
๑ 
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจําป� พ.ศ. 2560 

วันอังคารท่ี 29 สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. 
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. นายธีระวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�  สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายปรานม  รวมพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายภูริทัต  รัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวิฑูรย�  หัสภาคย�   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายวัชระ  อินทรมุสิก  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. พันโทวิชัย  กัลยาพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล  
17. นายสุธรรม  ทองมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายอาวุธ  สุขันทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  
20. นายเอกรินทร�  รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

ผู,ไม3มาประชุม 
1. นายพิชัย  ลี้วรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล(ลากิจ) 
2. นางสาวอมรรัตน�  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล (ขาด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

ผู,เข,าร3วมประชุม 
 ผู,บริหารเทศบาล 

1. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

2. นายไสว  เขียวจันทร�   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสมเธียร  ภู@สันติสัมพันธ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายมนัส  พงศ�ยี่หลAา   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายธํารงค�  แรกคํานวน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายขจรเกียรต์ิ  แกAวทองคํา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
7. นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
8. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ�   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

  

หัวหน,าส3วนราชการและเจ,าหน,าท่ีผู,ท่ีเก่ียวข,อง 
1. นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ�  ผูAอํานวยการสํานักการศึกษา 
5. นางวชิรา  ยุพการนนท�  ผูAอํานวยการสํานักการคลัง 
6. นายยงยุทธ  เหล@าเจริญเกียรติ  รักษาราชการแทน หัวหนAาสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นางนิรมล  ช@อผูก   จพง.ชํานาญงาน 
9. นางสาววันดี  ตําแอ   ผูAจัดการสถานธนานุบาล 
10. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผูAอํานวยการส@วนควบคุมการก@อสรAางฯ 
11. นายมนชัย  บุตรมะรัถยา  ผูAอํานวยการส@วนการผลิต 
12. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หัวหนAาฝHายรักษาความสงบ 
13. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหนAาฝHายอํานวยการ 
14. นายสุชาติ  เชาว�ชะตา  รก.หัวหนAาฝHายปIองกันฯ 
15. นางเกศวรินทร�  บุญมูสิก  หัวหนAาฝHายสังคมสงเคราะห� 
16. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
17. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์   นิติกรชํานาญการ 
18. นางสาวรุ@งฤดี  จันทร�ปรีดา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
19. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
20. นางชะอAอน  สมเชื้อ   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
21. นายสหัส  พรหมแกAว   เจAาพนักงานปIองกันฯ 
22. นายพัชรากร  ขุนทอง  เจAาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
23. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
24. นางสาวสุทิดา  จันทวาศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
25. นางสาวธนกมล  นิตย�วิมล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
26. นางสาวกิตติยา  ระหังภัย  นักวิเคราะห�นโยบายแลแผนปฏิบัติการ 
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27. นางสาวปทัฏฐาน  เกตุขาว  นักวิเคราะห�นโยบายแลแผนชํานาญการ 
28. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
29. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจAาหนAาท่ีธุรการ 
30. นางระพีพรรณ  ดีเส็ง   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
31. นางกรองทอง  จุลสัตย�  จพง.ทะเบียนชํานาญงาน 
32. นางสาวธนันฎา  จิระพิบูลย�พันธ� งานบัตร 
33. นางวิภาดา  หนูสุวรรณ  งานทะเบียน 
34. นางสาวอุราพร  เกิดมีทรัพย�  งานทะเบียน 
35. นางลัดดาวัลย�  เชื้อชมสุข  งานทะเบียน 
36. นางสมจิตร�  มาศพงศ�   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
37. นางสาวนภัสสร  สําแดงสาร  ผูAรับจAางเหมาบริการ 
38. นางสาวสุดา เสมอสา   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
39. นางสาวกรกนก  คลAายจินดา  เจAาหนAาท่ีธุรการ 

 
เป6ดประชุมเวลา  10.00 น. 

นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เลขานุการสภาเทศบาล คณะผูAบริหารเทศบาล  ท@านสมาชิกสภาเทศบาล และผูAเขAาร@วมประชุมสภา

เทศบาล ทุ กท@ า นค รั บ  วั น นี้ เ ปO น ก า รป ร ะชุ ม ส ภ า เทศบาล นคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 
วันท่ี 29 สิงหาคม  2560 ซ่ึงขณะนี้จํานวนสมาชิกมาครบองค�ประชุมแลAว 
18 คน ยังไม@มา 4 คน ขอกราบเรียนเชิญท@านประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ไดAจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต@อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เรียนท@านนายกเทศมนตรี  ผูAบริหารทุกท@าน สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ผูAทรงเกียรติทุกท@าน และผูAเขAาร@วมประชุมทุกท@าน วันนี้เปOนการประชุมสภา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 
2560 สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค�ประชุม กระผมจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเปOนลําดับต@อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
  

1. เรื่อง  การขอใชAท่ีดินและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณะประโยชน�แปลง       
“ดอนหัวเล” 
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ท่ี นศ 52005/06381     สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
       ถนนราชดําเนิน  ตําบลคลัง  นศ 8000 

     21  สิงหาคม  2560 

เรื่อง  การขอใชAและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�แปลง  “ดอนหัวเล” 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สิ่งท่ีส@งมาดAวย  1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน  1  ชุด 
          2. สําเนาหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง   จํานวน  1  ชุด 
          3. แผนผังท่ีดินสาธารณประโยชน�แปลง “ดอนหัวเล”  จํานวน  1  ฉบับ 
          4. รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส@วนตําบลนาเคียน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปP 
2560  

  ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค�ขอใชAและขอถอนสภาพท่ีดิน
สาธารณประโยชน�แปลง “ดอนหัวเล” ซ่ึงท่ีดินดังกล@าวต้ังอยู@ หมู@ท่ี 2 ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตามหนังสือสําคัญสําหรับทางหลวง เลขท่ี 17226 ท่ีดินเลขท่ี 49 ซ่ึงต้ังอยู@บริเวณดAานทิศ
เหนือของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ@งท@าลาด) ซ่ึงปWจจุบันยังมิไดAมีหน@วยงานใดขอใชAท่ีดินดังกล@าว 
เทศบาลฯ มีความจําเปOนตAองใชAสถานท่ีดังกล@าวดําเนินโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และกิจการอ่ืน 

  ซ่ึงเรื่องดังกล@าวไดAนําเขAาท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําปP  พ.ศ.  2560 เ ม่ือวันจันทร� ท่ี  29 พฤษภาคม 2560 ณ หAองประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) โดยมติท่ีประชุม เห็นชอบ จํานวน  22 เสียง และไดAส@งมติดังกล@าวไปยังองค�การ
บริหารส@วนตําบลนาเคียน เม่ือวันท่ี 1  มิถุนายน  2560 องค�การบริหารส@วนตําบลนาเคียนไดAนําเรื่อง
ดังกล@าวเขAาประชุมสภาองค�การบริหารส@วนตําบลนาเคียน เม่ือวันท่ี 27  กรกฎาคม  2560 ณ หAองประชุม
สภาองค�การบริหารส@วนตําบลนาเคียน มติท่ีประชุมเห็นชอบ โดยมีความเห็นชอบใหAเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ขอใชAและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน�แปลง “ดอนหัวเล” เพ่ือจัดสรAางโรงงานกําจัด
ขยะมูลฝอย จํานวน  15 เสียง งดออกเสียงจํานวน  2 เสียง  

  จึงเรียนท@านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือโปรดทราบและแจAงสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เพ่ือทราบต@อไป 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 
     (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
    รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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2. มอบหมายญัตตินายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติต@างๆ แทนนายกเทศมนตรี  
 

ท่ี นศ 52001/06535     สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
       ถนนราชดําเนิน  ตําบลคลัง  นศ 8000 

     25  สิงหาคม  2560 

เรื่อง  ขอมอบหมายใหAเลขานุการนายกเทศมนตรี นําเสนอญัตติต@างๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 
 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อAางถึง  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP 
พ.ศ.2560 

  ตามท่ีประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดAกําหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 ในวันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560  
เวลา 10.00 น. ณ หAองประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 ดังความละเอียด         
แจAงแลAว นั้น 

  ขAาพเจAา จึงขอมอบหมายใหAนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี 
นําเสนอญัตติต@างๆ แทนนายกเทศมนตรี ในญัตติระเบียบวาระท่ี 7 ต้ังแต@ 7.1 ถึงญัตติ 7.4 แทน
นายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ.
2560 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
                (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
     รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

- ไม3มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู,ถาม 
- ไม3มี  

 



๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท,องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล,ว 

- ไม@มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปBนกรรมการพัฒนาเทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราช 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ใหAสมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทAองถ่ิน ตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาของตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส@วน
ทAองถ่ิน พ.ศ. 2548  

   คณะกรรมการพัฒนาทAองถ่ินท่ีมาจากสมาชิกสภาทAองถ่ินชุดเดิม     
 จะครบวาระสองปP ในวันท่ี 26  สิงหาคม  2560 ชุดเดิมประกอบดAวย

สมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้ 
1. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�   
2. นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 
3. นายปรานม  รวมพงศ� 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส@วนทAองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 1 องค�กรจัดทําแผนพัฒนา ขAอ 8               
ใหAผูAบริหารทAองถ่ินแต@งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทAองถ่ิน ประกอบดAวย  
(3) สมาชิกสภาทAองถ่ินท่ีสภาทAองถ่ินคัดเลือก จํานวน  3 คน เปOน
กรรมการพัฒนาทAองถ่ิน ใหAมีวาระอยู@ในตําแหน@งคราวละ  2 ปP 

  ใหAสภาเทศบาล คัดเลือกคณะกรรมการท่ีมาจากสมาชิกสภา
เทศบาลชุดใหม@ใหAอยู@ในวาระสองปPใหAเสนอทีละคน ท@านใดจะเสนอ             
ขอไดAโปรดยกมือข้ึนครับ เชิญท@านรองวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล ครับ 

 
นายวิฑูรย9  อิสสระพิทักษ9กุล   กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ก@อนอ่ืนผมใคร@ขอเรียน

สอบถามท@านประธานผ@านไปยังฝHายบริหารว@าองค�ประกอบของกรรมการ
พัฒนาประกอบดAวยใคร และจํานวนเท@าไหร@ และคณะกรรมการชุดนี้มีใคร
เปOนประธาน และใครเปOนตําแหน@งเลขานุการครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญท@านนายกเปOนผูAตอบครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



๗ 
 

นายพงศ9สินธุ9  เสนพงศ9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผมพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครนครศรีธรรมราช รายชื่อผมมอบ ผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาครับ คําสั่งอยู@ดAานล@างขอใหAไปเอาสักครู@ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือใหAไดAขAอมูลท่ีถูกตAองครับ เนื่องจากมีอยู@หลายส@วนท่ีเปOนกรรมการ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านวิฑูรย� รอสักครู@ครับ เพราะมีหลายส@วนท่ีเปOนกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญผอ.สุรีวรรณ 
 
นางสุรีวรรณ  สาสนานนท9   เรียนท@านประธานสภา ท@านผูAบริหารและสมาชิกสภา 
ผอ.กองวิชากรและแผนงาน เทศบาล  ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน  พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค�กร
จัดทําแผน  ขAอ 7 องค�กรจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน 
ประกอบดAวย  

(1) คณะกรรมการพัฒนาทAองถ่ิน 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทAองถ่ิน 

ขAอ 8 ใหAผูAบริหารทAองถ่ินแต@งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทAองถ่ิน ประกอบดAวย 
(1) ผูAบริหารทAองถ่ิน      ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค�กรปกครองส@วนทAองถ่ินนั้นทุกคน   กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาทAองถ่ินท่ีสภาคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
(4) ผูAทรงคุณวุฒิท่ีผูAบริหารทAองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
(5) ผูAแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ท่ีผูAบริหารทAองถ่ินคัดเลือกจํานวนไม@นAอยกว@าสามคน   กรรมการ 
(6) ผูAแทนประชาคมทAองถ่ินท่ีประชาคมทAองถ่ิน 

คัดเลือกจํานวนไม@นAอยกว@าสามคนแต@ไม@เกินหกคน   กรรมการ 
(7) ปลัดองค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน      กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหนAาส@วนการบริหารท่ีมีหนAาท่ีจัดทําแผน      ผูAช@วยเลขานุการ 
 

กรรมการตามขAอ 8 (3) (4) (5) และ (6) ใหAมีวาระอยู@ในตําแหน@งคราวละสองปP และอาจไดAรับ
การคัดเลือกอีกไดA 

 
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตามคําสั่งเดิมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 
 
 
 



๘ 
 

 
 คําสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ท่ี 01347/2558  
เรื่อง แต@งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
เพ่ือปฏิบัติใหAเปOนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว@าดAวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร

ปกครองส@วนทAองถ่ิน พ.ศ.2548 ขAอ 8 เห็นสมควรแต@งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประกอบดAวย 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ 
2. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
3. นางฮูวัยดีย_ะ  พิศสุวรรณ อุเซ็ง รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
4. นายมนัส  พงศ�ยี่หลAา รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
5. นายเดชสิทธิ์  ลี่ดํารงวัฒนากุล รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
6. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
7. นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
8. นายปรานม  รวมพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
9. นายวิชัย   คัมภีรปรีชา โยธาธิการและผังเมืองนครศรี 

ผูAทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นายอมร   วงศ�วรรณ ทAองถ่ินจังหวันครศรีธรรมราช 

ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
11. นายอาญัติ  บํารุงวงศ� ผอ.สํานักศิลปากรท่ี 14 นครศรีฯ 

ผูAทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายพิชัย  พันธุ�อร@าม ผจก.การประปาส@วนภูมิภาค 

สาขานครศรีธรรมราช ผูAแทนรัฐวิสาหกิจ 
    กรรมการ 

13. นายภิญโญ  ภู@  ผจก.ไฟฟIาส@วนภูมิภาค นครศรีฯ  
ผูAแทนรัฐวิสาหกิจ   กรรมการ 

14. นายทวีเดช  วงศ�ศุภชาติ ผจก.สํานักงานบริการลูกคAา กสท. 
นครศรีธรรมราช ผูAแทนรัฐวิสาหกิจ 
    กรรมการ 

15. นายเวียง  ปราบปWญจะ ประธานคณะกรรมการชุมชน กรรมการ 
ตลาดหัวอิฐ ผูAแทนประชาคมเมือง 

16. นายสุชาติ  สุขเกษม  ประธานคณะกรรมการชุมชน กรรมการ 
มุมปIอม ผูAแทนประชาคมเมือง 

17. นางกมลทิพย�  แกAวพรรณราย ประธานคณะกรรมการ  กรรมการ 
ชุมชนชุมแสง ผูAแทนประชาคมเมือง 

18. นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาล   กรรมการ 
      และเลขานุการ 

19. นางสุรีวรรณ  สาสนานานนท� ผูAอํานวยการกองวิชาการฯ     กรรมการและ 
     ผูAช@วยเลขานุการ 



๙ 
 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เยอะนะครับ 19 คน ชุดใหม@ก็คงมี 19 คนอีกนั่นแหละ 
ประธานสภาเทศบาล หลายหัวดีกว@าหัวเดียวท@านรองวิฑูรย� มีขAอสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก

หรือไม@ เชิญครับ 
 
นายวิฑูรย9  อิสระพิทักษ9กุล  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมวิฑูรย� อิสระพิทักษ�กุล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกต้ังท่ี 3 ขอบคุณท่ี

ไดAใหAความกระจ@างแจAง และไดAรูAว@าองค�ประกอบของกรรมการมีใครบAาง        
ซ่ึงมีส@วนสําคัญในการพัฒนาเทศบาล เพ่ือท่ีจะบรรจุเขAาแผนพัฒนาของ
เทศบาลต@อไป ท@านประธานครับในขณะนี้ ซ่ึงเปOนการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 ตามระเบียบแลAวบุคคลท่ีจะเขAา
มาในท่ีนี้ไดA ตAองเปOนบุคคลท่ีไดAรับอนุญาตจากท@านประธานสภาครับ แต@
ในขณะนี้การประชุมซ่ึงเปOนสิ่งสําคัญของเทศบาล มีการถ@ายรูป ไดAมี
บุคคลภายนอกเขAามาวุ@นวาย ซ่ึงไม@อยู@ในระเบียบการประชุม ผมขออนุญาต
ใหAท@านประธานสั่งใหAมีการประชุม อยู@ในระเบียบอย@างเคร@งครัดดAวยครับ  
ขอบคุณท@านประธานครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  อยู@ในระเบียบวาระอย@าเดินนะครับ  เขาทํางานท่ีนี่ แต@อย@าเดิน 
ประธานสภาเทศบาล วุ@นวายนะ ท@านวิฑูรย� ท@านเสนอใครครับ 
 
นายวิฑูรย9  อิสระพิทักษ9กุล  หามิไดAครับท@านประธานครับ ผมยังไม@ไดAมีโอกาสนําเสนอครับ  
รองประธานสภาเทศบาล   ขอใหAท@านประธานโปรดนําเขAาบรรจุเขAาในระเบียบวาระการประชุม และ 

ใหAมีผูAเสนอ เพ่ือมีผูAนําเสนอต@อไปครับ ผมยังไม@ไดAเสนอครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท@านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  พัฒนาเทศบาล เชิญครับ  เชิญท@านจักรพันธุ�  จันทร�เขียว ครับ 
 
นายจักรพันธุ9  จันทร9เขียว  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจักรพันธ�  จันทร�เขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ครับ ขอเสนอกรรมการพัฒนาเทศบาล  
    คนท่ี 1 นายประยูร จิระพิบูลย�พันธ� ครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  นายจักรพันธุ�  เสนอ  นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� 
ประธานสภาเทศบาล  ขอผูAรับรอง  2 คน 
     ผูAรับรองคนท่ี 1  นายอาวุธ  สุขันทอง 
     ผูAรับรองคนท่ี 2  นายสวาท  อรุณจิตร 

ผูAรับรองถูกตAองครับ  มีสมาชิกสภาท@านใดจะเสนอกรรมการคนท่ี 1      
อีกหรือไม@ครับ หากไม@มีเชิญเสนอรายชื่อกรรมการคนท่ี 2 ครับ 
 

นายจักรพันธุ9  จันทร9เขียว  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจักรพันธ�  จันทร�เขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ครับ ขอเสนอกรรมการพัฒนาเทศบาล  
    คนท่ี 2  นายชัยยันต�  บุญเทียม ครับ 



๑๐ 
 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว เสนอ  นายชัยยันต�  บุญเทียม 
ประธานสภาเทศบาล  ขอผูAรับรอง  2 คน 
     ผูAรับรองคนท่ี 1  นายฉัตรชัย  พรมพัตร 
     ผูAรับรองคนท่ี 2  นายธีระวัฒน�  คงสําราญ 

ผูAรับรองถูกตAองครับ  มีสมาชิกสภาท@านใดจะเสนอกรรมการคนท่ี 2      
อีกหรือไม@ครับ หากไม@มีเชิญเสนอรายชื่อกรรมการคนท่ี 3 ครับ 
 

นายจักรพันธุ9  จันทร9เขียว  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายจักรพันธ�  จันทร�เขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ครับ ขอเสนอกรรมการพัฒนาเทศบาล  
    คนท่ี 3  นายภูริทัต  รัตนพาหุ ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว เสนอ  ภูริทัต  รัตนพาหุ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอผูAรับรอง  2 คน 
     ผูAรับรองคนท่ี 1  นายวิฑูรย�  หัสภาคย� 
     ผูAรับรองคนท่ี 2  นายสรพงษ�  คงสําราญ 

ผูAรับรองถูกตAองครับ  มีสมาชิกสภาท@านใดจะเสนอกรรมการคนท่ี 3      
อีกหรือไม@ครับ  

   
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปOนอันว@าท้ัง 3 ท@าน ไดAเปOนกรรมการพัฒนาเทศบาลนะครับ  
ประธานเทศบาล   มีอายุ 3 ปP แต@อาจจะไม@ถึงนะครับ เพราะจะมีเลือกต้ังใหม@เสียก@อน  

เปOนอันว@าเราไดAกรรมการโดยไม@ตAองมีการแข@งขันนะครับ 
1. นายประยูร   จิระพิบูลย�พันธ� 
2. นายชัยยันต�    บุญเทียม 
3. นายภูริทัต    รัตนพาหุ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องขอรับความเห็นชอบร3างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป�

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระ 2  และ วาระ 3) 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยขAอบังคับการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล ทAองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขAอ 45 

วรรคสาม  “ญัตติร@างขAอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม@ไดA และในการพิจารณาวาระท่ีสองใหAกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติไวAไม@นAอยกว@ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต@สภาทAองถ่ินมีมติรับหลักการแห@งร@าง
ขAอบัญญัติงบประมาณนั้น” 

  สภาเทศบาล ไดAกําหนดแปรญัตติ 4 วัน นับแต@วันท่ีสภารับ
หลักการเม่ือวันอังคารท่ี 15  สิงหาคม 2560 จนถึงวันเสาร� ท่ี 19 
สิงหาคม 2560 และคณกรรมแปรญัตติไดAประชุมแปรญัตติเม่ือวันอังคารท่ี  
22 สิงหาคม 2560 

ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ 



๑๑ 
 

นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอ 

ขอมอบหมายใหAนายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
แถลงต@อประธานสภาครับ ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญท@านจักรพันธุ�  จันทร�เขียว ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายจักรพันธุ9  จันทร9เขียว  เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว  สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงต@อประธานสภา 

     ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดAมีมติในคราวประชุม 
 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปP พ.ศ.

2560 วันอังคารท่ี 15 สิงหาคม 2560 ใหAมีการเสนอคําแปรญัตติร@าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ@าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2561  นับแต@
สภามีมติรับหลักการในวันพุธท่ี 16 สิงหาคม 2560 จนถึงวันเสาร�ท่ี 19 
สิงหาคม 2560  รวมเวลา 4 วัน นั้น 

            คณะกรรมการแปรญัตติร@างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ@าย
ประจําปPงบประมาณ  พ.ศ. 2561 สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูAบริหาร 
และหัวหนAาส@วนราชการ ไดAมาประชุมครบองค�ประชุม และสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้  

             คณะกรรมการแปรญัตติไดA ทําการตรวจร@ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ@ายประจําปP งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้ังแต@ในส@วนท่ี    
1 – ส@วนท่ี 3 และประมาณการก@อสรAาง ร@างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดถูกตAอง ประหยัด 
รอบคอบ และชอบดAวยระเบียบทุกประการ 

การแปรญัตติร@างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ@าย ประจําปP
งบประมาณ พ.ศ.2561  ปรากฏว@าไม@มีสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดยื่น     
คําขอแปรญัตติ 

    จึงมีมติให,คงไว,ตามร3างเทศบัญญัติเดิมทุกประการ  ขอบคุณครับ 

 
 
 
 



๑๒ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอคุณท@านจักรพันธุ�  จันทร�เขียว ครับ ในข้ันตอนต@อไป ขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติเห็นชอบข้ันแปรญัตติ วาระ  2  (ท้ังฉบับ) ท3านสมาชิกสภา

เทศบาลท3านใดเห็นชอบในข้ันตอนการแปรญัตติวาระ 2 กรุณายกมือข้ึน
ครับ 

นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  19  เสียง  ครับ 
 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในข้ันตอนการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านเลขาเชิญทางนี้หน@อยครับ  สท.เรามี 20 คน หายไปไหนคน 
ประธานสภาเทศบาล  หนึ่ง  
 

นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ท@านประธานจะใหAทบทวนหรือไม@ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ทบทวนมติอีกสักครั้งนะครับ ผมแปลกใจว@าหายไปไหนคนหนึ่ง 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติเห็นชอบข้ันแปรญัตติ วาระ  2  (ท้ังฉบับ) ท3านสมาชิกสภาท3าน

สมาชิกสภาเทศบาลท3านใดเห็นชอบในข้ันตอนการแปรญัตติวาระ 2 
กรุณายกมือข้ึนครับ 

นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  20  เสียง  ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในข้ันตอนการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือครับ 
 



๑๓ 
 

นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ครบนะครับไม@มีใครหลับอยู@ เปOนอันว@าสภาเห็นชอบในข้ันตอน 
ประธานสภาเทศบาล ในข้ันตอนการแปรญัตติ เห็นชอบ 20 เสียง ไม@เห็นชอบไม@มี งดออกเสียง

ไม@มี  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ในข้ันตอนต@อไป ผมจะขอมติขอรับความเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล วาระ  3  (ท้ังฉบับ) ท3านสมาชิกสภาเทศบาลท3านใดเห็นชอบให,ตราเปBน

เทศบัญญัติ กรุณายกมือข้ึนครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  20 เสียง  ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบใหAตราเปOนเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือครับ 
 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปOนอันว@าสภาไดAผ@านความเห็นชอบอนุมัติ เปOนเอกฉันท� จํานวน 20  
ประธานสภาเทศบาล  เสียง สภานี้มีมติเห็นชอบให,ตราเปBนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม3 

ญัตติ ท่ี 7.1  ขอเสนอญัตติเรื่ อง ขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจ@ายเงิน
งบประมาณรายจ@ายคAางจ@าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปจ@ายใน
ปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปOนเงิน 1,724,000.- บาท (สํานักการคลัง) 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เรียนเชิญ ท@านเอกรินทร�เลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายเอกรินทร9  ระเบียบโอษฐ9  ขอบคุณครับท@านประธานครับ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท@านสมาชิกผูAทรงเกียรติทุกท@าน กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไดAรับมอบหมายจากนาย
พงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
ใหAแถลงญัตติต@อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต@อไปนี้ครับ 

 
ญัตต ิ

สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

21  สิงหาคม  2560 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ@ายเงินงบประมาณรายจ@ายคAางจ@าย  ประจําปPงบประมาณ          
 พ.ศ.2560   ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ.2561 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ขAาพเจAาขอเสนอญัตติ   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ@ายเงินงบประมาณรายจ@ายคAางจ@าย  
ประจําปP งบประมาณ พ.ศ.2560   ท่ียังมิไดAเบิกจ@ายเงินตามสัญญาจAาง ไปจ@ายในปPงบประมาณ  พ.ศ.2561  
ของสํานักปลัดเทศบาล  หมวดค@าท่ีดินและสิ่งก@อสรAาง  ประเภทค@าก@อสรAางอาคารสถานีดับเพลิงย@อย  โดยทํา
การก@อสรAางอาคาร ค.ส.ล.โครงหลังคาเหล็ก  บริเวณสี่แยกเบญจมราชูทิศ  ถนนกะโรมฝWeงเขAาเมืองฯ  เปOนเงิน 
1,724,000.- บาท (หนึ่งลAานเจ็ดแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถAวน)   

  เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดAจัดจAางก@อสรAางอาคารสถานีดับเพลิงย@อยเสร็จ
เรียบรAอยแลAว อยู@ระหว@างผูAรับจAางดําเนินการตามสัญญาจAาง ซ่ึงจะสิ้นสุดสัญญาจAางในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2560 จึงมีความจําเปOนตAองขยายเวลาเบิกจ@ายเงินออกไปอีก 6 เดือน  (มีนาคม 2561) 

ดังนั้น   จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ@ายเงินงบประมาณรายจ@ายคAางจ@ายประจําปPงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ท่ียังมิไดAเบิกจ@ายเงินตามสัญญาจAาง ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค@าท่ีดินและ
สิ่งก@อสรAาง   จํานวน  1 รายการ   เปOนเงิน  1,724,000.-  บาท  (หนึ่งลAานเจ็ดแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถAวน)   

 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการรับเงิน  การเบิกจ@ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงินขององค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน พ.ศ.2547  และท่ีแกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2548  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558   หมวด 5  การกันเงิน  ขAอ 57  “กรณีท่ีองค�กรปกครอง



๑๕ 
 

ส@วนทAองถ่ินไดAก@อหนี้ผูกพันไวAก@อนสิ้นปP  โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจAาง หรือการเช@าทรัพย�สิน  ถAาเห็นว@าการเบิกเงินไป
ชําระหนี้ผูกพันไม@ทันสิ้นปP  ใหAผูAบริหารทAองถ่ินอนุมัติใหAกันเงินไวAเบิกในปPถัดไปไดAอีกไม@เกินระยะเวลาหนึ่งปP 

 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม@แลAวเสร็จ  ใหAขอขยายเวลาเบิกจ@ายเงินต@อสภาทAองถ่ินไดAอีก
ไม@เกินหกเดือน” 

 ขอไดAโปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต@อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณท@านเลขาเอกรินทร�ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ท@านใดประสงค�จะอภิปรายกรุณายกมือครับ  มีหรือไม@ครับ เชิญท@านรอง
ประธานวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล ครับ 

นายวิฑูรย9  อิสระพิทักษ9กุล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3  ตามญัตติท่ีท@านรักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีท@านพงศสินธุ� ไดAเสนอมาเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการเบิก
จ@ายเงินงบประมาณรายจ@ายคAางจ@าย ในเรื่องของการก@อสรAางสถานี            
ดับเพลิงย@อย ในส@วนตัวของกระผมแลAว กระผมเห็นดAวย จริงๆแลAว น@าจะ
ขยายไปในทุกๆ เขต  เพ่ือจะไดAช@วยเหลือพ่ีนAองประชาชนในทุกๆ ใหAความ
ช@วยเหลือในทุกๆเขต เม่ือเกิดเหตุเภทภัยในทุกพ้ืนท่ี ท่ีจะทําใหAมีการ
ช@วยเหลือไดAอย@างทันเหตุการณ� แต@สิ่งท่ีเปOนห@วงคือการบริหารจัดการ 
ในขณะนี้ ท่ีนําเสนอมาคือบริเวณสี่แยกเบญมราชูทิศ ถนนกะโรมฝWeงเขAา
เมืองฯ ขอเรียนฝากท@านประธานสภาไปยังฝHายบริหารว@า กรุณาชี้แจงว@า 
เม่ือท@านดําเนินการเสร็จแลAวท@านจะบริหารจัดการอย@างไร มีเจAาหนAาท่ี
ประจําการก่ีราย และมีอุปกรณ�เครื่องไมAเครื่องมือ รถดับเพลิง จํานวน
เท@าไหร@ จะบริหารจัดการอย@างไร ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายพงศ9สินธุ9  เสนพงศ9   ขอบคุณครับท@านประธาน เรียนท@านประธานสภาทุกท@านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผมพงศ�สินธุ�   เสนพงศ�   รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอมอบหมายใหAท@านยงยุทธ              
เหล@าเจริญเกียรติ รักษาราชการแทนหัวหนAาสํานักปลัดเทศบาลเปOนผูAตอบ 

 



๑๖ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9    เชิญท@านยงยุทธ ตอบครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายยงยุทธ  เหล3าเจริญเกียรติ    เรียนท@านประธานสภา ท@านผูAบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
รก.หัวหน,าสํานักปลัดเทศบาล และผูAเขAาร@วมประชุม สถานีดับเพลิงย@อยสี่แยกเบญจม ในงบประมาณปP

พ.ศ. 2561 ไดAเตรียมเจAาหนAาท่ีไวA 30 นาย จัดเปOนกะๆ ละ 15 คน และ
ไดAเตรียมรถจํานวน 2 คัน รถน้ําคันใหญ@ 1 คัน รถกระบะคันเล็กหนึ่งคัน       
ไดAเพ่ิมงบประมาณไวAในปP พ.ศ.2561 งานธุรการใชAรวมท่ีเทศบาลท่ีเดียว 
ซ่ึงไดAเตรียมการไวAเรียบรAอยแลAวครับ ขอกราบเรียนครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9    ท@านวิฑูรย� มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม@ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย9  อิสระพิทักษ9กุล  ไม@มีอะไรครับ  ก็ขอชื่นชมท่ีฝHายบริหารเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9    ผมเห็นแลAวครับผมปWeนจักรยานผ@าน ผมติงนิดหนึ่งเรื่องปIาย 
ประธานสภาเทศบาล  บอกโครงการ ชาวบAานถามผมงบประมาณเท@าไหร@ ผมบอกลAานกว@า ตัวเลข 

ผมไม@แน@ใจ  เขาถามว@าทําอะไร ผมบอกสถานีดับเพลิง เขาบอกว@าทําไมไม@
บอกเขาบAาง ซ่ึงตAองใหAชาวบAานไดAรับทราบ ไดAรูAขAอมูลบAางนะครับ ผมผ@าน
ประจําผมปWeนจักรยาน ท@านเลขากฎหมายบังคับหรือไม@ครับ  
 

นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ตามระเบียบตAองมีครับ ปIายบอกโครงการ  
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9    ช@วยดําเนินการปIายบอกโครงการใหAเจAาของเงินเขาไดAรูAดAวยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฝากดAวยครับ ชาวบAานเขาจะว@าเราเงินของเขาดAวย และจะมีความโปรงใส

ในเรื่องของธรรมมาภิบาลดAวย เราไม@ไดAขโมยเงินเขามาใชA ท@านสมาชิกท@าน
ใดจะอภิปรายหรือไม@ครับ เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� 

 
นายวิฑูรย9  หัสภาคย9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเรื่อง

ของศูนย�ดับเพลิงย@อยในเขตสี่ ก็ถือว@าเปOนแนวคิดตAนๆ ของทีม ต้ังแต@
เริ่มตAนท่ีเราเขAามาเทศบาล ก็นําเสนอในเรื่องของศูนย�บรรเทาสาธารณภัย
ในแต@ละเขต ก็เรียกว@ากระจายอยู@สี่มุมเมืองในทุกๆ เขต เพ่ือใหAเกิดความ
คล@องตัวในการบริหารจัดการ ผมเองก็ผลักดันโครงการนี้มาโดยตลอด  
ตอนนี้โครงการก็ไดAดําเนินการก@อสรAางแลAว  แต@จะเปOนห@วงในเรื่องของส@วน
ราชการพอไปอยู@แลAวก็จะเกิดความรกรุงรัง เพราะฉะนั้นแลAวตรงนั้นเปOน
ประตูเมือง ผมเลยมีความกังวลอยู@นิดหนึ่ง แต@ก็ถือว@าเปOนพิกัดท่ีมีความ
เหมาะสม ทีแรกผมคิดว@ามันอยู@อยู@ติดถนนไปหรือไม@ พอเปOนอาคารเวลา  



๑๗ 
 

นายวิฑูรย9  หัสภาคย9 เรามองไปในสวนสาธารณะ มันจะขัดตาหรือไม@ ซ่ึงสวนสาธารณะจะเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล สวยงาม  ซ่ึงท@านรองมนัส ก็เอาใจใส@มาโดยตลอด แต@พอมีศูนย�เราก็ตAอง

ฝากในเรื่องของการใส@ใจของความสะอาด ความเรียบรAอย เพราะตรงนั้น
การใหAความช@วยเหลือ หรืออะไรมันจะคล@องตัว ทีแรกผมคิดว@าน@าจะถอย
หลังไปตรงสระน้ํา แต@ติดซอยเล็กๆ อยู@ไม@สะดวกท่ีจะเขAาออก ก็ถือว@าเปOน
พิกัดท่ีเหมาะสม แต@สิ่งท่ีอยากฝากต@อเนื่องไป ในเรื่องของการปIองกันไฟ
ไหมA คือเรื่อของการเพ่ิมจํานวนท@อธาร ในชุมชนใหAมากข้ึน ท@อธารหรือ   
ท@อแดง ขอใหAเปOนพิกัดท่ีสามารถมองเห็นไดAชัด  อย@างนAอยๆ นอกจากมี       
ท@อธารแลAวควรจะมีปIายบอกใหAชัดเจน พ้ืนท่ีในเขตสี่ส@วนใหญ@จะเปOน      
ปHาหญAาคงหญAาคาข้ึนอยู@ ไม@เกิดเหตุเราก็ไม@รูAว@ามีท@อธารอยู@ เพ่ิมท@อธาร
สําหรับซอยเล็กๆ และถAามีปIายบอกอาจจะช@วยไดAเยอะ เราจะไดAสํารวจไดA 
ถAาเปOนไปไดA เช@นในเขตสี่ มีสี่ทับหนึ่ง ทับสอง ทับสาม  ถึงสี่ทับเท@าไหร@ ทับ
หAาสิบหรือทับรAอย เราก็จะรูAว@าปริมาณท@อธารในเขตสี่มีจํานวนเท@าไหร@        
ก็ว@าไป เราจะไดAอุ@นใจ ม่ันใจว@าในเขตสี่มีก่ีท@อธาร จะไดAรูAว@ามีจํานวนเท@าไหร@ 
มีปIายบอกชัดเจน เวลาเราแจAงก็จะบอกว@าอยู@ใกลAท@อธารท่ี สี่ทับเท@าไหร@ก็ว@า
กันไป นี่เปOนแนวคิดท่ีอยากฝากฝHายบริหารไวAครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณท@าน สท.วิฑูรย� หัสภาคย� ฝากท@านนายกไวAดAวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท@านคํานวน  โสมนิล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  ผมนายคํานวน  โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ครับ เก่ียวกับการก@อสรAางสถานีดับเพลิงย@อยใน

เขตสี่ ผมเห็นดAวยครับ ผมเห็นว@าควรจะสรAางทุกเขตดAวยซํ้า แต@ท่ีผมจะ
อภิปราย ผมไม@ติดใจเรื่องเงิน เราจะสรAางงบประมาณเท@าไหร@ผมไม@ติดใจ 
อยากฝากฝากท@านประธานไปยังฝHายบริหาร ใหAช@วยเช็คถังดับเพลิงใน
ชุมชนต@างๆ ว@าน้ํายามีหรือไม@ หมดอายุหรือไม@ครับ เพราะเปOนการ
ช@วยเหลือบรรเทาเบ้ืองตAน ซ่ึงมีความจําเปOนครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ฝากท@านนายกช@วยกวดขันดAวยนะครับ มันจะมีเข็มบอกอยู@ เปOนสิ่ง 
ประธานสภาเทศบาล จําเปOน ผมเห็นควร มันมีอายุการใชAงาน ช@วยไดAเยอะครับ บางทีรถดับเพลิง

ไปตัวนั้นช@วยไดAครับ ไฟดับไปแลAว  ผมว@าเขต 1 น@าจะขอบAาง รถไปลําบาก 
ของท@านรถติด ผมลืมไปเพชรจริกมีแลAว ผมไม@ค@อยไปเขตท@านหรอกครับ 
รถติด มีผูAอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม@ครับ  

      ท@านใดประสงค�จะอภิปรายกรุณายกมือครับ  มีหรือไม@ครับ   
 เม่ือไม@มีสมาชิกสภาท@านใดจะ ประสงค�อภิปราย ผมขอปfดอภิปราย และจะ

ขอมติต@อท่ีประชุม เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ@ายเงินงบประมาณ
รายจ@ายคAางจ@าย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปจ@ายในปPงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เปOนเงิน 1,724,000.- บาท (สํานักการคลัง)  ท@านสมาชิก
สภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายกมือข้ึนครับ 



๑๘ 
 

นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  20  เสียง  ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปOนอันว@าในญัตติท่ี 7.1 นี้ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล  เปOนเอกฉันท� จํานวน 20 เสียง ครับ 
 

ญัตติท่ี 7.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปP
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ียังไม@ไดAก@อหนี้ผูกพันไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เปOนเงิน 10,218,000.- บาท (สํานักการช@าง) 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เรียนเชิญ ท@านเอกรินทร� เลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายเอกรินทร9  ระเบียบโอษฐ9  ขอบคุณครับท@านประธานครับ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท@านสมาชิกผูAทรงเกียรติทุกท@าน กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไดAรับมอบหมายจากนาย
พงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
ใหAแถลงญัตติต@อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต@อไปนี้ครับ 

 
ญัตต ิ

            สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

          21  สิงหาคม  2560 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ียังมิไดAก@อหนี้ 
ผูกพันไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



๑๙ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ขAาพเจAาขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560      
ท่ียังมิไดAก@อหนี้ผูAพัน ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักการช@าง หมวดค@าท่ีดินและสิ่งก@อสรAาง 
ประเภทค@าก@อสรAางสิ่งสาธารณูปโภค โดยทําการก@อสรAางปรับปรุงทางเทAาคอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนิน 
จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ เปOนเงิน 10,218,000.- บาท (สิบลAานสองแสนหนึ่ง
หม่ืนแปดพันบาทถAวน) 

  เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจําเปOนตAองจัดจAางก@อสรAางปรับปรุงทางเทAา
คอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ แต@ไม@สามารถก@อหนี้
ผูกพันและเบิกจ@ายไดAทันในปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ียังมิไดAก@อ
หนี้ผูกพัน ไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค@าท่ีดินและสิ่งก@อสรAาง จํานวน 1 รายการ เปOนเงิน 
10,218,000.- บาท (สิบลAานสองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถAวน) 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว@าดAวยการรับเงิน การเบิกจ@ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน พ.ศ.2547 แกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 การกันเงิน ขAอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ@ายหมวดค@าครุภัณฑ�
ท่ีดินและสิ่งก@อสรAาง ยังมิไดAก@อหนี้ผูกพัน แต@มีความจําเปOนจะตAองใชAเงินนั้นต@อไปอีก ใหAองค�กรปกครองส@วน
ทAองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต@อสภาทAองถ่ินไดAอีกไม@เกินระยะเวลาหนึ่งปP 
  ขอไดAโปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต@อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม@ครับ ผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอไดAโปรดยกมือครับ  เชิญท@านภูริทัต  ครับ  

นายภูริทัต  รัตนพาหุ  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท@านผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เขต 1กับญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ@ายประจําปP พ.ศ. 2560 ท่ียัง
ไม@ไดAก@อหนี้ผูกพันไปจ@ายในปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก@อสรAาง
ปรับปรุงทางเทAาคอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทาง
ทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ เปOนเงิน 10,218,000 บาท นั้น ผมเห็นดAวยครับ 
ถAาผมจําไม@ผิดจะเขAาสภาไปสองครั้ง ครั้งแรกก@อนท่ีจะเกิดอุทกภัยน้ําท@วมเรา 



๒๐ 
 

นายภูริทัต  รัตนพาหุ ต้ังงบประมาณไวAส@วนหนึ่งหลังจากเกิดอุทกภัยท่ัวท้ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สมาชิกสภาเทศบาล ทําใหAทางเทAามีสภาพชํารุดหนักกว@าเดิม  โครงสรAาง ท@อระบายน้ําชํารุด จึงขอ

เพ่ิมงบประมาณในการก@อสรAางอีกส@วนหนึ่ง เปOนสิบลAานดังกล@าว ท@านประธาน
ครับ ผมเห็นดAวยกับฝHายบริหารครับ แต@อยากฝากท@านประธานไปยังฝHาย
บริหารว@าในพ้ืนท่ีดังกล@าวมีประชาชนหนาแน@น และยังมีส@วนราชการอยู@หลาย
ท่ี อยากจะฝากว@า ถAาเราผ@านญัตตินี้ไปแลAว ก@อนท่ีเราจะดําเนินการ หากแบบ
แปลนเสร็จเรียบรAอยอยากจะใหAมีการติดปIายโครงการประชาสัมพันธ�ไวA
ล@วงหนAาก@อนท่ีจะมีการดําเนินการก@อสรAางครับ เพ่ือประชาสัมพันธ�ใหAท่ัวถึง 
ประชาชน ครัวเรือนหนาแน@น และส@วนราชการ เกรงว@าจะมีปWญหาอุปสรรคใน
การสัญจรของประชาชน โดยเฉพาะโรงเรียนของเทศบาลของเราก็สามโรง 
ศาลามีชัย สาธิตเพชรจริก และวัดทAาวโคตร ท้ังส@วนราชการอีกเยอะ เกรงว@าจะ
ไดAรับความเดือดรAอนในการท่ีเราจะสรAาง บอกใหAเขารูAล@วงหนAาสักนิดถAาเรามีแบบ 
 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ครับฝากไวAดAวยนะครับท@านผูAบริหาร ทําสองขAางใช@หรือไม@ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ความรูAเก่ียวกับคอนกรีตลายหน@อยครับ  เชิญ ผอ.จิตราครับ 

  

นางจิตรา  มะโนสงค9   เรียนท@านประธานสภา สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน  
รก.ผู,อํานวยการสํานักการช3าง จากโครงการคอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนินท่ีท@านผูAบริหารใหAปรับปรุง 

เนื่องจากโครงสรAางของทางเทAาไดAมีการชํารุดมาก เดิมทีจะใชAการแสตมปg
คอนกรีตแลAวนําไปวางในพ้ืนท่ี หมายถึงว@าการลงคอนกรีตแลAวปWhมลายลงใน
พ้ืนท่ี แต@ปรากฏว@า จากการวิเคราะห�และดูถึงปWญหาจึงไดAมีการทําโดยการ
ใชAคอนกรีตพิมพ�ลายสําเร็จนํามาวางในพ้ืนท่ี ซ่ึงตัวนี้จะมีการทําคันทางเทAา
ใหม@ โดยการทําเปOนคันดินดAานขAางใหม@ แลAวจะวางแผ@นคอนกรีตโดยเทลีน
ก@อน ซ่ึงเดิมทีจะเปOนทราย ขอบคุณครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  วันนั้นผมดูในเขมร เขาปWhมเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางจิตรา  มะโนสงค9   ขออนุญาตเพ่ิมเติม ท้ังสองฝWeงนะคะ แลAวก็เพ่ิมบริเวณหนAา 
ผู,อํานวยการสํานักการช3าง โรงพยาบาลมหาราช จะมีทางสําหรับคนพิการเพ่ิมข้ึนมาดAวย ขอบคุณมากค@ะ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านฝHาคนขายของไดAหรือครับหนAาโรงพยาบาล ไม@ใช@เรื่องง@าย 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ เชิญท@านสุภัค ครับ 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ9ขจร  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท@านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 

ครับท@านประธานสภาครับ มีขAอกังขาอยู@นิดหนึ่ง อยากฝากท@านประธานเรียน
ถามท@านฝHายบริหารว@า ขอบฟุตบาทเราทํา Slope หรือไม@ครับ ขอบคุณครับ 

 



๒๑ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ครับผมก็เคยเห็น SlopeแลAวรถจอดเต็มเลยครับ เชิญ ผอ.ตอบ 
ประธานสภาเทศบาล คําถามครับ 
 

  

นางจิตรา  มะโนสงค9   เรียนท@านประธานสภา สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน  
รก.ผู,อํานวยการสํานักการช3าง ขอนําเรียนว@าทางเทAาตัวนี้เราเนAนการใชAประโยชน�อย@างแทAจริง ทางเทAาก็คือ

ทางเทAา จะเวAนไวAในส@วนท่ีจําเปOนจริงๆ เช@นหนAาโรงพยาบาลค@ะ เราไม@มี 
Slope ใหAรถข้ึนไปจอดบนทางเทAาค@ะ ขอบคุณค@ะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณครับ เขตสี่ผมก็มีเยอะนะครับจอดบนทางเทAาขนาดถนน 
ประธานสภาเทศบาล กวAาง เชิญท@านคํานวน ครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต   2 ผมอยากสอบถามท@านประธานว@าเก่ียวกับเรื่อง

ทางเทAา ถAาเรามี Slope ไวAเช@นหนAาโรงพยาบาลจะสวยงาม ซ่ึงบางเทศบาล
ก็ใชAแลAวครับท@านประธานครับ แลAวผมอยากอภิปรายฝากท@านประธานว@าท่ี
ทางเทAายุบเพราะเราใชAทรายครับ อยากฝากกองช@างว@าถAาใหAดีช@วย
ตรวจสอบก@อนจะลงทราย หรือลงอะไรก็ตามใหAช@วยตรวจสอบความ
แข็งแรงเพราะถAาทรายไม@ยุบทางเทAาไม@แตกครับท@านประธาน รถข้ึนยังไงก็
ไม@แตก ฝากท@านประธานไปยังฝHายบริหารดAวยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณท@านคํานวน   ผมก็เห็นดAวยนะครับ ผอ.ก็บอกแลAวว@าเรา 
ประธานสภาเทศบาล จะเทคอนกรีต ไม@ใชAทรายแลAวครับ เพราะทรายนี่มันก็จะยุบจริงๆ ท@าน

คํานวน เปOนปWญหาว@าทรายโดนน้ําแลAวมันก็ไหล มีผูAใดจะอภิปรายอีก
หรือไม@ครับ ฝากเขตสี่ผมดAวยนะครับ ชํารุดอยู@หลายท่ี ถามท@านธีระวัฒน�ดู
ก็รูAท@านก็เห็นอยู@ เขตสี่ผมนานแลAวครับ สามสิบกว@าปPแลAวยังไม@ไดAมีการ
ปรับปรุงเลย เชิญท@านวิฑูรย� หัสภาคย�ครับ 

 
นายวิฑูรย9  หัสภาคย9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ครับคุยกันเรื่องฟุตบาทผมก็มีความคิดอยู@อย@าง

หนึ่งครับว@า  โดยเฉพาะโครงการฟุตบาทของถนนกะโรมซ่ึงเริ่มในปP 2546 
ปWญหาของการสรAางฟุตบาท ถAาเราสรAางแลAวผูAคุมงานคุมงานไม@ถึงจริงๆ เรา
ก็จะเจอปWญหาว@าการใชAท@อคอนกรีต มักจะไม@มีการยาแนวท@อ หนึ่งการไม@
หาระดับคือไม@หาระดับวางท@อต้ัง วางต้ัง ปWญหาคือถAาน้ํามากน้ํามันก็จะ
ออกทางดAานขAางท@อ หรือใตAท@อ นั้นเปOนสาเหตุท่ีดึงทรายออกมา พอดึง
ทรายลงก็จะเปOนโพรงโอกาสท่ีจะยุบหรือแตกก็จะเยอะ เพราะฉะนั้นถAาจะ
มีแนวคิดใหม@ในเรื่องของการสรAางทางเทAา การเทคอนกรีตเลย ปWญหาท่ี
ตามมาคือท@อประปาท่ีอยู@บนท@อคอนกรีต เปOนผลพวงท่ีจะตามมาอีกเรื่อง
หนึ่ง เพราะเจอมาแลAวไม@ก่ีวันมานี้การทําถนนท@อประปาอยู@ใตAถนน มีเหตุท่ี
จะตAองซ@อมถนนพอขุดไปเจอท@อประปาอยู@กลางถนน นี่เปOนปWญหาหนึ่งครับ  



๒๒ 
 

นายวิฑูรย9  หัสภาคย9 ของท@อประปาถAารั่วซึม อยู@ใตAคอนกรีตเราไม@มีทางจะรูAไดAเลยครับ เปOน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปWญหาท่ีเราสูญเสียน้ําประปาอยู@ส@วนหนึ่ง  เพราะฉะนั้นเปOนปWญหาท่ีตAองคุย

กันระหว@างประปากับฟุตบาทท่ีเราจะทําใหม@ ก็ฝากเปOนขAอคิดไวAครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณมากสําหรับขAอคิด เปOนปWญหาจริงๆ ถAาเราทําไม@พรAอมกัน
ประธานสภาเทศบาล  ไม@ไดAคุยกับ สท.ในพ้ืนท่ีดAวย สท.มีส@วนสําคัญในพ้ืนท่ี เขาจะรูA อะไรเปOน 

อะไรตAองปรึกษาเขา ผมเจอปWญหานี้เม่ือไม@ก่ีวันในซอยชุมแสงชาวบAานเขา
อยู@แถวนั้นเขาบอกว@าน้ํารั่ว  คนงานเราก็แย@ ไม@ฟWง ผมบอกคุณมนต�ชัย ไป
แกะดูก็รั่วจริงๆ ชาวบAานบอกแลAวยังจะลาดคอนกรีตลงไปอีก มันก็เสียดาย
น้ํา และชาวบAานก็น้ําไม@แรงชาวบAานเขาก็ตําหนิเราอีก มีผูAใดอภิปรายอีก
หรือไม@ครับ เชิญท@านสุภัค ครับ 
 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ9ขจร  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ครับ เม่ือสักครู@ไดAยินท@าน

วิฑูรย� หัสภาคย�อภิปราย ก็มีเรื่องหนึ่งครับ ก็ทราบกันดีว@าทางจังหวัดมี
งบประมาณ มาช@วยในเรื่องของประปาวางท@อเมน 145 ลAานบาท ดAวย
ความยินดีตรงนี้ครับ ก็แน@นอนครับการวางท@อประปาก็คงอยู@บนถนนราช
ดําเนินเสAนนี้ดAวยครับ เปOนไปไดAหรือไม@ครับ ขออนุญาตฝากเปOนขAอคิดนิดนะ
ครับว@า ท่ีทางจังหวัดไม@ไดAต้ังท@อเมนไวA ทางจังหวัดไม@ไดAต้ัง Sub main  ไวA 
คือ Sub ย@อยท่ีจะแยกจาก Sub main ท่ีจะต@อเขAาบAานตAองมีท@อ Sub 
main ไวA ก็เรียนฝากไวAครับว@า เปOนไปไดAหรือไม@ครับ ท่ีเราชะลอโครงการ
ฟุตบาทไวAสักระยะหนึ่ง แลAวตรวจสอบกับทางจังหวัดว@าจะดําเนินการวาง
ท@อ main เม่ือไหร@ แลAวเราค@อยมาวางท@อ Sub main ใหAอยู@บนฟุตบาท       
ทีหลัง ไม@ตAองทํางานสองครั้ง โครงการนี้ดีนะครับ แต@ฝากไวAว@าอยากใหA
ชะลอสักนิดหนึ่งครับ เพ่ือดําเนินการวางท@อ Sub main ใหAเรียบรAอยก@อน
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ก็เปOนความคิดท่ีดีนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็ยังไม@ไดAจAาง ไม@ไดA 
ประธานสภาเทศบาล ดําเนินการก็ถามกับทางจังหวัดเสียก@อน ผมเองก็สงสารถนนราชดําเนินลาด

แลAวก็ขุด ลาดแลAวก็ขุดก็แย@จริงๆ ไม@รูAจะทํายังไง ประเทศนี้ บAานเมืองนี้เขา
เปOนแบบนี้ เราเปOนประเภทประสานงา ไม@ใช@ประสานงาน ก็จะยุ@งๆกันนิด
หนึ่ง มีใครจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม@ครับ หนAาโรงพยาบาลมหาราชก็
เต็ม ผอ.โรงพยาบาลมหาราชก็บ@น ผมก็ไม@รูAจะทํายังไง ท@านภูริทัต ท@านยัง
เคลียร�ไม@ไดAเลย ก็เหนื่อยในกับผูAท่ีรักษากฎหมาย กับประชาชนเราก็พูด
อยาก ผมบอกท@าน ผอ.ไปฟIองศาลปกครองมา แลAวท@านถือหมายศาลมาใหA
ผม ผมจะไปดําเนินการไปอAางกับแม@คAา เหนื่อยใจกับประชาชนผูAละเมิด
กฎหมายครับ เราเปOนผูAรักษากฎหมาย แต@เราก็เปOนนักการเมืองอีก พูดยาก 

 



๒๓ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9 นะครับกับประชาชน ในแง@ของนักการเมืองไม@ใช@ขAาราชการ ก็จะทํายากสัก 
ประธานสภาเทศบาล นิดหนึ่งครับ  
  ในญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาล ท@านใดประสงค�จะอภิปรายกรุณา

ยกมือครับ เม่ือไม@มีสมาชิกสภาท@านใดจะ ประสงค�อภิปราย ผมขอปfด
อภิปราย และจะขอมติต@อท่ีประชุม เรื่อง เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ@ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ียังไม@ไดAก@อหนี้ผูกพันไปจ@ายใน
ปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปOนเงิน 10,218,000.- บาท (สํานักการช@าง) 
ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  20  เสียง  ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปOนอันว@าในญัตติท่ี 7.2 นี้ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล  เปOนเอกฉันท� จํานวน 20 ท@าน ครับ 
 

ญัตติท่ี 7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ@าย เกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ  เปOนเงิน 1,050,000.- บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เรียนเชิญ ท@านเอกรินทร�เลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายเอกรินทร9  ระเบียบโอษฐ9  ขอบคุณครับท@านประธานครับ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท@านสมาชิกผูAทรงเกียรติทุกท@าน กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไดAรับมอบหมายจาก   
นายพงศ�สินธุ�   เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีใหAแถลงญัตติต@อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต@อไปนี้ครับ 

 



๒๔ 
 

  ญัตติ 
                            สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

         21  สิงหาคม  2560 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@ายเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ขAาพเจAาขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@ายเกินกว@า                
หนึ่งปPงบประมาณ เพ่ือจ@ายเปOนค@าเช@าท่ีดินพรAอมโรงเรือนเอกชนซ่ึงเปOนสถานท่ีพักรถตูAโดยสารสาธารณะ 
ระยะเวลา 3 ปP  
  ปPท่ี 1 อัตราค@าเช@าเดือนละ 27,500 บาท เปOนเงิน 330,000  บาท  
  ปPท่ี 2 อัตราค@าเช@าเดือนละ 30,000 บาท  เปOนเงิน 360,000  บาท 

ปPท่ี 3 อัตราค@าเช@าเดือนละ  30,000 บาท  เปOนเงิน  360,000  บาท  
   รวมเปOนเงินท้ังสิ้น 1,050,000 บาท  (หนึ่งลAานหAาหม่ืนบาทถAวน) 
  ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดAรับถ@ายโอนภารกิจสถานีขนส@งผูAโดยสารจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใหAเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหAแก@องค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน พ.ศ.2542 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 โดยใหAเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชดําเนินการบริหารจัดการงานสถานีขนส@งผูAโดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักเกณฑ�
และมาตรฐาน พรAอมวิธีดําเนินการตามท่ีกรมขนส@งทางบกกําหนด จํานวน 15 ภารกิจ เนื่องจากสถานีขนส@ง
ผูAโดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม@มีสถานท่ีสําหรับจอดรถโดยสาร(รถตูA) ใหAเพียงพอ จึงมีความจําเปOนตAอง
จัดหาสถานท่ีเช@าท่ีดิน 
 โดยสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดAเช@าท่ีดินพรAอมโรงเรือนเอกชน    
เพ่ือเปOนท่ีพักรถตูAสาธารณะในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 30354 เลขท่ีดิน 1308 จํานวน
เนื้อท่ี 2 ไร@ 1 งาน 64.1 ตารางวา พรAอมโรงเรือนขนาดกวAาง 27 เมตร ยาว 55 เมตร โดยขอเช@าเนื้อท่ี
ประมาณ 3 งาน 71.25 ตารางวา เขตตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กําหนดระยะเวลาการเช@า 3 ปP รวมเปOนเงินท้ังสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งลAานหAาหม่ืนบาทถAวน) โดยเบิก
จ@ายเงินค@าเช@าท่ีดินดังกล@าวจากเงินงบประมาณรายจ@าย แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค@าใชAสอย ประเภท
รายจ@ายใหAไดAมาซ่ึงบริการ กําหนดระยะเวลาการเช@าท่ีดินมีระยะเวลา 3 ปP (ต้ังแต@วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2563)  เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล@าวมีความสะดวก อยู@ใกลAกับสถานีขนส@งผูAโดยสารจังหวัด
นครศรีธรรมราชและเพ่ือลดความแออัดของการท่ีรถตูAมาใชA พ้ืน ท่ีถนนต@างๆ ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงจําเปOนตAองขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@ายเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ 
เพ่ือจ@ายเปOนค@าเช@าท่ีดินพรAอมโรงเรือนเอกชนเพ่ือเปOนท่ีพักและโรงจอดรถตูAสาธารณะต@อไป 
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส@วนทAองถ่ิน พ.ศ.2541 แกAไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 5 ขAอ 38 “ภายใตAบังคับขAอ 9  



๒๕ 
 

ขAอ 17 ขAอ 21 และขAอ 34 การก�อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ�ายเกินกว�าหนึ่งป�งบประมาณ ให�กระทําได�โดย    

ความเห็นชอบของสภาท�องถ่ิน และจัดทําเป-นงบประมาณรายจ�ายตามข้ันตอนของกฎหมาย” 

 ขอไดAโปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต@อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม@ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอไดAโปรดยกมือครับ  เชิญท@านคํานวน  โสมนิล ครับ  

 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิก ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  สําหรับญัตตินี้ผมก็ตAองเห็นดAวย  เพราะเปOนอ่ืน

ไปไม@ไดA เรารับถ@ายโอนมามันไม@มีท่ี ก็ตAองดําเนินการ โครงการนี้เรารับมา
ต้ังแต@รัฐบาลยุคก@อน มันเคยมีปWญหาท่ีจะไม@ใหAเช@าอยู@ ขออนุญาตเอ@ยนาม
นะครับ ท@านรองวงศ�วชิระจะไม@ใหAเช@าอยู@แต@พ่ีสาวของเขาพ่ีบีเขาใหAเช@า   
เราเคยหาซ้ือท่ีหรือท่ีราชพัสดุบAางหรือไม@ครับ เพราะเราเช@าท่ีดินเอกชน     
วันไหนท่ีเขาไม@ใหAเราเช@าข้ึนมาก็จะเปOนปWญหา  เราจะทําอย@างไร ผมเรียน
ท@านประธานฝากไปยังฝHายบริหาร ผมเนAนว@าเราเช@าท่ีเอกชน เราไดA
เตรียมการไวAบAางหรือไม@อย@างไร ส@วนการเช@าเราตAองเช@าครับ เราไม@รูAจะพา
เขาไปอยู@ท่ีอ่ืนไดA ผมฝากถามผูAบริการว@าเราเคยเตรียมการหาท่ีไวAบAาง
หรือไม@อย@างไร ขอบคุณมากครับท@านประธาน 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณมากครับ จะมีคนตอบหรือไม@ครับ  ก็เตรียมๆ ไวAนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจริงเรามีรายไดAค@าวิน กับค@าเช@าเรามันพอๆ กันหรือไม@ท@านใดตอบไดA

หรือไม@ครับ เชิญท@านผูAอํานวยการสํานักการคลังครับ 
 
นางวชิรา  ยุพการนนท9   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน 
ผอ.สํานักการคลัง และผูAเขAาร@วมประชุม ดิฉันนางวชิรา  ยุพการนนท� ผูAอํานวยการสํานักการ

คลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก็ขอเทAาความเรื่องสถานีขนส@งนิดหนึ่ง
ว@าภารกิจสถานีขนส@งนั้นเปOนภารกิจถ@ายโอน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เปOนเทศบาลแรก ท่ีไดAรับถ@ายโอนภารกิจขนส@งมา บริเวณสถานีขนส@งจริงๆ 
เปOนท่ีของบุคคลท่ีเราเช@าอาคารอยู@ในปWจจุบัน เดิมนั้นเทศบาลไดAเช@า       
สองส@วน ท่ีปWจจุบันหนึ่งส@วนและท่ีดAานหลังหนึ่งส@วน แต@เนื่องจากว@าท่ี
ดAานหลังไม@มีผูAใชAบริการจึงไดAยกเลิกการเช@าไป ปWจจุบันเราไดAมีการเช@า
เฉพาะดAานหนAา ก็อย@างท่ีท@านสมาชิกว@าเราก็มีปWญหาท่ีจะไม@ใหAเช@า        
ตAองขอรAองเปOนการส@วนตัวว@าเราจําเปOนท่ีตAองใชAบริการ  ใหAกับผูAท่ีจัดรถ 



๒๖ 
 

เดิมนั้นทางเทศบาลไดA กําหนดตรงท่ีจอดรถแทกซ่ี ไวA เปOนท่ีจอดรถ         
แต@ปรากฏว@าไม@สะดวกกับผูAมาใชAบริการ และไม@เปOนไปตามวัตถุประสงค�
ของกรมขนส@งทางบก ก็เลยจะตAองไปเช@าท่ีเดิม เม่ือครู@ท@านสมาชิกสภา
เทศบาลไดAถามว@าเราไดAมีมาตรการหาท่ีใหม@หรือไม@ เรามีมาตรการหาท่ีใหม@
มาตลอด โดยเฉพาะทางจังหวัดไดAคุยกับทางเทศบาลว@า ถAาเราหาท่ีนอกเขต
ไดA ก็จะไปดําเนินการ แต@ในขณะนี้ท่ีดินบริเวณใกลAเคียงกับเทศบาลมีราคา
ท่ีสูงมาก และท่ีราชพัสดุก็ยังไม@มี ก็เลยตAองคAางคากันอยู@ ถามว@าเทศบาล
ดําเนินการหรือไม@ เราคิดอยู@ตลอดเวลา เราไม@ไดAนิ่งดูดาย เพราะค@าเช@าก็
ขยับสูงข้ึนทุกปP ก็ขอเรียนใหAท@านสมาชิกสภาไดAรับทราบว@าเทศบาลก็ไม@ไดA
นิ่งดูดาย 

 
 
นางวชิรา  ยุพการนนท9  เราก็ดําเนินการอยู@ ซ่ึงพยายามร@วมมือกับทางจังหวัด ทางจังหวัดก็เห็นดAวย 
ผอ.สํานักการคลัง ว@าท่ีปWจจุบันมันคับแคบ เปOนท่ีท่ีเราไม@ไดAซ้ือ เปOนท่ีท่ีเขามอบใหAอยู@ใน

วงจํากัดท่ีติดกับอาคารท่ีเราเช@านั้น ขอเรียนใหAท@านสมาชิกไดAรับทราบค@ะ 
ขอบคุณค@ะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  รายไดAพอหรือไม@กับรายจ@าย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวชิรา  ยุพการนนท9   หลังจากท่ีเราบริหารมา รายไดAไม@พอกับรายจ@าย จึงตAองโอนมา 
ผอ.สํานักการคลัง ใหAอยู@ในความดูแลของสํานักปลัด เพ่ือใชAงบในส@วนของรายจ@ายประจํา 

เงินเดือน เพ่ือบริหารจัดการ ฉะนั้นการรับโอนภารกิจนั้น เปOนเพียงการรับ
โอนมาเพ่ือใหAบริการ แต@เราไม@มีกําไรค@ะ ขาดทุนอยู@ประมาณปPละ สองสาม
แสนค@ะ ขอบคุณค@ะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณผูAอํานวยการสํานักการคลัง เชิญท@านคํานวน  โสมนิล 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายคํานวน โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขออภิปรายอีกนิดหนึ่ง

ว@า เราดําเนินกิจการแบบนี้  ถือว@าเราโชคดีนะครับท่ีเขาใหAเราเช@าต@ออีก
สามปP สั้นๆ เวลารวดเร็ว นี่คือสาเหตุท่ีไม@สามารถปรับปรุงอาคารไดA เพราะ
สักวันตAองกลับไปเปOนของเขาอีก อาคารเราจึงดูไม@สวยงาม อยากจะฝาก
ท@านประธานไปยังฝHายบริหารว@าควรจะคุยกับทางจังหวัด รีบหาท่ีท่ีจะอยู@
อย@างม่ันคงถาวรสามารถสรAางใหAเปOนการถาวร ใหAประชาชนไดAพึงพอใจใน
การมาใชAบริการ  มีความสะดวกในการมาใชAบริการ อีกอย@างท่ีผมเปOนห@วง
ถAาเขาข้ึนค@าเช@าเรื่อยๆ แลAวเราไม@หาท่ีอ่ืนมารองรับ ผมกลัวว@าเราจะโดน
ปWญหาเอ้ือเอกชน  นะครับ กราบเรียนท@านประธานไวAครับ อีกอย@างหนึ่ง
วันนี้อารมณ� เขาใหAเช@า ผอ.คลังบอกแลAวว@าเปOนการส@วนตัวไปขอรAองขอเขา 



๒๗ 
 

วันไหนถAาเขาไม@พอใจ เขาไม@ใหAเช@า เราจะทําอย@างไร จะเอารถเหล@านี้ไปไวA
ท่ีไหน ขอบคุณมากครับท@านประธาน 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ฝากท@านนายกไวAดAวยครับ เราคิดล@วงหนAาไวAก@อน เราจะไดAมา 
ประธานสภาเทศบาล บริหารต@อหรือไม@นั้นอีกเรื่องหนึ่ง ตAองคิดล@วงหนAาใหAกับคนท่ีจะมานั่งต@อไป 

จริงๆ แลAวรถตูAชาวบAานเขาไม@อยากใหAมาอยู@ในสถานีขนส@งหรอก เขาคAาขาย
ไม@ดี เขาบ@นกับผม ท@านสุภัคท@านก็รูAนะครับ ผมเคยแนะนําว@าทําไมไม@เอามา
จอดทีละคันแลAวใชAวิทยุตามเอา จอดเปOนสิบคันรําคาญชาวบAานเขาดAวย 
จอดติดเครื่องไวA เหม็น ชาวบAานเขาชอบมาในซอยลักก้ี เขามาข้ึนรถไดA  

 ไดAชอปปftงดAวย คนเยอะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม@ชอบเหม็นควัน เราก็พูด 
 ไม@ถูกตอนนี้คนท@าวังก็บ@นนะครับ เขาคAาขายไม@ไดAต้ังแต@รถตูAยAาย  ท่ีหายาก 

นะครับ เหมือนท่ีท@านคํานวนว@าเขาข้ึนค@าเช@าไดAทุกปP ยกเวAนสามปPนี้ ข้ึน
ไม@ไดAเพราะทําล@วงหนAาไวAแลAว หลังสามปPมีสิทธิอีก หาคนใจบุญช@วยบริจาค
หน@อยครับ ท@านทราบหรือไม@ว@ากรมธนารักษ�ประเมินท่ีดินใหม@ในปPนี้ ราคา
ท่ีดินแพง และสูงข้ึนมา ผมเปOนกรรมการในการเวนคืนเงินของชลประทาน  
เงินชดเชยของชลประทาน เราตกลงจ@ายเงินจากสามแสนท่ีเราตAองจ@าย
ประเมินท่ีเกือบสี่ลAาน ชาวบAานเขาก็ไม@เอาโดนเสียภาษีแพง กรมชลก็ไม@รูAจะ
หาเงินท่ีไหนใหA ธนารักษ�ประเมินสูงมากเลยนะครับ ท@านมีท่ีดินในเมืองท@าน
ไม@ไดAอยู@เสียภาษีกันตายเลยครับ ผมจะบริจาครัฐบาลแลAวนะครับ เสียภาษี
เยอะมากน@ากลัวนะครับภาษีท่ีดิน มันไม@พอสองสามไร@รถตูAจอดไม@พอ 

สมาชิกสภาท@านใด อภิปรายอีกหรือไม@ครับ ผมขอปfดอภิปราย 
และจะขอมติต@อท่ีประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ@าย เกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ  เปOนเงิน 1,050,000.- บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล) ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบในญัตตินี้ กรุณายก
มือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  20  เสียง  ครับ 
 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 



๒๘ 
 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปOนอันว@าในญัตติท่ี 7.3 นี้ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติเปOนเอกฉันท� จํานวน 20 ท@าน ครับ 
 

ญัตติท่ี 7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ@าย เกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ เปOนเงิน 8,777,696.60 บาท  
(สํานักการประปา) 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เรียนเชิญ ท@านเอกรินทร� เลขานุการนายกเทศมนตรี แถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายเอกรินทร9  ระเบียบโอษฐ9  ขอบคุณครับท@านประธานครับ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท@านสมาชิกผูAทรงเกียรติทุกท@าน กระผมนายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไดAรับมอบหมายจาก        
นายพงศ�สินธุ�   เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีใหAแถลงญัตติต@อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต@อไปนี้ครับ 

 
  ญัตต ิ

                            สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

         18 สิงหาคม 2560 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@ายเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ขAาพเจAาขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@ายเกินกว@า                
หนึ่งปPงบประมาณ เพ่ือจ@ายเปOนค@าเช@าท่ีดินเอกชนซ่ึงเปOนแหล@งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา บริเวณถนน               
เบญจมฯ - สามแยกบางปู ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทรายและตําบลท@าง้ิว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช        
เปOนเงิน 7,847,696.60 บาท  บริเวณถนนบAานตาล – ลานสกา ในเขตพ้ืนท่ีตําบลท@าง้ิว อําเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปOนเงิน 930,000.-บาท เพื่อสูบจ@ายมาผลิตน้ําประปา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง  
รวมเปOนเงินท้ังสิ้น 8,777,696.60 บาท (แปดลAานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหกรAอยเกAาสิบหกบาทหกสิบสตางค�) 

  ตามท่ีสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดAดําเนินกิจการประปา เพ่ือผลิตและ
จําหน@ายน้ําประปาใหAกับประชาชนท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางส@วน ซ่ึงมีผูAใชAน้ํารวมกว@า 
38,000 ราย นั้น โดยตลอดระยะเวลา 4 - 5 ปP ท่ีผ@านมาไดAเกิดวิกฤติภัยแลAงโดยเฉพาะอย@างยิ่งในช@วงเดือน 



๒๙ 
 

กุมภาพันธ� - เดือนกรกฎาคมของทุกปP จึงทําใหAเกิดการขาดแคลนน้ําดิบ ส@งผลต@อระบบการผลิตน้ําประปา              
จึงไดAเช@าท่ีดินเอกชนเพ่ือเปOนแหล@งน้ําดิบสํารอง ดังต@อไปนี้ 

   1.บริเวณถนนเบญจมฯ - สามแยกบางปู (บ@อน้ํานาทราย) เขตพ้ืนท่ีตําบลนาทรายและ 
ตําบลท@าง้ิว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนท่ีดินรวม 41 ไร@ 2 งาน 16.3/10 ตารางวา รวมเปOน
เงินท้ังสิ้น 7,847,696.60 บาท (เจ็ดลAานแปดแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหกรAอยเกAาสิบหกบาทหกสิบสตางค�) กําหนด
ระยะเวลาการเช@าท่ีดินเปOนระยะเวลา 20 ปP โดยสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราช      
ไดAอนุมัติใหAเช@าท่ีดินเม่ือปP พ.ศ. 2557 (รายละเอียดแนบทAายญัตตินี้)                 

  2.บริเวณถนนบAานตาล – ลานสกา (บ@อน้ําวังกAอง) เขตพ้ืนท่ีตําบลท@าง้ิว อําเภอเมือง    
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนท่ีดิน 34 ไร@ 1 งาน 49 ตารางวา รวมเปOนเงินท้ังสิ้น 930,000.-บาท         
(เกAาแสนสามหม่ืนบาทถAวน) กําหนดระยะเวลาการเช@าท่ีดินเปOนระยะเวลา 3 ปP โดยสภาเทศบาลนคร-
นครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราชไดAอนุมัติใหAเช@าท่ีดินเม่ือปP พ.ศ. 2555 (รายละเอียดแนบทAาย
ญัตตินี้)       

           โดยเบิกจ@ายเงินค@าเช@าท่ีดินดังกล@าวจากเงินงบประมาณรายจ@ายเฉพาะการ กิจการประปา  
งบดําเนินงาน หมวดค@าใชAสอย ประเภทรายจ@ายเพ่ือใหAไดAมาซ่ึงบริการ เพ่ือจ@ายเปOนค@าเช@าท่ีดินเอกชนจัดทํา
แหล@งน้ําดิบ  

  ดังนั้น สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ@ายเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ เพ่ือจ@ายเปOนค@าเช@าท่ีดินเอกชนซ่ึงเปOนแหล@งน้ําดิบในการผลิต
น้ําประปา ดังต@อไปนี้ 

  1. ค@าเช@าท่ีดินเอกชนบริเวณถนนเบญจมฯ – สามแยกบางปู ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทรายและ
ตําบลท@าง้ิว  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสูบจ@ายมาผลิตน้ําประปา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง     
เปOนระยะเวลา 20 ปP ต้ังแต@เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2577 

 2. ค@าเช@าท่ีดินเอกชนบริเวณถนนบAานตาล – ลานสกา พ้ืนท่ีตําบลท@าง้ิว อําเภอเมือง    
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสูบจ@ายมาผลิตน้ําประปา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง เปOนระยะเวลา 3 ปP ต้ังแต@ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส@วนทAองถ่ิน พ.ศ.2541 แกAไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 5 ขAอ 38 “ภายใตAบังคับขAอ 9 ขAอ 17 
ขAอ 21 และขAอ 34 การก�อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ�ายเกินกว�าหนึ่งป�งบประมาณ ให�กระทําได�โดยความ

เห็นชอบของสภาท�องถ่ิน และจัดทําเป-นงบประมาณรายจ�ายตามข้ันตอนของกฎหมาย” 

 ขอไดAโปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต@อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม@ครับ  



๓๐ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอไดAโปรดยกมือครับ  เชิญท@านสุภัค รัตนพฤกษ�ขจร ครับ  

 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ9ขจร  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ ก็ตAองขอชื่นชมท่ีเทศบาลไดAขวนขวายด้ินรน

น้ําดิบในการนําน้ํามาใชAทําน้ําประปา ผมขอต้ังขAอสังเกตนะครับว@า ญัตติอัน
นี้เปOนการขออนุมัติเช@าบ@อน้ําสองแห@งยังสงสัยอยู@ว@ามีอีกหนึ่งแห@งในบ@อน้ํา
สันยูงมีเหตุผลกลใดไม@บรรจุลงในญัตตินี้ดAวย ท@านประธานครับบ@อน้ํานา
ทรายเปOนท่ีทราบกันดีว@าเราไดAอนุมัติจากสภาแห@งนี้เม่ือปP 2557 ซ่ึงจริงๆ 
แลAวผมต@อตAานมาโดยตลอด ปWจจุบันนี้ เพราะเราใชAไม@คุAมกับประโยชน� ผลท่ี
ออกมาชัดเจนครับ ปWจจุบันการใชAประโยชน�จากบ@อน้ํานาทราย แทบจะ   
ไม@คุAมกันท่ีเราตAองลงทุนไป บ@อน้ําวังกAองมีประโยชน�มากมายมหาศาลครับ 
แต@ทําสัญญาแค@สามปP ปPท่ีสี่เขาไม@ใหAเช@าเราทํายังไงครับ แต@ไปทําสัญญาบ@อ
น้ํานาทรายถึงยี่สิบปP  เราสูบไม@ไดAแต@เรากลับทําสัญญาถึง 20 ปP  ชาวบAาน
ประทAวงเราสูบน้ําไม@ไดA ผมถามว@ามันคุAมหรือไม@ครับ โอเคครับยี่สิบปPผมถือ
ว@าสภาแห@งนี้ไดAผ@านสภาไปแลAวก็ไม@ว@ากัน ผมต้ังเปOนขAอสังเกตนะครับ         
ญัตตินี้รวมท้ังบ@อน้ําท้ังสองบ@อ บ@อน้ําวังกAอง และบ@อน้ํานาทรายรวมกัน       
ในการลงมติผมเห็นดAวยกับบ@อน้ําวังกAองแต@รับไม@ไดAกับบ@อน้ํานาทราย จริงๆ
ควรจะแยกนะครับ แต@มาถึงข้ันนี้  ผมเองคงจะไม@เห็นดAวยกับญัตตินี้          
ดAวยความเคารพครับ ความจําเปOนในการหาแหล@งน้ํ าดิบมาบริการ
ประชาชน เทศบาลมีความจําเปOนเปOนอย@างยิ่ง ผมกลัวว@าจะเปOนประเด็น        
ในอนาคตว@าสมาชิกสภาเทศบาลบางคนคัดคAานในการหาแหล@งน้ําดิบมา
ใหAบริการประชาชน ก็ขอเรียนฝากตรงนี้นะครับเพ่ือความชัดเจน ขอถาม
นิดหนึ่งว@าทําไมบ@อน้ําสันยูงท่ีเทศบาลไดAเช@ามาจากขAาราชการท@านหนึ่ง       
ไม@บรรจุลงในญัตติอันนี้ดAวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม@ครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท@านเลขาประสิทธิ์  ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผมนายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 

4 ผมจําความไดAว@าท่ีท@านนายกนําญัตติเขAาสู@สภา โดยท@านบอกว@าจะไม@มี
ปWญหาใดๆ เกิดข้ึน พวกเราก็ใหAการสนับสนุน แต@ในปPท่ีผ@านมาเราไม@ไดAใชA
เลย เพราะภัยแลAงไม@ไดAเกิด และอย@างท่ีเพ่ือนสมาชิกไดAอภิปรายว@าเราสูบ
ไดAพักหนึ่งแลAวชาวบAานมีการประทAวง เพราะว@าบ@อน้ํานาทรายเราใชA
งบประมาณสี่สิบหAาลAาน รวมค@าเช@า ก็รวมรAอยหAาสิบลAานขAอมูลนี้ชัดเจน 
เพราะในฐานะเลขานุการสภา ผมจะจดบันทึกขAอมูลไวAท้ังหมด แมAแต@แอร�



๓๑ 
 

ติดท้ังหมดก่ีเครื่องผมก็เก็บเปOนขAอมูลไวAสําหรับประโยชน�ตัวผมเอง ทีนี้ผม
เกรงว@าเราไดAไปเคลียร�กับชาวบAานท่ีประทAวงกลุ@มนั้นหรือยัง แลAวถAาเราสูบ
น้ําอีกจะมีการประทAวงหรือไม@ มีการทํา MOU หรือไม@ ในการประชุมสภา             

นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล  คราวท่ีแลAว ผมเคยพูดไวAว@า ในการดําเนินโครงการใดๆก็ตาม เราควรพิจารณา 
เลขานุการสภาเทศบาล ใหAรอบคอบถ่ีถAวน เราอย@าไปคิดเอง เออเอง แลAวปWญหามันก็จะเกิดตามมา

หลายครั้ง บางครั้งผมเองก็ไม@อยากพูดในสภา เพราะเคารพในผูAบริหาร    
ทุกท@าน แต@ก็รูAอยู@ในใจว@ามันไม@ใช@ ชาวบAานเขาก็บ@น เทศบาลไปทําอะไรเขา
ก็ไม@ รูA  ถามผมก็ไม@ รูA  เพราะรูA กันแต@ ใน เฉพาะคนกลุ@ มหนึ่ ง เท@ านั้ น 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล@านี้ตAองพิจารณาใหAรอบคอบ ในส@วนของการต@อสัญญา
ผมก็ไม@ไดAขัดขAองอะไร ก็ต@อกันไป แต@ถAามีคนรAองเรียนในเรื่องของความ
คุAมค@าของการใชAประโยชน� ผมก็ไม@กระทบกระเทือนผูAรับผิดชอบก็รับความ
กระทบกระเทือนไป ตรงนี้ผมอยากจะใหAพิจารณาใหAรอบคอบ ในการต@อ
สัญญาอะไรต@างๆ มันจะมีผลกระทบในระยะยาว อย@างท่ีเพ่ือนสมาชิกสภา
ไดAอภิปรายไปแลAว ขอบคุณท@านประธานครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณท@านประสิทธิ์ วงศ�พิศาล เชิญท@านคํานวน 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ญัตตินี้การเช@าบ@อน้ํานาทราย ยี่สิบปP ผมไม@เห็น

ดAวยเท@าท่ีควร เพราะผมจําไดAว@าบ@อนี้เปOนของเพ่ือนผมนะครับ บ@อของ
นายกเคว็ด บ@อนี้ มีการประทAวงของชาวบAานสูบน้ําแลAวน้ําแหAง จนไม@
สามารถสูบน้ําไดA ท่ีจริงเราน@าจะไปหาบ@ออ่ืนมาเช@าแทนนะครับ ผมก็ไม@รูAว@า
เหตุผลกลใดเรื่องน้ําผมไม@ถนัด คุณสุภัคถนัด บ@อวังกAองมีประโยชน�ผมไปดู
ผมเห็นดAวยครับ ผมอยากใหAท@านประธานใหAแยกการลงมติ เปOน 2 ครั้ง 
แยกเปOนขAอ เพราะผมเห็นดAวยบ@อเดียวอีกบ@อผมไม@เห็นดAวย ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณท@าน สท.คํานวน เชิญท@าน สท.วิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย9  หัสภาคย9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูAบริหารและเพ่ือนสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน  ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 4 เรื่องประปาเราก็คุยกันต้ังแต@เริ่ม  มีขAอคิดเห็นกันมามากมาย         
ในวันนี้สิ่งท่ีปรากฏอยู@ตรงหนAาเรา  คือค@าใชAจ@ายท่ีเกิดข้ึนและประโยชน�ท่ีจะ
เกิดข้ึน ไม@ว@าจะเปOนนาทรายหรือวังกAอง มีประโยชน�ท้ังนั้นหากเราไดAใชA แต@
ในวันนี้ปWญหาในการหยิบมาใชAคือเราไดAทําความเขAาใจกับประชาชนแลAว
หรือยัง ท้ังนาทรายและวังกAองปWญหาเราเคยทําความเขAาใจกับประชาชน
หรือไม@ เราเคยบอกเขาหรือไม@นาทรายว@าน้ําหAาเมตรเราจะสูบสามเมตร 
แลAวหยุด เราเคยบอกเขาหรือไม@ นี่ก็คือปWญหาท่ีเกิดข้ึนครับ เราไม@ไดAบอก
ว@าเราไม@เห็นดAวย ผมบอกว@าเราจําเปOนตAองทํา ปWญหาเวลาน้ํามันขาดแคลน



๓๒ 
 

ประชาชนเดือดรAอน เปOนส@วนใหญ@ดAวยในเทศบาล ท่ีเราไดAมาจาก
ชลประทานก็เปOนส@วนหนึ่งท่ีบรรเทา เราไดAของโรงกรองประตูชัย วันนี้ท่ีเรา 

 
นายวิฑูรย9  หัสภาคย9 จะตAองตอบใหAไดAว@าในญัตติท่ีเขAามาแลAวรวบค@าเช@ามา เราจะแยกลงมติ 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือไม@ ท่ีมีผลคือในสัญญาเรามีพ@วงทAายหรือไม@ว@าสัญญานี้จะบอกเลิกไดA

โดยใคร ทันทีท่ีในวันนี้ถAาสภาแห@งนี้ไม@รับผิดชอบในมือท่ียกไป ในการเช@า
บ@อน้ํานาทรายถือเปOนการเล@นกับตัวเองนะครับ เราจะเปOนการอนุญาตใหA
สภาผ@าน จะผ@านก่ีมือผมก็จําไม@ไดA แต@สุดทAายมันก็ผ@านไดAดAวยสภาวันนี้ไม@ดู
สัญญาท่ีเราไปทํากับเอกชนเอาไวA  ว@ามีพ@วงทAายหรือไม@ว@า ถAาไม@สามารถสูบ
น้ํานําน้ํามาใชAไดAสัญญานี้เปOนอันโมฆะ สัญญาเปOนอันยกเลิก อันนี้เราตAอง
หาคําตอบมาใหAไดAนะครับ อยู@ๆเราจะมายกเลิกไม@ไดAใชA ยกเครื่องออก       
แลAวไม@ไดAใชAก็ยังไม@มีเหตุผล ผมไม@แน@ใจว@าเรารื้อท@อแลAวหรือไม@ท@อจากนา
ทรายมาถAามันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ วังกAองใชAไม@ไดAจริงๆ เกิดเหตุข้ึนมา   
ท@อมันอยู@ในดิน เราขอสูบน้ําสักสองวัน ผมว@าชาวบAานเขาก็รับไดAนะครับ         
ท่ีผ@านมาคือเราใชAเต็มท่ี น้ํามันลดจริงๆ ชาวบAานเขาเดือนรAอน แต@ในวันนี้
ถAาเราบอกว@าเราตAองปfดท@อในส@วนบAานตาล สามแยกบAานตาลตAองซ@อมท@อ
ใหญ@ เราขอสูบน้ํานาทรายสองวันไดAหรือไม@ เราจําเปOนตAองซ@อมท@อใหญ@       
ขอสูบน้ําสองวันไดAหรือไม@ นี่คือการวางแผนรองรับแหล@งน้ําท่ีมันมีอยู@ในมือ 
ถามหาจุดคุAมทุน เราตัดสินใจใหAเช@าบ@อน้ําท้ังสองบ@อ โดยมีขAอโตAแยAง
มากมาย แต@เราเห็นถึงความเดือดรAอนของพ่ีนAองประชาชน เพราะฉะนั้นใน
วันนี้ก็ตAองหารือกันว@า สัญญาเกิดข้ึนไดAอย@างไร และยกเลิกไดAอย@างไร วันนี้
เรามาเลือก ผมเขAาใจในความรูAสึกของเพ่ือนสมาชิกว@าทําไมเราตAองไปจ@าย
ในขณะท่ีเราไม@ไดAใชA เพราะฉะนั้นสัญญามันเกิดข้ึนแลAวจากสภาแห@งนี้ ลอง
ทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งแลAวใหAเพ่ือนสมาชิกไดAคําตอบและจะไดAลงมติกัน
ต@อไปครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณ สท.วิฑูรย� มีสมาชิกสภาท@านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม@ครับ เชิญท@านปรานม รวมพงศ� ครับ 
 
นายปรานม  รวมพงศ9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายปรานม  รวมพงศ� สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมต้ังขAอสังเกตอยู@ขAอ

หนึ่งว@านาทรายเขAามาอยู@ในญัตตินี้ไดAอย@างไร ในเม่ือเรายกเครื่องออกไป
แลAว และก็เปOนปWญหาท่ีชาวบAานประทAวงดังท่ีเพ่ือนสมาชิกไดAอภิปรายผ@าน
ไปเม่ือสักครู@ผมเห็นดAวย มันมีปWญหาในการสูบน้ํานาทรายแลAวทางเทศบาล
เราก็ยังไม@ไดAเขAาไปเคลียร� แลAวอยู@ๆ ไดAบ@อน้ําใหม@มาก็ไปยกเครื่องสูบน้ําออก
แลAวทําไปทํามา มาต@อสัญญา โดยท่ีไม@ไดAมีรายละเอียดระบุว@ายกเลิกสัญญา
หรืออะไรนี้ก็ไม@มี ผมนั่งดูอยากใหAเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท@านโปรดพิจารณา
ใหA ถ่ีถAวน  ก@อนท่ีจะยกมือ เราใชAดุลพินิจของเราว@าบ@อน้ํานาทรายนี้ 
เครื่องดูดมันไม@มี ถAาจําไม@ผิดโน@นเอาไปไวAแถววังกAองอะไรนู@นแหละครับ
ท@านประธานครับ รูAสึกว@างบประมาณในการยกเครื่องออกมันหลายแสนอยู@ 



๓๓ 
 

ครั้งนั้นอนุมัติผ@านสภาแห@งนี้ไป เฉพาะยกเครื่องเกือบลAาน  แลAวบ@อนาทราย 
มาอยู@ในญัตตินี้   เวลาจะดูดน้ําก็ตAองซ้ือเครื่องใหม@อีกแหละครับท@าน
ประธานครับ 

 
นายปรานม  รวมพงศ9 ก่ีลAานอีกละครับ มันน@าผิดสังเกตหรือไม@ท@านประธาน  ผ@านไปยังฝHาย  
สมาชิกสภาเทศบาล บริหารท@านจะเอายังไงก็เอา แต@กรุณาทําใหAมันรัดกุมกว@านี้สักหน@อย

เก่ียวกับเอกสารท่ีจะนํามาเสนอสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน อย@าทํามา
แบบนี้ทํามาแบบลวกๆ สัญญายกเลิกก็ไม@มี ดูแลAวไม@มีอะไรเลย มีแต@ค@าเช@า 
อย@างเดียว ราคาเช@าสามเจAา ผมไม@เห็นดAวยนะครับถAาทําแบบนี้ มากกว@านี้  
ผมไม@เห็นดAวยครับถAาทํามาแบบนี้ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณท@านปรานม เชิญท@านคํานวน  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จากท่ีผมไดAอภิปรายในเม่ือปWญหาเราเคยมีเคย

เห็นปWญหามันเกิดข้ึนแลAวและอย@างท่ีท@านปรานมไดAอภิปราย เราใชA
งบประมาณในการยกเครื่องออกมาแลAว ผมไม@ทราบว@าทําไมเราตAองเช@าอีก
เพราะงบประมาณท่ีใชAกับงบประมาณท่ีใชAในการสูบน้ํานั้นไม@คุAมกับ
ค@าใชAจ@าย ผมรูAสึกยินดีครับบ@อสํารองควรจะมี แต@บ@อนี้มันดูแลAวไม@คุAมค@าเช@า 
อีกอย@างท่ีผมไม@เห็นดAวยคือ เราไดAเดินท@อน้ําตรงจากเข่ือนจากท@าดีมาใชA
แลAวซ่ึงเปOนท@อท่ีใหญ@ ผมคิดว@าน้ําจะพอ แต@ผมไม@กลAาท่ีจะยืนยันแลAว เพราะ
ถAาน้ําไม@พอแลAวจะตกบนหัวผม แต@ในกรณีนี้ตามท่ีท@าน สท.วิฑูรย�ไดA
อภิปรายว@าจะยกเลิกไดAหรือไม@นั้น  ผมอยากใหAผูAท่ีเก่ียวขAองเอาสัญญามาดู
กันหน@อยจะไดAหรือไม@ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณท@านคํานวนครับ  ท@านสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผูAใดอภิปรายอีกหรือไม@ครับ เชิญท@านธีระวัฒน� ครับ 
 
นายธีระวัฒน9  คงสําราญ  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายธีระวัฒน�  คงสําราญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 เรื่องน้ําประปาท่ีเรา

เช@าอยู@ในขณะนี้ผมเขAาใจครับ แต@ในความรูAสึกของผม ผมเห็นดAวยกับบ@อน้ํา
วังกAองตามท่ีเพ่ือนสมาชิกไดAอภิปรายเม่ือครู@  ในนาทรายผมก็ตAองเห็นดAวย
เนื่องจากในสามปP ท่ีแลAวเราไดAยกมือผ@านไป เฉพาะค@าท@อปาเขAาไปสี่สิบลAาน
แลAวครับท@านประธานครับ เราไดAใชAแค@สามปPทีนี้เราจะมาเช@าอีกยี่สิบปPตกปP
ละประมาณสี่แสน แลAวท@านจะเอาท@อไปไวAตรงไหนถAาเราไม@เอาไปใชA เราไม@
รูAธรรมชาติ ว@าจะแลAงเม่ือไหร@ จะมีน้ําเยอะเม่ือไหร@ ใครรับประกันไดAว@า
เมษาปPหนAาจะไม@แลAง  หรือเราจะพักสักสิบนาทีใหAมีการคุยกันก@อน ก@อนจะ
ลงมติ จากยี่สิบปPขอสักหAาปPก@อนไดAหรือไม@ หรือสิบปPก@อนไดAหรือไม@ ไม@ใช@เรา
จะไม@ใหA เด๋ียวถAาบังเอิญ ถAาแลAงจริง พวกเราตายอีก ยุ@งอีก ยางสแปร�สิบลAอ



๓๔ 
 

ยังตAองมี ผมคนคAาคนขาย ยังตAองใชAสแปร�สิบลAอ ถAาเราตัดยางสแปร�ออกจะ
ยิ่งยุ@ง เราตAองมาคิดพิจารณาใคร@ครวญตรงนี้ใหAดี เราอย@าเอาน้ําไปล@อกับ 

 
นายธีระวัฒน9  คงสําราญ  ประชาชนนะครับ อย@าทําเปOนของเล@น น้ําทุกคนจําเปOนตAองใชA ด่ืม อาบ ใชA 
สมาชิกสภาเทศบาล อย@าใหAผมตAองพูดว@าลAางกAน กับงบประมาณท่ีเราผ@านไปแลAวสี่สิบลAานแลAว 

เราจะมาไม@เสียต@ออีกปPละสี่แสน เพ่ือเปOนหลักประกันความปลอดภัย กับ
การดูแลพ่ีนAองประชาชน อย@าเอาความตAองการของประชาชนไปเสี่ยงเลย 
ผมไม@เสี่ยงดAวยครับ ตAองเขAาใจกัน ผมเขAาใจว@าเราตAองบริหารงานใหAใชAงบ
นAอยผลประโยชน�เยอะ แต@ผมไม@กลAาเสี่ยงเรื่องน้ําหรอกครับ มันทําเรา
ระทมมาสองปP เต็มๆ บนเวทีตรงนี้แหละครับ ผ@าประตูพังประตูมาก็มี
เยอะแยะแลAว ผมไม@กลAาเสี่ยงหรอกครับกับพลังของประชาชน บางคนไม@มี
หรอกครับไม@รูAว@าหายไปไหน ผมเองยังโดนว@าหนAาด้ือไปเลย น้ําไม@มีหรือ
เทศบาล พอมาขอดับเพลิง คนโน@นว@า สท.แกAวไดAแลAวคนอ่ืนไม@ไดAมันเปOน
ยังไง มันโดนจนไม@รูAจะยังไงเสียแลAวละครับ ถAายังไงผมอยากใหAท@าน
ประธานเบรคสักหAานาที สิบนาทีก็ไดAครับ เพ่ือจะไดAคุยเรื่องนี้กันใหAจบ       
จะทําอย@างไร เราจะมาแยกแยะเปOนหนึ่งขAอ สองขAอ ทําไม@ไดAหรอกครับ 
อยากใหAทางสํานักการประปามาชี้แจงเหตุผลครับ ว@าคุณพรAอมหรือยังครับ
สําหรับเรื่องน้ําประปาครับ แค@นี้นะครับ ขอบคุณครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ผมถามนิดหนึ่งครับมันยี่สิบปPไดAยังไง หAาเจ็ดเราเช@ามาแลAวสามปP 
ประธานสภาเทศบาล ถึงปPหกศูนย�มันสิบเจ็ดปPเอง ท่ีเรามีบ@อน้ําสํารองไวAมันก็เปOนสิ่งท่ีถูกท่ีควรแต@

ในเรื่องของความคุAมค@า เราจะไดAใชAหรือไม@ ไดAคุยกับชาวบAานหรือไม@ว@าเรา
จะดูดแค@นี้ เราไดAไปขุดลอกบAางหรือไม@ เพราะท่ีนั่นเปOนนาทราย เขAาใจคํา
ว@านาทรายนะครับบ@อหินดินลูกรัง เราดูดมากน้ําขAางล@างแหAงหมด เราดูด
มากแน@นอนชาวบAานก็ตAองไดAรับผลกระทบ เกิดการประทAวงแน@นอนครับ 
เชิญท@านคํานวน  

 
นายคํานวน  โสมนิล  ท@านประธานครับผมหารือนิดหนึ่ง เราจะพักเหมือนท่ี สท.แกAว 
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอเพ่ือพูดคุยกัน ก็แลAวแต@ ผมอยากใหAท@านประธานสั่งใหA ผอ.เอาสัญญา

ถ@ายเอกสารมาใหAเราดูหน@อย จะเปOนพระคุณอย@างยิ่ง เพ่ือเปOนเอกสาร
ประกอบในการพิจารณา จะใหAออกหรืองดครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญท@านรองวิฑูรย� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิฑูรย9  อิสระพิทักษ9กุล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ผมเขAาใจความรูAสึกของ

เพ่ือนสมาชิก ท่ีการพิจารณาญัตติต@างๆ นั้นจะตAองมีความรอบคอบ เพ่ือ
เปOนความคุAมค@าใหAมากท่ีสุดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชของเรา      
แต@ก@อนอ่ืนผมเองก็อยากจะไดAรับฟWงการชี้แจงจากฝHายผูAบริหาร ผูAเก่ียวขAอง 



๓๕ 
 

ใหAกับพ@อแม@พ่ีนAอง ประชาชน เพ่ือมาประกอบในการตัดสินใจ  ท่ีเรา
อภิปรายกันในขณะนี้นั้น เรายังไม@ไดAรับความคิดเห็น และการชี้แจงของฝHาย
บริหารเลยว@ามีความจําเปOนขนาดไหน เหตุผลอย@างไร ท่ีเราจะตAองมาต@อ 

นายวิฑูรย9  อิสระพิทักษ9กุล สัญญากันต@อไป และอย@างหนึ่งก็คือสิ่งท่ีเราวิตกกังวล เก่ียวกับเรื่องบ@อน้ํา 
รองประธานสภาเทศบาล นาทรายในขณะนี้นั้น เราก็ยังไม@ไดAรับการชี้แจงจากฝHายบริหารเลยว@าใน

ขณะนี้การใชAน้ํา หรือการใชAสอยประโยชน�จากบ@อน้ํานั้น เราสามารถใชAสอย
ประโยชน�กันไดAอย@างเต็มท่ีหรือเปล@า ใหAคุAมกับการท่ีเราไปวางท@อธาร       
เปOนเงินมหาศาลถึงสี่สิบกว@าลAานนั้น ถAาเราจะยกเลิกสัญญาท@อธารเหล@านั้น
ก็จะหมดประโยชน�ไปโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นผมใคร@ขอใหAท@านประธานไดA
กรุณาใหAฝHายบริหารไดAชี้แจงครับ เพ่ือประกอบการพิจารณาดAวยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญท@านนายกช@วยชี้แจงหน@อยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพงศ9สินธุ9  เสนพงศ9   กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผมนายพงศ�สินธุ�   เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในญัตตินี้ผมมี ผอ.คลัง กับ เจAาหนAาท่ี
ของสํานักการประปามาชี้แจง  แต@ผมอยากใหAชี้แจงกับท@านประธานสักนิด
ว@าโดยสถานการณ�ปWจจุบันเราเขAาใจว@าเม่ือฝนตกน้ํามา ทุกอย@างก็เรียบรAอย 
แต@เหมือนท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาไดAอภิปรายผมก็เขAาใจนะครับว@าบางสิ่ง
บางอย@างน้ํามันสําคัญนะครับ ฝHายบริหารเราคิดตลอด ไม@เคยคิดถึงส@วนตัว
เลย พ่ีนAองประชาชนในเขตเทศบาลมีแต@เพ่ิมข้ึน มากข้ึนทุกปP นอกเขตก็
เยอะ ผมคิดว@าทุกบ@อมีประโยชน�ท้ังนั้น แต@ในเม่ือปPท่ีแลAวเกิดเหตุการณ�ท่ีว@า
ชาวบAานไม@ใหAสูบน้ํา น้ําลดผมว@าเรื่องพวกนี้อยู@ท่ีสภาทํากิจการนอกเขต   
กับท@าง้ิว มันมีเง่ือนไขว@าลดแค@ไหนเทศบาลท@าง้ิวตAองมาแจAงเรา แต@จุดนั้น
ชาวบAานตAองไปแจAงกับนายกท@าง้ิวว@าน้ําลดตรงไหนอย@างไร ตรงนั้นตAองไปดู
ในสัญญา แต@เขAาใจเหตุการณ�ตรงนั้นพอเกิดข้ึนมา ประทAวงไวAก@อนนี่แหละ
ครับสังคมบAานเรา ไม@รูAเรื่องเหตุผล เรื่องบางเรื่องลงข@าวไปก@อนแลAวไม@รูA แต@
ในสัญญาการทํากิจการนอกเขต เราทําเรารูAขอบเขตของสัญญา และมีขAอ
ผูกมัดอยู@แลAวว@าลดขนาดไหนถึงจะหยุดสูบน้ํา มันมีอยู@ในสัญญาครับ แต@ท่ี
เพ่ือนสมาชิกไดAมีขAอกังวลซักถามผมก็เขAาใจ แต@ในวันนี้เรามีน้ําใชA ท@านพูด
ใหAเราชี้แจงก็ดีครับ จะไดAชัดเจนเพราะถAาหากตอนนั้นเกิดวิกฤตภัยแลAง
ข้ึนมาเราเอาไม@ทัน แต@ท่ีผมพูดคือตอนนี้ในเขตเทศบาลเราก็ใชAเยอะอยู@แลAว
และทุกบ@อท่ีใชA เราก็สลับกัน แต@ในเรื่องเอกสาร เรื่องสัญญา ผมใหA
ผูAอํานวยการสํานักการคลังและคุณสัญชายมาชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญใครก@อน ผอ.วชิรา เด๋ียวๆ ท@านสุภัคมีอะไร เชิญสักนิดก@อนนะ 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ เชิญท@านสุภัคครับ 
 



๓๖ 
 

 
 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ9ขจร  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ท@านประธานครับ ขออนุญาตนะครับ เพ่ือผูAท่ี

เก่ียวขAองจะไดAตอบในคราวเดียวกัน คือผมเปfดดูรายละเอียดแนบทAายใน
ญัตตินี้ คือบ@อน้ํานาทรายมีผูAเช@าสามราย ท่ีผมทราบมามีหAารายนะครับ อีก
สองรายไปไหน ขอคําตอบดAวยนะครับ และอีกส@วนหนึ่งครับท@านประธานท่ี
เคารพ และพ่ีนAองท่ีฟWงอยู@ทางบAาน  ผมเขAาใจดีเรื่องบ@อน้ํานาทรายเดิมมีอยู@
สองเครื่อง ทางสํานักการประปาไดA โยกยAายไปท่ีสันยูงใชAงบประมาณไป
เกือบลAานครับ  บ@อน้ํานาทรายยังมีประโยชน�หากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินข้ึนมา  
อย@างนAอยๆก็ยังดีกว@าท่ีเทศบาลตAองไปขนน้ํา โดยใชAรถบรรทุกน้ําไปขนมา
หนึ่งชั่วโมงไดAหAารAอยคิว ยังดีกว@าท่ีเทศบาลเอารถไปขนมาสามรAอยคิว 
ไหนๆ ก็ไหนๆแลAวครับ สภาแห@งนี้เราอนุมัติไปแลAว เม่ือสามปPท่ีแลAวสัญญา
ผูกพันมีแน@นอน งบประมาณก็ลงไปแลAวแลAวเรามายกเลิกทําไมท่ีเรา
อภิปราย  ผมไม@ไดAคัดคAาน ก็ขอชี้แจงตรงนี้เพ่ือความชัดเจน ท่ีผมอภิปราย
ตรงนี้ผมคิดคัดคAานบ@อน้ํานาทรายมาต้ังแต@ตAน อภิปรายเสียยืดยาวในสภา
แห@งนี้  แต@มติออกมาใหAผ@านผมก็ตAองยอมรับมติ  มาวันนี้ญัตติอันนี้มาใน
สภาแห@งนี้ มีท้ังบ@อน้ํานาทรายและบ@อน้ําวังกAอง บรรจุอยู@ในญัตติเดียวกัน
การลงมติก็ตAองลงในคราวเดียวกัน ผมก็ขอยืนยันอีกครั้งผมคงงดออกเสียง
ครับ ขอบคุณครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญ ผอ.วชิรา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวชิรา  ยุพการนนท9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน 
ผอ.สํานักการคลัง ผูAบริหารและผูA เขA าร@วมประชุมทุกท@าน ดิ ฉันนางวชิรา  ยุพการนนท� 

ผูAอํานวยการสํานักการคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเรียนเปOนหัวขAอ
ตามท่ีท@านสมาชิกสภาไดAถาม  

ขAอแรก ท@านสมาชิกสภาไดAถามว@าทําไมไม@มีบ@อน้ําสันยูง ในการ
บริหารจัดการ ตามระเบียบพัสดุในการจัดจAางหรือการเช@า ถAาระยะเวลา
การเช@าไม@เกินหนึ่งปPงบประมาณก็สามารถดําเนินการไดAเลยไม@ตAองขออนุมัติ
สภา อันท่ีสองถAาค@าเช@าไม@เกินสองหม่ืนบาทก็ดําเนินการไดAโดยไม@ตAองขอ
อนุมัติต@อผูAว@าราชการจังหวัด ถAาเกินสองหม่ืนบาทก็ตAองขออนุมัติไปยัง
จังหวัด ฉะนั้นบ@อน้ําสันยูงเช@าปPต@อปPนะคะ จึงเช@าไดAเลย 

เรื่ อง ท่ีสอง ท่ี เรานํา เขAาสภาแห@งนี้ คือการเช@า เกินกว@าหนึ่ ง
ปPงบประมาณ ฉะนั้นตามระเบียบว@าดAวยวิธีการงบประมาณ 2541 การ
เช@าท่ีดินเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ ก็คือการก@อหนี้ผูกพันเกินกว@าหนึ่ง
ปPงบประมาณตAองนําเขAาสู@สภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา ตามหลักการและ
เหตุผลค@าเช@าท่ีถามว@าทําไมบางรายสามปPบางรายยี่สิบปP ถAาท@านจําไดAว@า



๓๗ 
 

ตอนนั้นเรามีวิกฤตเรื่องไม@มีน้ํา และเรามีความจําเปOนท่ีตAองไปเช@าบ@อน้ํานา
ทรายซ่ึงผูAท่ีใหAเราเช@านั้นยืนยันท่ีจะใหAเช@ายี่สิบปP สามปPก็ไม@ไดA สิบปPก็ไม@ไดA 
ประกอบกับท่ีเทศบาลตAองลงทุนสี่สิบลAาน การลงทุนสี่สิบลAานนั้นตAองคุAมค@า 

นางวชิรา  ยุพการนนท9 กับการเช@าบ@อน้ํา หลังจากนั้นเราก็ไดAดําเนินการเช@า ปรากฏว@าการท่ีเราเช@า 
ผอ.สํานักการคลัง ยี่สิบปPนั้นเราตAองไปจดทะเบียนกับสํานักงานท่ีดิน เขามีขAอผูกพันกับเราเขา

ไม@สามารถขายหรือโอนไดAหากเทศบาลไม@ยกเลิกสัญญาเช@า ฉะนั้นบ@อน้ํานา
ทรายเราไดAไปจดทะเบียนไวAว@าเขามีขAอผูกพันกับเรา  ต@อไปในส@วนของบ@อ
น้ําวังกAองท่ีเราขอเช@าสามปP ก็เนื่องจากเราไม@อยากใหAเปOนภาระ ในการจด
ทะเบียนกับสํานักงานท่ีดิน เพราะเรารูAอยู@แลAวว@ามันเปOนแหล@งน้ําจากการ
ขุดหินมันเปOนแอ@งน้ํา เราก็เลยพยายามเช@าสามปPเพ่ือใหAครอบคลุม เพราะ
ถAาเกินสามปPเราตAองไปจดทะเบียนกับสํานักงานท่ีดิน นี่คือเหตุผลว@าทําไม
สามบ@อเราถึงดําเนินการไม@เหมือนกัน 

 อันต@อไปในสัญญาเช@าขออนุญาตอ@านใหAฟWงว@า จะมีอยู@ขAอหนึ่งหาก
ผูAเช@ามีความจําเปOนอ่ืนๆใด เพ่ือประโยชน�แก@ทางราชการ ผูAเช@าสามารถบอก
เลิกไดAทันที และผูAใหAเช@าจะเรียกรAองค@าเสียหาย หรืออ่ืนใดๆต@างๆ มิไดA
ท้ังสิ้น นี่คือขAอผูกมัดของทางราชการท่ีมีกับผูAใหAเช@า ฉะนั้นในเรื่องของการ
ดําเนินการต@างๆของทางราชการเราไดAเปรียบเกินรAอย ก็ขอเรียนใหAกับท@าน
สมาชิกสภาไดAรับทราบ ฉะนั้นในวันนี้ญัตติท่ีนําเสนอท@านสมาชิกนั้น เปOน
ญัตติท่ีตAองเขAาตามระเบียบการก@อหนี้ผูกพันเกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ ก็
ขอนําเรียนใหAท@านสมาชิกทุกท@านไดAรับทราบค@ะ ส@วนของความเปOนไปไดAว@า
ทําไมเราตAองใชAน้ําต@อ ในรายละเอียดของการใชAน้ํา ตามท่ีท@านนายกไดAมอบ
ใหAคุณสัญชายตอบเนื่องจากเปOนผูAดูแลเรื่องน้ําของสํานักการประปา ก็ขอ
อนุญาตท@านประธานสภาใหAคุณสัญชายตอบ ในส@วนของดิฉันก็มีแค@นี้คะ 
ขอบคุณค@ะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอคุณครับ เชิญคุณสัญชายครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสัญชาย  ชาตรีทัพ   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน 
หน.ฝLายรักษาความสงบ ผูAเขAาร@วมประชุม ผมนายสัญชาย  ชาตรีทัพ ขออนุญาตชี้แจงในส@วนของความ

คุAมค@า จากท่ีผมไดAเขAามารับงานในช@วงปP 2557 ซ่ึงดําเนินการของบ@อน้ํา     
นาทรายหลังจากท่ีผ@านสภาไปแลAวนะครับ ผมเปOนคนท่ีประสานงานกับ 
เทศบาลท@าง้ิวอย@างท่ีท@านพงศ�สินธุ�กล@าวนั้นถูกตAองแลAวครับ เรามีเง่ือนไขกับ
เทศบาลตําบลท@าง้ิวว@าเม่ือน้ําเหลือหนึ่งเมตร หรือบ@อท่ีมีอยู@สี่หAารายตํ่ากว@า
สองปลAอง เราตAองหยุดสูบ ในปPท่ีแลAวเราตAองมีความจําเปOนสูบต@อเนื่อง 
เนื่องจากว@าวังกAองสูบไปแพมันลอย เราไปต@อแพ ท่ีท@าใหญ@เราสูบไดAแค@เครื่อง
เดียว ตAองยื้อสูบนั้นคือเหตุผลของปPท่ีแลAว จริงๆแลAวนาทรายเราเคยแจAง
แลAวว@าเราสูบท้ังคืนท้ังวันน้ํามันเติมไม@ทัน เพ่ือจะไดAมีความเขAาใจตรงกัน 

เรื่องแรกเรื่องของบ@อน้ําสันยูง เนื้อท่ี 59 ไร@ ผูAอํานวยการสํานัก
การคลังแจAงแลAวว@าเราเช@าปPต@อปP ปริมาณท่ีใชAไดAไปวัดกับกรมทรัพยากรน้ํา
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ท่ีตรงขAางอาชีวขAางปHาไมA 1,300,000 – 1,500,000 ลบ.ม.ข้ึนอยู@กับว@า
น้ําท่ีสูบสูงหรือตํ่าในช@วงนั้นว@าในช@วงนั้นฝนตกเยอะแค@ไหน 

 
นายสัญชาย  ชาตรีทัพ   บ@อท่ีสองคือบ@อสํารองวังกAอง ปริมาณน้ําท่ีใชAไดA 400,000 – 
หน.ฝLายรักษาความสงบ 500,000 ลบ.ม. เนื้อท่ี 34 ไร@ 1 งาน 49 ตารางวา  ปPนี่แลAวใชAไปสี่แสน

ลูกบาศก�เมตร เราต@อท@อ ต@อแพยื่นลงไปท้ังหมดสองครั้ง ทีมผมกับทีม
ประปา เพราะตอนแรกมันอยู@ใกลAตลิ่งพอน้ําลด แพไม@ถึงดูดน้ําไม@ไดA ตAอง
ต@อท@อหนึ่งครั้ง ต@อสองครั้งเพ่ือท่ีจะใชAประโยชน�ใหAมากท่ีสุด คือใชAไป
ประมาณสี่แสนจากท่ีใชAไดAประมาณหAาแสนคิว ใชAลดไปเยอะเหมือนกันแต@
ในขณะนี้น้ําเติมลงมาเต็มแลAว 

 สุดทAาย บ@อน้ํานาทราย เราไล@ลงมาจากท@าใหญ@ เรานึกภาพ
ตามมา บ@อนาทรายเนื้อท่ีประมาณ 41 ไร@ 2 งาน 16.3/10 ตารางวา 
จริงๆ เนื้อท่ีประมาณเกือบหAาสิบไร@ครับ สองรายนั้นจริงๆเคยตอบกระทูAไป
แลAวนะครับ สองรายนั้นรายหนึ่งเสียชีวิต รายหนึ่งติดแบงค� ซ่ึงเขาไม@
สามารถนําเอกสารหลักฐานมาใหAเราไดA เท@ากับว@าเราไดAน้ําฟรีอีกสิบไร@ เรา
เลยไดAน้ําหAาสิบเอ็ดไร@ จากเช@าจริง สี่สิบเอ็ดไร@ ปริมาณน้ําบ@อนาทราย 
300,000 – 400,000 ปPท่ีแลAวเราใชAน้ําต้ังแต@วันท่ี 14 เมษายน จนถึง
ศุกร�ท่ีมีปWญหา ศุกร� 13 พฤษภาคม 30 วัน ใชAไปร@วม 300,000 คิว  
เพราะฉะนั้นในปPท่ีแลAว ไปถึงจุดท่ีเหลือหนึ่งเมตร เราถึงจุดท่ีเราตAองหยุด 
แต@เราตAองสูบต@ออีกครึ่งวัน เราถึงจุดพระศุกร�เขAาพระเสาร�แทรก ท่ีวังกAอง
เหลือเครื่องเดียวเราตAองไปต@อแพ เราตAองยื้อสูบไม@อย@างนั้นเราตAองขาดน้ํา
ไปมากกว@านั้น รุ@งเชAาอีกวันมหาราชท่ีมีเคส ในวันเสาร� อาทิตย� วันจันทร�นั้น 
น้ําขาดไป 10,000 ลบ.ม. ทันทีเพราะน้ําท่ีนาทรายสูบไม@ไดA ก็เลยวิกฤตท่ี
เปOนข@าวใหญ@โต สามสี่วันท่ีเราโดนเม่ือปPท่ีแลAว ของโกอันก็ไดAวันจันทร�แลAว
กว@าเราจะต้ังตัวไดA นี่คือวิกฤตปPท่ีแลAวเราพยายามใหAนึกภาพยAอนไปว@าเม่ือ
เราไม@มีเราหาท่ีไหนไม@ไดAนะครับ ขนาดของภูมิภาคเขามีสี่สิบกว@าไร@ตรง
มะม@วงขาวเขายังตAองเช@าเลย เพ่ือสํารองไวAใหAเซ็นทรัล และมีการแย@งน้ํากับ
เราในปPท่ีแลAวตรงท@าเคียน เราพยายามถAอยทีถAอยอาศัยเพ่ือใหAดําเนินการ
กันไดA  

ต@อไปมาดูว@าคุAมหรือไม@คุAมเปOนอย@างไร นาทราย ค@าเช@าเจ็ดลAาน
แปดรวมค@าก@อสรAาง สามสิบสามลAานสี่ รวมแลAวสี่สิบเอ็ดลAานสอง ปPท่ีแลAว
ใชAไป 300,000 ลบ.ม.หนAาแลAงท่ีใชAและอีกสองสามครั้งท่ีใชAรูAหรือไม@ครับ
ว@าใชAเพราะสาเหตุอะไร ท@าน สท.วิฑูรย�พูดถูกตAองแลAวครับ ซ@อมท่ีปWกปIาย
สองครั้ง ครั้งละหนึ่งวัน ท@อเมนจากท@าใหญ@แตก ผ@านวังกAองมาแลAวดAวยถAา
เปOนสันยูงก็ตAองผ@านสันยูงมา ใชAน้ําจากท@าใหญ@ไม@ไดAครับ ใชAน้ําจากนาทราย
ช@วยอยู@ ครั้งละหนึ่งวันเต็มๆ สองครั้งก็สองวันนี้หลังจากภัยแลAงเรายังใชAไดA
นะครับ ชาวบAานไม@ไดAว@าอะไร และอีกครั้งท่ีบAานตาล หนAาวัดบAานตาลท@อ
เมนก็แตกอีกครับ ก็หนึ่งวันเต็มๆ อีก บ@อน้ํานาทรายท@อมาจากเบญจม 
ไม@ไดAซAอนมาทางสันยูง วังกAอง เราก็ใชAตรงนั้น ถามว@าเราสูบหลังจากแลAง
หรือไม@ เราสูบหลังจากแลAงครับ ท่ีซ@อมปWกปIายก็หลังจากแลAงแลAวครับ         
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ผมกับ ผอ.สุทิพย�ตอนนั้น ก็ไม@อยู@ กันถึงกลางคืน ซ@อมกันไม@เสร็จตรง
ปWhมน้ํามันแห@งหนึ่ง ตรงบAานรAานชําแห@งหนึ่ง นี้คือตัวอย@างท่ีเราจะตAองมีไวA
สํารองหนึ่งคือภัยแลAง สองคือกรณีฉุกเฉิน ไฟฟIาดับท@าใหญ@ วังกAอง 

นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  นาทราย ก็สามารถท่ีจะหมุนเปลี่ยนกันไดA ซ่ึงเปOนแผนสํารองไวAฉุกเฉินท่ีเรา 
หน.ฝLายรักษาความสงบ  ตAองมีน้ําสํารองไวAทุกแห@ง ทุกบ@อมีประโยชน�  

ในส@วนท่ีสามเปOนการรองรับอนาคตครับ ต@อไปน้ําเยอะ คอนโดข้ึน
ก่ีแห@ง โรงแรมข้ึนก่ีแห@งเราก็สามารถนําน้ํามาใชAไดAอีก ท่ีทวดทองเพราะทวด
ทองเรามีกําลังผลิต 50,000 ลบ.ม. แต@ปWจจุบันเราผลิตไดAแค@ 30,000 ถึง 
43,000 ลบ.ม. เรายังใชAไม@เต็มศักยภาพ เรายังคิดต@อในปWจจุบันท@าน          
ผอ.มนต�ชัยมา เราก็จะเชื่อมต@อระหว@างโรงกรองทวดทองกับประตูชัย       
ก็ดีเลน้ําไปประตูชัยไดAเลย นั่นคือเปOนสิ่งท่ีเราตAองทําแบบครบวงจร ท้ังตAน
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําครับ จะแยกส@วนใดส@วนหนึ่งไม@ไดA ท@าดี ประตูชัย
จะไม@มีความหมาย ถAาคุณไม@เช@าวังกAอง สันยูง และนาทราย เพราะวังกAอง 
สันยูง นาทราย สูบท้ังวันไดAแห@งละ 12,000 ลบ.ม. สองแห@งเท@ากับ 
24,000 ลบ.ม. นาทรายต@อไปเราจะสูบไดAแค@ครึ่งวัน เม่ือก@อนเราสูบท้ังวัน
ท้ังคืน ผมก็เคยเตือนแลAวครับเม่ือก@อน แต@ก็ดAวยความจําเปOนครับ ว@าเราสูบ
ไดAครั้งละ 12 ชั่วโมง วันหนึ่งไม@เกินหกพันคิว ปPท่ีแลAวสูบไดAสามแสน              
ก็เท@ากับ 50 วัน ปP ท่ีแลAวเราสูบท้ังวันท้ังคืนก็เลยสูบไดAแค@ 30 วัน 
เพราะฉะนั้นข้ึนอยู@กับการบริหารจัดการ ท้ังสามบ@อนี้ถAาแลAงจริงๆ ท@าดีสูบ
ไม@ไดAเราก็ตAองหยุดท@าใหญ@ ท@าใหญ@สูบอยู@ท่ีท@าดีน้ําก็ไม@มี เราก็จะไปใชAบ@อ
สํารองนําน้ําเขAาโรงกรองทวดทอง ก็คือ หม่ืนสองบวกหม่ืนสองบวกหกพัน 
ก็เปOนสามหม่ืน ทวดทองก็ไม@ไดAรับผลกระทบ เห็นหรือไม@ครับว@ามันมี
ความสัมพันธ�กันถAาขาดส@วนใดส@วนหนึ่งไปเราจะเกิดปWญหาและเปOนปWญหา
ท่ีเราหาไม@ไดA  

ท่ีนี้มาดูตAนทุน จะไดAตอบโจทย�ในเรื่องของความคุAมว@า ว@าคุAมค@า
หรือไม@คุAมค@า จะไดAตอบไดAเราดูแต@จํานวนสี่สิบเอ็ดลAาน แต@ไม@ไดAอยู@ตAนทุน
ต@อหน@วย เรียกความคุAมค@าเชิงภารกิจ ขอปWดเศษเปOน สี่สิบเอ็ดลAานหารดAวย  
สามแสน เท@ากับ 137 บาท/ลบ.ม. ตAนทุนต@อคิวนะครับ   ขนน้ําปPท่ีแลAวปP
2559 ขนท้ังเดือน ไดA 9000 คิว ขนไดAเต็มท่ีไดAวันละ 300 คิว เท@ากับ 
300,000 ลิตร นะครับ ลงทุนไปต้ังหนึ่งลAานหนึ่งแสน เหลือหารตAนทุนต@อ
หน@วย ตAนทุนปPเดียว 122 บาทละครับ ขนน้ําปPเดียวตAนทุนเกือบจะเท@ากับ
ลงทุนบ@อน้ําและท@อ ยี่สิบปPแลAวครับ ห@างกันแค@สิบหAาบาท ในขณะเดียวกัน
หากคุณไปใชAน้ําในนาทรายเรื่อยๆ ปPหนAาคุณก็จะพAนทุนท่ีคุณขนน้ําแลAว
ครับ  ในการขนน้ํา ค@าโอที ค@าเปลี่ยนยาง ค@าซ@อมรถบAางคับของปIองกัน
เปลี่ยนเครื่องใหม@เลยครับเพราะมันวิ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยในการขนน้ํา        
นี่คือตAนทุนต@อหน@วยท่ีตAนทุนตํ่าเพราะรถทหารท่ีตAนทุนท่ีขนเขาใชAน้ํามัน
จาก ปภ. จังหวัด จริงๆมันใกลAเคียง  3 บ@อ เพราะท่ีเราใหAเขาขนจากโรง
กรองทวดทองใหAมหาราช ใชAงบเบิกน้ํามันฉุกเฉินของทางจังหวัด ทําใหA
ตAนทุนตํ่าลง นี่คือขAอสรุปสุดทAายเปรียบเทียบใหAเห็นว@าทําไมตAองมี ท้ังสาม
บ@อนี้ คือหนึ่งภัยแลAง สองกรณีฉุกเฉิน สามเพ่ือรองรับอนาคต ครับ นี่คือ



๔๐ 
 

ตัวอย@างท่ีสะทAอนใหAเห็น เม่ือตอนนี้มีโรงแรมฟอร�จูน เซ็นทารา กําลังเปfด 
หรือแมAกระท่ังน้ําท@วม เพราะโรงกรองหัวท@าอยู@ใกลAน้ํา เราก็ตAองดึงน้ําจาก
ฝHายนี้ไปครับ แมAมีน้ําเยอะคุณก็สูบน้ําไม@ไดA คุณเขAาไปไม@ไดAน้ําเยอะ น้ําท@วม 

นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  นี่ก็เปOนอีกตัวอย@างครับ เปOนตัวอย@างท่ีสะทAอนว@าเราตAองดําเนินการ 
หน.ฝLายรักษาความสงบ  ต@อครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณสัญชายนะ รูAสึกจะแจ@มแจAงแดงแจz มีใครจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมไม@ครับ เชิญท@าน วิฑูรย� หัสภาคย� 
 
นายวิฑูรย9  หัสภาคย9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ นี่คือขAอมูลถAาทุกคนมี Master Plan มีผังอยู@

ในใจ ถAาเราเขียนง@ายๆ วาดง@ายๆ เราก็จะเห็นทิศทางของการเชื่อมต@อ 
เชื่อมโยงกัน ตามท่ีคุณสัญชายไดAอภิปรายใหAไดAทราบ เรื่องแห@งนี้นะครับ
เม่ือมีโอกาส อยากจะฝากทางสภาแห@งนี้ กับผูAท่ีเก่ียวขAองก@อนจะเขAาญัตติ
ช@วยกันหารือทําความเขAาใจกัน เขAาใจว@าสมาชิกทุกท@านหวังดี แต@ขAอมูลท่ี
อยู@ในมือของแต@ละคนอาจจะแตกต@างกัน ทุกท@านมีไม@เท@ากัน เลยมีความคิด
ท่ีแตกต@าง แต@วันนี้เราไดAคนท่ีมาทํางานจริงๆ มาบริหารจัดการเรื่องน้ําจริงๆ 
อย@างท่ีคุณสัญชายเขาทําอยู@ ผมเชื่อเหลือเกินว@าปWญหามันก็จะทุเลาเบาบาง
ลงไปเรื่อยๆ นําไปสู@การแกAปWญหาท่ีดี ตAองขอบคุณฝHายบริหารหาผูA มี
ความสามารถมาไวAเยอะๆ เราจะไปในทิศทางดีข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ทุกอย@างตAองมีสํารองไวA เหมือนน้ํามันซ้ือวันนี้ไม@ไดAวันนี้หรอกครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถAาไม@มีแลAวมันจะยุ@ง เขAาใจเหมือนท่ีท@านธีระวัฒน�พูดยางสิบลAอยังตAอง มีหAา

เสAนเลย มีไดAไงสี่เสAน ท@านใดจะอภิปรายอีกหรือไม@ เชิญท@านคํานวนครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ครับ ก็ขอบคุณ ผอ.คลังท่ีทําใหAเราทราบไดAว@า

ถAาทางราชการทําสัญญาสามารถบอกเลิกไดAตลอดถAาทางราชการไม@ไดAรับ
ประโยชน� ขอบคุณในขAอนี้มากครับ และก็ขอบคุณ คุณสัญชายท่ีใหAความ
กระจ@างแจAงว@ามีการเชื่อมต@อกันอย@างไร สําคัญอย@างไร เพราะถAาพูดยAอนไป  
เม่ือปP 2557 ท่ีตอนนั้นผมใหAมือไป ผมก็เหมือนขาดน้ํา เหมือนกันทุกคนท่ี
คอแหAง เห็นอะไรก็ตAองเห็นดAวย ต@อมาเราเห็นว@าไม@สมบูรณ� หรือไม@ยังไง 
ผมก็คิดว@าเราควรจะเลิกไดAหรืออย@างไร  มานึกแปลกอยู@นิดหนึ่งว@าสันยูง 
กับท@าดีมันสัมพันธ�กันผมก็เปOนห@วงอีก กังวลมากๆ ถAาเราดูดสันยูงท@าดีท่ีเรา
ไปต@อท@อไวAจะไม@มีน้ําอีก กังวลจริงๆครับ เพราะว@าน้ําตอนนี้ดีมาก ไดAรับคํา
ชมในเรื่องน้ําประปาว@าน้ําไหลดี เดินดี ใสสะอาด เพราะการทํางานไดAดีมาก
ขอบคุณ การชี้แจงของฝHายท่ีเก่ียวขAอง คุณสัญชาย  ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสัญชาย ท@านชี้แจงเพ่ิมเติมหน@อยครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   



๔๑ 
 

 
 
 
นายสัญชาย  ชาตรีทัพ   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน 
หน.ฝLายรักษาความสงบ เพ่ิมเติมนะครับกับสันยูง และท@าดี คนละส@วนกันนะครับ สันยูงเปOนบ@อของ

เอกชน อยู@ใกลAกับหมวดการทางลานสกา แยกต@างหากไปเลย ไม@ไดAเก่ียวกับ
คลองเปOนน้ําจากเขาไปเลยครับ มีความลึกเฉลี่ยเปOนยี่สิบเมตรเลยครับ 
เฉลี่ยบางส@วนสิบหAา สิบหกบAาง ส@วนเรื่องแพ ผมน@าจะเดาใจคุณปรานมถูก 
แพนี่สี่แสนหกหม่ืนบาทนะครับ ไม@ใช@หนึ่งลAาน และก็เอาไปเครื่องเดียวนะ
ครับ ภาพเม่ือครู@ยAอนไปอีกนิดหนึ่งครับสดๆ กําลังยAายไปสันยูง เพราะเรา
คํานึงถึงความสิ้นเปลือง เราไม@ซ้ือใหม@ เราก็ยAายปWhมท่ีมีอยู@ เพราะท่ีนี้จะสูบ
ใหAแค@ครึ่งวันแลAว เราจะใชAแค@เครื่องเดียวพอ เราจะใชAหAารAอยคูณดAวยสิบ
สองก็คือหกพัน มันใชAเกินจากนั้นไม@ไดAเด๋ียวจะเกิดปWญหาตามมา เราใชAหก
พันลูกบาศก�เมตร ถAาขนๆ ไดAวันละสามรAอย ตAองใชAยี่สิบวันขนครับถึงจะไดA  
นี่คือภาพท่ีใหAเห็นกันครับ ตอนนี้กําลังเร@งดําเนินการติดต้ังอยู@ ท่ีสันยูง    
ทาง ผอ.มนต�ชัยกําลังเตรียมความพรAอม จริงๆท@านอาจจะคิดไม@ถึงว@าน้ําตํ่า
กว@าฝายไปสองสามครั้งแลAวนะครับ แต@เราประสานกับชลประทานตลอด 
โดยการเปfดบานขAางเราไม@ตAองเปลืองค@าไฟ เปfดบานขAาง 5 ซม.เพ่ือมาช@วย  
ก็สามสี่ครั้งแลAว พ่ึงไดAฝนมานิดหนึ่งเม่ือวาน  น้ําพ่ึงพAนฝายครับ ขอเพ่ิมเติม
ตรงนี้ครับว@าเรายังมีเครื่องครบอยู@ พรAอมใชAตลอดเวลาครับ ไม@ไดAไปไหน  
ครับท@านปรานมครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณสัญชาย ท@านปรานมมีอะไร เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรานม  รวมพงศ9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายปรานม  รวมพงศ� 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ครับ ขอบคุณท@านสัญชายครับผมอยากทราบว@า

ท่ีบ@อน้ํานาทรายตอนนี้เรายังมีแพประจําอยู@หรือไม@ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสัญชาย  ชาตรีทัพ   ตามท่ีเรียนเม่ือครู@ แพพรAอมเครื่องสูบยังอยู@ครับ มีสองเครื่อง 
หน.ฝLายรักษาความสงบฯ ยกออกไปหนึ่งเครื่อง เหลือหนึ่งเครื่องมีอยู@ตลอดครับ หลังจากแลAงครั้งท่ี

แลAวเราใชAไปท้ังหมดสามครั้งแลAวครับ ปWกปIายสองครั้ง หนAาบAานตาลหนึ่ง
ครั้งครับ ขอบคุณครับ 

  
นายปรานม  รวมพงศ9  สรุปว@ายังมีเครื่อง ค ือไม@ใช@อะไรครับครั้งท่ีแลAวยกเครื่องไปใชAงบ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประมาณไปสี่แสนกว@า ก็เลยคาใจอยู@นึกว@าจะไม@ไดAใชAแลAวครับน้ํานาทราย แต@

มาวันนี้มาบรรจุในญัตติก็เลยแปลกใจ ไม@เปOนไรครับมีน้ําเยอะๆ นั้นแหละดี
ครับ เห็นดAวยครับท@านสัญชายครับ ขอบคุณครับ 

 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  สํารองไวAเยอะๆ มันปลอดภัย ขาดน้ํานี่ยุ@งจริงๆนะ ผมจะบอกใหA 
ประธานสภาเทศบาล ผมเกิดมาหกสิบอยู@ อยู@ในเขตเทศบาลไม@เคยอยู@รอบนอก น้ํานี้สําคัญท่ีสุด

เลยไม@มีน้ําสักชั่วโมงนี่ถามท@านมนต�ชัยดู น้ําไม@ไหลผมโทรทุกครั้งครับถาม
สาเหตุว@ามันเกิดจากอะไร บางทีเราซ@อมท@อปfดประตูน้ํามันก็จําเปOน ท่ีบAาน
ผมจะมีสํารองไวAหกพันลิตร มีสองถังผมจะเก็บเอาไวAเผื่อประปาซ@อมท@อมัน
เขAาจังหวะแลAวมันเบ่ือครับ ไม@มีน้ําใชA ท@านใดประสงค�จะอภิปรายอีกหรือไม@
ครับ เม่ืออเมริกาชนะสงครามเพราะมีน้ํามันสํารองเยอะ เหมือนกันครับ 
เราไม@มีน้ําเราก็ตายครับ ผมจะรวม 2 นะครับ แยกญัตติไม@ไดA เม่ือไม@มี
สมาชิกสภาท@านใดจะ ประสงค�อภิปราย ผมขอปfดอภิปราย และจะขอมติ
ต@อท่ีประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบก@อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ@าย     
เกินกว@าหนึ่งปPงบประมาณ เปOนเงิน 8,777,696.60 บาท  (สํานักการ
ประปา) ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบอนุมัติในญัตตินี้ กรุณายก
มือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุมครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ  จํานวน  17  เสียง  ครับ 
 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใด ไม@เห็นชอบในญัตตินี้กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   3 คน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปOนอันว@าในญัตติท่ี 7.4 นี้ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติ 17 เสียงนะครับ ท@านไม@อยากมีน้ําสํารองหรือครับ ผมหยอกท@าน

เล@นนะครับ ท@านระวังนะครับน้ําไม@ไหล ผมจะบอกท@าน ผอ.มนต�ชัยใหAล็อค
ท@อบAานท@านไวA สามบAานนี้แหละครับ  



๔๓ 
 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ,ามี) 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านใดมีเรื่องท่ีจะพูดคุยในสภาเชิญครับ เชิญท@านสุภัคครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ9ขจร  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ  เม่ือวาน เม่ือสองสามวันท่ีผ@านมา ผมไดA

ขับรถไปยังถนน สท.ธํารง ริมคลองคูพาย ใกลAๆกับโรงพยาบาลมหาราช 
ท@านประธานครับ ผมสังเกตเหลือบไปมองดAานซAายริมคลอง ขณะนี้น้ําไดAกัด
เซาะริมตลิ่ง ริมถนนบางช@วงก็พังมาถึงริมถนนแลAวนะครับ ก็เกรงว@าจะเกิด
อันตราย ขอเรียนฝากไปยังท@านนายก ไดAกรุณาใหAสํานักการช@างไป
ดําเนินการสํารวจดAวย เพราะถAาน้ํามันเซาะเขAามาอีก ทรัพย�สินถนนก็จะ
เสียหาย และเกิดอันตรายกับพ@อแม@พ่ีนAองกับผูAสัญจรบริเวณนั้น ถนน สท.
ธํารง ทะลุซอยคอกวัวนะครับ เสAนทางเสAนนี้ก็มีผูAใชAประโยชน�เยอะ ถAารถ
เกzง รถกระบะไม@เท@าไหร@ ถAารถบรรทุกแลAวจะยุ@งนะครับ ก็เรียนฝากว@าช@วย
ตรวจสอบ ซ@อมแซมหรือปรับปรุงยังไง ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ฝากฝHายบริหารดAวยนะครับ ท@านสุภัค ท@านไปเห็นมา 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท@าน สท.ภูริทัต ครับ 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นิดเดียวครับ เพ่ือน

สมาชิกไดAดูเวลาเลยเท่ียงแลAว มีเรื่องอยากฝากท@านประธานสภาไปยังฝาย
บริหาร ในเม่ือสภาเทศบาลไดAผ@านงบประมาณในปP 2561 ซ่ึงเราไดAต้ังงบ
การสรAางโรงเรียนปฐมวัยของวัดทAาวโคตร เกือบสองปPแลAวนะครับท่ีรอคอย 
ผมเคยพูดในสภาแห@งนี้ไปแลAว ในรูปแบบผูAอุทิศเขาออกแบบใหAเปOนท่ี
เรียบรAอย สวยงาม แบบอยู@ท่ีเทศบาลเรียบรAอย  ถAาเปOนไปไดAเราออกแบบ
แลAวนํารูปบบจริงลงไดAหรือไม@ครับ ท่ีเราจะโชว�รูปแบบในการก@อสรAางจริง 
ผมคิดว@าน@าจะเปOนนิมิตรหมายท่ีดีท่ีเราจะโชว�ผลงานอีกชิ้นหนึ่งใหAกับ
ลูกหลานของเทศบาลกับพ่ีนAองประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เรื่องท่ีสอง ดAวยความเปOนห@วงเดือนตุลาคม  จะถึงพิธีพระราชทาน
เพลิงพระบรมศพครับ ผมไม@รูAว@าเทศบาลเราดําเนินการไปถึงไหน เก่ียวกับ
การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการปลูกดอกดาวเรือง ใน
สถานท่ีราชการ ดาวเรืองโตทันหรือไม@ ขอบคุณครับ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ฝHายบริหารช@วยจดไวAดAวยนะครับ เชิญท@าน สท.เอกรินทร� 
ประธานสภาเทศบาล  



๔๔ 
 

 
 
 
นายเอกรินทร9  รอดทอง  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท@าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายเอกรินทร�  รอดทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ  ฝากเรียนท@าน

ประธานเรื่องท่ีจะสอบถามท@านนายกเทศมนตรี คือเรื่องท่ีสํานักงานตรวจ
เงินแผ@นดินภูมิภาคท่ี 14 เรียกเงินคืน จากการเรียกเก็บเงินจากการใชA
สนาม DP สเตเดียม จากผูAขอใชA ในการแข@งขันจากผูAขอใชAสนามแข@งขันเทพ
ไทคัพ ครั้งท่ี 11 ปP พ.ศ.2558 และฟุตซอลเทพไทคัพ ครั้งท่ี 12 โดยใหA
คิดค@าใชAจ@ายตามท่ีระเบียบไดAกําหนดไวA ชั่วโมงละ 200 บาท หรือวันละ
ประมาณ 2,000 บาท เพราะการดําเนินการดังกล@าวเปOนการดําเนินการ
ผิดระเบียบท่ีจะขอใชAสนามฟรี หรืออนุเคราะห� เพราะมีการคิดค@าสมัคร 
และยังมีการขอสปอนเซอร�ดAวย อยากทราบว@าดําเนินการไปถึงไหนแลAว 
และเพ่ือไม@ใหAขัดต@อระเบียบทางราชการ อยากทราบว@าในปPนี้ในการจัดการ
แข@งขันฟุตซอลคัพเทพไทคัพ ครั้งท่ี 13 และเปfดการแข@งขันเม่ือวันท่ี 23 
สิงหาคม 2560 ซ่ึงการแข@งขันในรูปแบบของปP พ.2558 และ พ.ศ.
2559 ทุกประการ อยากทราบว@าเทศบาลไดAแจAง ใหAผูAใชAทราบอย@างไรบAาง 
ขอบคุณครับ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญท@านนายกเทศมนตรีช@วยตอบหน@อยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายพงศ9สินธุ9  เสนพงศ9   กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรื่องสนาม DP สเตเดียมผมไดAใหAทาง
เจAาหนAาท่ี ชี้แจงเปOนเอกสารไปยัง สตง ไม@มีปWญหาครับ ระเบียบอยู@ท่ีท@าน
นายกในขAอสุดทAายครับแลAวจะไดAชี้แจงเปOนเอกสารไปยัง สตง.ครับ ไม@มี
ปWญหาครับ ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  สท.เอกรินทร�ถAาท@านสนใจท@านไปถามท@านพงศ�สินธุ� ไดAครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท@านเลขาประสิทธิ์ ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   เรียนท@านประธานสภาครับ ผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล  สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาล เขต 4 ก@อนอ่ืนผมตAองขออนุญาตท@านประธานก@อนครับ บางช@วง

บางตอนผมพูดภาษาอังกฤษไม@ทราบว@าท@านประธานจะอนุญาตหรือไม@ครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญท@านประสิทธิ์ครับ ภาษารัสเซียผมก็อนุญาตครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



๔๕ 
 

 
 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ครับขอบคุณครับ คืออย@างนี้ครับท@านประธานครับคือปIายบอก 
เลขานุการสภาเทศบาล ทางของเทศบาลมันพิสดารจริงๆครับ ปIายสวยครับ ผมจะยกตัวอย@างใหAฟWง

ปIายท่ีชี้ไปทางทิศใตA ทิศเหนือนะครับ ปIายสาธิตเพชรจริกสคูล เพชรจริก
เท็มเพิล สวนหลวงเท็มเพิล พออีกดAานวัดศาลามีชัย ผมอยากทราบว@าเสา
ตAนนี้ดAานทิศใตAใหAฝรั่งอ@าน อีกดAานใหAคนไทยอ@าน และท่ีสําคัญผมไม@ทราบ
นะครับว@าใครทํา ภาษาอังกฤษมันสะกดผิดอยู@ โปรดไปดูเอง  ถAาไม@ทราบ
มาถามพิกัดท่ีชัดเจนมาถามไดA ผมไม@อยากบอกว@าถูกมันอยู@ตรงไหน แต@ถAา
ไม@ถามก็อยู@บนถนนราชดําเนินนะครับไปดูเอาเอง ขอบคุณครับท@าน
ประธานครับ นี่ ก็ดAวยความหวังดีนะครับ ของเล็กนAอยอย@างนี้ไม@ควร
ผิดพลาดแลAวบ@อยท่ีสุด ปIายไวนิลของเทศบาลนี่ผิดบ@อยท่ีสุดครับ แต@ผมก็
ไม@อยากบอกครับเพราะเปOนเรื่องของเด็กอนุบาลครับ ขอบคุณครับ 

 นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ผมถามท@านอย@างหนึ่งครับ ภาษาอังกฤษท่ีถูกมันอยู@ตรงไหนครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผมเขียนนามสกุลในบัตรเครดิตสามใบ ไม@เหมือนกันสักใบ แบงค�มันรับ

ท้ังนั้นครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ครับมันจะมีหนังสือเทียบตัวอักษรไทยกับอังกฤษครับ โปรดศึกษา 
เลขานุการสภาเทศบาล ครับ ท@านประธานท่ีเคารพครับ เช@น ตัว จ คือตัวอะไร ตัว ช ชAางคือตัว

อะไรผมมีอยู@เล@มหนึ่งเพราะโทรศัพท�ผม ภาษาอังกฤษท้ังนั้น ผมมาดูว@าคุณ
เคารพ ตัว ค คือตัวอะไรครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว@าเราอย@าทําเปOนน้ําลAน
แกAวครับ เราควรศึกษาใหAดี 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ผมว@านั่นเปOนทางราชการหรือไม@ เพราะชื่อผม khao เคานะครับ 
ประธานสภาเทศบาล cao ก็เคา kho ก็เคา 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ก็ไม@ว@ากันครับ เช@นตัว k หมายถึงตัว ค ตัว ก มันมีครับแลAวแต@เรา 
เลขานุการสภาเทศบาล จะเลือกใชAครับ แต@อันนี้มันไม@ใช@มันผิดนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ครับ ๆ เชิญท@านคํานวน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 รบกวนเวลาเพ่ือนสั้นๆ มันเปOนเรื่องตAองกล@าว

ขอบคุณนิดหนึ่ง คือเม่ือวานชาวชุมชนปIอมเพชร โทรมาหาผมเรื่องยุงลาย
เยอะ ผมดAวยความตAองการใหAบริหารดAวยความรวดเร็ว ผมไลน�ไปบอก ผอ.
สมพร พ่ีหนู รองไสว  หลายคนครับไดAรับคําตอบว@าวันนี้ไปฉีดใหAเลย  วันนี้



๔๖ 
 

ท@านเจือขอรAองว@าอย@าพ่ึงฉีด เปOนวันพระอย@าพ่ึงฉีด ก็ขอบคุณท@านรอง    
สมเธียรท่ีสั่งระงับ  พรุ@งนี้ฉีดไดA ท่ีกล@าวมา ก็ขอขอบคุณผูAขอ ท่ีกล@าวมาใหAผูA
ท่ีขอถAาฟWงวิทยุอยู@ก็ใหAไดAรับรูA ขอบคุณมากครับ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ยุงลายนิไม@หมดหรอกครับถAาทุกบAานไม@ช@วยกันกําจัดสถานท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีเปOนแหล@งเพาะพันธุ�ยุงลาย ผมยังไม@ไดAปfดประชุมเลยครับท@านประยูร 

เชิญท@านวิฑูรย� หัสภาคย� ครับ 
 
นายวิฑูรย9  หัสภาคย9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  ครับ ก็เพ่ือท่ีใหAสั้นท่ีสุด และรวดเร็วท่ีสุด      

ผมเขAาใจในเจตนาของท@านประธานว@า ในวาระอ่ืนๆ ว@าอยากเปfดโอกาสใหA
ทุกคนไดAสอบถาม แต@ผมว@าบางคําถามหนึ่งมันนอกรอบไดA สองเปOนคําถาม
ท่ีตAองการเปOนเอกสารท่ีจะตAองตอบ เพราะฉะนั้นส@วนราชการไม@สามารถ
หยิบเอกสารเหล@านั้นเตรียมการไดA เพราะฉะนั้นควรจะมาเปOนกระทูA 
รบกวนนะครับท@านประธาน ดAวยความเคารพขอใหAสอบถามกระทูAของท@าน
เร@งด@วนหรือไม@ ถAาไม@เร@งด@วนช@วยบรรจุเขAามาเปOนกระทูAถAาท@านตAองการ
คําตอบ หรือเอกสารประกอบ ผมเขAาใจเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท@านนะครับ 
เวลามันก็ไล@เขAามาทAองก็รAอง ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ไม@เปOนไรหรอกครับปPหนึ่งเราประชุมแค@สี่ครั้งเอง สนช.แก@กว@าเรา 
ประธานสภาเทศบาล ยังไม@บ@นเลย ท@านเห็นหรือไม@ สนช.ประชุมกันหนึ่งอาทิตย�ติดต@อกันเลย 

แลAวก็คํ่าดAวย อายุเยอะเขายังไม@บ@นเลย พวกเราหนุ@มกว@าอีกอย@าไปบ@น มี
สมาชิกสภาจะอภิปรายอีกหรือไม@ เชิญท@านนายกแถลงหน@อยหลังจาก
ประชุม 

 
นายพงศ9สินธุ9  เสนพงศ9  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ เจAาหนAาท่ีฝHายบริหารของเทศบาล ผมพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ก็ตAองขอขอบคุณท่ี
ท@านไดAผ@านงบประมาณปP 2561 ไปดAวยดี ก็ดAวยความห@วงใยจริงๆของทุกๆ
ท@าน ท@านสมาชิกสภาไดAทําหนAาท่ีของท@านไดAสมบูรณ�จริงๆ ก็ขอชื่นชมเพราะ
ท@านเปOนตัวแทนของพ่ีนAองประชาชน เขAามาอยู@ในสภาแห@งนี้ท@านก็ตAองเปOน
ปากเปOนเสียง ในการท่ีท@านไม@เขAาใจก็พูดคุยกันเพ่ือจะไดAเอาไปชี้แจงใหAกับพ่ี
นAองประชาชนไดAทราบ ส@วนผูAบริหารจะทําหนAาท่ีใหAดีท่ีสุด และก็ขอใหAสัญญา
ว@าในเรื่องท่ีท@านไดAทักทAวง เรื่องท่ีท@านไดAเห็นเราก็จะนํามาปฏิบัติ เพราะฉะนั้น
ท@านเชื่อไดAเลยว@ายุคผูAบริหาร ท่ีผมบริหารอยู@จะทํางานใหAเต็มท่ี และทํางานใหA
คุAมกับท่ีพ่ีนAองไดAไวAวางใจในการทํางาน และท่ีสําคัญเพ่ือนสมาชิกสามารถท่ีจะ
พูดคุยเรื่องต@างๆ ไดA ไม@จําเปOนว@าตAองในสภา เพราะฉะนั้นวันนี้ตAองขอบคุณท้ัง
วาระ 2 วาระ 3  ท่ีไดAผ@าน ตAองขอบคุณท@านประธาน และเพ่ือนสมาชิกสภา   
ผูAทรงเกียรติทุกท@านครับ ขอบคุณมากครับ 

 



๔๗ 
 

 
 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท@านนายกเขAาใจหรือไม@ครับมันถ@ายทอดวิทยุ เขาตAองพูดถAาผมไม@ 
 ประธานสภาเทศบาล ใหAถ@ายทอดมันก็จะสั้นกว@านี้ เขAาใจเทคนิคของ สท.หรือไม@ครับ ขอบคุณทุก

ท@านนะครับ บัดนี้เห็นเวลาสมควรแลAว ผมขอปfดประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปP พ.ศ. 2560 ใน
วันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560 ผมขอปfดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 
 
ป6ดประชุม 12.45 น. 
 
 
 
 


