัต รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1
ครับ ท?านประธานครับ ผมเห็นด@วยกับร?างเทศบัญญัติงบประมาณประจําปQ พ.ศ.
2561 เปPนเงินหนึ่งพันหนึ่งร@อยสิบห@าล@านบาทนั้น ผมเห็นด@วย และสนับสนุน ที่ใน
ทุ กกองทุ กส? ว น ทุ กสํ า นั กได@ จั ด ทํ า ขึ้ น มา ผมเห็ น ว? า ครบถ@ ว นสมบู ร ณ ตามความ
ต@ อ งการของพี่ น@ อ งประชาชนหรื อ ผลประโยชนสู ง สุ ด ของเทศบาลนคร
นครศรีธ รรมราช ผมจะไม?ล งไปในรายละเอียดทั้งสี่ ด@าน สิ บเอ็ ดแผนงานนะครั บ
ที่เราตั้งไว@นะครับ แต?จะขอพูดในด@านของการบริการชุมชนและสังคม ที่เกี่ยวข@อง
โดยตรงกับพื้นที่การเลือกตั้ง เรื่องที่หนึ่ง ด@านบริการชุมชน ด@านการศึกษา ที่สํานัก
การศึกษาได@ตั้งงบประมาณไว@ 25 ล@าน เพื่อก?อสร@างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียน
วัดท@าวโคตร ซึ่งผ?านระยะเวลามาเกือบ 2 ปQ ที่ท?านทัตแพทยหญิงพัชรี กัมพลานนท
ท?านได@มอบที่ดินผืนนั้นให@กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให@เพื่อสร@างอาคารเรียน
ปฐมวัย ผมก็เปPนคนหนึ่งที่ได@ร?วมไปเจรจากับคุณหมอนะครับ โดยมีท?านรองนายก
ผู@รักษาราชการแทนนายกขณะนี้ เปPนผู@รับมอบที่ดินที่สํานักงานที่ดิน ซึ่งคุณหมอก็
ติดต?อมาตลอดว?าเราจะมีงบประมาณสร@างหรือไม? เพราะคุณหมอท?านอนุเคราะห
แบบในการก?อสร@างทั้งหมด อีกอย?างผมยังมีความเชื่อมั่นว?าถึงแม@ในยี่สิบห@าล@านที่
เราสร@า งอาจจะได@แต? โครงสร@างของอาคาร แต?ระดับปฐมวัยเดี๋ย วนี้เขามีอุปกรณ
ต? า งๆ ในการสื่ อ สารกั บ เด็ ก ๆ เดี๋ ย วนี้ เ ขามี ลู ก โลกที่ พู ด ได@ แผนที่ โ ลกที่ พู ด ได@
เปPนแนวทางทําสื่อการเรียนต?างๆให@กับเด็ก เปPนประโยชนสําหรับเด็ก ผมคิดว?าสิ่ง
เหล?านี้ก็ควรจะมี ในทีมงานของคุณหมอเอง ยินดีที่จะร?วมที่จะมอบให@กับเทศบาล
เพื่ อใช@กับลู กหลานของชาวเทศบาล และชาวนครศรี ธรรมราชนะครั บ สิ่งนี้ผ มก็
ขอขอบพระคุ ณแทนพี่ น@องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุ กคน
ขอบคุณทั้งทางด@านผู@ที่เสียสละอุทิศที่ดินให@กับเทศบาล เพื่อใช@เปPนประโยชนกับบุตร
หลานของคนในเทศบาลก็ดี กับบุตรหลานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ดีนะ
ครั บ ประเด็ น ที่ 2 ขอบคุ ณทางฝG า ยบริ ห ารที่ จั ด งบประมาณ ให@ กับ พื้ น ที่ เ ขต 1
ทั้งหมด 14 โครงการด@วยกัน เปPนเงินห@าล@านกว?าบาท เข@าใจในความต@องการของพี่
น@ อ งประชาชน ว? า เงิ น ห@ า ล@ า นบาทถ@ า เรานํ า ไปลงพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง ก็ นิ ด เดี ย ว
โครงการใหญ?ๆซึ่งเราไม?สามารถทําให@เต็มทั้งพื้นที่ได@ พวกเราทั้งสี่คน ได@พูดคุยกัน
แบ? งสรรปaน ส? ว น พยายามจัด สรรให@ครอบคลุมทุ กชุ มชน ในเขต 1 ไม?ว? า จะเปP น
ชุมชนหัวท?า ชุมชนหัวถนนก@าวหน@า ชุมชนศาลามีชัย เกือบทุกชุมชนได@หมดนะครับ
ทั้ง เขต 1 เสียงสะท@อนความต@องการเหล?านี้มาจากพี่น@องประชาชน พวกผมมา
จากพี่น@องประชาชนก็ต@องรับ ฟaง และนํา มาเสนอกับทางผู@บริหารของเทศบาล แต?
สิ่งที่ผมอยากจะฝากท?านประธานไปยังฝGายบริหาร ยังมีงบประมาณอีกมากมาย มี
ความต@องการความเดือดร@อนของประชาชนอีกมากมาย ผมขอยกตัวอย?างสักสอง
สามข@อนะครับ ข@อแรก จากการที่ทําประชาคมร?วมกับทางเทศบาลในชุมชนต?างๆ

๓๕
นายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล

ประชาชน ชุมชนหัวถนนก@าวหน@า มีปaญหาอยู?สองด@านครับ ฝากท?านประธานสภา
ไปยังฝGายบริหารด@วยครับ เปPนงบประมาณที่ค?อนข@างสูงสักหน?อยครับ แต?มีความ
จําเปPนที่จะต@องแก@ไขให@กับพี่น@องประชาชน ถ@ามีงบประมาณปaญหาหนึ่ง คือเรื่อง
น้ําประปา ถึงแม@เราจะมีแรงส?งที่ดีขึ้นแต?ท?อเมนประปาขนาดเล็ก จากการสํารวจ
เบื้องต@นกับทางเจ@าหน@าที่ของเทศบาล น้ําประปาไม?เพียงพอ น้ําไหลน@อยถึงน@อยมาก
เพราะว?าท?อเมนแถวนั้นขนาดเล็กทั้งหมด ประเด็นที่ 2 เรื่องท?อระบายน้ําและพื้นผิว
ทางจราจร บริ เ วณซอยแถวนั้ น สี่ ถึ ง ห@ า ซอยจะมี ซ อยย? อ ยซ@ า ยขวาก็ เ ปP น ซอย
ก@าวหน@าหนึ่งสองสามสี่ห@า รางระบายน้ํา ยังไม?ครบหมดทุกซอย นะครับ ผมพาช?าง
ไปสํารวจเอาไว@แล@ว แต?พอลงพื้นที่จุดดังกล?าว เราต@องลงทั้งระบบ เพราะถ@าเราเลือก
ทําไปก@า วหน@ าหนึ่ ง ก@า วหน@า สองก็ไม? ได@ เพราะเดี๋ ย วก@ า วหน@า สี่ ก@าวหน@ า ห@า ก็ จ ะ
ตําหนิพวกผม ก็อยากฝากท?านประธานสภาไปยังฝGายบริหารนะครับ ผมมีโอกาสคุย
กับท?านรองสมเธียรไปครั้งหนึ่งแล@ว ขอประธานอภัยที่เอ?ยนามท?านนะครับ ท?านก็รับ
ฟaงความคิด เห็ นนะครั บ เพราะท? านดูแลสํา นักประปาและสํานั กการช? างโดยตรง
ก็ ฝ ากท? า นด@ ว ยนะครั บ ช? ว ยนํ า งบประมาณจากส? ว นไหนก็ ไ ด@ ตอบแทนพี่ น@ อ ง
ประชาชน ตามความต@องการของพี่น@องประชาชนนะครับ อีกประเด็นหนึ่งประเด็น
สําคัญ เรื่องการจราจรในพื้นที่เขตหนึ่ง ถ@าท?านมาทางทุ?งสง มาทางชะเมา มาทาง
ปากพนัง เขาจะใช@ถนนพัฒนาการคูขวาง ก็ถนนราชดําเนิน ก็อาจจะตัดตัดเข@าถนน
พั ฒ นาการทุ? งปรั ง ทางข@ า งห@ า งสรรพสิ น ค@ า เซ็ น ทรั ล ซึ่ งท? า นประธานเคยไปห@ า ง
เซ็นทรัล ห@างใหญ?ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมคิดว?าน?าจะมีการพัฒนาเต็ม
รูปแบบสักหนึ่งครั้ง ที่สําคัญห@างเซ็นทรัลเขาทําเองมาหนึ่งช?วงแล@วและก็มีฟุตบาทมา
อย?างสวยงาม และถ@าเปPนไปได@ทางเทศบาลหางบประมาณทําฟุตบาทต?อจากห@าง
เซ็นทรัลมาถึงสะพานคูพาย เพราะคนละแวกนั้น ตอนเช@าๆ พระเดินบิณฑบาตก็ดี
ประชาชนเดินออกกําลังกายก็ดี ซึ่งพี่น@องประชาชนใช@สัญจร จํานวนมากนะครับ
และรถที่มารับบุตรหลานของโรงเรียนสิทธาภัทรเขาก็มาจอดข@างหลัง ซึ่งก็มีความ
คับแคบ และเปPนความต@องการของพี่น@องประชาชนที่ใช@สัญจรไปมา ตั้งแต?โรงกรอง
ประตูชัยถึงหัวถนนทางไปทุ?งสง ก็เปPนระยะทางที่ไกลสักนิด ระยะทางพอกันกั บ
ประตูชัยถึงหัวถนน เพราะฉะนั้นฝากประธานสภาไปยังฝGายบริหารนะครับว?า เราขอ
งบเทศบาลที่ได@รับจัดสรรมาก็ดี หรือเราของบจัดสรรมาจากส?วนต?างๆ ก็ดี ทําให@กับ
พี่น@องประชาชนด@วยนะครับ ขอบคุณครับ
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ฝากท?านนายกด@วยนะครับ จริงๆผมก็ผ?านบ?อยถนนบ@านคุณพ?อเขา
น้ําท?วมเกือบทุกปQ ถนนมันโทรมมาก จะขอเงินเขตอื่นหรือไม? มีท?านใด
อภิปรายเพิ่มเติม เชิญท?านวิฑูรย หัสภาคย ครับ
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เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิฑูรย หัสภาคย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ครับ ท?านประธานครั บ เมื่อครู?ต@ องขออภั ย
กองวิชาการด@วยนะครับ เมื่อครู?ทวดทอง 1 อยู?ด@านล?าง บรรทัดมันตัดไป
และอีกส?วนหนึ่งบริเวณศาลาที่พักผู@โดยสารแยกเบญม ผมก็เสียดายนะครับ
แต?มันก็เกิดขึ้นแล@ว ศูนยบรรเทาสาธารณภัยก็เกิดขึ้นแล@วที่สี่แยกเบญจม
มันไม?อยู?ตรงเสาประตู ตรงซุ@มประตูเราพอดี ถ@าออกมาแล@วเราดูแลให@ดี
ดูแลเรื่องความสะอาด ผมเปPนห?วงว?าส?วนราชการพอไปอยู?แล@วมันจะรก
พอรกตรงนั้ นมั นเปPน ทางที่ จะเลี้ ยวเข@า เมื อง มั นรก บริ เวณตรงนั้น เมื่ อกี้
เพื่ อ นสมาชิ ก ท? า นคํ า นวน บอกว? า มี ผู@ โ ทรมาร@ อ งเรี ย นเรื่ อ งของร@ า นค@ า
จะเปPนร@านขายน้ําชา หรือร@านขายอะไรก็แล@วแต?ในละแวกนั้น ก็คงต@องขอ
ความร?วมมือ ผมเองก็เรียกว?าไม?อยากจะไปรังแก หรืออยากจะไปอะไรกับ
การทําอาชีพท?าน แต?อยากฝากว?าหลังจากท?านเสร็จจากภารกิจของท?าน
ฝากดูแลเรื่องของการรักษาความสะอาด สิ่งกีดขวางทางเท@า เราอยู?ร?วมกัน
นะครับ ท?านทํามาหากินแต?บริเวณทางเท@าควรเว@นไว@สําหรับผู@ที่สัญจรไปมา
ได@ ไม?ใช?ท?านทํามาค@าขายแล@วพี่น@องประชาชน หรือนักเรียนไปสัญจรบนผิว
ทางจราจร ค?อนข@างที่จะอันตราย และมีความเสี่ยง สุดท@ายพอเกิดเหตุเราก็
ไม?ได@รับผิดชอบอะไรเขานะครับ เพราะฉะนั้นเราทํามาหากินของเราคนละ
ครึ่งทางนะครับ ก็ต@องฝากเรื่องกองอนามัยที่มีหน@าที่รับผิดชอบดูแลเรื่อง
ความสะอาด และต@องให@คําแนะนําผู@ประกอบอาชีพ เขาหาเช@ากินค่ําเราก็
ต@องเห็นใจกันนะครับ ก็เปPนอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว@ ขอบคุณครับ
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ครับผมเห็นบ?อยเพราะผมเดินผ?านบ?อย ก็อึดอัดอยู?นะครับ เขา
กิน หมดนะครั บบริ เวณตรงนั้ นที่ เ ราทํ าสถานี ดั บ เพลิ ง เราต@ องช? วยๆกั น
หน?อย เชิญท?านรองวิฑูรย ครับ

นายวิฑูรย8 อิสระพิทักษ8กุล
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมวิฑูรย
อิสระพิทักษกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ ในการทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ? ายประจํ าปQ พ.ศ.2561 ซึ่ งขณะนี้มีท?า นรองพงศสิ น ธุ
เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทนนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ในจํานวนเงินหนึ่งพันหนึ่งร@อยสิบห@าล@านนั้น เท?าที่ผมได@
เปYดดู ในส?วนของด@านที่เปPนงบลงทุน ค?าที่ดินและสิ่งก?อสร@าง ในปQ พ.ศ.
2560 ท?านนายกเทศมนตรีได@ตั้งงบไว@ สี่สิบเก@าล@านเก@าแสน แต?ในปQนี้ใน
งบลงทุน ค?าที่ดินและสิ่งก?อสร@างเหลือแค? สี่สิบสองล@านเจ็ดแสน น@อยลงไป
ประมาณเจ็ ด ล@ า นกว? า แต? ในส? ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ก็ คือ ในส? ว นของงบการศึ ก ษา
ในเรื่องของการศึกษาที่ท?านนายกได@ให@ความสําคัญ ตั้งไว@ สี่ร@อยกว?าล@านนั้น
อย?างที่ทราบกันดีคือ เรามีโรงเรียนมัธยมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห?ง คือเทศบาล
วั ด ท? า โพธิ์ ในส? ว นที่ ผ มจะอภิ ป รายนั้ น ก็ เ ช? น เดี ย วกั น กั บ เพื่ อ นสมาชิ ก
ทุกท?านว?าท?านได@ตั้งงบครอบคลุมเอาไว@ดี แต?เปPนที่น?าเสียดายว?าในบางส?วน
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ซึ่งเคยอยู?ในอํานาจดูแลของทางเทศบาลนั้น เราสูญเสียไป อย?างเช?น
ตัวอย?างก็คือสนามกีฬากลาง ซึ่งเปPนจุดสําคัญของเมือง ในการทําให@พี่น@อง
ประชาชนได@มีส?วนในการออกกําลังกาย ในการรักษาอนามัย แต?ในวันนี้
สนามกีฬาก็ต@องขาดหายไป โดยมี อบจ. ไปดูแลบางส?วน และเทศบาลดูแล
บางส?วน นี่คือในสิ่งที่เกิดขึ้นในท@องถิ่นเทศบาลของเรา เราจะเห็นหลายๆ
สถานที่ แต? มีห น? ว ยราชการหลายส? ว นไปกั น ดู แลไปแบ? งสรรปa น ส? ว นกั น
ผมได@ คุ ย กั บ ทางจั ง หวั ด บางท? า นก็ ยั ง งงอยู? ว? า จั ง หวั ด นี้ เ ขาอยู? กั น ยั ง ไง
ยกตัวอย?างที่เห็นชัดเจนคือศาลาประดู?หก อาจจะมีพี่น@องประชาชนยังไม?
ทราบว? า เฉพาะศาลาประดู? ห กพื้ น ที่ เ ดี ย วนั้ น มี ห น? ว ยงานของรั ฐ 2
หน?วยงานดูแล คือ องคการบริหารส?วนจังหวัดดูแลด@านหน@า ด@านในเปPน
หน@ า ที่ ข องเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชดู แ ล สิ่ ง เหล? า นี้ แ ละครั บ ท? า น
ประธานครับที่ทําให@การดูแลเกี่ยงกันไป เกี่ยงกันมาและก็เกิดความลักลั่น
ครับ ลักลั่นยังไงหรือครับ ก็คือการที่เราจะตั้งงบประมาณในการดูแลจะไม?
ครอบคลุมในแบบอย?างของการที่จะพัฒนาให@มันเปPนแบบอย?างอันเดียวกัน
ไปในการบูรณาการเดียวกัน อย?างเช?น สนามกีฬา ในส?วนของสระว?ายน้ําก็
มอบให@กับเทศบาล ดูแลในส?วนลู?วิ่งด@านหน@าเปPนขององคการบริหารส?วน
จั ง หวั ด ซึ่ งในส? ว นนี้ ก็ยั งเปP น คดี ค วามกั น อยู? ในกรณี มี การชี้ มู ล การทุ จ ริ ต
หรือไม? เราเห็นว?าในสิ่งเหล?านี้ ถ@าเราไม?ช?วยกันดูแล ไม?ช?วยกันปรึกษาหารือ
จะยากที่จะดูแล มันก็จะลักลั่นกันอยู?อย?างนี้แหละครับ แล@วจังหวัดเรานี้จะ
ให@ไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่เปPนเทศบาลนครด@วยกันมันยาก เช?น
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครสุราษฎร ซึ่งหากเรา
จะไปดูในส?วนการ บูรณาการของเขา เราก็จะทราบว?าความแตกต?างในเรื่อง
ของการพัฒนามันเปPนอย?างไร ซึ่งพี่น@องประชาชนของเราอาจไม?ทราบว?าสิ่ง
เหล? า นี้ ทํ า ไมเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชไม? เ ข@ า ไปดู แ ล แต? สิ่ ง นี้ ที่ ผ ม
อภิปราย ที่ผมดูว?ามันเกิดความลักลั่นของการจัดแบ?งสถานที่ในการดูแล
ผมคิดว?าในเรื่องเหล?านี้ถ@าเรามีคนกลาง อย?างให@ผู@ว?าราชการจังหวัด ทาง
กรม หรือทางกระทรวง ผู@หลักผู@ใหญ? จับมือมานั่งคุยกัน มันก็คงจะทําให@
หลายๆอย?าง ก็จะลงตัวด@วยดี และในการจัดสรรงบประมาณในการดูแล
ซ?อมแซม พัฒนาปรับปรุงให@ดีขึ้น มันก็คงจะง?าย สิ่งเหล?านี้ผมไม?อยากจะ
ตําหนิว? าเปP นความผิด พลาดของใคร เพราะเปPน สิ่งที่ทํา มาในอดีต แต?ใน
อนาคตผมอยากจะเห็ น ให@ มั น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในฐานะเราเปP น
ลูกหลานคนเมืองนี้ เปPนคนชาวนครศรีธรรมราช ก็ต@องมาหาทางกันว?าจะ
แก@ไขกันอย?างไร สิ่งนี้เปPนสิ่งเร?งด?วน เพราะฉะนั้น ถ@าเราเห็นชาติบ@านเมือง
สําคัญกว?าประโยชนส?วนตน เราก็คุยกันได@ แต?ถ@าเรายังแบ?งฝaกแบ?งฝGายกัน
แบ?งสีแดง สีฟHา สีชมพู สีขาว สีฟHา ก็คงจะทําได@อยาก ในรัฐบาลของพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา ท?านก็พยายามสมานฉันทให@ทุกฝGายเข@ามาช?วยกัน
ดู แ ล พั ฒ นาชาติ บ@ า นเมื อ งให@ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผ มอยากเรี ย นท? า น
ประธานสภาผ?านไปยังฝGายบริหาร คือ ฌาปนสถานประจําเมือง ซึ่งในอดีต
ได@มอบให@เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปPนผู@ดูแล ซึ่งหลังจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได@คืน ฌาปนสถานไปยังวัดชะเมา ซึ่งเปPนฌาปนสถาน
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แห?งเดียวที่เปPนที่พึ่งของพี่น@องประชาชนผู@ยากไร@ พี่น@องประชาชนจะได@ใช@
ฌาปนสถานแห?งนี้ ของเทศบาล ถ@าเปPนไปได@อยากฝากท?านประธานสภา
ไปยั งท? านนายกเทศมนตรี ว?า เราควรจะหาฌาปณสถานของทางจังหวั ด
หรือทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสักหนึ่งที่ เพื่อพี่น@องประชาชนจะ
ได@มาพึ่งเทศบาลในการฌาปนกิจศพก็จะดีมาก หรือเขตละ 1 ที่ สิ่งเหล?านี้
ละครับ ที่เรามั กจะมองข@ามไป มองเห็นแต? การก?อสร@างหรือการลงทุนใน
ส?วนอย?างอื่น โดยหน@าที่ความจําเปPนของเทศบาลแล@ว ในเรื่องการดูแลถนน
ทางน้ําไหล ไฟสว?างทางสะดวกมันเปPนหน@าที่ที่จะต@องทําอยู?แล@วและต@องทํา
ให@ดียิ่งๆ ขึ้นไป และในวันนี้ผมขอโอกาสในที่ประชุมการพิจารณาร?างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปQ พ.ศ. 2561 ฝากท?านประธานไปยัง
ท?านนายกเทศมนตรี และทางคณะผู@บริหารผู@รับผิดชอบ จะได@ช?วยผลักดัน
ในสิ่งที่ผมอภิปราย ไปเมื่อครู?นั้น และจะได@ช?วยผลักดันงบประมาณที่ท?าน
ได@ตั้งไว@จํานวนหนึ่งพันกว?าล@านนี้ให@ถึงมือถึงพี่น@องประชาชน ให@เกิดงาน
และในสิ่ ง ที่ ท? า นต@ อ งทํ า ให@ เ กิ ด ถนนหนทางก็ ดี สาธารณู ป โภคต? า งๆ
ทางระบายน้ําก็ดี ก็ขอให@ท?านรีบๆ ทํา ให@บรรลุวัตถุประสงคอันเดียวกัน
ของพวกเรา ซึ่ งอาสาเข@ า มาทํ า งานให@ กับ ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ให@สําเร็จโดยเร็ว และขอให@กําลังใจ กับคณะฝGายบริหาร
ทุกๆท?าน และขอให@ท?านประสบความสําเร็จในการใช@งบประมาณปQพ.ศ.
2561 ดําเนินงานให@บรรลุวัตถุประสงคของท?านโดยเร็วครับ ขอบคุณครับ
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ขอบคุณท?านรองวิฑูรย อิสระพิทักษกุล ครับ มีสมาชิกสภาท?านใด
ประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม?ครับ เชิญท?านคํานวน โสมนิลครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 ครับ ผมอยากจะขออภิปรายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับต?อจาก
ท?านวิฑูรย คือพอได@ยินสระว?ายน้ําผมนึกขึ้นได@ เรื่องสระว?ายน้ํา เมื่อไม?กี่วัน
มี เ ด็ ก โดนสระว? า ยน้ํ า เกี่ ย วนะครั บ ที่ ผ มอยากอภิ ป รายในนี้ ผ มก็ ไ ม? ไ ด@ ดู
ละเอียดว?ามันจะมีงบซ?อมแซมยังไงหรือเปล?าครับ คือถ@าผมอยากถามสํานัก
การศึกษาที่ดูแล เพราะว?าวันนั้นผมแนะนําให@เขาไปหา ผอ.สํานักการศึกษา
เขาก็ ได@ ไปหาแล@ ว ผมไม? ได@ พูด เรื่ องค? า เสี ย หาย แต? ผ มอยากถามว? า เรามี
งบประมาณในการซ? อมแซมหรื อ ไม? ถ@ า เราไม? ซ? อ มเกิ ด จากสาเหตุ อ ะไร
ปYดหรือไม? เพราะมันอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กคนอื่นๆได@ สระที่สนามกีฬา
ครับ เรื่องนี้ท?านรองสนิทก็ทราบแล@ว แต?ผมบอกไม?ถูกว?าสระเล็กหรือ
สระใหญ? คงเปPนสระใหญ? อยากอภิปรายฝากไว@ว?าถ@าไม?ซ?อมปYดดีหรือไม?
เรี ย นสอบถามแล@ ว หรื อ ยั ง ก็ ฝ ากท? า นประธานสภา ไม? ถึ ง ผู@ บ ริ ห ารครั บ
ต@องหาทางออกให@เรียบร@อยครับ
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ขอบคุณท?านคํานวน ครับ มีท?านใดอภิปรายอีกหรือไม?ครับ
ผอ.สมหวังเรายังใช@สระเล็กหรือไม? เกิดเหตุที่สระใหญ?ใช?หรือไม?

๓๙
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สระใหญ?ครับ กระเบื้องบาดครับ
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โอเคครับ พอมันเกิดนิดเดียวยาวละครับเรื่องแบบนี้ มีผู@ใด
จะอภิปรายอีกหรือไม?ครับ เชิญท?านเลขาประสิทธิ์ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
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เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาที่เคารพทุกท?าน
ผมประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 กับญัตติที่เสนอร?าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2561 ผมได@
ศึกษางบประมาณในแผนงานต?างๆทั้งหมดเรียบร@อยแล@วนะครับก็มีความ
ครอบคลุมครบในทุกเรื่อง ซึ่งหลายๆโครงการก็มีเพิ่มขึ้นมา หลายโครงการ
ก็มีการปรับลดลงโดยยังไม?ได@แปรญัตตินะครับ ก็ต@องขอชื่นชมผู@ตั้งโครงการ
ที่ คงเห็ น แล@ ว ว? า เรื่ องเหล? า นี้ มัน ใช@ งบประมาณไม? เ ยอะจึ งปรั บ ลดลง ที นี้
งบประมาณในปQ นี้ เ พิ่ มจากปQ ก?อนประมาณร@อยล@ า น ผมเองอยากให@ นํ า
งบประมาณต?า งๆเหล?า นี้ไปใช@ ตามหลักธรรมาภิบ าลโดยแท@จริ ง ให@ เกิ ด
ผลประโยชนสูงสุดและให@เกิดความคุ@มค?าครับ แผนงานในหนังสือโครงการ
ไม?มีปaญหาอะไรครับ แต?เมื่อเรานําไปปฏิบัติถ@าเราทําไม?ดี คิดไม?รอบด@าน
และไม? มี ความรอบคอบ ยกตั ว อย? า งหนึ่ ง โครงการบ? อ น้ํ า นาทรายครั บ
เราสูบ น้ําได@ไม?กี่วัน ชาวบ@า นประท@ว งครั บท? านประธานครับ แสดงว?า เรา
ไม?ได@สอบถามใครเลยเราอยากจะทําก็ทําไม?มีการสอบถาม ตรงนี้ผมคิดว?า
เราควรจะมีการศึกษาก?อน เราต@องดําเนินการด@วยความรอบคอบ ทําทุก
อย?างให@ยากไว@ก?อน แล@วมันจะง?ายภายหลังครับ แต?ถ@าเราทําเรื่องทุกเรื่อง
ง?ายๆ ความลําบากจะตามมาในภายหลังครับ ตรงนี้ผมมีความคิดว?าเราต@อง
ดําเนินด@วยความรอบคอบนะครับ ที่ผมเห็นหนึ่งโครงการคือประชาสัมพันธ
ปQก?อนตั้งไว@ ห@าล@านคงเห็นว?าใช@ไม?หมด ปQนี้ลดเหลือประมาณสี่ล@าน ผมยัง
ศึกษาไม?ห มดครั บ มองทุ กเขต มองทุกคน โดยเฉพาะสมาชิกสภาล@ วนมี
ความสําคัญทั้งสิ้น บางครั้งคนชาวบ@านมาว?าผมครับ เปรียบเสมือนว?าเรา
เปPนนายก เขาคิด ว?าเราจะต@องสั่งการได@ ผมบอกว?าเราต@องเปPนปากเปP น
เสียงให@กับประชาชน ท?านบ?นอะไรมาผมก็ไปบอก ให@เขาได@รับทราบ ไป
บ? น ต? อ เพราะนายกจะไปฟa ง ประชาชนบ? น ทุ ก คนคงเปP น ไปไม? ไ ด@ ค รั บ
เพราะฉะนั้นอยากให@มีความรอบคอบในการดําเนินแผนงานโครงการต?างๆ
ด@ ว ยสติ สั ม ปชั ญ ญะที่ ถู ก ที่ ค วร อี ก เรื่ อ งครั บ เรื่ อ งถมดิ น ผมไม? ท ราบว? า
เทศบาลมีพระราชบัญญัติควบคุมเรื่องการถมดินหรือไม? เรื่องถมดิน ถมสูง
มาก สูงเกินเหตุ อย?างเช?นประตูขาวนะครับ และล?าสุดข@ามตรงปahม ปตท.
ถนนคูขวางสูงเปPนเมตร ชาวบ@านที่ถมใหม?ก็ต@องถมตามนั้นนะครับ คงไม?
ต่ํากว?านั้นแน?นอน ผมเลยพูดเล?นๆว?าบ@านหลังสุดท@ายคงจะสูงถึงสวรรค
ครับ และต?อไปเทศบาลเราก็คงอยู?ใต@ถนนละครับ เพราะถมกันเยอะจริงๆ
แต?เท?าที่ทราบจากแขวงการทางว?ามีนะครับว?าถมสูงกว?าถนนได@ไม?เกิน
กี่เซ็น กี่เมตรอย?างนี้ครับ
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มีครับท?านเลขาครับ แต?มันขึ้นอยู?กับพื้นที่ ถ@าพื้นที่ไม?มากเขาก็ถม
ได@ครับ สองพันตารางเมตรขึ้นไปเทศบาลจึงจะบังคับได@ครับ ผมเคยดูเรื่องนี้
ครับถ@าจะแก@ต@องแก@มาจากกรุงเทพมั้ง ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับท?านประธานครับคือ ผมก็ดูส?วนใหญ?จะถือช?องว?างของ
กฎหมายกัน แล@วเราจะแก@กันไม?มีวันสิ้นสุด และอีกเรื่องครับที่เราเสนอใน
เรื่องของถนนหนทาง อย?างที่เพื่อนสมาชิกได@ย้ําหลายๆท?านว?า ให@ทําราง
ระบายน้ําควบคู?กันกับถนนทุกสายเลยครับ รวมทั้งประปา อะไรต?ออะไร
ไม?ต@องไปขุดใหม? ให@ทําไปในคราวเดียวกันให@เสร็จสรรพ และให@ถือปฏิบัติ
อย?างเคร?งครัดนะครับ ไม?เช?นนั้นเราจะแก@ไม?เสร็จ และไม?มีวันสิ้นสุดครับ
และอี กเรื่ องหนึ่ งครั บ ที่ ผ มสนั บ สนุ น เรื่ องที่ เ พื่ อนสมาชิ กพู ดไปแล@ ว คื อ
เรื่ องฌาปนสถานของเทศบาล หน@ าที่ ของเทศบาลมี อยู? ข@อหนึ่ งเขาไม? ได@
บังคับหรอกครับ เขาบอกว?าเทศบาลควรจัดให@มีฌาปนสถานเปPนของตัวเอง
และที่เสนอให@พื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีเขตละหนึ่งที่ ดีมากๆ
เลยครั บ เพราะทุ ก พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลทุ ก เขต มี พี่ น@ อ งประชาชนที่
เดือดร@ อนทุกเขตละครับ เขาจะได@ใช@บ ริการ แต?ทีนี้วั ดแต?ล ะวัดถ@า เราไป
ประสานงานจัดงบประมาณไปให@เขา เขาก็คงจะไม?ขัดข@องนะครับ ต@องทํา
MOU กันก?อนของทุกวัด ทุกเขตเพราะเปPนเรื่องที่ทําให@เกิดประโยชนสูงสุด
กับประชาชนนะครับ เพราะอย?างที่เราทราบกันดีว?าทุกวันนี้ผลประโยชน
มันเยอะตั้งแต?สามเณรปลื้มเสียชีวิตไปโดนตรวจสอบกันเยอะ หลายวัด บาง
วัดเราก็ไม?รู@ว?าผลประโยชนจะเยอะ ตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว?าเทศบาลนคร
ควรจะมีฌาปนสถานเปPนของตัวเองอย?างยิ่ง และก็ควรจะทําให@เปPนตัวอย?าง
ของวัดอื่นๆ ด@วย ไม?ใช?ไปทําตามหลังเพื่อน เช?นที่เราจะขึ้นไปบนเมรุแทนที่
จะใช@ระบบหามขึ้นไป ไม?ต@องแล@วครับใช@ระบบกดปุGมไหลลื่นไปตามรางเลย
เลื่อนขึ้นไปเลยครับ มันต@องเทคโนโลยีเลยครับ ก็ฝากท?านประธานสภาเพื่อ
ประสานกับผู@บริหารครับ ท?านประธานครับ ขอบคุณมากครับ
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ก็เปPนข@อเสนอที่ดี ของอย?างนี้มันมีความจําเปPน ไม?มีใครหลีกพ@น
หรอกครั บ ท? า นนายกบั น ทึ กไว@ ด@ ว ยนะครั บ วาระนั้ น ต@ อ งไปทุ ก คนครั บ
คนจนเราต@องช?วยเขาครับ ท?านสุภัค เชิญครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ8ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ ท?านประธานครับ ถ@าดูจากเทศบัญญัติ ฉบับนี้
ก็ครอบคลุมเปPนประโยชนให@กับเทศบาล ล@วงลึกลงไปในรายละเอียดนั่งเปYดดูที
ละหน@าทีละบรรทัด บางเรื่องอาจจะยังขาดรายละเอียด บางเรื่องอาจจะยังขาด
ข@อมูลอย?างเช?นยกตัวอย?าง ศาลาที่พักผู@โดยสาร นะครับ 4 จุดๆ ละประมาณ
เกือบ 2 แสน อันนี้ไม?มีรายละเอียดนะครับ มีแต?กว@างสองเมตร ยาวสี่เมตร
พื้ นที่ ไม? แปดตารางเมตร ไม? มีรายละเอี ยดนะครั บ บริ เวณสะพานราเมศวร
ขออภั ยครับ บริเวณเชิ งสะพานวั ดศรีทวี มาวัดศรีทวีไม?มีระดับว?ายกระดั บ
ขึ้นมาเท?าไหร? ผมเห็นจํานวนดินที่จะมาถม กับจํานวนหินคลุก ผมจําตัวเลข
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ไม?ชัดนะครับ รู@สึกจะสามร@อยลูกบาศกเมตร ทั้งดินและหินปริมาณเท?ากัน
อันนี้ข@อความชัดเจนนะครับ ผมเองก็ไม?ได@มีความชํานาญในเชิงวิชาช?าง ในเชิง
โยธานะครับ ขอเรียนฝากตรงนี้ครับว?า อยากจะให@เพิ่มรายละเอียด สอดแทรก
รายละเอียดให@มากกว?านี้ เมื่อครู?ก็ได@คุยกับท?านรองปลัดท?านหนึ่งครับ
ท?านจิตราช?วยท?านสุภัคดูหน?อยครับ เพราะว?ามันจะมี 2 เล?ม

นายสุภัค รัตนพฤกษ8ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมดูแล@วครับ กว@างไปนิดหนึ่ง จะกว@างไป ผมดูสีฟHาก?อนที่จะมาดู
สีเหลืองผมมาดูทีหลังครับ ก็มันเยอะนะครับเวลาที่ให@เราไม?ถึงสิบวันภารกิจ
ส?วนตัวเราก็ มี ก็อย? างที่ได@เรียนแจ@งไปนะครับ ว?าถ@าในสมัยเรี ยนหนั งสือถ@ า
ขยันอย?างนี้พวกเราเปPนดอกเตอรแล@วครับ
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ผมไม?ได@ขัดคอท?านนะครับ งบประมาณ ประมาณนะครับ
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ผมเข@าใจครับท?านประธาน ที่ผมพูดก็คือประเด็นในส?วนขอทราบราย
ละเอียดครับ ขอทราบรายละเอียดนิดหนึ่ง แจ@งรายละเอียดนิดหนึ่ง ว?ายกสูง
เท?าไหร? ปริมาณดินเท?าไหร?ครับ มีผลกระทบกับชาวบ@านหรือไม?ครับ อย?างที่
ท?านประสิทธิ์พูด มีโครงการบ?อน้ํานาทรายให@รายละเอียดเรามาน@อยนิดครับ
เมื่อเราพิจารณายกมือผ?านไปแล@ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นลงที่ใครครับ สภาแห?งนี้
ใช?หรือไม?ครับ ก็ขอเรียนฝากตรงนี้นะครับ ว?าขอความกรุณาเพิ่มรายละเอียด
ลงมาให@ดูอีกหน?อย ทุกโครงการเปPนเรื่องดีครับ ผมไม?คัดค@านนะครับ ดีทุกจุด
นะครับ อย?างยกระดับถนนหน@าศรีทวีตรงนั้น ผมเห็นด@วยเปPนอย?างยิ่ง แต?ว?า
ขอทราบรายละเอี ยดนิ ดหนึ่ งครั บ เพราะเรายกมื อผ? านไปแล@ วอย? างน@ อยๆ
จะได@ ไม? ให@ เด็ กรุ? นหลั งสบประมาทเอา ผมว? าเราไม? ใช? สท.ฝa กถั่ วนะครั บ
ท? า นประธาน เราทํ า ตามหลั กการและเหตุ ผ ลขอฝากไว@ เ ท? า นี้ ค รั บ ท? า น
ประธานสภาครับ ขอบคุณครับ
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เชิญท?านวัชระ ครับ
กราบเรียนท?านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกที่รักทุกท?าน
ผมนายวัชระ อินทรมุสิก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ท?านประธานครับ
วันนี้ก็ได@เข@าประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ?ายประจําปQ 2561 ก็ดูๆ
แล@วก็เหมือนท?าน สท.ภูริทัติพูดนะครับว?าในเขตเลือกตั้งที่ 1ได@ห@าล@านบาท
นะครับ พ?อแม?พี่น@องประชาชนชุมชนหัวท?าก็ฝากขอบคุณฝGายบริหารมา
และฝGายกองช?างที่อนุมัติเครื่องออกกําลังกายกลางแจ@งให@กับชุมชนหัวท?า
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ในปQ 2561 ครับประธานสภาครับทุกวันนี้หน@าวัดพระมหาธาตุรถติดหนัก
มากครับ ด@วยผมได@ทราบข?าวว?าเทศบาลร?วมด@วยกับจังหวัด และหอการค@า
มีตลาดหน@าวัดพระธาตุในวันเสาร ครับท?านประธานครับ วัดพระมหาธาตุ
เปP น วั ด วรมหาวิ ห ารครั บ ท? า นประธาน มี กฐิ น พระราชทานทุ กปQ ผมเห็ น
ทุกวันครับ หน@าบ@านผมครับ รถติดมากติดถึงประตูชัย ท?านใดที่รู@เส@นทางให@
หลีกเลี่ยงครับ ทุกวันเสารครับ ผมฝากกองช?างด@วย ฝากถึงท?านรองสมเธียร
ในการทําปHายบอกทางเพื่อแก@ปaญหารถติด กรุงเทพเขาแก@ปaญหารถติดแต?
นครศรีธรรมราชสร@างปaญหารถติด มันมีผลรายได@อะไรหนักหนาครับท?าน
ประธานครับ ไปทําลายวัฒนธรรมเก?าๆ ของชาวบ@าน ชาวบ@านบ?นมา ผมก็
บ?นไปให@ท?านประธานและฝGายบริหารรับทราบ บ@านเราองคกรยูเนสโกมา
สํารวจ ภายใน10 ปQ จะให@ขึ้นบัญชีเปPนมรดกโลก ตอนนี้ผ?านไป สี่ปQเหลือ
อีก 6 ปQ ผมว?าตอนนี้ถ@ามาสํารวจอีก 20 ปQ ก็ไม?ได@ขึ้นครับ ตลาดหน@าวัด
พระธาตุ เกิดความขัดแย@งครับ ตอนนี้ใครผ?านไปผ?านมาไม?เชื่อก็ไปดูได@เลย
ครับ เกิดความขัดแย@ง ถ@าเปPนไปได@ถ@าตัวแทนเทศบาลมีโอกาสประชุมกับ
ทางจังหวัดหรือทางหอการค@า จะแก@ไขปaญหานี้อย?างไรครับ ท?านประธาน
ครั บ แก@ ปa ญ หารถติ ด อย? า งไร หรื อ ให@ ย กเลิ ก ไปครั บ ท? า นประธานครั บ
ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

คนชอบก็มี คนไม?ชอบก็มี ผมเองก็ไม?ได@ผ?านไปทางนั้นบ?อยเพราะ
ผมรู@ว?ารถมันติด ผมก็เลยไปทางอื่นเสีย เราค?อยไปวางแผนในตอนเลือกตั้ง
ดีห รื อไม? ครั บ เราสร@ า งรถไฟรางเบา เพราะถนนเราน?า ทํ า รถรางจะตาย
ฝากท?านนายกไปคุยท?านผู@ว?า ท?านรองไสวท?านไปบ?อยอดีตผู@บังคับบัญชา
ท?าน ท?านพงศสินธุท?านก็ไปบ?อย ฝากไปด@วยนะครับแต?ชาวบ@านเขาทํามา
ค@าขาย พูดมากเราก็โดนด?าอีก ผมก็ถูกด?าบ?อยครับ เขาก็บอกว?าอย?าไปมัน
เสียสิ พูดง?ายบ@านผมอยู?โพธิ์เสด็จท?านก็อย?าไปสิ เดือนละ 4 วัน ฝากท?าน
นายกไว@ด@วยครับ ท?านผู@ว?าท?านก็เจตนาดี ท?านเปPนคนทํางานผมแซวท?านใน
เฟสบ?อย ผมแซวท?านหนักๆ ท?านก็ไม?โต@ตอบผมนะครับ ผมเปPนประชาชน
ผมมี สิ ท ธิ วิ จ ารณผู@ ว? า ดู ใ นเฟสก็ คึ ก คั ก ดี ฝากให@ ท? า นช? ว ยดู ด@ ว ยนะครั บ
หน? ว ยงานราชการไทยเรามั น มี เ ยอะ ขอบคุ ณ ท? า นวั ช ระ มี ส มาชิ กสภา
เทศบาลท?านใดจะอภิปรายอีกหรือไม?ครับ เชิญท?านปรานม รวมพงศ ครับ

นายปรานม รวมพงศ8
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรี ยนท? านประธานสภาที่ เคารพ เพื่ อนสมาชิ กผู@ ทรงเกี ยรติ
ทุกท?าน ท?านผู@บริหาร ผมนายปรานม รวมพงศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
ครับ ท?านประธานครับ ผมมีความข@องใจเรื่องเดียวครับในเรื่องของงบประมาณ
รายจ?ายประจําปQ พ.ศ.2561 เรื่องกล@องวงจรปY ด ที่ว?าในเทศบาล 8 กล@อง
ผมสงสัยว?าติดตรงไหนบ@าง และผมอยากให@ติดในห@องประชุมแห?งนี้ด@วย เมื่อที่
ผ?านมาเราประชุมอยู? อยู?ๆ ก็ขึ้นมาเปPนกรู ผมถือว?าสถานที่ประชุมแห?งนี้เปPนที่
มีเกียรติ ถ@าติดได@ก็ติด ติดไม?ได@ก็ไม?เปPนไร ก็ปรึกษาหารือ ในห@องประชุมห@อง
นี้ถือว?าเปPนห@องที่มีเกียรติ ลองดูนะครับ ก็ทั้งหมดสามสิบสี่จุดก็ว?ากันไป

๔๓
นายปรานม รวมพงศ8
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ติดดังรายละเอียดแนบมาให@แล@วนะครับ นะครับ ผมขอเพิ่มใน
ห@องประชุมสภาแห?งนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ฝากท?านนายกด@วยนะครับ ท?าน สท.กลัวถูกต?อยไม?มีหลักฐาน
แจ@ ง ความ สท.อมรรั ต น ไม? อ ภิ ป รายบ@ า งหรื อ ครั บ พอไปร@ อ งเพลงแล@ ว
ร@องเก?ง ท?านสมาชิกสภาท?านใดจะอภิปรายหรือไม?ครับ ผมก็ชมเชยนะครับ
เปPนการจัดงบประมาณที่สมดุล แต?ขอติงนิดหนึ่งว?างบประจํามากไปหน?อย
เปP น แบบนี้ ทุ ก ท@ อ งถิ่ น ครั บ งบประจํ า จะมากทํ า ให@ ง บพั ฒ นาน@ อ ย
เปPนปaญหาอึดอัด ปaญหาเงินเดือนทําให@เรากระดิกตัวยาก นอกจากเราเจอ
เหมื อ งทองคํ า เหมื องเพชร น้ํ า มั น เหมื อนประเทศกาตารครั บ เราถึ งจะ
กระจายงบประมาณเหมือนประเทศที่ร่ํารวยได@ มีสมาชิกสภาเทศบาลท?าน
ใดจะอภิปรายอีกหรือไม?ครับ ถ@าไม?มีกระผมจะขอปYดอภิปราย และจะขอ
มติเห็นชอบให*รับหลักการร2างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท2 า นสมาชิ ก สภาเทศบาลท2 า นใดเห็ น ชอบ
อนุมัติ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 22 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท?านฉัตรชัยท?านพึ่งมาท?านธุระอยู?ครับ มีท?านสมาชิก
สภาเทศบาลท?านใด ไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกท?านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าร?างเทศบัญญัติงงประมาณรายจ?ายประจําปQ พ.ศ.2561
ในวาระแรก สภาแห?งนี้มีมติรับหลักการเปPนเอกฉันท จํานวน 22 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ในลําดับต?อไป ให@สภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาท@องถิ่น เปPน
คณะกรรมการแปรญัตติร?างเทศบัญญัติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด@วยข@อบังคับการประชุมสภา
ท@องถิ่น พ.ศ.2547 (แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวด 8 ข@อ
106 กรรมการสภาท@องถิ่นพ@นจากหน@าที่เมื่อ

๔๔
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

1. ลาออกโดยยื่น หนังสือต?อประธานสภาท@องถิ่น
2. ตาย
3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท@องถิ่นของผู@นั้นสิ้นสุดลง
4. เลือกคณะกรรมการสภาท@องถิ่นขึ้นใหม? หรืองานที่ได@รับ
มอบหมายเสร็จสิ้นลง
5. สภาท@องถิ่นมีมติให@พ@นจากหน@าที่
เพราะฉะนั้น กรรมการชุดเดิม เข@าข?ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว?าด@วยข@อบังคับการประชุมสภาท@องถิ่น พ.ศ.2547 (แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 8 ข@อ 106 (4) งานที่ได@รับมอบหมายสิ้นสุดลงจึง
จําเปPนต@องทําการคัดเลือกใหม? เพื่อพิจารณาร?างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปQ พ.ศ.2561 สมาชิกชุดเดิมประกอบด@วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิฑูรย หัสภาคย
นายภูริทัต รัตนพาหุ
นายอาวุธ สุขันทอง
นายประยูร จิระพิบูลยพันธ
นายปรานม รวมพงศ
นายสวาท อรุณจิต
นายจักรพันธ จันทรเขียว

ประธานคณะกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว? า ด@ ว ยข@ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
ท@องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก@ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวดที่ 8 ข@อ
103 คณะกรรมการสามัญ ให@มีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม?น@อยกว?าสาม
คนแต?ไม?เกินเจ็ดคน
เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอจะให@มีคณะกรรมการกี่คน
ผู@เสนอกรุณายกมือครับ เชิญท?านจักรพันธ จันทรเขียว
นายจักรพันธุ8 จันทร8เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติ
ผมนายจักรพันธุ จันทรเขียว สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอ จํานวน
กรรมการแปรญัตติ จํานวน 7 ท?าน ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ครับท?านจักรพันธุ จันทรเขียว เสนอ จํานวนกรรมการจํานวน 7
ท?าน ขอเสียงรับรอง 2 ท?าน ครับ
1. นายปรานม รวมพงศ
2. นายประยูร จิระพิบูลยพันธ
เปPนอั นว?า รับรองถู กต@องนะครับ มีส มาชิ กสภาท?า นใดเสนอเปP นอย? างอื่ น
หรือไม?ครับ ท?านเลขาประสิทธิ์ เชิญครับ

๔๕
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 4 ครับ ผมขอเสนอคุณวัชระ อินทรมุสิก ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เอาจํานวนคนก?อนนะครับ คือตอนนี้เสนอจํานวนคน 7 คน
แล@วท?านเสนอชื่อเลยหรือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

คืออย?างนี้ครับท?านประธานครับ ที่เราประชุมที่โรงแรมลิกอร
มี ผ มกั บ สท.เอกริ น ทรเข@ า ร? ว มครั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ไม? ค? อ ยจะไปกั น ครั บ
การเลือกกรรมการเราเลือกเปPนคนๆ แข?งขันทีละคนครับ จะเสนอกี่คนก็ได@
ขอคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เอาจํานวนคนก?อนนะครับ เอาเปPนว?าเสนอจํานวน 7 คน นะครับ
เชิญ ท?า นรองครับ ผมสั บสนว?า ท?า นจะเอาจํานวนสมาชิ ก จํ านวน 7 คน
หรือไม?

นายวิฑูรย8 อิสระพิทักษ8กุล
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพครับ ในขณะนี้ท?านประธานสภาได@
ถามสมาชิกสภาว?าจะให@มีกรรมการแปรญัตติร?างเทศบัญญัติจํานวนกี่ท?าน
และก็ มีเ พื่อนสมาชิกเสนอว?า 7 ท? าน และท? านก็ ได@ถามว? ามีผู@ เสนอเปP น
อย?างอื่นหรือไม? ถ@าไม?มีใครเสนอเปPนอย?างอื่น ก็เปPนอันว?าสมาชิกสภาเสนอ
ให@มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 7 ท?าน หรือท?านประธานจะขอความ
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก็ย?อมได@ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านประสิทธิ์ ท?านข@ามขั้นไปนิดหนึ่งนะครับท?าน ท?านจะเสนอ
จํานวนสมาชิกเปPนอย?างอื่นหรือไม?ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?เสนอครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม?มีผู@เสนอเปPนอย?างอื่น เอาเปPนว?าคณะกรรมการแปรญัตติ
มีจํานวน 7 ท?าน ตามที่ท?านจักรพันธุเสนอนะครับ เชิญท?านรองวิฑูรย ครับ

นายวิฑูรย8 อิสระพิทักษ8กุล
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพครับ ผมอยากให@มีการขอมติ
ขอความเห็นชอบอีกครั้งจะดีกว?าครับท?านประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท?านสมาชิกสภาท?านใดเห็นชอบให@มีคณะกรรมการแปรญัตติ
มีจํานวน 7 ท?าน ตามที่ท?านจักรพันธุ เสนอขอได@โปรดยกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ 20 เสียง ครับ

๔๖
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

มีท?านสมาชิกสภาท?านใด ไม?เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด งดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าที่จะชุมแห?งนี้ที่ประชุมสภาเทศบาล ให@ความเห็นชอบ
ให@มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7 ท?าน ครับ ให@สมาชิกสภาเสนอ
ชื่อกรรมการ คนที่ 1 ท?านคํานวน มีอะไรครับ เชิญครับท?านคํานวน

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอกรรมการคนที่ 1 ครับ ขอเสนอ
นายภูริทัต รัตนพาหุ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายคํานวน โสมนิล เสนอ นายภูริทัต รัตนพาหุ
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรองคนที่ 1 นายชัยยันต บุญเทียม
ผู@รับรองคนที่ 2 นายสุธรรม ทองมี
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 1
อีกหรือไม?ครับเชิญท?านเลขาประสิทธิ์ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมประสิทธิ์ วงศพิศาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 ครับ ขอเสนอชื่อกรรมการคนที่ 1 นายวัชระ
อินทรมุสิก ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ วงศพิศาล เสนอ นายวัชระ อินทรมุสิก
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรองคนที่ 1 นายเอกรินทร รอดทอง
ผู@รับรองคนที่ 2 นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 1 อีก
หรือไม?ครับ ถ@าไม?มีเราจะลงคะแนนทีละคน ท?านวัชระท?านไม?ถอนตัวใช?
หรือไม?ครับ ถ@าท?านไม?ถอนตัวผมจะขอมติ ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด
เห็นชอบให@ท?านภูริทัต รัตนพาหุ เปPนกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 กรุณายก
มือขึ้นครับ

๔๗
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาจํานวนวนสมาชิกครบองคประชุม เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดเห็นชอบให@ท?านวัชระ อินทรมุสิก
กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าท?านภูริทัต รัตนพาหุ ได@เปPนกรรมการคนที่ 1 นะครับ
ชนะนะครับ นี่คือประชาธิปไตยครับ ต?อไปให@สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ
กรรมการ คนที่ 2 ผู@ใดเสนอครับ เชิญท?านภูริทัต ครับ

นายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร?างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปQ งบประมาณ พ.ศ.2561 คนที่ 2 ครับ
ผมขอเสนอ นายวิฑูรย หัสภาคย

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายภูริทัต รัตนพาหุ เสนอ นายวิฑูรย หัสภาคย
ขอผู@รับรอง 2 คน ครับ
ผู@รับรองคนที่ 1 นายคํานวน โสมนิล
ผู@รับรองคนที่ 2 นายธีระวัฒน คงสําราญ
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่
2 อีกหรือไม?ครับ ผมจะนับ 3 นะครับ เชิญท?านรองวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
ครับ

นายวิฑูรย8 อิสระพิทักษ8กุล
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ผมขอเสนอนายสุภัค
รัตนพฤกษขจร เปPนกรรมการแปรญัตติร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย
พ.ศ.2561 คนที่ 2 ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายวิฑูรย อิสระพิทักษกุล เสนอ นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรองคนที่ 1 นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม
ผู@รับรองคนที่ 2 นายประสิทธิ์ วงศพิศาล
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 2
อีกหรือไม?ครับ เปPนอันว?ามีการแข?งขันอีก ถ@าไม?มีเราจะลงคะแนนทีละคน
ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดเห็นชอบให@ท?านวิฑูรย หัสภาคย เปPน
กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 กรุณายกมือขึ้นครับ

๔๘
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาจํานวนสมาชิกครบองคประชุม เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดเห็นชอบให@ท?านสุภัค รัตนพฤกษขจร
กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าท?านวิฑูรย หัสภาคย เปPนกรรมการ ท?านที่ 2 นะครับ
ต?อไปให@สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ กรรมการ คนที่ 3 ผูใ@ ดเสนอครับ
เชิญท?านประยูร ครับ

นายประยูร จิระพิบูลย8พันธ8
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมประยูร จิระพิบูลยพันธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เสนอ
นายชัยยันต บุญเทียม ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายประยูร จิระพิบูลยพันธ เสนอ นายชัยยันต บุญเทียม
ขอผู@รับรอง 2 คน ครับ
ผู@รับรองคนที่ 1 นายจักรพันธุ จันทรเขียว
ผู@รับรองคนที่ 2 นายสุธรรม ทองมี
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่
3 อีกหรือไม?ครับ เชิญท?านเอกรินทร รอดทอง ครับ

นายเอกรินทร8 รอดทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเอกรินทร รอดทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ผมขอเสนอ นายประสิทธิ์ วงศพิศาล ครับ
เปPนกรรมการแปรญัตติร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย คนที่ 3 ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายเอกรินทร รอดทอง เสนอ นายประสิทธิ์ วงศพิศาล
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรองคนที่ 1 นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
ผู@รับรองคนที่ 2 นายพิชัย ลี้วรกุล
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 3 อีก
หรือไม?ครับ เปPนอันว?ามีการแข?งขันอีก ตามระบอบประชาธิปไตย ถ@าไม?มี
เราจะลงคะแนนทีละคน ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดเห็นชอบให@ท?าน
นายชัยยันต บุญเทียม เปPนกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาจํานวนวนสมาชิกครบองคประชุม เห็นชอบ
จํานวน 12 เสียง ครับ

๔๙
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดเห็นชอบให@ท?านประสิทธิ์ วงศพิศาล
กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 กรุณายกมือขึ้นครับ
เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าท?านชัยยันต บุญเทียม เปPนกรรมการคนที่ 3 นะครับ
ผมต@องยกเพื่อนผม บ@านอยู?ใกล@กัน ไม?ยกน?าเกลียดครับ ต?อไปให@สมาชิก
สภาเทศบาล เสนอชื่อ กรรมการ คนที่ 4 ผู@ใดเสนอครับ เชิญท?านวิฑูรย
หัสภาคย ครับ

นายวิฑูรย8 หัสภาคย8
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิฑูรย หัสภาคย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ครับ เสนอ นายจักรพันธ จันทรเขียว เปPน
กรรมการ คนที่ 4 ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายวิฑูรย หัสภาคย เสนอ นายจักรพันธุ จันทรเขียว
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรองคนที่ 1 นายสวาท อรุณจิตร
ผู@รับรองคนที่ 2 นายปรานม รวมพงศ
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 4 อีก
หรือไม?ครับ เชิญ สท.อมรรัตน ครับ

นางสาวอมรรัตน8 เงินเลี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม
ขอเสนอ นายฉัตรชัย พรมพัตร เปPนกรรมการแปรญัตติร?างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ?าย คนที่ 4 ค?ะ ผู@เสนอไม?อยู?ในห@องเดี๋ยวจะขัดต?อระเบียบ
เชิญคุณชัยยันตก?อนครับ หรือไม?ท?านต@องเสนอใหม?ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม เสนอ นายฉัตรชัย พรมพัตร
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรองคนที่ 1 พันโทวิชัย กัลยาพงศ
ผู@รับรองคนที่ 2 นายวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 4 อีก
หรือไม?ครับ มีคู?แข?งอีกแล@วครับ ท?านฉัตรชัย ยกมือทําไมครับ ท?านจะถอน
ตัวหรือครับ

นายฉัตชัย พรหมพัตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายฉัตรชัย พรมพัตร ขอ
ถอนตัวครับ

๕๐
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านอมรรัตน เงินเลี่ยม จะเสนอใหม?หรือไม?ครับ

นางสาวอมรรัตน8 เงินเลี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล

ไม?เสนอค?ะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม?มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดจะเสนอชื่อกรรมการ คนที่ 4
ท?านจักรพันธุ ท?านได@เปPนกรรมการ คนที่ 4 เปPนเอกฉันท ต?อไปให@สมาชิก
สภาเสนอชื่อกรรมการคนที่ 5 เชิญท?านสวาท อรุณจิตร ครับ

นายสวาท อรุณจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสวาท อรุณจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ขอเสนอ นายอาวุธ สุขันทอง เปPนกรรมการ
คนที่ 5 ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายสวาท อรุณจิตร เสนอ นายอาวุธ สุขันทอง
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรองคนที่ 1 นายคํานวน โสมนิล
ผู@รับรองคนที่ 2 นายวิฑูรย หัสภาคย
ผู@รับรองถูกต@องครับ มีสมาชิกสภาท?านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 5 อีก
หรือไม?ครับ ผมนับสามนะครับ หนึ่ง สอง สาม ไม?มีคนแข?งเปPนอันว?าท?าน
อาวุธ สุขันทองได@เปPนกรรมการคนที่ 5 นะครับ ผมกลัวมีคนแข?งครับ
อาวุธเพื่อนผม เขตเดียวกัน ต?อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ
กรรมการคนที่ 6 ครับ

นายธีระวัฒน8 คงสําราญ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระวัฒน คงสําราญ
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ เสนอ นายคํานวน โสมนิล เปPนคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 6 ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายธีระวัฒน คงสําราญ เสนอ นายคํานวน โสมนิล
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรองคนที่ 1 นายจักรพันธุ จันทรเขียว
ผู@รับรองคนที่ 2 นายสรพงษ คงสําราญ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดจะเสนอชื่อกรรมการ คนที่ 6 อีกหรือไม?ครับ
ผมนับแล@วนะครับ หนึ่ง สอง สาม ไม?มีเปPนอันว?าท?านคํานวน โสมนิลได@เปPน
กรรมการ คนที่ 6 นะครับ ต?อไปเชิญเสนอกรรมการ คนที่ 7 ครับ

นายอาวุธ สุขันทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติทุกท?าน
ผมนายอาวุธ สุขันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ครับเสนอสวาท อรุณจิตร

๕๑
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

นายอาวุธ สุขันทอง เสนอ นายสวาท อรุณจิตร
ขอผู@รับรอง 2 คน
ผู@รับรอง คนที่ 1 นายธีรวัฒน คงสําราญ
ผู@รับรอง คนที่ 2 นายจักรพันธ จันทรเขียว
มีผู@ใดแข?งหรือไม?ครับ หนึ่ง สอง ครับ เปPนอันว?าไม?มีคู?แข?งท?าน สท.
สวาท ได@เปPนกรรมการคนที่ 7 นะครับ เปPนอันว?าได@กรรมการครบทั้ง 7
ท?านแล@วนะครับ ท?านเลขาสภา ท?านอ?านรายชื่อด@วยครับ มีใครบ@าง

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

สภาลงมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ ดังรายชื่อ ต?อไปนี้
1. นายภูริทัต รัตนพาหุ
2. นายวิฑูรย หัสภาคย
3. นายชัยยันต บุญเทียม
4. นายจักรพันธุ จันทรเขียว
5. นายอาวุธ สุขันทอง
6. นายคํานวน โสมนิล
7. นายสวาท อรุณจิตร
ครับท?านประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าเราได@ครบทั้ง 7 ท?าน ท?านมีความสําคัญนะครับ
ท?า นต@องดู ให@ ร อบคอบ จะตั ด ตรงไหนอย? างไรครั บ สมาชิ กสภาเทศบาล
นําเสนอในที่ประชุมเพื่อจะมีมติว?าจะแปรญัตติกันภายในระยะเวลาเท?าไหร?
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เชิญท?านจักรพันธุ จันทรเขียว

นายจักรพันธุ8 จันทร8เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจักรพันธุ จันทรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ขอเสนอ จํา นวนวัน ในการแปรญัต ติ
จํ า นวน 4 วั น นั บ แต? ส ภามี ม ติ รั บ หลั ก การ จนถึ ง วั น ที่ 19 สิ ง หาคม
2560 รวมระยะเวลา 4 วั น
เวลา 08.30 จนถึ ง 16.30 น.
ณ งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท?านจักรพันธุ จันทรเขียว ครับ ขอเสียงรับรอง ครับ
ผู@รับรอง 1. นายภูริทัต รัตนพาหุ
2. นายปรานม รวมพงศ
ผู@รับรองถูกต@องนะครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ผมจะขอมติเห็นชอบ การยื่นคําขอแปรญัตติ จํานวน 4 วัน ท?าน
สมาชิกสภาเทศบาล ท?านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกสภาครบองค
ประชุมครับ เห็นชอบ จํานวน 18 เสียง ครับ

๕๒
นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

มีท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด ไม?เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม?มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านสมาชิกสภาเทศบาล ท?านใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

3 ท?าน ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

เปPนอันว?าที่ประชุมเห็นชอบ นะครับ
เปPนอันว?าที่ประชุมแห?งนี้ให@ความเห็นชอบจํานวนวัน ในการยื่นขอแปรญัตติ
จํานวน 4 วัน ยื่นคําขอแปรญัตติ ณ งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

คณะกรรมการแปรญัตติ จะนัดวันประชุมแปรญัตติ เมื่อใด
เชิญกรรมการแปรญัตติ กําหนดวันประชุมแปรญัตติ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ เสนอกําหนดวันนัดประชุมแปรญัตติ
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห@องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านคํานวน ท?านเสนอวันสุดท@ายในการประชุมใช?หรือไม?ครับ
ไม?ต@องขอเสียงรับรองนะครับ วันเวลาที่กําหนดยื่น 4 วัน กําหนดประชุมใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ครับ เราต@องทํากระบวนการ
ขั้นตอนประชาธิปไตยให@สมบูรณครับ เชิญท?านประสิทธิ์

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาครับ ผมประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 4 ขอนัดประชุมกรรมการเลือกประธานและเลขานุการสภา
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เพื่อดําเนินการให@เปPนไปตามระเบียบต?อไป
ครับ
ครับท?านประธานครับ ผมขอหารือครับ ว?าประธานกรรมการ
เราใช@ตรงนี้เลือกเลยก็ได@ครับ เราเลือกตรงนี้ได@เลยครับ เพราะสมาชิกสภา
บางท?านก็ติดภารกิจในวันพรุ?งนี้นะครับ ขอหารืออย?างนี้ครับ

นายวิฑูรย8 หัสภาคย8
สมาชิกสภาเทศบาล

๕๓
นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาครับ เราต@องดําเนินการให@เปPนไปตาม
ระเบียบครับ เลขานุการสภาจะเปPนผู@นัดเพื่อดําเนินการเลือกประธานและ
เลขานุการ จะเลือกในที่ประชุมไม?ได@ครับ นัดในวันรุ?งขึ้น โดยเลขานุการ
สภาเปPนคนนัดครับ และท?านก็มาเลือกกันเองนะครับว?าท?านจะเลือกใคร
ผมอยากปฏิบัติตามระเบียบ ได@คะแนนจากการประเมินเต็มร@อยนะครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ถูกต@องไม?ครับท?าน ผอ.สุรีวรรณ ให@ท?านวิฑูรย อ?านก็ได@ครับ
ท?านวิฑูรยเข@าใจนะครับ เดี๋ยวเขาจะหาว?าเราเปPนสภาบ@านนอกเปPนอันว?า
เขาตามที่ ท? า นเลขาสภาเสนอนะครั บ ขอกํ า หนดนั ด การประชุ ม สภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปQ พ.ศ.2560 ในวันอังคาร
ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห@องประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) อย?าลืมนะครับ อย?าลืมวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ*ามี)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท?านใดประสงคจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม?ครับ
ผมแจ@งนิ ดหนึ่งครับ เรื่ องกําหนดส?งกระทู@ และญัตติ ในการประชุมสภาสมั ย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 กําหนดส?งในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และจะส?ง
หนังสือตามไปภายหลังนะครับ เชิญท?านเลขาสภาท?านประสิทธิ์ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ8พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ ครับผมขอเรียนว?าจากที่ผม
ได@ไปดูการประชุมสภาของหลายๆ เทศบาล หลายท@องที่เขาจะใช@ Power
point ในการนําเสนอ โปรแจ็คเตอร และก็แบบต?างๆ และผมขอเรียนนิด
หนึ่งครับว?า ท?านนายกครับว?าจออันนี้น?าจะเปลี่ยนได@แล@วนะครับ ความ
คมชัดมันไม?มีครับ ความละเอียดของหน@าจอน@อยแล@วครับ ผมจําได@ว?าเรา
เคยใช@ครั้งแรกในการนํารูปแบบของถนนต?างประเทศมาให@สมาชิกได@ดูแต?
หลังจากนั้นเราก็ไม?ได@ใช@ประโยชน ต?อไปเราจะใช@ทุกครั้งครับท?าน เผื่อบาง
คนไม?ได@ดูเอกสารก็ดูในจอได@ ครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสาระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านรองประธานท?านมมัส ท?านทานข@าวที่ไหน ตอนเที่ยงผม
ไม?เห็นท?านครับ รอบหน@าต@องจัดให@ท?านนะครับ สมาชิกสภาท?านใดมีเรื่องอื่นๆ
จะอภิ ปรายเพิ่ มเติ มอี กหรื อไม? สภาเปP นของท? านนะครั บ ท? านพู ดได@ ครั บ
เชิญท?านรักษาราชการนายก ท?านพงศสินธุ เสนพงศ

นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท?านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู@ทรงเกียรติทุกท?าน
ผมพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครนครศรี ธรรมราช ต@ องขอบคุ ณเพื่ อนสมาชิ กที่ ได@ ผ? านญั ตติ งบประมาณ
รายจ?ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอฝากไปยังท?านประธานสภาว?า ทุก
เรื่องในวันนี้ผมได@ทราบ และจะนําไปปฏิบัติ เปPนข@อติติงของเพื่อนสมาชิกที่น?า
รับฟaงเปPนอย?างยิ่ง เหมือนกับที่ท?านประธานสภาได@พูดว?า บรรยากาศในวันนี้

๕๔
นายพงศ8สินธุ8 เสนพงศ8
รองนายกเทศมนตรีฯ

เปPนบรรยากาศของประชาธิปไตย ก็เข@าใจ แต?ให@คํามั่นสัญญากับท?านประธาน
ว?าเงินทุกบาททุกสตางคที่ได@ผ?านงบประมาณในวันนี้ ผมในฐานะผู@บริหารจะ
นําเงินไปใช@ให@เกิ ดประโยชน และต@ องขอขอบคุณพี่น@องประชาชนทุกท?านที่
ติ ดตาม เงิ นภาษี ทุ กบาททุ กสตางคผมจะทํ างานให@ คุ@ มค? า ขอบคุ ณเพื่ อน
สมาชิกอีกครั้ งหนึ่ง ขอบคุณพนั กงานเทศบาลทุกท? านที่ตั้ งใจทํ างานร?วมกั บ
สภา ขอบคุณอีกครั้งครับ จะยึดหลักที่ได@ให@กับสภาครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย8
ประธานสภาเทศบาล

ท?านเปลี่ยนเบอรแล@วเหรอครับ เอไอเอสส?งข@อความมาบอกผม
ผมมี อะไรเกี่ ยวกั บความเดื อดร@ อนของประชาชนบอกท? านได@ หมดครั บท? าน
ช? วยเหลื อตลอด ท? านรองสมเธี ยร ท? านรองไสว ท? านรองมนั ส ท? านก็ ขยั น
ท?านก็ทํางาน เรามาจากการเลือกตั้ง ขอบคุณฝGายบริหารอีกครั้งครับ ขอบคุณ
พนักงานเทศบาล ผู@อํานวยการกองทุกท?าน ท?านผู@ปฏิบัติท?านจดรายละเอียดไว@
ให@ ท? านนายกด@ ว ยนะครั บ วั น นี้ ไ ด@ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บวาระเปP น ที่
เรี ย บร@ อ ยแล@ ว นะครั บ กระผมขอขอบพระคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท? า นที่ ไ ด@ ใ ห@
ความสําคัญ บัดนี้เห็นเวลาสมควรแล@ว ผมขอปYดประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปQ พ.ศ. 2560 ในวันอังคาร
ที่ 15 สิงหาคม 2560 และเจอกันอีกครั้งในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
อย?าลืมนะครับ ผมขอปYดประชุมครับ ขอบคุณครับ

ป5ดประชุม 14.30 น.

