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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญสมัยท่ี 4 ประจําป� พ.ศ.2559 

วันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ  ห,องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

--------------------------------------------------------------- 

ผู,มาประชุม 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

1. นายเคารพ  อิสสระไพบูลย�  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายคํานวน  โสมนิล   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายฉัตรชัย  พรมพัตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายชัยยันต�  บุญเทียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายปรานม  รวมพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายภูริทัตรัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายพิชัย  ลี้วรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวิฑูรย�  หัสภาคย�   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวัชระ  อินทรมุสิก  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. พันโทวิชัย  กัลยาพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสุธรรม  ทองมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางสาวอมรรัตน�  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายเอกรินทร�  รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู,ไม5มาประชุม 
1. นายธีระวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายอาวุธ  สุขันทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 

 

ผู,เข,าร5วมประชุม 
 ผู,บริหารเทศบาล 

1. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายไสว  เขียวจันทร�   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ�ยี่หล=า   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายขจรเกียรต์ิ  แก=วทองคํา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายธํารงค�  แรกคํานวน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายคํารพ  วงศ�พิศาล   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
7. นายสมเธียร  ภู@สันติสัมพันธ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
8. นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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หัวหน,าส5วนราชการและเจ,าหน,าท่ีผู,ท่ีเก่ียวข,อง 
1. นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. นายชิษณุพงศ�  สุวรรณ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ�  ผู=อํานวยการสํานักการศึกษา 
6. นางบังอร  บุตรมะรัถยา  ผู=อํานวยการส@วนบริหารงานคลัง 
7. นายยงยุทธ  เหล@าเจริญเกียรติ  ปฏิบัติราชการแทน หัวหน=าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผู=อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผู=อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม 
10. นางอรนงค�  ชูลําภู   ผู=อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสาวจิราภรณ�  แก=วปาน  ผู=จัดการสถานธนานุบาลฯ 
12. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผู=อํานวยการส@วนควบคุมการก@อสร=างฯ 
13. นายดิเรกฤทธิ์  ทิวะกาญจน�  ผู=อํานวยการส@วนช@างสุขาภิบาล 
14. นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ  ผู=อํานวยการส@วนการบริหารการศึกษา 
15. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หัวหน=าฝGายรักษาความสงบ 
16. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน=าฝGายอํานวยการ 
17. นางเกศแก=ว  ศิริวัฒน�   หัวหน=าฝGายส@งเสริมการท@องเท่ียว 
18. นายสุชาติ  เขาว�ชะตา  รรท.หัวหน=าฝGายปHองกันฯ 
19. นางเกศวรินทร�  บุญมูสิก  หัวหน=าฝGายสังคมสงเคราะห� 
20. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
21. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์   นิติกรชํานาญการ 
22. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
23. นางสาวรุ@งฤดี  จันทร�ปรีดา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
24. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจ=าหน=าท่ีธุรการ 
25. นางสาวธนกมล  นิตย�วิมล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
26. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจ=าหน=าท่ีธุรการ 
27. นางศรีไพร  อมรการ   ลูกจ=างประจํา 
28. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคล 
29. นางสาวรรณดี  ทองศิริ  นักทรัพยากรบุคคล 
30. นายยุทธการ  เกลี้ยงขํา  เจ=าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
31. นางชนากานต�  ทัศนวิสุทธิ์  หัวหน=าฝGายแผนงานและงบประมาณ 
32. นางสาวปทัฎฐาน  เกตุขาว  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
33. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจ=าหน=าท่ีธุรการ 
34. นางชะอ=อน  สมเชื้อ   เจ=าหน=าท่ีธุรการ 
35. นางสาวทัศน�อาภา  ปุยานุสรณ� เจ=าหน=าท่ีธุรการ 
36. นางสาววรภา  ไชยจุต ิ  เจ=าหน=าท่ีธุรการ 
37. นางสาวสุนิสา  นวลขาว  เจ=าหน=าท่ีธุรการ 
38. นางคัทลียา  มูประสิทธิ์  เจ=าพนักงานธุรการ 
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เป8ดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   กราบเรียนท@านรองนายกเทศมนตรี ท@านสมาชิกสภา ท@านผู=บริหาร  
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลทุกท@านครับ ก@อนท่ีจะประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ สภาเทศบาล 

จะแสดงความไว=อาลัยต@อองค�พระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู@หัวภูมิพล 
อดุลยเดช ต@อหน=าพระบรมฉายาลักษณ� ซ่ึงข้ันตอนการแสดงความไว=อาลัย 
นะครับ ก็  มี ดั งต@ อไปนี้นะครับ  จะเชิญประธานจุดธูป เ ทียนบูชา 
พระรัตนตรัย หลังจากจุดเสร็จแล=วประธานก็มายืนหน=าพระบรม 
ฉายาลักษณ�ด=านล@าง อ@านคําแสดงความไว=อาลัย หลังจากท่ีอ@านจบแล=ว  
ก็สภายืนสงบนิ่ง 89 วินาที หลังจากนั้นก็จะเปNดเพลงสรรเสริญ เปOนอัน
เสร็จพิธี เราก็ดําเนินการประชุมต@อไปตามลําดับนะครับ ขณะนี้ก็ได=เวลาท่ี
เหมาะสมและสมควรแล=วนะครับ  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ได=จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;    คําแสดงความไว=อาลัย 
ประธานสภาเทศบาล   พระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู@หัวภูมิพลอดุลยเดช  

วันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน  2559 
ณ  ห=องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                                               ******* 
ขอเดชะฝGาละอองธุลีพระบาทปกเกล=าปกกระหม@อม 

  ตามประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยาม 
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันท่ี 13 ตุลาคม  2559 

  ปวงข=าพระพุทธเจ=าท้ังหลาย ต@างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ปกเกล=าปกกระหม@อม ท่ีทรงมีต@อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 
ซ่ึงใต=ฝGาละอองธุลีพระบาท ได=อุทิศพระวรกาย พระปQญญา และพระราช
ทรัพย� ปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการ เพ่ืออํานวยประโยชน�
แก@อาณาประชาราษฎร� โดยได=พระราชทานความช@วยเหลือพสกนิกร 
ผู=ยากไร= ให=สามารถพ่ึงพาตัวเองในด=านต@าง ๆ ได=อย@างม่ันคงยั่งยืน และ 
ทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน=อยใหญ@ ด=วยพระราชหฤทัยท่ีเปSTยม
ด=วยพระเมตตา เปOนท่ีประจักษ�ประทับอยู@ในใจของพสกนิกร และก@อให=เกิด
ความสงบร@มเย็น ตลอดจนความเจริญก=าวหน=าแก@ประเทศชาติและพสก
นิกรตลอดมา 

  ปวงข=าพระพุทธเจ=า ท้ังหลาย ขอน=อมเกล=าน=อมกระหม@อม 
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได= ข=าพระพุทธเจ=า นายเคารพ   
อิสสระไพบูลย� ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร=อมด=วย  
คณะผู=บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ=างในสังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

(แสดงความไว=อาลัย 89 วินาที) 
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นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล  ขณะนี้สมาชิกมาประชุมครบองค�ประชุม ขอเรียนเชิญท@าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ประธานได=ทําหน=าท่ีประธานในท่ีประชุมเปOนลําดับต@อไป ขอเรียนเชิญครับ 
   
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เรียนท@านนายกเทศมนตรี คณะผู=บริหารทุกท@าน และท@านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติทุกท@าน และผู=เข=าร@วมประชุมสภาเทศบาลทุกท@าน

นะครับ วันนี้ เปOนการการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
สมัยสามัญสมัยท่ี 4 ประจําปS พ.ศ.2559 สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 
องค�ประชุมนะครับ  

  ผมจะเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  

1.1 เรื่องผลการติดตามการแก=ไขปQญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นําเสนอในท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ตามเอกสารท่ีทางเทศบาลได=ส@งให=พวกเราได=อ@านแล=วนะครับ ยังมี
ผู= ใดจะสงสัยก็ถามได=นะครับ ถ=าไม@สงสัยก็รายละเอียดเขาค@อนข=าง 
จะชัดเจนพอสมควรนะครับ เม่ือไม@มีผู=ใดสงสัยนะครับ ผมจะเข=าระเบียบ
วาระท่ี 2  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

2.1 สมัยวิสามัญ สมัย ท่ี 3 ประจําปS  พ.ศ.2559 ประชุม 
เม่ือวันจันทร�ท่ี 26 กันยายน  พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  
ณ  ห=องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

สมาชิกท@านใดจะแก=ไขเพ่ิมเติมขอได=โปรดยกมือครับ เรียนเชิญ 
ครับ เม่ือไม@มีนะครับ ท@านเลขาไม@มีใช@ม้ัย เม่ือไม@มีผมก็จะขอเสียงรับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้ด=วยนะครับ ผู=ใดรับรองขอได=โปรดยกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล  สมาชิกครบองค�ประชุมรับรองจํานวน 14 ท@านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  รับรอง 14 ท@าน ผู=ใดไม@รับรองกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล  ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ไม@มีนะครับงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล  2 ท@านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ครับผม งดออกเสียง 2 ท@านนะครับ เปOนอันว@ารายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ถูกต=องนะครับ ต@อไปตามระเบียบวาระท่ี 3 
  มีการแก= ไขข=อความ และเอกสารรายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปS พ.ศ.2559 
หน=า 36 ลําดับท่ี 18 และ 19 หน=า 37 ลําดับท่ี 21 เราได=มอบเอกสาร
ให=ท@าน สท.ท@านหลายแล=วนะครับ แก=ไขรายงาน ท@านก็ได=อ@านแล=ว ต@อไป
เปOนระเบียบวาระท่ี 3 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ,งต5อสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ในการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป�  พ.ศ.2559  
เพ่ือทราบ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าด=วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข=อ 5 “(5) ผู=บริหาร
ท=อง ถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต@อสภาท=อง ถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท=องถ่ิน พร=อมท้ังประกาศการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให=ประชาชนในท=องถ่ินทราบ”ตามระเบียบวาระท่ี 3 นี้เปOนการ
แจ=งให=สภาทราบนะครับ ไม@มีการลงมติ ขอเรียนเชิญท@านนายกเทศมนตรี
แถลงต@อสภาครับ เชิญท@านรองพงศ�สินธุ� ครับ 

      
นายพงศ;สินธุ;  เสนพงศ;   กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู=ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี กระผม นายพงศ�สินธุ�เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

สําหรับระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ=ง
ต@อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการจัดทํารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปS  
พ.ศ.2559 กระผมขออนุญาตให=มอบท@านรองไสว  เ ขียวจันทร�  
รองนายกเทศมนตรี ได=รายงานผลและติดตาม ขอกราบเรียนเชิญครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เชิญรองไสว ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายไสว  เขียวจันทร;   กราบเรียนท@านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ี 
รองนายกเทศมนตรี เคารพ เ พ่ือนสมาชิกผู= ทรง เ กียร ติ  กระผมนายไสว   เ ขียวจันทร�   

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแจ=งรายละเอียด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว@าด=วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข=อ 29 (3) กําหนดให=
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท=องถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได=จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต@อผู=บริหาร
ท=องถ่ิน เพ่ือให=ผู=บริหารท=องถ่ินเสนอต@อสภาท=องถ่ิน และคณะกรรมการ
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พัฒนาท=องถ่ิน พร=อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให=ประชาชนในท=องถ่ินทราบในท่ีเปNดเผยภายในสิบห=าวัน นับแต@วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล@าว และต=องปNดประกาศไว=เปOนระยะเวลา 
ไม@น=อยกว@าสามสิบวันโดยอย@างน=อยปSละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปSนั้น  

บัดนี้การ ติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปS พ.ศ.2559 ดําเนินการเสร็จเรียบร=อยแล=ว 
ดังนั้น เพ่ือให=เปOนไปตามระเบียบดังกล@าวจึงแจ=งให=ท@านสมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ ซ่ึงรายละเอียดได=แนบแจกให=ทุกท@านแล=วในท่ีประชุม ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณท@านรองไสวด=วยนะครับ มีสมาชิกท@านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมม้ัย เรื่องแผนพัฒนานี้นะครับ ถ=ามีกรุณายกมือนะครับ ไม@มีการ 

ลงมตินะครับ เพียงแต@สอบถามเพ่ิมเติม เผื่อท่ีท@านเสนอไปตกหล@นไปบ=าง 
อะไรต@ออะไร ในเม่ือไม@มีผู=ใดสอบถามเพ่ิมเติม เปOนอันว@าสภาเทศบาลแห@งนี้
ได=รับทราบแล=วนะครับ ว@าท่ีทางเทศบาลได=จัดทํา ตามความต=องการของ
ชาวบ=าน แล=วต=องปNดให=ประชาชนได=รับรู= ตามกฎหมายต=องปNดให=ประชาชน
ได=รับรู=ด=วยนะครับ เพราะเขาจะได=มาดูว@าท่ีเขาได=เสนอเราไปเราได=บรรจุ
เข=าไว=ม้ัย เพราะว@าท=องถ่ินต=องทําตามความต=องการของชาวบ=านเปOนหลัก
นะครับ เปOนอันว@าไม@มีผู=ใดสอบถามนะครับ เรารับทราบแล=ว 

  ต@อไปจะเปOนระเบียบวาระท่ี 4เรื่อง กระทู=ถามนะครับ มี 3 เรื่อง 
เรื่องท่ี 1 เปOนกระทู=ของท@าน สท.สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร นะครับ เรื่องความ
คืบหน=าของโครงการสูบน้ําจากฝายชลประทานท@านดี ถึงโรงกรองน้ํา
ประตูชัย เรื่องท่ี 2 เปOนเรื่องการบริหารจัดการสนามฟุตซอลDPสเตเด่ียม 
เปOนกระทู=ถามของ สท.วัชระ  อินทรมุสิก กระทู=ถามเรื่องท่ี 3 เปOนเรื่องการ
ดําเนินการโครงการบําบัดน้ําเสีย กระทู=ถามของ สท.เคารพ  อิสสระไพบูลย� 
ขอเรียนเชิญท@านรองประธานช@วยปฏิบัติหน=าท่ีแทนผมครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ครับในขณะนี้ท@านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ครบองค�ประชุมนะครับ ผมจะได=ทําหน=าท่ีเปOนประธานในท่ีประชุม เข=าสู@ 
    ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทู=ถาม ซ่ึงก็ม่ีอยู@ 3 กระทู= เปOนกระทู=ของเพ่ือน 
    สมาชิก ท@านสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร และท@านสมาชิกสภาท@านวัชระ   

 
อินทรมุสิก และท@านเคารพ  อิสสระไพบูลย� นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู,ถาม 

4.1 กระทู=ถามท่ี 1 เรื่อง  ขอทราบความคืบหน=าของโครงการสูบ 
 น้ําจากฝายชลประทานท@าดีถึงโรงกรองน้ําประตูชัย กระทู=ถามของนายสุภัค 

รัตนพฤกษ�ขจร 
เรียนเชิญท@านสท.สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร ได=อ@านกระทู= ครับ 
 



� 

 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ;ขจร  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกท่ีรัก  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท@ านครั บ  กระผมขอ ต้ั งกระ ทู= ถ ามท@ านนายก เทศมนตรี นคร

นครศรีธรรมราช เรื่องขอทราบความคืบหน=าของโครงการสูบน้ําจากฝาย
ชลประทานท@าดี ถึงโรงกรองน้ําประตูชัย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต@อไป 

ขอบพระคุณครับ 
 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  วันนี้ท@านนายกเทศมนตรีติดภารกิจไม@ได=มาประชุมสภา ได=มอบ 
ประธานสภาเทศบาล มอบหมายให=ท@านรองพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� เรียนเชิญท@านรองพงศ�สินธุ� 

เสนพงศ� ครับ 
  
นายพงศ;สินธุ;  เสนพงศ;  ขอบคุณครับ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และท@านสมาชิกผู= 
รองนายกเทศมนตรี ทรงเกียรติทุกท@าน กระผม นายพงศ�สินธุ�เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี 

นครนครศรีธรรมราช สําหรับกระทู=ของท@านสมาชิกสภาท@าน สท.สุภัค   
รัตนพฤกษ�ขจร เรื่องความคืบหน=าของโครงการสูบน้ําจากฝายชลประทาน
ท@าดี ถึงโรงกรองน้ํ าประตูชัย กระผมขออนุญาตให=ท@ านดิ เรกฤทธิ์  
ทวะกาญจน� ผู= อํานวยการส@วนช@างสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ@ 
ช@วยปฏิบัติราชการ สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  เรียนเชิญท@าน ผอ.ดิเรกฤทธิ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดิเรกฤทธิ์ทวะกาญจน;  กราบเรียนท@านประธานสภา คณะผู=บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ผอ.ส5วนช5างสุขาภิบาล ผู=ทรงเกียรติทุกท@าน ผมนายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน� ผู=อํานวยการส@วนช@าง

สุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ@ ช@วยราชการสํานักการประปา เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ขอตอบกระทู=ถาม เรื่องขอทราบความคืบหน=า
โครงการสูบน้ําจากฝายชลประทานท@าดี ถึงโรงกรองน้ําประตูชัย นะครับ  
ก็ต=องนําเรียนให=สมาชิกสภาผู=ทรงเกียรติทุกท@านได=รับทราบนะครับ  
ว@าในขณะนี้การดําเนินการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แบ@งเปOน 2 
ส@วน ส@วนท่ี 1 ก็คือส@วนท่ีต=องดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข=อง 
ก็คือกระบวนการในการยื่นขออนุญาตจากหน@วยต@าง ๆ นะครับ ส@วนท่ี 2  
ก็คือ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ=าง ท่ีต=องดําเนินการตามระเบียบพัสดุนะครับ 
สาเหตุท่ีต=องดําเนินการควบคู@กัน ก็ต=องนําเรียนว@า เนื่องจากระยะเวลาท่ีจะ
ดําเนินโครงการดังกล@าว มีความจําเปOนเร@งด@วนต=องให=ทันกับหน=าแล=งท่ีจะ
มาถึงนะครับ เพราะฉะนั้น ถ=าเราดําเนินการตามระเบียบข=อกฎหมายให=
เสร็จสิ้นก@อนโดยไม@ได=ดําเนินการตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ=างก็จะไม@ทัน
การนะครับ ท่ีนี้ ก็จะนําเรียนว@า ในข้ันตอนการอนุญาตตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข=อง ท่ีทางเทศบาลได=ดําเนินการไป ก็จะมีส@วนของการยื่นหนังสือขอ
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อนุญาตก@อสร=างกับหน@วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข=องนะครับ เนื่องจากโครงการ
ดังกล@าวต=องวางท@อจากฝายชลประทานท@าดีจนถึงโรงกรองน้ําประตูชัย 
นะครับ ผ@านองค�ปกครองส@วนท=องถ่ิน 3 – 4 แห@ง เทศบาลได=ดําเนินการ
ในการขออนุญาตเสร็จเรียบร=อยแล=วนะครับ อีกส@วนหนึ่งท่ีจําเปOนจะต=อง
ดําเนินการก็คือส@วนของเจ=าของพ้ืนท่ี เนื่องจากโครงการดังกล@าวได=ทําการ
วางท@อระบายน้ําตามแนวคลองส@งน้ํา 1 ขวา ของชลประทาน เพราะฉะนั้น 
ทางเทศบาลได=ทําเรื่องยื่นขออนุญาตไปท่ีโครงการก@อสร=างบํารุงรักษาน้ํา
นครศรีธรรมราช ของชลประทาน ซ่ึงในเบ้ืองต=น ทางโครงการส@งน้ําและ
บํารุงรักษา ได=อนุญาตในหลักการในเบ้ืองต=นแล=ว และก็ได=นําเสนอเรื่อง
ดังกล@าว ให=กับสํานักชลประทานท่ี 15 เพ่ือท่ีจะพิจารณาในการท่ีอนุญาต
ให=ใช=พ้ืนท่ีในการก@อสร=างกับอนุญาตใช=น้ํา จากหน=าฝายท@าดี ตอนนี้อยู@ใน
กระบวนการในการติดต@อประสานงาน ซ่ึงทางสํานักชลประทานท่ี 15  
เขาจะมีผู=เชี่ยวชาญอยู@ ในการท่ีจะตรวจพิจารณาเรื่องแบบแปลนแผนผัง 
นะครับ เนื่องจากเขามีข=อกําหนด ว@าระดับน้ําท่ีหน=าฝายชลประทานท@าดี 
จะต=องมีเหลืออยู@  จากระดับท=องคลองข้ึนมาไม@น=อยกว@า 1 เมตร 
เพราะฉะนั้น เขาจะต=องดูว@าทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได=วางหัวสูบ 
ตามระดับท่ีเขากําหนดหรือไม@ อัตราการสูบเปOนไปตามท่ีพูดคุยกันหรือไม@ 
แล=วก็แนวทางการวางท@อนะครับ ต=องเปOนไปตามมาตรฐานของชลประทาน 
ว@าจากระดับความลึกของผิวจราจรลึกลงเท@าไหร@นะครับ ซ่ึงตรงจุดนี้อยู@ใน
คณะของผู=เชี่ยวชาญท่ีดําเนินการในการตรวจสอบอยู@นะครับ ทางเทศบาล
ก็พยายามท่ีจะประสาน เนื่องจากหน@วยงานชลประทานเปOนหน@วยงาน
ราชการภูมิภาค ก็ต=องขอความร@วมมือทุกท@านนะครับ ท่ีสนิทชิดเชื้อ  
ถ=าเปOนไปได=ก็ช@วยกันผลักดันนะครับ เพ่ือท่ีจะให=ทางชลประทานได=เร@งรีบ
ในการอนุญาตให=กับทางเทศบาลนะครับ ส@วนท่ีต=องดําเนินการอีกก็คือการ
ขออนุญาต ทางหลวงชนบทนะครับ เพราะว@าโครงการท@อดังกล@าวต=องดัน
ลอดผ@านทางหลวงชนบท ซ่ึงได=รับอนุญาตจากทางหลวงชนบาทแล=ว 
อีกส@วนหนึ่งก็คือการรถไฟ ซ่ึงก็ได=ประสานกัน แล=วก็กําหนดจุดท่ีจะดันลอด
ท@อนะครับ จากแขวงบํารุงทางเขาชุมทองนะครับ แต@หลักการเบ้ืองต=นเขา
อนุญาตให=เราใช=พ้ืนท่ีได=นะครับ รอการอนุมัติจากการรถไฟหาดใหญ@ 
นะครับแล=วก็หลังจากได=รับอนุญาตแล=วก็จะลงนามในสัญญาเช@า เพราะ
ต=องเช@าท่ีของการรถไฟ สําหรับของทางหลวงท่ี 16 ซ่ึงเทศบาลต=องดันลอด
ผ@านทางหลวงด=วย ตอนนี้เรื่องได=ขออนุญาตไปแล=วนะครับ เขาก็ทําเรื่องไป
ท่ีกรมทางหลวง เพ่ือท่ีจะพิจารณาถึงรายละเอียดต@าง ๆ ต@อไปนะครับ 
ว@าเปOนไปตามข=อกําหนดของกรมทางหลวงหรือไม@ อีกส@วนหนึ่งก็จะมีโยธาธิ
การจังหวัด ซ่ึงก็เปOนถนนพุทธภูมิ ตรงจุดนี้ทางโยธาธิการจังหวัดก็ให=
เทศบาล แสดงรายละเอียด การวางท@อตรงสะพานถนนพุทธภูมิ แล=วก็ของ 
อบจ. ซ่ึงก็จะมีเปOนถนน อบจ.อยู@เส=นหนึ่งนะครับ ก็กําลังรอการอนุมัติ ตัวนี้
ก็คือส@วนท่ีดําเนินการกับหน@วยงานท่ีเก่ียวข=องนะครับ ท่ีเราต=องขออนุญาต
ตามกฎหมาย ตามระเบียบ ตามข=อปฏิบัติของหน@วยงานต@าง ๆ นะครับ 
สําหรับส@วนของเทศบาล เราก็ได=ทําการประกาศประกวดราคาจัดซ้ือจัดจ=าง



	 

 

นะครับ ซ่ึงกระบวนการข้ันตอนตอนนี้นะครับ เราสามารถท่ีจะจัดหา 
ผู=รับจ=างได=แล=วนะครับ ก็คือหจก.เฉลิมก@อสร=าง วงเงินตํ่ากว@าราคากลาง 
นะครับ ราคากลางของเรา 46,910,700.- บาท นะครับ เขาสามารถท่ี 
จะเคาะราคาได= อยู@ ท่ี 46,700,000.- บาท นะครับ หลังจากได=รับ
อนุญาตจากสํานักชลประทานท่ี 15 ก็จะเรียกทางผู=รับจ=างมาลงนามต@อไป
นะครับ ตรงนี้ก็นําเรียนเพ่ือให=ท่ีประชุมได=รับทราบนะครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ท@าน สท.สุภัค ยังจะมีข=อสงสัยท่ีจะซักถามเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ;ขจร  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท@าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ ก@อนอ่ืนก็ต=องขอขอบพระคุณท@านดิเรกฤทธิ์ นะครับ ท่ีท@านได=มา

แก=ปQญหาให=กับประปาเทศบาลนครนะครับ มาช@วยราชการท่ีนี้นะครับ ก็ไม@
ทราบว@าท@านจะอยู@กับเราตลอดไปหรือไม@ หรือครบวาระก็กลับไปผม
เสียดายนะครับ เพราะว@าท@านเปOนคนท่ีต้ังใจทํางานนะครับ ผมมีเรื่องติดใจ
อยู@นิดหนึ่งนะครับ ขอเรียนถามนะครับ ด=วยความกังวล ไปศึกษาตอนนี้ 
นะครับท่ีฝายชลประทานท@าดีนะครับ จากระดับสันฝาย จนถึงพ้ืนดิน 
นะครับ ความสูงประมาณ 3 เมตร นะครับ หัวดูด แน@นอนครับต=องสูงจาก
พ้ืนดินอย@างน=อย 1 เมตร นะครับ เราก็จะมีปริมาณน้ําท่ีจะสูบได=ประมาณ 
2 เมตร นะครับ ในช@วงภาวะภัยแล=ง หากน้ําลดระดับลงเหลือ 1 เมตร  
นะครับ หัวดูดเราลงไปอีก 1 เมตร ช@วงดูดจะเกิดการหมุน บริเวณผิวน้ํา 
แล=วลมจะเข=าลงไป ก็จะดูดลมเข=าไปด=วยกับน้ํา ด=วยความกังวลตรงนี้ 
นะครับ ผมเกรงว@าโครงการอันนี้จะซํ้ารอยโครงการบ@อน้ํานาทรายนะครับ 
ผมเกรงว@างบท่ีลงทุนไปอาจจะไม@เกิดประโยชน�ตามท่ีเรามุ@งหวังกันนะครับ 
ก็ฝากตรงนี้ว@าจะแก=ไขยังไง แล=วก็จะดําเนินการให=ทันภัยแล=งนี้หรือไม@ 
นะครับ สังเกตนะครับ 4 วันมานี้ฝนหยุดนะครับ นครเราเจอปQญหาแล=ว 
นะครับ  4 วัน เริ่มแล=ว น้ําในคลองแห=งขอดแล=วนะครับ ขอความกรุณา
ช@วยศึกษาตรงนี้ด=วยนะครับ เพราะว@าหากท@านเกิดกลับไป ท@านท้ิงพวกเรา
ก็ไม@มีใครดําเนินการนะครับ ขอฝากด=วยนะครับ ขอขอบพระคุณครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  เชิญท@านดิเรกฤทธิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดิเรกฤทธิ์ทวะกาญจน;  ครับก็ต=องขอขอบคุณท@าน สท.สุภัค นะครับ ด=วยความเปOนห@วง  
ผอ.ส5วนช5างสุขาภิบาล กังวลนะครับ จริง ๆ ตรงจุดนี้ท่ีทําให=เกิดความล@าช=าท่ีทางสํานักชลประทาน

ท่ี 15 ยังไม@พิจารณาอนุญาตให=กับเทศบาลนะครับ ก็ต=องมีข=อห@วงกังวล 
นะครับ ก็ต=องนําเรียนให=ทุกท@านนะครับ ว@าระดับหัวดูดตามท่ีท@าน สท. 
ได=นําเรียนนะครับ ถ=าสมมติสูงตามท่ีผมได=นําเรียนไปเม่ือเบ้ืองต=นนะครับ  
ก็จะเกิดปQญหาเรื่องอากาศเข=านะครับ ซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้นก็เปOนการตกลงกันกับ
ทางชลประทานนะครับ ว@าจากระดับ 1 เมตร ผมจําเปOนจะต=องวางหัวดูด
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ลงไปอีกก็หมายความว@า จาก 1 เมตร ต=องด้ัมลงไปอีก 80 เซนติเมตร  
นะครับ ถึงจะไม@เกิดปQญหาเรื่องอากาศท่ีท@านพูดถึงนะครับ ซ่ึงตอนนี้กําลัง
เคลียร�กันอยู@โดยเรากําหนดว@าเราเพียงแต@ลดระดับให=ลึกลงกว@าเดิมนะครับ 
แต@การจะดูดน้ํานะครับ เรายึดท่ีระดับไม@น=อยกว@า 1 เมตร จากท=องคลอง
นะครับ ซ่ึงตรงจุดนี้กําลังคุยกันอยู@นะครับ เพ่ือท่ีจะเปOนมาตรการใน
ข=อตกลงในการบริหารจัดการน้ํานะครับ ก็ต=องนําเรียนท@านทราบนะครับ 
สําหรับอีกส@วนหนึ่งนะครับ ระยะเวลาในการก@อสร=างนะครับ ตามท่ีคํานวณ
ไว=นะครับ ใช=เวลา 6 เดือน นะครับ ถ=าเราสามารถจะลงนามได=ช@วงธันวา  
ก็คาดว@าประมาณสัก เมษา พฤษภา ก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับผม 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  เรียนท@าน สท.สุภัค ยังจะมีอะไรสอบถามอีกม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ;ขจร  ผมไม@มีแล=วครับ ขอบพระคุณมากครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ครับขอบพระคุณท@านดิเรกฤทธิ์ นะครับ สําหรับกระทู=ถามของ 
ประธานสภาเทศบาล ท@าน สท.สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร ก็ได=รับการตามกระทู=ไปเรียบร=อยแล=วนะ

ครับ ต@อไปเปOนกระทู=ถามท่ี 2 
 
  4.2 กระทู,ถามท่ี 2 เรื่อง  การบริหารจัดการสนามฟุตซอลDP. 

กระทู=ถามของ นายวัชระ  อินทรมุสิก เชิญท@าน สท.วัชระ  เจ=าของกระทู=
ครับ 

  เรียนเชิญท@าน สท.วัชระ ครับ   
 
นายวัชระ  อินทรมุสิก  ครับขอบคุณครับท@านประธานสภาครับ กราบเรียนท@าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู=ทรงเกียรติทุกท@าน กระผม 

นายวัชระ  อินทรมุสิก สมาชิกสภา เขตเลือกต้ังท่ี 1นะครับมีเรื่องขอเสนอ
กระทู=นะครับ จริง ๆ แล=ว ผมเคยถามในวาระอ่ืน ๆ เ ม่ือครั้ งก@อน 
นะครับ แต@ว@าถามไปถามมา ก็ไม@เห็นผลอะไร เม่ือเปOนสมาชิกสภา พ@อแม@ 
พ่ีน=องประชาชนเลือกมาแล=ว ต=องทําหน=าท่ีให=เสร็จนะครับ ขอทําต@อ 
นะครับ ท@านประธานสภาครับ 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข=าพเจ=า นายวัชระ  อินทรมุสิก สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ใคร@ขออนุญาตต้ังกระทู=ถามฝGายบริหาร ผ@านมายัง
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดดังนี้ 
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1. การบริหารจัดการสนามฟุตซอลDP. เปOนความรับผิดชอบของ
หน@วยงานไหนและปQจจุบันให=ใครเปOนผู=รับผิดชอบดูแลและ 
มีเจ=าหน=าท่ีก่ีคน 

2. การใช=สนามฟุตซอลDP. เม่ือต=องการใช=จะต=องทําเปOนหนังสือ
ขออนุญาตหรือไม@ อีกท้ังระเบียบการใช=สนามฯ ตามท่ีระเบียบ
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีอะไรบ=างอย@างไร 

3. การให=เช@าสนามฟุตซอลDP. เม่ือมีผู=ใช=แล=วได=ออกใบเสร็จ 
รับเงินให=ทุกครั้งหรือไม@ และตลอดระยะเวลาท่ีเปNดมา 2 ปS
กว@ามีรายได=เปOนของเทศบาลฯ เท@าไหร@ 

4. การขายของหน=าสนามฟุตซอลDP. มีการเสียค@าธรรมเนียม
หรือไม@อย@างไรใครเปOนผู=จัดเก็บรายได= 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต@อไป 
 

  ขอบพระคุณครับ 
   
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ก็เปOนกระทู=ถามท่ีมีสาระน@าท่ีจะรู=นะครับ สําหรับท@านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล และก็สําหรับพ่ีน=องประชาชนในเขตเทศบาลท่ีจะได=ไปใช=

สนามฟุตซอลก็เรียนเชิญท@านรองนายกพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� ครับ 
  
นายพงศ;สินธุ;  เสนพงศ;  ขอบคุณครับ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู= 
รองนายกเทศมนตรี ทรงเกียรติทุกท@าน กระผม นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี

นครนครศรีธรรมราช เรื่องสนามฟุตซอลDPสเตเด่ียม ท่ีเปOนประเด็นท่ีท@าน
สมาชิกผู=ทรง เ กียร ติได=ถาม กระผมขออนุญาตมอบหมายให=ท@ าน
ผู=อํานวยการสํานักการศึกษา ท@านสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ� เปOนผู=ตอบ
คําถามครับผม  

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  เรียนเชิญท@าน ผู=อํานวยการสมหวัง ตอบกระทู=ของท@าน สท.วัชระ   
ประธานสภาเทศบาล อินทรมุสิก ครับ 
 
 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ;  กราบเรียนท@านประธานสภา คณะผู=บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
ผู,อํานวยการสํานักการศึกษา ผู=ทรงเกียรติ และหัวหน=าส@วน และผู=เข=าร@วมประชุมท่ีเคารพทุกท@าน สนาม

ฟุตซอลDPเปOนความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา โดยได=มอบหมายให=มี
ผู= ดูแลรับผิดชอบ ก็คือ ท@านคณาพันธ�  เคารพาพงศ� และเจ=าหน=าท่ี 
นะครับ เปOนลูกจ=าง จ=างเหมาอยู@ 2 คน รับผิดชอบตามคําสั่งของท@านนายก
นะครับ  
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การใช=ต=องทําเปOนหนังสือขออนุญาตหรือไม@ ครับ ก็ต=องเขียน 
คําร=องครับ ถึงสํานักแล=วก็ไปตามลําดับข้ัน ผ@านปลัด และท@านนายกอนุมัติ
ถึงจะได=รับอนุญาตให=เข=าใช=นะครับ  

ส@วนระเบียบท่ีได=กําหนดไว=นะครับ ผมพอสรุปดังนี้นะครับ  
 
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ�การขอใช=สนามฟุตซอล 
                เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                          ********** 
ข=อ 1. สนามฟุตซอลมีไว=สําหรับฝ]กซ=อมแข@งขัน กิจกรรมทางการ

กีฬาและการอ่ืนท่ีเทศบาลเห็นสมควรตามชนิดประเภทและความเหมาะสม
ของสนาม ผู=ขอเข=าใช=ให=ยื่นต@อนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย
ระบุ สนาม วัตถุประสงค� รายละเอียด วันและเวลา ท่ีขอให=ชัดเจนก@อนถึง
กําหนดท่ีจะใช=ยื่นล@วงหน=าไม@น=อยกว@า 5 วันทําการ เม่ือผู=ขอใช=ได=รับแจ=ง
การพิจารณาอนุญาตแล=วจึงมีสิทธิ์ใช=สนาม 

ข=อ 2. ในกรณีติดต@อขอใช=สนามได=แล=ว และต=องการยกเลิกจะต=อง
แจ=งให=หน@วยงานท่ีรับผิดชอบ (สํานักการศึกษา) ทราบล@วงหน=าก@อนถึง
กําหนดวันท่ีเข=าใช=สนามเปOนเวลาไม@น=อยกว@า 3 วันทําการ  

ข=อ 3. ผู=ขอใช=สนามฟุตซอลท่ีได=รับอนุญาต มีข=อปฏิบัติในการใช=
สนามอย@างเคร@งครัด ดังนี้ 

3.1 แต@งกายชุดกีฬาและสวมรองเท=ากีฬาพ้ืนยางให=เหมาะสมกับ
ชนิดและประเภทกีฬานั้น 

3.2 สนามกีฬาฟุตซอลเปOนเขตปลอดบุหรี่ 
3.3 ห=ามเปNดไฟก@อนได=รับอนุญาต 
3.4 ห=ามเล@นการพนันทุกชนิดบริเวณสนามกีฬาฟุตซอล 
3.5 ห=ามขนย=ายหรือเคลื่อนย=ายอุปกรณ�กีฬาท่ีอยู@ในสนามออก

นอกบริเวณสนามก@อนได=รับอนุญาต 
3.6 ห=ามนําภาชนะท่ีเปOนแก=วเข=าไปในสนาม เพราะจะทําให=เกิด

อันตรายต@อผู=ท่ีมาออกกําลังกายได= 
3.7 ห=ามนําเครื่องด่ืมท่ีเปOนแอลกอฮอล�ทุกชนิด และสิ่งเสพติด 

ทุกประเภทเข=ามาในสนามกีฬาฟุตซอล 
3.8 ห=ามนําหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมาย

เข=ามาในบริเวณสนามกีฬาฟุตซอลโดยเด็ดขาด 
3.9 ผู=ใช=บริการสนามกีฬาฟุตซอล หากทําลายทรัพย�สินของทาง

ราชการชํารุดเสียหายต=องชดใช=ตามจํานวนท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชกําหนด 

3.10 กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนใด ทําให=เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ไม@อาจให=ผู=ขอใช=สนามตามกําหนดเวลาได=
หรือมีความจําเปOนต=องใช=สนามกีฬาฟุตซอลนั้น เพ่ือประโยชน�
ของทางราชการ ในวัน เวลา เดียวกัน เทศบาลมีสิทธิ์จะเลื่อน



�� 

 

กําหนดเวลาการอนุญาตให=ใช=สนามกีฬานั้นออกไป โดยจะ
กําหนดเวลาการอนุญาตให=ใช=นั้นใหม@ตามท่ีตกลงกันหรือจะ
ยกเลิกการขออนุญาตใช=สนามท้ังหมดหรือบางส@วนก็ได=และ 
ผู=ขอใช=สนามจะเรียกร=องค@าเสียหายใด ๆ มิได= 

ข=อ 4. วัน - เวลา การใช=สนาม 
- เปNดใช=บริการทุกวัน 
- เวลา 10.00 น.-21.00 น. 

ข=อ 5. วิธีการให=บริการ  
- สําหรับผู=ใช=สนามเพ่ือทําการแข@งขัน คิดค@าบริการวัน

ละ 1,200.- บาท  
- สําหรับประชาชนท่ัวไปเ พ่ือการออกกําลังกาย 

คิดค@าบริการชั่วโมงละ 200.- บาท  
- กรณีหน@วยงานองค�การขอความอนุเคราะห�เปOนดุลย

พินิจของนายกเทศมนตรี ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี
อนุเคราะห�ให=ใช=สนามฟุตซอล ผู=ขออนุญาตต=อง 
ชําระค@าน้ํา ค@าไฟ และค@าทําความสะอาด วันละ 
300.- บาท  ณ  สํานักการคลัง เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ข=อ 6. สวัสดิการให=กับผู=ใช=สนาม 
- ลูกฟุตบอล 1 ลูก 

ข=อ 7. ผู=มีอํานาจในการตัดสินใจในการใช=สนาม และบริหาร
จัดการสนามฟุตซอล 

- นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน�วัศ  
เสนพงศ� 

 
     นี้คือระเบียบ นะครับ ท่ีเปOนประกาศ  

 
กระทู=ถามข=อท่ี 3 การใช=เช@าสนามฟุตซอล เม่ือมีผู=ใช=แล=วได=ออก 

ใบเสร็จรับเงินให=ทุกครั้งหรือไม@ ก็ต=องไปจ@ายท่ีคลัง เงินไม@ได=ผ@านสํานัก
ศึกษาเลยนะครับ ก็คลังเขาก็ออกใบเสร็จให=ทุกครั้ง  

และตลอดระยะเวลา 2 ปSกว@ามีรายได= ณ วันท่ี 21 นะครับ 
จํานวนเงินรายได=ท่ีเข=าคลัง จํานวน 143,400.- บาทนะครับ 

ข=อท่ี 4. การขายของหน=าสนามฟุตซอลมีการเสียค@าธรรมเนียม 
    หรือไม@ 

ตามประกาศนี้จะไม@ได=พูดถึงการขายของนะครับ เรายังไม@ได= 
อนุญาตให=ขาย ยกเว=นว@าแม@ค=าขาจรท่ีมานะครับ ซ่ึงเราเม่ือมีงานมีการท@าน
ก็ทราบนะครับ มติท่ีคณะจัดเก็บรายได=ประชุมกัน 2-3 อาทิตย�ท่ีแล=วผมจํา
วันไม@ได= ก็จะอนุญาตให=ใช=ส@วนหนึ่ง ซีกทางถ=าหันหน=าเข=าหาก็ซีกทาง
ซ=ายมือ ส@วนขวามือก็จะทําเปOนท่ีจอดรถจะตีเส=น ผมก็ได=ขอความ
อนุเคราะห�ไปสํานักช@างนะครับ แต@ขณะนี้ยกเลิกการขายท้ังหมดเราจะ
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ปรับปรุง แจ=งความประสงค�ให=กับผู= ท่ีจะค=าขาย แจ=งความจํานงมาท่ี 
สํานักการศึกษา พร=อมแนบรายละเอียดแผนผังเสนอราคามานะครับ และ
จะเข=าท่ีประชุมคณะกรรมการจัดเก็บรายได=ของเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  
นะครับ ตอนนี้จะไม@มีการค=าขายใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเว=นขาจรอย@างท่ีว@านะครับ 
ก็ขอตอบกระทู=ของท@านสมาชิกผู=ทรงเกียรติได=รับทราบเพียงแค@นี้  
กราบขอบพระคุณครับ  

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ท@าน สท.วัชระ ยังมีข=อข=องใจท่ีจะซักถามต@อม้ัยครับ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวัชระ  อินทรมุสิก  ขอบคุณครับท@านประธานครับก็ได=รับฟQงจากท@านสมหวัง ผอ.  
สมาชิกสภาเทศบาล สํานักการศึกษา ได=ชี้แจงก็พอเข=าใจพอสมควร แต@ว@าขอถามนิดหนึ่งครับ 

ท@านครับ แล=วทําไมต=องให=มีการเสนอขายของ ทําเปOนแผงล@ะครับ ต=องเก็บ
รายได=ด=วยหรือครับ ถ=าเรายกเลิกส@วนนี้ได=ม้ัยครับ ไม@ต=องมีการให=ใครมา
ประมูลค@าเช@าหน=าสนามฟุตซอลขอเปOนยกเลิกไปเลย เพ่ือสร=างภูมิทัศน� 
แบบสนามกีฬาโดยแท=จริงครับ ไม@ใช@ตลาดย@อย ๆ นะครับ อีกข=อหนึ่งครับ 
เม่ือท@านบอกว@าแม@ค=าจร แม@ค=าจรขายของเม่ือมีรายการแข@งขันนะครับ  
ผมเห็นว@าต้ังเต=นท�เลยนะครับ ไม@ใช@จรแล=วครับ แล=วก็มีตู=แช@ตู=หนึ่งครับ ของ
บริษัทโลโก=เปOนสีแดง ๆ ครับ ซ้ือขายกันเลยครับ ผมเห็นกับตา แล=วทําไม
เราไม@ยกเลิกไปเลยครับ ไม@ต=องมีแม@ค=าจรอะไรครับ ท@านบอกว@าเปOนแม@ค=า
ครับ แต@ว@าผมเห็นเปOนเต=นท�นะครับ ข=ามวันข=ามคืนนะครับ เปOน 10 วัน 
10 คืน เลยครับ นี้ เขาไม@เรียกว@าแม@ค=าจรนะครับ เขาเรียกว@าแม@ค=า 
ประจําเลยครับ อีกข=อหนึ่งครับท@านประธานครับ ผู=รับผิดชอบครับ เม่ือ
ท@าน ผอ.สํานักการศึกษาบอกว@าเปOนบุคคลนี้ท่ีท@านเอ@ยชื่อมาเม่ือก้ีนะครับ 
ได=รับผิดชอบ ท่ีผมรู= ๆ นะครับ  นั้นคือ เปOนลูกจ=างโครงการนะครับ มันไม@
เหมาะสมเลยครับ มันไม@เปOนเกียรติแก@เทศบาลของเราเลยครับ เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช เปOนเทศบาลท่ีมีชื่อเสียงนะครับ สนามฟุตซอลก็มี
ชื่อเสียงนะครับ ความรับผิดชอบโดยตรงต=องเปOนข=าราชการเท@านั้น 
เพ่ือความเหมาะสม ไม@ใช@ลูกจ=างโครงการมารับผิดชอบโดยแท=จริงครับท@าน
ประธานครับ อีกข=อหนึ่งก็เห็นว@า ท@าน ผอ.สํานักการศึกษา ก็ชี้แจงเรื่อง
ระเบียบการใช=นะครับ ผมอยากให=ทางเทศบาลได=ต้ังปHายติดประกาศไปเลย
ครับ การใช=สนาม ระเบียบการใช= ใช=แบบไหน ขอกับใครโดยตรง ไม@ต=องมา
ขอกับบุคคลใดท่ีไม@ใช@ข=าราชการนะครับ ผมบอกว@าข้ึนปHายไปเลยครับ 
ระเบียบการใช=สนามเปOนอย@างไรครับท@านประธานครับ ขอบคุณครับ  

 
นายวิฑูรย;อิสระพิทักษ;กุล  ท@าน ผอ.สมหวัง จะตอบกระทู=ม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ;  ครับข=อมูลท่ีท@านเสนอแนะนะครับ จะไปพิจารณาใน 
ผู,อํานวยการสํานักการศึกษา คณะกรรมการ คือ ท่ีท@านพูดถึงในท่ีประชุมหัวหน=าส@วนมีมติให=ยกเลิก 

ในการขายของนะครับ ก็อาจจะส@วนหนึ่งมี แต@ตอนนี้ถ=าท@านไปดูก็จะไม@มี
แล=ว หลังจากท่ีเราประชุม และในท่ีประชุมวันนั้นก็บอกว@า ถ=าจะให=ขาย 
ก็ลองนําเสนอ เพ่ือปรับปรุงให=มันดูดี เพ่ือให=บริการกับผู= ท่ีมาเล@นกีฬา 
แต@ต=องเข=าคลังนะครับ รายละเอียดยังไม@กําหนดชัดเจน จะให=เขาเสนอ
ราคามา ก็จะไม@เกินเจ=าหรือ 2 เจ=า ทางซ=ายมือหันหน=าเข=าสนามนะครับ 
ส@วนขวามือเปOนท่ีจอดรถนะครับ และถ=ามีกิจกรรมใหญ@ ๆ กิจกรรมการ
แข@งขันมันจะต=องมีแม@ค=าจรธรรมดานั้นเปOนเรื่องของเทศกิจแล=วนะครับ  
ก็เพราะเราไม@มีอนุญาต แต@ท่ีข=อมูลท่ีท@านเสนอมาถ=ายกเลิกคณะกรรมการ 
ก็จะรับไปประชุมไปพิจารณา เพราะตอนนี้เริ่มใหม@เลยครับ นะครับ ถ=าท@าน
เห็นยังมีแม@ค=าอะไร สํานักหรือเทศบาลไม@ได=อนุญาตนะครับ ส@วนประเด็นท่ี
เจ=าหน=าท่ีก็เปOนเรื่องของฝGายบริหารนะครับ ท่ีจะแต@งต้ังใครรับผิดชอบครับ 
แค@นี้ครับผม 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  แต@ในสิ่งท่ีท@านสท.วัชระ ได=นําเสนอให=มีการติดต้ังระเบียบของ 
ประธานสภาเทศบาล การใช=สนามเพ่ือเปOนประกาศติดไว=ท่ีสนามฟุตซอลผมก็เห็นว@าดีนะครับท@าน 

ผอ.ครับ เพราะว@าประชาชนท่ัวไปเขาจะได=ทราบว@าข้ันตอนในการท่ีจะขอ
ใช=สนามเปOนอย@างไร อันนี้ก็น@านําไปปฏิบัตินะครับ 

 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ;  เด๋ียวทําให=เลยครับ  
ผู,อํานวยการสํานักการศึกษา 
 
นายวิฑูรย;อิสระพิทักษ;กุล  ยังมีข=อสงสัยอะไรจะซักถามม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวัชระ  อินทรมุสิก  ครับท@านประธานครับ ขอบพระคุณครับ รู=สึกว@ากระทู=ถามวันนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล สบายใจกว@าวันก@อนท่ีผ@านมานะครับ ก็ได=ความชัดเจนยิ่งข้ึนนะครับอีกนิด

หนึ่งครับท@านประธานครับ ผู= ดูแลสนามฟุตซอลนะครับ ตอนนี้ครับ 
ท่ีท@าน ผอ.สมหวัง บอกว@ามีผู=ดูแลในสนาม 2 คน นะครับ ไม@ทราบบุคคล 2 
ท@านนี้กินเงินเดือนของกองฝGายไหนครับ ขอบพระคุณครับ 

 
 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ;  เปOนลูกจ=าง จ=างเหมา ของสํานักการศึกษาครับ เจ=าหน=าท่ี 2 คน  
ผู,อํานวยการสํานักการศึกษา นะครับ ท้ังหมด 3 คน รักษาความสะอาด ดูแลท่ัวไป 2 คน นะครับ  

และก็ท@านคณาพันธ� ก็เปOนหัวหน=าผู=รับผิดชอบ 
 
นายวัชระอินทรมุสิก  ครับขอบพระคุณครับท@านประธานไม@มีอะไรมากครับ ก็แค@นี้ก็รู= ๆ  
สมาชิกสภาเทศบาล ว@า ลูกจ=างโครงการยิ่งใหญ@ครับ ขอบพระคุณครับ 
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นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ครับก็กระทู=ของท@าน สท.วัชระ  อินทรมุสิก ก็ได=รับการตอบไป 
ประธานสภาเทศบาล แล=วเปOนท่ีเรียบร=อยนะครับ ต@อไปก็เปOนระเบียบท่ี 4.3 เปOนกระทู=ถาม 
 
  4.3 กระทู,ถามท่ี 3 เรื่อง  การดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสีย กระทู=

ถามของ ท@านเคารพ  อิสสระไพบูลย�  
เรียนเชิญท@าน ท@านเคารพ  ครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เรียนท@านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการดําเนินการโครงการบ@อบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงเปOนท่ีสนใจของประชาชน

เปOนอย@างมากนะครับ ผมรับทราบมาสมัยเปOน สท. เม่ือ 8 ปS ท่ีแล=ว 
โครงการนี้ เปOนโครงการดึกดําบรรพ�มาก เพราะว@าช=ามาก และก็ทํา
บ=านเมืองเสียหายเปOนอย@างมากนะครับ หลังจากกลับมารับตําแหน@งในสภา
เทศบาลแห@งนี้อีก ประชาชนก็สนใจเพราะว@าบ=านเมืองเรา เราใช=เงินไป
ค@อนข=างจะเยอะเหมือนกันนะครับ รัฐบาลให=เรามาสมัยพรรคของ 
ไทยรักไทยให=มาเกือบพันล=าน เราสมทบไปก็เปOน 200-300 ล=านนะครับ  
จนบัดนี้ก็ไม@ทราบว@ามันจะไปถึงไหน 

  ผมขอต้ังกระทู=ถามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรื่อง  
การดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสีย ดังต@อไปนี้ 

1. โครงการบําบัดน้ําเสีย ดําเนินโครงการล@าช=ามาก เปOนเพราะ
สาเหตุอะไร 

2. ขณะนี้โครงการบําบัดน้ําเสียดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล=ว 
3. โครงการบําบัดน้ําเสียจะแล=วเสร็จสมบูรณ�และใช=การได=เม่ือไร 
 
ขอเรียนถามครับ 

   
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ครับเรื่องโครงการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลเปOนโครงการท่ีล@วง  
ประธานสภาเทศบาล มาเปOนเวลาหลายปS แล=วก็เปOนเวลา 2 สมัยแล=ว นะครับ ต้ังแต@สมัยท@าน

นายก อดีตท@านนายก แล=วก็เปOนสมัยของท@านนายกเชาวน�วัศ  เสนพงศ�  
จนล@วงมาถึงบัดนี้ ท@านเคารพ  อิสสระไพบูลย� ก็ได=ถามเพ่ือท่ีจะได=ความ
กระจายแจ=ง แล=วจะให=ท@านพ่ีน=องประชาชนจะได=รับทราบ เรียนเชิญท@าน
รองนายกพงศ�สินธุ� ครับ 

 
  
นายพงศ;สินธุ;  เสนพงศ;  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านสมาชิกผู=ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี กระผม นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

ครับสําหรับกระทู=ถาม เรื่องโครงการบําบัดน้ําเสีย กระผมมอบหมายให=ท@าน
จิตรา  มะโนสงค� ผู=อํานวยการส@วนการก@อสร=างและผังเมือง เปOนผู=ตอบ
กระทู=ครับผม 
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นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  เชิญครับท@านจิตรา เชิญตอบกระทู=ของท@านเคารพครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางจิตรา  มะโนสงค;  สวัสดีค@ะ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร และสมาชิก 
ผอ.ส5วนควบคุมการก5อสร,างฯ สภาผู=ทรงเกียรติทุกท@านนะค@ะ ดิฉัน นางจิตรา  มะโนสงค� ผู=อํานวยการ

ส@วนควบคุมการก@อสร=างอาคารและผังเมืองนะคะ จะมาขอตอบกระทู=ใน
ประเด็นนี้นะคะ อธิบายคร@าว ๆ นิดหนึ่งนะคะ ในส@วนของโครงการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะคะ เทศบาลได=ขอ
งบอุดหนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร�และสิ่งแวดล=อมในสมัยนั้น ต้ังแต@ปS 
พ.ศ.2548 นะคะ ในวงเงิน 850 ล=าน นะคะ โดยเทศบาลจะสมทบ 10%
นะคะ ประมาณ 80 กว@าล=าน ในข้ันตอนดังกล@าว เรามีการเซ็นสัญญา 
เม่ือประมาณเดือนกุมภาพันธ�  2550 นะคะ และโครงการดังกล@าวก็แล=ว
เสร็จ โครงการดังกล@าวนะคะตามสัญญา เม่ือสัญญาเลขท่ี 39/2550  
จะแล=วเสร็จในปS พ.ศ.2553 นะคะ แต@มีการขอแก=ไขแนบท=ายสัญญา
ท้ังหมด 13 ครั้ง นะคะ สาเหตุของการล@าช=าของโครงการ และมีการแก=ไข
เนื่องจากว@า ระบบดังกล@าวนะคะ เม่ือทําไปปรากฏว@าจะต=องมีการแก=ไข
แบบแปลนนะคะ ในเบ้ืองต=นการออกแบบ โดยบริษัททูเกรซนะคะ 
ออกแบบเปOนระบบดันท@อรอดในถนนนะคะ ระบบไปปcแจ็กก้ิงนะคะ แต@ไม@
สามารถกระทําได= เนื่องจากมีผลกระทบต@อการจราจรนะคะ ทําให=จะต=อง
แก=ไขแบบแปลน ไปออกแบบเปOนระบบOPEN CUTหรือระบบเปNดในระบบ
คลองนะคะ โครงการดังกล@าวก็มีการแก=ไขแบบแปลน ตามรายละเอียด
ดังกล@าวท่ีแจ=งนะคะ ในส@วนท่ี 2 ท่ีโครงการล@าช=าก็เนื่องจากว@า ในช@วงนั้น
นะคะ ทางบริษัทมีปQญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน นะคะ ก็ทําให=มีการ
ล@าช=าและส@วนสําคัญท่ีสุด ก็คือบริษัทจะต=องเช@าท@อเจาะหัวเจาะจากบริษัท
จากต@างประเทศ นี้เปOนเหตุผลท่ีล@าช=านะคะ ในการก@อสร=างดังกล@าวนะคะ 
แต@ในปQจจุบันนะคะ ตามท่ีกระทู=สอบถามมาว@า ขณะนี้โครงการบ@อบําบัดน้ํา
เสียดําเนินการไปถึงไหนแล=วนะคะ โครงการระบบบําบัดน้ําเสียท้ังหมดแล=ว
เสร็จนะคะต้ังแต@เม่ือวันท่ี ตรวจรับครั้งสุดท=ายเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม  2557 
นะคะ ส@วนขณะนี้ก็อยู@ในระหว@างการเทรนผู=ไปใช=โครงการนะคะ ซ่ึงทาง
สํานักการช@างได=รับมอบมาจากคณะกรรมการตรวจการจ=าง มาจัดทํา
คณะกรรมการทํางานในระบบการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียท้ังหมด โดย
หัวหน=าทีมก็คือท@านวิศวกรสุทิพย� เปOนผู=ดูแล และเรากําลังหา เราได=คนมา
ทํางานนะคะ คนมาทํางาน มาเทรนจากบริษัทแล=วเสร็จเรียบร=อยนะคะ 
ตอนนี้ก็อยู@ในช@วงรอยต@อนะคะ ระหว@างท่ีบริษัทส@งมอบให=กับเทศบาล
ดําเนินการต@อ ซ่ึงก@อนหน=าท่ีจะส@งมอบทางบริษัทดูแลเรื่องค@าไฟฟHาท้ังหมด
นะคะ และก็หลังจากส@งมอบเราต=องมาดูแลดําเนินการในส@วนของการไฟฟHา 
ค@าใช=จ@ายค@าไฟฟHานะคะ ในส@วนของค@าไฟฟHาท่ีเราประเมิน ถ=าเปOนระบบโอ
โต=นะคะ จะใช=เดือนละประมาณ 4 แสนนะคะ แต@ถ=าใช=เปOนคนบริหาร
จัดการก็ประมาณ 2 แสนคะ และก็ในส@วนของโครงการน้ําเสียในข=อท่ี 3  
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ท่ีทางกระทู=ว@าเสร็จสมบูรณ�เม่ือไรก็ตอบไปแล=วนะคะว@าเสร็จสมบูรณ�
เรียบร=อยหมดแล=ว เดินระบบหมดแล=วคะ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ท@านเคารพมีอะไรท่ีจะซักถามเพ่ิมเติมม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ก็รู=สึกว@าจะชัดเจนนะครับ ชาวบ=านจะสนใจมาก แล=วผมจะถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล ท@านจิตรา ว@าบําบัดน้ําเสียกองขยะ สามารถดึงเข=าบําบัดโรงนี้ได=ม้ัย 
 
นางจิตรา  มะโนสงค;  จริง ๆ แล=วนะคะ มันจะมีอยู@เปOนประเด็นอยู@มาตลอดนะคะ  
ผอ.ส5วนควบคุมการก5อสร,างฯ เนื่องจากว@าบ@อขยะนะคะ ไม@สามารถท่ีจะเข=าโดยตรงนะคะ แต@มันจะมีใน

บ@อสุดท=ายซ่ึงมีการละลายของสารเคมีปนเปjkอนเจือจางนะคะ เราก็พาเข=า
ไปตรงนั้นได= เพราะว@าจริง ๆ ระบบบําบัดน้ําเสียตัวของเทศบาลได=รับ
โครงการระยะแรก เปOนโครงการ 37,000 ลบ.ม./วัน นะคะ เพราะฉะนั้น 
ปริมาณน้ําท่ีเข=าโครงการก็ถือว@ายังน=อยอยู@นะคะ และในช@วงนี้ ก็เปOน 
ช@วงหน=าฝน น้ําในท@อมันมีการเจือจางเราแถบจะไม@ต=องเข=าระบบบําบัด 
นะคะแต@ตัวท่ีทางเราไม@อนุญาตให=ทางกองขยะเข=า เนื่องจากว@ามันมี 
สารปนเปjkอนซ่ึงทําให=ระบบเรามีปQญหาได=คะ  

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ยังมีข=อซักถามอีกม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณมากครับชัดเจนดี ชาวบ=านก็ได=หายข=องใจ เพราะว@ามัน  
สมาชิกสภาเทศบาล 10 กว@าปSแล=วครับท@านประธาน เสร็จได=ก็ดี แต@ว@าค@าไฟค@อนข=างจะมาก 

นิดหนึ่ง ก็เปOนปQญหากับทางเราอีกนั้นแหละครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ครับขอบคุณมากครับ ค@าไฟเดือน 4 แสนปSหนึ่งก็ 48 ล=าน 
ประธานสภาเทศบาล นะครับท@านคํานวน มีอะไรนะครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ผมไม@ได=กระทู=แต@ว@าผมอยากจะเสนอ สงสัยนะครับ ว@าบําบัดน้ํา 
สมาชิกสภาเทศบาล เสียท่ีวิ่งผ@านหน=าบ=านเราแล=วไปบําบัดท่ีทุ@งท@าลาดถ=าเราจะไม@ใช=ตัวนี้แล=วทํา

เฉพาะน้ําเสียทุ@งท@าลาดอย@างเดียวอยู@ใกล=ๆ  ผมว@ายังดูเข=าท@าอีกนะครับ 4 
แสนค@าไฟ ไม@ต=องใช=น้ําบ=านเราไปบําบัดหรอกครับ เอาน้ําเสียทุ@งท@าลาดเข=า
บ@อบําบัดนี้เลย เพราะทุกวันนี้ปQญหาท่ีเกิด ๆ จากทุ@งท@าลาด  

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  อีกสักครู@ท@านนําเสนอในเรื่องของวาระอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ผมเห็นช@างหญิงอยู@เลยอยากจะต@อเลยครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ต@อไปนะครับ เปOนระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภาเทศบาล   
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท,องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล,ว 

ไม@มีนะครับ ต@อไปเปOนระเบียบวาระท่ี 6เปOนเรื่องของญัตติ 
ท่ีนําเสนอข้ึนใหม@นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม5 

ญัตติท่ี 6.1 ญัตติขอทราบแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการปHองกันอุทกภัยและ
วิกฤตภัยแล=ง ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเปOนญัตติของท@าน สท.
ประสิทธิ์  วงศ�พิศาล 

เรียนเชิญท@านประสิทธิ์ วงศ�พิศาล ได=แถลงญัตติครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   กราบเรียนท@านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
เลขานุการสภาเทศบาล ท@านผู=บริหารเทศบาล เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

ท่ีเคารพทุกท@าน กระผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขต 4  

  ข=าพเจ=าขอเสนอญัตติ 
 
นายวิฑูรย;  หัสภาคย;   ท@านประธานสภาท่ีเคารพครับ ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาต 
สมาชิกสภาเทศบาล  หารือก@อนเข=าญัตติดังกล@าวครับ 
 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� มีอะไรจะหารือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย;  หัสภาคย;   ครับท@านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมขอหารือในเรื่องญัตติท่ีเรา 
สมาชิกสภาเทศบาล จะเข=าสู@ญัตติของท@านสมาชิกนะครับ จริง ๆ แล=วผมก็มานั่งดูว@าญัตติมันมี

ความแตกต@างกับกระทู= จริง ๆ แล=ว เปOนญัตติท่ีขอทราบแผนการปฏิบัติการ
นะครับ เพราะฉะนั้น ญัตติมันมีความแตกต@างกับกระทู=อยู@ท่ีเห็นชัดก็คือ 
ต=องมีการลงมตินะครับ คือญัตติต=องมีการลงมติ ญัตติสามารถอภิปรายได= 
กระทู=ไม@สามารถอภิปรายได= เพราะฉะนั้น วันนี้ญัตติดังกล@าว มันจะเดินไป
ในแบบไหนนะครับ มีการขอลงมติม้ัย ญัตตินี้เปOนญัตติเก่ียวกับกิจการสภา
ท=องถ่ิน หรือญัตติร@างข=อบัญญัติ มันจัดอยู@ในญัตติประเภทใด และจะต=อง
ขอผู=รับรอง ถ=าเปOนญัตติ ท่ีไม@ต=องลงมติก็คือญัตติท่ีสมาชิกท=องถ่ิน ต=อง
เข=าชื่อกัน ไม@น=อยกว@า 1 ใน 3 เพ่ือขอเปNดอภิปรายท่ัวไป สอบถามการ
ทํางานของผู=บริหาร มันน@าจะเข=าข@ายตรงนี้ เพราะฉะนั้น ญัตติท่ีมียื่นมา
อย@างนี้ ผมก็กังวลว@าเด๋ียวเราจะต=องขอมติหรือไม@ อันนี้เปOนการหารือให=
ประธานสภาพิจารณาดําเนินการต@อไปครับ 

 



�
 

 

นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ขอบคุณท@านวิฑูรย� หัสภาคย� ครับ ในเจตจํานงความประสงค�ของ  
ประธานสภาเทศบาล ท@าน สท.ประสิทธิ์ วงศ�พิศาล ท@านมีความประสงค�ท่ีจะให=มีการลงมติด=วย

หรือไม@ หรือเปOนญัตติในการท่ีจะขอสอบถาม 
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เหตุท่ีผมไม@เสนอเปOนกระทู=นะครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เพราะเรื่องนี้เปOนเรื่องใหญ@ และเปOนซํ้าซากทุกปS ผมอยากจะให=เพ่ือน

สมาชิกร@วมอภิปรายกับผมด=วย แผนปฏิบัติการเทศบาลเสนอมาแล=ว  
ถามว@าท่ีประชุมนี้เห็นชอบม้ัยครับแผนนี้ ต=องขอมติครับ ถ=าไม@เห็นชอบไป
ทํามาใหม@นะครับ โดยเฉพาะผม ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ผมมอง
แล=ว ผมดูตอนเช=านิดหนึ่งนะครับ ไม@ได=อ@านละเอียด ผมไม@เห็นชอบท่ีไปขุด
แก=มลิงพันไร@ในเทศบาลในทุ@งท@าลาดนะครับ ฉะนั้น เจตนาผมเปOนอย@างนี้
ครับท@านประธานท่ีเคารพ ไม@ทราบว@าจะเปOนญัตติได=หรือไม@ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  คือจะให=ผมมาชี้ขาดตรงนี้นะครับ ผมก็มีความคิดเห็นเหมือนกับ 
ประธานสภาเทศบาล ท@านวิฑูรย� หัสภาคย� ว@ามันมี 2 ประเด็น คือ 1ในญัตติท่ีท@านจะขอให=มีการ

ลงมตินั้น ก็ต=องว@ากันตามระเบียบของการประชุมนะครับ ซ่ึงมันก็ต=องมีการ
พิจารณาต้ังแต@การรับญัตติ แต@เ ม่ือผ@านเข=ามาถึงการประชุมนี้แล=ว  
มีท@านสมาชิกทักท=วงข้ึนมานะครับ ว@าญัตตินี้จะมีการลงมติหรือไม@มีการลง
มติ มันก็ต=องไปว@ากันตามระเบียบ ซ่ึงในฐานะท่ีท@านประสิทธิ์ เลขานุการ
สภาก็ต=องไปดู แต@ในความคิดเห็นของผมนะครับ ว@าญัตตินี้เปOนญัตติท่ีไม@
ต=องลงมติ เปOนญัตติท่ีเราได=อภิปรายเปNดโอกาสให=ท@านสมาชิกมาอภิปราย 
คือถ=าเปOนกระทู=ท@านประสิทธิ์  วงศ�พิศาล ต้ังเปOนกระทู=ก็จะถามได=เพียงท@าน
เดียว แต@ถ=าเปOนญัตติก็จะมีการอภิปรายข้ึนมา เม่ืออภิปรายข้ึนมาทางฝGาย
ผู=บริหารก็จะต=องตอบญัตติในความข=องใจของท@านสมาชิก เรื่องแผนระยะ
สั้น ระยะกลาง ระยะยาว นะครับ ผมคิดว@าน@าจะเปOนอย@างนี้ ท@านประสิทธิ์ 
เห็นด=วยม้ัย 

 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ตรงนี้มันก็สุดแล=วแต@ท@านประธานครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ถ=ายังง้ันผมจะชี้ให=เปOนญัตติท่ีไม@มีการลงมตินะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ก็แล=วแต@ท@านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ครับ เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย�  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



�� 

 

นายวิฑูรย;  หัสภาคย;   ท@านประธานสภาครับ ผม วิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล จริง ๆ แล=วเปOนประเด็นท่ีน@าจะอภิปราย น@าจะได=สอบถามนะครับ จริง ๆ 

แล=วผมเข=าใจว@าเปOนประเด็นมีประโยชน�กับสังคมกับพ่ีน=องประชาชนใน
เรื่องของการเตรียมการ เพราะฉะนั้น แต@ว@าสาระสําคัญคือวันนี้ ใน
กระบวนการของสภานะครับ เม่ือเปOนญัตติท่ีไม@ต=องลงมติ คือญัตติท่ีสมาชิก
ท=องถ่ินเข=าชื่อกัน 1 ใน 3 นะครับ ไม@ใช@แค@ 3 ท@าน ผู=รับรอง 2 ท@าน และ
สามารถอภิปรายได=นะครับ ท@านลองกลับไปดูระเบียบอีกทีหนึ่งผมว@าจริง ๆ 
แล=วเปOนประเด็น ผมก็เข=าใจว@าเปOนประเด็นท่ีเรา แบบนี้ต=องมีการสอบถาม 
เพราะฉะนั้น ไม@ต=องเปOนญัตติครับท@านประธานสภาเปNดให=อภิปรายในวาระ
อ่ืน ๆ สอบถามในวาระอ่ืน ๆ แล=วให=ท@านสมาชิกถอนญัตตินี้ออกไปนะครับ 
ผมว@าน@าจะเคลียร�กว@านะครับ เพราะเปOนโอกาสของท@านประธานสภาครับ 
ลองกลับไปดูตรงนั้นครับ ขอบพระคุณครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ในเรื่องระเบียบหมวด 3 ญัตติข=อท่ี 38 นะครับ ญัตติท้ังหลาย 
ประธานสภาเทศบาล ต=องทําเปOนหนังสือยื่นต@อประธานสภาท=องถ่ินล@วงหน=าก@อนวันประชุม 

ไม@น=อยกว@า 5 วัน และมีสมาชิกสภาท=องถ่ินรับรองอย@างน=อย 2 คน  
แต@หากสภาท=องถ่ินนั้น มีสมาชิกสภาท=องถ่ินเหลืออยู@น=อยกว@า 8 คน ให=มี
สมาชิกสภาท=องถ่ินรับรอง 1 คน เว=นแต@ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้
กําหนดวิธีการเสนอไว=เปOนอย@างอ่ืน เพราะฉะนั้น ญัตติท่ีท@านสมาชิก  
ท@านประสิทธิ์ วงศ�พิศาล เสนอมาผมก็เห็นว@าถูกต=องแล=วนี้ครับ เพราะมี
ผู=รับรองตามระเบียบข=อท่ี 38 เพียงแต@ผมคิดว@าญัตตินี้ผมจะตีความว@าจะมี
การลงมติหรือไม@เท@านั้นเอง ซ่ึงผมก็คิดว@าถ=าเปOนญัตติท่ีไม@ต=องมีการลงมติ 
ท@านประสิทธิ์ ก็สามารถท่ีจะอภิปรายได=ครับ เรียนเชิญท@านประสิทธิ์ ครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ครับขอบคุณท@านประธานท่ีเคารพครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล   
   

ญัตติ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข=าพเจ=าขอเสนอญัตติ ขอทราบแผนการปฏิบัติการเก่ียวกับการปHองกันอุทกภัยและวิกฤตภัย
แล=งท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ตามท่ีประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บางพ้ืนท่ี บางเขต ได=รับผลกระทบและ
ประสบปQญหาจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเปOนประจําทุกปS โดยเฉพาะอย@างยิ่ง อุทกภัยและวิกฤตภัยแล=ง ซ่ึงเทศบาล
เองก็พยามแก=ปQญหาเหล@านี้อยู@แล=ว ข=าพเจ=าในฐานะตัวแทนพ่ีน=องประชาชนในเขตเทศบาลฯ จําเปOนอย@างยิ่งท่ี
จะต=องติดตามและสอบถาม วิธีการและแผนปฏิบัติการ แก=ปQญหาภัยพิบัติดังกล@าวแล=ว ท้ังนี้ ในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว 
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  ขอได=โปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณา ต@อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)   ผู=เสนอ 
(นายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช เขต 4 
 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  มีสมาชิกท@านใดท่ีจะอภิปรายในญัตตินี้ม้ัยครับเชิญครับท@าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่ีจะอภิปรายในญัตติของท@านประสิทธิ์ วงศ�พิศาล ถ=าไม@มี เรียนเชิญ

ท@านเคารพ ครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมมีเรื่องจะสอบถามหรืออภิปราย 
สมาชิกสภาเทศบาล ในสภาสักนิดหนึ่ง ท่ีข=องใจมากคือเรื่องท่ีทางเทศบาลไปขุดแก=มลิง  

400-500 ไร@ แถว ๆ กองขยะของเรานะครับ ได=ทราบคร@าว ๆ มาว@าเปOน
การแก=วิกฤตภัยแล=ง ท้ังท่ีผมมองดูว@าน้ําตรงนั้นถ=าเราขุดต้ัง 400-500 ไร@ 
หรือ  1,000 ไร@ จะผ@านการตรวจสารพิษได=อย@างไร เพราะว@ากองขยะ
เทศบาลอยู@ตรงนั้น นับเปOนเวลา 30-40 ปS แล=วนะครับ และผมไม@เชื่อว@า
แก=มลิงท่ีทางชลประทานไปขุด ถึงจะไม@ใช@เงินเทศบาลก็เปOนเงินภาษี
ชาวบ=านนะครับ จะแก=ภัยแล=งได=ยังไง จะเอาไปทําน้ําประปาผมคิดว@าไม@ได=
อยู@แล=ว ผมคิดเอาเองนะครับ เพราะไม@มีการตรวจสอบสารพิษ เอาไปรดน้ํา
ต=นไม=พอจะคิดได= นะครับ พอจะคิดได= แก=ภัยแล=งในความคิดของผม ตามท่ี
ในหลวง คือ การทําแก=มลิงนะครับ การขุดเก็บน้ําขนาดนั้น โดยทําลาย 
ศูนย�เยาวชน ซ่ึงสร=างด=วยเงินหลายล=านบาทนะครับ ทางเราก็ไม@ได=ทราบ
เลยสภาเทศบาล แก=ภัยแล=ง แล=วศูนย�เยาวชนท่ีอยู@ ใกล=ๆ กองขยะ  
สร=างหลายล=านนะครับ สภาก็ไม@เคยทราบว@าทางฝGายบริหารจะขออนุญาต
เราหรืออย@างไร แล=วมีการไปทํา MOU กับท=องถ่ินข=าง ๆ ซ่ึงเทศบาลเรา 
สภาเทศบาลไม@ได=ทราบนะครับ ผมไม@ทราบว@า ผู=รับผิดชอบเรื่องแก=ปQญหา
ภัยแล=งช@วยตอบหน@อยนะครับ ว@ามันแก=ได=ยังไง ภัยแล=งตรง 400 ไร@ ถ=าภัย
น้ําท@วมผมว@าคิดได=บ=างครับ ขอบพระคุณมากครับท@านประธานครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  มีสมาชิกท@านใด เชิญท@าน สท.สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ;ขจร  ขอบคุณครับท@านประธาน กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท@านครับ ผมดูแผนสรุปการปฏิบัติปHองกันและบรรเทา

ปQญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนะครับ ในระยะสั้นนะครับ ผมเคยอภิปราย
ในสภาแห@งนี้นะครับว@า สิ่งท่ีผมกังวลในช@วงน้ําหลากจุดอ@อนของเขต
เทศบาล ท@านประธานครับ บริเวณหัวสะพานศรีทวี หน=าอนามัยศรีทวี  
นะครับ ตรงนั้น หากน้ําเหนือลงมา หลากเข=ามาบริเวณหน=าวัดศรีทวี แล=ว
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ไหลเข=ามาในเขตเศรษฐกิจ ผมถามว@าเทศบาลมีแผนปHองกันยังไง ปQญหาก็
คือ ท่ีท@านกรมเจ=าท@าได=มาสร=างกําแพงริมคลองสะพานราเมศวร�นะครับ 
ตรงนั้นกันไม@ให=น้ําในคลองเข=ามาในเมือง แต@หากน้ําเหนือหลากเข=ามาใน
เขตท@าวังนะครับ เขตเศรษฐกิจตรงนี้เราสามารถจะสูบออกทันม้ัยครับ เรามี
แผนปHองกันม้ัยครับ เปOนไปได=ม้ัยครับ แก=ปQญหาเฉพาะหน=าตรงนี้ หาก
เทศบาลจะระดมสร=างแบริเออร�เพ่ือทําเปOนกําแพงกันน้ําบริเวณหน=าศรีทวี
เพ่ือไม@ให=ทะลักเข=ามาในเมือง ผมมองไม@เห็นในนี้นะครับ ในแผนงาน 
นะครับ ขอฝาก ฝากไว=ด=วยนะครับ ว@าอาจจะต=องเสริมแผนปฏิบัติการตรง
นี้ลงเพ่ิมเติมลงไปด=วย จุดเครื่องสูบน้ําเท@าท่ีสังเกตนะครับ มีบริเวณสะพาน
ราเมศวร� สี่แยกคูขวาง คลองท@าซัก มี 5 เครื่องนะครับ และก็ท่ีทําไปแล=ว 
ก็คือชุมชนท@าโพธิ์ กับหมู@บ=านปGาไม= ใช=มอเตอร� ผมคิดว@าจุดท่ีวางไว=ตรงนี้ 
ไม@ทันนะครับ เราสู=ไม@ไหวกับธรรมชาติท่ีน้ําหลากเข=ามา ตรงนี้เรามีเครื่อง
ตรงนี้ เพ่ือสูบน้ําปริมาณน้ําฝนในเมืองนะครับ ไม@ได=ปHองกันหรือแก=ไข
ปQญหาน้ําหลาก ก็ขอฝากตรงนี้ไว=ด=วยว@าช@วยกันวิเคราะห�และพิจารณา
วิธีการปHองกันเสริมแบริเออร�ตรงนี้ไว=ด=วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ตามความเห็นชอบผมเองถ=าหากมีการเข=าฤดูน้ําท่ีเยอะนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล น้ําหลาก เวลาเราสูบน้ําเราก็ไม@รู=จะสูบไปท้ิงไว=ท่ีไหน สูบลงคลองมันก็ล=น

ข้ึนมาอีก อันนี้มันก็จะอยู@ในเรื่องของแผนท่ีท@านประสิทธิ์ เขียนญัตติข้ึนมา
ว@าระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เรามีแก=มลิงท่ีพักน้ํามันก็จะดึงน้ําเข=าไป
เก็บเอาไว= ในท่ีท่ีเขาทําเอาไว=กักเก็บนั้นถึงจะเปOนการชะลอน้ํานะครับ 
แต@ถ=าเรื่องของการสูบเข=าสูบออกผมว@ามันแก=ไขปQญหาไม@ได= พอเราสูบตรงนี้
เด๋ียวมันก็ลงไปในคลองมันก็ล=นข้ึนมาอีก อันนี้ก็คือเด๋ียวทางฝGายบริหาร 
จะได=ตอบญัตติ ท@านสมาชิกท@านใดมีเรื่องจะอภิปรายในญัตตินี้ม้ัยครับ 
เด๋ียวจะให=ท@านทางฝGายผู=บริหารเทศบาลท@านจะได=ตอบทีเดียวนะครับ  
เรียนเชิญท@านประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� 

 
นายประยูร  จิระพิบูลย;พันธ;  ท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านผู=บริหาร ท@านสมาชิกผู=ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� สมาชิกสภาเทศบาลจาก เขต 3 ท@านประธาน

ครับ ผมขอคําชี้แจงจากกองช@างสักนิดหนึ่งนะครับ ในเรื่องของการปHองกัน
น้ําท@วม ขออ=างอิงท่ี สท.สุภัค ได=พูดถึงนะครับ ขออนุญาตด=วยท่ีเอ@ยนาม 
เรื่องประเด็นการท่ีท@านสุภัค เปOนห@วง เรื่องแบริ่งหรือเข่ือนกันน้ําท่ีจะไม@ให=
เข=าเมืองตรงนี้นะครับ มันตรงประเด็นท่ีผมเปOนผู=เสนอข้ึนไปนะครับ เช@น  
ท่ีศรีทวี ผมได=พาช@างวิชิตไปออกแบบ ก็ประมาณ 1 ล=าน 4 แสน กว@า  
ทําไปทํามาผมไปเจรจาข=างทางหมดขออนุญาตในการยกระดับถนนหน=าโค=ง
ศรีทวี สุดท=ายมันติดประเด็นการออกแบบไม@ละเอียดพอนะครับ เม่ือไม@
ละเอียดพอหาผู=รับเหมาไม@ได=นะครับ เพราะว@าไม@ได=ต้ังงบในเรื่องของการ
ทําพนังถนนไว= เม่ือยกถนนข้ึนมา ดินท่ีถมข้ึนมามันจะไหลลงข=างทางหมด 
เม่ือไม@มีผู=รับเหมา โครงการตรงนี้ก็ตกไปไม@ได=ทํานะครับ ก็ผมก็ได=บอกกับ
ช@างสุธีระ แล=วว@ายังไง ตรงนี้เปOนประโยชน�มากกับเรื่องน้ําท@วม เพราะว@า 
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ทุกครั้งท่ีฝนตกน้ําท@วม ถนนสายตรงนั้นรถจะ��านไปไม@ได=นะครับ ผมบอก

หลายครั้ งแล=วนะครับ ฝากท@านรองสมเธียรด=วยในฐานะรองนายก
รับผิดชอบกองช@าง ยังไงช@วงเร@งรัดให=ออกแบบตรงนี้เพ่ือจะเสนอเข=าสภา 
มาใหม@อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในส@วนของโค=งปGาโล@งสะพานศรีทวี ไปถึงโกดัง
ของคุณจามร ก็ได=ผ@านสภาไปแล=วนะครับ ล=านห=าแสนกว@าในการยกระดับ
ท่ีตรงนั้นนะครับ ยังไงฝากท@านผู=รับผิดชอบ ท@านปลัดในฐานะรักษาการ 
ผอ.กองช@าง และก็ท@านรองสมเธียร ซ่ึงดูแลกองช@างช@วยผลักดันโครงการ
ตรงนี้ถ=ามันแล=วเสร็จนะครับ จะเปOนประโยชน�ให=กับเทศบาลเรานะครับ 
อย@างน=อยท่ีสุดเปOนเข่ือนกันน้ําท่ีจะไม@ให=น้ําจากในคลองทุ@งปรังหลังสถานี
รถไฟเข=าในเมืองได=นะครับ  ผมฝากผู=รับผิดชอบด=วย ในส@วนของการขุด
ลอกริมไหล@ทางอ=อมค@าย แล=วก็ริมเหมืองท่ีท@าซัก จริง ๆ แล=ว ผมได=เขียน 
คําร=องไปแล=ว และก็ได=พา ผอ.สมพร และก็วิศวะสาธารณสุข คือ น=องโจ= 
นะครับ ผมจําชื่อจริงไม@ได=แล=ว ก็ได=เข=าไปดูและก็ได=เขียนคําร=อง ในส@วนท่ี
ผมเขียนไปก@อนคือท่ีริมไหล@ทางถนนอ=อมค@ายนะครับ ตรงกันข=ามกับ
โรงพยาบาลนครินทร� ซ่ึงตรงนั้นเปOนปQญหามากนะครับ ฝนตกทุกทีแล=วก็น้ํา
ท่ีชุมชนดอนไพร แล=วก็หลังนครินทร�น้ําจะท@วมนะครับ น้ําไม@มีท่ีไหล  
หลังวินเทจตรงนั้นเปOนแอ@งน้ํา ถ=าตราบใดเขาถมหมดจะเปOนปQญหา ซ่ึงวันนี้
ขนาดไม@ถมนะครับ ตกทุกครั้งน้ําจะท@วมถนนทุกครั้ง ก็ต=องขอขอบคุณท@าน
รองสมเธียรนะครับ ท่ีผมขอ JCBไปขุดท่ีปHายของเทศบาลเราหน=านครินทร� 
ตรงท่ีปHาย ตอนท่ีเขาก@อสร=าง ผมก็สงสัยเหมือนกันว@าช@างควบคุมอยู@ยังไง 
ปล@อยให=ผู=รับเหมาขุดดินปNดปากท@อท่ีหมู@บ=านวินเทจเขาวางท@อระบายน้ํา 
ริมถนนไว= ผมก็ประสานท@านรองสมเธียร ก็ได= JCB ไปขุด แล=วก็ติดปQญหามี
ท่ีอยู@แปลน 1 นะครับ เขาถมดินเข=าไป โดยไม@ได=วางท@อ ก็ผมต=องรบกวน
ท@านสมเธียรครับ เพราะว@าท่ีแปลงนั้นเปOนเพ่ือนของท@าน ท@านประสานโทร
ไป ได=ข@าวว@าอยู@ญ่ีปุGน แต@ก็ได=รับอนุญาตจากเจ=าของท่ีแล=ว แต@สิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการขุดวันนั้นนะครับ ท@านประธาน รถ JCB ของเราขุดไม@ได=  
มันเวี่ยงดินเข=าไปไม@ได= วันนี้ผมก็ได=ประสานท@านปลัด ท@านปลัดก็อนุญาตว@า
ดําเนินการได= ท@าน ผอ.สมพร ก็อนุญาตในการท่ีผมเขียนคําร=องไปนะครับ 
แต@ท่ีผมอยากจะฝาก ท@าน ผอ.สมพร นะครับ เช@นวันนี้ท่ีผมเขียนคําร=องไป
ท้ังอ=อมค@ายและท@าซัก ผมต=องขอขอบคุณ ผอ.สมพร วันนั้น ว@าได=ไลน�ไป
บอกผม ผมติดภารกิจท่ีภูเก็ต ท@าน ผอ.เอาแม็คโครเข=าไปแล=ว ถ=าผมอยู@ 
วันนั้นผมไม@ให=ขุดนะครับ ท่ีทางลงท@าซัก ผมจะให=ขุดท่ีริมถนนอ=อมค@าย
ก@อนนะครับ ณ วันนี้ถ=าฝนตกแล=วน้ําท@วมทุกครั้งเลย แต@ไม@เปOนไรครับ วันนี้
ถึงแม=ว@าจะไปขุดท่ีท@าซักก@อนนะครับ ท่ีทางลงท@าซัก ผมก็ได=ไปบอกกับ 
รถแม็คโครแล=วว@าเสร็จจากตรงนี้ยังไง ข้ึนไปขุดบนถนนอ=อมค@ายด=วยนะ
ครับ ท่ีปHายยินดีต=อนรับของเทศบาลเรา ผมก็ต=องขอฝาก ผอ.สมพร ยังไง
ตามคําร=องท่ีผมเขียนไปนะครับ ช@วยดําเนินการให=ด=วยนะครับ ตรงนี้ถนน 
ท่ีทางลงท@าซักก็เรียบร=อยดีนะครับ ตอนนี้รู=สึกจะเข=าไป วันนี้เม่ือเช=าผมก็
เข=าไปนะครับกําลังขุดอยู@ใกล= ๆ กับโกดังของทนายลือชา อยู@นะครับ ก็จะ
ไปทะลุกับท่ีบ=านอดีตประธานชุมชนบางงันนะครับ ก็ฝาก ผอ.สมพร เสร็จ
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จากตรงนั้นมาช@วยดําเนินการขุดท่ีถนนอ=อมค@ายให=ด=วยนะครับ  ในส@วนตรง
นี้ผมถือว@าผมก็พูดในประเด็นของการปHองกันน้ําท@วมนะครับ ไม@ได=พูดนอก
ประเด็น ต=องขอขอบคุณท@านประธาน ขอบคุณท@านผู=บริหาร ขอบคุณเพ่ือน
สมาชิกทุกคนครับ  

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ขอบคุณท@านประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�นะครับ ท@านก็ดูแลพ่ีน=อง 
ประธานสภาเทศบาล ประชาชนในเขต 3 ก็เปOนอย@างดีนะครับ ก็ร@วมด=วยช@วยกันนะครับ ระหว@าง

สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงเปOนตัวแทนของพ่ีน=องประชาชนกับข=าราชการฝGาย
บริหารนะครับ ท@านคํานวน  โสมนิล เชิญครับ  

 
นายคํานวน  โสมนิล   ครับกราบเรียนท@านประธานท่ีเคารพ ผมจะขออภิปรายญัตตินี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล สักเล็กน=อยนะครับ แผนปQญหากันน้ําท@วมและภัยแล=งของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช นะครับ  เรื่องน้ําท@วมผมไม@อยากจะพูด เพราะว@าของเรา
อยู@ในพ้ืนท่ีแอ@งกะทะ ผมไม@ค@อยกังวลมาก เพราะตอนนี้เทศบาลลอกคลอง
เกือบทุกคลองแล=วนะครับ เม่ือวานผมก็ทวงมาอีก คลองหน=าเมือง 
เพราะว@าหลังบ=านพ่ีรัน เต็มหมดแล=วอีก ก็เหลือเส=นเดียว ท่ีผมเห็นนะครับ 
เปOนการลอกท่ีดี แล=วก็น้ําไหลลงเร็ว ถ=าเกิดไม@ท@วมขังหลายวันก็คิดว@าพอรับ
ได= คนนครเราเจอปQญหานี้แอ@งกระทะ เทศบาลจากเหนือลงมาทุกปS แต@ขอ
อย@าให=ท@วมขังนาน ๆ นะครับ ผมจะพูดเรื่องภัยแล=ง ผมกลัวมาก กลัวท่ีสุด
เลยครับ เพราะถ=าดูแผนงานแล=วนะครับ ระยะสั้น ข=อ 1 นะครับ ผมจะพูด
เปOนข=อ ๆ แต@ว@าจะข=ามเปOนบางข=อ ข=อ 1 ระยะสั้น หมายความว@าก่ีวัน คือ
เขียนให=มันกว=าง ๆ เกินไป ผมก็จะขออภิปรายระยะสั้นนี้ก่ีวันนะครับ จัดต้ัง
ศูนย�อํานวยการเฉพาะกิจ และจัดจุดบริการน้ํา และจัดส@งน้ําให=หลาย ๆ จุด
ท่ีไม@ไหล  เราเคยเจอปQญหานี้มาแล=วส@งไม@ทัน ส@งไม@พอ ถังน้ําหายถังน้ําแตก 
อย@าให= ซํ้าซากครับท@านผู=บริหารท้ังหลายนะครับ ฝากเตือนผู=บริหาร  
ฝากเตือนเจ=าหน=าท่ี ส@งรถแห@แขวนปHาย ปHายอะไรก็ไม@รู=มาแขวน นี้เปOน
ตัวอย@างนะครับ ส@งไม@ทัน โดนเฟส ส@งช=าเจ=าอาวาสวัดบุญนารอบก็ใส@เฟส 
พอเราไปบริการปQoบแกก็ขอบคุณ คือของแกดีอย@างหนึ่งครับ ส@งช=าท@านก็จะ
ทวงส@งเร็วท@านจะขอบคุณ ชัดเจน นะครับ นี้ข=อนี้ผมขอเตือนไว=ตอนนี้เลย
ว@า การแก=ไขแบบนี้ถ=ายังแก=ทุกปSแบบนี้ไม@จบ ไม@เคยพอ บางซอยเข=าไปเขา
ขอหลังนี้จะวิ่งหลังเดียวมันไม@ได= ต=นซอยปลายซอยไม@ได= ด@าลันอีกครับ 
ปQญหานี้เราพบทุกครั้ง และบางบ=าน คือ เขาก็อยากได=น้ํา แต@เขาไม@ได=
เตรียมภาชนะไว= วิ่งเข=าไปมีโคมเดียว พรุ@งนี้ก็ขออีก ผมฝากพ่ีน=องท่ีได=ยิน
ผมไว= ถ=ายังไงก็ช@วยกันร@วมมือครับ จะขอน้ําซ้ือถังใหญ@ ๆ ไว=ด=วยครับ  
ผมพูดนี้ก็อยากจะช@วยเหลือทุกท@านนะครับ ผมข=ามมาข=อ 5 เลยนะครับ 
ติดตามประสานงานกับประธานในการจัดการน้ําร@วมกันอย@างใกล=ชิด  
โดยในช@วงเกิดภัยแล=ง น้ําบริโภคเปOนอันดับแรก เหลวครับ การสร=างฝาย
ท้ังหลายกันน้ําจากต=นน้ําลงมานั้น  ผิดกฎหมายท้ังนั้น ผมเคยพูดแล=ว  
เคยบอกรองบอยแล=วว@าอย@าข้ึนไป เด๋ียวเขาจะเตะมึง เพราะทุกคนมี
อิทธิพล ท่ีจริงการกันฝายนี้กันไม@ได= ผิดกฎหมาย การใช=น้ําจะต=องปล@อยน้ํา
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ลงมา ปQญหาท่ีเกิดกันมาเปOนระยะ ถึงท่ีเราหัวท@า ไม@ถึงเลยครับ ทุกคนรู=
ปQญหาดี แต@ไม@แก=หรือแก=ไม@ถูกจุด ผู=ว@าเคยไม@ครับ นายอําเภอเคยไม@ครับ 
ท่ีจะบอกร@วมกับเรา และขอร=องผู=ใหญ@บ=านกํานันให=เปNดฝายหรือว@าทําต้ืน ๆ 
อย@าให=มันข=ามได= นี้พอน้ําแล=งเพ่ิมฝายข้ึนฝายข้ึน แล=วเราล@ะครับ อยู@ ท่ี
ปลายน้ําจะเหลืออะไร น้ําเปOนโคลนเทศบาลโดยด@าเละ รับเละ น้ําไม@มียังไง
มันก็ไม@มีนะครับ นี้ข=อนี้เขียนผมว@ามันแบบเพลอฝQนหรือว@าไม@มีหลักการ 
ปQญหานี้เกิดมาก่ีปSแล=ว รอบนี้ผมเปOนมา 4 ปSกว@าแล=ว โดน 4 ปS แล=วครับ  
ปSนี้เมษานี้หวัง ผมภาวนาอย@าโดนอีกเลย ฝากท@านประธานถึงใครก็ตาม
ครับ ท่ีจะมารักษาการแทนต@อไปคนทํางานดี หมดอายุราชการอีกแล=ว 
ต=องกลับท่ีเดิมอีกแล=ว ครับผมรู=สึกเสียดายอีกแล=ว ก็ดูกันต@อไปว@าใครรักษา
ราชการมีฝSมือม้ัย ทําเปOนม้ัย ผมจะดูอีกนะครับ ข=อนี้บอกเลยว@าราชการ
นายอําเภอผู=ว@าต=องไปขอร=องฝายให=เราด=วย ต=องรื้อฝายท่ีผิดกฎหมายด=วย 
ถ=าจะมีกันไว=บ=างไม@ให=เสียเปล@าก็ต=องกันแบบต้ืน แบ@งน้ําให=ท่ัวกัน นี้พอบ=าน
ผู=ว@าไม@มีน้ําใช= รีบวิ่งไป เขาเหมือนเราอยู@ปลายน้ําครับ น้ําไม@มีคือไม@มีครับ 
ผมถือว@าปลายสมัยแล=ว เล@นไม@เล@นไม@รู= ต=องพูดความจริงกัน ถ=าเราอยู@กัน
แบบนี้ เราไปงานศพโดนด@าเละ ผมโดนด@านี้ชินอยู@แล=วครับ เพราะคนเรา
หน=าท่ีสาธารณะต=องวิจารณ�ได= แต@ต=องแก=ไขไม@ใช@แก=ตัวนะครับ ท่ีนี้นั้น 
ระยะสั้นนะครับ ผมข=าม ๆ ไม@อยากอ@านเบ่ือ ระยะกลาง นี้ก่ีวัน ก่ีปS นี้ผม
ไม@ได=อ@านล@วงหน=านะครับ อ@านเม่ือก้ี ระยะกลางนี้ก่ีปS เอาข=อ 2 เลย เดิน
ท@อส@งจากฝายไปชลประทาน เรารู=แล=วเราของบประมาณผ@านกันไปแล=ว จน
บัดนี้ทํากันแล=วยัง ทําถึงไหนแล=วเมษานี้ได=ใช@ม้ัยฟQงผมพูดนะครับ ได=ใช@ม้ัย 
หรือแล=งเหมือนเดิมอีก ให=เขาใส@เฟสน้ําแดง ท้ัง ๆ ท่ีบางเฟสเปOนเรื่องเก@า 
นะครับ เขาแกล=งด@า ผมรู=ผมเคยด@าทางเฟสสวนไปหลายคนเงียบไปหลาย
ตัวนะครับ ข=อ 3. ทําคันตลิ่งและประตูน้ําท่ีคลองปGาเหล=า โรงสูบน้ําแรงดัน
ตํ่าท่ีหัวท@า เพ่ือกักเก็บน้ํามากท่ีสุด เปOนจุดสุดท=ายก@อนไหลลงทะเล 
อยู@ระหว@างการรวบรวมเอกสาร นี้หมายถึงทําเข่ือนนี้ ผมก็เคยเสนอไปต้ัง
นานแล=วในสภาจําได=ว@า หลังจากโรงกรองให=ทําน้ําอย@าให=ลงทะเลเปล@า ๆ นี้
ยังบอกว@าเอกสารยังรวบรวมอยู@เลย ระยะกลางได=เม่ือไรครับ ได=ปSไหนครับ 
ผมจะข=ามมาระยะยาวเลยถ=ายังง้ัน ระยะยาว ไม@ต=องอ@านหรอกครับ เบ่ือ 
เพราะว@ามันมีต=นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา ถ=าข=าราชการท่ีอยู@ประปาเขียนได=แค@
นี้นะครับ ผมว@าผมพูดไม@ถูกหรอกครับ สมาชิกมาจากการเลือกต้ัง เปOนหนัง
หน=าไฟ โดนด@าตลอด ผมฝากเถอะครับ ขอร=องเถอะครับ ผมทําได=ท้ังนั้น 
แต@ให=เราพูด ให=ฟQงเราด=วย ทําตามท่ีเราเสนอด=วย อย@างเอาแต@นั่งกันแบบ
เรื่อย ๆ รายวัน ข=าราชการก็ฝากด=วยอย@ารายวัน เพราะบางคนมันพูดยาก 
คนทําได= ไม@ได=เปOนตําแหน@งท่ีดี ท่ีตรงกับงาน จะได=คนท่ีใช=ปากทําเสียสวน
ใหญ@ ผมเอาแค@นี้ก@อน เพราะยังเวลาให=เพ่ือนพูดม้ัง ยังมีอีกเยอะ เด๋ียวผม
จะฉายข=อสุดท=ายให=ฟQงนะครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ขอบคุณท@าน สท.คํานวน ครับ ท@าน สท.ภูริทัต ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายภูริทัตรัตนพาหุ   กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู=ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เ กียรติ ทุกท@าน กระผมภูริ ทัตรัตนพาหุ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 ท@านประธานครับ จากญัตติของ
เพ่ือนสมาชิกท่ีเสนอเก่ียวกับเรื่องขอทราบแผนการปHองกันอุทกภัยและ
วิกฤตภัยแล=งของท@านประสิทธิ์ วงศ�พิศาล ขอประธานอภัยท่ีเอ@ยนาม 
นะครับ เรื่องนี้เปOนเรื่องท่ียิ่งใหญ@นะครับ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
โดยเฉพาะอย@างยิ่งนะครับ เกิดมาเปOนเวลาหลายสิบปS ไม@ใช@เพ่ิงเกิดนะครับ 
อย@างน=อย ๆ ท่ีผมเปOนคนท่ีรับรู=โดยตรงนะครับ เพราะว@าเปOนสมาชิกสภา
เทศบาลมาต้ังแต@ปS พ.ศ.2546 นะครับ ตอนนี้ 2559 ย@างเข=า 15 ปS  
นะครับ ท่ีรับทราบข=อมูลมาโดยตลอดนะครับ ปQญหาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชนะครับ เก่ียวกับวิกฤตภัยแล=ง หรือเก่ียวกับอุทกภัย 
นะครับ น้ําหลากนะครับ ถ=าพูดกันท่ัวไป เหมือนเพ่ือนสมาชิกอภิปราย 
บางท@านก็ไม@จบหรอกครับวันนี้นะครับท@านประธาน เพราะว@าการแก=ไข
ปQญหาระยะยาวนะครับ อย@างท่ีทราบนะครับของเรา 1. วิกฤตภัยแล=ง  
เกิดข้ึนกับการขาดแคลนน้ําประปา ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยอุทกภัย  
ภัยแล=ง มากท่ีสุด  คือพ้ืนท่ีเลือกต้ังของกระผม เขต 1 นะครับ ทุก ๆ ปS  
นะครับ เพ่ือนสมาชิกของผมในเขตเลือกต้ัง เช@น ท@านสุธน ขอประธานอภัย
ท่ีเอ@ยนาม ท@านไม@ได=อยู@แล=วนะครับ ท@านเปOนคนหนึ่งท่ีวิตกเก่ียวกับเรื่องภัย
แล=งเปOนอย@างมากนะครับ เพราะว@าพ้ืนท่ีของหัวถนนกับโรงกรองประตูชัย
มันห@างกันมากตามระดับของการส@งน้ํานะครับ คือถ=าเรามาคุยกันเพียงแค@
ว@า หาแหล@งน้ําแต@ส@งไปไม@ถึงหัวถนน ยังไงปQญหามันก็เกิด ณ วันนี้ผมถาม
ประธานสภาไปยังฝGายบริหารนะครับ ไม@ใช@เพ่ิงสมัยของท@านบริหารชุดนี้ 
นะครับ ปQญหาเหล@านี้มันเกิดข้ึนใครบางล@ะครับท่ีจะรู=ว@าประตูน้ําของ
เทศบาลมีก่ีประตู ใครบ=างล@ะครับท่ีรู=ว@าโรงกรองน้ําประตูชัยหรือทวดทอง 
ผลิตได=ก่ีลูกบาศก�เมตรต@อวัน ผลิตแล=วส@งไปยังผู=ใช=น้ําก่ีลูกบาศก�เมตรต@อวัน 
ไม@มีหรอกครับข=อมูลนี้ เพราะว@าของเราไม@มีพิมพ�เขียว เรายังไม@รู=เลยครับ
น้ําท่ีผลิตออกจากโรงกรองประตูชัยหรือโรงกรองทวดทองส@งไปยังพ้ืนท่ี
ใดบ=างนะครับ  ณ วันนี้ถ=าเราไม@คิดระยะยาว มีแผนผังเก่ียวกับพิมพ�เขียว
ของการประปา เราแก=ไขปQญหาน้ําไม@ได=หรอกครับ ถึงจะมีน้ํานะครับ  
แต@ท@อส@งน้ํา ท@อของเราใช=เวลานานเปOน 30-40 ปS เกิดการแรงดันมันก็
แตก แตกก็เกิดการปNดประตูน้ํา ปNด 4 ตัว บางทีไม@จําเปOนต=องปNดท้ัง 4 
ด=านนะครับ ปNดด=านเดียว เพราะน้ําส@งไปอีกฝQTงหนึ่ง แต@เราไม@รู=ว@าน้ําทางนี้
ไปทางไหนบ=าง เพราะฉะนั้น การแก=ไขปQญหาระยะยาวเก่ียวกับน้ํา 1. ท่ีผม
เสนอ เราต=องจัดวิศวกรเก่ียวกับความรู=เรื่องน้ําโดยตรงนะครับ มาสํารวจ
พิมพ�เขียวของเทศบาลว@าน้ําผลิตแล=วไปใช=ทิศทางใดให=ได=นะครับ ส@วนเรื่อง
ท่ี 2 ปQญหาเก่ียวกับน้ําหลากนะครับ ผมขอเสนอนิดหนึ่งนะครับ เคยนํา
เรียนกับท@านอดีตผู=อํานวยการสํานักการช@าง นะครับ ท@าน ผอ.อรุณศักด์ิ 
ท@านก็ได= เสียชี วิตไปแล=วนะครับ ระบบท@อ ท@อระบายน้ํ าของเรา 
ท@านประธานครับ มันเปOนท@อท่ีแบบทางใครทางมัน คิดจะทํา ทําแค@นั้นแล=ว
ก็หยุด อาจจะมีคลองก็ไหลไปแค@ลงคลอง แต@ละท@อของเราไม@เชื่อมกัน 
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นะครับ ในเม่ือไม@เชื่อมกัน การท่ีจะให=ระบายน้ําจากท@อสู@ท@อ มันเปOนไปได=
ยากนะครับผมเคยเสนอท@านว@าเปOนไปได=ม้ัยอาจจะใช=งบประมาณค@อนข=าง
เยอะ นะครับ เปOนไปได=ม้ัย ถ=าหากว@าเราสํารวจพ้ืนท่ีท้ังเขตเทศบาลนะครับ 
ยกตัวอย@าง อาจจะเปOน เขต 1 ก@อนหรือเขตไหน ๆ นะครับ ให=เชื่อมท@อทุก
ท@อเข=าหากันไปลงท@อเมนใหญ@นะครับ ซ่ึงปQญหาเหล@านี้จากซอยใหญ@มาท@อ
เมนใหญ@ จากซอยโน=นมาท@อเมนนี้ มันจะช@วยระบายน้ําได=ดียิ่งข้ึนครับ  
แล=วก็อาจจะมีการต้ังตารางเวลาในการจัดดูดท@อล=างท@อนะครับ เพราะว@ามี
สิ่งทางบ=าน ไหลลงสู@ท@ออาจจะอุดตันในท@อได=นะครับ สิ่งเหล@านี้เปOนการ
แก=ไขปQญหาระยะยาว ซ่ึงเปOนความวิตกกังวล ผมคนหนึ่งท่ีมีโอกาสกับเพ่ือน
สมาชิกคนหนึ่งเราเคยไปยื่นหนังสือต@อผู=ว@า พาชาวบ=าน ประสบปQญหา
ความเดือดร=อนจริง ๆ นะครับ ผมเปOนตัวแทนของพ่ีน=องประชาชน ผมก็
ต=องทํางานเพ่ือพ่ีน=องประชาชนนะครับ ตอนนั้นท@านปลัดจังหวัด ซ่ึงท@าน
เปOนรองผู=ว@าตอนนี้นะครับ ท@านสกล นะครับมาเปOนผู=รับหนังสือ ถ=าจําได=ปS 
2556 คนนี้แหละครับ นายภูริทัต นี้แหละครับเปOนคนหนึ่งท่ีอยากจะแก=ไข
ปQญหาให=กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย@างแท=จริง อย@างจริงจัง และ
ผมคิดว@าปQญหาเหล@านี้ มันเปOนปQญหาสะสมปQญหาท่ีหมักหมมมานาน 
ต=องการเยียวยาอย@างเร@งด@วน เราทยอยต้ังงบประมาณเพ่ือจัดการไปทีละ
ช@วง ทีละช@วง เพราะท้ังหมดมันคงยากเก่ียวกับอํานาจการเงินของเรา 
ขอบพระคุณครับท@านประธาน 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ขอบคุณท@าน สท.ภูริทัตนะครับ ท่ีได=ให=ความเห็นท่ีเปOนประโยชน� 
ประธานสภาเทศบาล มาก และก็ฝากไปถึงท@านนายกด=วยนะครับ ท@านรองพงศ�สินธุ� ในเรื่องของ

ท@อผมก็เห็นด=วยนะครับ ว@าถ=าจัดให=มันเปOนระบบมันจะช@วยให=การระบาย
น้ําได=เร็วข้ึนนะครับ ซ่ึงเราก็เห็นตัวอย@างมาแล=วจากท่ี กทม. นะครับ  
เวลาฝนตกหนักข้ึนมา หรือของเราเองท่ีจะท@วมซํ้าซากก็ในเขต 3 ก็จะเห็น
ท่ีหน=าตลาดสดคูขวาง ทุกครั้ ง ท่ี เ กิด ข้ึน ตอนนี้ ก็ลามไปถึงท@าโพธิ์ 
ก็เนื่องจากว@าท@อระบายน้ํามันระบายไม@ทัน เพราะฉะนั้น ถ=ามีการแก=ไข 
ในเรื่องเหล@านี้นะครับ มันก็จะเปOนการช@วยเหลือ เพราะฉะนั้น ควรจะบรรจุ
เข=าไปในแผนของการปHองกันอุทกภัยตรงนี้ด=วยนะครับ และก็เม่ือครั้งก@อนท่ี
มีการเสนองบ 47 กว@าล=าน ท่ีจะไปเอาท@อน้ํามาจากฝายท@าดีนั้น ผมเองกับ
เพ่ือนสมาชิกหลายคนก็มีความเห็นตรงกันว@าน@าจะเอางบตรงนั้นมา
แก=ปQญหาในเรื่องของการเปลี่ยนท@อประปาท@ออะไรต@าง ๆ เหล@านี้ น@าจะ
เปOนปQญหามากกว@า ซ่ึงเม่ือสักครู@ได=ฟQงท@านดิเรกฤทธิ์พูดก็อุปสรรคปQญหา
มากมายนะครับท่ีเราจะต@อท@อมาต=องผ@านมาหลาย อบต. แล=วก็ต=องขอ
อนุญาตกันหลายข้ันตอน ตรงนี้ก็น@าจะเปOนปQญหา ซ่ึงถ=าทําไม@ได=เราก็น@าจะ
เปลี่ยนแนวมาใช=งบประมาณให=คุ=มค@า มากกว@าท่ีเราเอาท@อไปต้ังเอาไว= 
เฉย ๆ มีท@านสมาชิกท@านใดมีความประสงค�ม้ัยครับ เชิญท@านประยูร  
จะอภิปรายใช@ม้ัยครับ 
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นายประยูร  จิระพิบูลย;พันธุ;  ครับเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับท@านประธาน ไหน ๆ ก็เรื่องการปHองกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล น้ําท@วมนะครับ ผมอยากจะสอบถาม ท@าน ผอ.หญิง นะครับ ท@านจิตรา 

ความคืบหน=าของสถานีสูบน้ําท่ีซอย 5 วัดท@าโพธิ์นะครับ ว@าได=ผ@านสภาไป
แล=ว 7 ล=านกว@า นะครับ ไม@ทราบว@าไปถึงไหนนะครับ เปOนโครงการท่ีเริ่มใน
สมัยของ ผอ.อรุณศักด์ิ นะครับ ท่ีผมได=บอกท@าน ท@านก็ได=ให=ช@างเข=าไป
สํารวจและก็ได=ผ@านสภาไปแล=วนะครับ ถ=าสถานีสูบน้ําตรงนี้ก@อสร=างเสร็จ
ผมว@าท@าโพธิ์คงจะไม@ท@วมนะครับ ฝนตก เพราะว@าตามแผนท่ีได=เขียนไว=  
คูในบริเวณท่ีท@าด@านและก็หน=าวัดท@าโพธิ์ จะไหลไปท่ีสถานีสูบน้ํานี้ท้ังหมด
เลยนะครับ ผมอยากสอบถามว@าข้ันตอนไปถึงไหนแล=วครับ ขอบพระคุณ
มากครับ  

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  มีท@านสมาชิกท@านใดประสงค�จะอภิปรายม้ัยครับ ทางฝGายผู=บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล ท@านรองพงศ�สินธุ�   เสนพงศ�จะมีตอบญัตติเรื่องนี้หรือเปล@าหรือจะ

มอบหมายใคร เรียนเชิญท@านครับ  
 
นายพงศ;สินธุ;  เสนพงศ;   ขอบคุณครับท@านประธาน เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@าน  
รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกผู=ทรงเกียรติ ท@านผู=เข=าร@วมประชุมครับ ญัตตินี้ผมขอมอบให=ท@าน 

สัญชาย ชาตรีทัพ เปOนผู=ชี้แจงกับสมาชิกครับ เชิญครับผม 
 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  เชิญครับท@านสัญชาย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสัญชาย  ชาตรีทัพ   กราบเรียนท@านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล และ 
หัวหน,าฝIายรักษาความสงบ หัวหน=าส@วนราชการท่ีเคารพ ก็ขอตอบในฐานะผู=ช@วยเลขาของคณะทํางาน

เก่ียวกับเรื่องอุทกภัยและภัยแล=ง ซ่ึงประกอบไปด=วยหัวหน=าส@วนราชการ
และท@านผู=บริหาร เท@าท่ีประเด็นท่ีเราสรุปตามเอกสารนี้ ในการตอบเรื่อง
ของเอกสารก็คงจะไม@ต=องอธิบายกันแต@ละข=อ ขอตอบในประเด็นท่ีมีข=อ
สงสัย เพ่ือจะได=ขยายความกันให=ถูกต=องนะครับ อันแรกเลยเรามีศูนย�
เฉพาะกิจซ่ึงไม@เคยต้ังเปOนทางการ อยู@ท่ีชั้น 2 ปHองกัน ซ่ึงจะมีท้ังแผนท่ี  
มีจุดเครื่องสูบน้ํา สามารถข้ึนไปดูได=นะครับชั้น 2 และมีเบอร�ติดต@อ และก็
มีตัวท่ีจะดูว@า น้ําไหลไปทางไหน สภาพน้ําเปOนอย@างไร ตรงไหนเปOนพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย เราได=ทํางานขอข=อมูลท้ังกองช@างและชลประทาน ปSนี้เปOนปSแรก 
อยู@ใกล=กับห=องออกกําลังกายนะครับ ชั้น 2 อาคารปHองกัน มีให=ดูหมด  
จุดต้ังเครื่องสูบน้ําอยู@ตรงไหนแล=ว มีก่ีเครื่องนะครับ ทางน้ําไหลไปทางไหน 
ซีกไหนท่ีจะมีความเสี่ยงท@วม ทิศทางน้ําเปลี่ยนไปจากเดิม เราอย@าพูดกันแต@
เรื่องเดิม ๆ นะครับ ปSนี้ถนนพุทธภูมิท่ีเปOนเส=นทางขวางทางน้ํา ผมไม@ใช@
หน=าท่ีนี้โดยตรง แต@ผมก็เปOนเด็กข=างคลอง ผมอยู@ในพ้ืนท่ีของลุ@มแม@น้ําตาปS
มาก@อน และก็กับชลประทาน และก็ทางคณะทํางานร@วมกันก็ศึกษากันมา
พอสมควร และก็ได=รับข=อมูลจากท@าน สท.ท้ังหลายด=วยนะครับ ทิศทางท่ี
เราทํางาน เราก็เลยทําให=เปOนรูปธรรมข้ึนมา ด=วยการมีศูนย�เฉพาะกิจ 
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มีแผนผัง ปSนี้โดยท@านปลัดแนะนําให=ทําศูนย�เฉพาะกิจ ซ่ึงเราก็ดําเนินการไป
เรียบร=อย ท@านรองสมเธียรบอกว@าให=ทําเปOนหลักเปOนฐานหน@อย และให=มี
ห=องนี้เปOนห=องวอรูมเปOนห=องประจํานะครับ เพราะฉะนั้น ท@านสามารถไป
นั่งปรึกษาประชุมในห=องนั้นได= เพ่ือชี้แนะนะครับ เพราะว@าในบางพ้ืนท่ีเรา
ไม@ทราบเหมือนท@าน สท.ประยูร ชี้แนะเม่ือก้ี ซอยเจริญสุข ชุมชนนิยม  
ซ่ึงเปOนประจํา เปOนแอ@งกระทะ เพราะว@าข=างหน=าเขาถมท่ีหมดแล=ว นั้นก็คือ
เปOนกรณีตัวอย@าง นั้นเปOนเรื่องของศูนย�เฉพาะกิจ ซ่ึงเราก็ต=องพ่ึงพาท้ังท@าน 
สท. ท้ังท@านสมาชิกทุกคนไปให=ข=อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือจะแก=ปQญหาเฉพาะจุด
เฉพาะท่ี แผนเปOนแผนรวม ๆ แน@นอนว@ายังขาดในรายละเอียดท่ีจําเปOนต=อง
พ่ึงคนในพ้ืนท่ี สําหรับระยะสั้น คือเปOนช@วง 3 เดือน 4 เดือน ท่ีมันท@วม 
ระยะสั้นก็คือช@วงท่ีมันเกิดเหตุ แผนท่ีให=ก็คือแผนเฉพาะกิจ ซ่ึงทางปHองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยคําสั่งของจังหวัด กระทรวงมหาดไทย เขียน
ในช@วงเกิดภัยนั้น ๆ ภัยแล=งก็ ประมาณช@วงเดือนกุมภา จนถึงประมาณ
เดือนกรกฎา น้ําท@วมก็ช@วงเดือนตุลาถึงประมาณช@วงเดือนมกรา ซ่ึงมันเปOน
อย@างนั้นของทุกปS เปOนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย อันนั้นเปOน
เรื่องของแผนตามเล@มใหญ@นะครับ ส@วนอ@าง 300 ไร@ ท่ีจริงเรื่องนี้มีมานาน
แล=วครับ ก็คือชลประทานเขามีแผนแม@บทนะครับ จริง ๆ คือท้ัง 1,000 ไร@ 
แต@ 700 ไร@ มีปQญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีท@าลาด ท่ีเปOนท่ีรกร=างวาง
เปล@า และมีผู=ครอบครอง เวนคืนไม@ได= ชลประทานมีงบก@อสร=างท้ัง 1,000 
ไร@ แล=วนะครับ แต@ไม@สามารถเวนคืนในส@วน 700 ไร@ ได= เขาก็เลยมาทํา 
300 ไร@ ในส@วนท่ีไม@มีปQญหาในกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ก็อยู@ท่ีศูนย�เยาวชนเดิม  
ท่ีท@านประธานว@านะครับ จุดประสงค�ท้ังเรื่องน้ําท@วมและน้ําแล=ง น้ําท@วมนี้
ได=แน@ จากเขตกังวลท่ีศรีทวี เปOนการดึงน้ําจากคลองหน=าสถานีรถไฟนะครับ 
ไปลงท่ีท@าลาดนะครับ ผ@านท้ังคลองเตยท้ังคลองอะไรท่ีจะไปลงท่ีท@าลาด 
เขาเปOนแผนเปOนมันอย@างนั้นนะครับ เพ่ือจะเปOนแก=มลิงเก็บน้ําท่ีนี้น้ําแล=งยัง
ต=องรอการตรวจน้ํา เนื่องจากว@าพ้ืนฐานเดิมของอ@างตรงนี้ มันอยู@ใกล=บ@อ
ขยะและเปOนดินตมสะสม เขาให=ข=อมูลมาว@าต=องใช=เวลาอย@างน=อย 3-4 ปS 
มันจะเลยกลายเปOนแผนระยะกลาง เพ่ือท่ีจะสะสมน้ําจากการเก็บสะสม
ท@วม และฝนท่ีตกลงมาเพ่ือท่ีจะให=น้ําเจือจาง แล=วเขามีชิฟพายฝQง 2 ชั้น 
นะครับ บ@อขยะ ซ่ึงเรายังต=องใช=เวลาพิสูจน�อีก เราต=องตรวจน้ําก@อนท่ีจะทํา
ประปาอยู@แล=วครับ เพราะถ=าไม@ผ@านมาตรฐานท่ีมันมีตัวชี้วัดท่ีไม@ผ@านเกณฑ�
มันก็ทําไม@ได= ก็เลยต=องรอเวลา และอีกทางหนึ่งมันจะไปตรงกับคลองสาย
ใหญ@ของชลประทานท@าดี  ก็คือคลอง LMC เขาเรียกว@าคลองสายใหญ@ฝQTง
ซ=ายนะครับ มันจะมามีคลองใหญ@ ท่ีสามารถผันน้ํ าในหน=าน้ํ าหลาก 
ผ@านคลองใหญ@ ผ@านมาทางนาเคียนนาทราย มาเก็บในอ@างนี้ได=นะครับ  
นี้เปOนโครงการของชลประทาน คือเราตัดน้ําไม@ให=เข=าเมืองตอนหน=าน้ํา
หลาก เพราะว@าชลประทานท@าดีมันจะมีคลอง 2 ฝQTง ซ=ายขวา ผ@านมา
ทางตรงนี้ได= ทําให=น้ํามาพักน้ําในช@วงน้ําหลาก พอหน=าแล=งน้ําท่ีมันมาจาก
น้ําข=างบนเปOนน้ําท่ีบริสุทธิ์มากกว@าน้ําท่ีจะอยู@ในตัวเมือง  อันนี้แหละครับถึง
ต=องมีตัวชี้วัด ผมไม@รับประกันในเรื่องภัยแล=งก@อน ต=องรอเวลา แต@น้ําท@วม
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แน@นอนครับ แก=มลิงของเมืองอยู@ตรงนั้นนะครับ ไม@ต=องกังวลเรื่องศรีทวี  
แค@เราทําระบบท@อให=ไปลงในคลองเพ่ือให=คลองไปพักในอ@างนะครับ เปOน
ความสัมพันธ�กัน ในส@วนท่ี 2 ในเรื่องต้ังสถานีสูบน้ํา ในเรื่องเทคนิค เด๋ียว
อาจจะเปOน ผอ.จิตรา มาตอบ แต@ว@าท่ีต้ังงบประมาณแล=ว ปQจจุบันเราใช=
วิธีการชั่วคราว คือ ไปแขวนเครื่องสูบชุมชนท@าโพธิ์ 1-5 เพราะว@าฝนตกใน
พ้ืนท่ี ท่ีผ@านมาเรามีการเก็บสถิติตลอดนะครับ 50 มิลลิเมตร ในเมือง 
มีท่ีวัดอยู@ ท่ี ผมร@วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา มีท่ีวัดอยู@ ท่ีเทศบาลข=างหน=า  
50 มิลลิเมตร แถว ๆ ท่ีท@วมขังนะครับ ท@าโพธิ์ ตรงบริเวณท่ีเปOนชุมชน 
ปGาไม=หมู@บ=านปGาไม= ก็จะท@วม ก็ไปติดต้ังเครื่องอัตโนมัติ ปQจจุบันตรงท@าโพธิ์
ก็ติดไว= แขวนไว=ชั่วคราว ซ่ึงทางกองช@างก็กําลังจัดซ้ือจัดจ=าง เพ่ือจะเข=าไป
ดําเนินการตรงนั้นอยู@ ท่ีตรง 7 ล=านกว@าบาทนะครับ สี่แยกคูขวางก็ได=
แนะนํามาจากชลประทาน  ผอ.ชลประทาน ท่ี 15 เม่ือวานซืน เขาบอกให=
เราช@วยเข=าแผนติดต้ังเปOนสถานีสูบน้ําถาวรได=แล=วนะครับ เพราะเขาบอกว@า
มันท@วมขังบ@อย แล=วเขาเองถ=าเกิดท่ีอ่ืนเครื่องสูบน้ําไม@ว@างในจังหวะท่ีฝนตก
ระดับ 50 มิลลิเมตร ท่ีผมว@าเม่ือก้ีนะครับ จะทําให=ท@วมตลาดคูขวาง จะทํา
ให=ท@วมบริเวณซอยบ@ออ@าง เพราะฉะนั้น  เขาบอกว@าให=ต้ังงบ ต้ังสถานีสูบ
น้ําอัตโนมัติได=แล=ว เพราะฉะนั้น ก็ขอฝากทางผู=บริหารและก็สมาชิกด=วย 
อันนี้ทางผู=อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 15 เขาขอร=องมานะครับ  
อันนี้เปOนเรื่องของน้ําท@วม ซ่ึงเราท้ังกองสาธารณสุข ท้ังกองช@าง ท้ังปHองกัน 
และโดยท@านรองนายก ท@านรองสมเธียร ท@านมนัส ทุกรองนะครับ ได=แก=ไข
ปQญหาเฉพาะหน=าในน้ํา 2 น้ําท่ีผ@านมาซ่ึงตกมากพอสมควร ท้ังเรื่องของ
การลอกผักตบ ลอกคูคลองกันหลายรอบแล=วนะครับ ท้ังเทศกิจ ผมเอง 
ผมเองก็ลอก รับผิดชอบตรงรอยต@อเทศบาลคลองปGาเหล=านะครับ ผมก็
รับผิดชอบเช@นเดียวกัน แล=วก็แผนการดําเนินการท่ีลอกในเขตเทศบาล 
ปHองกัน สันติ แล=วก็สาธารณสุข ช@วยกัน ช@างช@วยกันนะครับ ท้ังลอกท@อลอก
คลอง ท้ัง 5 สาย รอยต@อชลประทานลอกให=ตอนนี้ยังไม@เสร็จ เหลือคลอง
สุดท=ายท่ีคลองหน=าเมือง  ก็กําลังจะเสร็จในสัปดาห�นี้นะครับ ก็เปOนผักตบ
ค@อนข=างจะมาก ส@วนคลองท@าซักลอกเสร็จแล=วท=ายคลองต้ังแต@คันทรีโฮม
เปOนต=นไป  ท@าน สท.แมวคงจะเห็นนะครับ เพราะฉะนั้น ถือว@าเรา
เตรียมการในระดับท่ีฝนตกในระดับท่ีปกติไม@มากเม่ือปS 54 ถ=าปS 54 ไม@รู=
ว@าจะสูบไปทางไหน มันก็ไม@ไปนะครับ เพราะมันมาแบบเยอะมาก แต@ถ=า
เปOนเหมือน 2-3 ปS ย=อนหลังเราทําสําเร็จมาโดยท่ีน้ําไม@ค@อยท@วม อันนั้น 
ก็อยู@ในวิสัยท่ีเปOนไปได= แต@ความเปOนห@วงของผมในปSนี้ โดยส@วนตัวก็คือ  
ฝนตกใน 2 ปSท่ีผ@านมา น้ําไม@มาคลองหน=าเมือง น้ําไปคลองปGาเหล=า จน
เกือบท@วมหัวสูบ ในรอบแรกนะครับ เหลืออีกประมาณ 15 เซนติเมตร 
เพราะฉะนั้น ทางน้ํา วันนั้นท่ีท@วมคือท@วมชุมชนหลังพระธาตุ และชุมชน 
หัวท@า ซ่ึงเราได=แก=ปQญหาเฉพาะหน=าไป ด=วยการลดระดับของฝาย ท่ีอยู@ตรง
โคกธาตุ ตรงหลังหัวท@า มีฝายนะครับ มีเสาต=นเข็มเรียบร=อย มีกระสอบ
ทรายเรียบร=อย พวกผมยกข้ึนยกลงกัน น้ํามากผมก็ยกลงเพราะกลัวจะไป
ท@วม บ=านเขา จะไปแทงตลิ่งท่ีเขาไปร=องเรียนไว= น้ําลดผมรีบไปเสริม
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กระสอบทราย ทํากันอยู@ทุกอาทิตย�ทุกวัน เพราะฉะนั้น เราเลยมีโครงการ
ระยะกลางในเรื่องของภัยแล=ง สืบเนื่องต@อมาก็คือเรื่องของทําคันตลิ่ง
ประตูน้ําทดแทนสิ่งท่ีเปOนชั่วคราวปQจจุบัน ซ่ึงพวกเราทํากันอย@างนั้นทุกปS 
ไม@ไหว เราก็ทําคันตลิ่ง ซ่ึงท่ีกําลังรวบรวมเอกสารก็เพราะว@า ต=องขอ
อนุญาตจากผู= ท่ีอยู@ข=างเคียงท่ีดิน บริเวณคลอง ทําส@งขอไปกรมเจ=าท@า  
มันจะไปสอดรับกับท่ีว@าโครงการนี้ต=องทําช@วงหน=าแล=ง ไม@สามารถทําช@วง
หน=าฝนได= เนื่องจากว@าต=องปQกตลิ่ง ปQกกําแพงในคลอง และก็ต=องไม@มีน้ํา 
ซ่ึงพอไม@มีน้ํา น้ํามันจะไม@ข=ามฝายท่ีเราทําท่ีหัวท@า ท่ีโรงสูบไว=อยู@แล=วตอน
หน=าแล=ง เราก็สามารถทําท้ังตลิ่งทําท้ังประตูน้ําได=โดยสะดวกเพ่ือแก=ปQญหา
เขต 1 เขต 2 คือจังหวะฝนตกจะได=กักน้ําไว=ในคลองไว=ให=มากท่ีสุด 
เพราะว@าน้ําแค@ 10 เซนติเมตร ในคลองท่ีลด อยู@ได=กับในเมือง 5 วัน 
นะครับ ท่ีเ ก็บมาก็คือมีผลกับน้ํา ท่ี ใช=ต@อในเมือง 5 วันเลยนะครับ  
ท่ีประตูชัย 27,000 ท่ีทวดทอง 28,000 อันนี้ต=องเปOนระดับปกติสําหรับ
ลูกบาศก�เมตรต@อวันนะครับ อันนี้ก็เปOนข=อมูลในส@วนของน้ําแล=ง ส@วนเรื่องท่ี 
2 ก็คือ ในเรื่องของฝายแกมเบ้ียนท@าใหญ@ มันสัมพันธ�ยังไงแกมเบ้ียน 
ท@าใหญ@กับท@าดี แกมเบ้ียนท@าใหญ@  ถึงก@อนท@าดี ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู@ 
แผนระยะกลางประมาณ 1 ปS ซ่ึงเขาจะทําไม@เกินกุมภาหรือมีนาหน=าหมด
สัญญาประมาณกุมภา ประมาณ 90 วัน ตัวนี้จะเปOนตัวช@วยท้ังน้ําท@วมน้ํา
แล=ง ก็คือหน=าน้ําท@วมก็ชะลอน้ําไม@ให=ลงมาด=านล@างเร็ว ท่ีตรงท@าใหญ@เลย
ครับ แกมเบ้ียน ชลประทานให=มา 9 ล=านบาท ได=รับงบสนับสนุนโดยผม
และ ผอ.หญิงไปของบจากชลประทาน แล=วก็ถ=าหน=าแล=งคือจะทําให= 
ท@าใหญ@มีน้ํากักหน=าฝายมากข้ึน ก็จะลงมาท่ีท@าดี ช=าลงให=ท@าดีน้ําหน=าฝาย
ท@าดีก็เพ่ิมข้ึนนะครับ แล=วเราก็เลยมาทําต@อด=วย ท่ีว@าท@าดีประตูชัย  
47 ล=าน เพราะมันจะต=องสัมพันธ�กัน เม่ือน้ําในท@าดีมีแกมเบ้ียนท@าใหญ@
ชะลอ ท่ีท@าดีก็จะมีน้ําท่ีจะลงมาด=านล@างช=าลง และก็มีน้ํามากข้ึน ทําให=
โครงการท่ีจะเดินท@อซ่ึงตอนนี้จริง ๆ แล=วมันเหลือแค@ข้ันตอนสุดท=าย ก็คือ
ชลประทานอนุญาตให=ก@อสร=างเม่ือไร ก็ดําเนินการเซ็นสัญญาแล=วก็
ดําเนินการก@อสร=างได=ทันทีนะครับ เพราะว@าตรงหน@วยงานอ่ืน ๆ เขาไม@ได=มี
ปQญหา เพราะว@าเปOนข้ันตอนเรื่องของเอกสารธุรการแล=ว เ บ้ืองต=น
หน@วยงานในพ้ืนท่ีเขาเห็นชอบให=ดันท@อลอดผ@านทางไม@ว@าจะเปOนสถานี
รถไฟทางหลวงหมดแล=ว เหลือแต@ของชลประทานท่ี 15 ซ่ึงมีข้ันตอนอยู@อีก
ข้ันตอนก็คือเขาต=องขอมาท่ีธนารักษ� ซ่ึงทางธนารักษ�ทาง ผอ.คลัง กรุณา
ประสานให=ล@วงหน=าคือท่ีของชลประทานจะเปOนท่ีของธนารักษ�หมด เขา
เห็นชอบเขาก็ส@งมาท่ีธนารักษ� เพ่ือจะใช=พ้ืนท่ีและหลังจากนั้นเขาก็มีหนังสือ
ตอบมาว@าให=อนุญาตก@อสร=าง ก็เริ่มดําเนินการได=ทันที ซ่ึงเราต=องการเร@งอยู@
แล=วล@ะครับ เพ่ือให=ทันหน=าแล=ง แต@ถึงไม@ทัน เพราะว@าแล=งยังไงมันก็เสี่ยงถึง
กันยาตุลานะครับ ไม@ได=เสี่ยงแค@พฤษภาแล=วต@อไปนะครับ เพราะฉะนั้น 
เ ส ร็ จ เ ม่ื อ ไ ร ก็ มีป ระ โ ยชน� ไ ด= ใ ช= เ ม่ื อนั้ น  ไม@ ต= อ ง ไปรบรา กับฝาย 
ท่ีอยู@ระหว@างทางมาก เพราะว@าปSท่ีแล=วผมไปขอทุกฝาย ได=มาชั้นม้ังสองชั้น
ม้ังมันก็ไม@พอ เพราะว@าน้ําจริง ๆ ฝายมันจะช@วยชะลอให=หน=าน้ําท@วมให= 
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กักน้ําไว=ได=นานกว@าเดิมนะครับ แต@พอหน=าน้ําแล=งถ=ามันสูงเกินไป เหมือน
กรณีผมต=องทะเลาะกับเจ=าอาวาสท่ีวัดราชประดิษฐ�รื้อมา 3 ชั้น พระหาว@า
ผมเอาปjนไปจี้แก มันก็มีปQญหาทุกปSนะครับ ทางนายอําเภอ ทางผู=ว@า  
เอาเข=าจริง ๆ เขาก็ได=แค@มีคําสั่งนะครับ แต@ว@าหน=างานเราต=องไปเคลียร�มา
เหมือนกัน นี้คือเหตุการณ�เบ้ืองหลังท่ีว@าให=ได=น้ํามานะครับ เพราะฉะนั้น  
ก็เราก็เลยมีแผนท่ีโดยท@านผู=บริหารและหัวหน=าส@วนราชการได=รองรับไว=
อย@างท่ีเห็นเม่ือก้ีครับ ก็มีแกมเบ้ียนมีท@อส@งน้ํานะครับ อันนี้ก็เปOนเรื่องของท่ี
ได=นําเรียนเรื่องท้ังปHองกันปQญหาภัยแล=งและน้ําท@วมเชื่อมโยงกันนะครับ 
ส@วนสุดท=ายท่ีเรากําลังดําเนินการ โดย ผอ.ดิเรกฤทธิ์ และก็ทางทีมงาน
ประปา พูดตรงกับของ สท.ภูริทัตก็คือประตูน้ํา ผมขอพิมพ�เขียวเรื่องนี้มา
หลายปSเหมือนกัน ต้ังแต@ท่ียังไม@ไปอยู@ประปา มัน ๆ ดูยากและก็พยายาม 
จะทําอยู@ ซ่ึงอาจจะต=องใช=ระบบ GIS ซ่ึงท@าน ผอ.ดิเรกฤทธิ์ มีแผนท่ีจะทํา
ตรงนี้นะครับ เราก็เลยคิดโดยสอบถามกับท@าน ผอ.ดิเรกฤทธิ์  แล=วก็ 
ท@านสมเดช ก็คือเราต=องแบ@งประตูน้ํา เพ่ือให=ใช=สามารถจ@ายน้ําเปOนเวลา 
เปOนโซนได= สําหรับเขต 1 นะครับ เพ่ือให=ใช=น้ําได=เกิดประโยชน�ท่ีสุด ซ่ึงก็
อาจจะมีจุดแบ@งก็คือตรงบริ เวณแยกศาลากลาง หรือแยกประตูชัย  
ซ่ึงตอนนี้เรากําลังศึกษาอยู@ครับ เพ่ือจะทําประตูน้ํา เพ่ือล็อคโซนนะครับ 
สมมติว@าเวลาจ@ายโซนถนนราชดําเนิน จนถึงถนนศรีธรรมราช พัฒนาการ
ทุ@งปรัง เวลานี้สามารถจ@ายไปทางพัฒนาการคูขวาง ฝQTงบริเวณโลตัสได=  
เปOนสัญลักษณ�นี้นะครับ ซ่ึงเรากําลังศึกษากันอยู@ครับ ก็ได=นําเรียนท่ีประชุม
ของประปาท@านรองสมเธียรไปแล=ว เราพยายามศึกษาเพ่ือจะให=เกิดผลให=
ทันหน=าแล=งนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ขอบคุณท@านสัญชายนะครับ ความจริงท@านน@าจะไปเปOนรอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเสียด=วย เก@งมาก นี้แหละครับจะเห็นว@าญัตติของสมาชิกท่ียื่น

เข=ามาสู@สภาแล=วก็ได=รับการตอบให=ได=รับทราบ ไม@เช@นนั้นท@านไม@เห็นหรอก
ครับแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เปOนอย@างไร การแก=ปQญหาอุทกภัย
ภัยแล=งเปOนอย@างไรนี้แหละครับ คือประโยชน�ของการยื่นญัตติ เปOนอย@าง
หนึ่งแล=วก็ท@านสมาชิกทุกท@านก็ได=อภิปรายท่ีจะสอบถาม อภิปรายท่ีจะ
ช@วยกันเสนอแนะให=เปOนประโยชน�กับพ่ีน=องระชาชน มีท@านใดประสงค�จะ
อภิปรายอีกม้ัยครับ ผมจะปNดอภิปราย เชิญท@านคํานวน ก@อน เด๋ียวท@าน
ประสิทธิ์ สรุปนะครับในฐานะเปOนเจ=าของญัตตินะครับ 

 
 
นายคํานวน  โสมนิล   ครับสวัสดีท@านประธานท่ีเคารพ ครับ ผมก็ต=องขอขอบคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท@านสัญชาย ท่ีได=มาให=ข=อเท็จจริง เพราะว@าท่ีต=องถามต=องพูดเราไม@รู=หรอก

ครับว@าอยู@ชั้น 2 ครับ พ่ีน=องประชาชนทางบ=านได=โปรดรับฟQงด=วยว@าปQญหา
ท่ีเกิดมันคืออะไรนะครับ หน=าท่ีของ สท.ก็ต=องไปทําตามหน=าท่ีของ สท.
หน=าท่ีของผู=แก=ก็ไปทําไปตามหน=าท่ีของผู=แก= แต@ท@านได=รับฟQงว@าท่ีเขาตอบ
มาปQญหามันอยู@ตรงไหน ติดขัดเพราะอะไร เพราะเจ=าหน=าท่ี เพราะ
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ชลประทานขอได=ช=าครับ พวกเราทุกคนดําเนินการแก=ไขทุกอย@างทุกปQญหา 
ท้ังในฐานะสมาชิก และฐานะของผู=บริหาร ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ  
ถ=าท@านไม@มาตอบ ผมไม@ถาม ผมไม@อภิปราย ผมก็ไม@ทราบ ท@านพ่ีน=อง
ประชาชนก็ไม@ทราบ ขอบคุณครับท@านประธานขอบคุณมากครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  เรียนเชิญท@านประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สรุปญัตตินะครับแล=วผมปNด 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายแล=วจะได=ไปสู@วาระอ่ืน 
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ก@อนท่ีผมจะสรุปครับท@านประธานขออนุญาตนิดเดียวว@า ผมกังวล 
เลขานุการสภาเทศบาล อยู@ว@าแก=มลิงท่ีเราจะทํา อีก 700 ไร@ รวม 1,000 ไร@ นะครับ ในเม่ือ

ขณะนี้ ทุ@งท@าลาดก็ชัดเจนแล=วว@าน้ํามันเสียเยอะ ปลายังตาย แล=วก็
เดือดร=อนไปถึงตําบลนาเคียนนาทราย ท่ีนี้ครับ ขยะเก@าตกค=างอยู@ประมาณ 
1,200,000 ตัน แล=วแต@ละวันก็จะมีองค�กรปกครองส@วนท=องถ่ินอ่ืน ๆ นํา
ขยะไปท้ิงอีกประมาณถ=าผมจําไม@ผิด 56 องค�กรยังท้ิงกันอยู@ทุกวัน แล=ว
เม่ือไรน้ําในนั้นมันจะละลายกลายเปOนน้ําดี ท่ีนี้โรงไฟฟHาท่ีกําจัดขยะ ผมก็
ยังไม@ชัดเจนว@าจะทําได=เม่ือไร ท่ีนี้ผมเกรงไปว@าการขุดตรงนั้นมันจะสูญเปล@า
อีก เพราะยุคเราสูญเปล@าไปหลายเรื่องแล=วครับ ฉะนั้น ตรงนี้ผมคิดว@าน@าท่ี
จะพิจารณาให=รอบคอบ  ความจริงผู=เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ถ=าเราไปจ=างเขามา
วิจัยเขาจะบอกได=เลยว@าน้ําท่ีมีสารเคมีปนอยู@ในขณะนี้ ความเข=มผมเรียกไม@
ถูกนะครับ ความเข=มเท@านี้ ก่ีปSมันจะละลายหมดได= ถ=าไม@ท้ิงขยะนะครับ 
แต@นี้ของเราผมเสนอขอทราบแผนนี้แล=วมาเปOนแผน ๆ นะครับ ความจริง
ห=องท่ีต้ังของสัญชาย ไม@น@าจะใช=เปOนห=องเฉพาะกิจหรอกครับ ถ=าเฉพาะกิจ
มันทําเปOนครั้ง ควรจะเปลี่ยนเปOนห=องปฏิบัติการเลย ถาวรเลย ยาวครับ นะ
ครับ ท่ีนี้จากท่ีตอบมาสั้นก็ OK ครับ พอเข=าใจ ว@าท@านดําเนินการไปอย@าง
นั้นอย@างนี้ ท่ีนี้ผมเองเม่ือเปOนแผนปฏิบัติการ ผมก็จะเก็บแผนนี้ไว=อย@างดี 
แล=วผมจะติดตามดูว@าทุกข=อท่ีเสนอมาได=ทําหรือไม@ แล=วข=อเสียของผู=บริหาร
อยู@ข=อหนึ่งก็คือทําอะไรไม@ค@อยแจ=งให=สภาทราบ อย@างวันนี้มีศูนย�นี้เราก็ไม@รู= 
ถ=าผมไม@ต้ังญัตตินี้ข้ึนมา เราก็ไม@ทราบว@าทําอะไรกันอยู@บ=าง ความจริงเดิม
โดยมารยาททางการบริหารงานนะครับ ทุกองค�กรต=องรู=ตรงกันท้ังองค�กร
นะครับ ไม@ว@าจะเปOนนักการภารโรงใครต@อใครรู=หมดครับ ใครมาตอบได=ทัน
นี้ นี้ขนาดระดับรองปลัดยังไม@รู=เลยว@าเขาทําอะไรกัน ฉะนั้น ตรงนี้ผมคิดว@า
ข=อมูลท้ังหมดท่ีเพ่ือนสมาชิกได=อภิปรายในญัตตินี้ตรงนี้ ก็นับว@าเปOน
ประโยชน�อย@างยิ่งต@อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ ฉะนั้น ตรงนี้ก็
ขอเก็บอันนี้ไว=แล=วก็จะติดตามดูเปOนระยะ ๆ ว@าได=ดําเนินการตามนี้หรือไม@ 
ครับขอขอบคุณครับท@านประธานครับ 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  ครับ ก็ผ@านไปนะครับ ท@าน สท.ประสิทธิ์ ขอทราบแผนปฏิบัติการ 
ประธานสภาเทศบาล ก็ได=รับคําตอบจากฝGายบริหารกันไป เปOนท่ีกระจ@างกันพอสมควรนะครับ 

ต@อไปก็จะเปOนญัตติท่ี 6.2 นะครับ  
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ญัตติท่ี 6.2 ขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2560 เ พ่ือจ@ายเปOน 
ค@าปรับปรุงและวางท@อเมนประปาถนนยมราช (หน=าวัดศรีทวี) ถึงสี่แยก
สุเหร@าท้ังสองฝQTง (สํานักการประปา) 

เรียนเชิญท@านรองพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� ได=ข้ึนมาแถลงญัตติครับ
เรียนเชิญท@านประธานสภาข้ึนมาทําหน=าท่ีครับ เรียนเชิญท@านรองพงศ�สินธุ� 
ครับ  

 
นายพงศ;สินธุ;  เสนพงศ;   ขอบคุณครับท@านประธานครับ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  
รองนายกเทศมนตรี ท@านสมาชิกผู=ทรงเกียรติ ท@านผู=เข=าร@วมประชุมสภาครับ ญัตติ เรื่องขอ

อนุญาตใช=เ งินสะสมสํานักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือจ@ายเปOนค@าปรับปรุงและวางท@อเมน
ประปาถนนยมราช (หน=าวัดศรีทวี) นะครับ ถึงสี่แยกสุเหร@า ท้ัง 2 ฝQTง 
มอบหมายให=ท@านเลขาเอกรินทร� เปOนผู=แถลงครับผม   

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เรียนเชิญท@านเลขาครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร;  ระเบียบโอษฐ;  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายเอกรินทร�   
เลขานุการนายกเทศมนตรี ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได=รับ

มอบหมายจากท@านนายกเทศมนตรีให=แถลงญัตติ ดังขอกราบเรียน
ดังต@อไปนี้ครับ 

 
ญัตติ 

 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา ประจําปSงบประมาณ 2560 
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
  ข=าพเจ=าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือจ@ายเปOนค@าปรับปรุงและวางท@อเมนประปาถนนยมราช 
(หน=าวัดศรีทวี) ถึงสี่แยกสุเหร@าท้ังสองฝQTง เปOนเงิน 7,639,600.- บาท (เจ็ดล=านหกแสนสามหม่ืนเก=าพันหก
ร=อยบาทถ=วน) 
  ตามท่ีสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได=ดําเนินกิจการประปา เพ่ือผลิตและ
จําหน@ายน้ําประปาให=กับประชาชนท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางส@วน ซ่ึงมีผู=ใช=น้ํารวมกว@า 
37,500 ราย นั้น ในปQจจุบันนอกจากปQญหาการขาดแคลนน้ําดิบท่ีจะนํามาผลิตน้ําประปาในช@วงฤดูแล=งแล=ว 
ระบบท@อเมนส@งจ@ายน้ําประปาในถนนหลายสาย เช@น ถนนยมราช เปOนท@อปูนแบบเก@า ท่ีมีอายุการใช=งาน
มากกว@า 50 ปS ซ่ึงมีปQญหาท@อประปาแตก รั่ว ไม@สามารถรับแรงดันน้ําได= เกิดน้ําสูญเสียและปQญหาน้ําประปา
ขุ@นแดงตามมา โดยต=องทําการซ@อมแซมอยู@เปOนประจํา ส@งผลกระทบต@อประชาชนผู=ใช=น้ําในการอุปโภค บริโภค 
จึงมีความจําเปOนอย@างยิ่งในการบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน แต@เนื่องจากสํานักการประปา เทศบาล
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นครนครศรีธรรมราช ไม@ได=ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว= จึงขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือจ@ายเปOนค@าปรับปรุงและการวางท@อเมนประปา
ถนนยมราช (หน=าวัดศรีทวี) ถึงสี่แยกสุเหร@าท้ังสองฝQTง งบประมาณก@อสร=างท้ังหมดเปOนเงิน 7,639,600.- 
บาท (เจ็ดล=านหกแสนสามหม่ืนเก=าพันหกร=อยบาทถ=วน) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปS (พ.ศ.2560-
2562) ซ่ึง  ณ  วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2559 เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร=อยละ 25 แล=ว  
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีเ งินสะสมท่ีสามารถนําไปใช=จ@ายได=  จํานวน 
19,075,374.75 บาท (สิบเก=าล=านเจ็ดหม่ืนห=าพันสามร=อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบห=าสตางค�) ท้ังนี้ โดยเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จะใช=จ@ายจากเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปOนเงิน 
4,139,600.- บาท (สี่ล=านหนึ่งแสนสามหม่ืนเก=าพันหกร=อยบาทถ=วน) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร@วมระหว@างรัฐบาลและองค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน (Matching Fund) ภายใต=
กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน  2559 เปOนเงิน 3,500,000.- บาท (สามล=านห=า
แสนบาทถ=วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าด=วยการรับเงิน การเบิกจ@ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก=ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2548 ข=อ 89 ความว@า “องค�กรปกครองส@วนท=องถ่ินอาจใช=จ@ายเงินสะสมได= โดยได=รับอนุมัติจากสภา
ท=องถ่ินภายใต=เง่ือนไขดังต@อไปนี้ 

(1) ให=กระทําได=เฉพาะกิจการซ่ึงอยู@ในอํานาจหน=าท่ีขององค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน  
ซ่ึงเก่ียวกับด=านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปOนการเพ่ิมพูนรายได=ขององค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน 
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ท้ังนี้ ต=องเปOนไปตามแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส@วนท=องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ได=ส@งเงินสมทบกองทุนส@งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส@วนท=องถ่ินแต@ละประเภทตาม 
ระเบียบแล=ว 

(3) เม่ือได=รับอนุมัติให=ใช=จ@ายเงินสะสมแล=ว องค�กรปกครองส@วนท=องถ่ินต=องดําเนินการก@อหนี้ 
ผูกพัน ให=เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม@เกินหนึ่งปSถัดไป หากไม@ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให=การใช=
จ@ายเงินสะสมนั้น เปOนอันพับไป 
 
  ขอได=โปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต@อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

    
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณท@านเลขาเอกรินทร� ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท@านใด 
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ กรุณายกมือครับ เชิญท@านเลขาประสิทธิ์ 

ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านผู=บริหารเทศบาล และ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพทุกท@านครับ กระผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ครับ ก็เห็นด=วยเปOนอย@างยิ่งกับญัตติ
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อันนี้ท่ีจะนําเงินสะสมซ่ึงจําเปOนต=องใช= ความจริงแล=วเงินสะสมนั้นใช=ใน
โอกาสท่ีเปOนพวกภัยพิบัติหรือจําเปOนจริง ๆ แต@เม่ืออย@างนี้วางท@อก็จําเปOนท่ี
จะให=กับพ่ีน=องประชาชน อย@างผังอันนี้ท่ีเปOนวางท@อโดยหลักการแล=วมัน
น@าจะมีทิศเหนือทิศใต=มันอยู@ทางไหน มันจะได=หันถูกนะครับ อันนี้ผมก็เท่ียว
มึนอยู@นะครับว@าหันไปทางไหน นี้ผมอยู@เขต 4 บังเอิญมันผ@านถนนเราเรา
รู=จักครับ ท่ีนี้ความจริงผมเองนะครับ มีความประสงค�อยากให=เทศบาลหรือ
สํานักการประปา วางโครงข@ายท@อประปาท้ังเทศบาลใหม@หมดเลย วางใหม@
หมดหมายถึงว@าพอจังหวะท่ีเรามีงบ เราก็เอามาทําเปOนช@วง ๆ แบบนี้แหละ
ครับ เพราะเรื่องของอดีตไม@รู=อยู@ตรงไหน นี้ผมทราบว@ารู=สึกว@าจะมีจ=างอยู@
คนหนึ่งท่ีว@าเปOนผู=เชี่ยวชาญเรื่องท@อประปาท้ังหมดว@าอยู@ตรงไหนนะครับ 
เพราะอดีตเราไม@มีมาสเตอร�แปลน และก็ทํากันไปแบบบ=าน ๆ ฉะนั้น เม่ือ
เปOนอย@างนี้ บางทีกว@าจะเจอท@อโบราณก็ขุดกันนาน เผลอ ๆ 10 เมตร  
นะครับ ผมว@าของเราเหล@านั้นเราท้ิงไปเลย แล=ววางโครงการใหม@ท้ังหมด 
โครงข@ายท้ังหมดเลย หลังจากนั้นเม่ือเราสามารถดําเนินการอย@างนี้ได=  
ของเก@าเราก็ตัดท้ิงไปนะครับ ถ=ามีโอกาสอาจจะใช=ระยะเวลานาน แต@เพ่ือ
ความเปOนสปNริตเราก็วางไว=ชุดนี้ วางโครงข@ายไว=ท้ังหมด แล=วให=รัฐบาลใหม@
ชุดหน=าเขาทํา ส@วนจะได=ใครก็ค@อยว@ากันนะครับ อย@างน=อยเราก็เปOนผู=
วางรากฐานไว=หมดแล=ว ผมคิดว@าน@าจะเปOนประโยชน�ยิ่งต@อการประปา แล=ว
ผมคิดว@าประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ=าดูในปQจจุบันนะครับ  
ท่ีขุ@นก็ขุ@นบ=างไม@เปOนไร แต@ท่ีใสก็มีเยอะครับ มันเปOนท@อเปOนปลายเหตุ 
มันอยู@ท่ีเหตุของท@อนะครับ ฉะนั้น ผมคิดว@าเราลงทุนไปท้ังหมด ถ=ารวมแล=ว
ในปSนี้  ทํากิจการประปาไปร=อยกว@าล=านนะครับ ผมรวบรวมไว= ต้ังแต@
โครงการครั้งแรกสุดจนปQจจุบันร=อยกว@าล=าน ไม@รวม 47 หลัง นะครับ จาก
ท@าดีมาประตูชัยยังไม@ได=รวม ผมรวบรวมไว=ท้ังหมด เพ่ือเปOนข=อมูลของผม
เองนะครับ ฉะนั้น ตรงนี้เราได=ก็ประมาณผมว@าน@าจะ 60-70%เหลืออีกนิด
หนึ่ ง ก็น@ าจะทํา ให= เปOน ตัวอย@ า งของประเทศไทยว@ า เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  ทําน้ําประปาได=ดีและถูกท่ีสุดในประเทศไทย นะครับ  
ผมว@าน@าจะเปOนประโยชน�กับประชาชนในเขตเทศบาลเปOนอย@างยิ่งนะครับ 
ขอบคุณครับท@านประธานครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณ ความคิดของท@าน สท.ประสิทธิ์ ดีนะครับ ทําแผนแม@บท 
ประธานสภาเทศบาล เอาไว=ถึงเราจะไม@ได=มาบริหาร คนอ่ืนก็มาทําไม@ยากหนัก เพราะว@ามัน

เหมือนกับโครงข@ายรถไฟใต=ดินสมัย 100 ปS ท่ีแล=ว เราไม@ทราบเลยว@าเปOน
ยังไง เชิญท@านคํานวน ครับ 

 
นายคํานวน  โสมนิล  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล เขต 2 ญัตตินี้ผมก็ขออภิปรายเห็นด=วยนะครับ เพราะว@า 

ในการใช=งบประมาณเปลี่ยนท@อท่ี 40 ปSนี้  และท่ีเริ่มทําไปแล=วอย@าง 
ซอยศรีรัชน�นะครับ ซอยท่ีช@างอยู@เอง คือเม่ือก@อนผมก็ไม@ทราบว@าทําไมเขา
อยู@กันแบบไม@เปลี่ยน อาจจะไม@มีงบหรืออะไรก็ตาม แต@ครั้งนี้เทถนนใหม@
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แล=ววางใหม@ บอกชาวบ=านให=เสียเงินนะค@าซ้ือท@อในบ=านข=ามถนนทีเดียวไป
เลยจะได=ไม@ต=องต@อท@อให=มันเสียหาย ถนนเส=นนี้สวยกว@าเพ่ือนเลยครับ 
ท้ังหมด ตอนนี้ประปาก็ดีข้ึนแล=ว เพราะว@าได=เปลี่ยนใหม@หมดนะครับ นี้เปOน
ตัวนะครับ แล=วท่ีผมอยากจะฝาก คือ เรื่องน้ําประปาว@าจะแล=งผมก็ไม@โทษ 
นะครับว@ามันไม@ไหล หรือมันแดง แต@ท่ีล@าสุดนะครับ ผมบอกท@านรักษาการ
ว@าท่ีเขาลงไลน�ไป เราอาจจะแกล=งหรือด@านะครับ นี้ผมได=ถามสด ๆ จาก
บ=านผมเองไม@ได=แกล=งฝนตกหนัก แต@น้ําไหลแดงมาก ซ่ึงกรณีนี้เพ่ือนผม
หรือว@าทางไลน�อะไรก็ตาม เขาเคยสอบถามผม ผมตอบไม@ถูก ถ=าแล=งมันไม@
ไหล มันแดง มันข=น ผมก็ตอบง@าย แต@ถ=ากรณีนี้ซ่ึงวันนั้น ผอ.รีบส@งช@างไปดู
บ=านผม ผมบอกว@าท่ีพูด ๆ ภาพรวม ไม@ต=องไปดูบ=านผมหรอก แต@วันนั้นผม
เปNดน้ําให=ดูในห=องน้ํา ใส@ขันให=ดี แดงครับ แต@ผมก็ไล@กลับบอกว@าไม@ต=องดู
บ=านกู ไปดูเส=นท้ังเส=นว@าเกิดอะไรข้ึนนะครับนี้คือตัวอย@าง ท่ีอยากจะพูดก็
คือว@าชาวบ=านเขานินทาว@าน้ําเวลาฝนตกมาก ๆ ได=กักเก็บม้ัย ใส@ถังตะกอน
ม้ัยใส@คลอรีนม้ัยไม@มีกลิ่นคลอรีน หรือถังตะกอน ปล@อยใส@เลย นี้ครับ นี้คือ
ปQญหาถ=ามีฝSมือแต@ไม@ประขาสัมพันธ�หรือบอกเหตุผลตายอย@างเดียวครับ  
มันจะเกิดจากท@อแตกข=างหน=าแล=วเส=นท@อเขาเอามา น้ําแดงอะไรก็ว@ากันไป 
ผมแจ=งบ=านผมไม@ต=องดู บ=าน สท.อย@าไปดูมันเลยไม@ด@าแน@ ยิ่งทีมเดียวกัน
ด=วย รัฐบาลเดียวกัน ผมไม@ด@าแน@ บอกให=ทราบเรียนให=รู= ผมไม@เคยอยู@เฉย 
เห็นรูปถ@ายไปทันที วันนั้นเช=าจะอาบน้ําเปNดแล=วก็เลยถ@ายส@งมานะครับ  
ไม@อยากพูด เพราะพูดไปมันก็ไม@ดี แต@ว@าไม@พูดไม@เตือนไม@กล@าวไม@ขยับ 
พูดเตือนกล@าวแล=วก็ยังไม@ค@อยขยับ ฝากนะครับ ฝากประธานถึงผู=บริหาร 
ใครมาบริหารต@อไปก็ตามใครรักษาการต@อไปก็ตามช@วยดูคลอรีนด=วย 
คลอรีนนี้เปOนมลทินมานานแล=วครับ ต้ังแต@ผมเปOนฝGายค=านเลยครับ ไม@ต=อง
เอามากองแต@ถังแล=วเอากลับนะครับขอเตือน ผมไม@มีหน=าท่ีตรวจสอบหรอก
ครับ ไม@อยากยุ@ง แต@เตือนว@าน้ําประปาถ=าแกว@งคลอรีนใส@คลอรีนถึงนี้นะ
ครับ มันควรจะมีกลิ่นม้ังนะครับ ฝากเท@านี้แหละครับ พูดมากมันก็  
แต@ผมต=องพูดนะครับ เพราะว@าอะไรก็ตามท่ีมันไม@ดีต=องพูด เพราะบางที
ผู=บริหาร ผมเข=าใจครับ ท@านนายกเรางานเยอะ ดูไม@ถึงหรอกครับ ถ=าไม@ได=
มือดีมาอยู@ ไม@ได=มือท่ีรู=ใจมาอยู@หรือว@ามือท่ีทํางานเปOนมาอยู@ เรียบร=อยครับ 
4 ปSกว@า ยังต=องนับกันอย@างนี้เหรอครับ ต=องยังพูดกันถึงเรื่องเดิม ๆ เหรอ
ครับ ฝากด=วยครับ ฝากท@านประธานถึงคนท่ีจะมารักษาการประปาคน
ต@อไปด=วย ว@าน้ําประปาแก=ไขยังไง ทํายังไงให=ชาวบ=านเลิกพูดถึง มีกลิ่น
คลอรีนยังไงใสถ=าขุ@นข=นผมไลน�ตามตอบได=เลย ประปาแตกอยู@หลังวัดใหญ@
โรงน้ําแข็งครับผมเข=าทันทีเลย มุมปHอมวันนั้นทําไมถึงไม@ไหล ตลาดแขก
ทําไมไม@ไหล เพราะท@อเมนใหญ@ผมก็ไลน�ตอบทันทีเลย เอารูปจากท@าน ผอ.
ส@งมาให=ผม กําลังซ@อมอยู@ เลขาสมเธียร ยืนอยู@ส@งให=ชาวบ=านทันที เขาบอก
ขอบคุณมาก สท.ตอบทันทีเช@นกันครับ ฝากด=วยครับ ขอบคุณมากครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณท@านคํานวน เชิญท@านรองวิฑูรย� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



�	 

 

 
นายวิฑูรย;  อิสระพิทักษ;กุล  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพครับ กระผมวิฑูรย� อิสระ 
รองประธานสภาเทศบาล พิทักษ�กุล สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกต้ังท่ี 3 นะครับ สําหรับญัตติของ

ท@านนายกเทศมนตรีท่ีจะขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสม เพ่ือท่ีจะทําเปOนการ
ปรับปรุงและวางท@อเมนประปาในแนวถนนยมราช จากหน=าวัดศรีทวี  
ถึงสี่แยกสุเหร@า ท้ัง 2 ฝQTง เปOนเงินรวมท้ังสิ้น 7,639,600.- บาท นั้น 
กระผมเองเห็นด=วยเปOนอย@างยิ่งนะครับ เพราะว@าตามญัตติท่ีอ=างถึงว@า  
ถนนยมราช ท@อประปานั้นเปOนท@อปูนแบบเก@าท่ีมีอายุการใช=งานมากกว@า 
50 ปS ซ่ึงมีปQญหาท@อประปาแตกรั่วไม@สามารถรับแรงดันน้ําได=นั้น อันนี้ผม
เองในฐานะเปOนสมาชิกสภาเขต 3 ซ่ึงก็ในแนวประปาท@อนี้อยู@ในเขต
เลือกต้ังท่ีกระผมได=เปOนสมาชิกสภาอยู@นะครับ เห็นได=ชัดเจนครับ หลายครั้ง
ท่ีเกิดเหตุการณ�แตก แล=วก็แตกอย@างมากมายด=วย มี 3 หน ท่ีเห็นด=วยก็คือ 
1. ท่ีหน=าร=านอาหารลานโพธิ์ ร=านข=าวต=มนะครับ 2. มาอีกครั้งหนึ่งก็ท่ีหน=า
โรงภาพยนต�อินทราเก@า 3. ซ่ึงเพ่ิงเกิดข้ึนเร็ว ๆ นี้ก็ท่ีหน=าโรงแรมมณเฑียร
ครับเปOนหลุมลึกมาก ผมเองก็สงสัยว@าทําไมเวลาท@อประปาแตก มันถึงแตก
ได=มีน้ํารั่วไหลออกมาเปOนจํานวนมหาศาล ถึงกับเปOนการท@วมถนนเสียด=วย
ซํ้า นะครับ เพราะฉะนั้น ผมขอขอบคุณฝGายบริหารท่ีจัดการปรับปรุงวาง
ท@อเมนประปาตรงนี้นะครับ ผมถือว@าเปOนสิ่งท่ีถูกต=องท่ีสุดนะครับ และก็
เปOนจุดท่ีน@าท่ีจะต=องทําเปOนจุดแรกนะครับ เพราะฉะนั้น ในการท่ีใช=จ@ายเงิน
สะสมของสํานักการประปา มาทําการปรับปรุงท@อเมนนี้ผมเห็นด=วยเปOน
อย@างยิ่งครับ ก็ขอกราบเรียนไปทางฝGายบริหารด=วยครับ ขอบพระคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ฝากท@านรองสมเธียรด=วยนะครับ เรื่องน้ําขุ@น กลิ่นคลอรีนด=วยครับ  
ประธานสภาเทศบาล ท@าน สท.คํานวน บอกว@าให=ได=กลิ่นบ=าง นานแล=วจริง ๆ ท@าน สท. ผมไม@ได=

กลิ่นคลอรีนเลย ผมก็เปOน สท.มานานแล=วมีผู=ใดอภิปรายอีกม้ัยครับญัตตินี้ 
เชิญท@าน สท.ประยูรครับ 

 
นายประยูร  จิระพิบูลย;พันธ;  ครับท@านประธานท่ีเคารพ ท@านผู=บริหาร ท@านสมาชิกผู=ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท@าน ผมประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� สมาชิกจากเขต 3 ท@านประธานครับ  

กระผมเห็นด=วยครับ ในการขอใช=จ@ายงบประมาณ 7 ล=านกว@า ในการ
เปลี่ยนท@อเมนนะครับ ผมเห็นด=วยท้ังนั้น ถ=าในกรณีเปลี่ยนท@อเมน ไม@ว@าจะ
เปOนเขตไหนนะครับ แต@ในญัตติครั้งนี้ ท่ีขออนุมัติในการเปลี่ยนท@อเมนท่ี
ถนนเนรมิต ถนนยมราช ประทานโทษครับ ผมเห็นด=วยเปOนอย@างยิ่ง แต@สิ่ง
ท่ีผมกังวลและเปOนห@วงอยากจะฝากผู=รับผิดชอบ โดยเฉพาะท@านรองสม
เธียร นะครับ ท่ีผมอยู@กับท@านเกือบทุกวันนะครับ ถ=าวันไหนไม@เจอท@าน
คิดถึงผมตลอดนะครับ สิ่งท่ีผมจะฝากก็คือเรื่องของการวางท@อนะครับ  
เม่ือวางท@อเมนตรงนี้นะครับ ผมฝากท@านได=ช@วยคิดดูนะครับว@าสิ่งท่ีเรา 
จะทําควบคู@ไปกับการเปลี่ยนท@อเมนนี้ เช@น และเม่ือได=ผู=รับเหมาเปลี่ยนท@อ
เมนแล=ว แล=วก็จุดเชื่อมระหว@างต@อท@อเมนท่ีเข=าบ=านแต@ละหลังแต@ละราย  
ทางเทศบาลของเราทางประปาของเรา มีงบประมาณหรือไม@นะครับ ในการ
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ต@อเชื่อมจากท@อเมนใหม@ เข=าสู@บ=านของแต@ละหลัง เพราะอย@างน=อยท่ีสุดเปOน
การประหยัดงบประมาณของเราด=วยนะครับ เพราะว@าถ=าเราเปลี่ยน 
เปลี่ยนเสร็จ เปลี่ยนท@อเมนเสร็จ เราก็ต=องกลบถนนอีก พอกลบถนนวันดี
คืนดีเราต=องมาเปลี่ยนเชื่อมต@อระหว@างท@อเมนเข=าในบ=าน เราต=องมาขุด
ถนนอีกนะครับ ผมฝากท@านผู=รับผิดชอบช@วยคิดเปOนการบ=านด=วยนะครับ 
ว@าในเม่ือเราเปลี่ยนท@อเมนแล=วเราจะเชื่อมต@อไปด=วยในเวลาเดียวกันหรือไม@ 
นะครับ และก็อีกสิ่งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับ จุดท่ีวางท@อเมนผมไม@ทราบว@าจะ
วางบนถนนหรือบนฟุตบาทนะครับ เปOนไปได=ม้ัยครับ ขอหารือครับท@าน
ประธาน ว@าจุดเปลี่ยนท@อเมนตรงนี้ถ=าเราเปลี่ยนจากถนนเปOนฟุตบาท  
จะทําได=หรือไม@นะครับ มีปQญหาหรือไม@นะครับ อย@างน=อยท่ีสุด สมมติว@าเรา
วางเสร็จ กรณีมีบ=านเกิดข้ึนใหม@จะมาขอเชื่อมต@อท@อเมน เราต=องมาขุดท้ัง
ถนนแล=วก็ฟุตบาทนะครับ แต@ถ=าเราวางท@อเมนบนฟุตบาท ถนนเราก็ไม@ต=อง
ขุดนะครับ นี้คือประเด็นท่ีผมเปOนห@วงแล=วก็กังวลนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง 
นะครับ เม่ือก้ีคุณสัญชายได=อธิบายในเรื่องประเด็นเดียวกันเรื่องประปา 
นะครับ วันนี้ในเรื่องของท่ีได=งบจากกรมชลประทานหรือหน@วยงานไหนผม
จําไม@ได=แล=วนะครับ แต@เรื่องของเกเบ้ียนซ่ึงผมผ@านไป 5-6 วันมา ก็เห็น
แล=วว@าก็ได=ดําเนินการนะครับ ในการทําเกเบ้ียน ในการยกระดับน้ําในท่ีท@า
ใหญ@นะครับ แต@สิ่งท่ีผมเปOนห@วงคืออยากจะให=ประปาคิดเปOนการบ=าน คือ 
แท@นท่ีอยู@ท@าใหญ@วางเครื่องดูดเลน ท่ีอยู@ในคลองท@าใหญ@ เราต=องคิดเปOน
การบ=านว@าหลังจากมีการวางเกเบ้ียนเสร็จแล=วระดับน้ําในท@าใหญ@ท่ีหัวสูบน
ตรงนั้นน้ํามันจะสูงข้ึน เม่ือสูงข้ึนแท@นท่ีเราวางเครื่องดูดเลนจะเปOนปQญหา
จะวางไม@ได=นะครับ ก็เราต=องคิดเปOนการบ=านว@าตอนนี้เราควรจะดําเนินการ
ต้ังงบประมาณในการก@อสร=างแท@นตรงนั้นควบคู@ไปด=วยจะได=หรือไม@ครับ 
ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ท@านประยูรเสร็จแล=วนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประยูร  จิระพิบูลย;พันธ;  เสร็จแล=วครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  OKครับ สมาชิกท@านใดจะอภิปรายต@อม้ัยครับ อันนั้นเราจบไป 
ประธานสภาเทศบาล แล=วนะครับเรื่องท@านสัญชาย มีใครอภิปรายญัตตินี้ต@ออีกม้ัยครับ กรุณายก

มือครับ ในเม่ือไม@มีผู=ใดอภิปรายผมจะปNดการอภิปรายนะครับ และจะทํา
การขอมติในญัตตินี้ ผมจะขอมติท่ีประชุม ขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานัก
การประปา ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือจ@ายเปOนค@าปรับปรุงและ
วางท@อเมนประปาถนนยมราช (หน=าวัดศรีทวี) ถึงสี่แยกสุเหร@าท้ังสองฝQTง 
เปOนเงิน 4,139,600.- บาท (สํานักการประปา)นี้คือเงินของเรา เงินของ
รัฐบาลก็อีกส@วนหนึ่งนะครับ ผู=ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 
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นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 19 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท@านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ครับ เห็นชอบ 19 ท@าน ครับ ผู=ไม@เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  งดออกเสียง  
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  งดออกเสียงไม@มีนะครับ เอกฉันท�นะครับ เปOนอันว@าสภาแห@งนี้ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติ เรื่องงานด=านเทคนิคท@านรองสมเธียร ท@านไปจัดการ ผมไม@รู=เรื่อง

หรอกครับเรื่องช@าง ต@อไปเปOนญัตติท่ี 6.3 
  

ญัตติท่ี 6.3 ขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือจ@ายเปOนค@าจัดซ้ือ
ปQoมเครื่องสูบน้ําใช=กับเครื่องยนต�ดีเซลขนาด 500 ลบ.ม./ชม. พร=อมติดต้ัง
และประสานท@อทางดูด – ทางส@งครบชุด เปOนเงิน 497,550.- บาท 
(สํานักการประปา) 

     เรียนเชิญท@านเลขาเอกรินทร�ครับ 
 
นายเอกรินทร;  ระเบียบโอษฐ;  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายเอกรินทร�   
เลขานุการนายกเทศมนตรี ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได=รับ

มอบหมายจากท@านนายกเทศมนตรีให=แถลงญัตติต@อสภา ดังจะขอกราบ
เรียนดังต@อไปนี้ครับ 

 
ญัตติ 

 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา ประจําปSงบประมาณ 2560 
 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
  ข=าพเจ=าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือจ@ายเปOนค@าจัดซ้ือปQoมเครื่องสูบน้ํากับเครื่องยนต�ดีเซล
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ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. พร=อมติดต้ังและประสานท@อทางดูด – ทางส@งครบชุด เปOนเงิน 497,550.- บาท  
(สี่แสนเก=าหม่ืนเจ็ดพันห=าร=อยห=าสิบบาทถ=วน) 
  ตามท่ีสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได=ดําเนินกิจการประปา เพ่ือผลิตและ
จําหน@ายน้ําประปาให=กับประชาชนท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางส@วน ซ่ึงมีผู=ใช=น้ํารวมกว@า 
37,500 ราย นั้น ในปQจจุบันนอกจากปQญหาการขาดแคลนน้ําดิบท่ีจะนํามาผลิตน้ําประปาในช@วงฤดูแล=งแล=ว 
เม่ือเกิดปQญหาระบบไฟฟHาขัดจ=อง หรือการไฟฟHาส@วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการงดจ@ายกระแสไฟฟHา
จะส@งผลกระทบให=ระบบการผลิตน้ําประปาของสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังแต@โรงสูน้ํา
แรงตํ่าหัวท@าไปจนถึงโรงกรองน้ําประตูชัยไม@สามารถจัดส@งน้ําดิบเพ่ือไปผลิตและสูบจ@ายให=กับผู=ใช=น้ําประปาใน
พ้ืนท่ีบริเวณเขตเลือกต้ังท่ี 1 และเขตเลือกต้ังท่ี 2 โซนฝQTงต้ังแต@สี่แยกประตูชัยไปจนถึงหัวถนน (เขตตําบลใน
เมือง) ได= ประกอบกับปQoมเครื่องสูน้ําเครื่องยนต�ดีเซลท่ีใช=อยู@ในปQจจุบัน จํานวน 2 เครื่อง มีอายุการใช=งานมา
เปOนระยะเวลานานหลายสิบปS ทําให=อุปกรณ�เครื่องยนต�ท่ีใช=งานเกิดชํารุดเสียหาย โดยแม=จะทําการซ@อมแซม
หลายครั้งแล=วก็ไม@สามารถใช=งานได= จึงมีความจําเปOนอย@างยิ่งในการบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน  
เม่ือเกิดกรณีไฟฟHาขัดจ=องดังกล@าว แต@เนื่องจากสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม@ได=ต้ัง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว= จึงขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปS
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือจ@ายเปOนค@าจัดซ้ือปQoมเครื่องสูบน้ําใช=กับเครื่องยนต�ดีเซล ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. 
พร=อมติดตังและประสานท@อทางดูด – ทางส@งครบชุด งบประมาณก@อสร=างท้ังหมดเปOนเงิน 497,550.- บาท 
(สี่แสนเก=าหม่ืนเจ็ดพันห=าร=อยห=าสิบบาทถ=วน) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปS (พ.ศ.2560-2562) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ซ่ึง  ณ  วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2559 เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองร=อยละ 25 แล=ว 
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีเ งินสะสมท่ีสามารถนําไปใช=จ@ายได=  จํานวน 
19,075,374.75 บาท (สิบเก=าล=านเจ็ดหม่ืนห=าพันสามร=อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบห=าสตางค�) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าด=วยการรับเงิน การเบิกจ@ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก=ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2548 ข=อ 89 ความว@า “องค�กรปกครองส@วนท=องถ่ินอาจใช=จ@ายเงินสะสมได= โดยได=รับอนุมัติจากสภา
ท=องถ่ินภายใต=เง่ือนไขดังต@อไปนี้ 

(1) ให=กระทําได=เฉพาะกิจการซ่ึงอยู@ในอํานาจหน=าท่ีขององค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน  
ซ่ึงเก่ียวกับด=านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปOนการเพ่ิมพูนรายได=ขององค�กร
ปกครองส@วนท=องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ท้ังนี้ 
ต=องเปOนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส@วนท=องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ได=ส@งเงินสมทบกองทุนส@งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส@วนท=องถ่ินแต@ละประเภทตาม
ระเบียบแล=ว 

(3) เม่ือได=รับอนุมัติให=ใช=จ@ายเงินสะสมแล=ว องค�กรปกครองส@วนท=องถ่ินต=องดําเนินการก@อหนี้
ผูกพัน ให=เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม@เกินหนึ่งปSถัดไป หากไม@ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดให=การใช=จ@ายเงินสะสมนั้น เปOนอันพับไป 

 
  ขอได=โปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต@อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณท@านเลขาครับ ผู=ใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอได=โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ เชิญท@านคํานวน ครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ครับกราบเรียนท@านประธานท่ีเคารพ ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล เขต 2 ครับ ญัตตินี้ถ=าดูญัตติแล=วก็ไม@ทราบว@าจะซ้ือใช=ท่ีไหน

นะครับ แต@ถ=าดูตามรูปถ@ายแล=วผมคิดว@าผมน@าจะคิดถูก ว@าเอาไปเปลี่ยนท่ี
โรงกรองประตูชัย ตามท่ีผมคณะกรรมการ กับ สท.รักษ� เคยตรวจสอบกัน 
ซ่ึงเห็นด=วยครับ เพราะว@าเสียอยู@นานแล=ว และไม@สามารถจะซ@อมได=  
ถ=าเปลี่ยนตัวนี้ ผมไม@รู=นะครับ ทางเทคนิค แต@ผมคิดว@าจะดีข้ึน จะมากน=อย
ยังไงผมก็ไม@ทราบรายละเอียด เพราะว@าผมรู=แต@ว@าเม่ือของมันเสียแล=วเพ่ิม
อีก 1 ตัว มันจะต=องดีข้ึนนะครับ แต@ท่ีผมอยากจะฝากอยากจะสอบถามว@า
เม่ืออนุมัติวันนี้แล=ว 4 แสนกว@าบาท เรื่องเงินมันไม@ใช@เรื่องปQญหาสําหรับผม
ทุกครั้ง จะทําได=เม่ือไร เสร็จทันม้ัยครับ หน=าแล=งปSนี้ ชาวหัวถนนจะได=ใช=น้ํา
เหมือนคนอ่ืนเขา เพราะเขาเสียภาษีเท@ากับทุกคนทุกเขตนะครับ ฝากท@าน
ประธานฝากผู=ท่ีเก่ียวข=องดําเนินการเร@งด@วน กว@าจะถึงเมษานี้น@าจะทันนะ
ครับ ธันวา มกรา กุมภา 3 เดือน มีนา ผมไม@ต=องนับแล=ว เผื่อไว= เผื่อรถยาง
แตกนะครับ ว@าการท่ีเราซ@อมอาจจะยากกว@ายกของเก@าท้ิง ยกของใหม@มา
เปลี่ยน ไม@ควรจะใช=เวลาเกินกว@านี้นะครับ ฝากผู=ท่ีเก่ียวข=อง แล=วของเก@า 
ถ=าซ@อมได=ซ@อมเปOนสแปร�ไว= ถ=าซ@อมไม@ได=ก็บอกร=านของเก@า ผมมีเพ่ือน เด๋ียว
ผมบอกให= ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณท@านคํานวนนะครับ มีผู=ใดจะอภิปรายอีกม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล ก็ฝากฝGายบริหาร ฝากท@านปลัดไว=เร@งด@วนนะครับ เพราะว@ามันต=องใช=จริง ๆ 

ของมันเสียอยู@นานแล=ว เรามันรับช@วงงานท@านนายกคนเก@า ก็เหนื่อยหน@อย 
เหนื่อยหน@อย เพราะว@าใช=มานานจริง ๆ แต@ละอย@างผู=ใดอภิปรายอีกม้ัยครับ 
เม่ือไม@มีผู=ใดอภิปรายผมจะปNดอภิปรายนะครับ แล=วจะขอมติจากท่ีประชุม
แห@งนี้ ขออนุมัติใช=จ@ายเงินสะสมสํานักการประปา ประจําปSงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือจ@ายเปOนค@าจัดซ้ือปQoมน้ําเครื่องสูบน้ําใช=กับเครื่องยนต�ดีเซล
ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. พร=อมติดต้ังและประสานท@อทางดูด – ทางส@ง ครบ
ชุด เปOนเงิน 497,550.- บาท (สํานักการประปา) ผู=ใดเห็นชอบกรุณายก
มือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 19 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท@านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เห็นชอบอนุมัติ 19 ท@าน นะครับ ผู=ไม@เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  งดออกเสียง  
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เปOนเอกฉันท�นะครับ เปOนอันว@ารีบจัดซ้ือด@วนต=องประกวดราคา 
ประธานสภาเทศบาล อะไรต@ออะไรราชการมันไม@ง@ายเท@าไรหรอกครับท@านคํานวน นะครับ ต@อไป

เปOนระเบียบวาระท่ี 7 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ,ามี) 

เชิญท@านภูริทัตก@อนครับ ภูริทัต เร็วกว@านิดหนึ่งครับ 
 

นายภูริทัตรัตนพาหุ  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู=ทรงเกียรติทุก  
สมาชิกสภาเทศบาล ท@ า น  ค รั บ ก ร ะผ ม  ภู ริ ทั ต รั ต นพาหุ  ส ม า ชิ ก ส ภ า เทศบ าล นค ร

นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 ผมขอฝาก 2 เรื่องครับ สั้น ๆ เรื่อง
แรกนะครับ ฝากประธานสภาไปยังฝGายบริหารและผู=ท่ีเก่ียวข=องนะครับ 
เรื่องเก่ียวกับการอุทิศท่ีดินนะครับของทันตแพทย�หญิงพัชรี  กัมพลานนท� 
ซ่ึงท@านเปOนผู=มีจิตสาธารณะอย@างแท=จริง เพราะท่ีดินแปลงนั้นราคาประเมิน 
30-40 ล=านครับ นะครับ เพราะว@าถ=าท@านไม@เห็นแก@บุตรหลานของ
เทศบาลหรือไม@เห็นแก@พ่ีน=องประชาชนในเขตเทศบาล ไม@มีใครให=หรอก
ครับ 30-40 ล=าน ราคาแค@ประเมิน แต@วันนี้นะครับ เราแสดงเจตจํานง 
นะครับ แทนคําขอบคุณท@านบ=างหรือไม@ ท@านมอบมาเกือบปSแล=วครับ  
ปHายสักแผ@นท่ีข้ึนขอบคุณยังไม@มีเลยครับ นะครับ ฝากนิดหนึ่งนะครับ แล=ว
ก็การออกแบบนะครับ ท@านก็ยังออกแบบใช=เงินของส@วนตัวของท@านเอง 
นะครับ เปOนเงินค@าออกแบบก@อสร=างนะครับ 4 แสนบาท เปOนเงินของท@าน
เองด=วยซํ้านะครับ แล=วก็ยังประสานไปยังรุ@นน=องของท@านนะครับ เปOนลูก
ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเราก็สังกัดอยู@ในกระทรวงนะครับ ฝากนิด
หนึ่งครับ เราแสดงเจตจํานงแทนคําขอบคุณนะครับ เพราะว@าบุคคลแบบนี้
แบบท@านหมอพัชรี หายากครับ นะครับ ฝากไปสักนิดหนึ่งนะครับ ข้ึนปHาย
ขอบคุณให=ท@าน ปHายใหญ@ เพราะว@าเงิน 30-40 ล=าน แล=วท@านวิ่งเต=นเอง
นะครับ เพราะท@านสอบถามผมมาโดยตลอด เพราะผมเปOนบุคคลหนึ่งท่ีได=
ร@วมเจรจาให=ท@านอุทิศท่ีดินแปลงนี้ ให= กับเทศบาลใช= เปOนสาธารณะ
ประโยชน�กับโรงเรียนสร=างศูนย�โรงเรียนอนุบาลกับโรงเรียนเทศบาล 
วัดท=าวโคตรนะครับ ฝากท@านประธานถึงฝGายบริหารนิดหนึ่ง เรื่องท่ี 2 ครับ 
นิดเดียว เรื่องการซ@อมแซมนะครับ ถนนเก่ียวกับการท@อประปาแตก ซ่ึงพูด
กันหลายครั้งนะครับ เปOนความหนักใจของเพ่ือนสมาชิกหลายท@าน 
เพราะว@าสํานักการช@าง ซ่ึงเปOนฝGายดูแลเก่ียวกับถนนช@วงนี้ของทางช@างภักดี
นะครับ ไม@ได=ทํางานอย@างอ่ืนเลย ถนนท่ีฝนตกช@วงนี้ ถนนจะทรุดตัวเยอะ
ครับท@านประธาน แล=วก็เปOนหลุมเปOนบ@อก็มาก แต@ผมประสานวันนี้หรือ
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หลาย ๆ ครั้งนะครับ ท@านก็บอกว@าต=องไปซ@อมแซมหลุดประปาก@อน 
เพราะว@าเกิดการแตกเสียหายเปOนจํานวนมากในพ้ืนท่ีนะครับ ซ่ึงตอนนี้ก็ใน
เขตของท@านประธานแล=วครับท่ีถนนเทวบุรี นะครับ เปOนหลุมใหญ@มากครับ 
เพราะฉะนั้น ถ=าเปOนไปได=เราพูดกันหลายครั้ง ถ=าเปOนไปได= พนักงาน
เจ=าหน=าท่ีของสํานักการประปาเยอะครับ ถ=าเปOนไปได=มีงบประมาณม้ัยครับ 
ซักส@วนหนึ่ง ถมกลบหลุมก@อนได=ม้ัยครับ มีหินคลุกของตัวเองได=ม้ัยนะครับ 
ก@อนท่ีจะให=สํานักการช@างไปทําการลาดยางให=นะครับ เพราะเปOนความเปOน
ห@วงของสมาชิกหลายท@านนะครับ ถ=าไม@มีก็หามาได=ม้ัยนะครับ เพราะว@ารถ
อะไรผมคิดว@า รถด๊ัมจะเทหินปNดกลบหลุมเดิมท่ีแตกนะครับ น@าจะทําได= 
เพ่ือเปOนการบรรเทาเหตุเฉพาะหน=าไปพลาง ๆ ก@อนท่ีสํานักการช@างไปทํา
การลาดยางนะครับ ก็เพราะว@า งานอ่ืนไม@ได=ทําเลยครับช@วงนี้ ท่ีถนนเปOน
หลุมเปOนบ@อ ในเขตพ้ืนท่ีเขต 1 ก็เยอะ แต@ก็ต=องไปช@วยประปาก@อน
ขอบพระคุณครับท@านประธาน 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ท@านเลขาจดไว=ด=วยนะครับ ได=รายงานท@านนายกเรื่องเก่ียวกับคุณ 
ประธานสภาเทศบาล หมอท่ีเขามอบของให=เราเยอะแยะเลยครับเม่ือวานซืนท่ีสี่แยกท@าชี  

ถนนทะลุใหญ@มากเลยแต@เห็นช@างภักดีไปขุดให=รวดเร็วเหมือนกันนะครับ 
อันตรายท่ีสุดเลยครับในช@วงนี้ มันเปOนถนนทรุดตัวเยอะ ของเราเด๋ียวนี้ 
อาจจะเปOนเพราะน้ํามันหลาก อันตรายมากครับ เชิญคุณปรานมครับ 

 
นายปรานม  รวมพงศ;  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู=ทรงเกียรติท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท@าน กระผมปรานม รวมพงศ� สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เขต 1 ครับ ก@อนอ่ืนก็ขอถามก@อนว@ามีข=าวเท่ียงกินม้ัยวันนี้นะครับ ถ=าไม@มีก็
ไม@เปOนไร ค@อยว@ากันบ=านใครบ=านมัน ท@านประธานครับ ผมได=รับรายงานมา 
1 เล@ม ตรงนี้เก่ียวกับเรื่องท่ีสมาชิกได=สอบถามเก่ียวกับปQญหาต@าง ๆ นะ
ครับ เล@มนี้เปOนเล@มติดตามแก=ไขปQญหาต@าง ๆ ผมก็ดูรายละเอียดข=างในนี้
เสร็จเรียบร=อย ก็ขอขอบคุณนะครับ ถึงแม=ว@าได=ทําการปรับปรุงแก=ไขและ 
ก็ติดต้ังไปบางส@วนถึงไม@แล=วเสร็จ แต@ก็ยังดี ดีกว@าไม@ทํานะครับ ต=องขอบคุณ
คณะฝGายบริหาร ขอบคุณท@านนายกนะครับท่ีท@านมองเห็นปQญหาท่ีสมาชิก
สภาทุก ๆ ท@าน ได=อภิปราย ได=ถามมาในท่ีประชุมแห@งนี้ ถือว@าท@านตอบ
โจทย�ได=ชัดเจนต=องขอขอบคุณ ท่ีนี้ก็เปOนเรื่องของกระผมท่ีจะสอบถามไปยัง
สํานักการช@าง เก่ียวกับความคืบหน=าการก@อสร=างถนนสายใหม@ ในซอยคอก
วัว นะครับ ตรงนี้ผมได=รับการร=องเรียนจากชาวบ=านเยอะมาก เก่ียวกับการ
ระบายน้ํานะครับ น้ําส@วนหนึ่งท่ีระบายมาจากถนนหลังพิพิธภัณฑ�ไป
บรรจบท่ีสามแยกซอยคอกวัว เสร็จแล=วตรงนั้นมีการก@อสร=างถนนและก็ราง
ระบายน้ําดันน้ําจะให=ลงคลองแต@น้ํามันดันไม@ลงคลอง มันไปกองอยู@ในท่ีของ
ชาวบ=าน ตรงนี้เปOนปQญหาคือว@า 1. น้ําลงไปท@วมในพ้ืนท่ีของชาวบ=าน โดยท่ี
น้ําไม@ได=ลงไปในคลอง ผมอยากทราบว@าโครงการดังกล@าวตรงนี้นะครับ 
บริษัทผู=รับเหมาก@อสร=างก็ได=ส@งมอบงานแล=วหรือยัง และก็งานได=เสร็จแล=ว
หรือยังครับตรงนี้ และก็ 2. ปQญหาน้ําท@วมขังในพ้ืนท่ีดังกล@าวนะครับ ไม@
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สามารถระบายลงคลองได=อยากทราบว@ามีหน@วยงานท่ีจะแก=ปQญหาตรงนี้
ให=กับชาวบ=านได=หรือไม@นะครับ ตรงนี้ท@านมีแนวทางแก=ไขอย@างไร ผมก็ขอ
ฝากท@านนายกผ@านไปยังสํานักการช@าง หรือจะให=ใครมาตอบตรงนี้เลยก็ได= 
ถ=าไม@ตอบท@านลงไปดูในพ้ืนท่ีเองก็ได=ไม@เปOนไร จะประสานผมลงไปด=วยก็ได=
นะครับ ถนนสายใหม@ในซอยคอกวัวตรงนั้น งบประมาณเยอะนะครับ แต@
ทําไปได=นิดเดียวเองครับ ผมก็เลยไม@ทราบว@างานนี้เสร็จแล=วหรือยัง น้ําลง
ไปกองเยอะมากท@านประธาน มันไม@ทีจะระบายลงไปในคลองได=เลยตรงนี้ 
ไปกองอยู@ในพ้ืนท่ีของชาวบ=านท้ังหมด แล=วเวลาฝนตก น้ําก็ไปนองอยู@ตรง
นั้น มันเปOนปQญหาเก่ียวกับศูนย�เพาะเชื้อโรคอะไรด=วย ตรงนี้ก็ฝากไว=ด=วยนะ
ครับ ฝากไปยังฝGายบริหารครับผมขอบคุณมากครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เด๋ียวครับท@านเอกรินทร� ผมจะถามปQญหานี้ปQญหาใหญ@นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล อยู@แถวบ=านท@านธํารงค�หรือเปล@า ทางกองช@างมีแผนอะไรจะแก=ม้ัย หรือจะ

คุยกันนอกรอบ ยังไม@มีใช@ม้ัย ท@านธํารงค�ก็บ@นอยู@บ@อยนะครับ แถวบ=านเขา 
น้ําเ ต็มเลยไม@รู=จะเอาไปไหน ท@านค@อยไปคุยนอกรอบดีกว@านะครับ  
ท@านปรานมนะครับ เขายังไม@มีแผนหรอกครับ เอกรินทร�เชิญครับ 

 
นายปรานม  รวมพงศ;  เด๋ียวครับ เด๋ียวครับท@านประธาน ครับท@านประธาน อีกครั้งครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท@านจะให=ผมไปคุยกับใครนอกรอบ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ท@านปลัด ท@านสมเธียร ก็ได= ท@านรองนายกสมเธียรก็ได=ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรานม  รวมพงศ;  ท@านต=องระบุบุคคลให=ชัดเจนนะครับท@านให=ผมไปคุยกับใครไม@รู= 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ท@านรองนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรานม  รวมพงศ;  OK ครับ เด๋ียวผมจะคุยกับท@านรองนายกครับผม ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ท@านไปปรึกษาเลย เชิญเอกรินทร� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร;  รอดทอง  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ฝGายบริหารและก็เพ่ือน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกผู=ทรงเกียรติทุกท@านนะครับผมจะขอหารือกับท@านสั้น ๆ นะครับ  

ท่ีทางยูเทิร�นหน=านครินทร� ทางชาวบ=านเขาสอบถามกับผมว@า ถ=าจะขอไฟ
เขียวเหลืองแดงตรงนั้นได=หรือไม@นะครับ ให=สอบถามเทศบาลเพราะ
เนื่องจากว@ามันอยู@ในเขตเทศบาล ความอันตรายมันมากนะครับ ท่ียูเทิร�น 
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กลับนครินทร�นะครับ ผมขอสั้น ๆ นะครับ เอาแค@นี้ แล=วก็เรื่องท่ี 2 นะครับ 
เรื่องไม@พ=นเรื่องตลาดคูขวางนะครับ เม่ือเช=าผมเข=าไปดูนะครับ ทางข้ึน
บันไดลิฟท�มีแม@ค=าไปจอดรถพ@วงข=าง 3 ล=ออยู@ ทําให=ทางข้ึนลิฟท�ไม@สะดวก 
ทางข้ึนบันไดมีแม@ค=าขายปลาเค็มอยู@ 3-4 เจ=า เม่ือเช=านี้ผมไปดูนะครับ 
และอยู@แบบนั้นตลอดนะครับ แล=วก็ยื่นกระทู= ก็แล=ว คุยในสภาก็แล=ว  
หลายครั้งแล=ว ผมพูดเรื่องตลาดทีไรมีเจ=าหน=าท่ีข=างหลังค@อยหัวเราะทุกครั้ง 
ท้ังผู=ใดท่ีรับผิดชอบนะครับ ช@วยด=วย ช@วยด=วยนะครับ อันนี้ชาวบ=านเขาร=อง
บอกว@า ช@วยด=วย ช@วยด=วย สั้น ๆ นะครับ และก็เรื่องท่ี 3 ผมไม@พูดแล=ว 
นะครับ ผมคิดว@าจะพูดว@าขอให=ทางเทศบาลนั้น ทําหนังสือขอไปทาง 
วัดชะเมาว@าขอเมรุตัวนั้นกลับได=หรือไม@ เนื่องจากอยู@ในเขต 3 พ้ืนท่ีของ
พวกกระผมท่ีเข=าไปดูแลชาวบ=านอยู@ตรงนั้น ชาวบ=านคนจนมากนะครับ  
คนจนมาก ต@อไปคิดว@าการเผาศพตรงนั้น คงจะเสียค@าใช=จ@ายนะครับ ผมไม@
ม่ันใจว@าจะขนาดไหน อันนี้ทางชาวบ=านเขาก็ร=องมาว@าให=ช@วยให=ทาง
เทศบาลทําหนังสือประสานไปหากับท@านพระครูปลัดเกษม  เขมะจิตโต  
เจ=าอาวาสวัดชะเมาให=ด=วยได=หรือไม@ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณท@านเอกรินทร�นะครับ ท@านรองนายก ท@านเลขา ช@วยจดไว= 
ประธานสภาเทศบาล ด=วย สุธรรม ท@านสุธรรมก@อน 
 
นายสุธรรม  ทองมี  กราบขอบพระคุณท@านประธานท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผู=ทรงเกียรติครับ ผมสุธรรม  ทองมี สมาชิกสภาเทศบาล 

เขตเลือกต้ังท่ี 2 ปQญหาท่ีถามคือซอยอินทนินครับ ซอยอินทนินข้ึนปHายไว=
หลายเดือนแล=วครับ แต@ไม@ทราบว@าผู=รับเหมาจะเข=าทําต@อใด และอีกปQญหา
หนึ่งครับ ก็ในซอยอินทนินเหมือนกัน ชาวบ=านได=เขียนคําร=องเปOนบัญชี 
ห@างว@าว รู=สึกว@ามียื่นม่ือวานซืนนะครับ เม่ือวานซืน ไม@ทราบนะครับ หน=า
ปากซอยไม@ได=ลาดยางเชื่อมกันกับเปOนหลุมเปOนบ@อมากเลยครับ เปOนบัญชี
ห@างว@าว มาถึงกับเทศบาลแล=วนะครับ และได=ประสานกับผมว@าช@วย
สอบถามให=ทีครับว@าในซอยอินทนินนี้จะทําถนนต@อใด แล=วมีโครงการว@า
เปOนคูระบายน้ําด=วย ให=ใครช@วยตอบให=ชัดเจนที เพราะชาวบ=านเขาฟQงอยู@
นะครับ ชาวบ=านเขาฟQง และโทรมาสอบถามด=วยเม่ือตะก้ีว@าช@วยสอบถาม
ให=ทีว@าทําต@อใด ข้ึนปHายนานมากแล=วครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ใครจะตอบ ท@านปลัดตอบได=ม้ัย เชิญ ผอ.จิตรา ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางจิตรา  มะโนสงค;  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านสมาชิกผู=ทรงเกียรติและ 
ผอ.ส5วนควบคุมการก5อสร,างฯ ผู=บริหารนะคะ ในส@วนของซอยอินทนินนะคะ โครงการดังกล@าวนะคะ  

มีการก@อสร=างปูยางไปแล=วเสร็จนะคะ ในส@วนของรางระบายน้ําอยู@ใน
โครงการปSงบประมาณ 60 นะคะ ซ่ึงตอนนี้อยู@ในระหว@างการออกแบบ
ประมาณการ และก็จะส@งภายในสิ้นเดือนธันวานี้นะคะ ในส@วนของด=าน
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หน=าท่ีถามว@าทําไมไม@มีการปูยางนะคะ เนื่องจากว@าบริเวณดังกล@าวเปOนท่ี
เอกชนเราไม@สามารถดําเนินการในตรงนั้นได=นะคะ และเราก็แจ=งประกาศ
ในทางชาวบ=านข=างในนะคะให=ทราบอยู@ตลอดเวลาว@าบริเวณดังกล@าว 
ไม@สามารถท่ีจะดําเนินการได= เพราะเปOนท่ีเอกชนไม@อุทิศให=พวกเรา ไม@อุทิศ
ให=เทศบาลคะ ขอบคุณมากคะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เด๋ียวอย@าพ่ึงไป ผอ.จิตรา เชิญท@านอีก 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุธรรม  ทองมี  ก็ชาวบ=านได=ล@ารายชื่อมาแล=วครับ ได=เรียกเจ=าของท่ีท่ีว@าเปOน 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ=าของท่ีมาสอบถามอยู@ว@าสาเหตุใดท่ีว@าเขาไม@ให=นะครับ คือได=ทําเรื่อง

มาแล=ว แล=วก็สอบถามว@าบังคับแบบไหนได=ม้ัย เพราะมันทางเข=าจะรู=สึกจะ 
10 เมตรได=นะครับ จะเปOนหลุมมากด=วยมันดูยังไงก็ไม@สวยงามนะครับ และ
ติดกับถนนพัฒนาการคูขวางด=วยขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ผอ.ช@วยตอบข=อข=องใจเขาหน@อยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นางจิตรา  มะโนสงค;  ในส@วนของการแก=ปQญหาของสํานักการช@างในเบ้ืองต=นนะคะ 
ผอ.ส5วนควบคุมการก5อสร,างฯ ก็มีการลงหินคลุกเพ่ือให=ชาวบ=านได=ใช=สะดวกข้ึนนะคะ แต@ในส@วนของท่ีดิน

นะคะ เปOนเรื่องของข=อกฎหมายนะคะ ถึงแม=ว@าจะมีชาวบ=าน แต@เปOนท่ีดิน
ของเขาจะต=องเข=ากระบวนการกฎหมายพิจารณาว@า สามารถท่ีจะ
ดําเนินการเปOนท่ีดินสาธารณะได=หรือไม@ตัวนี้เราก็หารือไปทางนิติกรอยู@คะ 
ขอบคุณมากคะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณมาก ผอ.จิตรา ครับเชิญท@านวัชระ ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวัชระ  อินทรมุสิก  ขอบคุณครับท@านประธานสภาครับ ท@านประธานสภาท่ีเคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกผู=ทรงเกียรติทุกท@าน ครับ ผม นายวัชระ  อินทรมุสิก ครับ 

สมาชิกเขต 1 นะครับ ขออนุญาต ท@านสมาชิกทุก ๆ ท@านนะครับ ตอนนี้ก็
เกือบบ@ายโมงแล=วครับ ขอเวลาไม@เกิน 2 นาที นะครับ ท@านประธานครับ 
สิ่งแรกท่ีขอชมเชยก็ขอชมเชยท@านฝGายบริหาร เรื่องสัญญาณไฟแดง 
ท่ีสี่แยกท@าชีนะครับ ขอมาหลายสมัยแล=วไม@ได=ครับ มาได=สมัยเรา ผมใน
ฐานะสมาชิกเขต 1 และเพ่ือน ๆ ทุกคนขอบคุณท@านฝGายบริหารงานด=วย
ครับ โดยเฉพาะฝGายกองช@างนะครับ เรื่องท่ี 2 ครับ ต=องติกันบ=างครับ  
เรื่องน้ําประปาครับ ผมเห็นด=วยกับท@าน สท.คํานวน นะครับ ท่ีติว@า
น้ําประปาไม@สะอาดครับ จริงครับ ผมไม@อยากจะพูดมากครับ ท@านฝGาย
บริหารช@วยแก=ไขเรื่องนี้เปOนการเร@งด@วนนะครับ เพราะนโยบายของท@าน
นายกตอนหาเสียงไว=ว@าน้ําประปาด่ืมได=นะครับ ก็ขอให=ท@านท่ีเปOนท@านรอง
นายกท่ีดูแลเรื่องนี้อยู@ ช@วยทําการเร@งด@วนด=วยนะครับ ครับ เรื่องสุดท=าย 
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จะกล@าวกับท@านประธานสภาผ@านไปถึงท@านฝGายบริหารครับ เรื่องสนามกีฬา
ครับ ตอนนี้ทางองค�การบริหารส@วนจังหวัด หรือ อบจ. ครับ ได=ทําหนังสือ
มาถึงฝGายท@านบริหารของเทศบาล ขอรับโอนทรัพย�สินจากท่ีเทศบาลดูแล
อยู@ เปOน 15 รายการ ครับต้ังแต@วันท่ี 23 มีนาคม  พ.ศ.2559 นะครับ แต@
ว@าทางเทศบาลเรายังไม@ได=ตอบรับเขา หรือจะโอนไปให= อบจ.หรือว@า
เทศบาลเราดูแลเองนะครับ จํานวน 15 รายการ ครับ มีส@วนของ กกท.  
นะครับ ท่ีเขาโอนให=แล=วครับ ให=ฝGาย อบจ.ดูแลนะครับ มีจํานวน  
11 รายการนะครับ รายละเอียดท้ังหมดผมจะมอบให=ท@านประธานสภา 
นะครั บ  และ ก็ส@ วนของการท@ อง เ ท่ี ยวและการ กีฬาของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราชได=โอนให= อบจ.เขาดูแลครับ 2 รายการ นะครับ ทุกฝGาย
ตอนนี้ได=โอนให= อบจ.ดูแลแล=ว ยังแต@เทศบาลเราไม@ทราบเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจะดูแลเอง 15 รายการ หรือจะโอนให=เขาดูแลเองครับ 
เพราะว@าช@วงนี้สนามกีฬาเราไม@ได=รับการดูแลนะครับ สนามกีฬาบางส@วนใช=
การไม@ได=ครับ ทุกฝGายก็ส@งให= อบจ.ดูแลหมดแล=ว ก็ฝากไปท@านประธานสภา
ผ@านถึงฝGายบริหารครับ ช@วยเร@งรัดเรื่องนี้ด=วยนะครับ ขอบคุณครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เรื่องโอนสนามกีฬานี้จําได=ผ@านสภาเราไปใช@ม้ัย เราโอนหมดม้ัย 
ประธานสภาเทศบาล ผมก็ไม@เข=าใจโอนหมดหรือโอนบางส@วนหรืออะไร ใครพอตอบได= โอน

หมดม้ัย ท้ังแปลงม้ัย เชิญท@านรองสนิท ท@านรองปลัดครับ เชิญครับ ยังคา
ราคาซังกันอยู@จนบัดนี้ 

 
นายสนิท  พรหมสุภา  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู=ทรงเกียรติทุก 
รองปลัดเทศบาล ท@านนะครับ ผมขอทําความเข=าใจเรื่องการโอนสนามกีฬานะครับ หนังสือ

ดังกล@าวนั้น อบจ.ทํามาจริงครับ และก็เราตอบไปแล=ว เหตุผลถามว@า
เทศบาลอยากจะเอาไว=บางส@วนหรือว@าโอนให= อบจ.ท้ังหมด ท@านนายกได=
แถลงข@าวไปแล=วว@าเรายินดีให=ท้ังหมดนะครับ ถ=าเขาจะดูแลเราโอนให=
ท้ังหมด ถ=าเขาไม@ดูแล เราก็ยินดีจะดูแลท้ังหมด ท่ีนี้ปQญหาท่ีมันคาราคาซัง
มันอยู@ ท่ีว@าสนามกีฬานั้นเดิมจังหวัดเปOนผู=มอบให=เทศบาลเปOนผู= ดูแล
บํารุงรักษา ท่ีนี้เม่ือเราขอโอนมาในบางส@วนท่ี อบจ.ดูแล เปOนทะเบียนอยู@
นั้น อบจ.ไม@อนุมัติ เราก็ยินดีจะยกให= อบจ.ไปท้ังหมด ท่ีนี้เทศบาลก็ทํา
หนังสือกลับไปยังจังหวัด เพราะท่ีมามาจากจังหวัด เวลาส@งกลับก็ต=อง
ส@งกลับจังหวัด เราไม@สามารถจะส@งกลับให= อบจ.ได= เพราะมันไม@ใช@ของ 
อบจ. แล=วเราก็ไม@มีอํานาจด=วย ผมก็รอหนังสืออยู@ว@า หนังสือท่ีเราส@งกลับไป
ยังจังหวัดนั้น ท@านรองพงศ�สินธุ� เซ็นไปแล=วเปOนผู=มอบ ผมเปOนพยาน แล=วก็
หลายคนเซ็นพยาน ว@ามอบให=จังหวัดเพ่ือมอบให=ใครก็แล=วแต@เปOนผู=ดูแล 
ท่ีนี้ปQญหามันว@า อบจ.ยังไม@ได=เซ็นรับจากจังหวัด จังหวัดก็ยังไม@ได=เซ็นมอบ
ให= อบจ. ท่ีนี้ถ=าเราโอนให= อบจ.เลยนั้น มันถูกต=องหรือไม@ มันก็ไม@ถูกต=อง 
เพราะมาอย@างไร ก็กลับอย@างนั้น ท่ีนี้ เสหนั่นก็ทวงทุกวัน ผมก็ตอบไปทุก
วัน เซ็นจากจังหวัดเม่ือไร ท่ีประชุมเราก็จะขออนุมัติจากสภาโอนให=ไป
ท้ังหมด ก็พูดกันไปพูดกันมาเหมือนกับพูดไม@รู=เรื่อง ทําความเข=าใจว@า  
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ณ บัดนี้ เอาหนังสือนั้นมา ท่ีเขาเซ็นมอบ 15 รายการ 20 รายการ 
เหมือนกับท่ีจังหวัดเซ็นมอบมาให=เราแล=วเรารับ มีผู=ว@ามอบ มี กกท.เปOน
พยาน เรียบร=อย เราก็ทํากลับไปอย@างนั้น เพ่ือให=จังหวัดส@งมอบให= อบจ. 
เม่ือ อบจ.เซ็นรับ ผู=ว@าฯมอบเอาไปเลยครับ ปQญหามันอยู@ตรงนี้ครับ  
ทําความเข=าใจนะครับ ขอขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ชักจะม่ัว สนามกีฬาแห@งนี้ เชิญท@านคํานวน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ผมสอบถามเพ่ือชาวบ=านเข=าใจต@อ เพราะว@ามีชาวบ=านผมไปตัด 
สมาชิกสภาเทศบาล ก่ิงไม= แต@ท่ีสนามกีฬา แต@เรารู= ๆ กันอยู@ว@า ตอนนี้เราคืนกลับไปแล=ว ผมเลย

ตอบทางไลน�ว@าถ=าธรรมดาเปOนบ=านท@านเปOนถนนของเรา บอกทันทีเสร็จเลย
ครับ พรุ@งนี้ทันที แต@นี้เปOนของ อบจ. แล=ว ท่ีนี้ท่ีท@านพูดมานี้ ผมอยากจะ
ถามท@านว@า เรื่องอย@างนี้ ตอนนี้ถ=าเกิดมันมีปQญหาอะไรเข=ามา เราไปทําผิด
กฎหมายม้ัยครับ เพราะบัญชีทรัพย�สินมันเปOนของใคร ปQจจุบันนี้รายการมัน
เปOนของใคร ถ=าเราไม@ทําชาวบ=านมันด@าเรา คนไม@รู=ด@าเรา แต@พอเราเข=าไป
ทํา งบประมาณท่ีใช=ไป ถ=าไม@ใช@ของเราเราใช=ไม@ได=ครับ ตรงนี้แหละครับรู=สึก
ว@าราชการมันไกลกันเหลือเกิน ศาลากลาง อบจ. ก็ไกลกันเหลือเกิน เราทํา
ถูกต=องแล=ว เพราะเขาขอคืนเขาอยากได= เราก็คืนไปแล=ว ถูกต=อง ครับ ก็ผม
ว@าทางเราช@วยให=พ=นภาระของเรา ถามดูถ=าไม@เอาก็เอากลับมาก็ได= เราก็
อยากได= แต@ถ=าเอาเอาไปให=เสร็จ ๆ เลย ตามผู=ว@าฯหน@อยแล=วกันครับ 
ชาวบ=านจะได=เข=าใจ แล=ววันนี้เราต=องบอกชาวบ=านให=เข=าใจว@าเราทําอะไร
ไม@ได=ในนั้น ใช=งบประมาณไม@ได=นะครับ อย@างนั้นไม@ครับท@านรองปลัด 

 
นายสนิท  พรหมสุภา  คือทําความเข=าใจอย@างนี้นะครับว@าทรัพย�สินในสนามกีฬามีอยู@ 3  
รองปลัดเทศบาล ส@วนนะครับส@วนหนึ่งก็คือของเทศบาลท่ีสร=างเอง สร=างเองเปOนท่ีของจังหวัด

นะครับ เราสร=างเองมีสระว@ายน้ํา มีสนามมวย นั้นใหญ@ ๆ นะครับ เล็ก ๆ ก็
มีไฟส@องสนาม 2 อะไรอย@างนี้ มีอยู@ 3 ส@วน 1 ของเทศบาล ท่ีเปOนทะเบียน
อยู@ของเทศบาล อันนี้เราไปทําเม่ือไรก็ทําได= อย@างสระว@ายน้ํา สนามมวย
ซ@อมเม่ือไรก็ซ@อมได=นะครับ เราไปซ@อมอยู@ ส@วนท่ี 2 ของ กกท. กกท.จริง ๆ 
แล=วของ กกท.ก็คือว@า พอเขาสร=างเสร็จเขาก็ยกให=สนาม สนามนั้น ใคร
ดูแลก็คนนั้นรับผิดชอบไป มันไม@มีทะเบียนเราก็ทําได= แต@ท่ีมันมีปQญหาก็คือ
ว@า ส@วนใหญ@ ๆ เช@นว@า โรงยิมอัฒจรรย� ส@วนใหญ@ 7-9 รายการท่ีว@า มันเปOน
ทะเบียนอยู@ใน อบจ.ท้ังนั้น อย@างสระว@ายน้ําเล็ก ปQญหามันเกิดตรงนี้ ผม
รับผิดชอบใหม@ ๆ ก็คุยกับหลายท@าน ท้ังนายกด=วย บอกว@าสระว@ายน้ํานี้
ซ@อมไม@คุ=มแล=ว สมควรจะรื้อท้ิงแล=วก็สร=างเปOนอย@างอ่ืน สนามฟุตซอลอะไร
ก็แล=วแต@ พอปรึกษาอะไรกันเสร็จ ติดปQญหาอยู@ท่ีว@ามันทรัพย�สินเปOนของ 
อบจ. ท่ีนี้มีอยู@ 2 อย@าง 1. ขออนุญาต อบจ.เพ่ือรื้อถอน 2. ให= อบจ.โอนมา
ให=เราเลย ท่ีนี้เราดูแลอยู@ประมาณ 20 ปSแล=ว แล=ว อบจ.ก็ไม@ได=ทําอะไรเลย 
ผมก็มีความคิดและคุยกันว@า ถ=าอย@างง้ัน ทุกอย@างสํารวจดูว@าอะไรเปOนของ 
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อบจ. แล=วก็ให=เขาโอนทะเบียนมาให=หมด ไม@ต=องขอทีละรายการ ทีละ
รายการ ก็ปรากฏว@ามีหลายอย@าง มีท้ังหอนาฬิกาอะไรท่ีมีปQญหากันอยู@นะ
ครับ แล=วนายกให=เจ=าหน=าท่ีมาผมเลย บอกนี้ทรัพย�สินท่ีเราอยู@ทะเบียนเรา
มีรายการนี้ ๆ ขอไปเลยเราก็ข้ีเกียจจะดูแล=วเพราะว@าไม@ได=ทําอะไรทะเบียน
ค=างอยู@เปล@า พอให=ไป ทําไปทํามา มันไม@ผ@านสักอย@างผ@านแต@เมรุ นะครับ  
นี้คือปQญหา เพราะฉะนั้น ท่ีท@าน สท.คํานวน ถามว@าถ=าตามหลักจริง ๆ แล=ว 
ถ=าเปOนทะเบียนของคนอ่ืนเทศบาลไม@สามารถดําเนินการได= ถ=าเขาไม@
อนุญาตเหมือนกับทําการนอกเขตนะครับ ก็กราบเรียนอย@างนั้นครับ ปQญหา
จริง ๆ อยู@ท่ีว@าเม่ือไรผู=ว@าฯ มอบ อบจ.เซ็นรับ เราเข=าสภาอนุมัติโอนไปให=
ท้ังหมดเลย ผมก็ร=อนใจอยู@นะครับ เพราะว@าเราก็ยังไม@พ=นตรงนี้ ถามทีไร 
ถามจังหวัด ถาม ผอ.สมหวัง ดู ผมว@าสัก 10 ครั้งได= ทําหนังสือโต=กันไปโต=
กันมาก็ยังไม@จบ นั้นคือปQญหาท่ีเราทําอะไรไม@ได= แต@ในทางพฤตินัย ขณะนี้ 
อบจ.เข=าไปดูแลหมดแล=วทุกอย@าง ยกเว=น สระว@ายน้ํากับสนามมวยท่ีเรา
ไม@ให=เขาดูแล เพราะเปOนทรัพย�สินของเรา จะโอนให=ก็ต@อเม่ือได=รับอนุมัติ
จากสภาแห@งนี้แล=วก็เขาเซ็นรับส@วนอ่ืน ๆ ของเราไปท้ังหมด ยกเว=น สระ
ว@ายน้ํากับสนามมวย เม่ือเขาเซ็นรับเราก็ต=องมาเข=าสภาอีกทีหนึ่งว@า สระ
ว@ายน้ํา สนามมวย เราจะให=เขาไปหรือไม@ ถ=าให= ถ=าอนุมัติก็โอนไปเลย ถ=า
ไม@ให=ก็ยังอยู@ 2 อย@าง นะครับ ขอบกราบเรียนครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณมากครับ ข=อกฎหมายราชการนี้ยุ@งยากท่ีสุดเลย เหนื่อย ๆ  
ประธานสภาเทศบาล ใครมีอะไรอีกม้ัยครับในเรื่องอ่ืน ๆ เชิญท@านเลขาประสิทธิ์ ครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมทราบว@าท@านนายกได=  
เลขานุการสภาเทศบาล แต@งต้ังท@านรองนายกเพ่ิม 2 ตําแหน@ง นะครับ ท่ีนี้ผมอยากขอความกรุณา

ท@านประธานแนะนําให=พวกเราได=รู=จักเพราะเรายังไม@รู=จักครับ และก็แต@ละ
ท@านนั้นรับผิดชอบในกองหรือสํานักงานใดบ=างครับ ครับท@านประธานครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอเรียนเชิญท@าน 2 ท@านปรากฏตัวหน=าเวทีหน@อยได=ม้ัยครับ ท@าน 
ประธานสภาเทศบาล ไสวไปไหนแล=วล@ะครับ อยู@แต@ท@านสมเธียร คนเดียวท@านไม@รู=จักหรือครับ  

ผมรู=จักนะครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ;พิศาล  คือรู=จักเปOนการส@วนตัวแต@ว@าตําแหน@งรองนายกนี้ยังไม@มีรู=จักครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เชิญท@านรองพงศ�สินธุ�  แนะนําหน@อย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพงศ;สินธุ;  เสนพงศ;  ท@านประธานครับ คือท@านรองไสวติดภารกิจท่ีประชุมหัวหน=าส@วน 
รองนายกเทศมนตรี ราชการท่ีจังหวัดครับ แทนท@านนายก เด๋ียวผมแนะนําท@านรองสมเธียร 

ครับ  



�� 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมเธียร  ภู5สันติสัมพันธ;  ครับ สวัสดีครับ ท@านประธานท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกท@าน  
รองนายกเทศมนตรี ผมสมเธียร  ภู@สันติสัมพันธ� ท@านนายกแต@งต้ังให=ผมดูแลสํานักการช@าง และ

สํานักการประปา ครับ ขอบพระคุณมากครับทุกท@าน 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย;  ขอบคุณมากครับ มีอะไรใช=ได=สั่งได=นะครับ เพราะท@านรับผิดชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ด=านนี้โดยตรงอยู@ ผมใช=บริการท@านบ@อย มีผู=ใดจะอภิปรายอะไรอีกม้ัยครับ 

เรื่องอ่ืน ๆ ไม@มีแล=วนะครับ นี้ก็เท่ียงกว@าบ@ายโมงแล=ว ผมปNดประชุม ผมขอ
ปNดประชุม ขอบคุณทุกท@านท่ีมาประชุมกันด=วยอารมณ�ดีครับ อารมณ�ไม@
เสียเลย เชิญครับ 

 
ป8ดประชุม 13.05นาฬิกา 
 


