๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห,องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
---------------------------------------------------------------

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

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู,ไม3มาประชุม
1. นายพิชัย ลี้วรกุล
2. นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาล(ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ขาด)

๒
ผู,เข,าร3วมประชุม
ผู,บริหารเทศบาล
1. นายพงศสินธุ เสนพงศ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายไสว เขียวจันทร
นายสมเธียร ภู@สันติสัมพันธ
นายมนัส พงศยี่หลAา
นายธํารงค แรกคํานวน
นายขจรเกียรติ์ แกAวทองคํา
นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ

หัวหน,าส3วนราชการและเจ,าหน,าที่ผู,ที่เกี่ยวข,อง
1. นายประจักษ ทองบัว
2. นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
3. นายสนิท พรหมสุภา
4. นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ
5. นางวชิรา ยุพการนนท
6. นายยงยุทธ เหล@าเจริญเกียรติ
7. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
8. นางนิรมล ช@อผูก
9. นางสาววันดี ตําแอ
10. นางจิตรา มะโนสงค
11. นายมนชัย บุตรมะรัถยา
12. นายสัญชาย ชาตรีทัพ
13. นายสมคิด รักสนิท
14. นายสุชาติ เชาวชะตา
15. นางเกศวรินทร บุญมูสิก
16. นายพลวัต รุจิระยรรยง
17. นายจรัญ ทิพยสิทธิ์
18. นางสาวรุ@งฤดี จันทรปรีดา
19. นางขนิษฐา จันทวาศ
20. นางชะอAอน สมเชื้อ
21. นายสหัส พรหมแกAว
22. นายพัชรากร ขุนทอง
23. นายยัสถะ พลมี
24. นางสาวสุทิดา จันทวาศ
25. นางสาวธนกมล นิตยวิมล
26. นางสาวกิตติยา ระหังภัย

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผูAอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูAอํานวยการสํานักการคลัง
รักษาราชการแทน หัวหนAาสํานักปลัดเทศบาล
ผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
จพง.ชํานาญงาน
ผูAจัดการสถานธนานุบาล
ผูAอํานวยการส@วนควบคุมการก@อสรAางฯ
ผูAอํานวยการส@วนการผลิต
หัวหนAาฝHายรักษาความสงบ
หัวหนAาฝHายอํานวยการ
รก.หัวหนAาฝHายปIองกันฯ
หัวหนAาฝHายสังคมสงเคราะห
นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาพนักงานปIองกันฯ
เจAาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายแลแผนปฏิบัติการ

๓
27. นางสาวปทัฏฐาน เกตุขาว
28. นางสาวมลิดา วัดศรี
29. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี
30. นางระพีพรรณ ดีเส็ง
31. นางกรองทอง จุลสัตย
32. นางสาวธนันฎา จิระพิบูลยพันธ
33. นางวิภาดา หนูสุวรรณ
34. นางสาวอุราพร เกิดมีทรัพย
35. นางลัดดาวัลย เชื้อชมสุข
36. นางสมจิตร มาศพงศ
37. นางสาวนภัสสร สําแดงสาร
38. นางสาวสุดา เสมอสา
39. นางสาวกรกนก คลAายจินดา

นักวิเคราะหนโยบายแลแผนชํานาญการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ
จพง.ทะเบียนชํานาญงาน
งานบัตร
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
เจAาหนAาที่ธุรการ
ผูAรับจAางเหมาบริการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาหนAาที่ธุรการ

เป6ดประชุมเวลา 10.00 น.
นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณะผูAบริหารเทศบาล ท@านสมาชิกสภาเทศบาล และผูAเขAาร@วมประชุมสภา
เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท@ า น ค รั บ วั น นี้ เ ปO น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล น ค ร
นครศรี ธรรมราช สมั ย สามั ญ สมัย ที่ 3 ครั้ งที่ 2 ประจํา ปP พ.ศ. 2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งขณะนี้จํานวนสมาชิกมาครบองคประชุมแลAว
18 คน ยังไม@มา 4 คน ขอกราบเรียนเชิญท@านประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ไดAจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต@อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท@านนายกเทศมนตรี ผูAบริหารทุกท@าน สมาชิกสภาเทศบาล
ผูAทรงเกียรติทุกท@าน และผูAเขAาร@วมประชุมทุกท@าน วันนี้เปOนการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ.
2560 สมาชิ ก สภาเทศบาล มาประชุ ม ครบองคประชุ ม กระผมจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเปOนลําดับต@อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ,งให,ที่ประชุมทราบ
1. เรื่อง การขอใชAที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชนแปลง
“ดอนหัวเล”

๔
ที่ นศ 52005/06381

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง นศ 8000
21 สิงหาคม 2560

เรื่อง การขอใชAและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล”
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สิ่งที่ส@งมาดAวย 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
จํานวน 1 ชุด
3. แผนผังที่ดินสาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล”
จํานวน 1 ฉบับ
4. รายงานการประชุมสภาองคการบริหารส@วนตําบลนาเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปP
2560
ตามที่ เ ทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช มี ค วามประสงคขอใชA แ ละขอถอนสภาพที่ ดิ น
สาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล” ซึ่งที่ดินดังกล@าวตั้งอยู@ หมู@ที่ 2 ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามหนังสือสําคัญสําหรับทางหลวง เลขที่ 17226 ที่ดินเลขที่ 49 ซึ่งตั้งอยู@บริเวณดAานทิศ
เหนือของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ@งท@าลาด) ซึ่งปWจจุบันยังมิไดAมีหน@วยงานใดขอใชAที่ดินดังกล@าว
เทศบาลฯ มีความจําเปOนตAองใชAสถานที่ดังกล@าวดําเนินโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และกิจการอื่น
ซึ่งเรื่องดังกล@าวไดAนําเขAาที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจํ า ปP พ.ศ. 2560 เมื่ อ วั น จั น ทรที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ หA อ งประชุ ม สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) โดยมติที่ประชุม เห็นชอบ จํานวน 22 เสียง และไดAส@งมติดังกล@าวไปยังองคการ
บริ ห ารส@ ว นตํ าบลนาเคี ย น เมื่ อวั น ที่ 1 มิ ถุน ายน 2560 องคการบริ ห ารส@ วนตํ า บลนาเคีย นไดA นํ า เรื่ อง
ดังกล@าวเขAาประชุมสภาองคการบริหารส@วนตําบลนาเคียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หAองประชุม
สภาองคการบริ ห ารส@ ว นตํ า บลนาเคี ย น มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ โดยมี ค วามเห็ น ชอบใหA เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ขอใชAและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนแปลง “ดอนหัวเล” เพื่อจัดสรAางโรงงานกําจัด
ขยะมูลฝอย จํานวน 15 เสียง งดออกเสียงจํานวน 2 เสียง
จึงเรียนท@านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อโปรดทราบและแจAงสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เพื่อทราบต@อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๕
2. มอบหมายญัตตินายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติต@างๆ แทนนายกเทศมนตรี
ที่ นศ 52001/06535

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง นศ 8000
25 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอมอบหมายใหAเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติต@างๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2560
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อAางถึง ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP
พ.ศ.2560
ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดAกําหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 น. ณ หAองประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุ ม สภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ปP พ.ศ. 2560 ดั ง ความละเอี ย ด
แจAงแลAว นั้น
ขA า พเจA า จึ งขอมอบหมายใหA น ายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ เลขานุ การนายกเทศมนตรี
นํ า เสนอญั ต ติ ต@ า งๆ แทนนายกเทศมนตรี ในญั ต ติ ร ะเบี ย บวาระที่ 7 ตั้ ง แต@ 7.1 ถึ ง ญั ต ติ 7.4 แทน
นายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ.
2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- ไม3มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู,ถาม
- ไม3มี

๖
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท,องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล,ว
- ไม@มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปBนกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ใหAสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทAองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว@ า ดA ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาของตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส@วน
ทAองถิ่น พ.ศ. 2548
คณะกรรมการพัฒนาทAองถิ่นที่มาจากสมาชิกสภาทAองถิ่นชุดเดิม
จะครบวาระสองปP ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ชุดเดิมประกอบดAวย
สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
1. นายประยูร จิระพิบูลยพันธ
2. นายจักรพันธุ จันทรเขียว
3. นายปรานม รวมพงศ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส@วนทAองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขAอ 8
ใหAผูAบริหารทAองถิ่นแต@งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทAองถิ่น ประกอบดAวย
(3) สมาชิ ก สภาทA อ งถิ่ น ที่ ส ภาทA อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก จํ า นวน 3 คน เปO น
กรรมการพัฒนาทAองถิ่น ใหAมีวาระอยู@ในตําแหน@งคราวละ 2 ปP
ใหA ส ภาเทศบาล คั ด เลื อ กคณะกรรมการที่ ม าจากสมาชิ ก สภา
เทศบาลชุ ดใหม@ ใหA อยู@ ในวาระสองปP ใหA เ สนอที ล ะคน ท@ านใดจะเสนอ
ขอไดAโปรดยกมือขึ้นครับ เชิญท@านรองวิฑูรย อิสระพิทักษกุล ครับ

นายวิฑูรย9 อิสสระพิทักษ9กุล
รองประธานสภา

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ก@อนอื่นผมใคร@ขอเรียน
สอบถามท@านประธานผ@านไปยังฝHายบริหารว@าองคประกอบของกรรมการ
พัฒนาประกอบดAวยใคร และจํานวนเท@าไหร@ และคณะกรรมการชุดนี้มีใคร
เปOนประธาน และใครเปOนตําแหน@งเลขานุการครับ ขอบคุณครับ
เชิญท@านนายกเปOนผูAตอบครับ

๗
นายพงศ9สินธุ9 เสนพงศ9
รองนายกเทศมนตรีฯ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
ผมพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช รายชื่อผมมอบ ผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
เชิญผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาครับ คําสั่งอยู@ดAานล@างขอใหAไปเอาสักครู@
เพื่อใหAไดAขAอมูลที่ถูกตAองครับ เนื่องจากมีอยู@หลายส@วนที่เปOนกรรมการ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านวิฑูรย รอสักครู@ครับ เพราะมีหลายส@วนที่เปOนกรรมการ
เชิญผอ.สุรีวรรณ

นางสุรีวรรณ สาสนานนท9
ผอ.กองวิชากรและแผนงาน

เรียนท@านประธานสภา ท@านผูAบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล ระเบี ย บระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว@ า ดA ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองส@วนทAองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกร
จัดทําแผน ขAอ 7 องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส@วนทAองถิ่น
ประกอบดAวย

(1) คณะกรรมการพัฒนาทAองถิ่น
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทAองถิ่น
ขAอ 8 ใหAผูAบริหารทAองถิ่นแต@งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทAองถิ่น ประกอบดAวย
(1) ผูAบริหารทAองถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองคกรปกครองส@วนทAองถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(3) สมาชิกสภาทAองถิ่นที่สภาคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(4) ผูAทรงคุณวุฒิที่ผูAบริหารทAองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผูAแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผูAบริหารทAองถิ่นคัดเลือกจํานวนไม@นAอยกว@าสามคน
กรรมการ
(6) ผูAแทนประชาคมทAองถิ่นที่ประชาคมทAองถิ่น
คัดเลือกจํานวนไม@นAอยกว@าสามคนแต@ไม@เกินหกคน
กรรมการ
(7) ปลัดองคกรปกครองส@วนทAองถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหนAาส@วนการบริหารที่มีหนAาที่จัดทําแผน
ผูAช@วยเลขานุการ
กรรมการตามขAอ 8 (3) (4) (5) และ (6) ใหAมีวาระอยู@ในตําแหน@งคราวละสองปP และอาจไดAรับ
การคัดเลือกอีกไดA
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตามคําสั่งเดิมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๘
คําสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ 01347/2558
เรื่อง แต@งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อปฏิบัติใหAเปOนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส@วนทAองถิ่น พ.ศ.2548 ขAอ 8 เห็นสมควรแต@งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประกอบดAวย
1. ผศ.เชาวนวัศ
เสนพงศ
นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ
2. นายพงศสินธุ
เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
3. นางฮูวัยดีย_ะ
พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
4. นายมนัส
พงศยี่หลAา
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
5. นายเดชสิทธิ์
ลี่ดํารงวัฒนากุล รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
6. นายประยูร
จิระพิบูลยพันธ สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
7. นายจักรพันธุ
จันทรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
8. นายปรานม
รวมพงศ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
9. นายวิชัย
คัมภีรปรีชา
โยธาธิการและผังเมืองนครศรี
ผูAทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายอมร
วงศวรรณ
ทAองถิ่นจังหวันครศรีธรรมราช
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายอาญัติ
บํารุงวงศ
ผอ.สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีฯ
ผูAทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นายพิชัย
พันธุอร@าม
ผจก.การประปาส@วนภูมิภาค
สาขานครศรีธรรมราช ผูAแทนรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
13. นายภิญโญ
ภู@
ผจก.ไฟฟIาส@วนภูมิภาค นครศรีฯ
ผูAแทนรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
14. นายทวีเดช
วงศศุภชาติ
ผจก.สํานักงานบริการลูกคAา กสท.
นครศรีธรรมราช ผูAแทนรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
15. นายเวียง
ปราบปWญจะ ประธานคณะกรรมการชุมชน กรรมการ
ตลาดหัวอิฐ ผูAแทนประชาคมเมือง
16. นายสุชาติ
สุขเกษม
ประธานคณะกรรมการชุมชน
กรรมการ
มุมปIอม ผูAแทนประชาคมเมือง
17. นางกมลทิพย
แกAวพรรณราย ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ชุมชนชุมแสง ผูAแทนประชาคมเมือง
18. นายประจักษ
ทองบัว
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
และเลขานุการ
19. นางสุรีวรรณ
สาสนานานนท ผูAอํานวยการกองวิชาการฯ กรรมการและ
ผูชA @วยเลขานุการ

๙
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เยอะนะครับ 19 คน ชุดใหม@ก็คงมี 19 คนอีกนั่นแหละ
หลายหั วดีกว@ าหัวเดียวท@ านรองวิฑูร ย มีขAอสงสั ยจะสอบถามเพิ่มเติมอี ก
หรือไม@ เชิญครับ

นายวิฑูรย9 อิสระพิทักษ9กุล
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพครับ ผมวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ขอบคุณที่
ไดAใหAความกระจ@างแจAง และไดAรูA ว@าองคประกอบของกรรมการมีใครบAา ง
ซึ่งมีส@ วนสํ าคัญในการพั ฒนาเทศบาล เพื่อที่จะบรรจุ เขAา แผนพัฒนาของ
เทศบาลต@อไป ท@านประธานครับในขณะนี้ ซึ่งเปOนการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 ตามระเบียบแลAวบุคคลที่จะเขAา
มาในที่นี้ไดA ตAองเปOนบุคคลที่ไดAรับอนุญาตจากท@านประธานสภาครับ แต@
ในขณะนี้ ก ารประชุ ม ซึ่ ง เปO น สิ่ ง สํ า คั ญ ของเทศบาล มี ก ารถ@ า ยรู ป ไดA มี
บุคคลภายนอกเขAามาวุ@นวาย ซึ่งไม@อยู@ในระเบียบการประชุม ผมขออนุญาต
ใหAท@านประธานสั่งใหAมีการประชุม อยู@ในระเบียบอย@างเคร@งครัดดAวยครับ
ขอบคุณท@านประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

อยู@ในระเบียบวาระอย@าเดินนะครับ เขาทํางานที่นี่ แต@อย@าเดิน
วุ@นวายนะ ท@านวิฑูรย ท@านเสนอใครครับ

นายวิฑูรย9 อิสระพิทักษ9กุล
รองประธานสภาเทศบาล

หามิไดAครับท@านประธานครับ ผมยังไม@ไดAมีโอกาสนําเสนอครับ
ขอใหAท@านประธานโปรดนําเขAาบรรจุเขAาในระเบียบวาระการประชุม และ
ใหAมีผูAเสนอ เพื่อมีผูAนําเสนอต@อไปครับ ผมยังไม@ไดAเสนอครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท@านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เชิญครับ เชิญท@านจักรพันธุ จันทรเขียว ครับ

นายจักรพันธุ9 จันทร9เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจักรพันธ จันทรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ขอเสนอกรรมการพัฒนาเทศบาล
คนที่ 1 นายประยูร จิระพิบูลยพันธ ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

นายจักรพันธุ เสนอ นายประยูร จิระพิบูลยพันธ
ขอผูAรับรอง 2 คน
ผูAรับรองคนที่ 1 นายอาวุธ สุขันทอง
ผูAรับรองคนที่ 2 นายสวาท อรุณจิตร
ผูAรับรองถูกตAองครับ มีสมาชิกสภาท@านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 1
อีกหรือไม@ครับ หากไม@มีเชิญเสนอรายชื่อกรรมการคนที่ 2 ครับ

นายจักรพันธุ9 จันทร9เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจักรพันธ จันทรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ขอเสนอกรรมการพัฒนาเทศบาล
คนที่ 2 นายชัยยันต บุญเทียม ครับ

๑๐
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

นายจักรพันธุ จันทรเขียว เสนอ นายชัยยันต บุญเทียม
ขอผูAรับรอง 2 คน
ผูAรับรองคนที่ 1 นายฉัตรชัย พรมพัตร
ผูAรับรองคนที่ 2 นายธีระวัฒน คงสําราญ
ผูAรับรองถูกตAองครับ มีสมาชิกสภาท@านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 2
อีกหรือไม@ครับ หากไม@มีเชิญเสนอรายชื่อกรรมการคนที่ 3 ครับ

นายจักรพันธุ9 จันทร9เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจักรพันธ จันทรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ขอเสนอกรรมการพัฒนาเทศบาล
คนที่ 3 นายภูริทัต รัตนพาหุ ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

นายจักรพันธุ จันทรเขียว เสนอ ภูริทัต รัตนพาหุ
ขอผูAรับรอง 2 คน
ผูAรับรองคนที่ 1 นายวิฑูรย หัสภาคย
ผูAรับรองคนที่ 2 นายสรพงษ คงสําราญ
ผูAรับรองถูกตAองครับ มีสมาชิกสภาท@านใดจะเสนอกรรมการคนที่ 3
อีกหรือไม@ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานเทศบาล

เปOนอันว@าทั้ง 3 ท@าน ไดAเปOนกรรมการพัฒนาเทศบาลนะครับ
มีอายุ 3 ปP แต@อาจจะไม@ถึงนะครับ เพราะจะมีเลือกตั้งใหม@เสียก@อน
เปOนอันว@าเราไดAกรรมการโดยไม@ตAองมีการแข@งขันนะครับ
1. นายประยูร
จิระพิบูลยพันธ
2. นายชัยยันต
บุญเทียม
3. นายภูริทัต
รัตนพาหุ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องขอรับความเห็นชอบร3างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระ 2 และ วาระ 3)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยขAอบังคับการประชุมสภา
ทAองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกAไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขAอ 45
วรรคสาม “ญัตติร@างขAอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม@ ไดA และในการพิจ ารณาวาระที่ส องใหAกํา หนดระยะเวลาเสนอคํ าแปร
ญัตติไวAไม@นAอยกว@ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต@สภาทAองถิ่นมีมติรับหลักการแห@งร@าง
ขAอบัญญัติงบประมาณนั้น”
สภาเทศบาล ไดA กํ า หนดแปรญั ต ติ 4 วั น นั บ แต@ วั น ที่ ส ภารั บ
หลั ก การเมื่ อ วั น อั ง คารที่ 15 สิ ง หาคม 2560 จนถึ ง วั น เสารที่ 19
สิงหาคม 2560 และคณกรรมแปรญัตติไดAประชุมแปรญัตติเมื่อวันอังคารที่
22 สิงหาคม 2560
ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

๑๑
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ9 จันทร9เขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอ
ขอมอบหมายใหAนายจักรพันธุ จันทรเขียว เลขานุการกรรมการแปรญัตติ
แถลงต@อประธานสภาครับ ขอบคุณครับ
เชิญท@านจักรพันธุ จันทรเขียว ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
กระผมนายจักรพันธุ จันทรเขียว สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงต@อประธานสภา
ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดAมีมติในคราวประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ประจํ าปP พ.ศ.
2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ใหAมีการเสนอคําแปรญัตติร@าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ@าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2561 นับแต@
สภามีมติรับหลักการในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 จนถึงวันเสารที่ 19
สิงหาคม 2560 รวมเวลา 4 วัน นั้น
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร@ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ@ า ย
ประจํา ปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูA บริ หาร
และหั ว หนA า ส@ ว นราชการ ไดA ม าประชุ ม ครบองคประชุ ม และสรุ ป
สาระสําคัญ ดังนี้
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ดA ทํ า การตรวจร@ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ@ ายประจํ าปP งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้ งแต@ในส@ วนที่
1 – ส@ ว นที่ 3 และประมาณการก@ อ สรA า ง ร@ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดถูกตAอง ประหยัด
รอบคอบ และชอบดAวยระเบียบทุกประการ
การแปรญัตติร@างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ@าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏว@าไม@มีสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดยื่น
คําขอแปรญัตติ
จึงมีมติให,คงไว,ตามร3างเทศบัญญัติเดิมทุกประการ ขอบคุณครับ

๑๒
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ขอคุณท@านจักรพันธุ จันทรเขียว ครับ ในขั้นตอนต@อไป ขอมติ
ขอมติเห็นชอบขั้นแปรญัตติ วาระ 2 (ทั้งฉบับ) ท3านสมาชิกสภา
เทศบาลท3านใดเห็นชอบในขั้นตอนการแปรญัตติวาระ 2 กรุณายกมือขึ้น
ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 19 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในขั้นตอนการแปรญัตติ
กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านเลขาเชิญทางนี้หน@อยครับ สท.เรามี 20 คน หายไปไหนคน

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

หนึ่ง
ท@านประธานจะใหAทบทวนหรือไม@ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ทบทวนมติอีกสักครั้งนะครับ ผมแปลกใจว@าหายไปไหนคนหนึ่ง
ขอมติเห็นชอบขั้นแปรญัตติ วาระ 2 (ทั้งฉบับ) ท3านสมาชิกสภาท3าน
สมาชิกสภาเทศบาลท3านใดเห็นชอบในขั้นตอนการแปรญัตติวาระ 2
กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 20 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในขั้นตอนการแปรญัตติ
กรุณายกมือครับ

๑๓
นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ครบนะครับไม@มีใครหลับอยู@ เปOนอันว@าสภาเห็นชอบในขั้นตอน
ในขั้นตอนการแปรญัตติ เห็นชอบ 20 เสียง ไม@เห็นชอบไม@มี งดออกเสียง
ไม@มี

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ในขั้นตอนต@อไป ผมจะขอมติขอรับความเห็นชอบ
วาระ 3 (ทั้งฉบับ) ท3านสมาชิกสภาเทศบาลท3านใดเห็นชอบให,ตราเปBน
เทศบัญญัติ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 20 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบใหAตราเปOนเทศบัญญัติ
กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เปOนอันว@าสภาไดAผ@านความเห็นชอบอนุมัติ เปOนเอกฉันท จํานวน 20
เสียง สภานี้มีมติเห็นชอบให,ตราเปBนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

๑๔
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม3
ญั ต ติ ที่ 7.1 ขอเสนอญั ต ติ เ รื่ อ ง ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ@ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ@ ายคAางจ@าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปจ@ายใน
ปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปOนเงิน 1,724,000.- บาท (สํานักการคลัง)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกรินทร9 ระเบียบโอษฐ9
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรียนเชิญ ท@านเอกรินทรเลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ
ครับ
ขอบคุณครับท@านประธานครับ เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ
ท@ า นสมาชิ กผูA ท รงเกี ย รติ ทุกท@ า น กระผมนายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไดAรับมอบหมายจากนาย
พงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
ใหAแถลงญัตติต@อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต@อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
21 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัต ติ ขออนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ@ ายเงิน งบประมาณรายจ@ า ยคA า งจ@ า ย ประจํา ปP งบประมาณ
พ.ศ.2560 ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ.2561
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขA า พเจA า ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ@ า ยเงิ น งบประมาณรายจ@ า ยคA า งจ@ า ย
ประจําปP งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ยังมิไดAเบิกจ@ายเงินตามสัญญาจAาง ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสํานักปลัดเทศบาล หมวดค@าที่ดินและสิ่งก@อสรAาง ประเภทค@าก@อสรAางอาคารสถานีดับเพลิงย@อย โดยทํา
การก@อสรAางอาคาร ค.ส.ล.โครงหลังคาเหล็ก บริเวณสี่แยกเบญจมราชูทิศ ถนนกะโรมฝWeงเขAาเมืองฯ เปOนเงิน
1,724,000.- บาท (หนึ่งลAานเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถAวน)
เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดAจัดจAางก@อสรAางอาคารสถานีดับเพลิงย@อยเสร็จ
เรียบรAอยแลAว อยู@ระหว@างผูAรับจAางดําเนินการตามสัญญาจAาง ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจAางในวันที่ 3 พฤศจิกายน
2560 จึงมีความจําเปOนตAองขยายเวลาเบิกจ@ายเงินออกไปอีก 6 เดือน (มีนาคม 2561)
ดังนั้น จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ@ายเงินงบประมาณรายจ@ายคAางจ@ายประจําปPงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ที่ยังมิไดAเบิกจ@ายเงินตามสัญญาจAาง ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค@าที่ดินและ
สิ่งก@อสรAาง จํานวน 1 รายการ เปOนเงิน 1,724,000.- บาท (หนึ่งลAานเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถAวน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการรับเงิน การเบิกจ@ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององคกรปกครองส@วนทAองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกAไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 การกันเงิน ขAอ 57 “กรณีที่องคกรปกครอง

๑๕
ส@วนทAองถิ่นไดAก@อหนี้ผูกพันไวAก@อนสิ้นปP โดยสั่งซื้อหรือสั่งจAาง หรือการเช@าทรัพยสิน ถAาเห็นว@าการเบิกเงินไป
ชําระหนี้ผูกพันไม@ทันสิ้นปP ใหAผูAบริหารทAองถิ่นอนุมัติใหAกันเงินไวAเบิกในปPถัดไปไดAอีกไม@เกินระยะเวลาหนึ่งปP
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม@แลAวเสร็จ ใหAขอขยายเวลาเบิกจ@ายเงินต@อสภาทAองถิ่นไดAอีก
ไม@เกินหกเดือน”
ขอไดAโปรดนําเสนอต@อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต@อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9

ขอบคุณท@านเลขาเอกรินทรครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

ท@านใดประสงคจะอภิปรายกรุณายกมือครับ มีหรือไม@ครับ เชิญท@านรอง
ประธานวิฑูรย อิสระพิทักษกุล ครับ

นายวิฑูรย9 อิสระพิทักษ9กุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิฑูรย หัสภาคย สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เขต 3 ตามญัต ติที่ท@า นรั กษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีท@านพงศสินธุ ไดAเสนอมาเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการเบิก
จ@ า ยเงิ น งบประมาณรายจ@ า ยคA า งจ@ า ย ในเรื่ อ งของการก@ อ สรA า งสถานี
ดับเพลิงย@อย ในส@วนตัวของกระผมแลAว กระผมเห็นดAวย จริงๆแลAว น@าจะ
ขยายไปในทุกๆ เขต เพื่อจะไดAช@วยเหลือพี่นAองประชาชนในทุกๆ ใหAความ
ช@ ว ยเหลื อ ในทุ ก ๆเขต เมื่ อ เกิ ด เหตุ เ ภทภั ย ในทุ ก พื้ น ที่ ที่ จ ะทํ า ใหA มี ก าร
ช@ ว ยเหลื อ ไดA อ ย@ า งทั น เหตุ ก ารณ แต@ สิ่ งที่ เ ปO น ห@ ว งคื อ การบริ ห ารจั ด การ
ในขณะนี้ ที่นํ าเสนอมาคือบริเวณสี่แยกเบญมราชูทิศ ถนนกะโรมฝWeงเขA า
เมืองฯ ขอเรียนฝากท@านประธานสภาไปยังฝHายบริหารว@า กรุณาชี้แจงว@า
เมื่ อท@ า นดํ า เนิ น การเสร็จ แลA ว ท@ านจะบริห ารจั ด การอย@ างไร มี เจA า หนA า ที่
ประจํ า การกี่ ร าย และมี อุป กรณเครื่ องไมA เ ครื่ องมื อ รถดั บ เพลิ ง จํ า นวน
เท@าไหร@ จะบริหารจัดการอย@างไร ครับ ขอบคุณครับ

นายพงศ9สินธุ9 เสนพงศ9
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณครับท@านประธาน เรียนท@านประธานสภาทุกท@านครับ
ผมพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช ขอมอบหมายใหA ท@ า นยงยุ ท ธ
เหล@าเจริญเกียรติ รักษาราชการแทนหัวหนAาสํานักปลัดเทศบาลเปOนผูAตอบ

๑๖
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท@านยงยุทธ ตอบครับ

นายยงยุทธ เหล3าเจริญเกียรติ
เรียนท@านประธานสภา ท@านผูAบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
รก.หัวหน,าสํานักปลัดเทศบาล และผูAเขAาร@วมประชุม สถานีดับเพลิงย@อยสี่แยกเบญจม ในงบประมาณปP
พ.ศ. 2561 ไดAเตรียมเจAาหนAาที่ไวA 30 นาย จัดเปOนกะๆ ละ 15 คน และ
ไดAเตรียมรถจํานวน 2 คัน รถน้ําคันใหญ@ 1 คัน รถกระบะคันเล็กหนึ่งคัน
ไดAเพิ่มงบประมาณไวAในปP พ.ศ.2561 งานธุรการใชAรวมที่เทศบาลที่เดียว
ซึ่งไดAเตรียมการไวAเรียบรAอยแลAวครับ ขอกราบเรียนครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านวิฑูรย มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม@ครับ

นายวิฑูรย9 อิสระพิทักษ9กุล
รองประธานสภาเทศบาล

ไม@มีอะไรครับ ก็ขอชื่นชมที่ฝHายบริหารเห็นความสําคัญในเรื่องนี้

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผมเห็ น แลA ว ครั บ ผมปWe น จั ก รยานผ@ า น ผมติ ง นิ ด หนึ่ ง เรื่ อ งปI า ย
บอกโครงการ ชาวบAานถามผมงบประมาณเท@าไหร@ ผมบอกลAานกว@า ตัวเลข
ผมไม@แน@ใจ เขาถามว@าทําอะไร ผมบอกสถานีดับเพลิง เขาบอกว@าทําไมไม@
บอกเขาบAาง ซึ่งตAองใหAชาวบAานไดAรับทราบ ไดAรูAขAอมูลบAางนะครับ ผมผ@าน
ประจําผมปWeนจักรยาน ท@านเลขากฎหมายบังคับหรือไม@ครับ
ตามระเบียบตAองมีครับ ปIายบอกโครงการ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ช@วยดําเนินการปIายบอกโครงการใหAเจAาของเงินเขาไดAรูAดAวยนะครับ
ฝากดAวยครับ ชาวบAานเขาจะว@าเราเงินของเขาดAวย และจะมีความโปรงใส
ในเรื่องของธรรมมาภิบาลดAวย เราไม@ไดAขโมยเงินเขามาใชA ท@านสมาชิกท@าน
ใดจะอภิปรายหรือไม@ครับ เชิญท@านวิฑูรย หัสภาคย

นายวิฑูรย9 หัสภาคย9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
ผมนายวิฑูรย หัสภาคย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเรื่อง
ของศู น ยดั บ เพลิ ง ย@ อ ยในเขตสี่ ก็ ถื อว@ า เปO น แนวคิ ด ตA น ๆ ของที ม ตั้ ง แต@
เริ่มตAนที่เราเขAามาเทศบาล ก็นําเสนอในเรื่องของศูนยบรรเทาสาธารณภัย
ในแต@ละเขต ก็เรียกว@ากระจายอยู@สี่มุมเมืองในทุกๆ เขต เพื่อใหAเกิดความ
คล@ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ ผมเองก็ ผ ลั กดั น โครงการนี้ มาโดยตลอด
ตอนนี้โครงการก็ไดAดําเนินการก@อสรAางแลAว แต@จะเปOนห@วงในเรื่องของส@วน
ราชการพอไปอยู@แลAวก็จะเกิดความรกรุงรัง เพราะฉะนั้นแลAวตรงนั้นเปOน
ประตูเมื อง ผมเลยมีความกั งวลอยู@ นิดหนึ่ง แต@ ก็ถือว@าเปOน พิกัด ที่มีความ
เหมาะสม ทีแรกผมคิดว@ามันอยู@อยู@ติดถนนไปหรือไม@ พอเปOนอาคารเวลา

๑๗
นายวิฑูรย9 หัสภาคย9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรามองไปในสวนสาธารณะ มันจะขัดตาหรือไม@ ซึ่งสวนสาธารณะจะเขียว
สวยงาม ซึ่งท@านรองมนัส ก็เอาใจใส@มาโดยตลอด แต@พอมีศูนยเราก็ตAอง
ฝากในเรื่องของการใส@ใจของความสะอาด ความเรียบรAอย เพราะตรงนั้น
การใหAความช@วยเหลือ หรืออะไรมันจะคล@องตัว ทีแรกผมคิดว@าน@าจะถอย
หลังไปตรงสระน้ํา แต@ติดซอยเล็กๆ อยู@ไม@สะดวกที่จะเขAาออก ก็ถือว@าเปOน
พิกัดที่เหมาะสม แต@สิ่งที่อยากฝากต@อเนื่องไป ในเรื่องของการปIองกันไฟ
ไหมA คือเรื่ อของการเพิ่ มจํา นวนท@ อธาร ในชุมชนใหAมากขึ้น ท@อธารหรื อ
ท@อแดง ขอใหAเปOนพิกัดที่สามารถมองเห็นไดAชัด อย@างนAอยๆ นอกจากมี
ท@ อ ธารแลA ว ควรจะมี ปI า ยบอกใหA ชั ด เจน พื้ น ที่ ใ นเขตสี่ ส@ ว นใหญ@ จ ะเปO น
ปHา หญA าคงหญA าคาขึ้ นอยู@ ไม@เ กิด เหตุ เราก็ ไม@ รูAว@ า มีท@อธารอยู@ เพิ่ มท@ อธาร
สําหรับซอยเล็กๆ และถAามีปIายบอกอาจจะช@วยไดAเยอะ เราจะไดAสํารวจไดA
ถAาเปOนไปไดA เช@นในเขตสี่ มีสี่ทับหนึ่ง ทับสอง ทับสาม ถึงสี่ทับเท@าไหร@ ทับ
หAา สิ บ หรื อทั บ รA อย เราก็ จ ะรูA ว@ า ปริ มาณท@ อธารในเขตสี่ มีจํ า นวนเท@ าไหร@
ก็ว@าไป เราจะไดAอุ@นใจ มั่นใจว@าในเขตสี่มีกี่ท@อธาร จะไดAรูAว@ามีจํานวนเท@าไหร@
มีปIายบอกชัดเจน เวลาเราแจAงก็จะบอกว@าอยู@ใกลAท@อธารที่ สี่ทับเท@าไหร@ก็ว@า
กันไป นี่เปOนแนวคิดที่อยากฝากฝHายบริหารไวAครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท@าน สท.วิฑูรย หัสภาคย ฝากท@านนายกไวAดAวยครับ
เชิญท@านคํานวน โสมนิล

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ เกี่ยวกับการก@อสรAางสถานีดับเพลิงย@อยใน
เขตสี่ ผมเห็ นดA วยครับ ผมเห็น ว@า ควรจะสรA างทุกเขตดAว ยซ้ํ า แต@ ที่ผ มจะ
อภิปราย ผมไม@ติดใจเรื่องเงิน เราจะสรAางงบประมาณเท@าไหร@ผมไม@ติดใจ
อยากฝากฝากท@ า นประธานไปยั งฝH า ยบริ ห าร ใหA ช@ ว ยเช็ คถั ง ดั บ เพลิ งใน
ชุ ม ชนต@ า งๆ ว@ า น้ํ า ยามี ห รื อ ไม@ หมดอายุ ห รื อ ไม@ ค รั บ เพราะเปO น การ
ช@วยเหลือบรรเทาเบื้องตAน ซึ่งมีความจําเปOนครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ฝากท@านนายกช@วยกวดขันดAวยนะครับ มันจะมีเข็มบอกอยู@ เปOนสิ่ง
จําเปOน ผมเห็นควร มันมีอายุการใชAงาน ช@วยไดAเยอะครับ บางทีรถดับเพลิง
ไปตัวนั้นช@วยไดAครับ ไฟดับไปแลAว ผมว@าเขต 1 น@าจะขอบAาง รถไปลําบาก
ของท@านรถติด ผมลืมไปเพชรจริกมีแลAว ผมไม@ค@อยไปเขตท@านหรอกครับ
รถติด มีผูAอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม@ครับ
ท@านใดประสงคจะอภิปรายกรุณายกมือครับ มีหรือไม@ครับ
เมื่อไม@มีสมาชิกสภาท@านใดจะ ประสงคอภิปราย ผมขอปfดอภิปราย และจะ
ขอมติ ต@ อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อง ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ@ า ยเงิ น งบประมาณ
รายจ@ายคAางจ@าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปจ@ายในปPงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เปOนเงิน 1,724,000.- บาท (สํานักการคลัง) ท@านสมาชิก
สภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

๑๘
นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 20 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เปOนอันว@าในญัตติที่ 7.1 นี้ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ
เปOนเอกฉันท จํานวน 20 เสียง ครับ
ญัตติที่ 7.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังไม@ไดAก@อหนี้ผูกพันไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ.
2561 เปOนเงิน 10,218,000.- บาท (สํานักการช@าง)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกรินทร9 ระเบียบโอษฐ9
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรียนเชิญ ท@านเอกรินทร เลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ
ครับ
ขอบคุณครับท@านประธานครับ เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ
ท@ า นสมาชิ กผูA ท รงเกี ย รติ ทุกท@ า น กระผมนายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไดAรับมอบหมายจากนาย
พงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
ใหAแถลงญัตติต@อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต@อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
21 สิงหาคม 2560
เรื่อง

ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ยังมิไดAก@อหนี้
ผูกพันไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 2561

๑๙
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขAาพเจAาขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ยังมิไดAก@อหนี้ผูAพัน ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักการช@าง หมวดค@าที่ดินและสิ่งก@อสรAาง
ประเภทค@าก@อสรAางสิ่งสาธารณูปโภค โดยทําการก@อสรAางปรับปรุงทางเทAาคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนิน
จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ เปOนเงิน 10,218,000.- บาท (สิบลAานสองแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันบาทถAวน)
เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจําเปOนตAองจัดจAางก@อสรAางปรับปรุงทางเทAา
คอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ แต@ไม@สามารถก@อหนี้
ผูกพันและเบิกจ@ายไดAทันในปPงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังมิไดAก@อ
หนี้ผูกพัน ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค@าที่ดินและสิ่งก@อสรAาง จํานวน 1 รายการ เปOนเงิน
10,218,000.- บาท (สิบลAานสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถAวน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว@าดAวยการรับเงิน การเบิกจ@ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส@วนทAองถิ่น พ.ศ.2547 แกAไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 การกันเงิน ขAอ 59 ในกรณีที่มีรายจ@ายหมวดค@าครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งก@อสรAาง ยังมิไดAก@อหนี้ผูกพัน แต@มีความจําเปOนจะตAองใชAเงินนั้นต@อไปอีก ใหAองคกรปกครองส@วน
ทAองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต@อสภาทAองถิ่นไดAอีกไม@เกินระยะเวลาหนึ่งปP
ขอไดAโปรดนําเสนอต@อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต@อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม@ครับ ผมขอ
ขอไดAโปรดยกมือครับ เชิญท@านภูริทัต ครับ

นายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
ทุกท@านผมนายภูริทัต รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
เขต 1กับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปP พ.ศ. 2560 ที่ยัง
ไม@ไดAก@อหนี้ผูกพันไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก@อสรAาง
ปรับปรุงทางเทAาคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทาง
ทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ เปOนเงิน 10,218,000 บาท นั้น ผมเห็นดAวยครับ
ถAาผมจําไม@ผิดจะเขAาสภาไปสองครั้ง ครั้งแรกก@อนที่จะเกิดอุทกภัยน้ําท@วมเรา

๒๐
นายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล

ตั้งงบประมาณไวAส@วนหนึ่งหลังจากเกิดอุทกภัยทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทําใหAทางเทAามีสภาพชํารุดหนักกว@าเดิม โครงสรAาง ท@อระบายน้ําชํารุด จึงขอ
เพิ่มงบประมาณในการก@อสรAางอีกส@วนหนึ่ง เปOนสิบลAานดังกล@าว ท@านประธาน
ครั บ ผมเห็ นดA วยกั บฝH ายบริ หารครั บ แต@ อยากฝากท@ านประธานไปยั งฝH าย
บริหารว@าในพื้นที่ดังกล@าวมีประชาชนหนาแน@น และยังมีส@วนราชการอยู@หลาย
ที่ อยากจะฝากว@า ถAาเราผ@านญัตตินี้ไปแลAว ก@อนที่เราจะดําเนินการ หากแบบ
แปลนเสร็ จเรี ยบรA อยอยากจะใหA มี การติ ดปI ายโครงการประชาสั มพั นธไวA
ล@วงหนAาก@อนที่จะมีการดําเนินการก@อสรAางครับ เพื่อประชาสัมพันธใหAทั่วถึง
ประชาชน ครัวเรือนหนาแน@น และส@วนราชการ เกรงว@าจะมีปWญหาอุปสรรคใน
การสั ญจรของประชาชน โดยเฉพาะโรงเรี ยนของเทศบาลของเราก็ สามโรง
ศาลามีชัย สาธิตเพชรจริก และวัดทAาวโคตร ทั้งส@วนราชการอีกเยอะ เกรงว@าจะ
ไดAรับความเดือดรAอนในการที่เราจะสรAาง บอกใหAเขารูAล@วงหนAาสักนิดถAาเรามีแบบ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ครับฝากไวAดAวยนะครับท@านผูAบริหาร ทําสองขAางใช@หรือไม@ครับ
ความรูAเกี่ยวกับคอนกรีตลายหน@อยครับ เชิญ ผอ.จิตราครับ

นางจิตรา มะโนสงค9
รก.ผู,อํานวยการสํานักการช3าง

เรียนท@านประธานสภา สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
จากโครงการคอนกรีตพิมพลายถนนราชดําเนินที่ท@านผูAบริหารใหAปรับปรุง
เนื่องจากโครงสรAางของทางเทAาไดAมีการชํารุดมาก เดิมทีจะใชAการแสตมปg
คอนกรีตแลAวนําไปวางในพื้นที่ หมายถึงว@าการลงคอนกรีตแลAวปWhมลายลงใน
พื้นที่ แต@ปรากฏว@า จากการวิเคราะหและดูถึงปWญหาจึงไดAมีการทําโดยการ
ใชAคอนกรีตพิมพลายสําเร็จนํามาวางในพื้นที่ ซึ่งตัวนี้จะมีการทําคันทางเทAา
ใหม@ โดยการทําเปOนคันดินดAานขAางใหม@ แลAวจะวางแผ@นคอนกรีตโดยเทลีน
ก@อน ซึ่งเดิมทีจะเปOนทราย ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

วันนั้นผมดูในเขมร เขาปWhมเลยนะครับ

นางจิตรา มะโนสงค9
ผู,อํานวยการสํานักการช3าง

ขออนุญาตเพิ่มเติม ทั้งสองฝWeงนะคะ แลAวก็เพิ่มบริเวณหนAา
โรงพยาบาลมหาราช จะมีทางสําหรับคนพิการเพิ่มขึ้นมาดAวย ขอบคุณมากค@ะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านฝHาคนขายของไดAหรือครับหนAาโรงพยาบาล ไม@ใช@เรื่องง@าย
นะครับ เชิญท@านสุภัค ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ9ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกที่รักทุกท@านครับ
ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3
ครับท@านประธานสภาครับ มีขAอกังขาอยู@นิดหนึ่ง อยากฝากท@านประธานเรียน
ถามท@านฝHายบริหารว@า ขอบฟุตบาทเราทํา Slope หรือไม@ครับ ขอบคุณครับ

๒๑
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ครับผมก็เคยเห็น SlopeแลAวรถจอดเต็มเลยครับ เชิญ ผอ.ตอบ
คําถามครับ

นางจิตรา มะโนสงค9
รก.ผู,อํานวยการสํานักการช3าง

เรียนท@านประธานสภา สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
ขอนําเรียนว@าทางเทAาตัวนี้เราเนAนการใชAประโยชนอย@างแทAจริง ทางเทAาก็คือ
ทางเทAา จะเวAนไวAในส@วนที่จําเปOนจริงๆ เช@นหนAาโรงพยาบาลค@ะ เราไม@มี
Slope ใหAรถขึ้นไปจอดบนทางเทAาค@ะ ขอบคุณค@ะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เขตสี่ผมก็มีเยอะนะครับจอดบนทางเทAาขนาดถนน
กวAาง เชิญท@านคํานวน ครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ผมอยากสอบถามท@านประธานว@าเกี่ยวกับเรื่อง
ทางเทAา ถAาเรามี Slope ไวAเช@นหนAาโรงพยาบาลจะสวยงาม ซึ่งบางเทศบาล
ก็ใชAแลAวครับท@านประธานครับ แลAวผมอยากอภิปรายฝากท@านประธานว@าที่
ทางเทA า ยุ บ เพราะเราใชA ท รายครั บ อยากฝากกองช@ า งว@ า ถA า ใหA ดี ช@ ว ย
ตรวจสอบก@ อ นจะลงทราย หรื อ ลงอะไรก็ ต ามใหA ช@ ว ยตรวจสอบความ
แข็งแรงเพราะถAาทรายไม@ยุบทางเทAาไม@แตกครับท@านประธาน รถขึ้นยังไงก็
ไม@แตก ฝากท@านประธานไปยังฝHายบริหารดAวยนะครับ ขอบคุณครับ
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ขอบคุณท@านคํานวน ผมก็เห็นดAวยนะครับ ผอ.ก็บอกแลAวว@าเรา
จะเทคอนกรีต ไม@ใชAทรายแลAวครั บ เพราะทรายนี่มันก็ จะยุบ จริงๆ ท@า น
คํานวน เปOนปWญหาว@าทรายโดนน้ํา แลAวมันก็ ไหล มีผูA ใดจะอภิ ปรายอี ก
หรือไม@ครับ ฝากเขตสี่ผมดAวยนะครับ ชํารุดอยู@หลายที่ ถามท@านธีระวัฒนดู
ก็รูA ท@า นก็ เ ห็ นอยู@ เขตสี่ ผมนานแลA ว ครั บ สามสิ บกว@ า ปPแลA ว ยังไม@ ไดA มีการ
ปรับปรุงเลย เชิญท@านวิฑูรย หัสภาคยครับ

นายวิฑูรย9 หัสภาคย9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิฑูรย หัสภาคย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ครับคุยกันเรื่องฟุตบาทผมก็มีความคิดอยู@อย@าง
หนึ่งครับว@า โดยเฉพาะโครงการฟุตบาทของถนนกะโรมซึ่งเริ่มในปP 2546
ปWญหาของการสรAางฟุตบาท ถAาเราสรAางแลAวผูAคุมงานคุมงานไม@ถึงจริงๆ เรา
ก็จะเจอปWญหาว@าการใชAท@อคอนกรีต มักจะไม@มีการยาแนวท@อ หนึ่งการไม@
หาระดั บคือไม@หาระดับวางท@อตั้ง วางตั้ง ปWญหาคือถA าน้ํามากน้ํา มันก็จ ะ
ออกทางดAา นขAา งท@ อ หรือใตAท@อ นั้ น เปOน สาเหตุที่ดึ งทรายออกมา พอดึ ง
ทรายลงก็จะเปOนโพรงโอกาสที่จะยุบหรือแตกก็จะเยอะ เพราะฉะนั้นถAาจะ
มีแนวคิดใหม@ในเรื่องของการสรAางทางเทAา การเทคอนกรีตเลย ปWญหาที่
ตามมาคือท@อประปาที่อยู@บนท@อคอนกรีต เปOนผลพวงที่จะตามมาอีกเรื่อง
หนึ่ง เพราะเจอมาแลAวไม@กี่วันมานี้การทําถนนท@อประปาอยู@ใตAถนน มีเหตุที่
จะตAองซ@อมถนนพอขุดไปเจอท@อประปาอยู@กลางถนน นี่เปOนปWญหาหนึ่งครับ
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ของท@อประปาถAารั่วซึม อยู@ใตAคอนกรีตเราไม@มีทางจะรูAไดAเลยครับ เปOน
ปWญหาที่เราสูญเสียน้ําประปาอยู@ส@วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเปOนปWญหาที่ตAองคุย
กั น ระหว@ า งประปากั บ ฟุ ต บาทที่ เ ราจะทํ า ใหม@ ก็ ฝ ากเปO น ขA อ คิ ด ไวA ค รั บ
ขอบคุณครับ
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ขอบคุณมากสําหรับขAอคิด เปOนปWญหาจริงๆ ถAาเราทําไม@พรAอมกัน
ไม@ไดAคุยกับ สท.ในพื้นที่ดAวย สท.มีส@วนสําคัญในพื้นที่ เขาจะรูA อะไรเปOน
อะไรตAองปรึกษาเขา ผมเจอปWญหานี้เมื่อไม@กี่วันในซอยชุมแสงชาวบAานเขา
อยู@แถวนั้นเขาบอกว@าน้ํารั่ว คนงานเราก็แย@ ไม@ฟWง ผมบอกคุณมนตชัย ไป
แกะดูก็รั่วจริงๆ ชาวบAานบอกแลAวยังจะลาดคอนกรีตลงไปอีก มันก็เสียดาย
น้ํา และชาวบAานก็น้ําไม@แรงชาวบAานเขาก็ตําหนิเราอีก มีผูAใดอภิปรายอีก
หรือไม@ครับ เชิญท@านสุภัค ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ9ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ครับ เมื่อสักครู@ไดAยินท@าน
วิฑูร ย หัส ภาคยอภิป ราย ก็มีเ รื่องหนึ่งครั บ ก็ ทราบกัน ดีว@า ทางจั งหวัด มี
งบประมาณ มาช@ว ยในเรื่องของประปาวางท@ อเมน 145 ลAานบาท ดAว ย
ความยินดีตรงนี้ครับ ก็แน@นอนครับการวางท@อประปาก็คงอยู@บนถนนราช
ดําเนินเสAนนี้ดAวยครับ เปOนไปไดAหรือไม@ครับ ขออนุญาตฝากเปOนขAอคิดนิดนะ
ครับว@า ที่ทางจังหวัดไม@ไดAตั้งท@อเมนไวA ทางจังหวัดไม@ไดAตั้ง Sub main ไวA
คือ Sub ย@อยที่จะแยกจาก Sub main ที่จะต@อเขAาบAานตAองมีท@อ Sub
main ไวA ก็เรียนฝากไวAครับว@า เปOนไปไดAหรือไม@ครับ ที่เราชะลอโครงการ
ฟุตบาทไวAสักระยะหนึ่ง แลAวตรวจสอบกับทางจังหวัดว@าจะดําเนินการวาง
ท@อ main เมื่อไหร@ แลAวเราค@อยมาวางท@อ Sub main ใหAอยู@บนฟุตบาท
ทีหลั ง ไม@ตA องทํางานสองครั้ ง โครงการนี้ ดีน ะครับ แต@ ฝากไวA ว@าอยากใหA
ชะลอสักนิดหนึ่งครับ เพื่อดําเนินการวางท@อ Sub main ใหAเรียบรAอยก@อน
นะครับ ขอบคุณครับ
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ก็เปOนความคิดที่ดีนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็ยังไม@ไดAจAาง ไม@ไดA
ดําเนินการก็ถามกับทางจังหวัดเสียก@อน ผมเองก็สงสารถนนราชดําเนินลาด
แลAวก็ขุด ลาดแลAวก็ขุดก็แย@จริงๆ ไม@รูAจะทํายังไง ประเทศนี้ บAานเมืองนี้เขา
เปOนแบบนี้ เราเปOนประเภทประสานงา ไม@ใช@ประสานงาน ก็จะยุ@งๆกันนิด
หนึ่ง มีใครจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม@ครับ หนAาโรงพยาบาลมหาราชก็
เต็ม ผอ.โรงพยาบาลมหาราชก็บ@น ผมก็ไม@รูAจะทํายังไง ท@านภูริทัต ท@านยัง
เคลียรไม@ไดAเลย ก็เหนื่อยในกับผูAที่รักษากฎหมาย กับ ประชาชนเราก็พูด
อยาก ผมบอกท@าน ผอ.ไปฟIองศาลปกครองมา แลAวท@านถือหมายศาลมาใหA
ผม ผมจะไปดําเนินการไปอAางกับแม@คAา เหนื่อยใจกับประชาชนผูAละเมิ ด
กฎหมายครับ เราเปOนผูAรักษากฎหมาย แต@เราก็เปOนนักการเมืองอีก พูดยาก
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นะครับกับประชาชน ในแง@ของนักการเมืองไม@ใช@ขAาราชการ ก็จะทํายากสัก
นิดหนึ่งครับ
ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาล ท@านใดประสงคจะอภิปรายกรุณา
ยกมื อครั บ เมื่ อไม@ มีส มาชิ กสภาท@ า นใดจะ ประสงคอภิ ป ราย ผมขอปf ด
อภิปราย และจะขอมติต@อที่ประชุม เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังไม@ไดAก@อหนี้ผูกพันไปจ@ายใน
ปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปOนเงิน 10,218,000.- บาท (สํานักการช@าง)
ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 20 เสียง ครับ
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ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
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ไม@มีครับ
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ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ
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เปOนอันว@าในญัตติที่ 7.2 นี้ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ
เปOนเอกฉันท จํานวน 20 ท@าน ครับ
ญัตติที่ 7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ@าย เกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ เปOนเงิน 1,050,000.- บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกรินทร9 ระเบียบโอษฐ9
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

๒๔

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
21 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@ายเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขA า พเจA า ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขอความเห็ น ชอบก@ อหนี้ ผู กพั น งบประมาณรายจ@ า ยเกิ น กว@ า
หนึ่งปPงบประมาณ เพื่อจ@ายเปOนค@าเช@า ที่ดินพรAอมโรงเรือนเอกชนซึ่ งเปOนสถานที่พักรถตูAโดยสารสาธารณะ
ระยะเวลา 3 ปP
ปPที่ 1 อัตราค@าเช@าเดือนละ
27,500 บาท เปOนเงิน 330,000 บาท
ปPที่ 2 อัตราค@าเช@าเดือนละ
30,000 บาท เปOนเงิน 360,000 บาท
ปPที่ 3 อัตราค@าเช@าเดือนละ
30,000 บาท เปOนเงิน 360,000 บาท
รวมเปOนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งลAานหAาหมื่นบาทถAวน)
ตามที่ เ ทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ไดA รั บ ถ@ า ยโอนภารกิ จ สถานี ข นส@ งผูA โ ดยสารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ใหAเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหAแก@องคกรปกครองส@วนทAองถิ่น พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยใหAเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชดําเนินการบริหารจัดการงานสถานีขนส@งผูAโดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักเกณฑ
และมาตรฐาน พรAอมวิธีดําเนินการตามที่กรมขนส@งทางบกกําหนด จํานวน 15 ภารกิจ เนื่องจากสถานีขนส@ง
ผูAโดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม@มีสถานที่สําหรับจอดรถโดยสาร(รถตูA) ใหAเพียงพอ จึงมีความจําเปOนตAอง
จัดหาสถานที่เช@าที่ดิน
โดยสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดA เช@าที่ดินพรAอมโรงเรือนเอกชน
เพื่อเปOนที่พักรถตูAสาธารณะในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โฉนดที่ดิน เลขที่ 30354 เลขที่ดิน 1308 จํานวน
เนื้อที่ 2 ไร@ 1 งาน 64.1 ตารางวา พรAอมโรงเรือนขนาดกวAาง 27 เมตร ยาว 55 เมตร โดยขอเช@าเนื้อที่
ประมาณ 3 งาน 71.25 ตารางวา เขตตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
กําหนดระยะเวลาการเช@า 3 ปP รวมเปOนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งลAานหAาหมื่นบาทถAวน) โดยเบิก
จ@ายเงินค@าเช@าที่ดินดังกล@าวจากเงินงบประมาณรายจ@าย แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค@าใชAสอย ประเภท
รายจ@ายใหAไดAมาซึ่งบริการ กําหนดระยะเวลาการเช@าที่ดินมีระยะเวลา 3 ปP (ตั้งแต@วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563) เนื่องจากพื้นที่ดังกล@าวมีความสะดวก อยู@ใกลAกับสถานีขนส@งผูAโดยสารจังหวัด
นครศรี ธ รรมราชและเพื่ อ ลดความแออั ด ของการที่ ร ถตูA ม าใชA พื้ น ที่ ถ นนต@ า งๆ ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงจําเปOนตAองขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@ายเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ
เพื่อจ@ายเปOนค@าเช@าที่ดินพรAอมโรงเรือนเอกชนเพื่อเปOนที่พักและโรงจอดรถตูAสาธารณะต@อไป
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส@วนทAองถิ่น พ.ศ.2541 แกAไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 5 ขAอ 38 “ภายใตAบังคับขAอ 9

๒๕
ขAอ 17 ขAอ 21 และขAอ 34 การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ ใหกระทําไดโดย
ความเห็นชอบของสภาทองถิ่น และจัดทําเป-นงบประมาณรายจายตามขั้นตอนของกฎหมาย”
ขอไดAโปรดนําเสนอต@อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต@อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม@ครับ
ขอไดAโปรดยกมือครับ เชิญท@านคํานวน โสมนิล ครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิก ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สําหรับญัตตินี้ผมก็ตAองเห็นดAวย เพราะเปOนอื่น
ไปไม@ไดA เรารับถ@ายโอนมามันไม@มีที่ ก็ตAองดําเนินการ โครงการนี้เรารับมา
ตั้งแต@รัฐบาลยุคก@อน มันเคยมีปWญหาที่จะไม@ใหAเช@าอยู@ ขออนุญาตเอ@ยนาม
นะครับ ท@า นรองวงศวชิ ระจะไม@ใหA เช@ าอยู@ แต@ พี่ส าวของเขาพี่บี เขาใหA เช@ า
เราเคยหาซื้อที่หรือที่ราชพัสดุบAางหรือไม@ครับ เพราะเราเช@าที่ดินเอกชน
วันไหนที่เขาไม@ใหAเราเช@าขึ้นมาก็จะเปOนปWญหา เราจะทําอย@างไร ผมเรียน
ท@ า นประธานฝากไปยั ง ฝH า ยบริ ห าร ผมเนA น ว@ า เราเช@ า ที่ เ อกชน เราไดA
เตรียมการไวAบAางหรือไม@อย@างไร ส@วนการเช@าเราตAองเช@าครับ เราไม@รูAจะพา
เขาไปอยู@ ที่ อื่ น ไดA ผมฝากถามผูA บ ริ ก ารว@ า เราเคยเตรี ย มการหาที่ ไวA บA า ง
หรือไม@อย@างไร ขอบคุณมากครับท@านประธาน

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณมากครับ จะมีคนตอบหรือไม@ครับ ก็เตรียมๆ ไวAนะครับ
ที่ จ ริ งเรามี ร ายไดA ค@า วิ น กั บ ค@ า เช@ า เรามั น พอๆ กั น หรื อไม@ ท@า นใดตอบไดA
หรือไม@ครับ เชิญท@านผูAอํานวยการสํานักการคลังครับ

นางวชิรา ยุพการนนท9
ผอ.สํานักการคลัง

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
และผูAเขAาร@วมประชุม ดิฉันนางวชิรา ยุพการนนท ผูAอํานวยการสํานักการ
คลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก็ขอเทAาความเรื่องสถานีขนส@งนิดหนึ่ง
ว@าภารกิจสถานีขนส@งนั้นเปOนภารกิจถ@ายโอน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เปOนเทศบาลแรก ที่ไดAรับถ@ายโอนภารกิจขนส@งมา บริเวณสถานีขนส@งจริงๆ
เปO น ที่ ข องบุ ค คลที่ เ ราเช@ า อาคารอยู@ ใ นปW จ จุ บั น เดิ ม นั้ น เทศบาลไดA เ ช@ า
สองส@ ว น ที่ ปW จ จุ บั น หนึ่ งส@ ว นและที่ ดA า นหลั ง หนึ่ งส@ ว น แต@ เ นื่ องจากว@ า ที่
ดA า นหลั งไม@ มีผูA ใชA บ ริ การจึ งไดA ย กเลิ กการเช@ าไป ปW จ จุ บั น เราไดA มีการเช@ า
เฉพาะดA า นหนA า ก็ อ ย@ า งที่ ท@ า นสมาชิ ก ว@ า เราก็ มี ปW ญ หาที่ จ ะไม@ ใ หA เ ช@ า
ตAองขอรAองเปOนการส@วนตัวว@าเราจํา เปOนที่ตAองใชAบริการ ใหAกับผูAที่จัดรถ

๒๖
เดิ ม นั้ น ทางเทศบาลไดA กํ า หนดตรงที่ จ อดรถแทกซี่ ไวA เ ปO น ที่ จ อดรถ
แต@ปรากฏว@าไม@สะดวกกับผูAมาใชAบริการ และไม@เปOนไปตามวัตถุประสงค
ของกรมขนส@ งทางบก ก็ เลยจะตAองไปเช@ า ที่เ ดิม เมื่ อครู@ ท@า นสมาชิ กสภา
เทศบาลไดAถามว@าเราไดAมีมาตรการหาที่ใหม@หรือไม@ เรามีมาตรการหาที่ใหม@
มาตลอด โดยเฉพาะทางจังหวัดไดAคุยกับทางเทศบาลว@า ถAาเราหาที่นอกเขต
ไดA ก็จะไปดําเนินการ แต@ในขณะนี้ที่ดินบริเวณใกลAเคียงกับเทศบาลมีราคา
ที่สูงมาก และที่ราชพัสดุก็ยังไม@มี ก็เลยตAองคAางคากันอยู@ ถามว@าเทศบาล
ดําเนินการหรือไม@ เราคิดอยู@ตลอดเวลา เราไม@ไดAนิ่งดูดาย เพราะค@าเช@าก็
ขยับสูงขึ้นทุกปP ก็ขอเรียนใหAท@านสมาชิกสภาไดAรับทราบว@าเทศบาลก็ไม@ไดA
นิ่งดูดาย
นางวชิรา ยุพการนนท9
ผอ.สํานักการคลัง

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นางวชิรา ยุพการนนท9
ผอ.สํานักการคลัง

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เราก็ดําเนินการอยู@ ซึ่งพยายามร@วมมือกับทางจังหวัด ทางจังหวัดก็เห็นดAวย
ว@ า ที่ ปW จ จุ บั น มั น คั บ แคบ เปO น ที่ ที่ เ ราไม@ ไ ดA ซื้ อ เปO น ที่ ที่ เ ขามอบใหA อ ยู@ ใ น
วงจํากัดที่ติดกับอาคารที่เราเช@านั้น ขอเรียนใหAท@านสมาชิกไดAรับทราบค@ะ
ขอบคุณค@ะ
รายไดAพอหรือไม@กับรายจ@าย
หลังจากที่เราบริหารมา รายไดAไม@พอกับรายจ@าย จึงตAองโอนมา
ใหA อยู@ ในความดู แลของสํ า นั กปลั ด เพื่ อใชA งบในส@ ว นของรายจ@ า ยประจํ า
เงินเดือน เพื่อบริหารจัดการ ฉะนั้นการรับโอนภารกิจนั้น เปOนเพียงการรับ
โอนมาเพื่อใหAบริการ แต@เราไม@มีกําไรค@ะ ขาดทุนอยู@ประมาณปPละ สองสาม
แสนค@ะ ขอบคุณค@ะ
ขอบคุณผูAอํานวยการสํานักการคลัง เชิญท@านคํานวน โสมนิล
เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน
ผมนายคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขออภิปรายอีกนิดหนึ่ง
ว@า เราดําเนินกิจการแบบนี้ ถือว@าเราโชคดีนะครับที่เขาใหAเราเช@าต@ออีก
สามปP สั้นๆ เวลารวดเร็ว นี่คือสาเหตุที่ไม@สามารถปรับปรุงอาคารไดA เพราะ
สักวันตAองกลับไปเปOนของเขาอีก อาคารเราจึงดูไม@สวยงาม อยากจะฝาก
ท@านประธานไปยังฝHายบริหารว@าควรจะคุยกับทางจังหวัด รีบหาที่ที่จะอยู@
อย@างมั่นคงถาวรสามารถสรAางใหAเปOนการถาวร ใหAประชาชนไดAพึงพอใจใน
การมาใชAบริการ มีความสะดวกในการมาใชAบริการ อีกอย@างที่ผมเปOนห@วง
ถAาเขาขึ้นค@าเช@าเรื่อยๆ แลAวเราไม@หาที่อื่นมารองรับ ผมกลัวว@าเราจะโดน
ปWญหาเอื้อเอกชน นะครับ กราบเรียนท@านประธานไวAครับ อีกอย@างหนึ่ง
วันนี้อารมณ เขาใหAเช@า ผอ.คลังบอกแลAวว@าเปOนการส@วนตัวไปขอรAองขอเขา

๒๗
วันไหนถAาเขาไม@พอใจ เขาไม@ใหAเช@า เราจะทําอย@างไร จะเอารถเหล@านี้ไปไวA
ที่ไหน ขอบคุณมากครับท@านประธาน
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ฝากท@านนายกไวAดAวยครับ เราคิดล@วงหนAาไวAก@อน เราจะไดAมา
บริหารต@อหรือไม@นั้นอีกเรื่องหนึ่ง ตAองคิดล@วงหนAาใหAกับคนที่จะมานั่งต@อไป
จริงๆ แลAวรถตูAชาวบAานเขาไม@อยากใหAมาอยู@ในสถานีขนส@งหรอก เขาคAาขาย
ไม@ดี เขาบ@นกับผม ท@านสุภัคท@านก็รูAนะครับ ผมเคยแนะนําว@าทําไมไม@เอามา
จอดทีละคั นแลAวใชAวิ ทยุตามเอา จอดเปO นสิบคันรํา คาญชาวบA านเขาดAว ย
จอดติดเครื่องไวA เหม็น ชาวบAานเขาชอบมาในซอยลักกี้ เขามาขึ้นรถไดA
ไดAชอปปftงดAวย คนเยอะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม@ชอบเหม็นควัน เราก็พูด
ไม@ถูกตอนนี้คนท@าวังก็บ@นนะครับ เขาคAาขายไม@ไดAตั้งแต@รถตูAยAาย ที่หายาก
นะครั บ เหมือนที่ ท@า นคํ านวนว@า เขาขึ้ นค@ าเช@าไดA ทุกปP ยกเวA นสามปPนี้ ขึ้น
ไม@ไดAเพราะทําล@วงหนAาไวAแลAว หลังสามปPมีสิทธิอีก หาคนใจบุญช@วยบริจาค
หน@อยครับ ท@านทราบหรือไม@ว@ากรมธนารักษประเมินที่ดินใหม@ในปPนี้ ราคา
ที่ดินแพง และสูงขึ้นมา ผมเปOนกรรมการในการเวนคืนเงินของชลประทาน
เงิน ชดเชยของชลประทาน เราตกลงจ@ายเงิน จากสามแสนที่เราตAองจ@า ย
ประเมินที่เกือบสี่ลAาน ชาวบAานเขาก็ไม@เอาโดนเสียภาษีแพง กรมชลก็ไม@รูAจะ
หาเงินที่ไหนใหA ธนารักษประเมินสูงมากเลยนะครับ ท@านมีที่ดินในเมืองท@าน
ไม@ไดAอยู@เสียภาษีกันตายเลยครับ ผมจะบริจาครัฐบาลแลAวนะครับ เสียภาษี
เยอะมากน@ากลัวนะครับภาษีที่ดิน มันไม@พอสองสามไร@รถตูAจอดไม@พอ
สมาชิ กสภาท@ า นใด อภิ ป รายอี กหรื อไม@ ครับ ผมขอปfด อภิ ป ราย
และจะขอมติต@อที่ประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ@าย เกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ เปOนเงิน 1,050,000.- บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล) ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายก
มือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 20 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
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ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล

ไม@มีครับ

๒๘
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
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เปOนอันว@าในญัตติที่ 7.3 นี้ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ
อนุมัติเปOนเอกฉันท จํานวน 20 ท@าน ครับ
ญัตติที่ 7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ@ า ย เกิ น กว@ า หนึ่ ง ปP ง บประมาณ เปO น เงิ น 8,777,696.60 บาท
(สํานักการประปา)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกรินทร9 ระเบียบโอษฐ9
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรียนเชิญ ท@านเอกรินทร เลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ
ครับ
ขอบคุณครับท@านประธานครับ เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ
ท@ า นสมาชิ กผูA ท รงเกี ย รติ ทุกท@ า น กระผมนายเอกริ น ทร ระเบี ย บโอษฐ
เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช ไดA รั บ มอบหมายจาก
นายพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีใหAแถลงญัตติต@อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต@อไปนี้ครับ

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
18 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@ายเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขA า พเจA า ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขอความเห็ น ชอบก@ อหนี้ ผู กพั น งบประมาณรายจ@ า ยเกิ น กว@ า
หนึ่ งปP งบประมาณ เพื่ อจ@ า ยเปO น ค@ า เช@ า ที่ ดิ น เอกชนซึ่ งเปO น แหล@ งน้ํ า ดิ บในการผลิ ต น้ํ า ประปา บริ เ วณถนน
เบญจมฯ - สามแยกบางปู ในเขตพื้นที่ตําบลนาทรายและตําบลท@างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปOน เงิน 7,847,696.60 บาท บริ เวณถนนบA า นตาล – ลานสกา ในเขตพื้ น ที่ตํ าบลท@า งิ้ว อํา เภอเมื อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปOนเงิน 930,000.-บาท เพื่อสูบจ@ายมาผลิตน้ําประปา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง
รวมเปOนเงินทั้งสิ้น 8,777,696.60 บาท (แปดลAานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรAอยเกAาสิบหกบาทหกสิบสตางค)
ตามที่สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดAดําเนินกิจการประปา เพื่อผลิตและ
จํา หน@ า ยน้ํ า ประปาใหA กับ ประชาชนทั้ งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางส@ ว น ซึ่ งมี ผูA ใชA น้ํ า รวมกว@ า
38,000 ราย นั้น โดยตลอดระยะเวลา 4 - 5 ปP ที่ผ@านมาไดAเกิดวิกฤติภัยแลAงโดยเฉพาะอย@างยิ่งในช@วงเดือน

๒๙
กุมภาพันธ - เดือนกรกฎาคมของทุกปP จึงทําใหAเกิดการขาดแคลนน้ําดิบ ส@งผลต@อระบบการผลิตน้ําประปา
จึงไดAเช@าที่ดินเอกชนเพื่อเปOนแหล@งน้ําดิบสํารอง ดังต@อไปนี้
1.บริ เวณถนนเบญจมฯ - สามแยกบางปู (บ@ อน้ํ านาทราย) เขตพื้ นที่ ตํา บลนาทรายและ
ตําบลท@างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนที่ดินรวม 41 ไร@ 2 งาน 16.3/10 ตารางวา รวมเปOน
เงินทั้งสิ้น 7,847,696.60 บาท (เจ็ดลAานแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกรAอยเกAาสิบหกบาทหกสิบสตางค) กําหนด
ระยะเวลาการเช@าที่ดินเปOนระยะเวลา 20 ปP โดยสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไดAอนุมัติใหAเช@าที่ดินเมื่อปP พ.ศ. 2557 (รายละเอียดแนบทAายญัตตินี้)
2.บริ เ วณถนนบA า นตาล – ลานสกา (บ@ อ น้ํ า วั ง กA อ ง) เขตพื้ น ที่ ตํ า บลท@ า งิ้ ว อํ า เภอเมื อ ง
จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช จํ า นวนที่ ดิ น 34 ไร@ 1 งาน 49 ตารางวา รวมเปO น เงิ น ทั้ งสิ้ น 930,000.-บาท
(เกA าแสนสามหมื่ น บาทถA ว น) กํ า หนดระยะเวลาการเช@ า ที่ ดิ น เปO น ระยะเวลา 3 ปP โดยสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราชไดAอนุมัติใหAเช@าที่ดินเมื่อปP พ.ศ. 2555 (รายละเอียดแนบทAาย
ญัตตินี้)
โดยเบิกจ@ายเงินค@าเช@าที่ดินดังกล@าวจากเงินงบประมาณรายจ@ายเฉพาะการ กิจการประปา
งบดําเนินงาน หมวดค@าใชAสอย ประเภทรายจ@ายเพื่อใหAไดAมาซึ่งบริการ เพื่อจ@ายเปOนค@าเช@าที่ดินเอกชนจัดทํา
แหล@งน้ําดิบ
ดังนั้น สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ@ายเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ เพื่อจ@ายเปOนค@าเช@าที่ดินเอกชนซึ่งเปOนแหล@งน้ําดิบในการผลิต
น้ําประปา ดังต@อไปนี้
1. ค@าเช@าที่ดินเอกชนบริเวณถนนเบญจมฯ – สามแยกบางปู ในเขตพื้นที่ตําบลนาทรายและ
ตําบลท@างิ้ ว อําเภอเมื อง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่ อสูบ จ@ายมาผลิตน้ํา ประปา ณ โรงกรองน้ํ าทวดทอง
เปOนระยะเวลา 20 ปP ตั้งแต@เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2577
2. ค@ า เช@ า ที่ ดิ น เอกชนบริ เ วณถนนบA า นตาล – ลานสกา พื้ น ที่ ตํ า บลท@ า งิ้ ว อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสูบจ@ายมาผลิตน้ําประปา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง เปOนระยะเวลา 3 ปP ตั้งแต@
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส@วนทAองถิ่น พ.ศ.2541 แกAไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 5 ขAอ 38 “ภายใตAบังคับขAอ 9 ขAอ 17
ขAอ 21 และขAอ 34 การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ ใหกระทําไดโดยความ
เห็นชอบของสภาทองถิ่น และจัดทําเป-นงบประมาณรายจายตามขั้นตอนของกฎหมาย”
ขอไดAโปรดนําเสนอต@อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต@อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9

มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม@ครับ

๓๐
ประธานสภาเทศบาล

ขอไดAโปรดยกมือครับ เชิญท@านสุภัค รัตนพฤกษขจร ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ9ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ ก็ตAองขอชื่นชมที่เทศบาลไดAขวนขวายดิ้นรน
น้ําดิบในการนําน้ํามาใชAทําน้ําประปา ผมขอตั้งขAอสังเกตนะครับว@า ญัตติอัน
นี้เปOนการขออนุมัติเช@าบ@อน้ําสองแห@งยังสงสัยอยู@ว@ามีอีกหนึ่งแห@งในบ@อน้ํา
สันยูงมีเหตุผลกลใดไม@บรรจุลงในญัตตินี้ดAวย ท@านประธานครับบ@อน้ํานา
ทรายเปOนที่ทราบกันดีว@าเราไดAอนุมัติจากสภาแห@งนี้เมื่อปP 2557 ซึ่งจริงๆ
แลAวผมต@อตAานมาโดยตลอด ปWจจุบันนี้ เพราะเราใชAไม@คุAมกับประโยชน ผลที่
ออกมาชัดเจนครับ ปWจจุบันการใชAประโยชนจากบ@อน้ํานาทราย แทบจะ
ไม@คุAมกันที่เราตAองลงทุนไป บ@อน้ําวังกAองมีประโยชนมากมายมหาศาลครับ
แต@ทําสัญญาแค@สามปP ปPที่สี่เขาไม@ใหAเช@าเราทํายังไงครับ แต@ไปทําสัญญาบ@อ
น้ํานาทรายถึงยี่สิบปP เราสูบไม@ไดAแต@เรากลับทําสัญญาถึง 20 ปP ชาวบAาน
ประทAวงเราสูบน้ําไม@ไดA ผมถามว@ามันคุAมหรือไม@ครับ โอเคครับยี่สิบปPผมถือ
ว@ า สภาแห@ ง นี้ ไ ดA ผ@ า นสภาไปแลA ว ก็ ไ ม@ ว@ า กั น ผมตั้ ง เปO น ขA อ สั งเกตนะครั บ
ญัตติ นี้รวมทั้ งบ@อน้ํา ทั้งสองบ@อ บ@อน้ําวั งกA อง และบ@อน้ํา นาทรายรวมกั น
ในการลงมติผมเห็นดAวยกับบ@อน้ําวังกAองแต@รับไม@ไดAกับบ@อน้ํานาทราย จริงๆ
ควรจะแยกนะครั บ แต@ ม าถึ ง ขั้ น นี้ ผมเองคงจะไม@ เ ห็ น ดA ว ยกั บ ญั ต ติ นี้
ดA ว ยความเคารพครั บ ความจํ า เปO น ในการหาแหล@ ง น้ํ า ดิ บ มาบริ ก าร
ประชาชน เทศบาลมีความจําเปOนเปOนอย@างยิ่ง ผมกลัวว@าจะเปOนประเด็น
ในอนาคตว@าสมาชิกสภาเทศบาลบางคนคัดคAานในการหาแหล@งน้ําดิบมา
ใหAบริการประชาชน ก็ขอเรียนฝากตรงนี้นะครับเพื่อความชัดเจน ขอถาม
นิด หนึ่ งว@ าทํ าไมบ@ อน้ํ าสั น ยูงที่เ ทศบาลไดAเ ช@า มาจากขAา ราชการท@า นหนึ่ ง
ไม@บรรจุลงในญัตติอันนี้ดAวยนะครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม@ครับ
เชิญท@านเลขาประสิทธิ์ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
ผมนายประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต
4 ผมจําความไดAว@าที่ท@านนายกนําญัตติเขAาสู@สภา โดยท@านบอกว@าจะไม@มี
ปWญหาใดๆ เกิดขึ้น พวกเราก็ใหAการสนับสนุน แต@ในปPที่ผ@านมาเราไม@ไดAใชA
เลย เพราะภัยแลAงไม@ไดAเกิด และอย@างที่เพื่อนสมาชิกไดAอภิปรายว@าเราสูบ
ไดA พั ก หนึ่ ง แลA ว ชาวบA า นมี ก ารประทA ว ง เพราะว@ า บ@ อ น้ํ า นาทรายเราใชA
งบประมาณสี่สิบหAาลAาน รวมค@าเช@า ก็รวมรAอยหAาสิบลAานขAอมูลนี้ชัดเจน
เพราะในฐานะเลขานุการสภา ผมจะจดบันทึกขAอมูลไวAทั้งหมด แมAแต@แอร

๓๑

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายวิฑูรย9 หัสภาคย9
สมาชิกสภาเทศบาล

ติดทั้งหมดกี่เครื่องผมก็เก็บเปOนขAอมูลไวAสําหรับประโยชนตัวผมเอง ทีนี้ผม
เกรงว@าเราไดAไปเคลียรกับชาวบAานที่ประทAวงกลุ@มนั้นหรือยัง แลAวถAาเราสูบ
น้ําอีกจะมีการประทAวงหรือไม@ มีการทํา MOU หรือไม@ ในการประชุมสภา
คราวที่แลAว ผมเคยพูดไวAว@า ในการดําเนินโครงการใดๆก็ตาม เราควรพิจารณา
ใหAรอบคอบถี่ถAวน เราอย@าไปคิดเอง เออเอง แลAวปWญหามันก็จะเกิดตามมา
หลายครั้ง บางครั้งผมเองก็ไม@อยากพูดในสภา เพราะเคารพในผูA บริ หาร
ทุกท@าน แต@ก็รูAอยู@ในใจว@ามันไม@ใช@ ชาวบAานเขาก็บ@น เทศบาลไปทําอะไรเขา
ก็ ไ ม@ รูA ถามผมก็ ไ ม@ รูA เพราะรูA กั น แต@ ใ นเฉพาะคนกลุ@ ม หนึ่ ง เท@ า นั้ น
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล@านี้ตAองพิจารณาใหAรอบคอบ ในส@วนของการต@อสัญญา
ผมก็ ไม@ไดAขัด ขAองอะไร ก็ ต@อกั นไป แต@ ถAามี คนรA องเรียนในเรื่องของความ
คุAมค@าของการใชAประโยชน ผมก็ไม@กระทบกระเทือนผูAรับผิดชอบก็รับความ
กระทบกระเทือนไป ตรงนี้ผมอยากจะใหAพิจารณาใหAรอบคอบ ในการต@อ
สัญญาอะไรต@างๆ มันจะมีผลกระทบในระยะยาว อย@างที่เพื่อนสมาชิกสภา
ไดAอภิปรายไปแลAว ขอบคุณท@านประธานครับ
ขอบคุณท@านประสิทธิ์ วงศพิศาล เชิญท@านคํานวน
เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ญัตตินี้การเช@าบ@อน้ํานาทราย ยี่สิบปP ผมไม@เห็น
ดA ว ยเท@ า ที่ ควร เพราะผมจํ าไดA ว@ า บ@ อนี้ เ ปO น ของเพื่ อนผมนะครั บ บ@ อของ
นายกเคว็ ด บ@ อ นี้ มี ก ารประทA ว งของชาวบA า นสู บ น้ํ า แลA ว น้ํ า แหA ง จนไม@
สามารถสูบน้ําไดA ที่จริงเราน@าจะไปหาบ@ออื่นมาเช@าแทนนะครับ ผมก็ไม@รูAว@า
เหตุผลกลใดเรื่องน้ําผมไม@ถนัด คุณสุภัคถนัด บ@อวังกAองมีประโยชนผมไปดู
ผมเห็ นดAว ยครั บ ผมอยากใหA ท@านประธานใหAแยกการลงมติ เปO น 2 ครั้ ง
แยกเปOนขAอ เพราะผมเห็นดAวยบ@อเดียวอีกบ@อผมไม@เห็นดAวย ขอบคุณครับ
ขอบคุณท@าน สท.คํานวน เชิญท@าน สท.วิฑูรย หัสภาคย ครับ
เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ คณะผูAบริหารและเพื่อนสมาชิก
สภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน ผมนายวิฑูรย หัสภาคย สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 4 เรื่ อ งประปาเราก็ คุ ย กั น ตั้ ง แต@ เ ริ่ ม มี ขA อ คิ ด เห็ น กั น มามากมาย
ในวันนี้สิ่งที่ปรากฏอยู@ตรงหนAาเรา คือค@าใชAจ@ายที่เกิดขึ้นและประโยชนที่จะ
เกิดขึ้น ไม@ว@าจะเปOนนาทรายหรือวังกAอง มีประโยชนทั้งนั้นหากเราไดAใชA แต@
ในวันนี้ปWญหาในการหยิบมาใชAคือเราไดAทําความเขAาใจกับประชาชนแลAว
หรือยัง ทั้งนาทรายและวังกAองปWญหาเราเคยทําความเขAาใจกับประชาชน
หรือไม@ เราเคยบอกเขาหรือไม@นาทรายว@าน้ําหAาเมตรเราจะสูบสามเมตร
แลAวหยุด เราเคยบอกเขาหรือไม@ นี่ก็คือปWญหาที่เกิดขึ้นครับ เราไม@ไดAบอก
ว@าเราไม@เห็นดAวย ผมบอกว@าเราจําเปOนตAองทํา ปWญหาเวลาน้ํามันขาดแคลน

๓๒
ประชาชนเดื อ ดรA อ น เปO น ส@ ว นใหญ@ ดA ว ยในเทศบาล ที่ เ ราไดA ม าจาก
ชลประทานก็เปOนส@วนหนึ่งที่บรรเทา เราไดAของโรงกรองประตูชัย วันนี้ที่เรา
นายวิฑูรย9 หัสภาคย9
สมาชิกสภาเทศบาล

จะตAองตอบใหAไดAว@าในญัตติที่เขAามาแลAวรวบค@าเช@ามา เราจะแยกลงมติ
หรือไม@ ที่มีผลคือในสัญญาเรามีพ@วงทAายหรือไม@ว@าสัญญานี้จะบอกเลิกไดA
โดยใคร ทันทีที่ในวันนี้ถAาสภาแห@งนี้ไม@รับผิดชอบในมือที่ยกไป ในการเช@า
บ@อน้ํานาทรายถือเปOนการเล@นกับตัวเองนะครับ เราจะเปOนการอนุญาตใหA
สภาผ@าน จะผ@านกี่มือผมก็จําไม@ไดA แต@สุดทAายมันก็ผ@านไดAดAวยสภาวันนี้ไม@ดู
สัญญาที่เราไปทํากับเอกชนเอาไวA ว@ามีพ@วงทAายหรือไม@ว@า ถAาไม@สามารถสูบ
น้ํานําน้ํามาใชAไดAสัญญานี้เปOนอันโมฆะ สัญญาเปOนอันยกเลิก อันนี้เราตAอง
หาคํ า ตอบมาใหA ไ ดA น ะครั บ อยู@ ๆเราจะมายกเลิ กไม@ ไ ดA ใ ชA ยกเครื่ องออก
แลAวไม@ไดAใชAก็ยังไม@มีเหตุผล ผมไม@แน@ใจว@าเรารื้อท@อแลAวหรือไม@ท@อจากนา
ทรายมาถA า มั น เกิ ด เหตุ ฉุกเฉิ น จริ งๆ วั งกA องใชA ไม@ ไดA จ ริ งๆ เกิ ด เหตุ ขึ้น มา
ท@อมันอยู@ในดิน เราขอสูบน้ําสักสองวัน ผมว@าชาวบAานเขาก็รับไดAนะครับ
ที่ผ@านมาคือเราใชAเต็มที่ น้ํามันลดจริงๆ ชาวบAานเขาเดือนรAอน แต@ในวันนี้
ถAาเราบอกว@าเราตAองปfดท@อในส@วนบAานตาล สามแยกบAานตาลตAองซ@อมท@อ
ใหญ@ เราขอสูบน้ํ านาทรายสองวั นไดAหรื อไม@ เราจํา เปO นตAองซ@อมท@อใหญ@
ขอสูบน้ําสองวันไดAหรือไม@ นี่คือการวางแผนรองรับแหล@งน้ําที่มันมีอยู@ในมือ
ถามหาจุ ด คุA ม ทุ น เราตั ด สิ น ใจใหA เ ช@ า บ@ อ น้ํ า ทั้ ง สองบ@ อ โดยมี ขA อ โตA แ ยA ง
มากมาย แต@เราเห็นถึงความเดือดรAอนของพี่นAองประชาชน เพราะฉะนั้นใน
วันนี้ก็ตAองหารือกันว@า สัญญาเกิดขึ้นไดAอย@างไร และยกเลิกไดAอย@างไร วันนี้
เรามาเลือก ผมเขAาใจในความรูAสึกของเพื่อนสมาชิกว@าทําไมเราตAองไปจ@าย
ในขณะที่เราไม@ไดAใชA เพราะฉะนั้นสัญญามันเกิดขึ้นแลAวจากสภาแห@งนี้ ลอง
ทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งแลAวใหAเพื่อนสมาชิกไดAคําตอบและจะไดAลงมติกัน
ต@อไปครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ สท.วิฑูรย มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้
หรือไม@ครับ เชิญท@านปรานม รวมพงศ ครับ

นายปรานม รวมพงศ9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
ผมนายปรานม รวมพงศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมตั้งขAอสังเกตอยู@ขAอ
หนึ่งว@านาทรายเขAามาอยู@ในญัตตินี้ไดAอย@างไร ในเมื่อเรายกเครื่องออกไป
แลAว และก็เปOนปWญหาที่ชาวบAานประทAวงดังที่เพื่อนสมาชิกไดAอภิปรายผ@าน
ไปเมื่อสักครู@ผมเห็นดAวย มันมีปWญหาในการสูบน้ํานาทรายแลAวทางเทศบาล
เราก็ยังไม@ไดAเขAาไปเคลียร แลAวอยู@ๆ ไดAบ@อน้ําใหม@มาก็ไปยกเครื่องสูบน้ําออก
แลAวทําไปทํามา มาต@อสัญญา โดยที่ไม@ไดAมีรายละเอียดระบุว@ายกเลิกสัญญา
หรืออะไรนี้ก็ไม@มี ผมนั่งดูอยากใหAเพื่อนสมาชิกสภาทุกท@านโปรดพิจารณา
ใหA ถี่ ถA ว น ก@ อ นที่ จ ะยกมื อ เราใชA ดุ ล พิ นิ จ ของเราว@ า บ@ อ น้ํ า นาทรายนี้
เครื่องดูดมันไม@มี ถAาจําไม@ผิดโน@นเอาไปไวAแถววังกAองอะไรนู@นแหละครั บ
ท@านประธานครับ รูAสึกว@างบประมาณในการยกเครื่องออกมันหลายแสนอยู@

๓๓
ครั้งนั้นอนุมัติผ@านสภาแห@งนี้ไป เฉพาะยกเครื่องเกือบลAาน แลAวบ@อนาทราย
มาอยู@ ใ นญั ต ติ นี้ เวลาจะดู ด น้ํ า ก็ ตA อ งซื้ อ เครื่ อ งใหม@ อี ก แหละครั บ ท@ า น
ประธานครับ
นายปรานม รวมพงศ9
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
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กี่ลAานอีกละครับ มันน@าผิดสังเกตหรือไม@ท@านประธาน ผ@านไปยังฝHาย
บริ ห ารท@ า นจะเอายั ง ไงก็ เ อา แต@ ก รุ ณ าทํ า ใหA มั น รั ด กุ ม กว@ า นี้ สั ก หน@ อ ย
เกี่ยวกับเอกสารที่จะนํามาเสนอสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน อย@าทํามา
แบบนี้ทํามาแบบลวกๆ สัญญายกเลิกก็ไม@มี ดูแลAวไม@มีอะไรเลย มีแต@ค@าเช@า
อย@างเดียว ราคาเช@าสามเจAา ผมไม@เห็นดAวยนะครับถAาทําแบบนี้ มากกว@านี้
ผมไม@เห็นดAวยครับถAาทํามาแบบนี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท@านปรานม เชิญท@านคํานวน

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จากที่ผมไดAอภิปรายในเมื่อปWญหาเราเคยมีเคย
เห็ น ปW ญ หามั น เกิ ด ขึ้ น แลA ว และอย@ า งที่ ท@ า นปรานมไดA อ ภิ ป ราย เราใชA
งบประมาณในการยกเครื่องออกมาแลAว ผมไม@ทราบว@าทําไมเราตAองเช@าอีก
เพราะงบประมาณที่ ใ ชA กั บ งบประมาณที่ ใ ชA ใ นการสู บ น้ํ า นั้ น ไม@ คุA ม กั บ
ค@าใชAจ@าย ผมรูAสึกยินดีครับบ@อสํารองควรจะมี แต@บ@อนี้มันดูแลAวไม@คุAมค@าเช@า
อีกอย@างที่ผมไม@เห็นดAวยคือ เราไดAเดินท@อน้ําตรงจากเขื่อนจากท@าดีมาใชA
แลAวซึ่งเปOนท@อที่ใหญ@ ผมคิดว@าน้ําจะพอ แต@ผมไม@กลAาที่จะยืนยันแลAว เพราะ
ถA า น้ํ า ไม@ พ อแลA ว จะตกบนหั ว ผม แต@ ใ นกรณี นี้ ต ามที่ ท@ า น สท.วิ ฑู ร ยไดA
อภิปรายว@าจะยกเลิกไดAหรือไม@นั้น ผมอยากใหAผูAที่เกี่ยวขAองเอาสัญญามาดู
กันหน@อยจะไดAหรือไม@ครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
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ขอบคุณท@านคํานวนครับ ท@านสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันครับ
มีผูAใดอภิปรายอีกหรือไม@ครับ เชิญท@านธีระวัฒน ครับ

นายธีระวัฒน9 คงสําราญ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
ผมนายธีระวัฒน คงสําราญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 เรื่องน้ําประปาที่เรา
เช@าอยู@ในขณะนี้ผมเขAาใจครับ แต@ในความรูAสึกของผม ผมเห็นดAวยกับบ@อน้ํา
วังกAองตามที่เพื่อนสมาชิกไดAอภิปรายเมื่อครู@ ในนาทรายผมก็ตAองเห็นดAวย
เนื่องจากในสามปP ที่แลAวเราไดAยกมือผ@านไป เฉพาะค@าท@อปาเขAาไปสี่สิบลAาน
แลAวครับท@านประธานครับ เราไดAใชAแค@สามปPทีนี้เราจะมาเช@าอีกยี่สิบปPตกปP
ละประมาณสี่แสน แลAวท@านจะเอาท@อไปไวAตรงไหนถAาเราไม@เอาไปใชA เราไม@
รูAธรรมชาติ ว@ าจะแลAงเมื่อไหร@ จะมีน้ํา เยอะเมื่ อไหร@ ใครรั บประกั นไดAว@ า
เมษาปPหนAาจะไม@แลAง หรือเราจะพักสักสิบนาทีใหAมีการคุยกันก@อน ก@อนจะ
ลงมติ จากยี่สิบปPขอสักหAาปPก@อนไดAหรือไม@ หรือสิบปPก@อนไดAหรือไม@ ไม@ใช@เรา
จะไม@ใหA เดี๋ยวถAาบังเอิญ ถAาแลAงจริง พวกเราตายอีก ยุ@งอีก ยางสแปรสิบลAอ

๓๔
ยังตAองมี ผมคนคAาคนขาย ยังตAองใชAสแปรสิบลAอ ถAาเราตัดยางสแปรออกจะ
ยิ่งยุ@ง เราตAองมาคิดพิจารณาใคร@ครวญตรงนี้ใหAดี เราอย@าเอาน้ําไปล@อกับ
นายธีระวัฒน9 คงสําราญ
สมาชิกสภาเทศบาล

ประชาชนนะครับ อย@าทําเปOนของเล@น น้ําทุกคนจําเปOนตAองใชA ดื่ม อาบ ใชA
อย@าใหAผมตAองพูดว@าลAางกAน กับงบประมาณที่เราผ@านไปแลAวสี่สิบลAานแลAว
เราจะมาไม@เสียต@ออีกปPละสี่แสน เพื่อเปOนหลักประกันความปลอดภัย กับ
การดูแลพี่นAองประชาชน อย@าเอาความตAองการของประชาชนไปเสี่ยงเลย
ผมไม@เสี่ยงดAวยครับ ตAองเขAาใจกัน ผมเขAาใจว@าเราตAองบริหารงานใหAใชAงบ
นAอยผลประโยชนเยอะ แต@ ผ มไม@ กลA า เสี่ ย งเรื่ องน้ํ า หรอกครั บ มั น ทํ า เรา
ระทมมาสองปP เต็ มๆ บนเวที ต รงนี้ แหละครั บ ผ@ า ประตู พั ง ประตู มาก็ มี
เยอะแยะแลAว ผมไม@กลAาเสี่ยงหรอกครับกับพลังของประชาชน บางคนไม@มี
หรอกครับไม@รูAว@าหายไปไหน ผมเองยังโดนว@าหนAาดื้อไปเลย น้ําไม@มีหรือ
เทศบาล พอมาขอดับเพลิง คนโน@นว@า สท.แกAวไดAแลAวคนอื่นไม@ไดAมันเปOน
ยั ง ไง มั น โดนจนไม@ รูA จ ะยั ง ไงเสี ย แลA ว ละครั บ ถA า ยั ง ไงผมอยากใหA ท@ า น
ประธานเบรคสั กหA า นาที สิ บนาที ก็ไดA ครั บ เพื่ อจะไดA คุย เรื่ องนี้ กัน ใหA จ บ
จะทําอย@างไร เราจะมาแยกแยะเปOนหนึ่งขAอ สองขAอ ทําไม@ไดAหรอกครั บ
อยากใหAทางสํานักการประปามาชี้แจงเหตุผลครับ ว@าคุณพรAอมหรือยังครับ
สําหรับเรื่องน้ําประปาครับ แค@นี้นะครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ผมถามนิดหนึ่งครับมันยี่สิบปPไดAยังไง หAาเจ็ดเราเช@ามาแลAวสามปP
ถึงปPหกศูนยมันสิบเจ็ดปPเอง ที่เรามีบ@อน้ําสํารองไวAมันก็เปOนสิ่งที่ถูกที่ควรแต@
ในเรื่องของความคุAมค@า เราจะไดAใชAหรือไม@ ไดAคุยกับชาวบAานหรือไม@ว@าเรา
จะดูดแค@นี้ เราไดAไปขุดลอกบAางหรือไม@ เพราะที่นั่นเปOนนาทราย เขAาใจคํา
ว@านาทรายนะครับบ@อหินดินลูกรัง เราดูดมากน้ําขAางล@างแหAงหมด เราดูด
มากแน@นอนชาวบAานก็ตAองไดAรับผลกระทบ เกิดการประทAวงแน@นอนครับ
เชิญท@านคํานวน

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท@านประธานครับผมหารือนิดหนึ่ง เราจะพักเหมือนที่ สท.แกAว
เสนอเพื่อพูดคุยกัน ก็แลAวแต@ ผมอยากใหAท@านประธานสั่งใหA ผอ.เอาสัญญา
ถ@า ยเอกสารมาใหA เ ราดู ห น@อย จะเปO นพระคุ ณอย@ างยิ่ ง เพื่อเปO นเอกสาร
ประกอบในการพิจารณา จะใหAออกหรืองดครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายวิฑูรย9 อิสระพิทักษ9กุล
รองประธานสภาเทศบาล

เชิญท@านรองวิฑูรย ครับ
เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ กระผมวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ผมเขAาใจความรูAสึกของ
เพื่อนสมาชิก ที่การพิจารณาญัตติต@างๆ นั้นจะตAองมีความรอบคอบ เพื่อ
เปO น ความคุA ม ค@ า ใหA ม ากที่ สุ ด ของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชของเรา
แต@ก@อนอื่นผมเองก็อยากจะไดAรับฟWงการชี้แจงจากฝHายผูAบริหาร ผูAเกี่ยวขAอง

๓๕

นายวิฑูรย9 อิสระพิทักษ9กุล
รองประธานสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ใหA กั บ พ@ อ แม@ พี่ นA อ ง ประชาชน เพื่ อ มาประกอบในการตั ด สิ น ใจ ที่ เ รา
อภิปรายกันในขณะนี้นั้น เรายังไม@ไดAรับความคิดเห็น และการชี้แจงของฝHาย
บริหารเลยว@ามีความจําเปOนขนาดไหน เหตุผลอย@างไร ที่เราจะตAองมาต@อ
สัญญากันต@อไป และอย@างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราวิตกกังวล เกี่ยวกับเรื่องบ@อน้ํา
นาทรายในขณะนี้นั้น เราก็ยังไม@ไดAรับการชี้แจงจากฝHายบริหารเลยว@าใน
ขณะนี้การใชAน้ํา หรือการใชAสอยประโยชนจากบ@อน้ํานั้น เราสามารถใชAสอย
ประโยชนกั น ไดA อ ย@ า งเต็ ม ที่ ห รื อ เปล@ า ใหA คุA ม กั บ การที่ เ ราไปวางท@ อ ธาร
เปOนเงินมหาศาลถึงสี่สิบกว@าลAานนั้น ถAาเราจะยกเลิกสัญญาท@อธารเหล@านั้น
ก็จะหมดประโยชนไปโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นผมใคร@ขอใหAท@านประธานไดA
กรุณาใหAฝHายบริหารไดAชี้แจงครับ เพื่อประกอบการพิ จารณาดAวยครั บ
ขอบคุณครับ
เชิญท@านนายกช@วยชี้แจงหน@อยครับ

นายพงศ9สินธุ9 เสนพงศ9
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน
ผมนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั ก ษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในญัตตินี้ผมมี ผอ.คลัง กับ เจAาหนAาที่
ของสํานักการประปามาชี้แจง แต@ผมอยากใหAชี้แจงกับท@านประธานสักนิด
ว@าโดยสถานการณปWจจุบันเราเขAาใจว@าเมื่อฝนตกน้ํามา ทุกอย@างก็เรียบรAอย
แต@ เ หมื อ นที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภาไดA อ ภิ ป รายผมก็ เ ขA า ใจนะครั บ ว@ า บางสิ่ ง
บางอย@างน้ํามันสําคัญนะครับ ฝHายบริหารเราคิดตลอด ไม@เคยคิดถึงส@วนตัว
เลย พี่นAองประชาชนในเขตเทศบาลมีแต@เพิ่มขึ้น มากขึ้นทุกปP นอกเขตก็
เยอะ ผมคิดว@าทุกบ@อมีประโยชนทั้งนั้น แต@ในเมื่อปPที่แลAวเกิดเหตุการณที่ว@า
ชาวบAานไม@ ใหAสู บน้ํ า น้ํ าลดผมว@าเรื่องพวกนี้ อยู@ที่สภาทํา กิจการนอกเขต
กับท@างิ้ว มันมีเงื่อนไขว@าลดแค@ไหนเทศบาลท@างิ้วตAองมาแจAงเรา แต@จุดนั้น
ชาวบAานตAองไปแจAงกับนายกท@างิ้วว@าน้ําลดตรงไหนอย@างไร ตรงนั้นตAองไปดู
ในสัญญา แต@เขAาใจเหตุการณตรงนั้นพอเกิดขึ้นมา ประทAวงไวAก@อนนี่แหละ
ครับสังคมบAานเรา ไม@รูAเรื่องเหตุผล เรื่องบางเรื่องลงข@าวไปก@อนแลAวไม@รูA แต@
ในสัญญาการทํากิจการนอกเขต เราทําเรารูAขอบเขตของสัญญา และมีขAอ
ผูกมัดอยู@แลAวว@าลดขนาดไหนถึงจะหยุดสูบน้ํา มันมีอยู@ในสัญญาครับ แต@ที่
เพื่อนสมาชิกไดAมีขAอกังวลซักถามผมก็เขAาใจ แต@ในวันนี้เรามีน้ําใชA ท@านพูด
ใหAเราชี้แจงก็ ดีครั บ จะไดA ชัดเจนเพราะถAาหากตอนนั้ นเกิ ดวิกฤตภั ยแลA ง
ขึ้นมาเราเอาไม@ทัน แต@ที่ผมพูดคือตอนนี้ในเขตเทศบาลเราก็ใชAเยอะอยู@แลAว
และทุ ก บ@ อ ที่ ใ ชA เ ราก็ ส ลั บ กั น แต@ ใ นเรื่ อ งเอกสาร เรื่ อ งสั ญ ญา ผมใหA
ผูAอํานวยการสํานักการคลังและคุณสัญชายมาชี้แจงครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เชิญใครก@อน ผอ.วชิรา เดี๋ยวๆ ท@านสุภัคมีอะไร เชิญสักนิดก@อนนะ
นะครับ เชิญท@านสุภัคครับ

๓๖

นายสุภัค รัตนพฤกษ9ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นางวชิรา ยุพการนนท9
ผอ.สํานักการคลัง

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 3 ท@านประธานครับ ขออนุ ญาตนะครั บ เพื่อผูA ที่
เกี่ยวขAองจะไดAตอบในคราวเดียวกัน คือผมเปfดดูรายละเอียดแนบทAายใน
ญัตตินี้ คือบ@อน้ํานาทรายมีผูAเช@าสามราย ที่ผมทราบมามีหAารายนะครับ อีก
สองรายไปไหน ขอคําตอบดAวยนะครับ และอีกส@วนหนึ่งครับท@านประธานที่
เคารพ และพี่นAองที่ฟWงอยู@ทางบAาน ผมเขAาใจดีเรื่องบ@อน้ํานาทรายเดิมมีอยู@
สองเครื่อง ทางสํานักการประปาไดA โยกยAายไปที่สันยูงใชAงบประมาณไป
เกือบลAานครับ บ@อน้ํานาทรายยังมีประโยชนหากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้นมา
อย@างนAอยๆก็ยังดีกว@าที่เทศบาลตAองไปขนน้ํา โดยใชAรถบรรทุกน้ําไปขนมา
หนึ่ งชั่ ว โมงไดA หA า รA อ ยคิ ว ยั ง ดี กว@ า ที่ เ ทศบาลเอารถไปขนมาสามรA อยคิ ว
ไหนๆ ก็ไหนๆแลAวครับ สภาแห@งนี้เราอนุมัติไปแลAว เมื่อสามปPที่แลAวสัญญา
ผู ก พั น มี แ น@ น อน งบประมาณก็ ล งไปแลA ว แลA ว เรามายกเลิ ก ทํ า ไมที่ เ รา
อภิปราย ผมไม@ไดAคัดคAาน ก็ขอชี้แจงตรงนี้เพื่อความชัดเจน ที่ผมอภิปราย
ตรงนี้ผมคิดคัดคAานบ@อน้ํานาทรายมาตั้งแต@ตAน อภิปรายเสียยืดยาวในสภา
แห@งนี้ แต@มติออกมาใหAผ@านผมก็ตAองยอมรับมติ มาวันนี้ญัตติอันนี้มาใน
สภาแห@งนี้ มีทั้งบ@อน้ํานาทรายและบ@อน้ําวังกAอง บรรจุอยู@ในญัตติเดียวกัน
การลงมติก็ตAองลงในคราวเดียวกัน ผมก็ขอยืนยันอีกครั้งผมคงงดออกเสียง
ครับ ขอบคุณครับ
เชิญ ผอ.วชิรา ครับ
เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ท@านสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
ผูA บ ริ ห ารและผูA เ ขA า ร@ ว มประชุ ม ทุ ก ท@ า น ดิ ฉั น นางวชิ ร า ยุ พ การนนท
ผูAอํานวยการสํานักการคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเรียนเปOนหัวขAอ
ตามที่ท@านสมาชิกสภาไดAถาม
ขAอแรก ท@านสมาชิกสภาไดAถามว@าทํ าไมไม@ มีบ@อน้ํา สันยูง ในการ
บริหารจัดการ ตามระเบียบพัสดุในการจัดจAางหรือการเช@า ถAาระยะเวลา
การเช@าไม@เกินหนึ่งปPงบประมาณก็สามารถดําเนินการไดAเลยไม@ตAองขออนุมัติ
สภา อันที่สองถAาค@าเช@าไม@เกินสองหมื่นบาทก็ดําเนินการไดAโดยไม@ตAองขอ
อนุ มัติ ต@ อผูA ว@ า ราชการจั งหวั ด ถA า เกิ น สองหมื่ น บาทก็ ตA องขออนุ มัติไปยั ง
จังหวัด ฉะนั้นบ@อน้ําสันยูงเช@าปPต@อปPนะคะ จึงเช@าไดAเลย
เรื่ อ งที่ ส อง ที่ เ รานํ า เขA า สภาแห@ ง นี้ คื อ การเช@ า เกิ น กว@ า หนึ่ ง
ปPงบประมาณ ฉะนั้นตามระเบียบว@าดAวยวิธีการงบประมาณ 2541 การ
เช@ า ที่ ดิ น เกิ น กว@ า หนึ่ ง ปP งบประมาณ ก็ คือ การก@ อ หนี้ ผู ก พั น เกิ น กว@ า หนึ่ ง
ปPงบประมาณตA องนํ าเขA า สู@ ส ภาเทศบาลเพื่ อพิ จ ารณา ตามหลักการและ
เหตุผลค@าเช@าที่ถามว@าทําไมบางรายสามปPบางรายยี่สิบปP ถAาท@านจําไดAว@า

๓๗

นางวชิรา ยุพการนนท9
ผอ.สํานักการคลัง

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายสัญชาย ชาตรีทัพ
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ตอนนั้นเรามีวิกฤตเรื่องไม@มีน้ํา และเรามีความจําเปOนที่ตAองไปเช@าบ@อน้ํานา
ทรายซึ่งผูAที่ใหAเราเช@านั้นยืนยันที่จะใหAเช@ายี่สิบปP สามปPก็ไม@ไดA สิบปPก็ไม@ไดA
ประกอบกับที่เทศบาลตAองลงทุนสี่สิบลAาน การลงทุนสี่สิบลAานนั้นตAองคุAมค@า
กับการเช@าบ@อน้ํา หลังจากนั้นเราก็ไดAดําเนินการเช@า ปรากฏว@าการที่เราเช@า
ยี่สิบปPนั้นเราตAองไปจดทะเบียนกับสํานักงานที่ดิน เขามีขAอผูกพันกับเราเขา
ไม@สามารถขายหรือโอนไดAหากเทศบาลไม@ยกเลิกสัญญาเช@า ฉะนั้นบ@อน้ํานา
ทรายเราไดAไปจดทะเบียนไวAว@าเขามีขAอผูกพันกับเรา ต@อไปในส@วนของบ@อ
น้ําวังกAองที่เราขอเช@าสามปP ก็เนื่องจากเราไม@อยากใหAเปOนภาระ ในการจด
ทะเบียนกับสํานักงานที่ดิน เพราะเรารูAอยู@แลAวว@ามันเปOนแหล@งน้ําจากการ
ขุดหินมันเปOนแอ@งน้ํา เราก็เลยพยายามเช@าสามปPเพื่อใหAครอบคลุม เพราะ
ถAาเกินสามปPเราตAองไปจดทะเบียนกับสํานักงานที่ดิน นี่คือเหตุผลว@าทําไม
สามบ@อเราถึงดําเนินการไม@เหมือนกัน
อันต@อไปในสัญญาเช@าขออนุญาตอ@านใหAฟWงว@า จะมีอยู@ขAอหนึ่งหาก
ผูAเช@ามีความจําเปOนอื่นๆใด เพื่อประโยชนแก@ทางราชการ ผูAเช@าสามารถบอก
เลิ กไดA ทัน ที และผูA ใหA เช@ า จะเรี ย กรA องค@ า เสีย หาย หรื ออื่ นใดๆต@ างๆ มิ ไดA
ทั้งสิ้น นี่คือขAอผูกมัดของทางราชการที่มีกับผูAใหAเช@า ฉะนั้นในเรื่องของการ
ดําเนินการต@างๆของทางราชการเราไดAเปรียบเกินรAอย ก็ขอเรียนใหAกับท@าน
สมาชิกสภาไดAรับทราบ ฉะนั้นในวันนี้ญัตติที่นําเสนอท@านสมาชิกนั้น เปOน
ญัตติที่ตAองเขAาตามระเบียบการก@อหนี้ผูกพันเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ ก็
ขอนําเรียนใหAท@านสมาชิกทุกท@านไดAรับทราบค@ะ ส@วนของความเปOนไปไดAว@า
ทําไมเราตAองใชAน้ําต@อ ในรายละเอียดของการใชAน้ํา ตามที่ท@านนายกไดAมอบ
ใหAคุณสัญชายตอบเนื่องจากเปOนผูAดูแลเรื่องน้ําของสํานักการประปา ก็ขอ
อนุญาตท@านประธานสภาใหAคุณสัญชายตอบ ในส@วนของดิฉันก็มีแค@นี้คะ
ขอบคุณค@ะ
ขอคุณครับ เชิญคุณสัญชายครับ
เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน
ผูAเขAาร@วมประชุม ผมนายสัญชาย ชาตรีทัพ ขออนุญาตชี้แจงในส@วนของความ
คุA มค@ า จากที่ ผมไดA เขA ามารั บงานในช@ วงปP 2557 ซึ่ งดํ าเนิ นการของบ@ อน้ํ า
นาทรายหลั งจากที่ ผ@ านสภาไปแลA วนะครั บ ผมเปO นคนที่ ประสานงานกั บ
เทศบาลท@างิ้วอย@างที่ท@านพงศสินธุกล@าวนั้นถูกตAองแลAวครับ เรามีเงื่อนไขกับ
เทศบาลตําบลท@างิ้วว@าเมื่อน้ําเหลือหนึ่งเมตร หรือบ@อที่มีอยู@สี่หAารายต่ํากว@า
สองปลA อง เราตA องหยุ ดสู บ ในปP ที่ แลA วเราตA องมี ความจํ าเปO นสู บต@ อเนื่ อง
เนื่องจากว@าวังกAองสูบไปแพมันลอย เราไปต@อแพ ที่ท@าใหญ@เราสูบไดAแค@เครื่อง
เดียว ตAองยื้อสูบนั้นคือเหตุผลของปPที่แลAว จริงๆแลAวนาทรายเราเคยแจAง
แลAวว@าเราสูบทั้งคืนทั้งวันน้ํามันเติมไม@ทัน เพื่อจะไดAมีความเขAาใจตรงกัน
เรื่องแรกเรื่องของบ@อน้ําสันยูง เนื้อที่ 59 ไร@ ผูAอํานวยการสํานัก
การคลังแจAงแลAวว@าเราเช@าปPต@อปP ปริมาณที่ใชAไดAไปวัดกับกรมทรัพยากรน้ํา
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บ@อที่สองคือบ@อสํารองวังกAอง ปริมาณน้ําที่ใชAไดA 400,000 –
500,000 ลบ.ม. เนื้อที่ 34 ไร@ 1 งาน 49 ตารางวา ปPนี่แลAวใชAไปสี่แสน
ลู กบาศกเมตร เราต@ อ ท@ อ ต@ อแพยื่ น ลงไปทั้ งหมดสองครั้ ง ที ม ผมกั บ ที ม
ประปา เพราะตอนแรกมันอยู@ใกลAตลิ่งพอน้ําลด แพไม@ถึงดูดน้ําไม@ไดA ตAอง
ต@ อ ท@ อ หนึ่ ง ครั้ ง ต@ อ สองครั้ ง เพื่ อ ที่ จ ะใชA ป ระโยชนใหA ม ากที่ สุ ด คื อ ใชA ไ ป
ประมาณสี่แสนจากที่ใชAไดAประมาณหAาแสนคิว ใชAลดไปเยอะเหมือนกันแต@
ในขณะนี้น้ําเติมลงมาเต็มแลAว
สุ ด ทA า ย บ@ อ น้ํ า นาทราย เราไล@ ล งมาจากท@ า ใหญ@ เรานึ ก ภาพ
ตามมา บ@อนาทรายเนื้อที่ประมาณ 41 ไร@ 2 งาน 16.3/10 ตารางวา
จริงๆ เนื้อที่ประมาณเกือบหAาสิบไร@ครับ สองรายนั้นจริงๆเคยตอบกระทูAไป
แลA ว นะครั บ สองรายนั้ น รายหนึ่ ง เสี ย ชี วิ ต รายหนึ่ ง ติ ด แบงค ซึ่ ง เขาไม@
สามารถนําเอกสารหลักฐานมาใหAเราไดA เท@ากับว@าเราไดAน้ําฟรีอีกสิบไร@ เรา
เลยไดA น้ํ า หA า สิ บ เอ็ ดไร@ จากเช@ า จริ ง สี่ สิ บ เอ็ ด ไร@ ปริ มาณน้ํ า บ@ อนาทราย
300,000 – 400,000 ปPที่แลAวเราใชAน้ําตั้งแต@วันที่ 14 เมษายน จนถึง
ศุ กรที่ มีปW ญ หา ศุ กร 13 พฤษภาคม 30 วั น ใชA ไปร@ ว ม 300,000 คิ ว
เพราะฉะนั้นในปPที่แลAว ไปถึงจุดที่เหลือหนึ่งเมตร เราถึงจุดที่เราตAองหยุด
แต@เราตAองสูบต@ออีกครึ่งวัน เราถึงจุดพระศุกรเขAาพระเสารแทรก ที่วังกAอง
เหลือเครื่องเดียวเราตAองไปต@อแพ เราตAองยื้อสูบไม@อย@างนั้นเราตAองขาดน้ํา
ไปมากกว@านั้น รุ@งเชAาอีกวันมหาราชที่มีเคส ในวันเสาร อาทิตย วันจันทรนั้น
น้ําขาดไป 10,000 ลบ.ม. ทันทีเพราะน้ําที่นาทรายสูบไม@ไดA ก็เลยวิกฤตที่
เปOนข@าวใหญ@โต สามสี่วันที่เราโดนเมื่อปPที่แลAว ของโกอันก็ไดAวันจันทรแลAว
กว@าเราจะตั้งตัวไดA นี่คือวิกฤตปPที่แลAวเราพยายามใหAนึกภาพยAอนไปว@าเมื่อ
เราไม@มีเราหาที่ ไหนไม@ไดAน ะครับ ขนาดของภูมิภาคเขามีสี่สิบ กว@าไร@ตรง
มะม@วงขาวเขายังตAองเช@าเลย เพื่อสํารองไวAใหAเซ็นทรัล และมีการแย@งน้ํากับ
เราในปPที่แลAวตรงท@าเคียน เราพยายามถAอยทีถAอยอาศัยเพื่อใหAดําเนินการ
กันไดA
ต@อไปมาดูว@ าคุA มหรื อไม@คุAมเปO นอย@ างไร นาทราย ค@าเช@า เจ็ด ลAา น
แปดรวมค@าก@อสรAาง สามสิบสามลAานสี่ รวมแลAวสี่สิบเอ็ดลAานสอง ปPที่แลAว
ใชAไป 300,000 ลบ.ม.หนAาแลAงที่ใชAและอีกสองสามครั้งที่ใชAรูAหรือไม@ครับ
ว@าใชAเพราะสาเหตุอะไร ท@าน สท.วิฑูรยพูดถูกตAองแลAวครับ ซ@อมที่ปWกปIาย
สองครั้ง ครั้งละหนึ่งวัน ท@อเมนจากท@าใหญ@แตก ผ@านวังกAองมาแลAวดAวยถAา
เปOนสันยูงก็ตAองผ@านสันยูงมา ใชAน้ําจากท@าใหญ@ไม@ไดAครับ ใชAน้ําจากนาทราย
ช@วยอยู@ ครั้งละหนึ่งวันเต็มๆ สองครั้งก็สองวันนี้หลังจากภัยแลAงเรายังใชAไดA
นะครับ ชาวบAานไม@ไดAว@าอะไร และอีกครั้งที่บAานตาล หนAาวัดบAานตาลท@อ
เมนก็ แตกอี กครั บ ก็ ห นึ่ งวั น เต็ มๆ อี ก บ@ อน้ํ า นาทรายท@ อมาจากเบญจม
ไม@ไดAซAอนมาทางสันยูง วังกAอง เราก็ใชAตรงนั้น ถามว@าเราสูบหลังจากแลAง
หรื อไม@ เราสู บ หลั งจากแลA ง ครั บ ที่ ซ@อ มปW กปI า ยก็ ห ลั งจากแลA ง แลA ว ครั บ
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ผมกั บ ผอ.สุ ทิ พ ยตอนนั้ น ก็ ไ ม@ อ ยู@ กั น ถึ ง กลางคื น ซ@ อ มกั น ไม@ เ สร็ จ ตรง
ปWhมน้ํามันแห@งหนึ่ง ตรงบAานรAานชําแห@งหนึ่ง นี้คือตัวอย@างที่เราจะตAองมีไวA
สํารองหนึ่งคือภัยแลAง สองคือกรณีฉุกเฉิน ไฟฟIาดับท@าใหญ@ วังกAอง
นาทราย ก็สามารถที่จะหมุนเปลี่ยนกันไดA ซึ่งเปOนแผนสํารองไวAฉุกเฉินที่เรา
ตAองมีน้ําสํารองไวAทุกแห@ง ทุกบ@อมีประโยชน
ในส@วนที่สามเปOนการรองรับอนาคตครับ ต@อไปน้ําเยอะ คอนโดขึ้น
กี่แห@ง โรงแรมขึ้นกี่แห@งเราก็สามารถนําน้ํามาใชAไดAอีก ที่ทวดทองเพราะทวด
ทองเรามีกําลังผลิต 50,000 ลบ.ม. แต@ปWจจุบันเราผลิตไดAแค@ 30,000 ถึง
43,000 ลบ.ม. เรายั งใชA ไม@ เ ต็ ม ศั กยภาพ เรายั งคิ ด ต@ อ ในปW จ จุ บั น ท@ า น
ผอ.มนตชั ย มา เราก็ จ ะเชื่ อมต@ อ ระหว@ า งโรงกรองทวดทองกั บ ประตู ชั ย
ก็ดีเลน้ําไปประตูชัยไดAเลย นั่นคือเปOนสิ่งที่เราตAองทําแบบครบวงจร ทั้งตAน
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําครับ จะแยกส@วนใดส@วนหนึ่งไม@ไดA ท@าดี ประตูชัย
จะไม@มีความหมาย ถAาคุณไม@เช@าวังกAอง สันยูง และนาทราย เพราะวังกAอง
สั น ยู ง นาทราย สู บ ทั้ ง วั น ไดA แ ห@ ง ละ 12,000 ลบ.ม. สองแห@ ง เท@ า กั บ
24,000 ลบ.ม. นาทรายต@อไปเราจะสูบไดAแค@ครึ่งวัน เมื่อก@อนเราสูบทั้งวัน
ทั้งคืน ผมก็เคยเตือนแลAวครับเมื่อก@อน แต@ก็ดAวยความจําเปOนครับ ว@าเราสูบ
ไดA ค รั้ ง ละ 12 ชั่ ว โมง วั น หนึ่ ง ไม@ เ กิ น หกพั น คิ ว ปP ที่ แ ลA ว สู บ ไดA ส ามแสน
ก็ เ ท@ า กั บ 50 วั น ปP ที่ แ ลA ว เราสู บ ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น ก็ เ ลยสู บ ไดA แ ค@ 30 วั น
เพราะฉะนั้นขึ้นอยู@กับการบริหารจัดการ ทั้งสามบ@อนี้ถAาแลAงจริงๆ ท@าดีสูบ
ไม@ไดAเราก็ตAองหยุดท@าใหญ@ ท@าใหญ@สูบอยู@ที่ท@าดีน้ําก็ไม@มี เราก็จะไปใชAบ@อ
สํารองนําน้ําเขAาโรงกรองทวดทอง ก็คือ หมื่นสองบวกหมื่นสองบวกหกพัน
ก็ เ ปO น สามหมื่ น ทวดทองก็ ไ ม@ ไ ดA รั บ ผลกระทบ เห็ น หรื อ ไม@ ค รั บ ว@ า มั น มี
ความสัมพันธกันถAาขาดส@วนใดส@วนหนึ่งไปเราจะเกิดปWญหาและเปOนปWญหา
ที่เราหาไม@ไดA
ที่นี้มาดูตAนทุน จะไดAตอบโจทยในเรื่องของความคุAมว@า ว@าคุAมค@ า
หรือไม@คุAมค@า จะไดAตอบไดAเราดูแต@จํานวนสี่สิบเอ็ดลAาน แต@ไม@ไดAอยู@ตAนทุน
ต@อหน@วย เรียกความคุAมค@าเชิงภารกิจ ขอปWดเศษเปOน สี่สิบเอ็ดลAานหารดAวย
สามแสน เท@ากับ 137 บาท/ลบ.ม. ตAนทุนต@อคิวนะครับ ขนน้ําปPที่แลAวปP
2559 ขนทั้งเดือน ไดA 9000 คิว ขนไดAเต็มที่ไดAวันละ 300 คิว เท@ากับ
300,000 ลิตร นะครับ ลงทุนไปตั้งหนึ่งลAานหนึ่งแสน เหลือหารตAนทุนต@อ
หน@วย ตAนทุนปPเดียว 122 บาทละครับ ขนน้ําปPเดียวตAนทุนเกือบจะเท@ากับ
ลงทุนบ@อน้ําและท@อ ยี่สิบปPแลAวครับ ห@างกันแค@สิบหAาบาท ในขณะเดียวกัน
หากคุณไปใชAน้ําในนาทรายเรื่อยๆ ปPหนAาคุณก็ จะพAนทุนที่คุณขนน้ําแลA ว
ครับ ในการขนน้ํา ค@าโอที ค@าเปลี่ยนยาง ค@าซ@อมรถบAางคับของปIองกัน
เปลี่ ย นเครื่ อ งใหม@ เ ลยครั บ เพราะมั น วิ่ ง ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงเลยในการขนน้ํ า
นี่คือตAนทุนต@อหน@วยที่ตAนทุนต่ําเพราะรถทหารที่ตAนทุนที่ขนเขาใชAน้ํามัน
จาก ปภ. จังหวัด จริงๆมันใกลAเคียง 3 บ@อ เพราะที่เราใหAเขาขนจากโรง
กรองทวดทองใหAมหาราช ใชAงบเบิ กน้ํ ามั นฉุ กเฉิ นของทางจั งหวั ด ทําใหA
ตAนทุนต่ําลง นี่คือขAอสรุปสุดทAายเปรียบเทียบใหAเห็นว@าทําไมตAองมี ทั้งสาม
บ@อนี้ คือหนึ่งภัยแลAง สองกรณีฉุกเฉิน สามเพื่อรองรับอนาคต ครับ นี่คือ

๔๐

นายสัญชาย ชาตรีทัพ
หน.ฝLายรักษาความสงบ

ตัวอย@างที่สะทAอนใหAเห็น เมื่อตอนนี้มีโรงแรมฟอรจูน เซ็นทารา กําลังเปfด
หรือแมAกระทั่งน้ําท@วม เพราะโรงกรองหัวท@าอยู@ใกลAน้ํา เราก็ตAองดึงน้ําจาก
ฝHายนี้ไปครับ แมAมีน้ําเยอะคุณก็สูบน้ําไม@ไดA คุณเขAาไปไม@ไดAน้ําเยอะ น้ําท@วม
นี่ก็เปOนอีกตัวอย@างครับ เปOนตัวอย@างที่สะทAอนว@าเราตAองดําเนินการ
ต@อครับ ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณสัญชายนะ รูAสึกจะแจ@มแจAงแดงแจz มีใครจะอภิปราย
เพิ่มเติมไม@ครับ เชิญท@าน วิฑูรย หัสภาคย

นายวิฑูรย9 หัสภาคย9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิฑูรย หัสภาคย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ นี่คือขAอมูลถAาทุกคนมี Master Plan มีผังอยู@
ในใจ ถA าเราเขี ยนง@ ายๆ วาดง@ ายๆ เราก็ จะเห็ นทิ ศทางของการเชื่ อ มต@ อ
เชื่อมโยงกัน ตามที่คุณสัญชายไดAอภิปรายใหAไดAทราบ เรื่องแห@งนี้นะครับ
เมื่อมีโอกาส อยากจะฝากทางสภาแห@งนี้ กับผูAที่เกี่ยวขAองก@อนจะเขAาญัตติ
ช@วยกันหารือทําความเขAาใจกัน เขAาใจว@าสมาชิกทุกท@านหวังดี แต@ขAอมูลที่
อยู@ในมือของแต@ละคนอาจจะแตกต@างกัน ทุกท@านมีไม@เท@ากัน เลยมีความคิด
ที่แตกต@าง แต@วันนี้เราไดAคนที่มาทํางานจริงๆ มาบริหารจัดการเรื่องน้ําจริงๆ
อย@างที่คุณสัญชายเขาทําอยู@ ผมเชื่อเหลือเกินว@าปWญหามันก็จะทุเลาเบาบาง
ลงไปเรื่ อ ยๆ นํ า ไปสู@ ก ารแกA ปW ญ หาที่ ดี ตA อ งขอบคุ ณ ฝH า ยบริ ห ารหาผูA มี
ความสามารถมาไวAเยอะๆ เราจะไปในทิศทางดีขึ้นครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ทุกอย@างตAองมีสํารองไวA เหมือนน้ํามันซื้อวันนี้ไม@ไดAวันนี้หรอกครับ
ถAาไม@มีแลAวมันจะยุ@ง เขAาใจเหมือนที่ท@านธีระวัฒนพูดยางสิบลAอยังตAอง มีหAา
เสAนเลย มีไดAไงสี่เสAน ท@านใดจะอภิปรายอีกหรือไม@ เชิญท@านคํานวนครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ก็ขอบคุณ ผอ.คลังที่ทําใหAเราทราบไดAว@า
ถAาทางราชการทําสัญญาสามารถบอกเลิกไดAตลอดถAาทางราชการไม@ไดAรับ
ประโยชน ขอบคุณในขAอนี้มากครับ และก็ขอบคุณ คุณสัญชายที่ใหAความ
กระจ@างแจAงว@ามีการเชื่อมต@อกันอย@างไร สําคัญอย@างไร เพราะถAาพูดยAอนไป
เมื่อปP 2557 ที่ตอนนั้นผมใหAมือไป ผมก็เหมือนขาดน้ํา เหมือนกันทุกคนที่
คอแหAง เห็นอะไรก็ตAองเห็นดAวย ต@อมาเราเห็นว@าไม@สมบูรณ หรือไม@ยังไง
ผมก็คิดว@าเราควรจะเลิกไดAหรืออย@างไร มานึกแปลกอยู@นิดหนึ่งว@าสันยูง
กับท@าดีมันสัมพันธกันผมก็เปOนห@วงอีก กังวลมากๆ ถAาเราดูดสันยูงท@าดีที่เรา
ไปต@อท@อไวAจะไม@มีน้ําอีก กังวลจริงๆครับ เพราะว@าน้ําตอนนี้ดีมาก ไดAรับคํา
ชมในเรื่องน้ําประปาว@าน้ําไหลดี เดินดี ใสสะอาด เพราะการทํางานไดAดีมาก
ขอบคุณ การชี้แจงของฝHายที่เกี่ยวขAอง คุณสัญชาย ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสัญชาย ท@านชี้แจงเพิ่มเติมหน@อยครับ เชิญครับ

๔๑

นายสัญชาย ชาตรีทัพ
หน.ฝLายรักษาความสงบ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน
เพิ่มเติมนะครับกับสันยูง และท@าดี คนละส@วนกันนะครับ สันยูงเปOนบ@อของ
เอกชน อยู@ใกลAกับหมวดการทางลานสกา แยกต@างหากไปเลย ไม@ไดAเกี่ยวกับ
คลองเปO น น้ํา จากเขาไปเลยครับ มี ความลึ กเฉลี่ ย เปO น ยี่ สิ บ เมตรเลยครั บ
เฉลี่ยบางส@วนสิบหAา สิบหกบAาง ส@วนเรื่องแพ ผมน@าจะเดาใจคุณปรานมถูก
แพนี่สี่แสนหกหมื่นบาทนะครับ ไม@ใช@หนึ่งลAาน และก็เอาไปเครื่องเดียวนะ
ครับ ภาพเมื่อครู@ยAอนไปอีกนิดหนึ่งครับสดๆ กําลังยAายไปสันยูง เพราะเรา
คํานึงถึงความสิ้นเปลือง เราไม@ซื้อใหม@ เราก็ยAายปWhมที่มีอยู@ เพราะที่นี้จะสูบ
ใหAแค@ครึ่งวันแลAว เราจะใชAแค@เครื่องเดียวพอ เราจะใชAหAารAอยคูณดAวยสิบ
สองก็คือหกพัน มันใชAเกินจากนั้นไม@ไดAเดี๋ยวจะเกิดปWญหาตามมา เราใชAหก
พันลูกบาศกเมตร ถAาขนๆ ไดAวันละสามรAอย ตAองใชAยี่สิบวันขนครับถึงจะไดA
นี่ คื อ ภาพที่ ใ หA เ ห็ น กั น ครั บ ตอนนี้ กํ า ลั ง เร@ ง ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง อยู@ ที่ สั น ยู ง
ทาง ผอ.มนตชัยกําลังเตรียมความพรAอม จริงๆท@านอาจจะคิดไม@ถึงว@าน้ําต่ํา
กว@าฝายไปสองสามครั้งแลAวนะครับ แต@เราประสานกับชลประทานตลอด
โดยการเปfดบานขAางเราไม@ตAองเปลืองค@าไฟ เปfดบานขAาง 5 ซม.เพื่อมาช@วย
ก็สามสี่ครั้งแลAว พึ่งไดAฝนมานิดหนึ่งเมื่อวาน น้ําพึ่งพAนฝายครับ ขอเพิ่มเติม
ตรงนี้ครับว@าเรายังมีเครื่องครบอยู@ พรAอมใชAตลอดเวลาครับ ไม@ไดAไปไหน
ครับท@านปรานมครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณสัญชาย ท@านปรานมมีอะไร เชิญครับ

นายปรานม รวมพงศ9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายปรานม รวมพงศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ขอบคุณท@านสัญชายครับผมอยากทราบว@า
ที่บ@อน้ํานาทรายตอนนี้เรายังมีแพประจําอยู@หรือไม@ครับ ขอบคุณครับ

นายสัญชาย ชาตรีทัพ
หน.ฝLายรักษาความสงบฯ

ตามที่เรียนเมื่อครู@ แพพรAอมเครื่องสูบยังอยู@ครับ มีสองเครื่อง
ยกออกไปหนึ่งเครื่อง เหลือหนึ่งเครื่องมีอยู@ตลอดครับ หลังจากแลAงครั้งที่
แลAวเราใชAไปทั้งหมดสามครั้งแลAวครับ ปWกปIายสองครั้ง หนAาบAานตาลหนึ่ง
ครั้งครับ ขอบคุณครับ

นายปรานม รวมพงศ9
สมาชิกสภาเทศบาล

สรุปว@ายังมีเครื่อง คือไม@ใช@อะไรครับครั้งที่แลAวยกเครื่องไปใชAงบ
ประมาณไปสี่แสนกว@า ก็เลยคาใจอยู@นึกว@าจะไม@ไดAใชAแลAวครับน้ํานาทราย แต@
มาวันนี้มาบรรจุในญัตติก็เลยแปลกใจ ไม@เปOนไรครับมีน้ําเยอะๆ นั้นแหละดี
ครับ เห็นดAวยครับท@านสัญชายครับ ขอบคุณครับ

๔๒

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

สํารองไวAเยอะๆ มันปลอดภัย ขาดน้ํานี่ยุ@งจริงๆนะ ผมจะบอกใหA
ผมเกิดมาหกสิบอยู@ อยู@ในเขตเทศบาลไม@เคยอยู@รอบนอก น้ํานี้สําคัญที่สุด
เลยไม@มีน้ําสักชั่วโมงนี่ถามท@านมนตชัยดู น้ําไม@ไหลผมโทรทุกครั้งครับถาม
สาเหตุว@ามันเกิดจากอะไร บางทีเราซ@อมท@อปfดประตูน้ํามันก็จําเปOน ที่บAาน
ผมจะมีสํารองไวAหกพันลิตร มีสองถังผมจะเก็บเอาไวAเผื่อประปาซ@อมท@อมัน
เขAาจังหวะแลAวมันเบื่อครับ ไม@มีน้ําใชA ท@านใดประสงคจะอภิปรายอีกหรือไม@
ครับ เมื่ออเมริกาชนะสงครามเพราะมีน้ํามันสํารองเยอะ เหมือนกันครับ
เราไม@ มีน้ํ าเราก็ต ายครั บ ผมจะรวม 2 นะครั บ แยกญั ตติ ไม@ ไดA เมื่อไม@ มี
สมาชิกสภาท@านใดจะ ประสงคอภิปราย ผมขอปfดอภิปราย และจะขอมติ
ต@ อ ที่ ป ระชุ ม เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบก@ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ@ า ย
เกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ เปOนเงิน 8,777,696.60 บาท (สํานักการ
ประปา) ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้ กรุณายก
มือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุมครับ
เห็นชอบ จํานวน 17 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

3 คน ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เปOนอันว@าในญัตติที่ 7.4 นี้ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ
อนุมัติ 17 เสียงนะครับ ท@านไม@อยากมีน้ําสํารองหรือครับ ผมหยอกท@าน
เล@นนะครับ ท@านระวังนะครับน้ําไม@ไหล ผมจะบอกท@าน ผอ.มนตชัยใหAล็อค
ท@อบAานท@านไวA สามบAานนี้แหละครับ

๔๓

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ,ามี)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ท@านใดมีเรื่องที่จะพูดคุยในสภาเชิญครับ เชิญท@านสุภัคครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ9ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ เมื่อวาน เมื่อสองสามวันที่ผ@านมา ผมไดA
ขับรถไปยังถนน สท.ธํารง ริมคลองคูพาย ใกลAๆกับโรงพยาบาลมหาราช
ท@านประธานครับ ผมสังเกตเหลือบไปมองดAานซAายริมคลอง ขณะนี้น้ําไดAกัด
เซาะริมตลิ่ง ริมถนนบางช@วงก็พังมาถึงริมถนนแลAวนะครับ ก็เกรงว@าจะเกิด
อั น ตราย ขอเรี ย นฝากไปยั ง ท@ า นนายก ไดA ก รุ ณ าใหA สํ า นั ก การช@ า งไป
ดําเนินการสํารวจดAวย เพราะถAาน้ํามันเซาะเขAามาอีก ทรัพยสินถนนก็จะ
เสียหาย และเกิดอันตรายกับพ@อแม@พี่นAองกับผูAสัญจรบริเวณนั้น ถนน สท.
ธํารง ทะลุซอยคอกวัวนะครับ เสAนทางเสAนนี้ก็มีผูAใชAประโยชนเยอะ ถAารถ
เกzง รถกระบะไม@เท@าไหร@ ถAารถบรรทุกแลAวจะยุ@งนะครับ ก็เรียนฝากว@าช@วย
ตรวจสอบ ซ@อมแซมหรือปรับปรุงยังไง ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ฝากฝHายบริหารดAวยนะครับ ท@านสุภัค ท@านไปเห็นมา
เชิญท@าน สท.ภูริทัต ครับ

นายภูริทัต รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
ผมนายภู ริ ทัต รั ตนพาหุ สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 1 นิด เดีย วครั บ เพื่ อน
สมาชิกไดAดูเวลาเลยเที่ยงแลAว มีเรื่องอยากฝากท@านประธานสภาไปยังฝาย
บริหาร ในเมื่อสภาเทศบาลไดAผ@านงบประมาณในปP 2561 ซึ่งเราไดAตั้งงบ
การสรAางโรงเรียนปฐมวัยของวัดทAาวโคตร เกือบสองปPแลAวนะครับที่รอคอย
ผมเคยพู ดในสภาแห@ ง นี้ ไ ปแลA ว ในรู ป แบบผูA อุ ทิ ศ เขาออกแบบใหA เ ปO น ที่
เรียบรAอย สวยงาม แบบอยู@ที่เทศบาลเรียบรAอย ถAาเปOนไปไดAเราออกแบบ
แลAวนํารูปบบจริงลงไดAหรือไม@ครับ ที่เราจะโชวรูปแบบในการก@อสรAางจริง
ผมคิ ด ว@ า น@ า จะเปO น นิ มิ ต รหมายที่ ดี ที่เ ราจะโชวผลงานอี ก ชิ้ น หนึ่ ง ใหA กั บ
ลูกหลานของเทศบาลกับพี่นAองประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องที่สอง ดAวยความเปOนห@วงเดือนตุลาคม จะถึงพิธีพระราชทาน
เพลิงพระบรมศพครับ ผมไม@รูAว@าเทศบาลเราดําเนินการไปถึงไหน เกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาลเรื่ อ งการปลู กดอกดาวเรื อง ใน
สถานที่ราชการ ดาวเรืองโตทันหรือไม@ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ฝHายบริหารช@วยจดไวAดAวยนะครับ เชิญท@าน สท.เอกรินทร

๔๔

นายเอกรินทร9 รอดทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน
ผมนายเอกรินทร รอดทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ ฝากเรียนท@าน
ประธานเรื่องที่จะสอบถามท@านนายกเทศมนตรี คือเรื่องที่สํานักงานตรวจ
เงิ นแผ@น ดิน ภูมิภ าคที่ 14 เรีย กเงิ นคื น จากการเรีย กเก็บ เงิน จากการใชA
สนาม DP สเตเดียม จากผูAขอใชA ในการแข@งขันจากผูAขอใชAสนามแข@งขันเทพ
ไทคัพ ครั้งที่ 11 ปP พ.ศ.2558 และฟุตซอลเทพไทคัพ ครั้งที่ 12 โดยใหA
คิดค@าใชAจ@ายตามที่ระเบียบไดAกําหนดไวA ชั่วโมงละ 200 บาท หรือวันละ
ประมาณ 2,000 บาท เพราะการดําเนินการดังกล@าวเปOนการดําเนินการ
ผิดระเบียบที่จะขอใชAสนามฟรี หรืออนุเคราะห เพราะมีการคิดค@าสมัคร
และยังมีการขอสปอนเซอรดAวย อยากทราบว@าดํ าเนินการไปถึงไหนแลA ว
และเพื่อไม@ใหAขัดต@อระเบียบทางราชการ อยากทราบว@าในปPนี้ในการจัดการ
แข@งขันฟุตซอลคัพเทพไทคัพ ครั้งที่ 13 และเปfดการแข@งขันเมื่อวันที่ 23
สิ ง หาคม 2560 ซึ่ ง การแข@ ง ขั น ในรู ป แบบของปP พ.2558 และ พ.ศ.
2559 ทุกประการ อยากทราบว@าเทศบาลไดAแจAง ใหAผูAใชAทราบอย@างไรบAาง
ขอบคุณครับ
เชิญท@านนายกเทศมนตรีช@วยตอบหน@อยครับ

นายพงศ9สินธุ9 เสนพงศ9
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
กระผมนายพงศสิ น ธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รั กษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรื่องสนาม DP สเตเดียมผมไดAใหAทาง
เจAาหนAาที่ ชี้แจงเปOนเอกสารไปยัง สตง ไม@มีปWญหาครับ ระเบียบอยู@ที่ท@าน
นายกในขAอสุ ดทAายครับแลAวจะไดAชี้แจงเปOนเอกสารไปยัง สตง.ครับ ไม@ มี
ปWญหาครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

สท.เอกรินทรถAาท@านสนใจท@านไปถามท@านพงศสินธุ ไดAครับ
เชิญท@านเลขาประสิทธิ์ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาครับ ผมประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 4 ก@อนอื่นผมตAองขออนุญาตท@านประธานก@อนครับ บางช@วง
บางตอนผมพูดภาษาอังกฤษไม@ทราบว@าท@านประธานจะอนุญาตหรือไม@ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท@านประสิทธิ์ครับ ภาษารัสเซียผมก็อนุญาตครับ

๔๕

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับขอบคุณครับ คืออย@างนี้ครับท@านประธานครับคือปIายบอก
ทางของเทศบาลมันพิสดารจริงๆครับ ปIายสวยครับ ผมจะยกตัวอย@างใหAฟWง
ปIายที่ชี้ไปทางทิศใตA ทิศเหนือนะครับ ปIายสาธิตเพชรจริกสคูล เพชรจริก
เท็มเพิล สวนหลวงเท็มเพิล พออีกดAานวัดศาลามีชัย ผมอยากทราบว@าเสา
ตAนนี้ดAานทิศใตAใหAฝรั่งอ@าน อีกดAานใหAคนไทยอ@าน และที่สําคัญผมไม@ทราบ
นะครับว@าใครทํา ภาษาอังกฤษมันสะกดผิดอยู@ โปรดไปดูเอง ถAาไม@ทราบ
มาถามพิกัดที่ชัดเจนมาถามไดA ผมไม@อยากบอกว@าถูกมันอยู@ตรงไหน แต@ถAา
ไม@ ถ ามก็ อ ยู@ บ นถนนราชดํ า เนิ น นะครั บ ไปดู เ อาเอง ขอบคุ ณ ครั บ ท@ า น
ประธานครั บ นี่ ก็ ดA ว ยความหวั ง ดี น ะครั บ ของเล็ ก นA อ ยอย@ า งนี้ ไ ม@ ค วร
ผิดพลาดแลAวบ@อยที่สุด ปIายไวนิลของเทศบาลนี่ผิดบ@อยที่สุดครับ แต@ผมก็
ไม@อยากบอกครับเพราะเปOนเรื่องของเด็กอนุบาลครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ผมถามท@านอย@างหนึ่งครับ ภาษาอังกฤษที่ถูกมันอยู@ตรงไหนครับ
ผมเขี ย นนามสกุล ในบั ตรเครดิต สามใบ ไม@ เหมื อนกั นสั กใบ แบงคมัน รั บ
ทั้งนั้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับมันจะมีหนังสือเทียบตัวอักษรไทยกับอังกฤษครับ โปรดศึกษา
ครับ ท@านประธานที่เคารพครับ เช@น ตัว จ คือตัวอะไร ตัว ช ชAางคือตัว
อะไรผมมีอยู@เล@มหนึ่งเพราะโทรศัพทผม ภาษาอังกฤษทั้งนั้น ผมมาดูว@าคุณ
เคารพ ตัว ค คือตัวอะไรครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว@าเราอย@าทําเปOนน้ําลAน
แกAวครับ เราควรศึกษาใหAดี

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ผมว@านั่นเปOนทางราชการหรือไม@ เพราะชื่อผม khao เคานะครับ
cao ก็เคา kho ก็เคา

นายประสิทธิ์ วงศ9พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ก็ไม@ว@ากันครับ เช@นตัว k หมายถึงตัว ค ตัว ก มันมีครับแลAวแต@เรา
จะเลือกใชAครับ แต@อันนี้มันไม@ใช@มันผิดนะครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับ ๆ เชิญท@านคํานวน ครับ
เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 รบกวนเวลาเพื่อนสั้นๆ มันเปOนเรื่องตAองกล@าว
ขอบคุณนิดหนึ่ง คือเมื่อวานชาวชุมชนปIอมเพชร โทรมาหาผมเรื่องยุงลาย
เยอะ ผมดAวยความตAองการใหAบริหารดAวยความรวดเร็ว ผมไลนไปบอก ผอ.
สมพร พี่หนู รองไสว หลายคนครับไดAรับคําตอบว@าวันนี้ไปฉีดใหAเลย วันนี้

๔๖
ท@ า นเจื อขอรA องว@ า อย@ า พึ่ ง ฉี ด เปO น วั น พระอย@ า พึ่ งฉี ด ก็ ขอบคุ ณท@ า นรอง
สมเธียรที่สั่งระงับ พรุ@งนี้ฉีดไดA ที่กล@าวมา ก็ขอขอบคุณผูAขอ ที่กล@าวมาใหAผูA
ที่ขอถAาฟWงวิทยุอยู@ก็ใหAไดAรับรูA ขอบคุณมากครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ยุงลายนิไม@หมดหรอกครับถAาทุกบAานไม@ช@วยกันกําจัดสถานที่
ที่เ ปOน แหล@งเพาะพั นธุ ยุงลาย ผมยั งไม@ไดAปf ด ประชุ มเลยครับ ท@า นประยู ร
เชิญท@านวิฑูรย หัสภาคย ครับ

นายวิฑูรย9 หัสภาคย9
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิฑูรย หัสภาคย
สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 4 ครั บ ก็ เ พื่ อ ที่ ใ หA สั้ น ที่ สุ ด และรวดเร็ ว ที่ สุ ด
ผมเขAาใจในเจตนาของท@านประธานว@า ในวาระอื่นๆ ว@าอยากเปfดโอกาสใหA
ทุกคนไดAสอบถาม แต@ผมว@าบางคําถามหนึ่งมันนอกรอบไดA สองเปOนคําถาม
ที่ตAองการเปOนเอกสารที่จะตAองตอบ เพราะฉะนั้นส@วนราชการไม@สามารถ
หยิ บ เอกสารเหล@ า นั้ น เตรี ย มการไดA เพราะฉะนั้ น ควรจะมาเปO น กระทูA
รบกวนนะครับท@านประธาน ดAวยความเคารพขอใหAสอบถามกระทูAของท@าน
เร@ งด@ วนหรื อไม@ ถAาไม@ เ ร@งด@ว นช@ วยบรรจุ เขA ามาเปO นกระทูAถAาท@ านตAองการ
คําตอบ หรือเอกสารประกอบ ผมเขAาใจเพื่อนสมาชิกสภาทุกท@านนะครับ
เวลามันก็ไล@เขAามาทAองก็รAอง ครับ ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ไม@เปOนไรหรอกครับปPหนึ่งเราประชุมแค@สี่ครั้งเอง สนช.แก@กว@าเรา
ยังไม@ บ@น เลย ท@า นเห็น หรือไม@ สนช.ประชุมกัน หนึ่งอาทิต ยติ ดต@ อกั นเลย
แลAวก็ค่ําดAวย อายุเยอะเขายังไม@บ@นเลย พวกเราหนุ@มกว@าอีกอย@าไปบ@น มี
สมาชิ กสภาจะอภิ ป รายอี กหรื อ ไม@ เชิ ญ ท@ า นนายกแถลงหน@ อยหลั ง จาก
ประชุม

นายพงศ9สินธุ9 เสนพงศ9
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
เจAาหนAาที่ฝHายบริหารของเทศบาล ผมพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ก็ตAองขอขอบคุณที่
ท@านไดAผ@านงบประมาณปP 2561 ไปดAวยดี ก็ดAวยความห@วงใยจริงๆของทุกๆ
ท@าน ท@านสมาชิกสภาไดAทําหนAาที่ของท@านไดAสมบูรณจริงๆ ก็ขอชื่นชมเพราะ
ท@านเปOนตัวแทนของพี่นAองประชาชน เขAามาอยู@ในสภาแห@งนี้ท@านก็ตAองเปO น
ปากเปOนเสียง ในการที่ท@านไม@เขAาใจก็พูดคุยกันเพื่อจะไดAเอาไปชี้แจงใหAกับพี่
นAองประชาชนไดAทราบ ส@วนผูAบริหารจะทําหนAาที่ใหAดีที่สุด และก็ขอใหAสัญญา
ว@าในเรื่องที่ท@านไดAทักทAวง เรื่องที่ท@านไดAเห็นเราก็จะนํามาปฏิบัติ เพราะฉะนั้น
ท@านเชื่อไดAเลยว@ายุคผูAบริหาร ที่ผมบริหารอยู@จะทํางานใหAเต็มที่ และทํางานใหA
คุAมกับที่พี่นAองไดAไวAวางใจในการทํางาน และที่สําคัญเพื่อนสมาชิกสามารถที่จะ
พูดคุยเรื่องต@างๆ ไดA ไม@จําเปOนว@าตAองในสภา เพราะฉะนั้นวันนี้ตAองขอบคุณทั้ง
วาระ 2 วาระ 3 ที่ไดAผ@าน ตAองขอบคุณท@านประธาน และเพื่อนสมาชิกสภา
ผูAทรงเกียรติทุกท@านครับ ขอบคุณมากครับ

๔๗

นายเคารพ อิสสระไพบูลย9
ประธานสภาเทศบาล

ป6ดประชุม 12.45 น.

ท@านนายกเขAาใจหรือไม@ครับมันถ@ายทอดวิทยุ เขาตAองพูดถAาผมไม@
ใหAถ@ายทอดมันก็จะสั้นกว@านี้ เขAาใจเทคนิคของ สท.หรือไม@ครับ ขอบคุณทุก
ท@านนะครับ บัดนี้เห็นเวลาสมควรแลAว ผมขอปfดประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 ใน
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ผมขอปfดประชุมครับ ขอบคุณครับ

