รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห*องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
---------------------------------------------------------------

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

ประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู*ไม4มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายธีระวัฒน คงสําราญ
นายภูริทัต รัตนพาหุ
นายวิฑูรย หัสภาคย
นายสรพงษ คงสําราญ
นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผู*เข*าร4วมประชุม
ผู*บริหารเทศบาล
1. นายพงศสินธุ เสนพงศ
2.
3.
4.
5.
6.

นายไสว เขียวจันทร
นายมนัส พงศยี่หล>า
นายธํารงค แรกคํานวน
นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ

หัวหน*าส4วนราชการและเจ*าหน*าที่ผู*ที่เกี่ยวข*อง
1. นายประจักษ ทองบัว
2. นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
3. นายชิษณุพงศ สุวรรณ
4. นายสนิท พรหมสุภา
5. นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ
6. นางวชิรา ยุพการนนท
7. นายยงยุทธ เหลBาเจริญเกียรติ
8. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
9. นายสมพร กาญจนโสภาค
10. นางอรนงค ชูลําภู
11. นางสาวจิราภรณ แก>วปาน
12. นางจิตรา มะโนสงค
13. นายมนตชัย บุตรมะรัถยา
14. นางอรนุช ชัยยะวิริยะ
15. นายสัญชาย ชาตรีทัพ
16. นายสมคิด รักสนิท
17. นางเกศแก>ว ศิริวัฒน
18. นายพลวัต รุจิระยรรยง
19. นายจรัญ ทิพยสิทธิ์
20. นางสาวจินตนา เกรียงเดช
21. นางขนิษฐา จันทวาศ
22. นางสาวมลิดา วัดศรี
23. นายยัสถะ พลมี
24. นายสหัส พรหมแก>ว
25. นางสาวนภัทรสร สําแดงสาร
26. นางสมจิตร มาศพงศ
27. นางสาวสุดา เสมอสา
28. นางสาวกรกนก คล>ายจินดา

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผู>อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู>อํานวยการสํานักการคลัง
รักษาราชการแทน หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล
ผู>อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม
ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู>จัดการสถานธนานุบาล
ผู>อํานวยการสBวนควบคุมการกBอสร>างฯ
ผู>อํานวยการสBวนการผลิต
ผู>อํานวยการสBวนการบริหารการศึกษา
หัวหน>าฝFายรักษาความสงบ
หัวหน>าฝFายอํานวยการ
หัวหน>าฝFายสBงเสริมการทBองเที่ยว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนงานชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจ>าหน>าที่ธุรการ
เจ>าหน>าที่ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ>าพนักงานปGองกันฯชํานาญงาน
เจ>าหน>าที่ธุรการ
เจ>าหน>าที่ธุรการ
เจ>าหน>าที่ธุรการ
เจ>าหน>าที่ธุรการ

29. นางศรีไพร อมรการ
30. นางสาวรตนพร ทองขาว
31. นางสาวรุBงฤดี จันทรปรีดา
32. นางสาวรรณดี ทองศิริ
33. นางสาวธนกมล นิตยวิมล
34. นางสาวกิตติยา ระหังภัย
35. นายอธิพงศ สิงหบํารุง
36. นายวุฒิศักดิ์ สมเชื้อ
37. นายปฐมพงศ วิชิตวรคุณ
38. นายมณทัพ ปวัตร
39. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี
40. นางสาวสุกัญญา ละหมาด

ลูกจ>างประจํา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

เป6ดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนทBาน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ทBานเลขานายกเทศมนตรี และเพื่อนสมาชิกสภา ทBานผู>บริหาร ผู>เข>ารBวมการ
ประชุ ม ทุ ก ทB า น วั น นี้ เ ปJ น การประชุ ม สภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
สมั ย สามัญ สมั ยแรก ประจํ า ปK พ.ศ. 2561 ขณะนี้ ส มาชิกสภาเทศบาล
มาประชุ ม ครบองคประชุ ม ขอเรี ย นเชิ ญ ทB า นประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตBอไป ขอเรียนเชิญครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เรียนทBานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
สมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกทBาน และผู>เข>ารBวมประชุมสภาเทศบาล
วันนี้เปJนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจํ า ปK พ.ศ.2561 สมาชิ ก สภาเทศบาลมาประชุ ม ขณะนี้ 16 ทB า น
มีลากิจ 3 ทBาน ผมจะเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
1.1 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทBานเข>ารBวมกิจกรรมแหBผ>าขึ้นธาตุ เนื่องในวัน
มาฆบูชา วันที่ 1 มีนาคม 2561
1.2 เรื่องผลการติดตามการแก>ไขปNญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นําเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ
สมั ย ที่ 1 ประจํ า ปK พ.ศ. 2561 ประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทรที่ 22 มกราคม 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห>องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
สมาชิกสภาเทศบาลทBานใดจะแก>ไขเพิ่มเติมหรือไมBครับ ถ>ามีก็ขอเรียนเชิญ
ได>โปรดยกมือครับ
ถ> า ไมB มี ก ระผมขอปP ด การอภิ ป ราย และจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในการรั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปK
พ.ศ.2561 ประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทรที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห>องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ทBานสมาชิกสภาเทศบาล
ทBานใดเห็นชอบรายงานการประชุมขอได>โปรดยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกครบองคประชุม รับรอง จํานวน 15 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบรับรอง จํานวน 15 ทBาน มีสมาชิกสาภาเทศบาลทBานใด
ไมBเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 ทBาน ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 ทBาน คือทBานปรานม นะครับ เปJนอันวBาสภาเทศบาล
รับรองนะครับ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2561 แต4ละสมัย
และแต4 ล ะสมั ย มี กํ า หนดกี่ วั น และกํ า หนดวั น เริ่ ม ประชุ ม สมั ย สามั ญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2562 และมีกําหนดกี่วัน

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

การกําหนดจะมี 2 ชBวง ชBวงแรกกําหนดประชุมสมัยสามัญ ประจําปK
2561 ชBวงที่ 2 กําหนดวันประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําปK พ.ศ. 2562
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอกําหนดวันประชุมในแตBละสมัย

นายจักรพันธุ& จันทร&เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพกระผมนายจักรพันธุ จันทรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 ขอเสนอวันกําหนดสมั ย
ประชุม ประจําปK พ.ศ. 2561
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแตB 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแตB 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแตB 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน
4. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแตB 1 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2562 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู>รับรองตามที่ทBานจักรพันธุ เสนอด>วยครับ
ทBานเลขาสภาฯ ต>องบอกชื่อหรือไมB

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ต>องบอกชื่อครับ กระผมจดบันทึกเรียบร>อยแล>ว
ผู>รับรองคนที่ 1 นายคํานวน โสมนิล
ผู>รับรองคนที่ 2 นายชัยยันต บุญเทียม

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทBานใดเสนอเปJนอยBางอื่น หรือไมBครับ ถ>าไมBมีกระผม
จะขอมติที่ประชุมนะครับ ตามที่ทBานจักรพันธุ จันทรเขียว ได>เสนอ กําหนด
วันสมัยประชุม
1. สมัยสามัญ ประจําปK พ.ศ. 2561 ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปK
พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแตB 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแตB 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปK พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแตB 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแตB 1 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2561 มีกําหนดไมBเกิน 30 วัน ทBานสมาชิกสภาทBานใดเห็นชอบ
กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาฯ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม เห็นชอบ
จํานวน 16 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เปJนอันวBาเห็นชอบเอกฉันทนะครับ ผมจะพูดเลBนๆ นะครับ
2561 เราอาจจะไมBเลือกตั้ง 2562 เลือกตั้งแนBๆ ตอนนี้เรากําหนดสมั ย
ประชุ ม ลB ว งหน> า หวั ง วB า ทุ ก ทB า นคงจะกลั บ มาครบนะครั บ หลั ง จากการ
เลือกตั้ง เพราะมันเอาแนBนอนไมBได>กับการเลือกตั้งของประชาชน บทที่เขา
ชอบเขาก็ชอบ ถ>าเขาไมBชอบเขาก็ไมBชอบ เพราะฉะนั้นทําดีนะครับทําดีแล>ว
ทB า นจะได> กลั บ มาแนB น อน ขอให> ทุกทB า นโชคดี ขB า วก็ ออกมาหลายกระแส
วBากลางปK พ.ศ. 2561 บ>าง ปK พ.ศ. 2562 บ>าง แตBนักการเมืองต>องพร>อม
สําหรั บการเลือกตั้งทุกวิน าที ผมเลื อกตั้ งครั้งแรกปK พ.ศ. 2528 อยูB ในวง
การเมืองมาตลอด นับกิโลที่เดินผมวBาเปJนหมื่นแล>วครับ ผมไมBชอบอยูBบ>าน
ชอบปNRนจักรยานกับเดิน รถยนตขับน>อยยกเว>นมาธุระในเมืองจริงๆ เวลาเดิน
หรือปNRนจักรยานเขาเรียกเราได>ยิน รถยนตไมBได>ยินหรอกครับ ผมอวยพรให>
ทุ กคนได> กลั บ มาครบนะครั บ ผมเองปK นี้ อายุ ยB า งเข> า หกสิ บ ห> า ชั กจะแกB ขึ้ น

ทุกวัน เปJน ส.ท. ตั้งแตBอายุสามสิบ ครึ่งชีวิตกวBาๆ เว>นวรรคครั้งหนึ่ง เชิญครับ
ทBานรองวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครูBทBานประธานสภาบอกวBา
การประชุมขอให>รวบรัด เพราะฉะนั้นผมขอให>เข>าประเด็นขอให>เข>าสูBระเบียบ
วาระที่ 4 ครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

พอดีผมพูดให>เด็กๆ ฟNงนิดหนึ่ง โอเคครับตBอไปเปJนระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง กระทู*ถาม
กระทู* ถ ามที่ 1 เรื่ อง การวางทB อเมน งบอุ ด หนุ น ของผู> วB า ราชการจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช (นายคํานวน โสมนิล)
เชิญทBาน คํานวน โสมนิล อBานกระทู> ครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกที่รักทุกทBานครับ
ผมคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 ในวันนี้
ผมตั้งกระทู>ถามเรื่องการวางทBอเมนประปางบอุดหนุนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช กBอนจะตั้งกระทู>ถามผมขอขอบพระคุณทBานผู>วBาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้ ที่ได>ตั้งงบประมาณมาเสริม มาอุดหนุนเราให>ได>
มีทBอเมนใหมBนะครับ
กระทู*
ที่ทําการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเสนอกระทู>ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอตั้งกระทู>ถามรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เรื่องการวางทBอเมน งบอุดหนุนของผู>วBาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตBอไปนี้
สืบเนื่องจากขณะนี้ ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได>วBาจ>างผู>รับเหมาเดินทBอเมน ด>ว ย
งบอุดหนุน 144 ล>านบาท ขออภัยนะครับผมพิมพตกไปหนึ่งล>าน ที่จริง 145 ล>าน ของผู>วBาราชการจังหวัด
เปJนทBอเมน ความยาวทั้งหมดประมาณ 50 กิโลเมตร ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาลฯ และได>กําลังดําเนินการอยูBนั้น
ซึ่งประชาชนร>องเรียนวBาการขุดและไมBดําเนินการลาดยางแอลฟNลกติกเมื่อฝNงกลบเสร็จในทันทีทําให>การจราจรไมB
สะดวกในการสัญจรไปมา และร>านจําหนBายสินค>าได>รับความเดือดร>อน
1. ในสัญญารับจ>างเหมานี้ มีระยะเวลาดําเนินการแล>วเสร็จ ตั้งแตBวันที่เทBาไหรB ถึงวันที่เทBาไหรB
และบริษัทอะไรเปJนผู>รับเหมา
จะให>ผมถามหมดเลย หรือจะให>ถามเปJนข>อๆ นั่งกBอนแล>วคBอยถามใหมBครับทBานประธาน

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทีละข>อก็นBาจะดีนะครับ จะได>ตอบเปJนข>อๆ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับทBานประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBานรองวิฑูรย อิสระพิทักษกุล มีอะไรเชิญครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพครับ ผมวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 การตั้งกระทู>ถาม
ผู>ตั้งกระทู>ถามต>องอBานกระทู>และต>องอBานจนจบ ทางฝFายบริหารถึงจะมาตอบ
กระทู>ครับ ไมBใชBการอภิปรายในลักษณะการเสนอญัตติครับ ก็ขอกราบเรียน
ทBานประธานสภาไว>ด>วยความเคารพ ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ผมวBามันคงไมBผิดระเบียบอะไรมากมายนักนะครับ ผมวินิจฉัยได>วBา
ขอให>ฝFายบริหารมาตอบในข>อที่ 1 กBอน ทBานจะให>ใครมาตอบเชิญครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กระทู>ถามที่ 1 ผมมอบหมายให> รักษา
ราชการแทนผู>อํานวยการสํานักประปาเปJนผู>ตอบครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
นายมนต&ชัย บุตรมะรัถยา
ผอ.ส4วนการผลิต

เชิญคุณมนตชัย บุตรมะรัถยา เชิญครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ ทBานผู>บริหาร
และผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมมนตชัย บุตรมะรัถยา ผู>อํานวยการสBวนการ
ผลิต รักษาราชการแทนผู>อํานวยการสํานักการประปา ก็ได>รับความไว>วางใจ
ได>รับมอบหมายให>รักษาราชการแทนผู>อํานวยการสํานักการประปาเมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ 2561 ได>รับมอบหมายมาตอบกระทู>ในข>อ 1 ของทBาน ส.ท.
จริ งๆแล> ว โครงการนี้ ชื่ อ โครงการขยายเขตวางทB อเมนประปาภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และกBอสร>างถังน้ําใสโรงกรองทวดทอง ก็เปJน
ชื่ อ โครงการนะครั บ สํ า หรั บ งานแล> ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาจ> า งลงวั น ที่ 26
กรกฎาคม 2560 โดยเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แตB วั น ที่ 27 กรกฎาคม - 22
มกราคม 2561 รวม 180 วั น และได> มี ก ารขยายสั ญ ญา ลงวั น ที่ 29
มกราคม 2561 ขยายสัญญาจ>างตั้งแตBวันที่ 23 มกราคม 2561 – 15
พฤษภาคม 2561 ขณะนี้ ง านแล> ว เสร็ จ ประมาณห> า สิ บ เปอรเซ็ น ต
โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเปJนผู>วBาจ>างห>างหุ>นสBวนจํากัดบุญชอบการประปา
ขอตอบในข>อที่ 1 ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
นายมนต&ชัย บุตรมะรัถยา
ผอ.ส4วนการผลิต

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBานคํานวน ถามตBอครับ
อีก 2 ข>อ ผมถามคราวเดียวเลยนะครับ
2. การขุดวางทBอเมนทั้งหมดดังกลBาว มีการวางทBอขนาดเทBาไหรBบ>าง
3. ตามสัญญาจ>างนั้น ในการดําเนินการขุดวางทBอเมน ได>ระบุในสัญญาวBา
จะให>ดําเนินการขุดวางทBอเมน เสร็จทั้งหมดแล>วคBอยลาดยางแอลฟNลทติก
ซB อ มถนนให> เ หมื อ นเดิ ม หรื อ วB า ขุ ด วางฝN ง ทB อ เมนเปJ น โซนๆ แล> ว ลาดยาง
แอสฟNลทติกซBอมถนนปPดทับเปJนโซนๆกBอนมีการตรวจรับงานจ>างเปJนงวดๆไป
เชิญทBานมนตชัยครับ
กราบเรียนทBานประธานสภาครับ สําหรับข>อ 2 เรื่องขนาดทBอ ก็ขอ
เพิ่มเติมวBาเปJนทBอ PVC ขนาด 13.5 ก็คือทนแรงดันได> 13.5 เปJนทBอ PVC
สีฟGาๆ นะครับ ขนาดที่ใช>วางมีขนาด 300 มิลลิเมตร ขนาด 12 นิ้ว และ
150 มิล ลิเมตร หรือขนาด 6 นิ้ว เปJน ทBอ PVC คุณภาพเกรดที่ดี ที่สุ ด
ขออนุญาตนําเรียนให>พวกเราทุกทBานและก็ผู>ใช>น้ําทุกทBานได>สบายใจ เปJนทBอ
ที่มีความหนาทนแรงดันได>สูง เปJนทBอ 300 มิลลิเมตร และ 150 มิลลิเมตร
สํ า หรั บในข> อที่ 3 เรื่ อ งการวางทB อ ถ> า เราไปดู ในสั ญ ญา เนื้ องาน
ทั้ งหมดจริ งๆ แล> ว มั น มี อยูB จํ า นวน 6 งวด ในการขุ ด วาง กลบ ซB อมถนน
ทั้ ง หมด อยูB ใ นสั ญ ญาทั้ ง หมดผู> รั บ จ> า งจะต> อ งคื น พื้ น ที่ ใ ห> ผู> สั ญ จรไปมาได>
สะดวก คื อ มี ก ารปู แ อสฟN ล ท หรื อ คอนกรี ต ตามที่ ไ ด> ว างไป หลายทB า น
คงจะเห็นวBาทําไมวางแล>วไมBปูแอสฟNลท ทันที จริงๆแล>วมันมีกระบวนการอยูB
เพราะวB า ยกตั ว อยB า ง 300 มิ ล ลิ เ มตร วางทB อแล> ว ต> อ งมี ก ารประสานทB อ
หั ว ท> า ย ประสานทB อ หั ว ท> า ยเสร็ จ ก็ จ ะมี ก ารลงทรายเปJ น การรองทB อ กB อ น
เหตุผลที่ลงทรายกBอนเพราะ เรากันการกระแทก เราวางบนผิวจราจรจะมีรถ
วิ่งไปมา จะใช>ทรายในชั้นแรก ชั้นที่สองก็จะปูด>วยหินคลุก และก็ปูเอสฟNลท
ตามมาตรฐานของการซB อ มแซมถนน และจากการประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทร
ที่ ผB า นมาที่ จั ง หวั ด ผมก็ ไ ด> ข อความรB ว มมื อ ในสB ว นของผู> รั บ จ> า งให> เ ริ่ ม
ดํ า เนิ น การในถนนที่ มีการทดสอบน้ํ า เรี ย บร> อยแล> ว เขารั บ ปากวB า วั น ที่ 5
เขาจะเริ่ม เริ่มปูแอสฟNลท ถนนกะโรมเปJนสายแรก เพราะต>องมีการทดสอบ
แรงดันในทุกๆสายที่มีการวางทBอประปา เมื่อการทดสอบเรียบร>อย ก็จะมีการ
ซB อมแซมถนนให> เ รี ย บร> อ ย และรวดเร็ ว ที่ สุ ด ผมเองได> รั บ มอบหมายจาก
ผู>บริหารให>ดูแลประชาชน ให>ได>รับความเดือดร>อนให>น>อยที่สุด ก็ขอกราบ
เรียนทBานตามกระทู>ที่ถามมาครับ ขอบคุณครับ
ทBานคํานวน มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไมB

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับ ก็ได>รับความเข>าใจตามสมควรนะครับ จะได>บอกชาวบ>านถูก
ผมอยากจะฝากวBา ผมไมBทราบใครดูแลเรื่องชั่วโมงเรBงดBวน เราไมBต>องไปเซฟ
ให> ผู> รั บ เหมาเขาหรอกครั บ ทํ า ตอนกลางคื น นะครั บ ทํ า ตอนหั ว รุB ง ๆ
เราต> องการทB อ จริ ง แตB เ ปJ น ความเดื อดร> อน ชาวบ> า นบB น เหมื อนกั น รถวิ่ ง
ไมB ส ะดวกอะไรอยBา งนี้ กลางคื น นB า จะทํ า ผมขอฝากไว>ด> ว ยใครที่ มีอํา นาจ
ไปบอกผู> รั บ เหมาวB า อยB า ทํ าในชั่ ว โมงเรB ง ดB ว น นะครั บ และก็ ชB ว ยวางปG า ย
ให>ชัดเจน เพราะบางครั้งรถไมBรู>วิ่งเข>าไปจะเกิดอุบัติเหตุได> ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBานมนตชัย ผมเห็นถนนกะโรมเขาทํากลางคืนนะครับ
ที่อื่นต>องทํากลางคืนหรือไมBครับ

นายมนต&ชัย บุตรมะรัถยา
ผอ.ส4วนการผลิต

ก็มีครับบางเส>น บางสายที่ต>องการหลีกเลี่ยงการจราจรตอนกลางวัน
และชั่วโมงเรBงดBวน ผมเองพร> อมเจ>าหน>าที่ ก็ได>ออกไปดู ขณะที่เขาทํา งาน
เราเองอยูBชุมชนเมืองตามที่ ได>กราบเรียนเบื้องต>น ทําอยBางไรให> กระทบกั บ
ชาวบ>านให>น>อยที่สุด ก็จะรับไปประสานเพื่อจะแก>ปNญหาให>ชาวบ>านได>รับ
ความเดือดร>อนน>อยที่สุดครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานคํานวน มีอะไรเพิ่มเติมหรือไมBครับ ขอบคุณมากครับ
กระทู* ถ ามที่ 2 เรื่ อง การวางทB อ เมน งบอุ ด หนุ น ของผู> วB า ราชการจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช (นายเคารพ อิสสระไพบูลย)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เปJนกระทู>ถามของผมเองและเปJนเรื่องซ้ําๆ กับของทBานคํานวน
ผมคงไมBอBาน คงไมBถามนะครับ เปJนอันวBากระทู>นี้ตกไปครับ
กระทู*ถามที่ 3 เรื่อง ความพร>อมในการแก>ไขปNญหาภัยแล>ง
(นายวัชระ อินทรมุสิก)
เชิญทBานวัชระ อินทรมุสิก อBานกระทู>ถาม ครับ

นายวัชระ อินทรมุสิก
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภา และเพื่อสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
ผมนายวัชระ อินทรมุสิก สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กระทู*
ที่ทําการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
เรื่อง ขอเสนอกระทู>ถาม
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอตั้งกระทู>ถามรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช เรื่อง ความพร>อมในการแก>ปNญหาภัยแล>ง ดังตBอไปนี้
1. กรณีเกิดภัยแล>ง ทBานได>เตรียมความพร>อมในการแก>ปNญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ อยBางไรบ>าง
2. ขอทราบแผนปฏิบัติการ เกี่ยวกับการแก>ปNญหาภัยแล>ง อยBางละเอียด
3. ในปNจจุบันแหลBงน้ําธรรมชาติและแหลBงน้ําสํารอง ที่เทศบาลเชBาไว> มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
แก>ปNญหาภัยแล>งหรือไมB
4. กรณีบBอน้ําสํารองนาทราย เมื่อเทศบาลสูบน้ํามาใช>ในการแก>ปNญหาภัยแล>ง และมี
ประชาชนบริเวณใกล>เคียงมาชุมนุมประท>วง ไมBให>สูบน้ําเหมือนครั้งกBอน ทBานมีวิธีการและ
เตรียมการแก>ปNญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยBางไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ผู>ตั้งกระทู>ถาม

(นายวัชระ อินทรมุสิก)
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBาน ส.ท. ครับ เรียนเชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ตอบกระทู>ครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีน ครนครศรีธ รรมราช กระทู>ที่ 3 ขอมอบให>น ายสั ญชาย
ชาตรีทัพ เปJนผู>ตอบกระทู>ครับ

นายสัญชาย ชาตรีทัพ
หน.ฝEายรักษาความสงบ

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
ทBานผู>บริหาร และหัวหน>าสBว นราชการทุกทB าน ผมนายสัญ ชาย ชาตรีทัพ
ในฐานะเลขานุการฝFายบริหารจัดการน้ํา ในข>อ 1 ข>อ 2 ขอผBานไปกBอนนะ
ครับ รายละเอียดตามเอกสารจะกลับมาพูดรายละเอียดอีกครั้ง ขอตอบข>อ 3
ตาม หน>า 3 เปJนเรื่องข>อมูลการบริหารจัดการแหลBงน้ําดิบการบริการกิจการ
ประปาของสํ า นั ก การประปา แหลB ง น้ํ า ตามธรรมชาติ ก็ คื อ แหลB ง น้ํ า

บ>านทBาใหญBและตรงหัวทBาคลองปFาเหล>า ตามข>อ 1 และข>อ 2 สําหรับข>อ 3
ข>อ 4 ข>อ 5 เปJนบBอน้ําสํารองทั้งสามบBอ นี่เปJนตัวเลขที่เราเก็บข>อมูลย>อนหลังมา
5 ปK ยกเว>นในปK 2555 เราพึ่งได>เก็บชBวงสิงหาคม กันยายน สรุปน้ําในปK 2560
โรงสูบน้ําแรงดันต่ําบ>านทBาใหญB ปริมาณน้ําดิบเฉลี่ยตBอปK (ลูกบาศกเมตร/ปK)
10.4 ล>าน โรงสูบน้ําแรงดันต่ําคลองปFาเหล>า (ลูกบาศกเมตร/ปK) 10 ล>าน
โรงสูบน้ําแรงดันต่ําบBอนาทราย ที่เราเคยสูบน้ําใช>ได> (ลูกบาศกเมตร/ปK) 3-4 แสน
โรงสูบน้ําแรงดันต่ําบBอน้ําสันยูง (ลูกบาศกเมตร/ปK) 1 - 1.2 ล>าน
โรงสูบน้ําแรงดนต่ําวังก>อง (ลูกบาศกเมตร/ปK) 5-6 แสน
เพราะฉะนั้ น ทั้ ง 3 บB อ ที่ มีการเชB า น้ํ า จะมี ป ริมาณน้ํ า รวมทั้ งสิ้ น
ที่สามารถใช>ได> 1,800,000 – 1,900,000 ลูกบาศกเมตร เราหารด>วย
ในชBองสุดท>ายคือชBวงที่เราแล>งสุดๆ ของที่ผBานมา ในปK 2559 ที่ทBาใหญBเรา
ผลิตได> แคB 20,000 ประตูชั ยผลิ ตได>แคB 10,000 ที่เ ราขาดไปโดยเฉลี่ ย
สองโรงก็ 60,000 เราหาร 60 วัน อยB างน>อยๆ 1,800,000 หารด>ว ย
30,000 ก็ได> 60 วัน แตBจริงๆแล>ว มันไมBได>ขาด 30,000 ทุกวัน มันจะ
ทยอยขาด แตBเราคาดการณวBาถ>าขาด 30,000 ทุกวัน เราจะสํารองได> 60 วัน
แตBจริงๆ คือสํารองได>มากกวBา เพราะฉะนั้นการเชBาบBอน้ําสํารองเรานึกงBายๆ
นะครับจะเข>าสูBข>อที่ 4 กรณีบBอน้ําสํารองนาทรายที่เราเคยสูบเราสูบถึง 24
ชั่วโมง มันเลยทําให>เกิดปNญหา น้ํามาเติมไมBทัน นาทรายมีการเชBาสองฝNRงมี
ถนนอยูBต รงกลาง มีทBอลอดเชื่อมถึ งกัน อยูB ข>า งใต> ตั้ งแตBด> านบนจนถึ งบ> า น
นายก อบต. นาทราย เราสู บ ถึ ง บ> า นนายก อบต.นาทราย สู บ 24 ชม.
ทั้งวัน ทั้งคืน น้ํา มาเติ มไมBทันครับ วิ ธีการงB ายๆเราจะสูบ เพี ยง 12 ชม./วั น
ครั้งที่แล>วเราสูบ 24 ชั่วโมงจนน้ําลด จนชาวบ>านข>างๆ เขาได>รับผลกระทบ
ได>รับความเดือดร>อน และเกิดการประท>วง และเราได>ดําเนินการตกลงกันวBา
ในการสูบครั้งตBอไปจะดําเนินการสูบแคBครึ่งวัน 12 ชั่วโมง น้ําจะเติมจาก
ถนนที่ ข วางได> ทั น เราได> ต กลงไว> จะได> ไ มB ก ระทบตB อ ความเดื อ ดร> อ น
เปJนข>อตกลงที่ตกลงกับ อบต.นาทราย และเทศบาลตําบลทBางิ้ว จากการเกิด
ปNญหาที่ผBานมาลBาสุด
ในสB ว นข> อ 1 ข> อ 2 ขอย> อ นกลั บ มาชี้ แ จงตามเอกสารที่ แ นบ
ขอเพิ่ ม เติ ม วB า ในสB ว นการดํ า เนิ น การผู> บ ริ ห ารและหั ว หน> า สB ว นราชการได>
ดําเนินการมาแล>วเปJนเวลาสามสี่ปKในเรื่องการหาแหลBงน้ําสํารอง นาทราย
รวมแล>ว 1,800,000 เพราะฉะนั้นคิดงBายๆวBา ถ>าจะใช>รถดับเพลิง ได>คันละ
6,000 ลูกบาศกเมตร ต>องใช>รถวันละ 1,000 คัน เพราะฉะนั้นคําถามที่วBา
เชBาบBอกับขนน้ําไมBต>องถามอีกแล>วครับ เราต>องเชBาบBอเพราะเราไมBสามารถหา
รถหนึ่งพันคันมาขนน้ําเฉพาะของนาทรายที่เราสูบวันละ 6,000 เปJนไปไมBได>
ผมเคยพูดเรื่องต>นทุนตBอหนBวยในสภาไปครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นการ
สูบน้ําจากบBอเชBาหรือแหลBงน้ําสํารองยิ่งมีมากเทBาไหรBยิ่งดี เพราะยิ่งในอนาคต
จะมีรBาง พรบ.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา น้ําในคลองทBาดีอาจจะไมBฟรี
แล> ว นะครั บ เพราะลB า สุ ด ที่ ผ มได> ต อบแบบสอบถามของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
เรื่องทรัพยากรน้ําไปต่ําสุดสามบาท แตBที่เราเชBาบBอลูกบาศกเมตรละไมBเกิน
หนึ่ ง บาท และตB อ ไปเราอาจจะต> อ งใช> บB อ สํ า รองในชB ว งที่ น้ํ า เยอะๆ

เพื่ อใช> ลดต> นทุ นการผลิ ต เพื่ อไมB ใช>ช าวบ> านได>รั บความเดือดร> อน ทB าดี จ ะ
กลายเปJนน้ําแพง บBอสํารองจะกลายเปJนน้ําถูก เราต>องติดตาม พรบ.นี้ตBอไป
จะเปJน พรบ. ที่มีความสําคัญมากนะครับ คิดจากกลุBมผู>ใช>น้ําทางการเกษตร
ผู>ใช>น้ําประปา เพื่อเราจะได>วางแผนการในอนาคตได> ในสBวนที่ 2 นอกจาก
แหลBงน้ําแล>วเรามีฝายที่ได>ประสานกับชลประทาน ที่ดําเสร็จการแล>วเสร็จ
ในปK 2560 คื อ แกเบี้ ย นทB าใหญB แกเบี้ ย นกํ า แพงเซา แกเบี้ ย นหนองบั ว
เปJนแกเบี้ยนหิน ซึ่งขณะนี้ก็ได>ใช>อยูB คือชะลอน้ําให>จนถึงหน>าแล>ง
สBวนที่อยูBระหวBางดําเนินการ ที่สภาได>อนุมัติไป ประตูน้ําที่ประตูชัย
ตรงโรงสูงน้ําหัวทBา ได>เรBงรัดให>แล>วเสร็จอยูBครับ เพราะมีปNญหาฝายที่มีอยูB
ชาวบ>า นไปร> องเรี ยนศาลปกครองบ> า ง ทB า น ส.ท.พิ ชัย ทB านคงทราบดี ครั บ
ซึ่งจะดําเนินการให>แล>วเสร็จทันในปลายมีนาคมนี้ เพราะถ>าเราปPดประตูน้ํา
เราจะเก็บน้ําได>ถึงสามร>อยลูกบาศกเมตรครับ ทําให>โรงกรองประตูชัยเก็บน้ํา
ได> ไมB น>อยกวB าครึ่งเดื อน ที่ อยูB ระหวB า งดํ าเนิน การอีกโครงการคือปรั บปรุ ง
ระบบน้ําประปาจากโรงกรองทวดทองไปเชื่อ GRP ที่สามแยกทุBงขBา เพื่อสBงน้ํา
ไป โรงกรองประตู ชั ย คาดวB า จะดํ า เนิ น การแล> ว เสร็ จ ในเดื อนพฤษภาคม
2561ผู>รับจ>างอยูBระหวBางดําเนินการอยูB หากโครงการนี้แล>วเสร็จการบริหาร
จัดการน้ําของระบบประปาจะครบวงจร เนื่องจากฝNRงทวดทองจะมีแกเบี้ยนที่
ทBาใหญB รักษาระดับ น้ํ าได> สูง สามารถสูบ น้ํ าจากทวดทองและบB อสํา รองได>
เยอะ ปNจจุบัน ทBานผอ.มนตชัย และทีมงานประปาสามารถผลิตน้ําที่โรงกรอง
ทวดทองได>ถึง 35,000 - 36,000 ลูกบาศกเมตรตBอวัน เมื่อกBอนจะได>แคB
28,000 - 29,000 เมื่อสามารถดําเนินการ ครบวงจรได> ดีเลยน้ําจากถังน้ํา
ใสจากโรงกรองทวดทองไปโรงกรองประตูชัยได>แบบถังน้ําใสสูBถังน้ําใส ไมBต>อง
กรอง ซึ่งเปJนการบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร
การเตรียมปGองกันปNญหาภัยแล>งอื่นๆ ก็เปJนไปตามปกติ การตั้งศูนย
ชBวยเหลือปGองกันก็เปJนไปตามหนังสือสั่งการของจังหวัด การเตรียมรถตBางๆ
ก็ถือเปJนเรื่องปกติ ที่เราพูดถึงคือการเตรียมการแก>ไขปNญหาในระยะสั้นและ
ระยะยาว
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานวัชระ มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไมBครับ

นายวัชระ อินทรมุสิก
สมาชิกสภาเทศบาล

ไมBมีครับ ได>รับคําชี้แจงของฝFายบริหารมาพอสมควร ขอบคุณ
ฝFายบริหาร ผมจะได>นําไปบอกประชาชน ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานชี้แจงประชาชนเยอะ ทBานบอกให>ประชาชนฟNงวิทยุบ>างนะครับ
เราถBายทอดทุกครั้งเลย ทBานชี้แจงทุกบ>านเสียงแหบหนBอย เปJนอันวBาเทศบาล
ก็ได>เตรียมการพอสมควรกับเรื่องน้ําประปาครับ กับปNญหาเรื่องน้ํา ผมคิดวBา
มันคงจะดีขึ้นเพราะเราทุBมเทเงินไปเยอะครับ อยBางโรงพยาบาลมหาราชเขา
มีน้ําสํารองจากประปาภูมิภาคแล>ว

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท*องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล*ว
- ไมBมี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ*งต4อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในการประกาศใช>แผนพัฒนาที่อนุมัติและนําไปปฏิบัติแล>วเพื่อทราบ
- แผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 3
- แผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสB ว นท> อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก> ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข>อ 24 ให>ผู>บริหารท>องถิ่นประกาศ ใช>แผนที่อนุมัติแล>ว
และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ>งสภาท>องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องคการบริหารสBวนจังหวัด อําเภอ หนBวยงานที่เกี่ยวข>อง และ
ประกาศให> ประชาชนในท> องถิ่ นทราบโดยทั่ วกั นภายในสิ บห> าวั นนั บแตB วั นที่
ประกาศใช> ทั้งนี้ให>ปPดประกาศโดยเปPดเผยไมBน>อยกวBาสามสิบวัน
ระเบี ย บวาระที่ 6 เปJ น การแจ> ง เพื่ อ ทราบไมB มี ก ารลงมติ น ะครั บ
เชิ ญ ทB า นพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงตBอสภาครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สําหรับระเบียบวาระที่ 6 ผมมอบหมายให>
นายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงครับ

นายไสว เขียวจันทร&
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ ผมนายไสว เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได>รับมอบหมายจากนายพงศสินธุ
เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทนนายกเทศมนตรี น คร
นครศรี ธรรมราช ให> ร ายงานเกี่ย วกั บ แผนพั ฒ นาที่ ป ระกาศใช> แล>ว ให> ส ภา
เทศบาลทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสB ว นท> อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก> ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข>อ 24 ให>ผู>บริหารท>องถิ่นประกาศ ใช>แผนที่อนุมัติแล>ว
และนํ า ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ> ง สภาท> อ งถิ่ น ผมในนามนายกเทศมนตรี ไ ด>
ประกาศใช>แผนพัฒนาดังนี้
- แผนพัฒ นาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมแก>ไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
- แผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
จึงขอแถลงตBอสภาให>ได>รับทราบตามเอกสารที่แจ>งทุกทBานขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 7

ขอบคุณทBานรองไสว เขียวจันทร เปJนอันวBาที่ประชุมแหBงนี้รับทราบ
เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม4
ญัตติที่ 7.1 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB ของสํานักการคลัง
เปJนเงิน 11,000.- บาท

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ ขอเชิญครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู>ทรงเกียรติ ผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBานครับกระผม นายพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติตBอสภาเทศบาล ดังจะขอกราบเรียนตBอไปนี้
ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
8 กุมภาพันธ 2561

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจBายเปJน
รายการใหมBของสํานักการคลัง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมBของสํานักการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน หมวดคBาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
ขอโอนลด จํานวน 11,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จํานวน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ>วน)
โอนตั้งจBายเปJนรายการใหมB
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดคBาครุภัณฑ
ประเภทคBาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 11,000.- บาท

1. เก>าอี้บุนวมผู>บริหาร จํานวน 1 ตัว จํานวนเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ>วน) ปรากฏในแผนพั ฒนาท>องถิ่นสี่ ปK (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่ มเติ มแก> ไขเปลี่ย นแปลง ฉบับ ที่ 3
หน>า 19 เนื่องจากของเดิมชํารุดไมBสามารถใช>งานได>
รวมโอนตั้งจBายเปJนรายการใหมBทั้งสิ้น จํานวนเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ>วน)
ทั้งนี้ เพื่อให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสBวนท>องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข>อ
27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจB า ยในหมวดคB าครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ งกBอสร> า ง ที่ ทําให> ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB ให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานพงศสินธุ เสนพงศ ในญัตตินี้ทBานสมาชิกสภาทBานใด
ประสงคจะอภิปรายกรุณายกมือครับ ถ>าไมBมีกระผมจะขอปPดการอภิปราย
และจะขอมติตBอที่ประชุมสภา เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB ของสํานักการคลัง
เปJนเงิน 11,000.- บาท ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติ
ญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ 17 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาทBานใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เปJนอันวBาญัตตินี้สภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัตินะครับ
ญัตติที่ 7.2 ขอเสนอญัต ติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย ประจํา ปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้ ง จB า ยเปJ น รายการใหมB ข องสํ า นั กการคลั ง
เปJนเงิน 153,000.-บาท
เรียนเชิญทB านรองพงศสิน ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิ ก ผู> ท รงเกี ย รติ ผู> เ ข> า รB ว มประชุ ม สภา ผมนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติ ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้
ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1082 ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
14 กุมภาพันธ 2561

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจBายเปJน
รายการใหมBของสํานักการคลัง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมBของสํานักการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
หมวดคBาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
ขอโอนลด จํานวน 153,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จํานวน 153,000.- บาท (หนึ่งแสนห>าหมื่นสามพันบาทถ>วน)
โอนตั้งจBายเปJนรายการใหมB
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดคBาที่ดินและสิ่งกBอสร>าง
ประเภทอาคารตBางๆ จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 153,000.- บาท
2. ปรั บ ปรุ ง อาคารเก็ บ เอกสารทางการเงิ น และบั ญ ชี บริ เ วณศู น ยจั ก รกลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ขนาด 4.00 × 10.00 เมตร พร>อมชั้นวางเอกสาร ขนาดไมBน>อยกวBา 0.75 × 2.40 เมตร
จํานวน 5 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวนเงิน 153,000.- บาท (หนึ่งแสนห>าหมื่นสาม
พันบาทถ>วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
หน>า 4 ลําดับที่ 2 เนื่องจากเอกสารทางการเงินและบัญชีมีจํานวนมาก พื้นที่ในการจัดเก็บมีไมBเพียงพอ
จึงจําเปJนต>องปรับปรุงอาคารเก็บเอกสารใหมBดังกลBาว

รวมโอนตั้งจBายเปJนรายการใหมBทั้งสิ้น จํานวนเงิน 153,000.- บาท (หนึ่งแสนห>าหมื่นสาม
พันบาทถ>วน)
ทั้งนี้ เพื่อให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสB วนท>องถิ่น พ.ศ.2541 และที่ แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข> อ 27
“การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร>าง ที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB ให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
ผู>เสนอ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานรองพงศสินธุ เสนพงศครับ สมาชิกสภาเทศบาล
ทBานใดประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้ กรุณายกมือครับ ถ>าไมBมีกระผมจะขอ
ปP ด การอภิ ป ราย และจะขอมติ ตB อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจB า ย ประจํ า ปK ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้ ง จB า ยเปJ น
รายการใหมBของสํานักการคลัง เปJนเงิน 153,000.-บาท
ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 16 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

รวม 16 อีก 1 ทBานหายไปไหนครับทBานเลขา

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBอยูBในที่ประชุม 1 ทBาน ไปเข>าห>องน้ําครับทBานประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เปJนอันวBาสภาเทศบาลแหBงนี้เห็นชอบอนุมัตินะครับ ตBอไป
เปJนญัตติที่ 7.3
ญัตติที่ 7.3 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB สํานักปลัดเทศบาล
เปJนเงิน 94,400.-บาท
เชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติตBอสภา

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา
เทศบาล ผู>ทรงเกียรติ และผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมนายพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
14 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB สํานักปลัดเทศบาล
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
หมวดคBาใช>สอย
ประเภทรายจBายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมBเข>าลักษณะรายจBายหมวดอื่นๆ
โครงการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
จํานวน 200,000.- บาท

ขอโอนลด จํานวน 94,400.-บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จํานวน 94,400 บาท (เก>าหมื่นสี่พันสี่ร>อยบาทถ>วน)
โอนตั้งจBายเปJนรายการใหมB
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดคBาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ จํานวน 94,400.- บาท
ปGายเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Municipality อักษรโลหะ
ยกกลBอง หน>าอะคริลิคใสBไฟ LED ขนาดไมBน>อยกวBาความหนา 5 ซม. อักษรสูง 36 ซม. พร>อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
จํานวน 94,400.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) เพิ่มเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๒ หน>าที่ ๗ ลําดับที่ ๓
รวมโอนตั้งจBายเปJนรายการใหมBทั้งสิ้น จํานวน 94,400.- บาท (เก>าหมื่นสี่พันสี่ร>อยบาทถ>วน)
(รายละเอียดแนบท>ายญัตตินี้)
เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด เทศบาลต>องการติดตั้งปGายเพื่อใช>ในการ
ประชาสัมพันธองคกรและการให>บริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสBวนท>องถิ่น พ.ศ. 2541 แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข>อ 27
“การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกBอสร>าง ที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB ให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานรองพงศสินธุ เสนพงศ มีสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด
ประสงคจะอภิ ปรายญั ต ตินี้ กรุ ณายกมื อครับ เมื่อไมB มีส มาชิ กสภาทB า นใด
ประสงคจะอภิปราย ผมขอปPดการอภิปราย และจะขอมติตBอที่ประชุมสภา
แหBงนี้ เรื่ อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปK งบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB สํานักปลัดเทศบาล เปJนเงิน 94,400.-บาท
ทBานสมาชิกสภาทBานใด เห็นชอบอนุมัติกับญัตตินี้กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 17 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาทBานใด ไมBเห็นชอบกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เปJนอันวBาญัตติที่ 7.3 นี้ผBานความเห็นชอบอนุมัติตBอสภานะครับ
ญัตติ ที่ 7.4 ขอเสนอญัตติ ขออนุ มัติโอนเงิน งบประมาณรายจBา ยประจํา ปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB สํานักการชBาง เปJนเงิน
117,000.-บาท
เชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับทBานประธานครับ กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู> ทรงเกีย รติ ผู> เ ข> ารB ว มประชุมทุ กทBา น ผมนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
13 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB สํานักการชBาง

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟGาถนน
งบดําเนินงาน หมวดคBาวัสดุ
ประเภทวัสดุกBอสร>าง จํานวน 8,000,000 บาท
ขอโอนลด จํานวน 117,000 บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จํานวน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ*วน)
โอนตั้งจ4ายเปJนรายการใหม4
1. แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟGาถนน งบลงทุน
หมวดคBาครุภัณฑ
ประเภทคBาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ จํานวน 17,000 บาท
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ วเตอร ของกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จํานวน 17,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่
2 หน>าที่ 78 ลําดับที่ 191
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกBอสร>างโครงสร>างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดคBาที่ดินและสิ่งกBอสร>าง
ประเภทอาคารตBางๆ จํานวน 1 รายการ จํานวน 100,000 บาท
กBอสร>างปรับปรุงห>องน้ําบริเวณอาคารโรงอาหารศูนยจักรกล กว>าง 1.80 เมตร ยาว 4.00
เมตร หรื อมี พื้นที่ ไมB น> อยกวB า 7.00 ตารางเมตร พร> อมอุ ปกรณ ตามรู ปแบบและรายการของเทศบาล จํ านวน
100,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่
3 หน>าที่ 5 ลําดับที่ 1
รวมโอนตั้งจBายเปJนรายการใหมBทั้งสิ้น จํานวน 117,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ>วน)
เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด เพื่อเปJนการปรับปรุงอาคารภายในศูนย
จักรกลให>เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานของเจ>าหน>าที่ และเพื่อทดแทนครุภัณฑเดิมที่ชํารุด
ทั้งนี้ เพื่อให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสBวนท>องถิ่น พ.ศ.2541 แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข>อ 27 "การโอนเงิน
งบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกBอสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมBให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น"
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอคุณทBานรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทBานใด
ประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้ขอได>โปรดยกมือครับ ถ>าไมBมีกระผมขอปPดการ
อภิ ป ราย แลจะขอมติ ตB อ ที่ ป ระชุ ม สภาแหB ง นี้ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการ
ใหมB สํานักการชBาง เปJนเงิน 117,000.-บาท
ทB า นสมาชิ ส ภาเทศบาลทB า นใด เห็ น ชอบอนุ มั ติ กั บ ญั ต ติ นี้ ก รุ ณ า
ยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 16 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาทBานใด ไมBเห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้กรุณายกมือ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เปJนอันวBาญัตตินี้สภาเห็นชอบอนุมัตินะครับ ตBอไปเปJนญัตติที่ 7.5
ญัตติที่ 7.5 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB สํานักการศึกษา
เปJนเงิน 861,000.- บาท
เชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติตBอสภาครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู> ทรงเกีย รติ ผู> เ ข> ารB ว มประชุมทุ กทBา น ผมนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
14 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJน
รายการใหมB (สํานักการศึกษา)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
1. แผนงานการศึกษา
งานระดับกBอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคBาใช>สอย
เงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภท รายจBายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมBเข>าลักษณะรายจBายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนคBาใช>จBายการบริหารสถานศึกษา
- คB าใช> จB า ยในการพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาโดยใช> โ รงเรี ย นเปJ น ฐานในการพั ฒ นาท> องถิ่ น
(SBMLD)
จํานวน 4,500,000 บาท
ขอโอนลด
จํานวน 861,000 บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น
จํานวน 861,000 บาท
(แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ>วน)
โอนตั้งจBายเปJนรายการใหมB
1. แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดคBาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
- ตู>เอกสาร กระจกบานเลื่อน
จํานวน 25,000 บาท
- โต•ะคอมพิวเตอร
จํานวน 6,000 บาท
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 48,000 บาท
- เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
จํานวน 27,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา
งบลงทุน
หมวดคBาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑการศึกษา
- โต•ะ-เก>าอี้นักเรียน
จํานวน 336,000 บาท
หมวดคBาที่ดินและสิ่งกBอสร>าง
ประเภท คBากBอสร>างสิ่งสาธารณูปโภค
- ขยายเขตระบบจําหนBายไฟฟGาและติดตั้งหม>อแปลงไฟฟGา จํานวน 419,000 บาท
รวมโอนตั้งจBายเปJนรายการใหมBทั้งสิ้น
จํานวน 861,000 บาท
(แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ>วน)
(รายละเอียดแนบท>ายญัตตินี้)
เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการโอนลด และมีครุภัณฑไมBเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ทดแทนครุภัณฑเดิมที่ชํารุด และเพื่อให>โรงเรียนเทศบาลวัดทBาโพธิ์มีกระแสไฟฟGาเพียงพอ
ทั้งนี้ เพื่อให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสBวนท>องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก>ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข>อ 27
ความวB า “การโอนเงิ น งบประมาณรายจB ายในหมวดครุ ภั ณฑที่ ดิ น และสิ่ งกBอสร> า งที่ ทําให>ลั กษณะ ปริ มาณ
คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปJนรายการใหมBเปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลทBานใดประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้
ขอได> โ ปรดยกมื อครั บ ผู> ใดสงสั ย จะอภิ ป รายซั กถามเชิ ญ นะครั บ เมื่ อไมB มี
สมาชิ ก ทB า นใดอภิ ป ราย ผมขอปP ด อภิ ป ราย และจะได> ขอมติ ตB อ ที่ ป ระชุ ม
สมาชิกสภา เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไปตั้ ง จB า ยเปJ น รายการใหมB สํ า นั ก การศึ ก ษา เปJ น เงิ น
861,000.- บาท
ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 17 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้กรุณา
ยกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาทBานใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ก็เปJนอันวBาญัตติที่ 7.5 ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติเปJนเอกฉันทครับ
ตBอไปเปJนญัตติที่ 7.6

ญัต ติที่ 7.6 ขอเสนอญัต ติขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณรายจB ายประจํ า ปK
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้ งจB ายเปJ นรายการใหมB และขอความเห็ นชอบ
จBายเงินทุนสํารองเงินสะสม ปรับปรุงถนนราชดําเนิน
1. ปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนนพาราแอสฟN ล ทติ ก คอนกรี ต ถนนราชดํ า เนิ น
จุดเริ่มต>นโครงสี่แยกพระเงิน – สนามกีฬาฯ สุดเขตเทศบาล (โอนจากเงิน
สํ า รองจB า ย จํ า นวน 3,180,000 บาท และใช> เ งิ น ทุ น สํ า รองเงิ น สะสม
จํานวน 18,500,000 บาท)
2. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟNลทติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต>น
โครงการจากบริเวณวัดท>าวโคตร – สี่แยกศาลามีชัย (โอนจากเงินสํารองจBาย
จํ า นวน 2,297,000 บาท และใช> เ งิ น ทุ น สํ า รองเงิ น สะสม จํ า นวน
10,500,000 บาท)
รวมโอนจากเงินสํารองจBาย เปJนเงิน 5,477,000.-บาท
รวมขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม เปJนเงิน 29,000,000.-บาท
รวมปรับปรุงถนนราชดําเนิน 34,477,000.- (สํานักการช4าง)
นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู>ทรงเกียรติ ผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
14 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB
และขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม ปรับปรุงถนนราชดําเนิน สํานักการชBาง
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBาย
เปJนรายการใหมB และขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อปรับปรุงถนนราชดําเนิน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โอนลด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง งบกลาง
ประเภทสํารองจBาย จํานวน 13,900,000 บาท
ขอโอนลด จํานวน 5,477,000 บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จํานวน 5,477,000 บาท (ห>าล>านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ>วน)
โอนตั้งจBายเปJนรายการใหมB
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟGาถนน
งบลงทุน หมวดคBาที่ดินและสิ่งกBอสร>าง
ประเภทคBากBอสร>างสิ่งสาธารณูปโภค
ขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสมทั้งสิ้น จํานวน 29,000,000 บาท (ยี่สิบเก>าล>านบาทถ>วน)
1. ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟNลทติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต>นโครงการสี่แยกพระ
เงิน - สนามกีฬาฯ สุดเขตเทศบาล กว>าง 12.20 - 33.30 เมตร ยาว 2,416.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมBน>อยกวBา 43,680.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวน 21,680,000 บาท
โครงการตามแผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน>าที่ 5 ลําดับที่ 1
โอนจากเงิ นสํ ารองจB าย จํ านวน 3,180,000 บาท และใช> เงิ นทุ นสํ ารองเงิ นสะสม จํ านวน
18,500,000 บาท รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 21,680,000 บาท
2. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟNลทติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต>นโครงการจากบริเวณวัดท>าว
โคตร - สี่แยกศาลามีชัย กว>าง 12.60 - 16.90 เมตร ยาว 2,639.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมB
น>อยกวBา 35,608.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จํานวน 12,797,000 บาท โครงการ
ตามแผนพัฒนาท>องถิ่นสี่ปK (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก>ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน>าที่ 151 ลําดับที่ 58
โอนจากเงินสํารองจBาย จํา นวน 2,297,000 บาท และใช>เ งิน ทุน สํา รองเงิ นสะสม จํา นวน
10,500,000 บาท รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 12,797,000 บาท
รวมปรับปรุงถนนราชดําเนินทั้งสิ้น จํานวน 34,477,000 บาท (สามสิ บ สี่ ล> า นสี่ แ สนเจ็ ด
หมื่นเจ็ดพันบาทถ>วน)
เนื่ อ งจากมี ง บประมาณเพี ย งพอสํ า หรั บ การโอนลด และเพื่ อ บํ า บั ด ความเดื อ ดร> อ นของ
ประชาชน เนื่องจากถนนดังกลBาวชํารุด และเปJนการสนับสนุนนโยบายเรBงดBวนของรัฐบาล ในการชBวยเหลือ

เกษตรกรผู>ปลูกยางพารา โดยให>องคกรปกครองสBวนท>องถิ่น จัดทําโครงการกBอสร>าง/ปรับปรุงถนนที่มีสBวนผสม
ของยางพารา ซึ่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 เมื่อกันยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อทุนสํารองร>อยละ 25 แล>ว
จะมีเงินทุนสํารองเงินสะสมที่สามารถนํามาใช>จBายได> จํานวน 30,539,368.64 บาท (สามสิบล>านห>าแสนสาม
หมื่นเก>าพันสามร>อยหกสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค) รายละเอียดตามเอกสารแนบท>ายญัตตินี้
ทั้งนี้ เพื่อให>การปฏิบัติเปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสBวนท>องถิ่น พ.ศ.2541 แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข>อ 27 "การโอนเงิน
งบประมาณรายจBายในหมวดคBาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกBอสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจBายเปJนรายการใหมBให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น" และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด>วยการรับเงิน
การเบิกจBายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสBวนท>องถิ่น แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 “ข>อ 87 ทุกวันสิ้นปKงบประมาณ เมื่อองคกรปกครองสBวนท>องถิ่นได>ปPดบัญชีรายรับ รายจBายแล>ว
ให>กันยอดเงินสะสมประจําปKไว>ร>อยละยี่สิบห>าของทุกปK เพื่อเปJนทุนสํารองเงินสะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให>
เพิ่มขึ้นร>อยละยี่สิบห>าของทุกปK
การจBายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได>ตBอเมื่อยอดเงินสะสมในสBวนที่เหลือมีไมBเพียงพอตBอ
การบริหาร ให>ขอความเห็นชอบจากสภาท>องถิ่น และขออนุมัติผู>วBาราชการจังหวัด
ในกรณีที่ปKใด องคกรปกครองสBวนท>องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร>อยละยี่สิบห>าของ
งบประมาณรายจBายประจําปKนั้น หากมีความจําเปJนองคกรปกครองสBวนท>องถิ่นอาจนํายอดเงินสBวนที่เกินไปใช>
จBายได>โดยได>รับอนุมัติจากสภาท>องถิ่นภายใต>เงื่อนไขข>อ 89 (1)
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดประสงคจะอภิปราย
ในญัตตินี้ ขอได>โปรดยกมือครับ เชิญทBานวิฑูรย อิสสระพิทักษกุล

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ กระผมวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ทBานประธานครับ
การเสนอญัตตินี้ก็ถือเปJนประโยชนกับพี่น>องประชาชน ซึ่งเราได>นําเงินเหลือใช>
มาทํ า ประโยชนให> กั บ ท> อ งถิ่ น ได> อ ยB า งเต็ ม ที่ แตB ก ระนั้ น เองกระผมก็ ยั ง มี
ข>อสงสัยที่จะเรียนสอบถามประธานสภาไปยังฝFายบริหาร ในเรื่องของการ
ทําถนน อยากจะเรียนถามวBา
1. การทําถนนยางพาราแอสฟNลทติกจากหน>าพระเงิน ถึงสนามกีฬา
ในรายงานที่นํามาประกอบญัตตินี้มีงานขูดถนน 10 เซนติเมตร นั่นแสดงวBา
กB อนปู ถ นนใหมB ต> องมี ก ารขู ด ถนนของเดิ มออกใชB ห รื อไมB และในแนวของ
วัดท>าวโคตร ถึง ศาลามีชัย มีขูดผิวถนนออก 5 เซนติเมตร อยากเรียนถามวBา

ทํ า ไมทางฝNR ง ทิ ศ เหนื อ ขู ด ผิ ว จราจร 10 เซนติ เ มตร ทางฝNR ง ทิ ศ ใต> ขุ ด 5
เซนติเมตร มีเหตุผลแตกตBางกันอยBางไร
2. อยากสอบถามวB า ห>ว งระยะเวลาในการทํ า ทB า นจะดํา เนิน การ
ในชBวงห>วงเวลาไหน ก็อยากเรียนถามไว>สองข>อนี้กBอนครับ ขอบคุณครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานวิฑูรยครับ ผมจะให>ฝFายบริหาร ทBานรองพงศสินธุ
ตอบในประเด็นนี้กBอนนะครับ เรียนเชิญครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช ในประเด็ น นี้ ผ มขอมอบหมายให>
รักษาราชการแทนผู>อํานวยการสํานักการชBางเปJนผู>ตอบครับ

นางจิตรา มะโนสงค&
เรียนทBานประธานสภา ทBานสมาชิกสภา ทBานผู>บริหารและผู>เข>า
รก. ผู*อํานวยการสํานักการช4าง รB ว มประชุ ม สภาทุ ก ทB า น ดิ ฉั น นางจิ ต รา มะโนสงค รั ก ษาราชการแทน
ผู>อํานวยการสํานักการชBาง ขอตอบคําถามข>อที่ 1 เรื่องการขูดผิวการจราจร
เนื่องจากชBวงผิวจราจรจะแบBงเปJน 3 ชBวง ชBวงประตูชัยถึงบริเวณปFาไม>มีการ
ปู ผิ ว ยางพาราแอสฟN ล ทติ ก แล> ว เสร็ จ คะ ชB ว งที่ 2 คื อ บริ เ วณสี่ แ ยกปF า ไม>
ถึงบริเวณสุดเขตเทศบาลที่เราจะดําเนินการ จุดดังกลBาวที่ทําให>การออกแบบ
การขุดใสผิวจราจรไมBเทBากัน ก็คือทางเท>าเพราะถ>ามีการขูดผิวจราจรที่ไมB
เหมาะสมกับทางเท>าจะทําให>การใช>งานทางเท>าไมBเหมาะสมกับผิวจราจรนี่ถือ
เหตุผลหลักที่ทําให>การออกแบบการขุดใสผิวถนนไมBเทBากัน ในสBวนของสี่แยก
ประตูชั ย เชื่อตB อวั ด ท> าวโคตรไปถึ งสี่ แยกศาลามีชั ย ตรงนั้ นจะเปJ น การปู ผิ ว
แอสฟNลทติกคอนกรีต และชBวงดังกลBาวมีการปูผิวทับหลายครั้ง บางชBวงการ
ขู ดใสผิ ว จะลึ ก การขุ ด ใสผิ ว จะมี ป ระโยชนทํ าให> ผิ ว แอสฟN ล ทติ กคอนกรี ต
มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นคBะ ขอบคุณมากคBะ ข>อที่ 2 ขอคําถามอีกครั้งคBะ
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาครับ ผมเข>าใจนะครับวBาการขุดใสผิวนั้นมัน
ขึ้นอยูBกับทางเท>า ที่จะต>องมีความตื้นลึก หนา บาง ไมBเทBากัน ข>อที่ 2 คือ เรา
จะมีการทําการกBอสร>างในห>วงเวลาใด
เชิญ ทBานจิตรา มะโนสงค ตอบครับ

นางจิตรา มะโนสงค&
ขอบคุณมากคBะ เนื่องจากโครงการนี้เปJนโครงการเรBงดBวนตามมติ
รก. ผู*อํานวยการสํานักการช4าง และนโยบายของรัฐบาลในการสBงเสริมให>มีการใช>ยางพารา เมื่อญัตตินี้ผBาน
การอนุ มัติ จ ากสภาเทศบาล ก็ จ ะรี บ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อจั ด จ> า งให> แ ล> ว เสร็ จ
กBอนที่จะถึงชBวงหน>าฝน เราระบุจํานวนวันกําหนดการแล>วเสร็จของงานไว>
หกสิบวันคBะ ขอบคุณมากคBะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เชิญ ทBานวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
เรียนทBานประธานสภาครับที่เคารพครับ ที่ผมถามในเรื่องของห>วง
ระยะเวลานั้ นคื อ ถ> า เราทําได>ในชBว งที่ โรงเรี ย นปP ด เทอม ก็ จะชB วยลดเรื่ อง
การจราจรและเพิ่ ม ความสะดวกในการทํ า งานขึ้ น ผมอยากฝากวB า ถ> า มี
โครงการแล>วก็อยากจะให>เรBงรัดดําเนินการ รีบจัดการความหมายของกระผม
คืออยBางนี้ครับ ขอบคุณครับ
ผมเห็นด>วยกับทBานวิฑูรย นะครับในห>วงเวลา

นางจิตรา มะโนสงค&
เปJนไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ>างแตBจะเรBงดําเนินการให>แล>วเสร็จ
รก. ผู*อํานวยการสํานักการช4าง ให>เร็วที่สุด
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานวิฑูรย มีอะไรเพิ่มเติมหรือไมBครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

ไมBมีแล>วครับทBานประธาน ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBานคํานวน โสมนิล ครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
ผมคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยากทราบ
ถนนลาดยางเส>นใหมB มันเกี่ยวไปถึงเขตของผมด>วยครับ การวางทBอประปา
ที่วBาการวางทBอประปา เส>นนี้มีการวางทBอประปาแล>วหรือยัง ถ>าลาดยางแล>ว
ไปขุดอีก ที่อยากจะถามคือมีการวางทBอโครงการร>อยสี่สิบกวBาล>านด>วยหรือไมB
ถ>ามีการวางทBอ จะวางทBอกBอนลาดยางหรือไมB หรือลาดยางกBอนแล>วถึงจะขุด
วางทBอ ผมเปJนหB วงอยากสอบถาม อีกอยBา งหนึ่ งของผมพาราแอสฟNล ทติ ก
ลาดมากBอนแล> วสวยงามผมก็ ช อบแตB เ ส>น ดังกลBา วมีการวางทB อเมนหรือไมB
เมื่ อขุ ด แล> ว วางทB อ ถมใหมB ขอเปJ น พาราแอสฟN ล ทติ กด> ว ยนะครั บ ไมB ใชB เ อา
แอสฟNลทติกธรรมดามาอุดให>ผม ราคามันตBางกันนะครับ ผู>รับเหมาไมBต>องเอื้อ
มากหรอก ไมBวBาเด็กใคร ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ผมก็เปJนหBวงเหมือนทBานคํานวน ครับ ขุดทBอประปามันต>องแมตกัน
ถนนเสร็จแล>วขุดอีกไมBไหวนะครับ เชิญทBานสุภัค ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ&ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกที่รักทุกทBานครับ
กระผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีข>อข>องใจข>อหนึ่งตามที่ทBานคํานวน กังวล สงสัยวBาทําถนน
ใหมBแล>วมีการขุดวางทBออีกหรือไมB ผมไปยืนดูทBอซับเมน ทBอยBอย ทBอเมนที่
วางไว> มี อ ยูB ส องเส> น ครั บ คื อ ถนนราชดํ า เนิ น และถนนพั ฒ นาการคู ข วาง
การวางทBอซับเขาไปวางแนบกับทBอเมน
ทBานเอาเรื่องถนนกBอนนะครับ เรื่องประปาเอาไว>กBอน

นายสุภัค รัตนพฤกษ&ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

ทBานประธานฟNงผมกBอนครับ นิดเดียวครับ ผมตั้งเปJนประเด็นให>ทBาน
เห็นวBามันจะคุ>มคBาหรือไมB ผมอธิบายเรื่องทBอซับเมน ทBอซับเมนตรงนี้เมื่อทBาน
จะเอามาใช>ทBานต>องขุดอีกนะครับ เหมือนกับที่ทBานคํานวณกังวล ผมยืนยัน
ตรงนี้วBาหลังจากมีการวางทBอเมนและมีการลาดยาง เมื่อต>องการนํามาใช>ก็
ต>องขุดครับ ขุดแนBนอนครับ เพราะตามแบบ TOR ไมBได>วางทBอซับเมนไว>บน
ริมฟุตบาท ถนนราชดําเนินตลอดสายมีการขุดใหมBแนBนอนครับ ผมถามวBามัน
คุ>มคBาหรือไมB หรือไมBทราบวBาทางสํานักการชBางมีแผนงานไว>อยBางไร ที่จะ
แก>ไขในประเด็นนี้ครับ ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ผมจะถามผอ.มนตชัย หรือ ผอ.จิตรา ครับ ทBานคBอยตอบนะ
เชิญคํานวนกBอนนะครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานที่เคารพ ที่จริงอยากจะรีบแตBมันติดอยูB ขอเพิ่มเติม
อยBางเชBนหลังเทศบาลที่เราเห็นเจาะตรงกลางถนน สํานักการชBางเรามีหน>าที่
ควบคุม ถ>าเราเผลอเห็นหรือไมBเจาะตรงกลางถนนดีวBาเราไปยับยั้งทัน ให>มา
อยูBด>านข>าง อยBาปลBอยให>ผู>รับเหมามักงBายครับเราเปJนชBาง เรามีเจ>าหน>าที่
ควบคุม อยBา ปลB อยให> ผู>รั บเหมามักงBา ย เห็ นหรือไมBครับ วBา เกิ ดการทักท>ว ง
อยBาปลBอยให>ผู>รับเหมามักงBาย มันไมBใชBวิชาชBางเลย

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานมนตชัย ชี้แจงเรื่องซับเมนหนBอยครับ ผมฟNงทBานเมื่อวาน
พอจะเข>าใจ

นายมนต&ชัย บุตรมะรัถยา
ผอ.ส4วนการผลิต

กราบเรียนทBานประธาน ผมมนตชัย บุตรมะรัถยา
เราจะมีการวางทBอเมนถนนราชดําเนินจากสี่แยกประตูชัย ถึงสี่แยกหัวถนน
เพี ย งหนึ่ ง เส> น ขณะนี้ ค วามคื บ หน> า ประมาณ 50 กวB า เปอรเซ็ น
จากระยะทางทั้งหมดสองพันแปดร>อยห>าสิบหกตอนนี้วางมาพันห>าร>อยกวBา
เมตรติดขัดอยูBนิดเดียวตรงที่สี่แยกประตูชัยถึงสะพานปFาเหล>า ติดฐานของ
กําแพงเมืองเกBา จากการประชุมกับทางจังหวัด เมื่อวันจันทร มีมติให>มีการ
ปรับเปลี่ยน ไมBนBาจะมีผลกระทบอะไร เพราะเปJนการแก>ไขปNญหาหน>างาน

ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงที่ทBานสมาชิกกังวล ก็คิดวBางานแล>วเสร็จกBอนนะครับ
ขณะนี้งานคืบหน>ากวBาห>าสิบเปอรเซ็นต และขอชี้แจงเรื่องทBอเมนรองหรือ
ทBอซับเมน ตามโครงการนี้ทั้งหมด ก็มีอยูBแคBสองสาย ก็หรือราชดําเนินจาก
ประตู ชั ย ไปถึ งหั ว ถนนปF า เหล> าไปหน> าโฮมโปรนาหลวง และปN ญ หาที่ ทBา น
สมาชิกได>เปJนกังวล จริงๆ แล>วทBอเมนรองหรือทBอซับเมนหลังจากที่ผมได>รับ
มอบหมายก็จะได>มาดูเรื่องแบบ ทุกเส>นทั้งหมดเพื่อลดปNญหา ลดผลกระทบ
เรื่องการขุดถนน ผมได>มาให>นโยบายกับชBางทั้งหมด ขณะนี้ชBางของเราได>มา
สํารวจทBอทั้งหมด เพราะตามโครงการนี้แล>วเสร็จเราจะตBอยอดโครงการนี้
นBาจะแล>วเสร็จพฤษภาคม แล>วจะมีเฟส 2 เพื่อตBอยอด ให>ยกเลิกทBอเมนเดิม
ทั้งหมด แก>ไขปNญหาน้ําขุBนแดง ขอทําความเข>าใจเรื่องทBอซับเมน มันมีความ
จําเปJนต>องทําตามรูปแบบที่กําหนด เพราะรูปแบบกําหนด จริงๆทBอซับเมน
เราจะต> อ งมาวางบนฟุ ต บาท ให> ใ กล> กั บ บ> า นเรื อ นประชาชนให> ม ากที่ สุ ด
ปNญหาการขุดพื้นผิวถนนก็จะน>อยลง โดยธรรมชาติของทBอเมนไมBมีการแตก
นะครั บ ที่ เ ราเห็ น ตB อ แตกในปN จ จุ บั น นี้ เ ปJ น ทB อ ใยหิ น หรื อ ทB อ Asbestos
ถ>าเราไปดูวันผลิตก็จะประมาณ พ.ศ. 2528 ทั้งหมดนะครับ ขอนําเรียนทBาน
สมาชิ กให> มีค วามเข> า ใจตรงกั น ก็ จ ะเปJ น การแก> ไขปN ญ หาประปาให> ยั่ งยื น
ในอนาคตตBอไป ขออนุญาตกราบเรียนครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานมนตชัย ทBานสุภัคทBานกระจBางแล>วนะครับ
ทBานมนตชัย ชBวยดูเรื่องถนนด>วยนะครับ เราก็เดือดร>อน มีผู>ใดอภิปรายเรื่อง
ถนนหรือไมBครับ เปJนนโยบายของรัฐบาลในการชBวยเหลือเกษตรกร สงสาร
ชาวสวนยาง สมาชิกสภาเทศบาลทBานใด จะอภิปรายเพิ่มหรือไมBครับ ถ>าไมBมี
ผมจะปP ด อภิ ป ราย และจะขอมติ ตB อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจBายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจBายเปJนรายการใหมB
และขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม ปรับปรุงถนนราชดําเนิน
1.ปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนนพาราแอสฟN ล ทติ ก คอนกรี ต ถนนราชดํ า เนิ น
จุดเริ่มต>นโครงสี่แยกพระเงิน – สนามกีฬาฯ สุดเขตเทศบาล (โอนจากเงิน
สํ า รองจB า ย จํ า นวน 3,180,000 บาท และใช> เ งิ น ทุ น สํ า รองเงิ น สะสม
จํานวน 18,500,000 บาท)
2.ปรับปรุงผิวถนนแอสฟNลทติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต>น
โครงการจากบริเวณวัดท>าวโคตร – สี่แยกศาลามีชัย (โอนจากเงินสํารองจBาย
จํ า นวน 2,297,000 บาท และใช> เ งิ น ทุ น สํ า รองเงิ น สะสม จํ า นวน
10,500,000 บาท)
รวมโอนจากเงินสํารองจBาย เปJนเงิน 5,477,000.-บาท
รวมขอความเห็นชอบจBายเงินทุนสํารองเงินสะสม เปJนเงิน 29,000,000.-บาท
รวมปรับปรุงถนนราชดําเนิน 34,477,000.- (สํานักการชBาง)
สมาชิกสภาเทศบาลทBานใดเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 16 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้กรุณา
ยกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาทBานใด งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

1 ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 นะครับ คือผม ผมเห็นวBาถนนมันยังดีอยูB
ในญัตตินี้สภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติ ผBานนะครับ
ญัตติที่ 7.7 ขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพื่อจBายเปJน
คBาถอนคืนเงินคBาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินของ
ปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให>แกBสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช เปJนเงิน 528,685.-บาท (สํานักการคลัง)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแถลงญัตติตBอ
สภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1082 ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
8 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพื่อจBายเปJนคBาถอนคืนเงินคBาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดินของปKงบประมาณ พ.ศ.2560 ให>แกBสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพื่อจBายเปJนคBาถอนคืนเงินคBาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินของปKงบประมาณ พ.ศ.2560 ให>แกBสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 4 แปลง จํานวนเงิน 528,685.- บาท (ห>าแสนสองหมื่นแปดพันหกร>อยแปดสิบห>าบาทถ>วน)
เนื่องจากสํานักการคลัง มีความจําเปJนต>องถอนคืนเงินคBาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิ ติ กรรมที่ ดิ น ที่ สํ า นั ก การคลั งรั บไว> เ ปJ น รายได> ไนปK งบประมาณ พ.ศ.2560 จํ า นวน 528,685.- บาท
(ห>าแสนสองหมื่นแปดพันหกร>อยแปดสิบห>าบาทถ>วน) ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชได>โอนเงิน
ดังกลBาวฯ ให> เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรั บไว> เปJ นรายได> หมวดภาษีอากร ประเภทคB าธรรมเนีย ม
จดทะเบี ยนสิทธิและนิติ กรรมที่ดิ น เมื่อวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560 แตB เนื่ องจาก นางกิ ติมา ปN กปPR นเพชร
เห็ น วB าราคาประเมิ น นั้ นสู ง จึ งอุ ทธรณขอให> พิจ ารณาการประเมิน ใหมB ซึ่ งคณะอนุ กรรมการกํ า หนดราคา
ประเมินที่ดินมาใหมB และต>องคืนเงินคBาธรรมเนียม ดังนี้
1. โฉนดที่ดินเลขที่ 168533 คืนเงินคBาธรรมเนียม จํานวน 79,492.- บาท
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 168534 คืนเงินคBาธรรมเนียม จํานวน 149,082.- บาท
3. โฉนดที่ดินเลขที่ 168536 คืนเงินคBาธรรมเนียม จํานวน 109,437.- บาท
4. โฉนดที่ดินเลขที่ 168888 คืนเงินคBาธรรมเนียม จํานวน 190,674.- บาท
รวมทั้ง 4 แปลง จํานวนเงิน 528,685.- บาท (ห>าแสนสองหมื่นแปดพันหกร>อยแปดสิบ
ห>าบาทถ>วน) ซึ่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองร>อยละ 25 แล>ว จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนํามาใช>จBายได> จํานวน 71,530,831.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล>านห>าแสนสามหมื่นแปดร>อยสามสิบ
เอ็ดบาทถ>วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท>ายญัตตินี้
ทั้งนี้ เพื่อให> การปฏิ บัติเ ปJน ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวBา ด>วยการรับ เงิ น การเบิ ก
จBายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสBวนท>องถิ่น พ.ศ.2547 และแก>ไข
ถึงฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 9 ข>อ 94 กรณีองคกรปกครองสBวนท>องถิ่นได>รับเงินรายรับ และตBอมามีการ
ขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได>ฯ ให>ขอคืนภายในกําหนดอายุความ โดยปฏิบัติตามข>อ 96(2) ขอเงินคืนภาย
หลังจากปKงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล>วเห็นวBาถูกต>องให>องคกรปกครองสBวนท>องถิ่นจBายขาด
เงินสะสมได>โดยต>องได>รับอนุมัติจากสภาท>องถิ่น
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานรองนายกพงศสินธุครับ ในญัตติที่ 7.7 นี้สมาชิกสภา
เทศบาลทBานใดประสงคจะอภิปรายญัตตินี้กรุณายกมือครับ ถ>าหากวBาไมBมี
ทBานสมาชิกทBานใดอภิปราย ผมขอปPดอภิปราย และจะได>ขอมติตBอที่ประชุม
สภาแหB ง นี้ เรื่ อ งขออนุ มั ติ จB า ยขาดเงิ น สะสม เพื่ อ จB า ยเปJ น คB า ถอนคื น เงิ น
คBาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินของปKงบประมาณ พ.ศ. 2560
ให> แ กB สํ า นั กงานที่ ดิ น จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช เปJ น เงิ น 528,685.-บาท
(สํานักการคลัง)
ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 14 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาทBานใดไมBเห็นชอบอนุมัติ กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาทBานใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 ทBาน ครับ
หายไปไหน 2 คน ไมBอยูBในอยูBประชุมนะครับเปJนอันวBาญัตติที่ 7.7
ผBานความเห็นชอบอนุมัติตBอสภานะครับ ให>เขาไปครับลาภไมBควรได>
ญัตติที่ 7.8 ขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพื่อจBายเปJนคBาถอนคืน
เงิ น คB า ปรั บ โครงการขยายพื้ น ที่ อ าคารสํ า นั ก งานเทศบาลด> า นหน> า ของ
ปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปJนเงิน 224,105.20 บาท (สํานักการคลัง)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี
รั ก ษาราชการแทน นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช ขอแถลงญั ต ติ
ตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1082 ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
13 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพื่อจBายเปJนคBาถอนคืนเงินคBาปรับโครงการขยายพื้นที่อาคาร
สํานักงานเทศบาลด>านหน>าของปKงบประมาณ พ.ศ.2560
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขออนุมัติจBายขาดเงินสะสม เพื่อจBายเปJนคBาถอนคืนเงินคBาปรับโครงการ
ขยายพื้นที่อาคารสํานักงานเทศบาลด>านหน>าของปKงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวนเงิน 224,105.20 บาท
(สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร>อยห>าบาทยี่สิบสตางค)
เนื่ องจากสํา นั กการคลัง มี ความจํ าเปJน ต> องถอนคืน เงิ น คBา ปรั บโครงการขยายพื้ นที่ อาคาร
สํานักงานเทศบาลด>านหน>าของปKงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดBวนที่สุด
ที่ นศ 0023.5/ว 5761 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการให>ความชBวยเหลือผู>ประกอบการที่
ได> รั บ ผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากอุ ท กภั ย ภาคใต> ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2560
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับการจ>างได>พิจารณาคืนเงินคBาปรับของโครงการดังกลBาวฯ จํานวน 62 วัน เปJนเงิน
224,105.20 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร>อยห>าบาทยี่สิบสตางค) ให>แกB ห>างหุ>นสBวนจํากัด แอเรีย
ดี-คอนส ได> ซึ่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองร>อยละ 25 แล>ว จะมีเงิน
สะสมที่สามารถนํามาใช>จBายได> จํานวน 71,530,831.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล>านห>าแสนสามหมื่นแปดร>อยสามสิบ
เอ็ดบาทถ>วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท>ายญัตตินี้
ทั้งนี้ เพื่ อให> การปฏิ บั ติ เ ปJ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวB า ด> ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จBายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสBวนท>องถิ่น พ.ศ.2547 และแก>ไข
ถึง ฉบับ ที่ 3 พ.ศ.2558 หมวด 9 ข>อ 94 กรณีองคกรปกครองสBวนท>องถิ่นได>รับเงินรายรับ และตBอมามี
การขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได>ฯ ให>ขอคืนภายในกําหนดอายุความ โดยปฏิบัติตามข>อ 96(2) ขอเงินคืน
ภายหลั งจากปK งบประมาณที่ รั บ เงิ น รายรั บ เมื่ อตรวจสอบแล> ว เห็ น วB า ถู กต> องให> องคกรปกครองสB ว นท> องถิ่ น
จBายขาดเงินสะสมได>โดยต>องได>รับอนุมัติจากสภาท>องถิ่น
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดประสงคจะอภิปรายญัตตินี้หรือไมB
ขอได> โ ปรดยกมื อ ครั บ ถ> า ไมB มี ผ มขอปP ด การอภิ ป รายและจะขอมติ ตB อ ที่
ประชุ มสภา เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ จB ายขาดเงิ นสะสม เพื่ อจB ายเปJ นคB าถอนคื นเงิ น
คB า ปรั บ โครงการขยายพื้ น ที่ อ าคารสํ า นั ก งานเทศบาลด> า นหน> า ของ
ปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปJนเงิน 224,105.20 บาท (สํานักการคลัง)
ผู>ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ทBานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ 13 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้น

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

งดออกเสียง 2 ทBาน ครับ
เปJนอันวBาที่จะชุมแหBงนี้ผBานความเห็นชอบอนุมัติญัตตินี้ตBอสภา
เปJนการเห็นอกเห็นใจกันนะครับ ผมทราบวBาตรวจรับงานอยากจริงๆ
โดยเฉพาะ ผอ.คลัง ที่นั่งลูกน>องทBานกว>างขวางมาก เก็บภาษีได>เพิ่มหรือไมB
ญั ตติ ที่ 7.9 ขอเสนอญั ตติ ขอความเห็ นชอบให> องคการบริ หารสB วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราชเข>าดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอสะพานมงคล (ถนนสาย
ปFากล>วย – สมอชัย) (สํานักการชBาง)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ รองยกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติขอเชิญครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิ กผู>ทรงเกี ยรติทุกทBาน ผู>เข>ารBวมการประชุม ผมนายพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ขอแถลงญัตติตBอสภา ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
13 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให>องคการบริหารสBวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข>าดําเนินโครงการปรับปรุงถนน
คอสะพานมงคล (ถนนสายปFากล>วย - สมอชัย)

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>า พเจ>า ขอเสนอญั ต ติขอความเห็ นชอบให>องคการบริ ห ารสBว นจั งหวั ดนครศรีธ รรมราชเข> า
ดําเนินโครงการปรับปรุงถนนคอสะพานมงคล (ถนนสายปFากล>วย - สมอชัย) เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมูBที่ 3 ตําบลมะมBวงสองต>น อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจากโครงการดังกลBาวเปJนโครงการที่องคการบริหารสBวนตําบลมะมBวงสองต>น ร>องขอให>
องคการบริหารสBวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข>าดําเนินการแทน แตBพื้นที่โครงการตBอเนื่องระหวBางสององคกร
ปกครองสBวนท>องถิ่น คือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและองคการบริหารสBวนตําบลมะมBวงสองต>น องคการ
บริ ห ารสB ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จึ ง ขออนุ ญ าตเข> า ดํ า เนิ น การโครงการดั ง กลB า วในพื้ น ที่ เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นวBาโครงการปรับปรุงถนนคอสะพานมงคล (ถนนสาย
ปFากล>วย - สมอชัย) เปJนกรณีที่องคการบริหารสBวน1จังหวัดนครศรีธรรมราชทํากิจการอันเปJนหน>าที่และในพื้นที่ของ
เทศบาล อาจมีผลกระทบตBอทรัพยสินของเทศบาล และอาจมีผลกระทบตBอชีวิตความเปJนอยูBของประชาชนในเขต
เทศบาลได> และตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสBวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 46 องคการบริหารสBวน
จังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปJนอํานาจหน>าที่ของราชการสBวนท>องถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสBวนจังหวัดอื่น
ที่อยูBนอกเขตจังหวัดได> เมื่อได>รับความยินยอมจากราชการสBวนท>องถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสBวนจังหวัดอื่นที่
เกี่ยวข>อง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดประสงคจะอภิปรายญัตตินี้
ขอได> โ ปรดยกมื อ ครั บ คงจะไมB มี น ะครั บ เพื่ อ นออกเงิ น ให> ค งจะยิ น ดี กั น
ผมถามทB า นใครรู> บ> า งวB า สะพานแหB ง นี้ อ ยูB ต รงไหน ผมปNR น จั ก รยานผB า น
แถวรางรถไฟผมไมBเห็นเลยสะพานนี้ เรียนเชิญทBานวัชระ อินทรมุสิก

นายวัชระ อินทรมุสิก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภา ผมวัชระ อินทรมุสิก สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 ถ>าผมจําไมBผิดนBาจะอยูBใกล>
วัดชายนา ถูกต>องหรือไมBครับ
เชิญทBานจิตรา มะโนสงค ชBวยชี้แจงครับ

นางจิตรา มะโนสงค&
รก.ผอ.สํานักการช4าง

เรียนทBานประธานสภา สะพานดังกลBาวอยูBแถววัดชายนาคBะ
หBางจากเขตแดนประมาณ 90 เมตร มีสะพานซึ่งทางอีกฝNRงปูยางแอสฟNลท
เรียบร>อยแล>ว เมื่อสะพานแล>วเสร็จเราจะดําเนินการทําคอนกรีตให>คBะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ครับๆ ผมคิดออกแล>วปNRนจักรยานไปทางนั้น เพื่อนออกเงินให>
ก็ไมB ติ ดใจสั กเทB าไหรB ไมBอยากจะสอบถามนะครั บ เปJ นความสบายใจครั บ
เชิญทBานปรานม รวมพงศครับ

นายปรานม รวมพงศ&
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ ผู>เข>ารBวม
ประชุ ม ทุ ก ทB า น ผมปรานม รวมพงศ สมาชิ ก สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 1 เดี๋ยวผมจะบอกทBานประธานนะครับ
วBาถนนสายนี้ไปทางไหน ทBานผBานมาทางถนนสายพัฒนาการทุBงปรัง กBอนจะ
ถึ งวั ด ชายนาจะเปJ น สี่ แยก เขาจะเขี ย นวB า ทางเข> า เบญจธารารี ส อรทครั บ
เข>าทางนั้นละครับทBานประธานครับ ประมาณ 90 เมตร เจอสะพานแนBนอน
พอผBานสะพาน ก็จะถึงรีสอรทครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
.
นายปรานม รวมพงศ&
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เปJนปNญหาผมไมBเคยไปนอนรีสอรทนั้นเลย
ไมBเปJนไรผมไมBได>ถามวBาทBานเคยนอนหรือไมBเคยนอน แตBถนนสายนี้
ถ> า ทB า นขี่ จั ก รยานไปเรื่ อ ยๆ ทางสบายภู มิ ทั ศนก็ ดี ด> ว ยครั บ เปJ น ที่ เ ปลี่ ย ว
ทางเปลี่ยวสะดวกสบายแนBนอนครับทBานถ>าไปไมBถูกคBอยโทรหาผมนะครับ
สองชั้นสะดวกสบายครับ ขอบคุณครับ
เจ>าของเบญจธารามันน>องชายผมครับ สนิทกันมากเลย พอพูดถึง
รีสอรทคนแกBคึกคักทันที มีสมาชิกทBานใดจะอภิปรายในญัตตินี้เพิ่มเติมอีก
ไหมครับ ถ>าไมBมีนะครับ ผมจะขอปPดการอภิปราย และจะขอมติตBอที่ประชุม
เรื่อง ขอความเห็นชอบให>องคการบริหารสBวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข>าดําเนิน
โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนคอสะพานมงคล (ถนนสายปF า กล> ว ย – สมอชั ย )
(สํานักการชBาง)
ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ 17 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาทBานใดไมBเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาทBานใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ไมBมีครับ
เปJนอันวBาญัตติที่ 7.9 เรื่อง ผBานนะครับ
ญั ต ติ ที่ 7.10 ขอเสนอญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบการย> า ยรวมศู น ยพั ฒ นา
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สํานักการศึกษา)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทBานพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแถลงญัตติตBอสภา
ดังจะขอกราบเรียนดังตBอไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
14 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข>าพเจ>าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จากเดิมมีจํานวน 20 ศูนย เหลือจํานวน 13 ศูนย

ด>วยกรมสBงเสริมการปกครองท>องถิ่น แจ>งให>องคกรปกครองสBวนท>องถิ่น จัดการศึกษาระดับ
กBอนประถมศึกษา (อนุบาล) จํานวน 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1,2 และ 3 ตามลําดับ และรับเด็กเข>าเรียนชั้น
อนุบาล 1 เมื่ออายุครบ 3ขวบบริบูรณ นับจนถึงวันเปPดภาคเรียน (16 พฤษภาคม ) อนึ่ง การจัดการศึกษา
ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับเด็กเข>าเรียนอายุไมBเกิน 3 ขวบ จนถึงวันเปPด
เรียน 1 ชั้นเรียน จึงทําให>ปริมาณจํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กลดลง ซึ่งเดิมศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษา
2 ชั้นเรียน คือ อายุ 3-4 ขวบ มีจํานวน 20 ศูนย ดังกลBาว
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล>อมศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพไมBเอื้ออํานวยตBอการจัดการเรียน
การสอน คือ
(1) เชBาอาคารเรียนภายในวัดบุญนารอบ จํานวน 1 ศูนย เดือนละ 3,000 บาท
(2) ภายในห>องเรียนมีสภาพเสื่อมโทรมไมBเหมาะสมและปลอดภัย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 1-4 ตั้งอยูBที่อาคารศูนยฟ†‡นฟูผู>สูงอายุ (เรือนจําเกBา)
(3) อาคารเรียนจํานวน 1 หลัง เปPดทําการศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวางและศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนสารีบุตร)
(4) อาคารเรียนจํานวน 1 หลัง เปPดทําการศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 ศูนย
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนตลาดหัวอิฐ และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชนบุญพาสันติ)
ดังนั้น เพื่อให>การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กให>มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนที่ดี การมีสภาพแวดล>อมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอดคล>อง เหมาะสมกับการพัฒนา
ด>า นรBา งกาย อารมณ วินัย จิต ใจ สัง คมและสติปNญ ญา เทศบาลนครนครศรีธ รรมราช จึง มีค วามจํา เปJน
จะต>องขอความเห็นชอบย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากเดิม จํานวน 20 ศูนย เหลือจํานวน 13 ศูนย ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (โดยการย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กจาก (1) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 1 (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (4) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 4 )
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง (โดยการย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กจาก (1) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชนคูขวาง (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนสารีบุตร)
3. ศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ กชุมชนวัดหั วอิ ฐ (โดยการย> ายรวมศูน ยพัฒ นาเด็กเล็ กจาก (1) ศูน ย
พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวอิฐ (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนตลาดหัวอิฐ (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบุญพาสันติ)
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูลอด (โดยการย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กจาก (1) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบุญนารอบ)
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุBงจีน
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนทBาโพธิ์
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนตากสิน – ชะเมา
8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก
9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน>าสถานีรถไฟ
10.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ
11. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กการเคหะนครศรีธรรมราช
12.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนท>าวโคตร

13. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย
ทั้งนี้ เพื่อให>การปฏิบัติเปJนไปตามประกาศสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท>องถิ่น
เรื่องมาตรฐานขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสBวนท>องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559 “กรณี องคกรปกครองสBว น
ท>องถิ่นมี ความจํ าเปJ นต> องย> ายรวมศูนยพัฒ นาเด็กเล็กขององคกรปกครองสBว นท> องถิ่ น องคกรปกครองสBว น
ท>องถิ่นจะต>องดําเนินการ ดังนี้
1) จัดเวทีประชาคม เพื่อสํารวจความต>องการของชุมชนวBามีความต>องการให>ย>ายรวมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหรือไมB
2) หากชุมชนมีความต>องการให>ย>ายรวมศูนย ฯ ให>คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นําเรื่องเสนอตBอหนBวยงานต>นสังกัดตามลําดับ เพื่อให>ผู>บริหารองคกรปกครองสBวนท>องถิ่นพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาท>องถิ่น
3) จัดทําแผนการย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4) จัดทําประกาศย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5) รายงานการย>ายรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กให>กรมสBงเสริมการปกครองท>องถิ่นทราบ โดยให>
รายงานข>อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปK
ขอได>โปรดนําเสนอตBอที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาตBอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู>เสนอ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานพงศสินธุ เสนพงศ ครับ สมาชิกสภาเทศบาล
ทBานใดประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอได>โปรดยกมือครับ
เชิญทBานประสิทธิ์ วงศพิศาลครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกทBานผมประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เขตเลื อกตั้งที่ 4 สํา หรั บญั ตติ นี้กระผมเห็น ด>ว ยครับ แตBขอถามสั้น ๆ ครั บ
วBาทBานผู>ปกครองเห็นด>วยหรือไมB มีเสียงจากประชาชนวBาอยBางไรบ>าง มีการ
ทําประชาคมหรือไมBครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBานรองพงศสินธุ เสนพงศครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับทBานประธานครับ เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกทBาน ผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สําหรับประเด็นนี้
ผมมอบให>ผู>อํานวยการสํานักการศึกษาเปJนผู>ชี้แจงครับ

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
คณะผู>บริหาร และผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมนายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ
การทําประชาวิจารณเรื่องนี้ได>นําเข>าที่ประชุมที่โรงแรมทวิลโลตัสไปครั้งหนึ่ง
ในการทําประชาคมได>รับทราบของกองสวัสดิการครั้งที่ผBานมา และประการ
ที่ ส องแตB ล ะศู น ยได> มีการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการศู น ยคื อคณะกรรมการ
สถานศึ กษานั่ นเอง และประการที่ ส ามได>สํ า รวจสอบถามผู>ป กครองในแตB
ละศู น ยผู> ป กครองก็ ไ ด> รั บ ทราบ และขออธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม วB า เรามี ค วาม
จําเปJนต>องย>ายสBวนหนึ่ง ยุบสBวนหนึ่ง ที่ยุบเชBนศูนยบุญพาสันติ ชุมชนตลาด
หัวอิฐ ซึ่งอยูBในอาคารเดียวกัน สBวนที่ย>ายเชBน บุญนารอบ ไปอยูBที่ศูนยประตูลอด
เพราะศูนยบุญนารอบนั้นอยูBในวัด และสารีบุตรย>ายไปอยูBที่คูขวางขอชี้แจงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

ทBานประสิทธิ์มีอะไรเพิ่มเติมหรือไมBครับเชิญครับ
ไมBมีครับ ที่เปJนหBวงก็คือเรื่องของการเดินทางในสBวนที่ย>าย
สBวนที่ยุบก็คงจะไมBมีปNญหาอะไร ถ>าผู>ปกครองได>ทราบแล>วก็ไมBมีอะไรครับ
เชิญทBานวิฑูรย อิสระพิทักษกุล ครับ
กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ผมนายวิฑูรย อิสระพิทักษกุล สมาชิกสาภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีเ รื่ องที่จ ะเรี ยนถามผBา นประธานสภาไปยั งฝF า ยบริห าร
เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังประเด็นตBอไปนี้
1. การรับเด็กเข>ามาในพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กมีเกณฑอยBางไร อายุ
กี่ขวบถึงกี่ขวบ
2. ทางเทศบาลมีการคิดคBาใช>จBายให>เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยใช>
วิธีการคํานวณเปJนรายรายเหมา หรือรายหัวของเด็ก ถ>าเปJนรายหัวคิดตBอหัว
หัวละเทBาไหรB
3. ผู>ดู แลเด็ กในศู นยหลั งจากยุบ รวม ย>า ยศู นยแล> ว จะมีผู> ดูแลใน
ศู น ยอยB า งน> อยกี่ คน และจํ า นวนคนเทB า กั น ทุ กศู น ยหรื อไมB ในเบื้ อ งต> น ขอ
สอบถามไว>แคBนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBาน ผอ.สมหวัง ครับ
เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
คณะผู>บริหาร และผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน ผมนายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ
การรับเด็กเดิมกรมฯ ให>เรารับเด็กอายุ 3 ขวบ และ 4 ขวบ แตBหลังจากปK
พ.ศ.2560 กรมให> จัด การเรี ยนการสอนระดับ อนุบ าล ที่ อยูBต ามโรงเรี ย น
เทศบาล เรามีอนุบาล 1 อนุบาล 2 เทBานั้น แตBปK 2560 กรมให>นโยบายจัด
การศึกษาระดับอนุบาล 1 2 3 ให>ครบ คืออนุบาล 1 ตั้งแตB 3 ขวบขึ้นไป
เราเริ่มดําเนินการตั้งแตBปKที่แล>ว เพราะฉะนั้นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจะมี
การศึกษาระดับอนุบาล 3 ระดับ เมื่อกBอนเรามีแคB 1 กับ 2 เมื่อเปJนอยBางนี้
ศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต> อ งรั บ เด็ ก นั กเรี ย นไมB เ กิ น 3 ขวบ เพราะถ> า 3 ขวบ
บริ บู รณต> องไปอยูB อนุบ าล 1 เรารั บได>ส องขวบครึ่ งไมB เ กิน 3 ขวบ เด็ กจึ ง
เล็กลง อายุลดลง นี่คือการรับเด็ก
สB ว นเงิ น รายหั ว ก็ ไ ด> รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จาเทศบาลตามรายหั ว
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หัวละห>าร>อยกวBาบาท และเทศบาลก็ได>ตั้ง
งบสนับสนุนในวัสดุสํานักงานบางรายการที่เงินรายหัวไมBสามารถใช>จBายได>
เชBน เงินรายหัวใช>เฉพาะการจัดการเรียนการสอน งานบ>านงานครัวจะนํ า
เงินรายหัวไปซื้อไมBได> สตง.ท>วงติงครับ
ทBานวิฑูรยมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภา เทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
คือคBาใช>จBายตBอหัวนั้น ตBอเดือนๆละ ห>าร>อยกวBาบาทถูกต>องหรือไมBครับ

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

ตBอปKครับ เปJนรายหัวที่สนับสนุนตBอปKครับ ที่กรมเขาตั้งให>
ทั่วประเทศเปJนเงินสนับสนุนรายหัว

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภา เทศบาล

ตBอเดือนใชBหรือไมBครับ

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

ตBอปKครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

ถ>าตBอปK แล>วจะเพียงพอกับเด็กหรือครับ

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา
นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภา เทศบาล

เปJนแบบนี้ทั่วประเทศครับ ระดับประถมของ สพฐ. ก็เชBนเดียวกัน
สBวนเทศบาลก็ตั้งงบประมาณสนับสนุนในสBวนของวัสดุสํานักงาน ชBวยเหลือ
สนับสนุนให>ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แล>วเรื่องอาหาร และสันทนาการอยBางอื่นมีหรือไมB

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

อาหารเทศบาลตั้งงบประมาณ ของกระทรวงเปJนคBาอาหารกลางวัน
หัวละ 18 บาท เชBนเดียวกัน ได>รับสนับสนุนจากกรมครับ มีอาหารกลางวัน
ฟรีครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภา เทศบาล

ข>อที่ 3 สอบถามวBามีผู>ดูแล ศูนยละกี่คนและแตBละศูนยมีจํานวน
เทBากันหรือไมB

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

ไมBเทBากันครับ เมื่อกBอนมีลักษณะเปJนศูนยเด็ก ตอนหลังมีฐานะ
เที ย บเทB า โรงเรี ย นขึ้ น อยูB กับ จํ า นวนเด็ ก เขาให> เ ด็ ก 10 คน ตB อ ครู 1 คน
ขึ้นอยูBกับจํานวนเด็ก อยBางน>อยมีครู 1 คน ที่มี 1 คน เชBน ชุมชนศาลามีชัย
เพชรจริก ประตูลอดมี 2 คน ขึ้นอยูBกับจํานวนเด็ก ขึ้นอยูBกับจํานวนห>องเรียน
จาก 20 ศูนย ลดเหลือ 13 ศูนย ก็จะจัดครูไปตามศูนยที่เราเหลืออยูB และมี
จํานวนเด็กเยอะ เพราะฉะนั้นในวันที่ 31 มีนาคม เมื่อเราได>ตัวเลขชัดวBาศูนย
ไหนมี นั ก เรี ย นเทB า ไหรB ก็ จ ะทํ า การจั ด ครู ไ ปตามศู น ยตB า งๆ ตามจํ า นวน
นักเรียน ของแตBละศูนยครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเรียนถามเพิ่มเติมวBา มีการจํากัดนักเรียนในแตBละศูนยหรือไมB
วBาสามารถรับนักเรียนจํากัดได>จํานวนเทBาไหรB หรือให>เปJนไปตามธรรมชาติ

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

จํากัดครับ เพราะเด็กเล็กเด็ก 2 – 3 ขวบ ถ>าตามเกณฑครู 1 คน
ตBอนักเรียน 10 คน ถ>า 1 ห>องก็ไมBเกิน 20 คน 2 ห>องก็ไมBเกิน 40 คน

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

หมดประเด็น ที่จะถาม ทBานประธานครับ แตBอยากจะขอทBาน
ประธานสภาอยากได> เ อกสารที่ ส รุ ป แล> ว หลั ง เดื อ นมี น าคม ตามที่ ทB า น
ผอ.สมหวัง ได>กลBาวเมื่อครูB อยากจะได>เอกสารในการประชุมสภาเทศบาล
คราวหน>าครับ วBาสรุปเด็กมีจํานวนศูนยละเทBาไหรB ผู>ดูแลกี่คน เรื่องนี้เปJน
เรื่องใหญB เราต>องให>ความสําคัญกับการศึกษาของเด็กเล็กครับ ที่ต>องมีความ
พร>อมในการจะเข>าเรียนในระดับอนุบาลตBอไป ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานผอ.สมหวัง วBาอยBางไรครับ

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

ขอชี้แจงครับ ในวันที่ 31 มีนาคม นั้นตามแผนครับ ถ>าทBานรอง
ประธานจะขอให>ชัดเจนต>องหลังเปPดเทอมครับ เพราะผู>ปกครองวันเปPดเทอม
นั่นละครับถึงมากันแนBนอน แตB 31 มีนาคม สรุปครBาวๆ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

ผมขอเปJนประชุมสภาเทศบาลฯ คราวหน>า เดือนพฤษภาคมครับ

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

ครับ ได>ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานสมหวัง เด็กสําคัญกับอนาคตของชาตินะครับ
อยBางรุBนผมมีแตBรBวงโรยแล>วครับ เชิญทBานปรานม รวมพงศครับ

นายปรานม รวมพงศ&
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภา
ผู> ท รงเกี ย รติ ผมนายปรานม รวมพงศ สมาชิ ก สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 ผมนั่งฟNงของเขต 2 ประตูลอด บุญนารอบ
ทีนี้ปNญหาอยูBที่วBาการยุบรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเขต 1 ซึ่งมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเพชรจริก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กการเคหะนครศรีธรรมราช ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท>าวโคตร และศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูชัย ผมอยากทราบวBาการยุบ
รวมศูน ยเขต 1 ซึ่งทั้ งหมดสี่ ศูนยนี้ จ ะไปอยูB ไหนครับ ให> ทBานผู> อํา นวยการ
สํานักการศึกษาชี้แจงด>วยครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBานสมหวังครับ

นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ&
ผอ.สํานักการศึกษา

ไมBได>ยุบครับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศาลามีชัย ท>าวโคตร การเคหะ
ไมBได>ยุบครับ ยังคงมีเหมือนเดิม ที่ยุบที่ย>ายคือ 1 ศูนยเทศบาล เมื่อกBอนมี
อยูB 4 ศูน ย เทศบาล 1 ถึ ง 4 ยุ บ เหลื อ เทศบาล 1 เหลื อที่เ ดี ยวอยูBแหB ง
เดี ย วกั น 2 ยุ บ ศู น ยฯตลาดหั ว อิ ฐ บุ ญ พาสั น ติ ชุ มชนวั ด หั ว อิ ฐ ซึ่ งอยูB ในที่
เดียวกัน

นายปรานม รวมพงศ&
สมาชิกสภาเทศบาล

เอาละครับผมเข>าใจแล>วครับ แตBความเปJนจริงนBาจะเขียน
รายละเอียดมาให>ครบถ>วน วBาสBวนที่เหลือจะตั้งอยูBเปJนปกติ เพราะผมนั่งอBาน
นั่งวิเคราะหวBาศูนยที่เหลือเขาจะเอาไปไว>ตรงไหน นBาจะเขียนให>ชัดเจน เวลา
ชาวบ>านเขาถามมาที่ผม ผมจะได>ตอบเขาถูกวBายุบศูนยฯไหน รวมศูนยฯไหน
ขอบคุณครับ ไมBวBากันนะครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานไมBปรึกษาทBานคํานวนบ>างเรื่องเอกสาร ทBานเปJนทนายความ
การศึกษาเปJนเรื่องสําคัญ มีสมาชิกสภาทBานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมB
ถ>าไมBมีผมขอผิดอภิปรายและจะขอมติที่ประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
ย> ายรวมศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ ก ในสั งกั ดเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (สํ านั ก
การศึกษา) ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใด เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 16 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลทBานใด ไมBเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไมBมีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ทBานสมาชิกสภาเทศบาลทBานใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ไมBมีนะครับ
ที่ประชุมแหBงนี้เห็นชอบอนุมัติ ญัตติ ที่ 7.10

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ*ามี)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทBานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไมBครับ มีไหมครับ
ผมขอทําความเข>าใจกับทBานสมาชิกสภานะครับ เรื่องอื่นๆเปJนเรื่องที่เราปรารภ
นะครั บ ผู>บริ หารจะไมB ตอบก็ได> นะครั บ สB วนใหญB ผมมั กจะร> องขอให> เขาตอบ
จริงๆเขาจะไมBตอบก็ได>นะครับ เชิญทBานคํานวน

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณทBานมากครับ ทBานประธานครับผมขออนุญาตให>ทBาน
ตรวจเอกสารฉบั บนี้ และขอให> แจ> งให> ผู> บริ หารและสมาชิ กสภาทุ กทB านครั บ
เพื่อเปJนการประกอบที่ผมต>องขอนั้นเพราะอะไร

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

สะพานหน>าเมืองใชBหรือไมBครับทBาน ส.ท.

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ครับผม ผมพูดบางทBานอาจจะไมBเห็นภาพ เพราะบางคนไมBได>ผBาน
ผมผBานทุกวันเนื่องจากผมไปเดินหน>าเมือง เนื่องจากครั้งที่ผBานมาผมได>อภิปราย
เมื่ อวั นที่ 22 มกราคม 2561 ผมอภิ ปราย 3 เรื่ อง การเปP ดน้ํ าพุ ตอนนี้ เปP ด
ทุกวันชาวบ>านชื่นใจเดินผBานออกกําลังกายถูกลม ถูกละอองน้ําขอบคุณมากครับ
ที่ เ ปP ด ตามที่ ผมได> พู ดไว> ข> อที่ 2 สะพานนครน> อ ย ผมเดิ น ดู มี ก ารติ ด ไฟ
ใสB ก ระจกเรี ย บร> อ ยแล> ว ที่ ผ มพู ด ไว> อ ยากให> ติ ด ไฟราวให> เ ปJ น เลนสมาก
ผมไมB ไ ด> คิ ด ถึ ง วB า ใครคุ ม ใครทํ า หน> า ที่ อ ะไรนะครั บ แตB ค วามสวยงามการ
โยงสายไฟข>ามเสา จากหน>าบ>านผู>วBาแล>วเราโยงข>ามสะพานไปผมวBามันไมBใชB
ผมเดินทุกวันดูทุกวันก็ไมBแก>ไข จะให>มีไฟราวหรือไมBผมไมBวBากัน แตBชBวยเอา
สายไฟลอดจากสะพานฝNRงนี้แล>วไปขึ้นอีกฝNRงเถอะครับ อยากให>ลอดใต>สะพาน
นะครับ ผมฝากอีกครั้งผมขอไว>สามอยBางต>องทวงครับ ที่ได>แล>วก็ขอบคุณมาก
และก็ชื่ น ชม ข>อที่ 3 คื อ สะพานสุ ขสั นต ที่ทBา นเห็ นรู ป นั้ นละครั บ สมควร
หรือไมBครับที่จะทําตั้งนานแล>วครับ ผมเดินดูมาสองปKตั้งแตB ผอ.อรุณศักดิ์ตาย
อยูB อยBา งนี้แหละครับไมBพูด ก็ไมB ดู พู ด แล> ว ก็ไมB คBอยทํา ทราบขB า วเขี ยนในนี้
วB า กํ า ลั ง ออกแบบ ผมวB า ใสB โ คมไฟนี้ นB า จะซื้ อ ได> ตั้ ง นานแล> ว นะครั บ ทB า นดู
หัวเสาซิครับ ตลาดน้ํามีทุกวันสิ้นเดือน เราจะฉีกหน>าตัวเองไมBถึงไหนครับ
ทBานประธาน ฝากไปถึงผู>บริหารด>วยนะครับ ผมเองคํานวนมันปากเปKยกปากแฉะ
ละเอี ย ด แตB ผ มคิ ด วB า ถ> า งานเล็ กยั งทํ าไมB ได> งานใหญB อยB าไปคิ ด ถึ งนะครั บ
ผมฝากด>วยวิสัยทัศนผู>ที่ดูแลกองชBางต>องมีวิสัยทัศนนายกแคBอนุมัติ เสนอทBาน
ไปเลยจะทําอะไร ทBานสังเกตหรือไมBครับตั้งแตBปKใหมBมามันถอยหลังใชBหรือไมB
ครับ อรุณศักดิ์อยูBผมต>องชื่นชนแกมีกวางมีกลBองนูBน กลBองนี้ ผมถือวBาถอยหลัง
นี่ก็คิดเงินเดือนมาสองปKแล>วของ คสช.
วันนี้ทBานรองสมเธียรมาหรือไมBครับ

นายคํานวน โสมนิล
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ไมBเปJนไรครับมันติดอยูBในรายงานการประชุม ฝากด>วยครับฝากด>วย
สามอยB างนะครั บ ผมพู ดแล> วผมได> น้ํ าพุ ผมขอบคุ ณ สะพานนครน> อยยั งไมB
เหมือนที่ผมต>องการ สะพานสุขสันตพยายามหาโคมไฟที่ซื้อได>งBายๆ ครับหาซื้อ
งBายๆ ที่ทBาวังนะครับ อยBาหาที่มันผิดเพื่อนมาเดี๋ยวมันจะสั่งไมBได>อีก ไมBต>องดี
มากนะครับ ให>มันมีไฟ อยBาให>มันแตกอยูBแบบนี้ ถ>ามันตีใหมBเราก็ซื้อใหมB และก็
ให>มีกล>องวงจรปPดด>วย เราต>องทําความสวยงามให>บ>านเมือง ให>เปJนจุดถBายรูป
ให> ได> ผมเพิ่มอี กหนึ่งข> อ ผมเพิ่ มสวนศรี ธรรมโศกราชฝากชB วยดูแลชB วยใสB ปุˆ ย
ตอนทBานอรุณศักดิ์ทําไว>สวยงาม ตอนนี้มันโทรม ฝากด>วยนะครับ ชBวยใสBปุˆยด>วย
ของเราชอบสร>างแตBไมBรักษา ผมย้ํานะครับ ขอบคุณครับ
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ทBานนายกเห็นนะครับ ทBานจดไว>แล>วไปไลBเบี้ยทBานรองนายก
ทั้งหลาย น้ําพุของดีนะของเขตทBานคํานวนมีของสวยงาม ของผมไมBมีอะไร
เลยเขต 4 แยBจริงๆ
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ตรงนี้เปJนจุดของทุกคนครับ ไมBใชBเขต 2 ข>ามคลองแล>วไมBใชBเขต 2
แตBที่ต>องพูดเห็นแล>วมันรับไมBได>นะครับ ไมBใชBเขตผม ผมขอปฏิเสธ
อยBางนั้นก็เปJนเขตปลอดทหารครับ เชิญทBานประสิทธิ์ วงศพิศาล

นายประสิทธิ์ วงศ&พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ ทBานรักษาราชการแทนนายก
เทศมนตรี ทBานผู>บริหาร สมาชิกผู>ทรงเกียรติและผู>เข>ารBวมประชุมทุกทBาน
ผมนายประสิ ท ธิ์ วงศพิ ศ าล สมาชิ ก สภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ทBานประธานสภาครับ ผมวBาเราประชุมสภากันมารBวมเจ็ดปK
ซึ่ งเราไมB เ คยได> พิ จารณาทบทวนเรื่ องเทศบั ญญั ติ เลย วั น กB อนได> นั่ งคุ ยกั บ
ทB านเลขาเอกริ นทร บางฉบั บมั นจะล> าสมั ยมาก หน> าจะทบทวนให> ทั นสมั ย
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให>เข>ากับปNจจุบันครับ ขอบคุณครับ
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เรื่องเทศบัญญัติมันจําเปJน แตBผมก็เปJน ส.ท.มาสามสิบปKแล>ว
สมั ย กB อ นไมB คB อ ยออกกั น หรอกครั บ สB ว นใหญB จ ะใช> พรบ.ของเทศบาล
ของกระทรวงกันมากมาย จริงๆ มันเปJนหน>าที่ของเทศบาลด>วยนะครับที่จะคิด
ขึ้นมา ของฝFายบริ หาร ผมวBามั นก็ ต>องทํ าแตBที่จริงมันเกรงใจกั นแมBค>า พBอค> า
ไมBคBอยกล>าออกกัน ยังชมเขต 1 ของคุณปรานมเลย หน>าโรงพยาบาลสวยขึ้ น
เยอะเลย วันนั้นผมไปเยี่ยมหลาน ตรงนั้นเรียบร>อยขึ้นเยอะเลย ฝากทBานนายก
ชBวยดูด>วย ตอนนี้หมาจรจัดก็ดีขึ้นนะตั้งแตBมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเขารับหมา
จรจัดก็ดีขึ้น ทBานไสวทBานก็รู>ชาวบ>านชม เมื่อกBอนเราหนักใจ เราไมBมีเงินเลี้ยง
ครั บ ปN ญหาคื อรณรงคให> เจ> าของหมาพาหมาไปทํ าหมั น บ>านผมมี หมาหกตั ว
ทําหมั นหมดเลย แมวสามตั วทําหมันหมดเลย เพราะไมB อยากให> มันแพรBพันธุ
ทํ าหมั นเทศบาล ก็ ทําฟรี แตB ชาวบ> านไมB ชอบเอาไปให> ทํา มั นต> องไปที่ ทBาลาด
หมาจรจัดแมวจรจัดนี่อันตรายทั้งนั้น ทBานสมาชิกทBานใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมB
เชิญทBานสุภัค รัตนพฤกษขจร
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เรียนทBานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติครับ
ผมนายสุ ภั ค รั ต นพฤกษขจร สมาชิ กสภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
เขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ ทBานประธานครับเมื่อสักครูBได>ยินเพื่อนสมาชิกพูดเรื่องการ
ติดตั้งไฟสะพานนครน>อย ก็ขอเรียนฝากสะพานราเมศวร มีการแก>ไขปรับปรุงมา
นานมากแล>ว จนบัดนี้ยังไมBมีไฟสักดวง ใช>สปอรตไลทสBองตรงเชิงสะพานกันอยูB
ขอความกรุณาสํานักการชBางหาแบบที่ทBาน ส.ท. ทBานหนึ่งแจ>งไว>นะครับ ไมBต>อง
หรูหรามาก ลายอาจจะเปJนลายกนก แตBขออนุญาตนะครับ 12 นักษัตรไมBเอานะครับ
อี กเรื่ องหนึ่ งที่ ผมสอบถามไปในคราวที่ แล> ว เรื่ องฝาตะแกรงเหล็ ก
สูญหาย ที่ตอบมาก็คือได>ดําเนินการเรียบร>อยแล>ว ผมยังติดใจวBาการดําเนินการ
เรียบร>อยแล>วนั้น เปJนการดําเนินการขั้นไหนยังไง ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ>าง

หรืออยBางไร ผมผBานทุกวันครับ ก็ยังมองไมBเห็นตะแกรงเหล็กครับ ก็ขอเรียนฝาก
วBาปNญหาเรื่องน้ําชBวงนี้ยังไมBเกิดปNญหา แตBเปJนปNญหาเรื่องเจ>าหน>าที่ของเทศบาล
บางทBานนะครั บ ใช>วิ ธียัดใสB ลงไปในทBอระบายน้ํ า อันนี้ ขอย้ําบางทBานนะครั บ
อีกเรื่องหนึ่งดูตามรายงานวันนี้อาจจะมีกระทู>ตอบไปบ>างแล>ว การตอบเข>ามาผม
ดู แ ล> ว สวยหรู ค รั บ ดํ า เนิ น การเอาหิ น คลุ ก มาปP ด แตB ผ มวB า ไมB เ ห็ น นะครั บ
ตามรายงานการชี้ แจง แก> ไขดํ าเนิ นการตรงนี้ มั นคนละเรื่ องกั นนะครั บกั บที่
แจ>งมา ยังไมBเหมือนกับที่เขียนมา ก็ขอเรียนฝากนะครับปNญหาตรงนี้ผมเอามา
เปJนประเด็น ตามที่ทBานสมาชิกสภาได>ตั้งกระทู>ถามมาก็มีการตอบไปแล>ว แตBวBา
ประเด็ นที่ ผมถามเมื่ อคราวที่ แล> ว ตอบมายั งไมBเหมือนกั บที่ทํา ยั งไมBจริ งครั บ
ขอให>มีการตรวจสอบใหมBครับ ขอบคุณครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
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ขอบคุณทBานสุภัค เชิญทBานปรานม รวมพงศ
กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
ผมนายปรานม รวมพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ง
ที่ 1 สิ่ งที่ กระผมจะพู ดตB อไปนี้ เกี่ ยวกั บการปรั บปรุงทางเท> า การขุดเจาะวาง
ทBอเมนน้ําประปาของทBานผู>วBาด>วยนะครับ เรื่องแรกก็คือการปรับปรุงทางเท>า
ซึ่งขณะนี้ได>ดําเนินการมาถึงบริเวณสี่แยกประตูชัย ฝNRงทิศตะวันออกแล>วเสร็จ
ปNญหามันมีอยูBวBาการขุดแนวกั้นที่จะทําทางเท>า เพราะวBาบางชBวงการกBอสร>าง
ขอบแนวทางเท> าจะไปปP ดกั้ นหน> าบ> านที่ มี รถเข> าออก ซึ่ งตรงนี้ บางบ> านก็ ได>
โทรศั พทมาหาผม เพราะวB าเวลาทB านปู แผB นพื้ นไปแล> วรถเข> าออกบ> านไมB ได>
ผมฝากทBานประธานไปยังฝFายบริหาร วBาตรงนี้บ>านไหนที่มีทางเข>าออกของรถ
เว> นให> เขาด> วยนะครั บ ชB วยแก> ไขเสี ยใหมB ด> วยบ> านที่ ทํ าไปแล> ว ฝากผู> บริ หาร
คุยกับผู>รับเหมาด>วยตรงนี้ และบ>านที่ยังไมBได>ทําก็ชBวยฝากด>วยครับเพื่อความ
สะดวก ผมขับรถผBานทุกวัน ผมดูทุกวันบางบ>านก็ได>รับการแก>ไขไปแล>ว ตอนนี้
ได>เริ่มใหมBจุดเจาะฝNRงทิศตะวันตก ที่ผมผBานมาเห็นแล>ววBากําลังขุดเจาะทางเท>า
ก็ฝากไว>ด>วยนะครับ บ>านที่มีรถเข>าออกทBานอยBาไปกBอแนวปPดกั้น
เรื่ อ งที่ 2 ตอนี้ มี ก ารขุ ด เจาะวางทB อ ประปา ปN ญ หาคื อ เมื่ อ ทB า น
ขุดเจาะแล>วและถมแล>วปNญหาคือฝุFน เปJนฝุFนมากครับทBานประธานโดยเฉพาะ
ฝุFนตรงสี่แยกประตูชัย วBาจะมีหินคลุกลงไปผสมขุดลงไปทBอนหนึ่ง ก็ยาวไปถึง
สี่แยกหัวถนน ผมอยากให>กําชับกองสาธารณสุข ให>ชBวยนํารถไปฉีดน้ํากลบ
ฝุFนให>ด>วยจะเปJนวันเว>นหรือหรืออะไรก็แล>วแตB เพราะตั้งแตBสี่แยกประตูชัยถึง
หัวถนนด>านฝNRงตะวันออกมันมีร>านค>าอยูBเยอะ ไมBวBาร>านอาหารหรือร>านน้ําชา
กาแฟ เขาประสบปN ญหานี้มากครับ คนเข>าไปกิ นข>าวรถวิ่งผB านฝุFนเข>าร>า น
ฝากด>วยนะครับอยBาให>ชาวบ>านเขาได>รับผลกระทบมาก ผมเห็นใจคนทํางาน
แตBผมก็ต>องเห็นใจชาวบ>านที่เขาประกอบกิจการด>วยครับ ฝากทBานประธาน
ผBานไปยังฝFายบริหารกําชับกองสาธารณสุขด>วยนะครับ ขอบคุณครับ
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ขอบคุณทBานปรานม รวมพงศ แถวถนนกะโรมผมต>องใช>ผ>าปPดฝุFน
ปPดจมูก ทBานนายกฝากด>วยนะครับ ผมกลัวทBานชิษณุพงศทBานจะรักษาโรคปอด
ผมอี กนะครั บชB วยหนB อยนะครั บเรามี แหลB งน้ํ าที่ ทุBงทB าลาดเอามาฉี ด อยB าเอา
น้ํ าประปาเสี ยดาย มี ผู> ใดฝากเรี ยนเรื่ องอะไรถึ งฝF ายบริ หาร ถ> าไมB มี ผมต> อง
ขอขอบคุ ณทุ กทB า นที่ มาประชุ ม เรื่ องบ> านเมื องเราต> องทํ าจนนาที สุ ด ท> า ย
จน คศช. บอกวBาไปได>แล>วพวกคุณ เราทําให>มีประโยชนกับชาวบ>านมากที่สุด
เดี๋ยวทBานนายกจะขอบคุณตBอจากผมนะครับ ผมยังไมBปPดการประชุม เชิญทBาน
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครับ

นายพงศ&สินธุ& เสนพงศ&
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนทBานประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และ
สมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอบคุณที่ประชุม
อีกครั้ งหนึ่ งที่ทBานได>ผB านวาระการประชุม สิ่งที่ทBานฝากผB านทB านประธานมา
กระผมได> บันทึกไว>แล>ว และจะนําไปปฏิบั ติ ทั้ งกระทู> ที่ทBานได>ถามก็ จะนําไป
ปรับปรุงการทํางาน ก็เข>าใจวBากระทู>ก็เปJนเรื่องที่ต>องรับฟNง ฝากทBานประธานวBา
โครงการไมBวBาจะเปJนของทางจังหวัด หรืองบเทศบาลที่จัดทํา ทุกครั้งผมก็เล็งเห็น
ถึงความสําคัญถึงภาษีของพี่น>องประชาชน ฝากทBานหัวหน>าสBวนราชการทํางาน
ให>เต็มที่ ชBวงนี้เปJนชBวงที่เข>าสูBหน>าแล>งฝากผBานไปยังพี่น>องประชาชนวBาอยากให>
ใช>น้ําอยBางประหยัดเทศบาลไมBได>นิ่งนอนใจที่จะดูแลเรื่องสาธารณูปโภคให>พี่น>อง
ประชาชนให>ดีที่สุด เรื่องการวางทBอเรื่องถนนฝากพี่น>องประชาชนให>อดทนอีก
นิดเราใช>เวลาคงไมBนาน เราอยากได>บ>านเมืองที่ดีเราต>องอดทน ไมBมีใครทํางาน
แล>วทิ้งงาน เราผBานสัญจรไปมาก็เห็นใจทุกครั้งในการใช>รถใช>ถนน ด>วยความที่
ผBานมาถนนเราอาจจะเล็กไป ผมไมBได>โทษใครนะครับ อดีตที่ผBานมาถนนเล็กไป
ต>องชBวยกัน ใช>ถนนด>วยการพึ่งพากัน ขอบคุณพี่น>องประชาชน ขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาอีกครั้งหนึ่ง ในการผBานญัตติทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ผมโต>ตอบแทนทBานแล>วครับ เราต>องอดทนหนBอย เราจะวางทBอเมน
ถ>าไมBขุดแล>วจะวางยังไง จําเปJนต>องขุด ทนกันไปบ>าง ที่ไหนๆก็ต>องขุด แตBมัน
เปJนเรื่องปกติคนไทยบBนได>ก็ต>องบBน ขอบคุณทBานผู>บริหารและหัวหน>าสBวน
ราชการทุ กทB า น เชิ ญ ทB า นฉั ต รชั ย ทB า นเอกริ น ทรรั บ ซองเอกสารด> ว ยครั บ
เชิญทBานรองวิฑูรย อิสระพิทักษกุลครับ

นายวิฑูรย& อิสระพิทักษ&กุล
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติ
ผมวิฑูรย อิสระพิทักษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ง
ที่ 3 ทB านประธานครั บเมื่ อวั นที่ 14 - 19 กุ มภาพั นธ 2561 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชรBวมกับองคกรชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได> รB วมกั นจั ดให> มี งานฉลองเทศกาลตรุ ษจี น ไชนB าทาวนเมื องนคร 2018
ขึ้นที่บริเวณวงเวียนหน>าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ ไฮไลทของงาน
ในวั นที่ 19 กุ มภาพั นธนั้ น ทางองคกรชาวไทยเชื้ อสายจี นได> เรี ยนเชิ ญทB าน
ผู>วBาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเปJนประธานฝFายไทย และได>เรียนเชิญ

ฯพณฯ กงสุ ลใหญB ของสาธารณรั ฐประชาชนจี นในประเทศไทย ที่ ประจํ าอยูB ที่
จังหวัดสงขลามาเปJนตัวแทนฝFายจีน นั่นเปJนการแสดงถึงการกระชับมิตรไมตรี
ระหวBางประเทศไทยกับประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน และการดําเนินงานที่ผBาน
มาได>รั บความรB วมมื อจากเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเปJ นอยB างดี ผมเองใน
ฐานะเปJนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 และเปJนสBวนหนึ่งของ
องคกรชาวไทยที่มีเชื้อสายจีน ผมใครBขอขอบคุณเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และทBานรักษาราชการนายกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และผู>บริหารเทศบาล
ตลอดจนเจ>าหน>าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกทBาน ที่ได>กรุณาสนับสนุน
อนุ เคราะหให> การจั ดงานที่ ผB านมาประสบความสํ าเร็ จเปJ นอยB างดี จึ งขอเรี ยน
ให> ทB า นประธานสภาและทB า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ทB า นได> รั บ ทราบ
ณ ที่ประชุมแหBงนี้ด>วยครับ ขอบคุณครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย&
ประธานสภาเทศบาล

ป6ดประชุม 12.40 นาฬิกา

ก็เปJนงานที่สนุกสนาน เปJนเองเปJนเชื้อสายจีนนะครับแซBอ‰อง
แตB คุณพB อเปลี่ ยนเปJ นอิ สสระไพบู ลย มี เชื้ อสายจี นแตB พูดไมB คBอยเปJ นเทB าไหรB
เราได>ดําเนินการประชุมมาพอสมควร ครบตามระเบียบวาระการประชุม สมาชิก
ทB านใดมี เรื่ องอื่ นๆ อี กหรื อไมB ครั บ ถ> าไมB มี กระผมขอขอบพระคุ ณ สมาชิ ก
ทุกทBานที่ได>ให>ความรBวมมือ และในวันนี้เราได>พิจารณาญัตติตBางๆ ของฝFาย
บริ ห าร ถึ งบั ด นี้ เ ห็ น เวลาสมควรแล> ว ผมขอปP ด ประชุ มสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปK พ.ศ.2561 ขอปPดประชุม
ขอบคุณครับ

