๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560
วันจันทร&ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห*องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
---------------------------------------------------------------

ผู*มาประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
2. นายประสิทธิ์ วงศพิศาล
3. นายคํานวน โสมนิล
4. นายจักรพันธุ จันทรเขียว
5. นายชัยยันต บุญเทียม
6. นายประยูร จิระพิบูลยพันธ
7. นายปรานม รวมพงศ
8. นายภูริทัต รัตนพาหุ
9. นายพิชัย ลี้วรกุล
10. นายวัชระ อินทรมุสิก
11. พันโทวิชัย กัลยาพงศ
12. นายสรพงษ คงสําราญ
13. นายสวาท อรุณจิตร
14. นายสุธรรม ทองมี
15. นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
16. นายอาวุธ สุขันทอง
17. นายเอกรินทร รอดทอง

รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู*ไม3มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายเคารพ อิสสระไพบูลย
นายฉัตรชัย พรมพัตร
นายธีระวัฒน คงสําราญ
นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม
นายวิฑูรย หัสภาคย

ประธานสภาเทศบาล (ลาป:วย)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ขาด)

๒
ผู*เข*าร3วมประชุม
ผู*บริหารเทศบาล
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
2. นายไสว เขียวจันทร
3. นายสมเธียร ภูAสันติสัมพันธ
4. นายมนัส พงศยี่หลBา
5. นายธํารงค แรกคํานวน
6. นายคํารพ วงศพิศาล
7. นายขจรเกียรติ แกBวทองคํา
8. นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
9. นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

หัวหน*าส3วนราชการและเจ*าหน*าที่ผู*ที่เกี่ยวข*อง
1. นายประจักษ ทองบัว
2. นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
3. นายสนิท พรหมสุภา
4. นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ
5. นางวชิรา ยุพการนนท
6. นายยงยุทธ เหลAาเจริญเกียรติ
7. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
8. นางอรนงค ชูลําภู
9. นางจิราภรณ แกBวปาน
10. นายมณีศักดิ์ จุลพรหม
11. นายมนตชัย บุตรมะรัถยา
12. นายสัญชาย ชาตรีทัพ
13. นายสมคิด รักสนิท
14. นายสุชาติ เชาวชะตา
15. นายพลวัต รุจิระยรรยง
16. นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ
17. นางสาวขวัญตา แสงราวี
18. นางชะอBอน สมเชื้อ
19. นางศรีไพร อมรการ
20. นางสาวมลิดา วัดศรี
21. นางขนิษฐา จันทวาศ
22. นางสาวสุทิดา จันทวาศ
23. นางสาวรรณดี ทองศิริ
24. นางสาววรภา ไชยวุฒิ
25. นางสาวกรกนก คลBายจินดา
26. นางสมจิตร มาศพงศ
27. นางจิราพร โรจนประทีป

ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผูBอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูBอํานวยการสํานักการคลัง
รักษาราชการแทน หัวหนBาสํานักปลัดเทศบาล
ผูBอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูBอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูBจัดการสถานธนานุบาล
หัวหนBาฝ:ายบริหารทั่วไป
ผูBอํานวยการสAวนการผลิต
หัวหนBาฝ:ายรักษาความสงบ
หัวหนBาฝ:ายอํานวยการ
รก.หัวหนBาฝ:ายปHองกันฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ
ผช.นักประชาสัมพันธ
เจBาหนBาที่ธุรการ
ลูกจBางประจํา
เจBาหนBาที่ธุรการ
เจBาหนBาที่ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจBาหนBาที่ธุรการ
เจBาหนBาที่ธุรการ
เจBาหนBาที่ธุรการ
เจBาหนBาที่ธุรการ

๓
28. นางสาวนภัสสร สําแดงสาร
29. นางสาวสุดา เสมอสา
30. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี
31. นางสาวรตนพร ทองขาว
32. นางสาวรุAงฤดี จันทรปรีดา
33. นายสหัส พรหมแกBว
34. นายพัชรากร ขุนทอง
35. นางสาวธนกมล นิตยวิมล

ผูBรับจBางเหมาบริการ
เจBาหนBาที่ธุรการ
เจBาหนBาที่ธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
จพง.ปHองกันฯชํานาญการ
เจBาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เป6ดประชุมเวลา 10.00 น.
นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณะผูBบริหารเทศบาล ทAานสมาชิกสภาเทศบาล และผูBเขBารAวมประชุมสภา
เทศบาลทุกทAานครับ ขณะนี้ไดBเวลาตามกําหนดที่ไดBแจBงเรียกไปแลBว วันนี้
เปMนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปN พ.ศ.2560 ขอกราบเรี ยนเชิญ ทAานประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ไดBจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมตAอไป ขอเรียนเชิญครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนทAานนายกเทศมนตรี คณะผูBบริหาร ทAานสมาชิกสภาเทศบาล
ผูBทรงเกี ยรติ ทุกทA า น และผูB เขB า รAว มประชุ มทุ กทAา นครั บ ในวั นนี้ เ ปMน การ
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN
พ.ศ. 2560 ในขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 17 ทAาน ลา 4 ทAาน
สมาชิ ก สภาเทศบาลมาประชุ ม ครบองคประชุ ม กระผมจะดํ า เนิ น การ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเปMนลําดับตAอไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN พ.ศ.2560
ดBวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรายงานวAา มีความจําเปMนขอใหBเรียกประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN พ.ศ.2560 ตั้งแตAวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เปMนตBนไป มีกําหนดไมAเกิน 15 วัน
เพื่อพิจารณาเรื่องโอนงบประมาณรายจAายไปตั้งจAายเปMนรายการใหมA และเรื่องอื่นๆ ที่ตBองขออนุมัติตAอสภา
เทศบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหAงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกBไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาดBวยขBอบังคับการประชุมสภาทBองถิ่น
พ.ศ. 2547 แกBไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขBอ 36 (2) ผูBวAาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN 2560 ตั้งแตAวันที่ 19 มิถุนายน
2560 เปMนตBนไป มีกําหนดไมAเกิน 15 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

๔

(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผูBวAาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูBวAาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องที่ 2 หนังสือมอบหมายเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรี ซึ่งประธานสภาเทศบาลไดBลงนามอนุญาตเรียบรBอยแลBว จึงเรียนใหBที่ประชุมทราบ
เรื่อง ขอมอบหมายใหBเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติตAางๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN พ.ศ. 2560
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อBางถึง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN พ.ศ.2560
ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดBกําหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธ รรมราช สมัย วิสามัญ สมั ยที่ 1 ประจํา ปN พ.ศ.2560 ในวันจั นทรที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ หBองประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้ น 5) รายละเอีย ดตามระเบี ยบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN พ.ศ. 2560 ดังความละเอียดแจBง
แลBว นั้น
ขBาพเจBา จึงขอมอบหมายใหBเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติตAาง ๆ แทน
นายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN พ.ศ.2560
ดังนี้
1. นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติในระเบียบวาระที่ 5
ญัตติ 5.1
2. นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติในระเบียบวาระ
ที่ 5 ตั้งแตAญัตติที่ 5.2 ถึงญัตติ 5.3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๕
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปN พ.ศ. 2560 ประชุมเมื่อวันจันทร
ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ หBองประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกทAานใดจะแกBไขเพิ่มเติมหรือไมAครับ ถBามีก็ขอเรียนเชิญ
มีหรือไมAครับ ถBาไมAมีกระผมจะปUดอภิปราย และจะขอมติที่ประชุมในการ
รับ รอง รายงานการประชุมสมั ย สามัญ สมั ย ที่ 2 ประจํ า ปN พ.ศ. 2560
ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ หBอง
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ทAานใดเห็นชอบรายงาน
การประชุมกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทAานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 17 เสียงครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 17 เสียง มีสมาชิกทAานใดไมAเห็นชอบ กรุณา
ยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมAมีครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ทAานสมาชิกสภาเทศบาลทAานใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมAมี ครับ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู*ถาม
- ไมAมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท*องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล*ว
- ไมAมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องญัตติที่เสนอใหม3

๖
ญัตติที่ 5.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติใชBจAายเงิน
สะสมสํานักการประปา ประจําปNงบประมาณ 2560 จํานวน 5,126,000.- บาท
(สํานักการประปา)
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญทAานวิสุทธิ์ บุญชูวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ไดBแถลงญัตติ ขอเชิญครับ

นายวิสุทธิ์ บุญชชูวงศ&
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ทAานประธานที่เคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ
กระผมนายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ไดBรับมอบหมาย
จากนายกเทศมนตรี ใหB แ ถลงญั ต ติ ตA อ ที่ ป ระชุ ม สภา ดั ง จะกราบเรี ย น
ดังตAอไปนี้
ญัตติ

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
19 มิถุนายน 2560
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติใชBจAายเงินสะสมสํานักการประปา ประจําปNงบประมาณ 2560
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขB า พเจB า ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงและขออนุ มัติ ใ ชB จA า ยเงิ น สะสมสํ า นั ก
การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 5,126,000.- บาท
(หB า ลB า นหนึ่ ง แสนสองหมื่ น หกพั น บาทถB ว น) เพื่ อ จA า ยเปM น เงิ น สมทบคA า ปรั บ ปรุ ง และวางทA อ เมนประปา
จากโรงกรองน้ํ า ทวดทองถึ ง สามแยกทุA ง ขA า (ถนนกะโรม) ระยะทางไมA นB อ ยกวA า 1,208 เมตร เปM น เงิ น
8,626,000.- บาท (แปดลBานหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถBวน)
ตามที่สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดBดําเนินกิจการประปา เพื่อผลิตและ
จํา หนA า ยน้ํ า ประปาใหB กับ ประชาชนทั้ งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางสA ว น ซึ่ งมี ผูB ใชB น้ํ า รวมกวA า
38,000 ราย นั้น ในปYจจุบันระบบทAอเมนสAงจAายน้ําประปาในถนนหลายสาย เปMนทAอปูนแบบเกAา ที่มีอายุการ
ใชBงานมากกวAา 50 ปN ซึ่งมีปYญหาทAอประปาแตก รั่ว ไมAสามารถรับแรงดันน้ําไดB เกิดน้ําสูญเสียและปYญหา
น้ําประปาขุAนแดงตามมา อีกทั้งโรงกรองน้ําประตูชัยประสบปYญหาขาดแคลนน้ําดิบในชAวงฤดูแลBง เนื่องจาก
โรงสูบน้ําดิบหัวทAาเปMนที่รับน้ําดิบสุดทBายของคลองทAาดี หรือในกรณีทAอน้ําดิบจากหัวทAาเกิดแตกรั่ว จึงตBอง
เชื่ อ มระบบการสA ง น้ํ า ประปาจากโรงกรองน้ํ า ทวดทองซึ่ ง มี กํ า ลั ง การผลิ ต มากและมี แ หลA งน้ํ า สํ า รองจาก
หลายบAอสAงตรงไปยังถังน้ําใสโรงกรองน้ําประตูชัยโดยเชื่อมกับทAอ GRP ขนาด 500 มม. บริเวณสามแยกทุAงขAา
(ถนนกะโรม) เพื่อใหBมีน้ําประปาเพียงพอ ไมAสAงผลกระทบตAอประชาชนผูBใชBน้ําในการอุปโภค บริโภค เนื่องจาก
สํ า นั กการประปา ไดB ของบประมาณปรั บ ปรุ งระบบทA อเมนจA า ยน้ํ า ประปา เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
ที่ตั้งถนนยมราช ตําบลทAาวัง วงเงิน 7,639,600.- บาท (เจ็ดลBานหกแสนสามหมื่นเกBาพันหกรBอยบาทถBวน)
โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจAายเงินสะสมสํานักการประปาสมทบ 4,139,600.- บาท (สี่ลBานหนึ่งแสนสามหมื่นเกBาพันหกรBอยบาทถBวน) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตามมาตรการลงทุนรAวม
ระหวAางรัฐบาลและองคกรปกครองสAวนทBองถิ่น (Matching Fund) เปMนเงิน 3,500,000.- บาท (สามลBานหBา
แสนบาทถBวน) และจังหวัดไดBแจBง ใหBทราบตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราชดAวนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 261

๗
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ปรากฏวAาโครงการดังกลAาวเทศบาลไดBรับสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการ
จากจังหวัด เรียบรBอยแลBว
ดังนั้น สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
จากเดิมมาเปMนโครงการใหมA และขออนุมัติใชBจAายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 5,126,000.- บาท (หBาลBานหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถBวน)
เพื่อจAายเปMนเงินสมทบโครงการใหมA คAาปรับปรุงและวางทAอเมนประปาจากโรงกรองน้ําทวดทองถึงสามแยกทุAงขAา
(ถนนกะโรม) ระยะทางไมAนBอยกวAา 1,208 เมตร เปMนเงิน 8,626,000.- บาท (แปดลBานหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถBวน) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปN (พ.ศ. 2560 – 2562) ซึ่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรBอยละ 25 แลBว สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนําไปใชBจAายไดB จํานวน 14,082,568.69 บาท (สิบสี่ลBานแปดหมื่นสองพันหBารBอยหกสิบ
แปดบาทหกสิบเกBาสตางค)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาดBวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สAวนทBองถิ่น พ.ศ.2541 แกBไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขBอ 29 ความวAา “การแกBไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจAายในหมวดคAาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกAอสรBางที่ทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กAอสรBางใหBเปMนอํานาจอนุมัติของสภาทBองถิ่น” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วAาดBวยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสAวน
ทBองถิ่น พ.ศ.2547 และแกBไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ขBอ 89 ความวAา “องคกรปกครองสAวนทBองถิ่น
อาจใชBจAายเงินสะสมไดB โดยไดBรับอนุมัติจากสภาทBองถิ่นภายใตBเงื่อนไขดังตAอไปนี้
(1) ใหBกระทําไดBเฉพาะกิจการซึ่งอยูAในอํานาจหนBาที่ขององคกรปกครองสAวนทBองถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับดBานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปMนการเพิ่มพูนรายไดBขององคกร
ปกครองสAวนทBองถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรBอนของประชาชน ทั้งนี้
ตBองเปMนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสAวนทBองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ไดBสAงเงินสมทบกองทุนสAงเสริมกิจการขององคกรปกครองสAวนทBองถิ่นแตAละประเภทตาม
ระเบียบแลBว
(3) เมื่อไดBรับอนุมัติใหBใชBจAายเงินสะสมแลBว องคกรปกครองสAวนทBองถิ่นตBองดําเนินการกAอหนี้
ผูกพัน ใหBเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมAเกินหนึ่งปNถัดไป หากไมAดําเนินการภายในระยะเวลา
ที่กําหนดใหBการใชBจAายเงินสะสมนั้น เปMนอันพับไป
ขอไดBโปรดนําเสนอตAอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตAอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๘
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทAานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทAาน วิสุทธิ์ บุญชูวงศ
สําหรับญัตติที่ 5.1 ทAานสมาชิกสภาทAานใดประสงจะอภิปราย เชิญครับ
เมื่อไมAมีสมาชิกสภาเทศบาลทAานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม กระผมอยากจะ
เรียนทAานนายกเทศมนตรี ใหBผูBที่มีอํานาจหนBาที่ ที่เกี่ยวขBองกับญัตตินี้ไดBมา
ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อเปMนความชัดเจน เรียนเชิญทAานนายกเทศมนตรี ครับ

ผศ. เชาวน&วัศ เสนพงศ&
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนทAานประธานสภาที่เคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ
กระผม ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ก็
ขอใหB ทA า นผูB อํ า นวยการสํ า นั ก การคลั ง ไดB ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ในสA ว นของ
รายละเอียด เพื่อจะไดBทําความเขBาใจ และถBาจะใหBเขBาใจเพิ่มขึ้นก็ใหBทAาน
มนตชัย ทําหนBาที่เรื่องประปาในขณะนี้ ชี้แจงครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับเรียนเชิญครับ เขBาใจวAาทAานนายกเทศมนตรี มอบหมายใหB
ทAานผูBอํานวยการสํานักการคลัง ชี้แจงเรื่องของงบประมาณ และทAาน
มนตชัย ชี้แจงเรื่องของรายละเอียดเทคนิคในการกAอสรBาง เชิญครับ

นางวชิรา ยุพการนนท&
ผู*อํานวยการสํานักการคลัง

เรียนประธานสภาที่เคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ คณะทAาน
ผูB บ ริ ห าร และผูB เ ขB า รA ว มประชุ ม ทุ ก ทA า น ดิ ฉั น นางวชิ ร า ยุ พ การนนท
ผูBอํานวยการสํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอนําเรียนใหB
ทAานประธานสภาไดBทราบรายละเอียด เดิมนั้นเทศบาลไดBนําเรื่องนี้เขBาสูA
สภาครั้ ง หนึ่ ง แลB ว เปM น การขอจA า ยขาดเงิ น สะสมบริ เ วณถนนยมราช
หลั ง จากนั้ น ทางจั ง หวั ด ก็ ไ ดB สA ง ไปที่ รั ฐ บาลกลาง และรั ฐ บาลกลางไดB มี
หนังสือแจBงกลับมาวAาใหBเทศบาลสมทบเงินสะสม ยอดแรกประมาณเจ็ด
ลBานเศษ รัฐบาลจAายสมทบสามลBานหBา และสํานักประปาเราตBองจAายสบทบ
4 ลBานเศษ ในระหวAางที่เราไดBสAงเรื่องไปยังกรมสAงเสริมการปกครองสAวน
ทBองถิ่น ปรากฏวAาทางจังหวัดไดBมีงบประมาณใหBเราวางทAอระบายประปา
ประมาณ 25 สาย วงเงิน 145 ลBานบาท ซึ่งถนนยมราชก็เปMนถนนสาย
หนึ่ง อยูAในวงเงิน 145 ลBานบาท หลังจากเทศบาลไดBรับแจBง คณะผูBบริหาร
จึ งหารื อรA ว มกั น วA า เพื่ อไมA ใหB งบประมาณตั ว นี้ ต กไป ก็ เ ลยใหB เ ทศบาลรี บ
ดําเนินการสAงโครงการใหBแลBวเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งใน
โครงการนั้นจะประกอบไปดBวยรายงานการประชุมสภาเทศบาลที่อนุมัติใหB
จAายเงินสะสมเพื่อไปสมทบ หลังจากที่ไดBหารือกัน ทางสํานักการประปาก็
ไดB มีโ ครงการใหมA ขึ้นมา ซึ่ งสั กครูAทAา นมนตชัย ก็จ ะชี้ แจงรายละเอี ยดใหB
ทราบเปMนที่มาที่ไปของโครงการนี้ ถามวAาทําไมในสAวนของเทศบาลจึงไมA
ดําเนินการ เงินสะสมของเทศบาลที่จะใชBไดBมีอยูAประมาณ 24 ลBาน แตAใน
การขอเงินไป ทางกรมสAงเสริมไดBบังคับวAาจะตBองใหBเทศบาล กันเงินเดือน
พนักงานไวBจAาย 3 เดือน ซึ่งขณะนี้เงินเดือนที่เรากันไวBจAาย 3 เดือนอยูAที่
99 ลBานบาท ซึ่งคํานวณแลBวทางจังหวัดก็แนะนําวAา เทศบาลไมAควรจะขอ

๙
ไป เพราะเขาไมAอนุมัติ ก็เปMนที่มาวAา เมื่อเราไปเช็คในสAวนของสํานักการ
ประปา ซึ่งในสํานักการประปา ซึ่งมีเงินสะสมอยูAถึง 14 ลBาน จะมียอดกัน
เงิน 6 ลBาน ซึ่งเปMนเงินเดือนและคAาตอบแทน ก็จะมีเงินเหลือที่จะจAายขาด
เงินสะสมไดB ก็เลยเปMนที่มาของวันนี้วAา เพื่อไมAใหBเงินที่เราไดBรับมา 3 ลBาน
บาท ตกไป จึงขอมีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหมAขอเปลี่ยนแปลงในวันนี้
ขอนํ า เรี ย นใหB ทAา นประธานสภา และทA า นสมาชิ ก สภาไดB รั บ ทราบ และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับก็ขอขอบคุณทAานผูBอํานวยการสํานักการคลัง มีสมาชิกสภา
ทAานใดจะสอบถามในประเด็นที่ทAานผูBอํานวยการสํานักการคลังไดBชี้แจง
หรือไมAครับ ถBาไมAมีผมขอเชิญทAานมนตชัย มาชี้แจงเรื่องของระบบการ
กAอสรBางครับ ขอเชิญครับ

นายมนต&ชัย บุตรมะรัถยา
ผู*อํานวยการส3วนการผลิต

เรียนประธานสภาที่เคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติทุกทAาน
ขออนุญาตกลAาวยBอนนิดหนึ่ง ความเปMนมาเปMนไปของโครงการนี้ โครงการ
อั น นี้ ว างทA อจากโรงกรองทวดทองมาโรงน้ํ า ประตู ชั ย ตรงถนนทุA งขA า 7
เหตุผลความจําเปMนที่โครงการนี้ไดBเกิดขึ้นมา ผมไดBคุยกับทีมงานประปา อีก
สAวนหนึ่งจากประสบการณ อีกสAวนหนึ่งจากชาวบBานที่ไดBรับความเดือดรBอน
จากน้ําประปา ในสAวนที่โรงใดโรงหนึ่งมีปYญหา หรือขาดแคลน โรงเรามี 2
โรงคือโรงกรองประตูชัย และโรงกรองทวดทอง เดิมทีเรามีทAอ GRP ทAอ
ไฟเบอร นะครั บ ขนาด 500 มิ ล ลิ เ มตร ที่ เ ราวางอยูA ในปN 2552 เปM น
ครุภัณฑที่เรามีอยูAแลBว ผมเองก็ไดBมีประสบการณในเรื่องของน้ําประปา ที่
เราขาดแคลนน้ํ า ประสบปY ญ หา ซึ่ งในปY จ จุ บั น เราไดB แกB ปY ญ หาการขาด
แคลนน้ํามาในระดับหนึ่งแลBว เราไดBมาวิเคราะหวAาทําอยAางไร ใหBทAอสAงน้ํา
โรงกรองทวดทองและโรงกรองประตูชัยทั้งสองโรงไดBเชื่อมตAอกันไดBในระบบ
ทAอ ตอนนี้เรายังไมAไดBเชื่อมโยงในการสAงน้ําโดยตรง จึงเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมา
เพราะเดิมเปMนทAอสAงน้ําจากประตูชัยมาทวดทองในระบบประปา จึงไดBมี
แนวคิ ด ดั ด แปลงทA อ เสB น นี้ เ ปM น ทA อ สA ง น้ํ า จากทวดทองไปประตู ชั ย หรื อ
ระหวAางประตูชัยสามารถสAงไปโรงกรองทวดทอง ซึ่งมาปรับปรุงทAอในระบบ
ทAออีกนิดหนAอย จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาโดยวางทAอขนาด 400 มิลลิเมตร
ทAอ PVC จากโรงกรองทวดทองวิ่งออกจากขBางหลังของโรงกรองมาที่ถนน
ทุAงขA า 7 และมาที่ถนนทุAงขAา ตัดถนนกะโรม แถวที่ซAอมรถของทวดทอง
เพื่อเหตุผลโรงกรองทวดทองมีปYญหาเกี่ยวกับน้ํากรณี ที่เกิดเหตุ ทAอแตก
ไฟดับตAางๆ เราก็รีเลยน้ําจากประตูชัยมาไดB ประเด็นที่ 2 กรณีที่ประตูชัยมี
ปYญหา เราก็สามารถสAงน้ําจากโรงกรองทวดทองไปไดB ดBวยเหตุผลอันนี้จึง
เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับ ขออนุญาตกราบเรียนเบื้องตBนครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล

มีสมาชิกทAานสมาชิกสภาทAานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมAครับ

๑๐
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไมAมี ขอบคุณทAานมนตชัยครับ กระผมจะปUดอภิปราย และจะขอมติตAอ
ที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติใชBจAายเงินสะสมสํานัก
การประปา ประจํ าปN งบประมาณ 2560 จํ านวน 5,126,000.- บาท
ของสํานักการประปา ทAานสมาชิกสภาทAานใดเห็นชอบ อนุมัติญัตตินี้กรุณา
ยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทAานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 17 เสียง ครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาทAานใดไมAเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมAมีครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ทAานสมาชิกสภาเทศบาล ทAานใดงดออกเสียงกรุณายกมือ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมAมี

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปMนอันวAาในญัตติที่ 5.1 นี้ ที่ประชุมสภาแหAงนี้ใหBเห็นชอบจํานวน
17 เสียง ครับ
ญั ต ติ ที่ 5.2 ขอเสนอญั ต ติ เ รื่ อ ง ขออนุ มั ติโ อนเงิ น งบประมาณรายจA า ย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจAายรายการใหมA หมวดคAาครุภัณฑ
ประเภทครุ ภั ณฑคอมพิ ว เตอร และประเภทครุ ภัณฑสํา นั กงาน เปMน เงิ น
251,300.-บาท (สํานักการคลัง)

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญทAานเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติครับ

นายเอกรินทร& ระเบียบโอษฐ&
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับทAานประธานครับ เรียนทAานประธานสภาที่เคารพ
ทA า นสมาชิ ก ผูB ท รงเกี ย รติ ทA า นผูB เ ขB า รA ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ไดBรับมอบหมายจากทAานนายกเทศมนตรีใหBแถลงญัตติตAอ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังตAอไปนี้ครับ

๑๑

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจAาย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจAายเปMนรายการใหมA
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขBาพเจB าขอเสนอญั ตติ ขออนุ มัติโ อนเงิ นงบประมาณรายจA า ย ประจํ า ปN งบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปตั้งจAายเปMนรายการใหมA จํานวน 10 รายการ ในหมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
และครุภัณฑสํานักงาน ของสํานักการคลัง เปMนเงิน 251,300.- บาท (สองแสนหBาหมื่นหนึ่งพันสามรBอย
บาทถBวน)
โดยโอนลดจากงบประมาณรายจAายประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานงบกลาง
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ ประเภทเงินบําเหน็จลูกจBางประจํา จํานวน 251,300.- บาท (สองแสนหBาหมื่น
หนึ่งพันสามรBอยบาทถBวน)
สํานักการคลัง มีความจําเปMนตBองซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชB
บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี และการปฏิบัติงานของสํานักการคลัง เนื่องจากมีการขยายหBองทํางาน
และ มีปริมาณผูBชําระภาษีมากขึ้น
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจAายประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจAาย
เปMนรายการใหมA จํานวน 10 รายการ เปMนเงินทั้งสิ้น 251,300.- บาท (สองแสนหBาหมื่นหนึ่งพันสาม
รBอยบาทถBวน) ตามรายละเอียดแนบทBายญัตตินี้
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาดBวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สAวนทBองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกBไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขBอ 27 “การโอน
เงินงบประมาณรายจAายในหมวดคAาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกAอสรBาง ที่ทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจAายเปMนรายการใหมA ใหBเปMนอํานาจอนุมัติของสภาทBองถิ่น”
ขอไดBโปรดนําเสนอตAอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตAอไป
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ผูBเสนอ

๑๒
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทAานเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานายกเทศมนตรี
สํ า หรั บ ญั ต ติ ที่ 5.2 นี้ ทA า นสมาชิ ก ทA า นใดที่ จ ะประสงคจะอภิ ป ราย
ในญั ต ติ นี้ กรุ ณายกมื อขึ้ นครั บ ถB า หากไมA มีส มาชิ กสภาเทศบาลทA า นใด
ประสงคจะอภิปราย กระผมขอปUดอภิปรายและจะขอมติตAอที่ประชุม เรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจAาย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2560 ไป
ตั้งจAายรายการใหมA หมวดคAาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
ประเภทครุ ภัณฑสํ า นักงาน เปM น เงิ น 251,300.-บาท (สํ านั กการคลั ง)
ทAานสมาชิกสภาเทศบาลทAานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ทAานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 17 เสียง ครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีทAานสมาชิกสภาทAานใดไมAเห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมAมี ครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ทAานสมาชิกสภาทAานใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมAมี ครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปMนอันวAาในญัตติที่ 5.2 นี้ สภาแหAงนี้ใหBความเห็นชอบอนุมัติ
จํานวน 17 เสียง ตAอไปเปMน ญัตติที่ 5.3
ญัตติที่ 5.3 ขอเสนอญัต ติเรื่อง ขอเสนอญัตติเรื่ อง ขออนุมัติ จAายขาดเงิ น
สะสมเพื่อสAงคืนใหBสํานักงานทBองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 585,121.-บาท
(สํานักการคลัง)

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญทAานเอกรินทร ระเบียบโอษฐ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี แถลงญัตติตAอสภา ครับ

นายเอกรินทร& ระเบียบโอษฐ&
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับทAานประธานครับ เรียนทAานประธานสภาที่เคารพ
ทA า นสมาชิ ก สภาผูB ท รงเกี ย รติ ทA า นผูB เ ขB า รA ว มประชุ ม สภาครั บ กระผม
นายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น คร
นครศรีธรรมราช ไดBรับมอบหมายจากทAานนายกเทศมนตรีใหBแถลงญัตติตAอ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังตAอไปนี้ครับ

๑๓

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
14 มิถุนายน พ.ศ.2560
เรื่อง ขออนุมัติจAายขาดเงินสะสมเพื่อสAงคืนใหBสํานักงานทBองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขBาพเจBาขอเสนอญัตติขออนุมัติจAายขาดเงินสะสม จํานวน 585,121.- บาท (หBาแสนแปด
หมื่นหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ดบาทถBวน) เพื่อสAงคืนใหBสํานักงานทBองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดBรับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2557 เปMนจํานวนเงิน 4,005,241.- บาท (สี่ลBานหBาพันสอง
รBอยสี่สิบเอ็ดบาทถBวน) และไดBทําการเบิกจAายไปจํานวน 3,420,120.- บาท (สามลBานสี่แสนสองหมื่นหนึ่ง
รBอยยี่สิบบาทถBวน) คงเหลือยอดเงิน จํานวน 585,121.- บาท (หBาแสนแปดหมื่นหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ด
บาทถBวน) ซึ่งในปNงบประมาณ พ.ศ.2557 ฝ:ายการเงินและบัญชี สAวนบริหารงานคลัง สํานักการคลัง ไดB
โอนเงินเหลือจAาย จํานวน 585,121.- บาท (หBาแสนแปดหมื่นหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ดบาทถBวน) เขBาเปMน
เงิ น สะสมไปแลB ว เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557 เนื่ อ งจาก สํ า นั ก ตรวจเงิ น แผA น ดิ น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชไดBเขBามาทําการตรวจและตั้งขBอสังเกตจากการตรวจสอบ โดยเสนอแนะใหBเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชนําเงินเหลือจAาย จํานวน 585,121.- บาท (หBาแสนแปดหมื่นหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ดบาท
ถB ว น) สA ง คื น ใหB สํ า นั ก งานทB อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพราะถื อเปM น ลาภมิ ค วรไดB ข องเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ดังนั้น เพื่อใหBเปMนไปตามระเบียบ สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอ
อนุมัติจAายขาดเงินสะสม จํานวน 585,121.- บาท (หBาแสนแปดหมื่นหBาพันหนึ่งรBอยยี่สิบเอ็ดบาทถBวน)
ตAอสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อสAงคืนใหBสํานักงานทBองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช และรายงานใหB
สํานัก ตรวจเงินแผAนดินจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ และขอเรียนใหBทราบวAา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2560 เทศบาลฯ มีเงินสะสมที่นําไปบริหารไดB จํานวน 24,247,310.01 บาท (ยี่สิบสี่ลBานสองแสนสี่
หมื่นเจ็ดพันสามรBอยสิบบาทหนึ่งสตางค) ตามรายงานยอดเงินสะสมแนบทBายญัตตินี้
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาดBวยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสAวนทBองถิ่น พ.ศ.2547 แกBไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนAายหนี้สูญ
ขBอ 94 กรณีองคกรปกครองสAวนทBองถิ่นไดBรับเงินรายรับและตAอมามีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรไดBภายในกําหนดอายุความ ใหBองคกรปกครองสAวนทBองถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติ
ตามขBอ 95 และขBอ 96
ขBอ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามขBอ 94 ใหBตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) เหตุผลความจําเปMนในการถอนคืนเงินรายรับที่นําสAงเปMนเงินรายรับที่นําสAงแลBว
(2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวขBองอื่นๆ เชAน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจBาง คําขอ
คืนเงินคAาซื้อเอกสาร หนังสือแจBงใหBรับผิดชดใชBจากการละเมิด เปMนตBน

๑๔
ขBอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหBปฏิบัติดังนี้
(1) ขอเงินคืนภายในปNงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแลBวเห็นวAาถูกตBองใหBจAายคืนเงิน
รายรับดังกลAาว โดยตBองไดBรับอนุมัติจากผูBบริหารทBองถิ่น
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปNงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแลBวเห็นวAาถูกตBอง ใหB
องคกรปกครองสAวนทBองถิ่นจAายขาดเงินสะสมไดBโดยตBองไดBรับอนุมัติจากสภาทBองถิ่น
ขอไดBโปรดนําเสนอตAอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตAอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ผูBเสนอ

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

ขอบคุณทAานเลขานุการครับ สําหรับญัตติที่ 5.3 มีทAานสมาชิก
สภาเทศบาลทAานใดประสงคจะขออภิปรายญัตตินี้เชิญ ครับ เชิญทAาน
คํานวน โสมนิล ครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทAานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ
ในญัตตินี้ผมอยากใหB ผูBอํานวยการสํานักการคลัง มาเรียนชี้แจงวAาใชBยังไงเหลือ
ผมไมAคAอยเขBาใจเทAาไหรA ขอบคุณครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ทAานนายกครับ ทAานคํานวน โสมนิล อยากใหBทAานผูBอํานวยการ
สํานักการคลังมาเรียนชี้แจงเพิ่มเติม กับสมาชิกสภาครับ

ผศ.เชาวน&วัศ เสนพงศ&
นายกเทศมนตรี

ทAานประธานสภาที่เคารพ ผม ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศตรีนครนครศรีธรรมราช ผมเห็นชอบครับที่ทAานสมาชิกสภา ทAานคํานวน
ผูBทรงเกี ยรติ อยากทราบขBอเท็ จจริ ง ผมมั่นใจครับวAาไมAใชAทAาน สท.คํ านวน
คนเดียวที่อยากทราบอยากเห็น อยากจะไดB ยินเสียงจากผูBอํานวยการสํ านั ก
การคลัง วAาเราอยูAกันยังไงที่ใชBเงินแลBวยังมีคงเหลือ เพราะที่อื่นมักจะไมAพอกัน
แตAของเรานี่เหลือ ก็หมายความวAา ไมAวAาจะเปMนสAวนหนึ่งที่เปMนคAาอาหารเด็ก
เพราะฉะนั้นเพื่อความกระจAางแจBง และเพื่อใหBเขBาใจมากยิ่งขึ้น เห็นชอบครับ
อยากจะใหBทAานผูBอํานวยการสํานักการคลัง ทAานวชิรา ไดBชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล
นางวชิรา ยุพการนนท&
ผู*อํานวยการสํานักการคลัง

เรียนเชิญทAานผูBอํานวยการสํานักการคลังครับ
เรียนทAานประธานสภาที่เคารพ และทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ
ทA านผูB บริ หาร และผูB เขB ารA วมประชุ มทุ กทA าน ดิ ฉั นนางวชิ รา ยุ พการนนท
ผูBอํานวยการสํานักการคลัง ขอเรียนชี้แจงใหBทราบถึงญัตติดังกลAาวดังนี้นะคะ
เมื่อ งบประมาณ 2559, 2558, 2557, 2556, เดิมนี้เทศบาลไดBรับเงิน
จัดสรร เขาเรียกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค เมื่อเรารับเงินมาแลBวเราจะใชB

๑๕
จAาย ไมAเกี่ยวกับเทศบัญญัติเรานําเขBาสภาที่เราตั้งไวB เมื่อเรารับมาแลBวเราตั้ง
เปMนเงินฝาก เงินอุดหนุนอุดหนุนระบุวัตถุประสงคเพื่อจAายเปMนเงินเดือนครูเด็ก
เล็ก หลังจากนั้นในปN 2556, 2557, 2558, 2559 ก็เปMนเงินฝากมาตลอด
ปรากฏวAาในปN 2557 ทางสAวนกลางไดBสAงเงินจัดสรรมาใหBกับเรา ปรากฏวAา มี
รายรับสูงกวAารายจAาย อยูA 585,000 บาท แตAกAอนหนBานั้นนะคะ เขาก็มี
หนั งสื อสA งเงิ นใหB สA งคื นเงิ นของเบี้ ยผูB สู งอายุ วA าถB าเงิ นเหลื อจA ายใหB สA งคื น
สํานักงานจังหวัดนะคะ แตAเงินศูนยเด็กเล็กนั้นไมAมีหนังสือสั่งการ วAาใหBสAงคืน
สํานักงานตรวจเงินแผAนดินไดBเขBามาตรวจเมื่อปNงบประมาณ พ.ศ.2558 ก็ตั้ง
ขBอสังเกตวAา ในเมื่อเงินระบุวัตถุประสงคอื่นๆ สAงคืน ก็ใหBเทศบาลสAงคืนเงินตัว
นี้ดBวย ซึ่งในขณะนั้น ในระบบทางบัญชีสํานักการคลัง เงินที่เหลือจAายไดBโอน
เงิ นเขB าไปเปM นเงิ นสะสมทั้ งหมด จะยกมาใชB ในปN งบประมาณถั ดไปไมA ไดB
ทางสํานักการคลังก็ไดBโอนเงินตามระบบบัญชี เขBาไปเปMนเงินสะสม เงินสะสม
ตัวนี้ก็คือเงินฝากธนาคารที่ยังเหลืออยูAนะคะ เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผAนดิน
เขB า มาตรวจก็ ติ ง วA าในเมื่ อ เบี้ ย ผูB สู งอายุ นั้ น มี ห นั ง สื อสั่ ง การมา เงิ น ระบุ
วัตถุประสงคอื่นๆ ก็ใหBถือปฏิบัติเชAนเดียวกัน ก็ไดBนําเรียนกับสํานักงานตรวจ
เงิ นแผA นดิ นแลB ววA า เมื่ อเราไดB นํ าเงิ นเขB าเปM นเงิ นสะสมแลB ว เราก็ จะตB องขอ
อนุมัติจAายขาดเงินสะสมจากสภา เพื่อใหBเปMนไปตามระเบียบ หรือลาภที่มิควร
ไดBของทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และในการคืนครั้งนี้เราไมAตBองเสีย
ดอกเบี้ย ปกติถBาคําสั่งศาลเราจะตBองเสียดอกเบี้ย รBอยละ 7.5 แตAวAาเมื่อเปMน
ทางระบบบัญชี กับเงินจัดสรรที่สAงมา เราก็จะคืนตามยอดที่เราไดBโอนเงินเขBา
เปM นเงิ นสะสมแลB วเทA านั้น ในปN งบประมาณ 2560 ที่ ผA านมา ทA านสมาชิ ก
สังเกตนะคะวAา เงินเดือนครู เงินชAวยเหลือเด็กเล็ก เงินผูBชAวยครูเด็กเล็ก เงิน
เบี้ยผูBสูงอายุ เบี้ยผูBพิการ ไดBเขBามา เขาเรียกวAาเงินอุดหนุนทั่วไป เลือกทําตาม
ภารกิจของเทศบาล เงินเมื่อกAอนหนBานี้นั้น จะเปMนเงินกําหนดวัตถุประสงค ใน
ปN 2560 ถBาเราใชBจAายมีเงินเหลือก็จะตกไปเปMนเงินสะสมโดยอัตโนมัติ ไมAตBอง
คืนแตAถBาเงินขาดเทศบาลจะตBองนําเงินรายไดBมาใชBจAาย เพื่อใชBจAายใหBกับเบี้ย
ที่ ขาดนะคะ เชA นถB าเขาโอนเงิ นครู ศู นยเด็ กเล็ กมาขาด เทศบาลก็ จะตB อง
รับผิดชอบ แตAถBาโอนมาเกินก็ใหBตกเปMนเงินรายไดBของเทศบาล ซึ่งเริ่มตั้งแตAปN
2560 เปMนตBนไป คะ ก็ขอนําเรียนใหBทAานสมาชิกสภาไดBทราบคะ ขอบคุณคะ
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ มีทAานสมาชิกสภาทAานใด เรียนเชิญทAานคํานวน
โสมนิลครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทAานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ
ผมคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ผอ.คลัง ชี้แจงก็พอจะ
เขBาใจในการเบิกจAายของทางราชการ แตAทีนี้ที่ผมถามเนี่ยคือเงินที่เราใชBเหลือ
เงินศูนยเด็กเล็ก อยากใหB ผอ.สํานักศึกษา มาชAวยตอบหนAอยครับ วAาเงินก็
ไมAใชAมาก เราใชBยังไงถึงเหลือ อยากใหB ผอ.สํานักการศึกษาตอบครับ พี่นBอง
ประชาชนจะไดBเขBาใจ และรับทราบดBวย ขอบคุณครับ

๑๖
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล
ผศ.เชาวน&วัศ เสนพงศ&
นายกเทศมนตรี

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทAานนายกครับ
ทAานประธานสภาที่เคารพ ผมผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับก็ตัวแทนสํานักการศึกษาวันนี้มีใครสAงตัวแทน
ที่ประชุมแทนหรือมีใครพอทราบเรื่องนี้ ซึ่งขBาราชการประจําทAานปลัดคงจะรูB
ทุกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ระเบียบตAางๆ เชิญทAานปลัดครับ แทนทAาน
ผอ.สมหวัง ซึ่งทราบวAาติดประชุมเรื่องลูกเสือ อยูAที่ชั้น 4 ครับ ขอบคุณมาก
ครับทAานประธาน
เชิญทAานปลัดเทศบาล นะครับ

นายประจักษ& ทองบัว
ปลัดเทศบาล

กราบเรียนทAานประธานสภา ทAานสมาชิกสภา และผูBเขBารAวมประชุม
ทุกทAานครับ ตามที่ญัตติดังกลAาวนะครับ เปMนเงินเดือน หมวดเงินเดือนของครู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นะครับ ไมAไดBเปMนเงินของนม หรือเงินอาหารกลางวัน ซึ่ง
เปMนเงินเดือนที่เหลือจAาย ที่เขาระบุวAาถBาเหลือจAายตBองสAงคืนสํานักงานทBองถิ่น
จังหวัด นะครั บ เราก็ถือปฏิบั ติตามระเบียบนะครั บ คนละหมวดกับเงิ นนม
และอาหารกลางวัน เรียนเพื่อทราบครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็ชัดเจน โปรAงใสดีนะครับ เปMนเงินเหลือจAายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินเดือนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของปNงบประมาณ 2557 มีทAาน
สมาชิ ก สภาเทศบาลทA า นใดประสงคจะอภิ ป รายหรื อสอบถามเพิ่ ม เติ ม
หรือไมAครับ เมื่อไมAมีทAานสมาชิกสภาเทศบาลทAานใดประสงคจะอภิปราย
กระผมจะไดBขอปUดการอภิปราย และจะขอมติตAอที่ประชุมสภาแหAงนี้ จะไดB
ขอมติตAอที่ประชุมสมาชิกสภา เรื่อง ขออนุมัติจAายขาดเงินสะสมเพื่อสAงคืน
ใหBสํานักงานทBองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 585,121.-บาท (สํานักการ
คลัง) ทAานสมาชิกสภาเทศบาลทAานใด เห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณายก
มือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ทAานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 17 เสียง ครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ทAานสมาชิกทAานใดไมAเห็นชอบกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมAมีครับ

๑๗
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ทAานสมาชิกสภาทAานใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง ไมAมี ครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เปMนอันวAาญัตติที่ 5.3 นี้ที่ประชุมผAานความเห็นชอบอนุมัติ จํานวน
17 เสียงครับ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ*ามี)

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทAานใดประสงคจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไมAครับ
เชิญทAานเลขานุการสภา ทAานประสิทธิ์ วงศพิศาล ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทAานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูBทรงเกียรติ
ทAานผูBบริหารและผูBเขBารAวมประชุมทุกทAาน กระผมประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต 4 ครับ กAอนอื่นก็ตBองขอชื่นชมและ
แสดงความยิ นดี กั นทA านนายก และก็ ที มบริ หารสํ านั กการประปาทุ กทA าน
ที่น้ําประปาในปYจจุบันนี้ที่ดีขึ้นอยAางผิดหูผิดตา ผมเองมีความสุขกับการเขBา
หBองน้ําเปMนอยAางมาก และก็ลดภาระการถูหBองน้ําผมลงไปเยอะ ผมวAาในรอบ
สามสี่สิบปNที่ผAานมาน้ําประปาเราไมAเคยใสอยAางนี้มากAอน ผมวAาน้ําประปาของ
เรามีคุณภาพใกลBเคียงกับน้ําของการประปาสAวนภูมิภาค ถึงแมBจะขุAนบBางแตAไมA
เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะใสเปMนปกติ จะมีเสียงบAนอยูAบBางก็คือที่ทAานขอปรับคAาน้ํา
แตAเสียงบAนนี้ก็หมดไปครับ เพราะความใสของน้ําไปกลบไดB และผมขอชมเชย
ทAานที่ทAานตัดสินใจดBวยตัวทAานเองทําประกาศปรับอัตราคAาน้ํา ซึ่งทุกคนก็เห็น
ดBวย ซึ่งถBาวันนั้นทAานทําเปMนเทศบัญญัติเขBาสภา สภาก็ใหBความเห็นชอบอยูA
แลBว เพราะเราก็เห็นความจําเปMนของสํานักการประปา ที่บริหารกิจการมาโดย
ไมAมีกําไร จนปYจจุบันนี้ก็ดีวันดีคืนนะครับทAาน เสียงบAนเหลAานี้มันก็เงียบไป
ตรงนี้ตBองขอชื่นชมทAานวAา ที่ทAานบริหารจัดการไดBอยAางดี สําหรับทAานผูBฟYงถBา
มีขุAนอะไรอยูAบB างก็ ไดBแจB งครั บ อยAาบA นอยูAฝ: ายเดี ยว สํานั กการประปาเขามี
หนAวย BEST ที่สามารถไปบริการไดB 24 ชั่วโมง หรือทAอแตกอะไรก็ตามเขาก็
จะทําทันที แตAก็มีเสียงบAนอยูAอีกจากสถานศึกษา ผมขอนําเรียนปรึกษาทAาน
ประธานสภาวAาในเรื่องนี้ถBาทAานแบAงผูBใชBน้ําออกเปMนกลุAมก็จะเปMนประโยชน
อยAางยิ่ง แตAอยAางไรก็ตามคAาน้ําที่ทAานปรับขึ้น ก็ยังถูกกวAานครหลวงและการ
ประปาสAวนภูมิภาคมากครับ แตAผมเคยเปMนผูBบริหารสถานศึกษามากAอน และ
ทAานนายกก็เปMนมากAอน ทAานก็ทราบดีวAา สถานศึกษาทุกสังกัด ไมAวAาภาครัฐ
เทศบาล หรือเอกชน เขาคงไมAสามารถหาเงินพิเศษมาจากที่อื่นๆ ไดB ถBาหาก็
มันจะเปMนเรื่องเหมือนขAาวดัง เหมือนกับโรงเรียนในกรุงเทพอีกแหละครับ มัน
ก็ลําบากใจ มันก็อึดอัด อยAางบางโรงเรียนที่ผมเปMนคณะกรรมการสถานศึกษา

๑๘
อยูA เปMนสถานศึกษาขนาดใหญA ใชBน้ําตั้งแตA 400 หนAวยขึ้นไป ซึ่งมันก็มีไมAกี่
โรงนะครับในเขตเทศบาล วAาเขาหนักมาก และโรงเรียนที่ผมเปMนกรรมการอยูA
เขาก็บAนกันครับ วAาคAาสาธารณูปโภค ตอนนี้คAาไฟก็ไมAพออยูAแลBว มาเจอคAาน้ํา
อีกวันนั้นผมเขBารAวมประชุม ทAานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ถามวAา
คุณทํางบประมาณคAาสาธารณูปโภค แคA 6 เดือน แลBว 6 เดือนหลังคุณจะใชB
อะไร เขาบอกวAาไปตายเอาดาบหนBา ถBามีคนบริจาคจะไดBใชBไฟ หรือน้ํา ถBาไมAมี
ก็คงสิ้นบุ ญนะครับ ความจริ งในการทํ างบประมาณประจํ าปNตB องทํ าทั้ง 12
เดือน เขาบอกวAาถBาไปลดตรงนั้นตรงนี้ มันก็จะกระทบตAอคุณภาพของการจัด
การศึกษาอีก มันก็ทําไมAไดBอีกครับ ฉะนั้นในความคิดสAวนตัวผม ใครAเรียนทAาน
ประธาน เพื่อขอความเมตตาจากทAานนายก ใหBพิจารณาทบทวนอัตราคAาน้ํา
สําหรับสถานศึกษาทุกสังกัด เพราะแมBแตAภาษีเงินไดB สถานศึกษาก็ไมAตBองจAาย
รวมทั้ งสถานศึ กษาเอกชนดB วย ไมA เหมื อนองคกรอื่ น เพราะรั ฐสA งเสริ มและ
สนับสนุนใหBมีการบริหารจัดการศึกษาใหBมีคุณภาพ มาชAวยชาติกันหรือถBาทAาน
จะพิจารณาทบทวนเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญAที่ใชBน้ําตั้งแตA 400 หนAวย
ขึ้ น ไป ก็ ค งจะไมA ก ระทบอะไรเทA า ไหรA สA ว นอื่ น ก็ ค งไมA รB อ งเรี ย นอะไร
ยิ่ งโรงเรี ยนเอกชนที่ เปM นมู ลนิ ธิ ไมA สามารถเก็ บเงิ นอื่ นๆไดB เลยนอกจากเงิ น
อุดหนุนรายหัวที่รัฐจัดใหB มันก็ไมAคAอยจะพอนะครับทAานประธาน ตรงนี้ถBาทAาน
นายกไดBพิจารณาทบทวนก็จะเปMนประโยชนอยAางยิ่งตAอการศึกษาของเรานะ
ครับ แตAถBาทAานยืนยันในหลักการเดิมก็ไมAเปMนไร ก็ตBองดิ้นรนกันตAอไป ผมเอง
เปMนกรรมการสถานศึกษา ก็คงจะตBองเดือดรBอนกันตามลําดับ ก็ตBองเรี่ยไรพวก
ผมนะครับ ฉะนั้นตAอไปกรรมการสถานศึกษาขนาดใหญAคงหายากครับ ใครก็
ไมAอยากเปMน ตรงนี้กระผมขอเรียนปรึกษานะครับทAานประธานที่เคารพ ไมAใชA
วAาทําอะไรโดยพละการของผมเองนะครับ และในสAวนตรงนี้ผมขอชมเชยดBวย
จริงใจเลยครับ วAาน้ําของเรานี้ดีวันดีคืนครับ และถBาเปMนไปไดBถBาทAานจะปรับ
อีกขอใหBแจBงลAวงหนBานิดหนึ่งครับ ในใบเสร็จวAาเราจะปรับปNนั้นปNนี้ เพราะ
เทียบคุณภาพน้ําแลBวกับภูมิภาคใกลBเคียงแลBวนะครับ ใสมาก ใสมากครับ ผม
ขอแสดงความยินดีกับสํานักการประปาดBวยครับ เพื่อนสมาชิกก็คงเห็นดBวย
สAวนที่ยังขุAนอยูAบBางก็โดยเหตุผลบางประการ ผมเคยเจอมีอยูAเคสหนึ่งเขามาแจBง
วAาน้ําไมAไหล ทําไมเปMนอยAางนั้น ประปาเขาก็ไปดูปรากฏวAากBอนหินเขBาไปอุด
อยูAในทAอน้ําครับ เปMนไปไดBครับเพราะตอนที่ทAอแตกหินเขBาไป เขาเอาหินออก
น้ําก็ไหล อันนี้ผมฝากเรียนทAานประธานเปMนขBอคิด ถBาทAานไดBทบทวนก็เปMนสิ่ง
ที่ดีนะครับ ขอบคุณครับ
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ครับก็เปMนขBอเสนอของทAานประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 4 ก็เปMนขBอเสนอที่ดี ไมAใหBเปMนที่เดือดรBอนของสถานศึกษาตAางๆในเขต
เทศบาล มีสมาชิกทAานอื่นจะประสงคอภิปรายหรือไมAครับ ทAานคํานวน
โสมนิล นะครับ

๑๙
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทAานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ
ผมคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 ก็ขอ
ชื่นชมเรื่องน้ํา แตAที่ผมอยากใหBชี้แจงจาก ผอ.ประปา เพราะวAาทราบวAา จริง
เท็จอยAางไร ใหBพูดใหBประชาชนไดBยิ นวAา ถBาใชBน้ําไมAเกิ น 20 หนA วย ฟรีจริ ง
หรือไมA จริงเท็จอยAางไร ถBามันไปขึ้นไปขึ้นตอนกี่หนAวยความจริง ถBาไมAเกิน 20
หนAวยเราจะไดBออกประกาศใหBประชาชนทราบ ไดBชAวยกันประหยัดน้ํา จริงเท็จ
อยAางไร ผมขอใหB ผอ.ประปา ชี้แจงดBวยครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

เกี่ยวกับเรื่องของระบบประปา สมาชิกทAานใดมีความเห็นเพิ่มเติม
จากทAานคํานวน โสมนิลหรือไมAครับ ถBาไมAมี ทAานนายกครับ ทAานคํานวน
อยากใหBมีการชี้แจงเรื่องคAาน้ําประปา ใหBกับทAานสมาชิกและพี่นBองประชาชน
ไดBรับทราบ เชิญครับ

ผศ.เชาวน&วัศ เสนพงศ&
นายกเทศมนตรี

ทAานประธานสภาที่เคารพ ทAานสมาชิกสภาผูBทรงเกียรติ กระผม
ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
ทA า น สท.ประสิ ทธิ์ สท.คํ า นวน ปY ญ หาเรื่ อ งน้ํ า ประปานี้ เ ปM น ปY ญ หาที่
หมักหมม ที่มายาวนานพอๆ กับขยะ อาจจะนานกวAาขยะดBวยซ้ําไป เราก็
มาแกB ไขกั น ปรั บ จุ ด อA อนแตA ล ะจุ ด มาถึ งวั น นี้ ก็ส าหั ส พอสมควร กวA า จะ
มาถึงจุดนี้ไดB เพราะวAาเราเปMนองคกรที่ไมAเคยคิดคBากําไรใหBมาก เพียงแตAวAา
ทําอยAางไรใหBอยูAไดB แตAประปาทุกวันนี้เราขาดทุนเดือนละเปMนลBาน สาเหตุ
มาจากคAาน้ําประปาที่ถูกที่สุด และเราก็ไมAมีเงินอุดหนุนพิเศษอะไรทั้งสิ้น
นอกจากเก็บรายไดBจากคAาน้ําประปา ประเด็นที่สองหนี้สินที่เราจะตBองจAาย
ไมAใชAชุดผมนะครับ เปMนชุดกAอนจากผม ไมAใชAชุดพวกเราที่นั่งกันอยูAทุกวันนี้
หลายรBอยลBาน กูBมาก็ตBองผAอนไป ผมก็จนปYญญาทํายังไงจะปรับปรุงใหBดีขึ้น
แตAไมAสามารถแกBไดB แบงคไมAใหBกูBแลBว ของเกAายังไมAคืนจะไปกูBของใหมAไดB
อยAางไร ไดBหาหรือกับ ผอ.สํานักการคลัง ผอ.สํานักการประปา กับหัวหนBา
สAวนทุกสAวน ในการบริหารจัดการ เพราะเราประชุมกันทุกวันพุธ วAาจะทํา
อยAางไรไมAใหBเกิดปYญหามากนัก แมBจะซื้อทAอประปาอยAางดี 4 เมนต 4 มุม
เมือง สี่เขตก็ยังไมAมีปYญญาซื้อ จําเปMนตBองขอรBองไปยังจังหวัด ขอรBองไปยัง
รั ฐ บาลขอเงิ น อุ ด หนุ น นะครั บ วั น นี้ พู ด ใหB ทA า นฟY ง ที ล ะประเด็ น ครั บ วA า
ในเรื่องสถานศึกษานั้นผมเห็นใจครับ แตAสถานศึกษาก็ใหBเห็นใจเทศบาล
ดBวยครับวันนี้เราลําบากจริงๆ ถBาเราพอปลดหนี้ปลดสินกันไปไดBบBาง เลี้ยง
ตัวเองไปไดBบBาง ผมวAาเราก็จะนําเขBาสูAคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ไมAมีปYญหา
ครับสิ่งไหนที่ พวกผมทําไดB คณะกรรมการทําไดB ชAวยไดBเราชAวยกัน ผมมี
คณะกรรมการหนึ่งชุดประกอบไปดBวยปลัดเทศบาลและก็ ผอ.สํานัก ผอ.
กอง ชAวยกันคิดเรื่องนี้ ผมไมAไดBนิ่งนอนใจ และสิ่งที่จะตอบ ในตอนนี้ที่เรา
ลํ า บากมา สท.คํ า นวน แนA น อนครั บ ในสA ว นที่ ใ ชB ไ มA เ กิ น 20 ไมA ขึ้ น ไมA
กระดุกกระดิกเลยเรื่องคAาใชBจAาย ผมบอกกับทAานวAาเราขึ้นเพียงเล็กนBอย
อยAาพูดวAาขึ้นเลย เราปรับราคา เราชAวยกันเพื่อใหBการประปาเทศบาลของ
เราอยูAไดB เพื่ออไมAใหBมีหนี้สินลBนพBนตัว วันนั้นเราคงไดBชAวยกันใหBเทศบาล

๒๐
ของเราอยูAไดB และก็น้ําที่สะอาดขึ้นเราก็ไดBชAวยกัน คุณดิเรกฤทธิ์ มาชAวยเรา
6 7 เดือน ทAานก็กลับไป คุณมนตชัยก็ไดBมาชAวยตAอตอนหลัง เราไดBทAาน
รองนายกที่เอาจริงเอาจัง นั่งดูงานอยูAสี่ปNหBาปNเลยมารับผิดชอบเรื่องงาน
ประปา ก็ไดBศึกษาทAานไมAไดBนิ่งเฉย ครับวันนั้นทAานเปMนเลขาอยูA มาบอกผม
พยายามศึกษาถBาทําไดBมาบอกผม ผมก็ใหBทําเลย เพราะทุกคนทําไดB ผมเชื่อ
วAา ทุ กคนทํ าไดB เพี ย งแตA วA า ยั งไมA ถึงเวลาเทA า นั้ น เอง นี่ คือสิ่ งที่มีผ ลสํ า เร็ จ
จนถึงทุกวันนี้ ตBองขอขอบคุณทAาน สท. ทั้งสองทAานนะครับ และก็หลายๆ
ทA า น ประธานชุ ม ชนหลายๆ ชุ ม ชนน้ํ า ก็ ใ สขึ้ น ดี ขึ้ น ครั บ เราก็ พ ยายาม
ปรับปรุงไปเรื่อย และก็นอกจากนั้นเราไดBรับเงินอุดหนุนงบประมาณของ
จังหวั ด 140 ลB าน โดยที่ งบประมาณเหลA านั้นเปMนของจังหวัด แตAเ ราไดB
เฉพาะเนื้ องานตั ว งานก็ คือทA อ เขาประกวดราคากั น ที่ ทBองถิ่ น ที่ จั งหวั ด
ในวันที่ 9 นี้ก็เสร็จทุกกระบวนงาน ไดBผูBรับจBางเปMนเรื่องของจังหวัดครับ
ผูBรับจBางทําเสร็จก็ไปเบิกกันที่โนAนครับ ไมAไดBเกี่ยวอะไรกับเรา แบบเดียวกัน
คลB า ยๆ กั บ ที่ ศ าลหลั ก เมื อ งครั บ เราไมA ไ ดB ถื อ เงิ น เลย เราไดB เ นื้ อ งาน
เพราะฉะนั้นใหBพี่นBองประชาชนที่อยูAทางบBานไดBเขBาใจจุดนี้ดBวย ผมเชื่อวAา
140 ลB า นนั้ น สามารถเปลี่ ย นทA อเมนตไดB แนA น อนภายในหนึ่ งปN นี้ และก็
เหลือจากซอยตAางๆ วันนี้ก็บอกกับทAานประธาน และก็สมาชิกสภาผูBทรง
เกียรติ วAาทางประปา กับสํานักการชAาง รAวมมือกันสํารวจถนนหนทางตAอไป
วAา ซอยไหน หรือถนนไหน ที่ประปาชํารุด หรือถนนชํารุด นานแลBวก็จะไดB
ทําคูAกัน โดยไมAตBองขุดแลBวขุดอีก ทําถนนเสร็จแลBวมาขุดประปา แลBวก็ทํา
ถนนอีกมันจะเสียเวลา ก็วันนี้สํานักการชAางกับสํานักการประปาจับมือกัน
แกBปYญหาสิ่งเหลAานี้จะไดBสมบูรณทุกประการ เปMนการแบAงเบาภาระ คูAที่มัน
ไมAสัมพันธกัน มียี่สิบกวAาซอย 20 ที่ทําการสํารวจ และคงจะสําเร็จอีก
หลายสิบซอย และจะทําการสํารวจไปเรื่อยๆ ไมAวAาจะเปMนถนนเสBนใหญAหรือ
ตามซอยตAางๆ ครับ ตBองขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งวAา 20 หนAวยที่สท.คํานวน
ถามมานั้นไมAกระทบครับ และก็ถBาใครใชBไมAถึงก็ไมAเดือดรBอนครับ แตAถBาพอ
เทศบาลของเราอยูAไดB มีสภาพคลAองดีขึ้นกวAาเดิม โดยที่ไมAหวังกําไร สิ่งนั้น
คAอยพิจารณาตามรายละเอียดตามสัดสAวนของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง แตA
ผมก็ไมAไดBนิ่งนอนใจ จะนําเขBาหารือใหB และผมเชื่อมั่นวAาทางสํานักการคลัง
และการคลั ง ของสํ า นั ก การประปา ก็ จ ะสามารถชี้ แจงสภาพคลA องของ
เทศบาลไดBภายในไมAกี่เดือนขBางหนBา วAาเปMนผลอยAางไร สิ่งที่ผมภูมิใจคือเรา
ทําเพื่อเทศบาลของเราทุ กคน ไมA วAาจะเปM น สท. ผูBบริ หาร หรื อพนั กงาน
เทศบาลของเราทุกทAาน ขอบคุณมากครับทAานประธานครับ
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทAานนายกเทศมนตรี มีทAานสมาชิกสภาทAานใดจะอภิปราย
ในเรื่ องอื่ น ๆหรื อไมA ครั บ เมื่ อไมA มีในวั นนี้ เราไดB มีการประชุ มสภาเทศบาล
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปN พ.ศ. 2560 ในวันจันทร
ที่ 26 มิถุนายน 2560 ครบตามระเบียบวาระการประชุมเรียบรBอยแลBว
ถื อวA า เปM น ประโยชนอยA า งยิ่ งใหB กับ เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ทั้ งขB อ

๒๑
ซักถามของสมาชิกตAางๆ ก็ไดBขBอกระจAางทุกเรื่องแลBว เมื่อครบระเบียบวาระ
การประชุมแลBวผมขอปUดอภิปราย ขอปUดประชุมครับ ขอบคุณครับ
ป6ดประชุม 11.10 น.

