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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป� พ.ศ.2559 

วันจันทร$ท่ี 15 สิงหาคม  พ.ศ.2559  เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ  ห+องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

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

ผู+มาประชุม 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

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

ผู+เข+าร4วมประชุม 
 ผู+บริหารเทศบาล 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายมนัส  พงศ�ยี่หล<า   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายขจรเกียรต์ิ  แก<วทองคํา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายธํารงค�  แรกคํานวน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายคํารพ  วงศ�พิศาล   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
7. นายสมเธียร  ภู?สันติสัมพันธ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
8. นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๒ 

 

หัวหน+าส4วนราชการและเจ+าหน+าท่ีผู+ท่ีเก่ียวข+อง 
1. นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. นางพรพิณ  วัชรากร   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. นายชิษณุพงศ�  สุวรรณ  รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
6. นางวชิรา  ยุพการนนท�  ผู<อํานวยการสํานักการคลัง 
7. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผู<อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ�  ผู<อํานวยการสํานักการศึกษา 
9. นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ  ผู<อํานวยการส?วนการบริหารการศึกษา 
10. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผู<อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล<อม 
11. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผู<อํานวยการส?วนควบคุมการก?อสร<างฯ 
12. นายยงยุทธ  เหล?าเจริญเกียรติ  ปฏิบัติราชการแทน หัวหน<าสํานักปลัดเทศบาล 
13. นางอรนงค�  ชูลําภู   รรท.ผู<อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน<าฝDายอํานวยการ 
15. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์   นิติกรชํานาญการ 
16. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
17. นางสาวชุติมา  แพรกปาน  เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
18. นางชนากานต�  ทัศนวิสุทธิ์  หน.ฝDายแผนงานฯ 
19. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หน.ฝDายรักษาความสงบฯ 
20. นายดนัย  เหมนุกูล   นักวิเคราะห�นโยบายฯ 
21. นายพงศ�พันธ�  รัตนพล  เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
22. นายกิตติพร  อรุณจิตร�  เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
23. นายสมศักด์ิ  สมบูรณ�   เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
24. นายจักรกฤษณ�  เมฆปลัด  เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
25. นายสุชาติ  หนูโสด   เจ<าพนักงานปEองกันฯ 
26. นายธีรเดช  ถาวรสังข�   เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
27. นายประสิทธิ์  พรหมรักษ�  เจ<าหน<าท่ีรักษาความสงบฯ 
28. นายกันตภพ  พ?วงสําราญ  เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
29. นายไชยยันต�  เมียนแก<ว  นักบริหารงานคลัง 
30. นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน�  ผอ.ส?วนช?างสุขาฯ 
31. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   
32. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
33. นางสาวกรกนก  คล<ายจินดา  เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
34. นายเอกสิทธิ์  จิตต�ประพันธ�  เจ<าหน<าท่ีปEองกันฯ 
35. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
36. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจ<าหน<าท่ีธุรการ 
37. นางคัทลียา  มูประสิทธิ์  เจ<าพนักงานธุรการ 

 
 



๓ 

 

เป6ดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   กราบเรียนท?านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล วั น นี้ เ ปI น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล น ค ร

นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปJ พ.ศ.2559 วันจันทร�ท่ี 
15 สิงหาคม  พ.ศ.2559 เวลา 10.00 นาฬิกา 

  บัดนี้ สมาชิกได<มาครบองค�ประชุมแล<ว จํานวน 20 คน ขอเชิญ
ท?านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญประธาน 
ทําหน<าท่ีประธานในท่ีประชุมเปIนลําดับต?อไป ขอเรียนเชิญครับ 
  

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เรียนท?านนายกเทศมนตรี คณะผู<บริหารทุกท?าน ท?านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลผู<ทรงเกียรติทุกท?าน และข<าราชการทุกท?านนะครับ วันนี้เปIนการ

ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปJ 
พ.ศ.2559 ครบองค�ประชุมนะครับท?านเลขา ตามท่ีท?านเลขาได<รายงานไป
แล<ว ผมจะดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได<กําหนดไว< ขอเรียน
อีกนิดหนึ่งนะครับ ว?าเราทํางาน 5 ปJ ครับ กับ 2 เดือน แล<วนะครับ  
ยาวท่ีสุด ต้ังแต?มีสมาชิกสภาเทศบาลในประเทศไทย ผมเคยนั่ง 2 สมัยแรก 
เม่ือปJ 2528  5 ปJ เม่ือก?อน 5 ปJ แล<วก็อีกสมัยหนึ่งก็ 33 อีก 5 ปJ  
ท?านท่ีปรึกษาธํารงค�ก็เคยนั่งสมัย 5 ปJ แล<วเราโดนตัดให<เท?ากับผู<แทน สส. 
4 ปJ ครั้งนี้เปIนประวัติศาสตร�การเมืองนะครับ 5 ปJ 2 เดือน นานท่ีสุด 
ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 1 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ (ถ+ามี) 

1. ตามท่ีคณะทีมประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ระดับ 
จังหวัด ได<มาประเมินการดําเนินกิจการของสภาท<องถ่ิน เม่ือวันท่ี 10 
มิถุนายน  2559 คะแนนท่ีได<ร<อยละ 92.73  

2. แก<ไขระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องคัดเลือกผู<ทรงวุฒิเปIน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน  

3. ตามหนังสือด?วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว1507 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม  พ.ศ.2559 เรื่อง ซักซ<อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ?าย
ประจําปJงบประมาณ  พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนกลางวันสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  

ตามหนังสือดังกล?าว ยังไม?ได<ต้ังงบประมาณในหมวดค?าตอบแทน
ประเภทเงินช?วยเหลือการศึกษาบุตร เปIนเงิน 78,100.- บาท และได<ต้ัง
เพ่ิมเติมตามรายละเอียด หน<า 94  



๔ 

 

จึงแจ<งให<สมาชิกสภาเทศบาลทุกท?านทราบนะครับ และเอกสาร
แก<ไขเพ่ิมเติม ญัตติต?าง ๆ ตามรายละเอียดท่ีได<ต้ังบนโตXะ สมาชิกทุกท?าน
แล<วนะ ดังนี้  

1. แก<ไขระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปJ พ.ศ.2559  

2. แก< ไข รายละเอียดร?างงบประมาณรายจ?าย ประจํ าปJ
งบประมาณ พ.ศ.2560  

3. แก<ไข / เพ่ิมเติมญัตติท่ี 8.2 (สํานักการช?าง) 
4. แก<ไข / เพ่ิมเติมญัตติท่ี 8.5 (สํานักปลัดเทศบาล) 
5. แก<ไข / เพ่ิมเติมญัตติท่ี 8.6 (สํานักการคลัง) 
6. แก<ไข / เพ่ิมเติมญัตติท่ี 8.7 (กองสวัสดิการสังคม)  
7. เพ่ิมเติมเอกสารญัตติท่ี 8.10 (สํานักการประปา) 
ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 2  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
(1) เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจํ าปJ   พ .ศ .2559 ประชุม เ ม่ือวัน พุธ ท่ี  18 พฤษภาคม   
พ.ศ.2559 เวลา 10.00 นาฬิกา  ณ  ห<องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

ท?าน สท.ท?านใดจะแก<ไขเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญครับ เม่ือไม?มีนะครับ  
ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําปJ  2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559  
เวลา 10.00 นาฬิกา  ณ ห<องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ชั้น 5 นี้ ผู<ใดเห็นชอบขอได<โปรดยกมือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพเห็นชอบ 20 คน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับขอบคุณมากครับ ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



๕ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เปIนอันว?าญัตตินี้ผ?านนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  (2) เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
 

สมัยท่ี 2 ครั้ง ท่ี  2 ประจําปJ พ.ศ.2559 ประชุมเ ม่ือวันศุกร� ท่ี  27 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 นาฬิกา  ณ  ห<องประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

  สท.ท?านใดจะแก<ไขเพ่ิมเติมกรุณายกมือครับ เม่ือไม?มีผู<ใดประสงค�
จะแก<ไขเพ่ิมเติมผมจะขอมติจากท่ีประชุมแห?งนี้ เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปJ พ.ศ.2559 
ซ่ึงได<ประชุมเม่ือวันศุกร�ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 
นาฬิกา  ณ  ห<องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 5 แห?งนี้ 
สท.ท?านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม  
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ 13 ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง 7 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณครับ เปIนอันว?าผ?านนะครับ ต?อไป 
ประธานสภาเทศบาล  (3) เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําปJ พ.ศ.2559 ประชุมเม่ือวันจันทร�ท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00นาฬิกา ณ  ห<องประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)แห?งนี้  

สมาชิกท?านใดจะแก<ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมขอได<โปรด 
ยกมือครับเม่ือไม?มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําปJ พ.ศ.2559 ซ่ึงได<ประชุม 
เม่ือวันจันทร�ท่ี 30 พฤษภาคม  พ.ศ.2559 เวลา 10.00 นาฬิกา   
ณ  ห<องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลแห?งนี้ ชั้น 5 ผู<ใดเห็นชอบกรุณา
ยกมือครับ 

 



๖ 

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพสมาชิกครบองค�ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ 12 ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณครับ ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดงดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   งดออกเสียง8 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณครับ เปIนอันว?าผ?านนะครับ ไม?มีการแก<ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมนะครับ  ต?อไปจะประชุมในระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงการตั้งงบประมาณประจําป�  2560 ของสถานี 
    ขนส4งผู+โดยสารฯ (สํานักการคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เปIนการแจ<งให<สภาทราบ ไม?มีการอภิปราย ไม?มี
การอภิปรายนะครับ สอบถามได< ไม?มีการลงมติ สมาชิกสภาเทศบาล 
ท?านใดจะสอบถามขอได<โปรดยกมือครับ  เม่ือไม?มีการสอบถามนะครับ  
ผมก็จะได<สรุป เปIนอันว?าสภาเทศบาลได<รับการเปลี่ยนแปลง ได<รับทราบ
การเปลี่ยนแปลงการต้ังงบประมาณ ประจําปJ พ.ศ.25560 ของสถานี
ขนส?งผู<โดยสาร โดยท่ีรายรับต้ังรับในหมวดรายได<สาธารณูปโภคและ 
การพาณิชย� และรายจ?ายไว<ในสํานักปลัดเทศบาล มันอาจจะเปIนเพราะว?า
ผมเข<าใจเองนะครับท?านเลขา มันขาดทุนอยู?ใช?ม้ัย 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานครับ ผมว?าในเรื่องนี้ผมว?าท?านายกท?านอาจจะมี 
เลขานุการสภาเทศบาล  ข<อมูลเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนแปลงครับ ท?านมีอะไรม้ัยครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านมีอะไรจะบอกสักนิดหนึ่งไม?ครับ ไม?เปIนไรนะครับเปIนอันว?า  
ประธานสภาเทศบาล เปIนการแจ<งให<ทราบ แล<วเราไม?มีอะไรจะถาม ก็สรุปว?าให<เปลี่ยนแปลงได< 

ระเบียบวาระท่ี 4  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  คัดเลือกผู+ทรงคุณวุฒิเปCนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาขององค$กรปกครองส4วนท+องถ่ิน (สํานักการศึกษา) 
ตามหนังสือท่ี 52006/6928 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2559  

แจ<งให<สภาเทศบาลคัดเลือกผู<ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คน เปIนคณะกรรมการ



๗ 

 

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน ผมขอเรียน
เชิญท?านสมาชิกเสนอชื่อและมีผู<รับรองด<วยครับ ขอเชิญ เชิญท?านภูริทัต 
เชิญครับ 

นายภูริทัต  รัตนพาหุ   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู<ทรงเกียรติทุกท?าน กระผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 ตามญัตติท่ีให<สภาเทศบาลคัดเลือก
ผู<ทรงคุณวุฒิเปIนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค�กร
ปกครองส?วนท<องถ่ินนั้น กระผมขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต?อไปนี้ ท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมครบถ<วน ท่ีจะเข<ามาดํารงตําแหน?งผู<ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้  
ท?านท่ี 1 ท?านเคยเปIนผู<อํานวยการของโรงเรียนชั้นนําในนครศรีธรรมราช 
หลายแห?ง นะครับ ท?านสุจินต�  พิมเสน อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ขอเสียงรับรองครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอผู<รับรองครับ รับรองถูกต<องนะครับท?านเลขา 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  รับรองถูกต<องครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  ท?านท่ี 2 ท?านมีความรู<ความสามารถเชี่ยวชาญเก่ียวกับการศึกษา 
สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลเปIนอย?าง ดี  ผมขอเสนอท?านสุธี   ทิพย�ศรีนิ มิต อดีต 

รองผู<อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ขอผู<รับรองครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอผู<รับรองครับ รับรองถูกต<องนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  รับรองถูกต<องครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  มีผู<ใดจะเสนอเปIนอย?างอ่ืนม้ัยครับ เชิญท?านเลขา 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านนายกเทศมนตรี ท?าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู<บริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพทุกท?าน กระผมประสิทธิ์  

วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ก?อนท่ีจะเสนอ
รายชื่อผมอยากเรียนถามผู<ท่ีเก่ียวข<องว?า กระบวนการสรรหาผู<ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือมาพัฒนาการศึกษาของเทศบาลให<บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด มันมีกระบวน
สรรหามาเปIนอย?างไร เท?าท่ีผมทราบนะครับ บุคคลท่ีถูกเสนอชื่อจะต<องมา
แสดงวิสัยทัศน� ถ<าต<องการ 2 คน ควรจะเสนอก?อนเกินมากกว?านั้น ซ่ึงผม
เองก็มีเตรียมมาเสนอด<วยนะครับ เพราะว?าไม?ใช?ว?าอยู? ๆ ใครมาเปIนก็ได< 



๘ 

 

สภาเองก็ควรได<มีการตรวจสอบและก็มีความคิดเห็น ผมม่ันใจว?าทุกคน 
ก็หวังดีต?อเทศบาลนะครับ ต?อนี้ผมคิดว?า ผมอยากจะเรียนถามกระบวนการ 
สรรหานะครับ ว?ามันมีความเปIนมาอย?างไร ก?อนท่ีผมจะดําเนินการ
สอบถามต?อนะครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านเลขาครับ มีผู<ใดเชิญ สท.ภูริทัต ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท? าน กระผมนายภู ริ ทัต   รัตนพาหุ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช เขต 1 ความจริงเพ่ือนสมาชิกผู<อภิปรายเม่ือสักครู?ท?านก็มี
สิทธิ์จะเสนอนะครับ ตามบุคคลท่ีท?านเห็นว?าเหมาะสมท่ีจะมาเปIน
ผู<ทรงคุณวุฒิท่ีท?านเชื่อมันท่ีท?านเชื่อถือ ความคิดของท?านอาจจะไม?ตรงกับ
ผม ความคิดของท?านอาจจะตรงกับสมาชิกท?านอ่ืน ในเม่ือเขาเสนอให<สภา
เทศบาลเปIนผู<คัดเลือกนะครับ ก็ต<องเสนอนะครับแล<วก็มีการคัดเลือกครับ
ท?านจะเสนอใครก็เปIนสิทธิ์ของท?านครับ แต?ผมเสนอ 2 คนนี้เพราะผมเห็น
ว?าท?าน 2 ท?าน เปIนบุคคลท่ีมีความรู<ความสามารถเหมาะสมท่ีจะทํางานรับ
ใช<พ่ีน<องประชาชน รับใช<บุตรหลานของเทศบาล อนาคตของลูกหลาน
เทศบาลได< ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ก็มีเหตุผลนะครับ ท?านประสิทธิ์ ท?านจะเสนอใครครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ครับผมยังไม?เสนอครับ แต?ผมไม?ต<องแนะนําตัวนะครับท?าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ประธานครับ ผมคิดว?าบุคคลท่ีได<รับการเสนอชื่อ ควรจะมาแสดงวิสัยทัศน� 

ตามท่ีประเพณีนิยม ไม?ใช?ว?าเรานึกว?านายประสิทธิ์ เปIนคนดีแล<วเสนอเลย 
แล<ว เรามาฟZ ง กันว?า เขาพูดยั งไง ท่ีจะคิดพัฒนาการศึกษาเทศบาล  
ให<เจริญรุ?งเรืองก<าวหน<าท่ีสุดนะครับ เพ่ือเพ่ือนสมาชิกจะได<ตัดสินใจไป
ถูกต<อง ซ่ึงท?าน 2 ท?านท่ีเสนอมาก็ดีครับไม?ใช?ไม?ดี แต?สภาคิดว?าน?าต<องการ
คนท่ีดีท่ีสุดครับ น?าจะมีการแสดงวิสัยทัศน�นะครับ แล<วแต?ท่ีประชุมตรงนี้
นิดหนึ่ง ข<อเสนอของผู<เองครับ ส?วนเสนอชื่อบุคคลผมค?อยเสนอภายหลังก็
ได<ครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านเลขาครับ ท?านชัยยันต�มาแล<วนะครับ ท?านเลขาจดไว< 
ประธานสภาเทศบาล  เลยครับ ท?านชัยยันต�มาครับ มีผู<ใดจะเสนอผู<อ่ืนม้ัย เชิญท?าน ประสิทธิ์ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   หมายถึงว?าวิสัยทัศน�ไม?มีการแสดงใช?ม้ัยครับ เสนอเลยใช?ม้ัยครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  มันไม?มีในระเบียบ ถ<ารัฐวิสาหกิจ มันมีครับ ผมรู<ว?าต<องมีวิสัยทัศน�  



๙ 

 

ประธานสภาเทศบาล  เสนอชื่อคณะกรรมการไม?มี มันสั้น ๆ เกินครับท?านประสิทธิ์ 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   คือถ<าอย?างนั้นก็อยากจะให<เรียน ผอ.กองการศึกษา ได<มาชี้แจง 
เลขานุการสภาเทศบาล รายละเอียดนิดหนึ่งได<ม้ัยครับ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ส?วนบุคคลเสนอ

ชื่อนั้นผมอยู?ในใจแล<วนะครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เด๋ียวท?านสมหวัง ท?านอย?าเพ่ิงมาครับ ผมจําชื่อน<อง ๆ ไม?คอยได< 
ประธานสภาเทศบาล  เลยครับ คุณสวาท เชิญครับ ชื่อท?านเพาะมาก  
 
นายสวาท  อรุณจิตร   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกท่ีเข<าร?วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท?านครับ ผมคิดว?าผมขอสนับสนุนท?านภูริ ทัต  รัตนพาหุ 

เพราะว?าท?านภูริทัต  รัตนพาหุ ท่ีเสนอไปนะครับ ท้ัง 2 ท?าน เปIนท่ีรู<จักกับ
เพ่ือนสมาชิก และท?านผู< ท่ีเข<าร?วมประชุม เปIนการน?าจะรู<จักกันอย?าง
คุ<นเคยแล<วนะครับ การทํางานต?าง ๆ ท่ีอดีตท?านท้ัง 2 ก็ตามคุณสมบัติของ
ท?านน?าจะทํางานได<ด<วยดีนะครับ ผมขอสนับสนุนชื่อท้ัง 2 ท?านนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?านวิฑูรย�ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท?าน กระผมวิฑูรย�   อิสระพิทักษ� กุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ในสิ่งท่ีผมอยากจะเสนอก็คือ ในเรื่อง
ของการเสนอเรื่องการคัดเลือกผู<ทรงวุฒิ เปIนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปIนเรื่องด?วนท่ี
กระทรวงมหาดไทยได<ทําหนังสือเสนอมาถึงองค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน 
ต?าง ๆ ลงวันท่ี 4 มีนาคม  พ.ศ.2559 ตามหนังสือท่ีแนบมาพร<อมกับเรื่อง
ท่ีทางท?านนายกเทศมนตรีได<นําสู?สภาแห?งนี้นั้น ผมเห็นด<วยกับท?าน สท.
ประสิทธิ์  วงศ�พิศาล ในกรณีท่ีว?าควรจะให<ผู<ท่ีเปIนเจ<าของเรื่องโดยตรง 
ก็คือสํานักการศึกษา จะได<มาเล?าหรือมากล?าวให< ท่ีประชุมนี้ฟZงว? า  
การคัดเลือกผู<ทรงคุณวุฒิ เปIนคณะกรรมการจัดทําแผนนั้น แผนท่ี
กระทรวงมหาดไทยต<องการให<ทํามีข<อความสําคัญเปIนอย?างไร แล<วก็จะ
ผูกพันต?อไปเปIนอย?างไร และแนวทางในการท่ีจะคัดเลือกคณะกรรมการ 
ผู<ทรงวุฒิท่ีจะมาจัดทําแผนนั้น ควรจะมีคุณลักษณะอย?างไร เพ่ือท่ีจะให<
ท?านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะได<รู<เรื่องชัดเจนในการ
เสนอเรื่องของการคัดเลือก แต?ถ<าหากว?าเพ่ือนสมาชิกหลาย ๆ ท?านยังไม?
ทราบเลยว?าการจัดทําแผนนี้ มีความสําคัญต?อแนวทางการศึกษาของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปIนอย?างไร แล<วเราจะมารวบรัดในการเสนอ
รายชื่อ ผมก็คิดว?าเปIนการป\ดก้ัน แล<วก็บางท?านเอง ผมคิดว?ายังไม?เข<าใจ 
ในการ เสนอเรื่ องนี้  จึ งอยากจะให<ท? านประธานได<กรุณาให<ทาง 
สํานักการศึกษา ได<มาชี้แจงในเรื่องเหล?านี้ก?อน ให<กับเพ่ือนสมาชิกได<ทํา 



๑๐ 

 

 
ความเข<าใจ ต?อจากนั้นเม่ือทําความเข<าใจแล<ว เราก็จะมีการเสนอรายชื่อผู<ท่ี
มีความรู<ความสามารถ เพ่ือท่ีจะเข<ามาเปIนคณะกรรมการต?อไป ขอขอบคุณ
ครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?าน ผอ.สมหวัง นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ$  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ ท?านนายกเทศมนตรี ท?านรอง  
ผู+อํานวยการสํานักการศึกษา นายกเทศมนตรี คณะผู<บริหารท่ีปรึกษา และสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ 

ท่ีเคารพทุกท?าน การจัดแต?งต้ังผู<ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เปIนไปตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 4 มีนาคม  พ.ศ.2559 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค�กร
ปกครองส?วนท<องถ่ินนะครับ เปIนระเบียบท่ีให<เราต<องขอความเห็นชอบจาก
สภานะครับ ผมคงจะไม?อ?านลําดับ มันเยอะ จริงสรุปความว?าการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล โดยสํานักการศึกษาจะต<องบูรณาการ 
รวบรวมแผนของทุกโรงเรียนในสังกัดรวมมาเปIนแผนเดียวกัน ท่ีนี้
แผนพัฒนาการศึกษาของแต?ละโรงเรียนนั้น ก็ทํามาจากโรงเรียน ผ?านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามาแล<ว ท่ีนี้ในฐานะสํานักการศึกษา
จะต<องนําทุกแผนของโรงเรียนท้ัง 10 โรง มาบูรณาการเปIนแผนเดียวกัน 
หน<าท่ีของสํานักก็คือทําแผน 2 แผนครับ แผนแรกคือแผนยุทธศาสตร� 
แผนท่ี 2 ก็คือแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปJ ท้ัง 2 แผนนี้ จะต<องเม่ือรวบรวม
บูรณาการเสร็จแล<ว จะต<องผ?านความเห็นชอบของคณะกรรมการ องค�กร
ปกครองท<องถ่ิน แผนพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาล 
นะครับ เขาต้ังชื่ออย?างนั้นนะครับ ท่ีนี้แนวทางการสรรหาคณะกรรมการ 
เม่ือได<คณะกรรมการแล<วเราก็จะมีการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานนะครับ 
ท่ีนี้ตามหนังสือสั่งการท่ีผมอ<างถึงนั้น ก็มีแนวทางแต?งต้ังคณะกรรมการดังนี้
นะครับ เพ่ือให<การจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน มีทิศทาง
สอดคล<องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แห?งชาติ และสามารถตอบสนองความต<องการของประชาชนในท<องถ่ินได<
อย?างแท<จริง ให<องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน ดําเนินการดังนี้  

1. แต?งต้ังคณะกรรมการศึกษาขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน
อย?างน<อยประกอบด<วย 

(1) ผู<ทรงวุฒิ เปIนประธานคณะกรรมการ 
(2) ผู<ทรงวุฒิ เปIนรองประธานคณะกรรมการ 
(3) ปลัดองค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน เปIนกรรมการ 
(4) ผู<อํานวยการสํานักกองหรือส?วนท่ีเก่ียวข<อง เปIนกรรมการ 
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห?ง เปIน

กรรมการ 



๑๑ 

 

(6) ผู<ทรงวุฒิ ตามท่ีสภาท<องถ่ินเห็นชอบ ข<อนี้นะครับ ข<อท่ี 
6  เปIนกรรมการ 

(7) หัวหน<าภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข<อง ท่ีสภาท<องถ่ิน
เห็นชอบ (ถ<ามี) เปIนกรรมการ 

(8) ผู<อํานวยการสํานักกองหรือส?วนการศึกษา เปIนกรรมการ
และเลขานุการ 

2. ให<คณะกรรมการการศึกษาตามข<อ 1 (3)– (8)ก็คือปลัด 
ผู<อํานวยการกองท่ีเก่ียวข<อง ประธานคณะกรรมการศึกษาผู<ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีสภาเห็นชอบ รวมกันต<องมีจํานวนมากกว?าก่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด  

3. ให<คณะกรรมการการศึกษามีวาระการดํารงตําแหน?งคราวละ  
4 ปJ  

4. ให<คณะกรรมการศึกษามีอํานาจหน<าท่ีในการพิจารณาให<ความ 
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส?วน
ท<องถ่ิน  

คณะกรรมการนี้ไม?ได<ทําแผนนะครับท่ีคัดเลือกวันนี้เพ่ือให<ความ
เห็นชอบ ท่ีนี้การสรรหาเขาไม?กําหนด เพียงแต?เสนอให<สภาเห็นชอบ ท่ีมา
หรือวิสัยทัศน�อะไร ไม?ได<กําหนดลงรายละเอียด เพียงแต?กําหนดกว<าง ๆ 
อย?างท่ีผมอ?าน ท่ีนี้ถ<าสภาให<ความเห็นชอบและท?านนายกลงนามแต?งต้ังได<
แล<ว ผมคาดว?าก็จะประชุมคณะกรรมการนี้  คณะกรรมการท้ังหมด 
ก็จะเลือกผู<ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู<ความสามารถเปIนประธานนะครับ ก็ขอ
ชี้แจงในท่ีประชุมสภาอันทรงเกียรติเพียงแค?นี้ครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับผม พอจะเข<าใจ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ขออนุญาตครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญ ๆ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   คือแสดงว?าท?าน ผอ.สํานักท่ีเคารพ คือไม?ใช?ว?าเราจะเสนอชื่อ  
เลขานุการสภาเทศบาล แสดงว?าอย?างนี้แสดงว?าให<เห็นชอบใช?ม้ัยครับ คือถ<าเห็นชอบผมก็ไม?ต<อง

เสนอชื่อ ผมก็ทําตามกติกานั้น 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ$  ในตามท่ีอ?านไม?ได<ระบุเลย แต?ท่ีนี้ถ<าท?านไม?เห็นชอบก็เปIนสิทธิ์ของ 
ผู+อํานวยการสํานักการศึกษา สภา หรือผมได<ปรึกษาหารือทาง ช.โชคชัย ท<องถ่ินจังหวัด ถ<าสภาเห็นชอบ 



๑๒ 

 

ก็จบ แต?ถ<าท่ีผมเสนอชื่อมา หรือว?าทางนี้เสนอ เพ่ือให<เราบริการท?าน คือ
ท?านมีสิทธิ์จะเสนอชื่อในท่ีประชุมก็ได<นะครับ แล<วแต?นะครับ แต?ต<องผ?าน
ความเห็นชอบของสภา 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท<องถ่ิน ท<องถ่ินบอกว?าอย?างนี้นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ$  1. ครับผมคือไม?ได<กําหนดแนวทางไว<ละเอียดชัดเจน 
ผู+อํานวยการสํานักการศึกษา  2. เราบริการให<ความสะดวกคือ เราเสนอชื่อคนท่ีเห็นว?ามีความรู<

ความสามารถและสามารถทํางานด<วยกันได< แต?ถ<าสภาเห็นชอบตามท่ีเรา
เสนอมาก็จบ แต?ถ<าไม?เห็นชอบก็แล<วแต?ท?านจะนําเสนอบุคคลอ่ืนบุคคลใด 
ขอให<สภาให<ความเห็นชอบเท?านั้นครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับมีผู<ใด เชิญท?านวิฑูรย� ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ ผมวิ ฑูรย�   หัสภาคย�  ครับ จริ ง  ๆ แล<ว ก็ฟZ งมา เปIนหนั งสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ีเป\ดกรอบไว<กว<าง ๆ แล<วผมเชื่อเหลือเกินว?าเพ่ือน
สมาชิกด<วยความเปIนห?วงเทศบาลนะครับ และก็วันนี้เราค?อนข<างจะมีอีก
เยอะมากมายนะครับ ประเด็นท่ีเพ่ือนสมาชิกอภิปราย เม่ือสักครู? ผมก็ฟZง
แล<วจริง ๆ แล<วถ<าเราไม?รู<จักมักคุ<นกันเลยกับผู< ท่ีถูกเสนอไป 2 ท?าน  
ก็น?าสนใจนะครับ ท่ีจะต<องสอบถามไล?เบ้ียกันพอสมควร วันนี้ผมเชื่อ
เหลือเกินว?าท้ัง 2 ท?าน ด<วยคุณสมบัติด<วยคุณวุฒิ ก็เปIนบุคคลท่ีน?าจะมี
คุณสมบัติครบถ<วน เพราะฉะนั้น โอกาสนี้ผมขอผู<รับรองครับ ผมจะเสนอ
ญัตติขอให<มีการลงมติครับ เพ่ือจะได<ไม?มีการอภิปรายต?อ จะได<ผ?านวาระ
หรือญัตตินี้ไปครับ ขอผู<รับรองครับ ขอบคุณครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ก็ถ<าอย?างนี้ผมก็เก็บไว<ในใจก็แล<วกัน ผมไม?เสนอดีกว?า เพราะถ<า 
เลขานุการสภาเทศบาล  เกิดเสนอแล<วไปแพ<มติก็จะเสียหาย ขอบคุณครับ 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$   เพ่ือนสมาชิกครับ ผมว?าเราเริ่มเข<าใจบรรยายกาศของสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล คลาดเคลื่อนนะครับ การเสนอชื่อแล<วไม?ผ?าน มันเปIนมติของสภา  

จะเสียหน<าหรือไม?เสียหน<า คงไม?ใช?สาระของการทํางานในสภาแห?งนี้ 
เพราะฉะนั้น ขอให<ท?านเสนอมาเถอะครับ อย?างน<อย ๆ พวกเราจะได<รู<ว?ามี
ท?านใดท่ีมีคุณสมบัติใกล<เคียง แล<วเปIนท่ีรู<จักของเพ่ือนสมาชิก แล<วเพ่ือน
สมาชิกมีดุลยพินิจในการพิจารณาบุคคลเพ่ือลงมติต?อไปครับ 

 
 
 



๑๓ 

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ถ<าอย?างนั้นผมก็จะเสนอนะครับท?านประธานครับ ท?านแรกท่ีผม 
เลขานุการสภาเทศบาล จะเสนอ ท?านก็จะเกษียณราชการ ในเดือนกันยายนนี้ คือท?านผู<อํานวยการ

กานดา  วิริยะกุล ครับ  1 ท?าน นะครับ และอีกท?านหนึ่งก็คือท?าน
ศึกษานิเทศก� ไพเรศ  มีบางไทร ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอผู<รับรองครับ ขอผู<รับรองด<วยครับ เชิญ ๆ ผมก็รู<จักท้ัง 4 ท?าน  
ประธานสภาเทศบาล นั้นแหละ รู<จักมานานแล<ว เปIนอันว?า ท?านเสนอ 2 คนนี้นะครับ ท?านภูริทัต 

เสนอมา 2 คน ผมจะขอมือแล<วแหละครับ จะได<ทําเรื่องอ่ืนอีก ผู<ใดเห็น
ด<วยเห็นชอบท่ีจะสภาเห็นชอบให< คุณสุจินต�   พิมเสน และคุณสุธี   
ทิพย�ศรีนิมิต  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านขอรับรองทีละคนน?าจะดีกว?านะครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ลําดับ 1 ใครเห็นชอบให<ท?านสุจินต�  พิมเสน เปIนคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล ผู<ทรงคุณวุฒิ กรุณายกมือครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เห็นชอบ 12 ท?านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ไม?เห็นชอบผมจะไม?ถามนะครับ ผู<ใดเห็นชอบให<คุณกานดา หรือ 
ประธานสภาเทศบาล จะเอาให<คนท่ี 2 ต?อไปเลย เห็นชอบให<คุณสุธี เปIนกรรมการผู<ทรงวุฒิ 

เก่ียวกับแผนพัฒนากรุณายกมือครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เห็นชอบ 15 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  15 ครับ ผู<ใดเห็นชอบให< อาจารย�กานดา เปIนกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู<ทรงคุณวุฒิ ทําแผนพัฒนา กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เห็นชอบ 7 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เห็นชอบ 7 ท?าน ผู<ใดเห็นชอบให<คุณไพเรศ เปIนกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู<ทรงคุณวุฒิ กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เห็นชอบ 5 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 



๑๔ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับ เปIนอันว?าคะแนนปรากฏแล<วนะครับ ระบอบประชาธิปไตย 
ประธานสภาเทศบาล เปIนอันว?าอาจารย�สุจินต�  พิมเสน และอาจารย�สุธี ได<รับการคัดเลือกจาก

สภาแห?งนี้ ให<เปIนคณะกรรมการผู<ทรงคุณวุฒิจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน มันก็สําคัญนะครับ การศึกษานั้นสําคัญ 
จริง ๆ ประเทศเราล<าหลัง เพราะว?าการศึกษาเรารู<สึกจะช<า ผมเองก็แก?แล<ว
อ?านอะไรไม?ค?อยจํานะครับ เปIนอันว?าระบอบประชาธิปไตย เราต<องทํา
หน<าท่ีให<ดีท่ีสุดนะครับ ขอบคุณสภามาก ระเบียบวาระท่ี 5  

    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ+งต4อสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช ในการประกาศใช+แผนพัฒนา ท่ีอนุมัติแล+วเพ่ือทราบ 

(1) แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
(2) แผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2559-2560) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1-6 
(3) แผนพัฒนาสามปJ (ฑ.ศ.2560-2562)  
(4) แผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 5 ข<อ 24 ให<ผู<บริหาร
ท<องถ่ินประกาศใช<แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล<ว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ<ง
สภาท<องถ่ินคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ องค�การบริหาร
ส?วนจังหวัดอําเภอ หน?วยงานท่ีเก่ียวข<อง และประกาศให<ประชาชน 
ในท<องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบห<าวัน นับแต?วันท่ีประกาศใช<และป\ด
ประกาศโดยเป\ดเผยไม?น<อยกว?าสามสิบวัน  

ระเบียบวาระท่ี 5 นี้เปIนการแจ<งให<สภาฯทราบ โดยไม?มีการลงมติ
นะครับ ขอเรียนเชิญท?านนายกเทศมนตรี แถลงต?อสภา ครับ 

 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ผม เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ญัตติและระเบียบวาระ ระเบียบวาระท่ีจะต<องแถลงต?อ

สภาในบางส?วนนั้นก็จะมอบให<รองนายกพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� และก็ท?าน
เลขาเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� เปIนคนนําเสนอครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?านรองพงศ�สินธุ� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$   ขอบคุณครับ กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม 
รองนายกเทศมนตรี พงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรื่องแจ<งสภา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการประกาศใช<แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล<ว 
และทราบ ตามท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 5 ข<อ 24 
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติให<ผู<บริหารส?วนท<องถ่ิน ประกาศใช<แผนพัฒนา
ท่ีอนุมัติแล<ว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ<งสภาท<องถ่ิน บัดนี้ กระผมใน



๑๕ 

 

นายกเทศมนตรี ได<อนุ มั ติและประกาศใช<แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ดังนี้  

1. แผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 – 6  
2. แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 

  
3. แผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2560-2562)  
4. แผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ตามรายละเอียดแผนพัฒนาท่ีได<ส?งให<สมาชิกสภาเทศบาลทุกท?าน

แล<ว จึงเรียนแจ<งต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต?อไป  
 
 
       (ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านรองพงศ�สินธุ�  เอกสารแจกไปประมาณเกือบ 10 วัน 
ประธานสภาเทศบาล แล<วนะครับ ก็คงได<อ?านกันแล<ว มีผู<ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม มีหรือไม?ครับ  

ถ<ามีกรุณายกมือครับ ถ<าไม?มีผมจะสรุปว?าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห?งนี้
รับทราบแล<วนะครับ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องกระทู<ถาม 4 เรื่อง ขอเชิญ
ท?านคํานวน มีอะไรครับ  

 
นายคํานวน  โสมนิล  กราบเรียนท?านประธาน ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับครับ ท?านประธานผมจะหารือท?านประธานและก็เจ<าของกระทู<

นะครับ คือ ช?วงบ?ายนี้ ผมติดว?าความ ผมอยากจะให<ท?านประธาน เลื่อน
วาระท่ี 8 เรื่องญัตติข้ึนมาไว<วาระท่ี 6 แทน เอา 6 ไว< 8 แทน เพราะผม
ต<องการจะพิจารณาญัตติด<วย เรื่องกระทู<นี้ ถ<าเกิดไม?ทันช?วงบ?ายผมไม?ได<อยู? 
ก็คิดว?าไม?เปIนไร ผมจึงขออํานาจท?านประธาน ช?วยเลื่อนวาระ 8 ข้ึนมาไว< 
6 แทนครับผม 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผมเห็นใจท?านนะครับ อาชีพท?าน มีท?าน สท.ท?านใด ท?านสุภัค  
ประธานสภาท่ีเคารพ เชิญครับผมเห็นใจท?านนะครับ 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ ด<วยความเคารพครับ ท?าน สท.คํานวน นะครับ ด<วยเหตุว?ากระทู<ของ

ผมนะครับ มันเก่ียวเนื่องกับการอภิปรายในการของบประมาณในการวาง
ท?อ 47 ล<าน นะครับ คําตอบท่ีทางฝDายบริหารจะตอบผมในกระทู<นะครับ 
มันเปIนข<อมูลบางอย?างนะครับ ซ่ึงก็ประกอบในการพิจารณานะครับ ผมคิด
ว?าเรื่องนี้เปIนเรื่องสําคัญนะครับ แต?ไม?เปIนไรนะครับ แล<วแต?ท?านประธาน
จะเห็นชอบนะครับ ไว<ถ<าหากว?ากระทู<ไม?ได<คุยกันช?วงเช<านะครับ ผมขอ 
อนุญาตท?านประธานว?า อีกสักครู?มีการอภิปราย ผมขออนุญาตสอบถาม 



๑๖ 

 

ในข<อมูลต?าง ๆ ในกระทู<ตรงนี้  ในการอภิปรายประกอบ แล<วก็ให< 
ฝDายบริหารได<ตอบสิ่งท่ีผมถามนะครับ ขอบพระคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านถามในญัตติก็ได<นะครับ ญัตตินะครับ ในญัตติ  เรื่องวางท?อ  
ประธานสภาเทศบาล 47 ล<าน เก่ียวข<องกันอยู?แล<วครับ เชิญคุณปรานม 
 
นายปรานม  รวมพงศ$  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท?าน ผมปรานม  รวมพงศ� สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 ก็ขอความอนุเคราะห�ความเห็นใจจากท?านประธาน 
นะครับ ตามท่ีท?านเพ่ือนสมาชิก ท?านคํานวน  โสมนิล ได<ขอท?านประธาน
ตรงนี้  เนื่องจากท?านก็มีภารกิจนะครับ เ ก่ียวกับเรื่องการว? าความ 
เพราะฉะนั้น ผมขอท?านประธานขอมตินะครับ ขอมติท่ีประชุมนะครับ  
ให<ความเห็นชอบครับ ขอบคุณมากครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?ต<องขอหรอกครับ ผมกําลังจะอนุญาต มีอะไรท?านประสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพครับ ตามระเบียบกระทรวง 
เลขานุการสภาเทศบาล หาดไทย ว?าด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ิน พ.ศ.2547 แก<ไข

เ พ่ิมเ ติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุม ในกรณีท่ี
ประธานสภาท<องถ่ิน เห็นว?าเรื่องใดเปIนเรื่องด?วน จะจัดไว<ในลําดับใดของ
ระเบียบวาระการประชุมก็ได<แต?จะจัดไว<ก?อนเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภา
ท<องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล<วไม?ได< ข<อ 28 ให<ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ เว<นแต?ท่ีประชุมสภาท<องถ่ิน จะได<ตกลงเปIนอย?างอ่ืนในคราว
ประชุมนั้น ครับ แสดงว?าท?านตัดสินได<ครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เปIนอันว?าผมจะเลื่อนวาระท่ี 8 ข้ึนมาก?อนครับกระทู<ไว<ทีหลัง  
ประธานสภาเทศบาล ท?านคํานวน ศาลนัดนั้นสําคัญครับผมรู<ครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ครับผมขอบพระคุณท?านประธานครับ ขอบพระคุณมากครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เปIนอันว?าระเบียบวาระท่ี 6 เราจะเลื่อนไปอยู?หลังนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล เรื่องกระทู< ครับ ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 7  
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท+องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล+ว 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?มีนะครับ ผมจะเลื่อนวาระท่ี 8 ข้ึนมาก?อนวาระท่ี 6 นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ต?อไปเปIนระเบียบวาระท่ี 8 
 
 



๑๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม4 
    ญัตติ 8.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย  
    ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? หมวดค?า 
    ครุภัณฑ� ค?าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�สี รวมเปIนเงิน 160,000.- บาท  

(สํานักการช?าง)  
 
 เรียนเชิญท?านรองพงศ�สินธุ� เชิญครับ  

นายพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายพงศ�สินธุ� 
รองนายกเทศมนตรี  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? เพ่ือจ?ายเปIนเงินในหมวดค?าครุภัณฑ� จัดซ้ือเครื่องพิมพ�สีหน<ากว<าง 
จํานวน 1 เครื่อง เปIนเงิน 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ<วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปJ  
(พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 

  โดยโอนลดจากแผนงาน ดังนี้ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค?าใช<สอย 

ประเภทค?าบํารุงรักษาและซ?อมแซม จํานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ<วน) 
2. แผนงานงานไฟฟE าถนน หมวดค? า ท่ี ดินและสิ่ งก? อสร< าง  ประเภทค?าก?อสร< า ง 

สิ่งสาธารณูปโภค ค?าติดต้ังสัญญาไฟจราจรชนิดเสาแปดเหลี่ยมถนนพัฒนาการคูขวาง 
เชื่อมถนนศิรินครอุทิศ จํานวน 60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถ<วน) 

รวมเปCนเงินท้ังส้ิน 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ+วน) 

  เนื่องจากเครื่องพิมพ�แบบแปลนท่ีใช<พิมพ�แบบรายการก?อสร<างต?าง ๆ แผนผัง แผนท่ี ท่ีใช<ใน
การก?อสร<างมีอายุการใช<งานนานประกอบกับเกิดการชํารุดอยู?บ?อยครั้ง ทําให<ไม?สามารถพิมพ�แบบรายการ
ก?อสร<างต?าง ๆ แผนผัง และแผนท่ี ท่ีใช<ในการก?อสร<างตามงบประมาณท่ีได<ตั้งไว<ได< 
 
  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?าย
เปIนรายการใหม? เปIนเงินท้ังสิ้น 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ<วน) รายละเอียดแนบท<ายญัตตินี้ 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2541 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข<อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<างท่ีทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ให<เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ิน 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

 



๑๘ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านรองมากครับ ผู<ใดจะอภิปรายขอกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผู<ใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้เม่ือไม?มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใด 

 
ขออภิปรายกระผมจะทําการขอมตินะครับ ขอมติท่ีประชุมเรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2559 หมวดค?าครุภัณฑ� ค?าจัด ซ้ือเครื่องพิมพ�สี  รวมเปIนเ งิน 
160,000.- บาท (สํานักการช?าง) ผู<ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เห็นชอบ 22 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับท?านประธานครับเม่ือก้ีลืมเรียนท?านประธานนิดหนึ่งครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล  ว?าสมาชิกครบองค�ประชุมนะครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  มาช<าดีกว?าไม?มา ผมเปIนครู เด็กมาโรงเรียนสาย ผมก็บอกว?ามา 
ประธานสภาเทศบาล ดีกว?าไม?มา เธอไม?มาครูไม?รู<ไปตามเธอท่ีไหน ขอบคุณมาก ต?อไปเปIนญัตติท่ี 

8.2 

    ญัตติ 8.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปต้ังจ?ายเปIน 
    รายการใหม? ค?าติดต้ังตู<ควบคุมพร<อมติดต้ังระบบจ?ายไฟฟEา เปIนเงิน  
    300,000.- บาท (สํานักการช?าง)  
 
     เรียนเชิญท?านรองพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� ครับ 

 



๑๙ 

 

นายพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$   ครับขอบคุณครับ กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม  
รองนายกเทศมนตรี  นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? เพ่ือจ?ายเปIน
ค?าติดต้ังตู<ควบคุมพร<อมติดต้ังระบบจ?ายไฟฟEา เ พ่ือใช< ไฟบริ เวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช  
สนามหน<าเมือง ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร� และไฟน้ําพุถนนราชดําเนิน ตู<ละ 50,000.- บาท จํานวน 6 ตู< เปIน
เงิน 300,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 

เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ร?วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และการไฟฟEาส?วน
ภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทําโครงการปรับปรุงระบบจําหน?ายไฟฟEาเคเบิลใต<ดิน บริเวณถนนราช
ดําเนิน (ต้ังแต?วงเวียนน้ําพุถึงแยกประตูชัยไชยสิทธิ์) งานไฟฟEา สํานักการช?าง ได<สํารวจปรากฏว?า บริเวณ
สนามหน<าเมืองและสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช มีความจําเปIนท่ีจะต<องติดต้ังตู<ควบคุมพร<อมติดต้ังระบบ
จ?ายไฟฟEา เพ่ือใช<ไฟบริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช สนามหน<าเมือง ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร� และไฟ
น้ําพุถนนราชดําเนิน 
 
  โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน  
หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง ประเภท ก?อสร<างฐานอนุสาวรีย�สมเด็จพระเจ<าตากสิน ซ่ึงได<กันไว<เปIนรายจ?าย
ค<างจ?าย ปJ พ.ศ.2559 เปIนเงิน 400,000.- บาท  

  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล?าวไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? เปIนเงินท้ังสิ้น 
300,000.- บาท (สามแสนบาทถ<วน) (รายละเอียดแนบท<ายญัตตินี้) 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2541 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข<อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<างท่ีทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ให<เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ินและข<อ 31 การโอน การแก<ไขเปลี่ยนแปลง  
คําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได<เบิกตัดปJหรือขยายเวลาให<เบิกตัดปJจะกระทําได<ต?อเม่ือได<รับอนุมัติจาก 
ผู<มีอํานาจให<เบิกตัดปJได< หรือขยายเวลาเบิกตัดปJ 

  และถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/1270 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม  พ.ศ.2548  
เรื่องหารือการเบิกจ?ายเงินเหลือจ?ายจากการเบิกตัดปJ 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๒๐ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านรองพงศ�สินธุ� ครับ สท.ท?านใดประสงค�จะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้ กรุณายกมือครับ เชิญท?านรองวิฑูรย� ท?านรองประธาน เชิญครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท?าน กระผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ� กุล  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ท?านประธานสภาครับ สําหรับญัตติท่ี
ท?านนายกเทศมนตรีได<เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIน
รายการใหม? เพ่ือจ?ายเปIนค?าติดต้ังตู<ควบคุมพร<อมติดต้ังระบบจ?ายไฟ เพ่ือใช<
ไฟฟEาบริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช สนามหน<าเมือง ตลาดริมน้ํา 
 
เมืองลิกอร�และไฟน้ําพุถนนราชดําเนิน ตู<ละ 50,000.- บาท จํานวน 6 ตู<  

 เปIนเงิน 300,000.- บาท ซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาสามปJแล<ว ในฉบับท่ี 5 
ในส?วนท่ีท?านนายกได<เสนอญัตตินี้ข้ึนมานั้น โดยตัวผมเองผมเห็นด<วยกับท่ี
จะต<องไปจัดทําในสิ่งท่ีจําเปIนจะต<องจัดทําในงบ 300,000.- บาท แต? 
ท?านประธานครับ ท?านนายกไปโอนลดจากเงินงบประมาณท่ีสภาแห?งนี้ได<
ลงมติอนุมัติไปแล<ว เพ่ือจัดสร<างรูปหล?อสมเด็จพระเจ<าตากสินพร<อมแท?ง
ประดิษฐาน ซ่ึงได<กันเงินเอาไว<เปIนรายจ?ายค<างจ?าย ต้ังแต?ปJ พ.ศ.2559 
เปIนเงิน 400,000.- บาท เพ่ือท่ีจะมาใช<จ?ายในการทําสิ่งต?าง ๆ ในญัตติท่ี
เสนอมา ผมไม?เห็นด<วยในกรณีนี้  ถ<าท?านนายกจะนําเงินในส?วนอ่ืน 
ในงบประมาณส?วนอ่ืนมาจัดทําก็ไม?เปIนไร แต?ท?านประธานครับ การอนุมัติ
เงินท่ีจะไปทําพระบรมราชานุสาวรีย�ของสมเด็จพระเจ<าตากสิน ท่ีสภาแห?ง
นี้อนุมัติไปแล<วเปIนเงินล<านเศษ ก็หมายความว?าต้ังแต?นี้ไปก็จะไม?มีการ
จัดสร<างพระบรมราชานุสาวรีย�สมเด็จพระเจ<าตากสินเปIนมหาราชพระองค�
หนึ่ง เปIนบูรพา เปIนบูรพกษัตริยาธิราชเจ<า ท่ีได<กรอบกู<เอกราชของ
ประเทศชาติมา ก?อนจะถึงกรุงรัตนโกสินทร� จนถึงบัดนี้ ก็มีผู< ท่ีเคารพ 
นพไหว<ด<วยพระมหากรุณาธิกุลขององค�มหาราชเจ<า เปIนสิ่งดีท่ีท?านนายก
เสนอ จะจัดสร<างพระบรมราชานุสาวรีย�ของพระองค�ท?าน แต?ในการนี้ก็
เหมือนกับเราไปเอาเงินท่ีเราจะจัดสร<างสิ่งท่ีเราจะเอามาเปIน สิ่งท่ีเรา
จะต<องมาเปIนสิ่ง ท่ีเคารพบูชานับถือ แต?เราไปเอาเงินของสิ่งเหล?านี้ 
เพ่ือท่ีจะไปไปทํารายการอ่ืนนั้นผมไม?เห็นด<วย คือถ<าเราไม?สร<างเราก็คืนเงิน
กลับไป เรายังมีโอกาสหน<าเราก็อยากจะมาทําก็ได< แต?ผมก็เห็นความจําเปIน
ในเรื่องของการใช<จ?ายงบประมาณของเทศบาล คือถ<าเราเอาเงินจํานวนนี้
ไป ก็จะเข<าไปอยู?กองทุนสะสมของเทศบาล แต?มันไม?ได<หนีหายไปจากไหน 
มันก็ยังอยู? แล<ววันหนึ่งเรามีโอกาสเราก็นํามาเสนอใหม?ได< แต?เม่ือเสนอ
ญัตตินี้ข้ึนมามันเปIนการกระทําท่ีชัดเจนจนเกินไปว?า เราจะเสนอสิ่งท่ีดีแล<ว 
คือจะจัดสร<างพระบรมราชานุสาวรีย�ของพระองค�ท?าน แล<วเราไปนําเงิน
ส?วนนั้นไปทําอย?างอ่ืน ในส?วนตัวของผมเห็นผมเชื่อในความศักด์ิสิทธิ์ของ
อดีตพระมหากษัตริย� โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ<าตากสินมหาราช ผมเชื่อ 
ในสิ่งท่ีพระองค�ท?าน มีคุณูปการต?อประเทศชาติของเราในสิ่งเหล?านี้นั้น 
ก็เปIนสิ่งหนึ่งซ่ึงเปIนความเชื่อและศรัทธามาต้ังแต?บรรพบุรุษ และอีกส?วน



๒๑ 

 

หนึ่งผมก็เชื่อว?าพ่ีน<องประชาชนชายไทยทุกคน ก็มีความเคารพศรัทธา
เช?นเดียวกันกับพวกเรา เพียงแต?เราในวันนี้ เราอาจจะมีความคิดท่ียังไม?
รอบคอบ หรือยังมองไม?รอบด<าน เราก็เสนอญัตตินี้เข<ามาครับ ผมเห็นด<วย
ในสิ่งท่ีท?านนายกจะไปทํานั้นทํานี้ ไปทําตู<ควบคุมระบบการจ?ายไฟฟEา  
ผมเห็นด<วยนะครับ ในงบ 300,000.- บาท แต?ผมไม?เห็นด<วยในการไปนํา
เงินในการจัดสร<างรูปหล?อของสมเด็จพระเจ<าตากสินมหาราช มาทํา ฉะนั้น 
ในวันนี้ผมก็อยากจะเรียนท?านประธานสภา ผ?านไปถึงท?านนายกเทศมนตรี 
คือท?าน ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ� ท่ีผมเคารพ ขอให<ท?านมีความคิดท่ีรอบ
ครอบมากกว?านี้ ถ<าในวันนี้ญัตตินี้ผ?านไป สําหรับท?านสมาชิกท?านอ่ืน  
อาจจะมีความคิดเปIนอย?างอ่ืน ผมก็ไม?ได<ว?าอะไร เพราะว?าเราว?ากันใน 
ระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิเคารพเสียง เคารพทุกคน ความคิดเห็น
แตกต?างกัน ก็อาจจะมีเหตุผลท่ีต?างกัน แต?ผมก็ได<บอกแล<วว?าถ<าหากว?าพวก
เราทํากันไปในวันนี้นั้น มันเกิดอะไรข้ึนต?อไป มันก็ไม?แน?นอน เพราะฉะนั้น
ในญัตตินี้ผมเห็นด<วยไม?ได<ครับ ท?านประธานสภาครับ และก็อยากจะฝากไว< 
ในบันทึกของการประชุมแห?งนี้ด<วยว?า ในญัตติท่ี 8.2 และก็ 8.3 ผมเห็น
ด<วยไม?ได<ครับ เพราะฉะนั้น จึงต<องแสดงความคิดเห็นให<ปรากฏว?า ณ ท่ีนี้
ครับท?านประธานครับขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผมพอจะทราบว?าท?านเห็นด<วยท่ีซ้ือจะของ แต?เอาเงินอ่ืนมา ท่ีจริง 
ประธานสภาเทศบาล พระบรมรูปท่ีเราได<อนุมัติไปแล<วนะครับ ท่ีทําไม?ได<เพราะว?า เด๋ียว ๆ ครับ

ท?านวิฑูรย� ผมขอพูดนิดหนึ่งก?อน เราอยากจะให<สร<างจริง ๆ ท่ีสี่แยกถนน
กะโรม แม?ทัพเคยพูดกับผมว?าทําไมไม?สร<างตรงนั้น ตรงนั้นมันสวยงามท่ีสุด 
รถก็ผ?านเยอะใช?ม้ัยครับ ท?านเคยพูด องค�ใหญ? ๆ สง?างามไปเลย นะครับ 
เราก็ค?อยสร<าง ค?อยสร<างครับ เชิญท?านวิฑูรย� หัสภาคย� ครับ  

 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ครับขอบพระคุณท?านประธานสภาท่ีเคารพ ครับเช?นกันครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมฟZงเพ่ือนสมาชิกอภิปรายในเรื่องของการใช<จ?ายงบประมาณ แต?เปIน

ความจําเปIนส?วนหนึ่งในเรื่องของไฟฟEา แต?อีกส?วนหนึ่งการท่ีจะนําเงินมา
จากไหนนะครับนั้นมันเปIนความเชื่อในส?วนบุคคล ผมก็ด<วยความเคารพ
ครับในเรื่องขององค�พระเจ<าตากสิน จริงๆ แล<ว ผมก็ไม?รู<ด<วยเหตุผลกลใด 
เดิมทีเราก็จะเห็นพระเจ<าตากสินอยู?ท่ีหน<าสถานีรถไฟ แล<วก็เคยพูดกันอยู?
สมํ่าเสมอในเรื่องของความไม?เหมาะสม ในเรื่องของสถานท่ีความแออัด  
ของสถานท่ี ผมก็เคยทักท<วงกันอยู? สรุปท<ายก็ผ?านสภา เพ่ือท่ีจะให<เกิด 
พระบรมราชานุสาวรีย�นี้ข้ึน สุดท<ายเราก็ผ?านสภาไป แต?ด<วยวิธีใดก็แล<วแต?  
ผมไม?ทราบ ไม?เห็น และก็ไม?อยากจะติดตาม แต?สาระเหมือนท?านประธาน
บอกครับ ผมก็เคยดําริไว<ส?วนหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีสวยงามจริงๆ และสง?างาม
จริง ๆ คุยกับท?านสรพงษ� เม่ือสักครู?นี้ในเรื่องของการต้ังพระบรมราชา 
นุสาวรีย�ท่ีสี่แยกเบญจมฯ นะครับ ขาออกเมือง ด<านขวามือ ตรงหน<า
ปZจจุบันเปIน SP เม<นท�ชั่น หรืออะไรมาจากราชภัฏก็สามารถมองเห็น  
กราบไหว<ได< มากจาสนามบินก็สามารถมองเห็น มาจากร?อนพิบูลย�จะออก



๒๒ 

 

จากเมืองก็สวยงามสง?างาม เพราะฉะนั้น ไหน ๆ ก็หลายท?าน ผมเชื่อ
เหลือเกินคนท้ังประเทศไทยครับ ศรัทธาองค�พระเจ<าตากสิน หลายคนนั่งรถ
มาจากกรุงเทพ เพ่ือมากราบท?านท่ีวัดเขาขุนพนมนะครับ แวะมาสมัยผม
เปIนผู<สื่อข?าวอยู? หลายคนนะครับ โทรมาถามถึงทางท่ีจะไปเพราะฉะนั้น  
นี้สิ่งท่ีเปIนมงคลกับบ<านกับเมือง แต?เรื่องของการต้ังงบประมาณ เรื่องของ
การเม่ืองบประมาณไม?ถูกใช< ผมว?าก็ควรนํามาใช<นะครับ เม่ืองบประมาณ
เราอนุมัติไปแล<วไม?ได<ใช? ก็ควรนํามาใช<แต?จะนํามาใช<เรื่องอะไรก็แล<วแต? 
นั้นเปIนความเชื่อ ผมเองบอกตรง ๆ ว?าสนับสนุนให<มีพระบรมราชานุสาวรีย� 
 
สมเด็จพระเจ<าตากสินนะครับ ในโอกาสต?อไป ถ<าท?านทางฝDายบริหารเห็น 

 ควรและพิจารณาลองไปดูพ้ืนท่ี คิดว?าท?านรองมนัสอยู?ตรงนั้น ก็น?าจะเห็น
ภูมิทัศน�ตรงนั้นว?ามันสวยงามจริง ๆ ครับ ผมขออนุญาตนําเสนอแค?นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกมีม้ัยครับ เม่ือไม?มีนะครับ ผมจะป\ด 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายนะครับ และจะขอมตินะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมเรื่อง 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ค?าติดต้ังตู<ควบคุม
พร<อมติดต้ังระบบจ?ายไฟฟEา เปIนเงิน 300,000.- บาท (สํานักการช?าง) 
ผู<ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพครับ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล  12 ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับ เห็นชอบอนุมัติ 12 ท?าน ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   9 ท?านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  9 ท?าน ผมงดออกเสียง 1 ท?าน ครบนะครับ 22 ท?าน เปIนอันว?า 
ประธานสภาเทศบาล ญัตตินี้ผ?านนะครับ ต?อไปเปIนญัตติท่ี 8.3 

 
ญัตติ 8.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย  
ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�ไฟฟEาและวิทยุเพ่ือใช<ในการ
จัดซ้ือกล<องโทรทัศน�วงจรป\ดชนิดไอพีแบบมุมมองคงท่ี สําหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร รวม เปIนเงินท้ังสิ้น 936,000.- บาท  

 เรียนเชิญท?านรองพงศ�สินธุ� ครับ 

 



๒๓ 

 

นายพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายพงศ�สินธุ� 
รองนายกเทศมนตรี เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? 
หมวดค?าครุภัณฑ�ไฟฟEาและวิทยุ กล<องโทรทัศน�วงจรป\ดชนิดไอพีแบบมุมมองคงท่ี สําหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร จํานวน 18 ตัว ตัวละ 52,000.- บาท เปIนเงินท้ังสิ้น 936,000.- บาท (เก<าแสนสามหม่ืนหกพันบาท
ถ<วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 (กองวิชาการและแผนงาน) 

เหตุผล เพ่ือทดแทนกล<องวงจรป\ด ของระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ท่ีได<รับความเสียหาย มิอาจ
ซ?อมแซมได< และเพ่ือสํารองไว<ในกรณีท่ีกล<องวงจรป\ดในจุดอ่ืน ๆ เกิดความเสียหาย เนื่องจากมีระยะเวลาการ
ใช<งานมากกว?า 3 ปJ 

โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ?ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2557 งบลงทุน หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง ประเภท ค?าจัดสร<างรูปหล?อสมเด็จพระเจ<าตากสินพร<อม
ประดิษฐาน จํานวน 1 องค� ซ่ึงได<ขยายเวลาเบิกจ?ายเปIนรายจ?ายค<างจ?าย ปJ พ.ศ.2559 เปIนเงิน 
1,000,000.- บาท (สํานักการช?าง) 

  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล?าวไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? เปIนเงินท้ังสิ้น 
936,000.- บาท (เก<าแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ<วน) (รายละเอียดแนบท<ายญัตตินี้) 

  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส?วน
ท<องถ่ิน พ.ศ.2541 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<างท่ีทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?าย
เปIนรายการใหม? ให<เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ินและข<อ 31 การโอน การแก<ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจง
งบประมาณรายการท่ีได<เบิกตัดปJ หรือขยายเวลาให<เบิกตัดปJ จะกระทําได<ต?อเม่ือได<รับอนุมัติจากผู<มีอํานาจให<
เบิกตัดปJได< หรือขยายเวลาเบิกตัดปJ 

  และถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/1270 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม  2548 เรื่องหารือ
การเบิกจ?ายเงินเหลือจ?ายจากการเบิกตัดปJ 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 



๒๔ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านรองพงศ�สินธุ� ครับ สท.ท?านใดประสงค�จะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้ ครับ กรุณายกมือครับ เชิญท?านประสิทธิ์  วงศ�พิศาล ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล ท?านผู<บริหารเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพทุกท?าน ครับกระผม 

นายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 
ครับ สําหรับญัตติตรงนี้ของท?านนายกเทศมนตรี ผมเห็นด<วยเปIนอย?างยิ่งใน
เรื่องขอการติดต้ังกล<องวงจรป\ดให<ทุกท่ีทุกหนทุกแห?ง ถ<าเปIนไปได<ทุกบ<าน
เสียด<วยซํ้าไปนะครับ เพราะมันเปIนประโยชน�อย?างยิ่ง แต?ผมสงสัยอยู? 
นิดหนึ่งนะครับว?าทําไมมันเสียเร็ว อายุการใช<งานของกล<องตรงนี้ประมาณ  
20 กว?าจุด อายุใช<งานเกิน 3 ปJ ท่ีนี้อายุจริง ๆ ของวงจรป\ดกล<องนี้นะครับ
มันก่ีปJ แสดงว?าทุก 3 ปJ เราต<องเปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยนไปตลอดม้ัยครับ 
ผมอยากเรียนถามข<อมูลตรงนี้นิดหนึ่งครับท?านประธานท่ีเคารพครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?าน สท.ประสิทธิ์ มีผู<ใดอภิปรายอีกสักนิดม้ัยครับ  แล<ว 
ประธานสภาเทศบาล ผมจะเชิญเจ<าหน<าท่ีมาชี้แจงครับ เชิญเจ<าหน<าท่ีผู<รับผิดชอบมาชี้แจงหน?อย

ได<ม้ัยครับ ว?ามันรับประกันก่ีปJ อะไรต?ออะไร มันก็แพงอยู?นะครับ แต?ละตัว 
มันไม?ได<ถูก ๆ เลย แพงกว?า  iPhone 6 อีก 

 
นายภูวนาถ  ทีฆะ  กราบเรียนท?านประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?าน ตลอดจน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร$ คณะผู<บริหาร กระผม นายภูวนาถ ทีฆะ หัวหน<าศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขออธิบายในส?วนของรับประกันของ
กล<องโทรทัศน�วงจรป\ดนะครับ ปกติกล<องโทรทัศน�วงจรป\ดตามมาตรฐานก็
จะรับประกันแค?  1 ปJนะครับ แค? 1 ปJ  ก็เหมือนกับเครื่องครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร�ท่ัวไป ซ่ึงปZจจุบันก็จะรับประกัน 1 ปJ แต?ถ<าเกิดเปIนการจัดซ้ือ
จัดจ<าง ครั้งแรกเราจะรับประกัน 2 ปJ นะครับ และกล<องโทรทัศน�วงจรป\ด
ท่ีเสียเปIนของเฟสท่ี 1 ซ่ึงทําการติดต้ังเม่ือปJ พ.ศ.2555 ก็ 4 ปJ กว?าแล<ว
ครับ ก็จริง ๆ แล<ว ตอนี้ตัวกล<องท่ีเสียไปท้ังหมด 24 ตัว  ณ  วันนี้นะครับ 
แต?ท่ีผมรายงานไปนั้น ก?อนหน<านี้ ก็คือ 13 ตัว และขอซ้ือเพ่ิม 18 ตัว แต?
ตอนนี้ ท่ีเสียไปท้ังหมด 24 ตัว เปIนของเฟสท่ี 1 ก็คือระยะท่ี 1 ของ  
พ.ศ.2555 ท่ีเราทําเฟสแรกครับผม  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ประกันสินค<านี้มันตลกนะครับ รับประกันปJเดียว หลังปJมันไม? 
ประธานสภาเทศบาล รับประกัน ผมยังแกล<งยัวมันเลยครับ ว?าไม?รับประกันหลังจาก 1 ปJ บ<าง  

มีผู<ใดจะสอบถามอีกม้ัย มันเปIนของสําคัญเราก็รู<นะครับ แต?ว?ามีช?างเราท่ี
ซ?อมเองม้ังได<ม้ัย ท่ีดูแลนะครับ 

 
นายภูวนาถ  ทีฆะ  ตัวกล<องโทรทัศน�วงจรป\ดนะครับ แล<วแต?บริษัทท่ีผลิตนะครับ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร$ อย?างของเราใช<ของผลิตภัณฑ�จากสหรัฐอเมริกาซ่ึงกล<องตัวนี้จริง ๆ แล<วมี

มูลค?าท่ีสูงกว?ามาตรฐานครุภัณฑ�ของกระทรวง ICT ท่ีต้ังอยู? ณ ขณะนี้ด<วย



๒๕ 

 

ซํ้าไปครับ แล<วเวลาจะซ?อมต<องส?งไปยังต?างประเทศ เพราะว?าในตัวกล<อง 
ท่ีใช<ตรงนี้ ไม?มีนะครับ ในบริษัทท่ีทําการซ?อม และซ?อมไม?ได<ด<วยจริง ๆ 
แล<ว พวกครุภัณฑ� พวกคอมพิวเตอร�หรือว?าพวกท่ีเปIนกล<องโทรทัศน� 
วงจรป\ด คือถ<าเกิดเสียแล<วมันจะเสียท่ีแผงวงจรข<างในครับผม ครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผมก็ขอพอเข<าใจครับ เพราะว?าเครื่องซักผ<าผมเพ่ิงเสีย แผงวงจรไม? 
ประธานสภาเทศบาล ผลิตแล<ว มันเก?า ท?านประสิทธิ์มีอะไรครับ 
 
นายภูวนาถ  ทีฆะ  เรียนท?านประธานอีกอย?างหนึ่งถ<าเกิดซ?อมได<ส?วนใหญ?จะไม?คุ<ม  
นักวิขาการคอมพิวเตอร$ ซ?อมแล<วก็แพง แล<วมาใช<ได<ไม?ก่ีรอบ ผมว?ามันจะเสียเหมือนเดิมครับผม 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  สอบถามเพ่ือความเข<าใจ มีผู<ใดคล?องใจอีกไม?ครับ เชิญท?าน 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาวิฑูรย� ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพครับ ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 3 เช?นเดียวกับญัตติท่ี 8.2 นะครับ ก็คือผมเห็น

ด<วยกับสิ่งท่ีท?านนายกเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย  
เพ่ือจะจัดซ้ือกล<องโทรทัศน�วงจรป\ด จํานวน 18 ตัว นะครับ แต?ผมไม?เห็น
ด<วยในการท่ีจะไปเอาเงินจากการจัดสร<างรูปหล?อสมเด็จพระเจ<าตากสิน
พร<อมประดิษฐานจํานวน 1 องค� ในวงเงิน 1 ล<านบาท มานะครับ ผมเห็น
ด<วยในญัตติท่ีท?านไปซ้ือกล<องโทรทัศน�วงจรป\ด ซ่ึงมีความสําคัญจําเปIน
สําหรับในเขตเทศบาล เพ่ือเปIนการรักษาความปลอดภัย แต?ผมไม?เห็นด<วย
ในการท่ีจะนําเงินในส?วนท่ีจะจัดสร<างพระบรมราชานุสาวรีย�มาสร<าง มาซ้ือ
นะครับ  เพราะฉะนั้น ในญัตตินี้ผมก็ไม?เห็นด<วยเหมือนกันนะครับ 
ขอขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านรอง เชิญท?านคํานวน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ ผมคํานวน โสมนิล เขต 2 ญัตติอันนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ของท?านนายกผมเห็นด<วยนะครับ ท่ีจะจัดซ้ือกล<องวงจรป\ดเพราะทุกวันนี้ 

 
 ประชาชนได<ประโยชน�จากตรงนี้เยอะ นะครับ ไม?ว?ารถจะชนหรืออะไรก็

ตามนะครับ ตัวอย?างท่ีเราเห็นมาตลอดนะครับ ส?วนท่ีว?าเอาเงินจากพระรูป
ของสมเด็จพระเจ<าตากสิน ท่ีจริงแล<วนะครับ เงินมันก็คือเงิน มันไม?ใช?ไป
ไหนแล<วสร<างไม?ได< ไม?ไว<วางไว<นะครับ เอามาสร<างก?อสร<าง ถ<าได<ท่ีใหม?
เม่ือไร เห็นเหมาะสมแล<วจะสร<างข้ึนมา ก็หางบต้ังงบใหม? ผมว?ามันไม?แปลก
หรอกครับ ผมจึงเห็นด<วยจะเอาเงินท่ีต้ังไว<แล<วไม?ได<ทําอะไร มาสร<างกล<อง
วงจรป\ดก?อนครับท?านประธาน ญัตตินี้ผมจึงเห็นด<วยกับท?านนายก ขอบคุณ
มากครับ 



๒๖ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  มีผู<ใดอภิปรายอีกม้ัยครับ ถ<าไม?มีผมจะป\ดการอภิปรายในญัตตินี้  
ประธานสภาเทศบาล และขอมติท่ีประชุมนะครับ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?าย

เปIนรายการใหม? หมวดค?าครุภัณฑ�ไฟฟEาและวิทยุ เพ่ือใช<ในการจัดซ้ือ
กล<องโทรทัศน�วงจร ชนิดไอพีแบบมุมมองคงท่ี สําหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร รวมเปIนเงินท้ังสิ้น 936,000.- บาท ของกองวิชาการและแผนงาน
ผู<ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล  จํานวน 13 ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับผม ขอบคุณมากครับ ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   จํานวน 6 ท?านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  งดออกเสียง 3 ท?านนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านวัชระด<วยนะครับ คือชอบตรงกันนะครับ อยากจะให<สร<าง 
ประธานสภาเทศบาล พระเจ<าตากองค�ใหญ? ๆ หาท่ีสวย ๆ เพราะทหารเขานับถือพระเจ<าตาก 

พระนเรศวร เขาจะนับถือพระเจ<าตาก พระเจ<าตากมีความเปIนมาท่ีจังหวัด
เรา น?าจะทํานะครับท?านนายกเอาให<มหึมาไปเลย คนศรัทธาพระเจ<า 
ตากสินมาก เชิญท?านนายกครับ 

 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ปกติผมเองก็ 
นายกเทศมนตรี ไม?อยากจะตอบอะไรไปมากแล<วครับ เซ<าซ้ีกันเหลือเกิน ผมบอกให<เปIน

นโยบายของผมต้ังแต?ต<นเลยครับ แต?ท?าน สท.วิฑูรย�  หัสภาคย� ก็อภิปราย
ไปแล<วเริ่มจะสร<างก็คัดค<านกันตรงนั้นเหมาะสมไม? เหมาะสมตรงนี้  
อย?างโน<นอย?างนี้ ก็รู<กันอยู?ครับ ต้ังแต?คุณอรุณศักด์ิ ผอ.สํานักการช?าง ยังไม?
เสียชีวิต ผมเปIนคนให<เขาไปดูท่ีถนนกะโรม แล<วจะทําให<ยิ่งใหญ? เคยบอก
แล<วว?าตอนนี้มันไม?ผ?านในสภาท่ีหนึ่งแล<ว ก็รู< ๆ กันอยู?ท่ีนั่ง ผมก็บอกว?าให<
ไปดูตรงนั้น แล<วจะทําเปIนวงเวียนด<วยซํ้าไป มาทางทิศไหนเห็นชัดหมด  
แต?ด<วยเงินจํากัด อยู? ในแผนอยู? ในนโยบาย คุยกับท?านปลัด คุยกับ
คณะกรรมการ คุยกันเกือบทุกวันพุธ แต?เงินมันจําเปIนนะครับ สท.คํานวน 
พูดก็ถูกนะครับ ดีกว?าวางเฉยไว< แต?เม่ือเรายังไม?พร<อม ไม?พร<อมในเรื่องเงิน 
เพราะต<องใช<งบประมาณต้ังล<านสองล<าน คือทําแล<วให<มันยิ่งใหญ? เหมือน
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ท?านประธานพูด ผมก็เห็นด<วย เรื่องนับถือก็นับถือกันทุกคนนะครับ 
เพียงแต?ว?าผมพร<อมเม่ือไรแล<วก็จะทํา แต?ผมเชื่อม่ันว?าสภาของเรายังอยู?กัน
อีก 2 ปJ 3 ปJ ข<างหน<า สร<างทันอยู?แล<ว ท?านค?อยดูแล<วท?านประธาน แล<ว
ผมจะทําให<ดู ตอนนั้นอย?าอิจฉาก็แล<วกัน ขอบคุณมากครับท?านประธาน 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านนายกครับ เปIนอันว?าผ?านนะครับญัตตินี้ ต?อไปญัตติ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่ี 8.4 

ญัตติ 8.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ไปต้ัง
จ?ายเปIนรายการใหม?  
(1) หมวดค?าครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส?ง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด  
6 ล<อ จํานวน 1 คัน (โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก) เปIนเงิน 
ท้ังสิ้น  1,630,000.- บาท (สํานักการศึกษา) 
(2) หมวดค?าครุภัณฑ�สํานักงาน ค?าโตXะ-เก<าอ้ี และชุดฉากก้ัน เปIนเงินท้ังสิ้น 

59,250.- บาท (สํานักการศึกษา) 
(3) หมวดค?าครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ�โตXะเก<าอ้ี (โรงเรียน

เทศบาลวัดท?าโพธิ์) เปIนเงินท้ังสิ้น 64,000.- บาท (สํานักการศึกษา) 
(4) หมวดครุภัณฑ�สํานักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ (โรงเรียนเทศบาล

วัดท?าโพธิ์ (มัธยม)) เปIนเงินท้ังสิ้น 264,000.- บาท (สํานักการศึกษา) 
(5) หมวดครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือชุดโตXะอ?านหนังสือและเก<าอ้ี  

เปIนเงินท้ังสิ้น 93,600.- บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 
(6) หมวดครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร? ประเภทกล<องถ?ายรูป เปIนเงิน 

26,000.- บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 
(7) ครุภัณฑ�ก?อสร<าง ประเภทเลื่อยโซ?ยนต� เปIนเงินท้ังสิ้น 82,300.- บาท 

(ฝDายปEองกันและบรรเทาฯ) 
รวมเปCนเงิน 2,219,150.- บาท 

 
     ขอเรียนเชิญท?านรองพงศ�สินธุ� ครับ 
 
นายพงศ$สินธุ$  เสนพงศ$   ครับขอบคุณครับ เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม  
รองนายกเทศมนตรี  นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?  
เพ่ือจ?ายเปIนค?าครุภัณฑ� ดังนี้ 

(1) ค?าครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส?ง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด  
6 ล<อ จํานวน 1 คัน เปIนเงิน 1,630,000.- บาท (สํานักการศึกษา) 
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(2) ครุภัณฑ�สํานักงาน ประเภทโตXะนักเรียนและเก<าบุนวม และชุดฉากก้ัน 
เปIนเงินท้ังสิ้น 59,250.- บาท (สํานักการศึกษา) 

(3) ค?าครุภัณฑ�สํานักงาน ประเภทโตXะนักเรียนและเก<าอ้ีนักเรียน จํานวน 
40 ชุด เปIนเงินท้ังสิ้น 64,000.- บาท (โรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์ 
(มัธยม) สํานักการศึกษา) 

(4) ครุภัณฑ�สํานักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จํานวน 8 เครื่อง  
เครื่องละ 33,000.- บาท (โรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์  (มัธยม)  
สํานักการศึกษา) เปIนเงินท้ังสิ้น 264,000.- บาท 

(5) ครุภัณฑ�สํานักงาน ชุดโตXะอ?านหนังสือ จํานวน 2 ชุด และเก<าอ้ีบุด<วย
ฟองน้ํา มีพนักพิง จํานวน 48 ตัว เปIนเงินท้ังสิ้น 93,600.- บาท 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

(6) ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร? ประเภทกล<องถ?ายรูป จํานวน 1 ชุด  
เปIนเงิน 26,000.- บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 

(7) ครุภัณฑ�ก?อสร<าง ประเภทเลื่อยโซ?ยนต� เปIนเงิน 82,300.- บาท  
(ฝDายปEองกันและบรรเทาฯ) 

รวมเปCนเงิน 2,219,150.- บาท 
(สองล+านสองแสนหนึ่งหม่ืนเก+าพันหนึ่งร+อยห+าสิบบาทถ+วน) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 5 และ ฉบับท่ี 6 

1. เหตุผล ข<อ 1 เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<จัดซ้ือวงโยธวาทิตให<กับโรงเรียน
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จํานวน 1 วง 40 ชิ้น ซ่ึงทางโรงเรียนดําเนินการสอนและฝgกซ<อม และต<องออก
ปฏิบัติฝgกซ<อมจริงนอกสถานท่ี เพ่ือการเรียนรู<ประสบการณ�จริงในการนําไปใช< หรือประกอบกิจกรรมการแสดง
วงโยธวาทิต ในการดําเนินการสอนและปฏิบัติซ<อมจริงนอกสถานท่ี นั้น ต<องใช<รถบรรทุกในการขนย<ายอุปกรณ�
เครื่องดนตรี และนักเรียนผู<ฝgกซ<อมหรือผู<แสดงประจําวงโยธวาทิต จํานวน 40 คน จึงมีความจําเปIนในการใช<
รถบรรทุก ออกปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต?าง ๆ นอกสถานท่ี 

2. เหตุผล ข<อ 2 เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<รับโอนผู<อํานวยการส?วนการ
บริหารการศึกษามาดํารงตําแหน?งใหม? เพ่ือให<การบริหารภายในสํานักการศึกษา เกิดความคล?องตัวและ 
มีประสิทธิภาพ 

3. เหตุผล ข<อ 3 เนื่องจากได<มีการขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท?า
โพธิ์ ซ่ึงทางโรงเรียนรับนักเรียนเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปJท่ี 1 จํานวน 40 คน ส?งผลให<จํานวนโตXะ-เก<าอ้ี
นักเรียน ไม?เพียงพอต?อจํานวนนักเรียนดังกล?าว จึงจําเปIนต<องจัดซ้ือเพ่ิมเติม 

4. เหตุผล ข<อ 4 เนื่องจากได<มีการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงจําเปIนต<องมี
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการบริหารงาน 

5. เหตุผล ข<อ 5 และข<อ 6 เพ่ือทดแทนของเก?าซ่ึงได<ชํารุด ไม?สามารถซ?อมแซมได< 
6. เหตุผล ข<อ 7 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน งานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยโอนลด จากเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน  
หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง ประเภท เงินสมทบค?าก?อสร<างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ซ่ึงได<
กันไว<เปIนรายจ?ายค<างจ?าย ปJ พ.ศ.2559 เปIนเงิน 2,232,000.- บาท 
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  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกล?าวไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? เปIนเงินท้ังสิ้น 
2,219,150.- บาท (สองล<านสองแสนหนึ่งหม่ืนเก<าพันหนึ่งร<อยห<าสิบบาทถ<วน) (รายละเอียดแนบท<าย 
ญัตตินี้) 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2541 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข<อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<างท่ีทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
 

ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ให<เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ินและข<อ 31 การโอน การแก<ไขเปลี่ยนแปลง  
คําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได<เบิกตัดปJ หรือขยายเวลาให<เบิกตัดปJ จะกระทําได<ต?อเม่ือได<รับอนุมัติจาก 
ผู<มีอํานาจให<เบิกตัดปJได< หรือขยายเวลาเบิกตัดปJ 

  และถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/1270 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม  2548 เรื่องหารือ
การเบิกจ?ายเงินเหลือจ?ายจากการเบิกตัดปJ 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านรองครับ สท.ท?านใดประสงค�จะอภิปรายในญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  นี้ ขอได<โปรดยกมือครับ เชิญ สท.ประสิทธิ์ ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล ท?านผู<บริหารเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพทุกท?าน กระผมประสิทธิ์   

วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ครับ ญัตตินี้
ของท?านนายก ต้ังแต?ข<อท่ี 1 จนถึงข<อท่ี 7 ผมเห็นด<วยเปIนอย?างยิ่งนะครับ 
โดยเฉพาะวงโยธวาทิตท่ีท?านริเริ่มต้ังข้ึนจํานวน 40 คน ผมอยากจะเห็น
ความต?อเนื่องให<ขยายวงใหญ?กว?านี้ ข้ึนไปอีก เปIน 60 คน 80 คน  
หรือ 100 คน ให<วงโยธาวาทิตของเราดังทะลุฟEา เหมือนกับโรงเรียน 
ชะอวดวิทยาคารนะครับ ตอนนี้โซเชียลนี้แชร�กันมากมายไปท่ัวโลกเลย แต?
ผมก็มีความหวังครับ เพราะในเรื่องของวงโยธวาทิต คงจะฝgกซ<อม
โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ความต?อเนื่อง อย?าให<ขาดนะครับ ซ่ึงซ้ือรถมาเหมาะสม
และถูกต<องแล<วโดยเฉพาะอย?างยิ่ง และผมดูงบประมาณปJ 60 ท?านก็คิดจะ
ต้ังวงออร�เคสตราข้ึนอีกวงหนึ่ง เหมือนท่ียะลาท?านเคยคุยไว<ผมเห็นด<วยเปIน
อย?างยิ่งครับ ผมคิดว?าเผลอ ๆ นครศรีธรรมราช จะดังด<วย 2 วงนี้นะครับ 
ถ<าท?านต้ังใจทําให<ดี ให<มีความต?อเนื่อง เรื่องของดนตรี มันจะสะดุดตรงขาด



๓๐ 

 

ความต?อเนื่องครับ แรก ๆ บางทีดี หาย ๆ ไปเรื่อย หาย ๆ ไปเรื่อย แล<วมัน
ก็หยุดไป แต?ถ<าเราพัฒนาเปIนลําดับ สภาเองก็คงไม?ขัดข<อง โดยเฉพาะเรื่อง
ท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เปIนสิ่งท่ีผมเองก็คาดหวังอยากจะเห็น 
สิ่งเหล?านี้ให<เกิดข้ึนกับนครของเรา ท่ีนี้วงโยฯของเราตอนนี้ก็ซ?อมกันมา
ประมาณปJหนึ่งแล<วครับ ผมก็รู<ว?าวันนั้นกีฬานักเรียนก็เดินผ?านอยู?นะครับ
เห็นอยู?เหมือนกัน ก็พอใช<ได<แล<วนะครับ พอใช<ได< เด็ก ๆ เขาก็ฝgกกันอยู? 
ฉะนั้น ญัตติของท?านนายกตรงนี้ผมเห็นด<วยเปIนอย?างยิ่ง และอยากจะให<
เกิดข้ึนยิ่งใหญ?ข้ึนทุกวันครับ ขอขอบคุณครับท?านประธานครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?าน สท.ปรานม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรานม  รวมพงศ$  กราบเรียนประธานท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท?าน กระผมปรานม รวมพงศ� สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เขตเลือกต้ังท่ี 1 กระผมเห็นด<วยกับญัตติของท?านนายก และก็ต<อง
ขอขอบคุณท?านนายกนะครับท่ีท?านได<ให<ความสําคัญเก่ียวกับวงโยธวาทิต 
ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ท?านได<มอบรถ 6 ล<อ 1 คัน ท่ีจริง
รถ 6 ล<อคันนี้ ผ?านมา 2 – 3 ช?วง แล<ว ไม?ได<ผ?านสภาสักที แต?วันนี้ฝZนเปIน
จริงแล<วครับ สําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกของเรา สามารถ
นําไปใช<ได<เลยครับ ตอนนี้รถเตรียมพร<อมอยู?แล<ว ยังขาดแต?คนขับ ต<องขอ
ชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเปIน
อย?างสูงด<วยนะครับ ขอขอบคุณท?านนายก และก็เห็นด<วยกับแนวคิดของ
ท?านเลขาสภาว?าต?อไปเราจะมีวงออร�เคสตราข้ึนมาอีกก็เปIนการดีนะครับ 
เผื่อใครมีงานบวช งานแต?ง งานอะไรก็แล<วแต? จะได<ใช<บริการของโรงเรียน
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนะครับ ตรงนี้ต<องขอขอบคุณท?านนายกจริงๆ
ครับตรงนี้ท่ีได<ให<ผ?านสภามาแล<วครั้งนี้ครับ ผมขอขอบพระคุณมาก ๆ ครับ 
สวัสดีครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  สภาผ?านให<ท?านนายกครับ ไม?ใช?ท?านนายกผ?านสภาให< รถซ้ือแล<ว 
ประธานสภาเทศบาล เหรอครับเพ่ิงขอเงิน ขอใครเหรอครับ คุณดู ใช?หรือเปล?า มึนหรือเปล?า  

ใครจะอภิปรายเชิญยกมือครับ เชิญท?านภูริทัต 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  กราบเรียนประธานท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 จากญัตติของท?านนายกเก่ียวกับขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ?ายรายการใหม? เปIนเงินรวมท้ังสิ้น 2,219,150.- บาท 
นั้น ท้ัง (7) ผมเห็นด<วยเปIนอย?างยิ่งนะครับ เพราะว?าทุกโครงการล<วน
แล<วแต?จําเปIนอย?างยิ่งนะครับ และท่ีสําคัญอย?างเช?นนโยบายของท?านนายก 
ท่ีจะให<มีวงโยธวาทิตประจําของเทศบาลเองนะครับ สิ่งท่ีจําเปIนลําดับต<น ๆ 
ก็คือรถท่ีจะบรรทุกนักดุริยางค� ท้ังหมดไปในงานพิธีต?าง ๆ นะครับ  



๓๑ 

 

ซ่ึงตามสเปคชั้นนําทุกคนก็ทราบกันดีอยู?ว?า รถ 6 ล<อ มันก็ล<านกว?าบาท  
แต?ผมคิดว?าถ<า 40 คน มันต<องมีการทําท่ีเข<มแข็งนะครับไม?ว?าจะเปIนรั้ว 
นะครับ แล<วก็ดัดแปลงตัวถังนะครับ ผมเห็นด<วยอย?างยิ่งนะครับ และ 
ก็เพ่ือเปIนการสนองนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ  จันทร�โอชา 
เก่ียวกับการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู<นะครับ สิ่งท่ีจําเปIนท่ีเราต<องทําให<เปIน
บรรทัดฐานเดียวกันทุกโรงเรียน โดยเฉพาะอย?างยิ่งโรงเรียนท่ีสังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ ไม?ว?าจะเปIนเวลาท่ีเลิกเรียนนะครับ
ให<ตรงกันท้ังหมด แล<วแต?ความจําเปIนของโรงเรียนไปนะครับ สามครึ่งหรือ 
 

 สี่โมงเพ่ือให<มีเวลาสักครึ่งชั่วโมง เพ่ือให<เด็กได<สันทนาการนะครับ อาจจะ
เปIนเม่ือก?อนท่ีผมลงชมรมต?าง ๆ นะครับ เพ่ือเพ่ิมความรู<ด<านวิชาชีพให<กับ
เด็กนักเรียนได<มีความรู<ความสามารถเพ่ิมอีกด<านหนึ่งนะครับ ก็ฝาก
ประธานสภาไปยังฝDายบริหารนะครับ สําหรับผมเห็นว?าญัตติท้ัง 7 หัวข<อนี้ 
เปIนสิ่ ง ท่ีจําเปIน และก็คิดว?าเ พ่ือนสมาชิกทุกคนก็คงคิดไม?ต?างจาก 
ฝDายบริหาร ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  นักดนตรีดีนะครับ ชนใดไม?มีดนตรีในราตรีกาลเปIนคนชอบกลนัก 
ประธานสภาเทศบาล เคยเรียนใช? ม้ัยครับตอนเด็ก ๆ ผู< ใดอภิปรายอีกมีบ<างม้ัยครับ เชิญ  

สท.เอกรินทร� ครับ 
 
นายเอกรินทร$  รอดทอง  ครับ ท?านประธานสภาท่ีเคารพ ฝDายบริหารทุกท?าน และก็เพ่ือน  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?านนะครับ กระผมเอกรินทร�  รอดทอง สมาชิก

สภาเทศบาลเขต 3 นะครับ ญัตติท่ี 8.4 นะครับ ท่ีท?านนายกได<นําเสนอมา 
ผมก็ภูมิใจดีใจนะครับ ดีใจนะครับ ท่ีท?านนายกได<ให<ความสําคัญกับ
การศึกษานะครับ ไม?ว?าจะเปIนเรื่องท่ีหลาย ๆ ท?านได<คุยกันไปแล<วเรื่อง 
วงโยธวาทิตก็ดีอะไรก็ดีนะครับ แต?ผมเห็นด<วยกับท่ีท?านได<จัดซ้ือจัดจ<าง 
เปIนโตXะเก<า อ้ีของโรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์  เปIนเ งินชุดแรกก็ต้ัง 
64,000.- บาท และค?าครุภัณฑ�เครื่องปรับอากาศ เพ่ือท่ีจะให<กับโรงเรียน
เทศบาลวัดท?าโพธิ์ ซ่ึงมัธยมปJแรกนะครับปJนี้  ท?านได<จัดซ้ือจัดจ<างให< 
หลาย ๆ อย?าง แต?คิดว?าหลังจากนี้นะครับ ก็ขอความกรุณาท?านนายกว?า  
ปJท่ีจะเป\ดเทอมใหม?ปJหน<า ม.2 ท?านควรจะจัดเตรียมเรื่องท่ีจะให<นักเรียน
เรียน เรื่องอุปกรณ�โตXะนักเรียน แล<วก็ของทุก ๆ อย?างนะครับ ผมทราบว?าน
ท?านได<เข<าแผนไว<แล<ว ผมเองก็ภูมิใจท่ีท?านได<ให<เกียรติกับโรงเรียนเทศบาล 
วัดท?าโพธิ์ เนื่องจากว?าผมอยู?ในเขต 3 นะครับ ชาวบ<านเขาก็ยกย?อง
สรรเสริญท?านอยู? เพราะฉะนั้น ควรทําต?อเนื่องด<วยนะครับ ท?านนายกครับ 
ครับขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านเอกรินทร� มีผู<ใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกม้ัยครับ ถ<าไม?มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมจะป\ดอภิปราย เชิญท?านนายกเชาวน�วัศ เรียนเชิญครับ 
 



๓๒ 

 

ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$  ครับท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติของทํา 
นายกเทศมนตรี ความเข<าใจนิดหนึ่งครับ เรื่องงบประมาณเก่ียวกับการซ้ือรถ และเรื่อง

การศึกษา ทุกสิ่งทุกอย?างครับ ตอนต<นผมก็ไม?ได<อภิปราย ไม?ได<นําเสนอ  
พูดกันรวม ๆ วันนี้ว?าต<องขอขอบคุณ ท?าน สท.ประสิทธิ์ ท?าน สท.หลาย
ท?านนะครับ คือด<วยความต้ังใจจริงแล<ว โดยเฉพาะวันนั้น ผมไปแข?ง
วิชาการท่ีหาดใหญ? วิชาการนะครับ ปกติถ<าหากว?าเปIนท่ีอ่ืน ผมก็จะมอบให<
รองไป แต?ท่ีหาดใหญ?นั้นผมรู<ว?า เขาจัดท่ี มอ. ผมไปนั่งอยู?ด<วย เราต<อง
ยอมรับความเปIนจริงว?า วันนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เราไปไกลเยอะ 
เรื่องการศึกษา แข?งมาก็เราได<ท่ี 1 กันมาโดยตลอด ได<เหรียญทองกันมา
เยอะ แม<แต?ท?านไพร พัฒโน เจ<าของพ้ืนท่ีวันนั้นเขายังเข<ามากอดคอผม 
บอกว?าผิดกับเม่ือก?อนเยอะเลยครับ แล<วเรานั่งดูวงออร�เคสตราของนคร
หาดใหญ? ถ<าไปนั่งดูวงออร�เคสตรานครยะลา ของเขาประมาณ 60-80 คน 
ผมก็บอกว?าผมยังไงก็จะทําให<ได< เพราะต<องเปIนท่ี 1 ของภาคใต<ตอนบนให< 
ภาคใต<ตอนล?างก็เปIนของยะลาไป เพราะนายกพงศ�ศักด์ิ กับผมสนิทกัน 
เพราะเปIนเพ่ือนกัน แล<วก็ท?านปลัดปZจจุบันก็เคยอยู?ท่ียะลา ก็รู<ช?องทาง
หมดว?าเปIนอย?างไร วันนี้เราขาดอย?างเดียวคือเรื่องปZจจัย หลังจากท่ีเราได<
เศรษฐีผู<ใจบุญมา ไม?ว?าจะมาทํารั้วให<ท่ีหลักเมือง โดยท่ีเรามอบแปลนมอบ
แบให<เสร็จท?านก็ไปจัดจ<างกันเอาเอง ไม?ต<องมาเอาเงินให<กับเทศบาล  
จะเปIน 5 ล<าน 6 ล<านก็เปIนเรื่องของท?าน ก็นั่งคุยกับท?านสมหวัง นั่งคุยกับ
ท?านปลัดว?า เราไม?มีตังค�นะครับ วงออร�เคสตรา ต<องใช<ประมาณ  7 - 8 
ล<าน ขอเขาได<ม้ัยก็นั่งคิด ความคิดก็แตกฉานข้ึนมาว?า เด๋ียวเราต<องขอคุณ
วิชัย เจ<าของเลสเตอร� และก็คิงส�พาวเวอร�ท?านมีเปIนหม่ืนล<าน ก็นําเสนอไป
ให<ท?านซ้ือมาให< ไม?จําเปIนจะต<องเอาเงินมาให<เรานะครับ แต?ว?าเราเปIน 
ผู<กําหนด เหมือนกับเรากําหนดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ว?าจะต<องเปIนของ 
ยามาฮ?า ผมบอกกันตรง ๆ ว?าทําเพ่ือใคร ผมไม?ได<คิดเปIนอย?างว?าจะทํา 
เพ่ือชื่อเสียงของนายเชาวน�วัศ เลย ก็ทําให<กับเทศบาล ถ<าใครใกล<ชิดผมรู<
จริงผม ผมไม?ได<คิดเรื่องนั้นเลย  แล<วเราก็ไม?ก่ีวันพวกเราก็ต<องหมดวาระกัน
ไป ใครจะลงต?อหรือไม?ลงต?อก็อีกเรื่องหนึ่ง แต?เราอยู?ปZจจุบันนี้จะต<องทํา
ชื่อเสียงให<กับเทศบาลของเราให<ได< แล<วนั้น ผอ.โรงเรียนชะอวดวิทยา
คารวันท่ีแข?งขันกีฬา ถาม ผอ.สมหวัง ท?านมานั่งอยู?กับผม มาดูบอกโอ?โอ<นี้ 
วงโยธงวาทิตท่ีเพชรจริกแค?ปJเดียวได<ถึงขนาดนี้ สุดยอดจริง ๆ แล<ววันนั้นท่ี
ท?านมาก็คือ ชะอวดวิทยาคาร เราขอวงดนตรีของเขามาด<วย และเขาก็มา
แสดงให<เราเห็นด<วย เขาชื่นชม มานั่งคุย แล<วผมก็กล?าวป\ดวันป\ดกีฬา  
พอกล?าวป\ด ท?าน ผอ. ท?านก็บอกว?าท?านนายก็ครบเครื่องจริงๆ แล<วผม
สนับสนุนเต็มท่ีและรุ?นราวคราวเดียวกัน แล<วท?านบอกว?ามีอะไรเด๋ียวท?าน
จะมาช?วย   ไม?ก่ีวันชื่อเสียงของชะอวดวิทยาคารก็ดังไปท่ัว ท?านก็บอกว?า
ชื่นชมนะครับ แล<วก็เครื่องเสียงดังดีมาก ท?านก็ถามผมว?าซ้ือเท?าไร  
ผมก็บอกว?าราคาเท?านั้น แกก็บอกว?าได<ดีมาก แล<วก็มีอะไร ให<คุณครูทาง
ชะอวดวิทยาคารมาเสริมก็ได< แต?บังเอิญเราได<ครูท่ีสอนดนตรีท่ีโรงเรียน
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได<ดีมาก 2 ท?าน ขยันจริง ๆ แล<วก็ตอนฝgกซ<อม
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แล<วมาเป\ดกีฬาสี แสดงของวงโยธาวทิตของสาธิตเพชรจริกล<วน ๆ เลยครับ 
แล<วก็ชื่นชมว?าทุกวันมันพัฒนาข้ึนเยอะ ท่ีท?านท้ังหลายอภิปรายสนับสนุน 
และผมจะทําให<ดีว?ามันเปIนจริงขนาดไหน ปกติจะซ้ือวงออร�เคสตรา 
ไม?ก่ีวันนี้แต?มันขาดเงิน เพราะเงินมันต<องจํากัดนะครับ เพราะเราต<องเอา
เงินส?วนหนึ่งไปทําเก่ียวกับเรื่องน้ําประปาบ<างอะไรบ<าง ท?านก็พอเข<าใจ 
หรืออาจจะเข<าใจไม?มากก็แล<วแต?นะครับ อีกอย?างหนึ่งเรื่องรถ 6 ล<อ  
ท?านประธานครับ ผมก็ไม?ได<ออกแบบเองอะไรเอง หลายคนก็คงจะทราบ
หรือไม?ทราบว?า ไม?ใช? 6 ล<อธรรมดา ท?าน ผอ.พฤษภา นะครับ ท?านเปIน 
คนออกแบบคัดเองมาหมด มันจะต<องก้ันนะครับ ไม?ให<นักดนตรีหรือ 
วงดนตรีหรือนักเรียนของเราต<องหล?น ท?านไปออกแบบโดยเฉพาะเลย และ
นําเสนอมาท่ีสํานักการศึกษานะครับ และก็เสนอปลัด ทุกสิ่งทุกอย?าง 
เขาไม?ได<เสนอมาท่ีผม แล<วผมสั่งเลยไม?ใช? พวกผมทํางานคณะผู<บริหารกับ
ข<าราชการหัวหน<ากองหัวหน<าสํานัก ร?วมกันคิดทุกโครงการนะครับ  
ทุกญัตติในท่ีนี้ ไม?ใช?ว?านายกนําเสนอแล<วก็ผู<บริหารท่ีชื่อเชาวน�วัศ คนเดียว
ไม?ใช?ครับ ผมทํางานเปIนทีมท้ังหมด และประชุมกันเกือบทุกวันพุธในช?วง
เช<า แล<วก็เลยออกมาอย?างนี้ แล<วช?วยกันคิด ผมเชื่อเหลือเกินว?าผมพูดได<
ตอบได< หัวหน<ากองหัวหน<าสํานักท?านปลัดท?านรองปลัดตอบได<ทุกคน และ
พูดได<ทุกคนแล<วเหมือนกันนะครับ ผมต้ังใจว?าเราจะทําให<ดีท่ีสุด โดยเฉพาะ
เรื่องการศึกษา ผมบอกให< เรื่องการศึกษาวันนั้นท่ีผมประทับใจ ก็คือผมไป
เรียนท่ี วปอ. มาครับ ผมเอาประธานปฏิรูปการศึกษา คือ คุณจุรินทร� 
ลักษณวิศิษฏ� มาบรรยายท่ีโรงแรมทวินโลตัส ครูท้ังหมด ได<รับความชื่นชม 
เพราะว?าท?านจุรินทร� อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง แล<วท?านวางแผนไว< 
เพราะเขา ตอนท่ีเรียนด<วยกัน เขาเปIนประธานปฏิรูปการศึกษา ผมเปIน
ประธานปฏิรูปฝDายการเมือง ก็ให<เห็นว?า ด<วยความถนัด พวกผมส?วนหนึ่ง
ถนัดในส?วนตรงนั้น ท?านประธานครับ เพราะฉะนั้น ไม?ว?าท?านเอกรินทร� 
เม่ือก้ีท่ีพูดให<พวกเราช?วยกันดูแลท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์  ขยาย 
ชั้นเรียน ท?าน สท.ครับ ท?านสบายใจได<เลยครับ ท่ีท?านพูดนั้นถูก พวกเรา
อยู?ในแผน แล<วต้ังกรรมการมาชุดหนึ่ง ผมไม?เคยเข<าไปก<าวก?ายเลยครับว?า
จะต<องเปIนสั่งอย?างโน<นอย?างนี้ ตอนนั้นท?านรองฮูวัยดียXะ เปIนประธาน  
ก็สําเร็จลุล?วงไปได<ด<วยดี คนก็ชื่นชม แล<ววันนี้มาสมัครเรียนกันเยอะ แล<ว
ผมต้ังใจว?าเรื่องการศึกษาจะพัฒนาให<ดีท่ีสุดเท?าท่ีจะทําได< แล<ววันนี้เปIนเลิศ
อยู?แล<ว  ต<องขอขอบคุณนะครับ สมาชิกผู<ทรงเกียรติ และก็คณะกรรมการ 
และก็ข<าราชการของกองสํานักการศึกษา และทุกกองของเทศบาล  
ท่ีช?วยกันคิดแล<วให<มีวันนี้ เ ก่ียวกับเรื่องการศึกษา แล<วก็ดีข้ึนและจะ
พัฒนาข้ึนไปเรื่อย ๆ ท?านสท.ครับ ขอขอบคุณครับ มีอะไรต<องบอกกัน  
นะครับ เรื่องการศึกษาต<องพัฒนาครับ ประเทศจะพัฒนาได<ก็เพราะ
การศึกษาดีครับ นี้คือส?วนหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับท?านประธาน  
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านนายก มีผู<ใดอภิปรายในญัตตินี้อีกมีม้ัยครับ เม่ือไม?มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมจะป\ดอภิปรายในญัตตินี้นะครับ และจะขอมติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? คงไม?ต<องอ?านแล<วม้ังครับท?าน
ประสิทธิ์ ไม?ต<องแล<ว คงไม?ต<องอ?าน สรุปเลยว?าจะความเห็นชอบอนุมัติเงิน
ท้ังหมด 2,219,150.- บาท 7 รายการนะครับ ท่ีเราทราบกันแล<ว 
ขออนุมัติจากสภาเรา สท.ท?านเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพสมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบจํานวน  
เลขานุการสภาเทศบาล  22 ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณครับ ก็ทุกคนนะครับ ไม?เห็นชอบไม?มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  งดออกเสียงก็ไม?มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?มีนะครับ ถ<าเก่ียวกับการศึกษามักจะยกมือกันท้ังหมดแหละ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ลูกหลานเราก็ต<องอาศัยโรงเรียนวัดนี้นะครับ เราไม?ใช?ลูกคนรวย  

เราไม?มีเงินส?งไปต?างประเทศหรอกครับ อาศัยโรงเรียนเทศบาลผมขอพัก
การประชุม 20 นาทีนะครับ เพราะว?าผมมีความจํ าเปIนนิดหนึ่ ง  
พัก 20 นาที และจะต?อ และจะต?อ เชิญใครมีภารกิจอะไรเชิญครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   อีก 10 นาทีจะเท่ียงพอดีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  จะเท่ียงเหรอครับ ไม?เปIนไรหรอกครับ ผมมีความจําเปIนจริง ๆ  
ประธานสภาเทศบาล  ครับ  
 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   แล<วท?านจะพักเท่ียงตอนไหนล?ะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ก็หลังจาก 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ตอนนี้อีก 10 นาทีมันก็จะเท่ียงครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ก็พักเท่ียงเลย เพราะฉะนั้น พักเท่ียงเลย พักเท่ียงเลย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   นะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  พักเท่ียงเท?าไรท?านเลขา พักชั่วโมงหนึ่ง   
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  พักชั่วโมงหนึ่งเลยครับ เพราะว?าผม ท?านคํานวน ท?านอยากให< 
ประธานสภาเทศบาล  เสร็จเหรอครับ  
 
นายคํานวน  โสมนิล   ครับผมกลัวว?าพอข้ึนมาตอนบ?าย พอบ?ายโมงครึ่งผมต<องไปศาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เอาละครับผมขอ 5 นาทีผมมีภารกิจจําเปIน ต?อ ๆ ให<เสร็จ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เข<าใจนะครับภารกิจอะไร 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  แอร�ใหม?หรือเปล?า หนาวจังวันนี้ ผมว?ามันหนาวกว?าวันก?อนเยอะ 
ประธานสภาเทศบาล เลย ไม?รู< อาจจะแก?ข้ึนอีกปJหนึ่งเลือดน<อย ไม? ๆ มันเย็น อาจจะชราภาพ

ข้ึนมาอีก 1 ปJ ท?านเลขากดออด ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  กดแล<วครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  อีกทีหนึ่ง ครบองค�แล<วนะครับ ท?านเช็ดดู ครบองค�นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล ผมจะประชุมต?อแล<วครับ ญัตติท่ี 8.5 

ญัตติท่ี 8.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย
ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? หมวดค?า



๓๖ 

 

ครุภัณฑ�สํานักงาน ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส?ง ครุภัณฑ�ไฟฟEาและวิทยุ 
และค?าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รวมเปCนเงินท้ังส้ิน 406,700.- บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 ขอเรียนเชิญท?านเอกรินทร� ครับ เชิญ ๆ ครับ 

นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานท่ีเคารพ กระผม นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�   
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ได<รับมอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรีให<

แถลงญัตติต?อสภาดังจะขอกราบเรียนต?อไปนี้ 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? เพ่ือจ?ายเปIนเงินในหมวดค?าครุภัณฑ�สํานักงาน ครุภัณฑ�ยานพาหนะและ
ขนส?ง ครุภัณฑ�ไฟฟEาและวิทยุ และค?าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เปIนเงิน 406,700.- บาท (สี่แสนหกพันเจ็ดร<อย
บาทถ<วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปJ (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 

โดยโอนลด จากเงินงบประมาณประจําปJ พ.ศ.2558 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส?งเสริมการท?องเท่ียว หมวดค?าใช<สอย ประเภทรายจ?ายท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม?เข<าลักษณะรายจ?ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนาและส?งเสริมการท?องเท่ียว จํานวน 
406,700.- บาท (สี่แสนหกพันเจ็ดร<อยบาทถ<วน) 

เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล มีความจําเปIนต<องซ้ือครุภัณฑ�สํานักงานเพ่ือใช<ในห<องประชุม
สภาเทศบาล ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส?ง เพ่ือใช<ในฝDายอํานวยการ ครุภัณฑ�ไฟฟEาและวิทยุ เพ่ือใช<กับงาน
ภาคสนามกิจกรรมเทศบาลงานประชาน และครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�เพ่ือทดแทนของเก?าซ่ึงมีการใช<งานมานาน
และจัดหาใหม?เพ่ิมเติม สําหรับการปฏิบัติงานในงานการเจ<าหน<าท่ี งานส?งเสริมการท?องเท่ียว สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 เปIนเงิน 
406,700.- บาท (สี่แสนหกพันเจ็ดร<อยบาทถ<วน) รายละเอียดแนบท<ายญัตตินี้ 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2541 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข<อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<างท่ีทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ให<เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ิน 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๓๗ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านเลขานะครับ สท.ท?านใดประสงค�จะอภิปรายในญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล นี้กรุณายกมือครับ เชิญครับ เม่ือไม?มีผมจะป\ดอภิปรายนะครับ และจะทํา

การขอมติจากสภาแห?งนี้ ผมจะขอมติท่ีประชุมเรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ังจ?ายรายการ
ใหม?  หมวดค?าครุภัณฑ�สํ านักงาน ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส? ง  
 
ครุภัณฑ�ไฟฟEาและวิทยุ และครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� รวมเปIนเงินท้ังสิ้น 
406,700.- บาท (สํานักปลัดเทศบาล) ผู<ใดเห็นชอบอนุมัติขอกรุณาโปรด
ยกมือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพสมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบจํานวน 
เลขานุการสภาเทศบาล  21 ท?านครับ อยู?ข<างนอก 1 ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?มีครับ ไม?เปIนไรนะครับ ก็เปIนอันว?าผ?านเอกฉันท�เหมือนกันผม 
ประธานสภาเทศบาล  คิดว?า ต?อไปญัตติท่ี 8.6  

ญัตติท่ี 8.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย
ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายจ?ายค<างจ?ายปJ  2559) ไปต้ังจ?าย
เปIนรายการใหม? เพ่ือใช<ในงานของสํานักการคลัง หมวดค?าครุภัณฑ�
คอมพิว เตอร�  และหมวดครุภัณฑ�สํ านั กงาน รวมเปCน เ งิน ท้ัง ส้ิน 
173,100.- บาท (สํานักการคลัง) 

 เชิญท?านเลขาเอกรินทร� ครับ 

นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายเอกรินทร�ระเบียบโอษฐ�  
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ได<รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให<แถลง

ญัตติต?อสภาดังจะขอกราบเรียนดังต?อไปนี้ครับ 

 



๓๘ 

 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายจ?ายค<างจ?ายปJ  2559)  
        ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2558 (รายจ?ายค<างจ?ายปJ  2559)  ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? งบลงทุน หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง 
ประเภทค?าบํารุ งซ?อมแซมค?าจ<างปรับปรุงสนามเทนนิสสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังไว<  
194,300.- บาท (หนึ่งแสนเก<าหม่ืนสี่พันสามร<อยบาทถ<วน) ไม?มีความจําเปIนต<องใช<แล<ว เนื่องจากเทศบาลฯ 
ได<แจ<งส?งคืนให<แก?องค�การบริหารส?วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แล<วนั้น 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจําเปIนต<องจัดซ้ือครุภัณฑ� เพ่ือใช<ในงานของสํานัก 
การคลัง ในการสั่งจ?ายเช็คจัดทําโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณรายจ?าย และระบบบัญชีคอมพิวเตอร�ของ
กรมส?งเสริมการปกครองท<องถ่ิน (e-LAAS) ซ่ึงเครื่องเดิมใช<งานมาหลายปJ มีสภาพชํารุด และขาดอุปกรณ�ท่ี
ต<องใช<ในห<องเก็บรักษาเอกสารดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร�  สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จํ านวน 3 ชุด ชุดละ  
29,000.- บาท เปIนเงิน 87,000.- บาท 

2. เครื่องพิมพ�แบบเลเซอร�/ชนิด LCD ขาวดํา (18 หน<า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
3,300.- บาท เปIนเงิน 9,900.- บาท 

3. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน<า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เปIนเงิน 
7,900.- บาท 

4. เครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 3,200.- บาท เปIนเงิน 
12,800.- บาท 

5. เครื่องพิมพ�มัลติฟZงก�ชั่นเลเซอร� Brother MFC-L8850CDW จํานวน 1 เครื่อง เปIนเงิน 
49,500.- บาท 

6. พัดลมเพดานขนาดใบพัด 48 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,000.- บาท เปIนเงิน  
6,000.- บาท  

รวมท้ังส้ินเปCนเงิน 173,100.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันหนึ่งร+อยบาทถ+วน) (ตามรายละเอียดแนบ
ท+ายบันทึกนี้) 

  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส?วน
ท<องถ่ิน พ.ศ.2541 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<างท่ีทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?าย
เปIนรายการใหม? ให<เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ินและข<อ 31 การโอน การแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการท่ีได<เบิกตัดปJหรือขยายเวลาให<เบิกตัดปJไว< จะกระทําได<ต?อเม่ือได<รับอนุมัติจากผู<มีอํานาจให<
เบิกตัดปJได< หรือขยายเวลาเบิกตัดปJ 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

 

 



๓๙ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท?านใดประสงค� 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายในญัตตินี้ ครับ ขอได<โปรดยกมือครับ เม่ือไม?มีสมาชิกท?านใดยกมือ

ผมจะป\ดอภิปรายแล<วนะครับ และจะทําการขอมติจากสภาแห?งนี้ต?อไป   
ผมจะขอมติท่ีประชุมเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ.2558 (รายจ?ายค<างจ?ายปJ  2559) ไปต้ังจ?ายเปIน
รายการใหม?  เ พ่ือใช< ในงานของสํ านักการคลั ง  หมวดค? าครุภัณฑ�
คอมพิว เตอร�  และหมวดครุ ภัณฑ� สํ านั ก งาน  รวมเปIน เ งิน ท้ั งสิ้ น  
173,100.- บาท (สํานักการคลัง) ผู<ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพสมาชิกครบองค�ประชุมเห็นชอบจํานวน 
เลขานุการสภาเทศบาล  22 ท?าน ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับเปIนอันว?าญัตตินี้ผ?านนะครับ ท?านเลขาเด๋ียวผมเชิญนิดหนึ่ง 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ตอนนี้เท่ียงแล<ว สท.อึดไม?ครับ ข<าราชการจะพักหรือเปล?า ไม?พัก 

นะครับ ถ<าหิวก็บอกผมจะได<หยุด OK ไม?พักนะครับ ถ<าหิวก็บอก ผมจะได<
พัก ต?อเลยนะครับ ข<าราชการก็ทดนะครับ ต?อไปญัตติท่ี 8.7  

ญัตติท่ี 8.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย
ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายจ?ายค<างจ?ายปJ  2559) ไปต้ังจ?าย
เปIนรายการใหม? รวมเปCนเงินท้ังส้ิน 611,600.- บาท (กองสวัสดิการ
สังคม) 

 เรียนเชิญท?านเลขาเอกรินทร� ครับ 



๔๐ 

 

นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายเอกรินทร�ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ได<รับมอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรี  

ให<แถลงญัตติต?อสภาดังจะขอกราบเรียนต?อไปนี้ครับ 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายจ?ายค<างจ?ายปJ  2559)  
        ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2558 (รายจ?ายค<างจ?ายปJ  2559)  ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? งบลงทุน หมวดค?าท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง 
ประเภทค?าปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเท<าถนนประตูขาวช?วงระหว?างถนนราชดําเนินถึงถนนศรีปราชญ� (หน<าโรงเรียน
อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และข<างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช) ต้ังไว< 660,600.- บาท (หกแสนหก
หม่ืนหกร<อยบาทถ<วน) ไม?มีความจําเปIนต<องใช<แล<ว เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจมาดําเนินการแล<ว นั้น 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองสวัสดิการสังคม จะดําเนินการเป\ดโรงเรียนวัยใส ต้ังแต? 
วันท่ี 1 ตุลาคม  2559 เปIนต<นไปจึงต<องเตรียมความพร<อมในเรื่องของสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ� ท่ีเก่ียวข<องกับ
สถานท่ีท่ีจะเป\ดเรียนให<ทันตามกําหนดเวลาและเทศบาลฯ มิได<ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว< แต?มีความจําเปIน 
ท่ีต<องจัดซ้ือ/จัดจ<าง ดังนี้ 

1. โตXะขนาด 60x120x75 ซม. จํานวน 1 ตัว เปIนเงิน 4,500.- บาท 
2. เก<าอ้ีบุนวม ล<อเลื่อน ขนาดไม?น<อยกว?า 63x70x111-120 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว 

เปIนเงิน 6,000.- บาท 
3. โตXะนักเรียน ขนาดไม?น<อยกว?า 38x60x70 เซนติเมตร พร<อมเก<าอ้ีนักเรียน ขนาดไม?

น<อยกว?า 35x45x40 เซนติเมตร จํานวน 35 ชุด เปIนเงิน 59,500.- บาท 
4. โตXะสําหรับวางคอมพิวเตอร� ขนาดไม?น<อยกว?า 45x80x75 เซนติเมตร จํานวน 5 ตัว 

เปIนเงิน 10,000.- บาท 
5. เก<าอ้ีทํางานล<อเลื่อนไม?มีโชXค ขนาดไม?น<อยกว?า 41x45x84 เซนติเมตร จํานวน 5 ตัว 

เปIนเงิน 10,000.- บาท 
6. ปEายชื่อโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดไม?น<อยกว?า 150x50 

เซนติเมตร จํานวน 1 ปEาย เปIนเงิน 5,000.- บาท 
7. เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอขนาดไม?น<อยกว?า 18.5 นิ้ว) 

จํานวน 5 เครื่อง เปIนเงิน 110,000.- บาท 
8. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เปIนเงิน 

12,000.- บาท 
9. เครื่ องพิมพ�ชนิด เลเซอร�  ขาว ดํา (18หน<า/นาที)  จํ านวน 2 เครื่อง เปIน เ งิน  

6,600.- บาท 
10. เครื่องสํารองไฟฟEาขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง เปIนเงิน 16,000.- บาท 
11. เครื่องขยายเสียงมิกเซอร�แอมปxขนาด 250 วัตต� และลําโพง ไมโครโฟน พร<อมอุปกรณ�

ครบชุด 1 ชุด เปIนเงิน 30,000.- บาท 
12. ทีวีชนิดจอ แอลอีดี ขนาดไม?น<อยกว?า 49 นิ้ว 1 เครื่อง เปIนเงิน 22,000.- บาท  
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13. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร�พร<อมจอ ขนาด 120 นิ้ว ชนิดไฟฟEา 1 ชุด เปIนเงิน 
37,000.- บาท 

14. ค?าปรับปรุงอาคาร OTOP ชั้น 1 (ห<องเรียนวัยใส) เพ่ือติดต้ังผนังกระจกบานประตูเลื่อน
ปูพ้ืน ทาสี ติดต้ังผ<าม?าน ติดต้ังกระดานไวท�บอร�ด และติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (ตาม
ประมาณการของสํานักการช?าง) 1 รายการ เปIนเงิน 283,000.- บาท  

รวมท้ังส้ินเปCนเงิน 611,600.- บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกร+อยบาทถ+วน) (ตามรายละเอียดแนบ
ท+ายบันทึกนี้) 

  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส?วน
ท<องถ่ิน พ.ศ.2541 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<างท่ีทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?าย
เปIนรายการใหม? ให<เปIนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ินและข<อ 31 การโอน การแก<ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจง
งบประมาณรายการท่ีได<เบิกตัดปJหรือขยายเวลาให<เบิกตัดปJ จะกระทําได<ต?อเม่ือได<รับอนุมัติจากผู<มีอํานาจให<
เบิกตัดปJได<หรือขยายเวลาเบิกตัดปJ 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านเลขาครับสท.ท?านใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือครับ ท?านยกมือหรือว?าเกาหัวครับ ท?านธีระวัฒน� ท?านเกาหัว

ใช?ม้ัยครับ OKมีท?านใดจะอภิปรายเชิญครับ ยกมือครับ เม่ือไม?มีผมจะป\ด
อภิปรายในญัตตินี้นะครับ และจะขอมติท่ีประชุม เด๋ียวไม?ชี้ท?านโกรธอีก 
ผมว?าท?านยกมือ OK ถ<าง้ันจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ ผมจะขอมติ 
ท่ีประชุมเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2558 (รายจ?ายค<างจ?าย ปJ  2559) ไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?  
รวมเปIนเงินท้ังสิ้น 611,600.- บาท ของกองสวัสดิการสังคม นะครับ  
ผู<ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล  จํานวน 21 ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดไม?เห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?มี ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมาก เปIนอันว?าญัตตินี้ผ?านนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ต?อไปญัตติท่ี 8.8  

ญัตติท่ี 8.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอความยินยอมให<องค�การบริหารส?วน
ตําบลนาเคียน ทํากิจการนอกเขต โครงการก?อสร<างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคณารักษ�-เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมู?ท่ี 3 เปIนถนนท่ีมี
ความเชื่อมโยงระหว?างองค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน (สํานักการช?าง) 

 เรียนเชิญท?านเลขาเอกรินทร� ครับ 

นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  เรียนท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายเอกรินทร�ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ได<รับมอบหมายจากท?านนายกเทศมนตรี  

ให<แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบเรียนดังต?อไปนี้ครับ 

เรื่อง  ขอความยินยอมให<องค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียนทํากิจการนอกเขต โครงการก?อสร<างถนนคอนกรีต 
        เสริมเหล็กสายคณารักษ�-เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมู?ท่ี 3 เปIนถนนท่ีมีความเชื่อมโยงระหว?าง  
        2 องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขอความยินยอมให<องค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียนทํากิจการนอก
เขต โครงการก?อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคณารักษ�-เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมู?ท่ี 3 เปIน
ถนนท่ีมีความเชื่อมโยงระหว?าง 2 องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน 

ด<วยองค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียน ได<พิจารณาคัดเลือกโครงการก?อสร<างคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายคณารักษ�-เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมู?ท่ี 3 เปIนโครงการท่ีเกินศักยภาพแผนพัฒนาสามปJ 
(พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาล/องค�การบริหารส?วนตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ได<จัดทําโครงการบันทึกข<อตกลง (MOU) เปIนท่ีเรียบร<อยแล<ว ซ่ึงทางองค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียน  
จึงขอให<ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เสนอญัตติขอความยินยอมจากสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ให<โครงการก?อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคณารักษ�-เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมู?ท่ี 3 เปIนถนน
ท่ีมีความเชื่อมโยงระหว?าง 2 องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน ข้ึนไป (รายละเอียดแนบท<ายญัตติ) 

  ดังนั้น จึงขอความยินยอมให<องค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียนทํากิจการนอกเขต โครงการ
ก?อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคณารักษ�-เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมู?ท่ี 3 เปIนถนนท่ีมีความ
เชื่อมโยงระหว?าง 2 องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน 
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  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส?วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 
73 องค�การบริหารส?วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค�การบริหารส?วนตําบล หรือร?วมกับสภาตําบล องค�การ
บริหารส?วนตําบล องค�การบริหารส?วนจังหวัด หรือหน?วยการบริหารราชการส?วนท<องถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการ
ร?วมกันได< ท้ังนี้เม่ือได<รับความยินยอมจากสภาตําบล องค�การบริหารส?วนตําบล องค�การบริหารส?วนจังหวัด 
หรือหน?วยการบริหารราชการส?วนท<องถ่ินท่ีเก่ียวข<อง และกิจการนั้นเปIนกิจการท่ีจําเปIนต<องทําและเปIนการ
เก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยู?ในอํานาจหน<าท่ีของตน และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก<ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2552 บทท่ี 3 ทวิ การทําการนอกเขตเทศบาลและการทําการร?วมกับบุคคลอ่ืน มาตรา 57 
ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ (2) ได<รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล 
สภาจังหวัด หรือสภาตําบลแห?งท<องถ่ินท่ีเก่ียวข<องและ (3) ได<รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว?าการกระทรวงมหาดไทย 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)                          ผู<เสนอ 
(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณเลขานะครับ สท.ท?านใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาล  กรุณายกมือครับ เชิญคุณวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$   ครับ กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกท่ีรัก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท?าน กระผมวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ครับ  

ท?านประธานครับ ผมอยากจะหารือในเรื่องของโครงการ ขอทําการนอก
เขต ขององค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คณารักษ�เชื่อมต?อเทศบาลหมู?ท่ี 3 อยากทราบรายละเอียดในเรื่องของ  
ผมว?าควรจะมีแบบมานะครับ ผมเชื่อเหลือเกินว?าเพ่ือนสมาชิกหลายท?าน 
แม<กระท่ังเราอยู?เขต 4 ติดกับนาเคียน ก็ไม?สามารถจะนึกออก ถามกัน
หลายคนแล<วว?าถนนคณารักษ�อยู?ตรงไหนมาเชื่อมตรงไหนนะครับ ควรจะมี 
แบบหรือพิกัดท่ีชัดเจน อย?างน<อย ๆ เราไป มันอยู?ตรงไหน ควรจะมีแบบ
หรือพิกัดท่ีชัดเจน เราไปนั่งท่ีรอยต?อนาเคียนพอท่ีจะบอกชาวบ<านได<ว?า  
สิ่งท่ีท?านดําเนินการและขอให<เทศบาลอนุญาตให<ทําการนอกเขตนั้น  
พวกเราก็เห็นชอบและเห็นดีด<วยและยินดีด<วยซํ้า แต?สาระสําคัญ ผมอยาก
ให<แนบแบบหรือจุดพิกัดท่ีชัดเจนมา เพ่ือให<ประกอบการพิจารณาท่ีพอเปIน
ข<อมูลให<สมาชิกสภาเทศบาลได<รับทราบ ผมอยากจะให<กองช?างนะครับ  
ท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้หรือว?าใครก็ได< ท่ีพอท่ีจะมีความรู< ท่ีจะอธิบายว?า  
ถนนคณารักษ�อยู?ส?วนไหนท่ีมาเชื่อมกับเทศบาล ท่ีหมู? 3 หัวทะเลม้ัย 
ประมาณนั้นนะครับ ขออนุญาตครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  นี้เปIนเงินของ อบต.นาเคียน ใช?ม้ัย ท?านพอจะตอบ สท.ได<ม้ัยว?าอยู? 
ประธานสภาเทศบาล ตรงไหน ผมคิดว?าเตาหม<อหรืออะไร เชิญข?างสุจิตรา เชิญหน?อยครับ เชิญ ๆ  



๔๔ 

 

นางจิตรา  มะโนสงค$  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผู<ทรงเกียรติ และ 
ผอ.ส4วนควบคุมการก4อสร+างฯ คณะบริหาร ก?อนอ่ืนต<องขอโทษด<วยนะคะ ท่ีใส?แว?นตาเนื่องจากไปผ?าตัด

ตามานะคะ ส?วนหนังสือท่ีทาง อบต.นาเคียน ส?งมาให<เรานะคะ ขอโทษ
ด<วยไม?แนบมา เด๋ียวช?วงบ?ายจะนํามาแนบให<ทราบนะคะ เนื่องจากว?าเปIน
หมู? 3 ตําบลนาเคียน และเปIนถนนคณารักษ� ซ่ึงไม?ม่ีชื่อในทะเบียนท<องถ่ิน
นะคะ เด๋ียวขออนุญาตเปIนช?วงบ?ายนะคะ ท?านสมาชิกค?ะ ขอโทษด<วยคะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  แต?เงินเค<าใช?ม้ัยไม?ใช?เงินเรา เชิญท?าน สท.วิฑูรย� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  วิธีอย?างนี้หรือครับ คือเอกสารท่ีแนบ จริง ๆ แล<วผม ก?อนท่ีจะขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล มติใด ๆ นะครับ เพ่ือประกอบการพิจารณา เราควรจะมีเอกสารเหล?านั้น ๆ 

ก?อนท่ีจะลงมติในประเด็นต?าง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้น ฝากนําเรียนผ?าน
สภาว?าเรื่องอย?างนี้เราควรจะมีการเตรียมความพร<อม ไม?ใช?ว?าลงมติแล<วเอา
แบบมาให<ผม ท่ีแรกบอกสร<างตรงนี้ แล<วไปอีกทีหนึ่งมันค?อนข<างจะผิด
วิธีการอยู?นะครับ ผมหารือท?านประธานครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รู<ม้ัยว?าบริเวณไหนช?วยชี้แจงให<สภาทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางจิตรา  มะโนสงค$  ขอเรียนแจงให<ท่ีประชุมสภาทราบคะ 
ผอ.ส4วนควบคุมการก4อสร+างฯ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ต?อกับหมู? 3 อยู?หลายจุดเหลือเกิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางจิตรา  มะโนสงค$  ทางเทศบาลได<ทําหนังสือแจ<งไปยัง อบต.นาเคียน นะคะ ให<ทํา 
ผอ.ส4วนควบคุมการก4อสร+างฯ แผนท่ีแนบมานะคะ แต?เนื่องจากว?าทาง อบต.นาเคียน ยังไม?ได<แนบมา 

นะคะ แต?มีหนังสือแจ<งมาว?าขอทําการนอกเขต ขอทําการกิจการร?วมนะค?ะ 
ขอโทษด<วยนะคะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  แปลกนะครับ  ท?าน สท. ท?านอภิปรายญัตตินี้ ขอความเห็นเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ท?านสรพงษ� ครับ 
 
นายสรพงษ$  คงสําราญ  กราบเรียนท?านประธานสภา ท?านคณะผู<บริหาร ผมสรพงษ� 
สมาชิกสภาเทศบาล คงสําราญ นะครับ เขต 4 สําหรับแผนผังนะครับ คือมีการเชื่อมต?อนอกเขต 
 นะครับ เปIนถนนคานเสริมเหล็ก แต?อยู?ในเขต 4 ติดเขต 4 ผมเองก็ถาม

ท?าน สท.นะครับ เชื่อว?าท?านประธานสภาก็น?าจะไม?รู<จักสายคณารักษ�  
นะครับ สมมติมีการเชื่อมต?อนะครับ และมีผลกระทบในการทําโครงการ 
นะคะ สมมติระยะยาว 6 เดือน 1 ปJ พวกกระผมสท.เขต 4 ไม?สามารถ



๔๕ 

 

ตอบชาวบ<านได<ว?าเปIนถนนอะไร เชื่อมต?อท่ีไหนอย?างไร ขอความกรุณา
รักษาการทางกองช?างนะครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  สรพงษ� ไม?รู<แล<วผมจะรู<เหรอครับผมปZzนจักรยานไม?เคยเห็นชื่อเลย  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท?านนายกครับ 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ปกติญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรี เปIนญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะต<องตัดสินใจ แต?ท่ีผมลุกข้ึนมา 

จะหารือท?านประธานและจะชี้ให<เห็นว?าเรื่องนี้เปIนเรื่องละเอียดอ?อน คือ 
 
กังวลมากนะครับ คือทางโน<นไม?ได<เสนอมาเลยครับว?าแบบเปIนอย?างไร  
ทาง สท.ผมแม<แต?ว?าต?อแดนกับเขต 4 ก็ยังไม?รู<ว?าอยู?ตรงไหน แล<วถ<าพวก
เรายกมือให<มันก็ยกมือแบบไม?รู<ว?าอยู?ตรงไหน ถ<าไม?ยกมือให<ก็ไปขยายผล
กันอีก มันเปIนความละเอียดอ?อนไปขยายผลว?าเห็นม้ัยสภาเทศบาลนครไม?
ยกมือให< ไม?ร?วมมือให< มันมีครับความละเอียดอ?อนทางด<านการเมืองมันมี
ตลอดทุกที ทุกวันนี้มันเปIนอย?างนี้ ผมหารือท?านประธาน เราหวังดีนะครับ 
เพราะฉะนั้น นี้แหละครับท?านประชาชนถ<าฟZงอยู?ทางบ<าน หรือว?าเจ<าของ
นายกนาเคียนได<ยินก็เปIนเรื่องท่ีรอบคอบมากนะครับ จะต<องรอบคอบ 
จะนํ า เสนอมาให<สภารู<  ให< เทศบาลรู<  อย? างน<อย ทําหนั งสือมายั ง
นายกเทศมนตรี แล<วก็ผมจะได<เกษียณไปท่ีกองช?าง แนบไปให<เสร็จ กอง
ช?างนําเสนอสภา นั้นจึงจะถูกต<อง นี้ผมก็นั่งงงอยู?เหมือนกัน แต?ว?าถ<าไม?ผ?าน
ปุ{บ ก็บอกนี้เห็นม้ัย เทศบาลนครไม?ให<ความร?วมมือ พวก สท.อย?างนี้แหละ
ครับ นี้คือเรื่องละเอียดอ?อนอย?างหนึ่งท่ีผมจะให<เปIนข<อสังเกตและต?อไปใน
อนาคตจะมีปZญหา เพราะว?าอะไรล?ะครับ เพราะว?าบางทีคนท่ีไม?รู<
ข<อเท็จจริงก็ไปพูด ผมยกตัวอย?างวันนั้น ท่ีเทศบาล ท่ี อบต.ท?าดี เรื่องกลใด
ก็แล<วอแต?มันไม?ได<เก่ียวกับเทศบาลเราเลย ทํากิจการนอกเขต เราขอไป  
ท่ีจะเดินท?อน้ํา ท่ีบ?อของโกอ๋ัน แต?ต<องทํากิจการนอกเขตด<วยในส?วนหนึ่ง 
ผลสุดท<าย อบต.ท?าดีเค<าอย?างไงก็เปIนเรื่องของเขา แต?คนก็ไปพูดว?านี้ไม?ยก
ให<กับเทศบาลนคร ท่ีจริงมันไม?ใช?มันไม?ได<เกิดความขัดแย<งระหว?างนครกับ
ท?าดีเลย อันนี้ก็เช?นเดียวกันท่ีผมชี้ให<เห็นในอนาคต ถ<าคนนําไปพูด สภาเรา
เสียหายอีก เห็นม้ัยสภาไม?ยกมือให< สภาไม?ผ?านให< แต?รายละเอียดเราไม?รู<
สักตัวหนึ่ง เราไม?รู< ผมก็ไม?รู<เหมือนกัน สท.เขต 4 อยู?ในพ้ืนท่ีนานกว?าผมอีก 
ก็ยังไม?รู< ประธานก็อยู?เขต 4 ก็ไม?รู<เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผมก็ให<เปIน
นิทัศน�อุทาหรณ�นะครับ ว?าถ<าต?อใดใครรับเรื่องมาไม?ว?าจะกองช?าง ไม?ว?า
สํานักงานปลัดต<องเกษียณไป ตอบไป โต<ไป บอกว?าของรายละเอียด
เพ่ิมเติมหน?อย เนื่องจากนายกคนนี้มีความละเอียดอ?อนมากครับ อ<างผมก็
ได<เพ่ือความสบายใจกันทุกฝDาย ขอบคุณมากครับท?านประธานครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?านสุภัคเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



๔๖ 

 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจรสมาชิกเขต 3 คน ขออนุญาตหารือท?าน

ประธานนะครับ ประเด็นนี้นะครับ ญัตตินี้เปIนของท?านนายกเปIนคนลงนาม
นะครับ รายละเอียดตรงนี้มันก็อยู?ตรงนี้ ครับผมขอฝากตรงนี้เพ่ือหารือ 
นะครับ ญัตติอันนี้ ไหน ๆ ก็ท?านสุจิตรา ก็จะนําเอกสารมาให<พวกเรา
ในช?วงบ?าย ผมคิดว?าญัตตินี้เราขออนุญาตไปพิจารณาในช?วงบ?ายได<หรือม้ัย
ครับ ขอหารือครับ เพ่ือความชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  สท. ท?านเห็นเปIนประการใด จะเลื่อนม้ัยขอรายละเอียดก?อน 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางจิตรา  มะโนสงค$  เด๋ียวขออนุญาตคะ 
ผอ.ส4วนควบคุมการก4อสร+างฯ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญ ๆ เด๋ียวท?านวิฑูรย� เชิญคุณสุจิตรา ก?อนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายจิตรา  มะโนสงค$  ขออนุญาตในท่ีประชุมนะคะ ได<ประสานทางโทรศัพท�ไปยัง อบต. 
ผอ.ส4วนควบคุมการก4อสร+างฯ นาเคียนนะคะ ก็ตรงสี่แยกคลองดินมาออกตรงถนนชลประทานคะ  

ไม?ทราบพอจะนึกออกม้ัยค?ะ สี่แยกคลองดินออกถนนชลประทานในเขต
เทศบาลคะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านวิฑูรย� คลองดินผมปZ|นจักรยานเม่ือวานนี้ แต?ไม?ได<ยินชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท?านวิฑูรย� ครับ เชิญครับ 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล นี้คือวิธีคิดวิธีการทํางานส?วนหนึ่งนะครับ เพ่ือนสมาชิกหลาย ๆ ท?าน 

ในองค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียน ก็เปIนท่ีรู<จักมักคุ<นกันพอสมควร  
แต?ต<องทําความเข<าใจกันนิดหนึ่งนะครับ อย?างท่ีท?านนายกได<นําเรียนเม่ือ
สักครู?นะครับ เราเองจริง ๆ แล<วอย?างจะเปIนพันธมิตรกับทุกท่ี แต?วิธีการ
ทํางานเราค?อนข<างจะจํ า เปIน ท่ีจะหารือในเรื่องอย?างนี้  เ พ่ือให< ได<
ภาพประกอบนะครับ เพราะฉะนั้น ผมขอนําเสนอว?าเปIนโครงการท่ีมีความ
จําเปIนผมเชื่อเหลือเกินว?าถ<าผ?านสภาองค�การบริหารส?วนตําบลนาเคียน
มาแล<ว ก็ถือว?ามีความจําเปIนนะครับ แต?ในความจําเปIนของท?าน เม่ือท?าน
นําเสนอเอกสารมาให<เราไม?ครบถ<วน เราก็จะอาจจะเป\ดโอกาสนะครับ  
รอในช?วงบ?ายนะครับ เพราะฉะนั้น ผมจะขอเสนอญัตติเพ่ือ ขอหารือ 
นะครับ จะด<วยวิธีไหนก็แล<วแต? เพ่ือท่ีจะเลื่อนญัตตินี้ออกไปเปIนช?วงบ?ายไว< 
ก?อนนะครับ รอเอกสารเหล?านั้น ให<พ่ีน<องชาวนาเคียนจะได<เห็นว?าเทศบาล
ยินยอมหรือพร<อมใจท่ีจะอํานวยความสะดวกนะครับ แต?ด<วยเง่ือนไขของ
เอกสารต?าง ๆ ควรจะครบถ<วนนะครับ ขอบคุณครับ 



๔๗ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?านรองประธานครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ� 
รองประธานสภาเทศบาล กุล เขต 3 ผมขออนุญาตให<ท?านประธานพักการประชุมไว<ก?อนนะครับ 

เพราะตอนนี้เกือบจะบ?ายโมงแล<ว จะได<รับประทานอาหารกลางวันก?อน
แล<วก็รอเอกสารแล<วค?อยมาว?ากันอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?านคํานวน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ท?านประธานท่ีเคารพ ท?านประธานมีอํานาจนะครับ  สมาชิกเขา 
สมาชิกสภาเทศบาล ต<องการรายละเอียด ท?านยกญัตตินี้ข<อนี้ไว<ช?วงบ?าย แต?ท่ีเหลือนี้ผมจะ

ดําเนินข<ออ่ืนต?อเลย เพราะผมตอนนี้นั่งดูแต?เวลาเหมือนกัน อยากจะให<
เสร็จแล<วก็อยากจะไปทําหน<าท่ีของตัวเองด<านอาชีพต?อไปนะครับ พักข<อนี้
ไว<ก?อน เพ่ือนสมาชิกผมไหว<ละครับ ทุกคนครับ ข<าราชการผมอยากจะยก
ไปตอนบ?ายข<อนี้นะครับ ข<อทีเหลืออีก 3 อัน อีก 3 ญัตตินะครับ 2 ญัตติ
นะครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ตามระเบียบถ<าจะเลื่อนจะต<องขอมติม้ัยเราจะเลื่อนข<อนี้ไปม้ัย 
ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติจากท่ีประชุม เลื่อนไปม้ัยญัตติข<อท่ี 8.8 ผู<ใดเห็นว?าควร 

จะเลื่อนกรุณายกมือครับ อย?าให<มันผิดระเบียบ ครับ แค?นี้ก็ต<องถามม้ัย 
ผู<ไม?เห็นชอบไม?ต<องถามนะครับ เพราะว?ามือก็เต็มสภาอยู?แล<ว 8.8  
จะเลื่อนไปช?วงบ?ายนะครับ คุณสุจิตรา ไปเอารายละเอียดมา เราไม?ใช?สภา 
เขาเรียกอะไรนะ ผมพูดไม?ถูกเลย มันไม?ใช?ง?ายนะครับ สภาเทศบาลนคร 
ท?านรองวิฑูรย� สักนิดหนึ่งครับ เห็นใจท?านคํานวน มาเลย ศาลนัดเปIนเรื่อง
ใหญ?เรื่องโตเลย เชิญท?านสุภัค กระชับด<วย  

 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาครับ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?านด<วย  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร ด<วยความเคารพครับ ท?าน สท.คํานวน ครับ 

ท?านต<องเห็นใจนะครับ ตรงนี้คือเปIนเรื่องส?วนตัวของท?านท?านเดียวนะครับ 
นะครับ ขอความกรุณานะครับ ผมคิดว?าญัตติท้ังหมดตรงนี้นะครับ ถ<าจะ
แถมสักญัตติได<นะครับ แต?เรื่องประปา 47 ล<าน ตรงนั้นเครื่องใหญ?มัน 
ยึดยาวนะครับ ขณะนี้บ?ายโมงแล<วนะครับ ผมเกรงว?ามันจะยึดเยื้อลงไป  
นะครับ ประกอบการพิจารณาตรวจสอบ การสอบถามอาจจะไม?สมบูรณ�
นะครับ ประกอบการพิจารณาตรงนี้นะครับ อันนี้เปIนเรื่องของบ<านของ 
เมืองนะครับ ด<วยความเคารพครับท?าน สท.คํานวนตรงนั้นเปIนเรื่องส?วนตัว
ของท?านนะครับ ผมคิดว?าไม?อยากจะให<สมาชิกข<าราชการฝDายบริหาร 
ทุกท?านจะต<องมาอดทนในการรับประทานอาหารท่ีล?าช<าลงไปนะครับ  ผม
คิดว?าญัตติตรงนี้ผ?านนะครับ ท?านไม?ต<องเกรงใจนะครับ ผมคิดว?าผมยินดี
ความครับญัตตินี้ขอบคุณครับ 



๔๘ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านสุภัค ท?านไม?ต<องกังวลเลย ท?านคํานวน ท?าน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ครับกราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เอาครับถ<าอย?างนั้นไม? 
สมาชิกสภาเทศบาล ต<องต?อครับ พักเลยครับ ผมขออนุญาตลาประชุมช?วงบ?ายนะครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ได< ๆ ๆ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  นะครับ เพราะไหน ๆ ถ<าอย?างนั้นผมก็ไม?ได<ฝ}นอะไร เพ่ือแต? 
สมาชิกสภาเทศบาล อยากจะพิจารณาทําหน<าท่ีของ สท.ให<เต็มท่ีเท?านั้นเองนะครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  OK ครับ ๆ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  นะครับ ผมขอลาประชุมช?วงบ?ายนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับ ครับ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล  ขอบคุณมากครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับ เราเลื่อน 8.8 ไปนะครับ ต<องขอเอกสารให<รายละเอียดให< 
ประธานสภาเทศบาล เราพิจารณาด<วย เอาอีกสักญัตติม้ัยหรือจะพักก?อน ผมกลัวเราจะเปIนโรค

กระเพาะก้ันนะครับ เพราะเราอายุมากแล<ว พักก?อนดีกว?านะครับ พักสัก 
1 ชั่วโมงนะครับ แล<วเราค?อยประชุมกันต?อ พัก ๆ ผมขอพักการประชุม  
1 ชั่วโมง ครับ รับประทานอาหาร ผมยังไม?รับประทานอาหารเช<าเลยครับ 
เชิญ ๆรีบด?วนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ครับท?านประธานสภาท่ีเคารพครับ สมาชิกครบองค�ประชุมแล<ว 
เลขานุการสภาเทศบาล ครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เกิน 11 เกิน 11 คนนะครับ ผมจะประชุมต?อนะครับ ในญัตติอ<าง  
ประธานสภาเทศบาล 8.8 ก็มีการอ?านญัตติไปแล<วนะครับ และเอกสารท่ีทาง อบต.นาเคียนให<มา 

ท?านได<อ?านแล<วนะครับ ทําความเข<าใจนิดหนึ่ง ผมอยู?ในพ้ืนท่ีมานาน บางที
นาเคียนก็มาอยู?ในเขตเทศบาล มันมาต?อแดน ข<าม 4 ขวา มาด<วยซํ้าไป  
นาเคียน หรืออะไร โพธิ์เสด็จ เยอะแยะไป เราสับสนเรื่องดินแดนกันอยู?  
จะมี สท.ท?านใดจะอภิปรายอีกม้ัยครับ ในญัตติท่ี 8.8 ขอบคุณมากครับ



๔๙ 

 

น<อง ครับขอบคุณครับถ<ามีท?านใดอภิปรายขอได<โปรดยกมือครับ เชิญท?าน
สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร ครับ  

 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับกระผม สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเขต 3 ครับ ตามท่ีท?าน 

 
ประธานได<กล?าวเม่ือสักครู?นะครับ ปZญหาเรื่องเขตดินแดนนะครับ มีความ
คลุมเครือไม?ชัดเจนนะครับ ในเรื่องของการบริการก็ดี ในเรื่องการจัดเก็บ
ภาษีก็ดีนะครับ ตรงนี้อยากจะให<มีความชัดเจนตรงนี้ หากเปIนไปได<ม้ัยครับ
ทางสํานักปลัดจะได<พิจารณาตรวจสอบนะครับ ในเขต 3 มีเขตต?อแดนนะ
ครับ กับทางท?าซัก ทางปากพูน นะครับ มีปZญหาเยอะ เยอะมากนะครับ  
ทางปากพูน เขาแจ<งผมมา ไปเปลี่ยนหลอดไฟนะครับ พอแจ<งมาทางกอง
ช?าง กองช?างบอกอยู?นอกเขตนะครับ แต?แท<ท่ีจริงคนในเขตตรงนี้เขามีสิทธิ์
ลงคะแนนนะครับ ตรงนี้คือเกิดปZญหามาโดยตลอดนะครับ ก็เรียนฝากตรง
นี้ว?าอยากจะให<มีการสํารวจและก็ประกาศให<ชัดเจนนะครับ คิดว?าทุกเขต 
คงเปIนเช?นนี้นะครับ ขอบพระคุณมากครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านปลัดมอบหน<าท่ีให<ท?านนะครับ เพราะว?าบางคน ทาง 
ประธานสภาเทศบาล ชลประทานเขาบอกว?าอยู?นาเคียน แต?เสียภาษีกับเรา เขาก็ต<องเปIนคนของ

เรา นี้ผมก็เปIนกรรมการเรื่องเวรคืนอยู? ก็สับสน แต?ยืนยันถ<ามีเสียภาษีก็คือ
คนของเรา ก็มอบหมายให<ท?านปลัดช?วยจัดการนะครับ มีผู<ใดอภิปราย
อีกม้ัยครับในญัตตินี้ ญัตติ 8.8 นะครับ ถ<าอย?างนั้นไม?มีใครอภิปราย ผมจะ 
ขอมติท่ีประชุมนะครับ จะขอมติท่ีประชุมเรื่องขอความยินยอมให< อบต. 
นาเคียน ทํากิจการนอกเขตโครงการก?อสร<างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คณารักษ�ติดต?อกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมู?ท่ี 3 เปIนถนนท่ีมีความ
เชื่อมโยงระหว?างองค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน สํานักการช?าง นะครับ  ผู<ใด
ให<ความยินยอมกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพสมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล  18 ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดไม?ยินยอมมีใครบ<างครับกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ อยู?ข<างนอกครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  
 



๕๐ 

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?มีนะครับ เปIนว?าผ?านนะครับ และก็ขอติงฝDายกองช?างไว<นิดหนึ่ง  
ประธานสภาเทศบาล มีรายละเอียดให<ท?านนายกพิจารณาก?อนนะครับ ถ<าไม?มีอย?าบรรจุเข<ามา  

เราก็หนักใจ ถ<าเราผ?านไปมันก็น?าเกลียดมันดูแล<วมันไม?ดีนะครับ ไม?มี
มาตรฐานนะครับ ฝDายช?างโดยเฉพาะคุณสุจิตรา ให<ท?านนายกได< ดู
รายละเอียดด<วยนะครับ เปIนอันว?าผ?าน ต?อไปเปIนญัตติท่ี 8.9 

ญัตติ ท่ี 8.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ
ส? ง คืนฌาปนสถานวัดชะเมาให<แก? วั ดชะเมานํ าไปบริหารจัดการ  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล+อม) 

 เชิญท?านเลขาเอกรินทร� ครับ 8.9 นะครับ 

นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายเอกรินทร�   
เลขานุการนายกเทศมนตรี ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี ได<รับมอบหมายจากท?าน 
    นายกเทศมนตรีให<แถลงญัตติต?อสภา ดังจะขอกราบเรียนต?อไปนี้ครับ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบส?งคืนฌาปนสถานวัดชะเมให<แก?วัดชะเมานําไปบริหารจัดการ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบส?งคืนฌาปนาสถานวัดชะเมาให<วัดชะเมานําไป
บริหารจัดการ เพ่ือให<เกิดประโยชน�สูงสุดต?อประชาชน 

ตามท่ี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<รับมอบฌาปนาสถานวัดชะเมา ให<เปIนทรัพย�สินของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หนังสือจังหวัดท่ี นศ 19/6266 ลงวันท่ี 2 เมษายน  2512 ให<เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เปIนผู<รับผิดชอบในการดูแลรักษาตลอดจนการบูรณะซ?อมแซม และหนังสือองค�การบริหาร
ส?วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ 51006/5912 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม  2558 เรื่อง  การโอนทรัพย�สิน
ขององค�การบริหารส?วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามหนังสือ สนง. เจ<าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี จจ.นศ 55/2559 ลงวันท่ี 26 
เมษายน  2559 เรื่อง ขอรับฌาปนสถานจังหวัดนครศรีธรรมราช คืนให<แก?วัดชะเมา ในการนี้เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงจะขอดําเนินการส?งคืนฌาปนสถานจังหวัดนครศรีธรรมราช ให<แก?วัดชะเมาพร<อมเอกสาร
ต?าง ๆ เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<ข้ึนทะเบียนทรัพย�สินไว< จึงให<ดําเนินการให<ถูกต<องตาม
ระเบียบฯ ก?อนส?งคืนให<วัดชะเมา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<ตรวจสอบแล<วมีทรัพย�สินจะส?งคืนให<วัดชะเมา บริหาร
จัดการ ดังนี้ 

1. อาคารศาลาท่ีพักศพ 
2. อาคารเมรุเผาศพ พร<อมเตาเผาศพ 



๕๑ 

 

อาศัยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยการพัสดุของหน?วยการบริหารราชการ
ส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2535 แก<ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2539 ฉบับท่ี 3, 4, 5 พ.ศ.2541 ฉบับท่ี 6  
พ.ศ.2543 ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2545 ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2547 และฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 

- หมวด 3 ส?วนท่ี 3 ข<อ 150 (3) “โอนให<ส?วนราชการ หน?วยการบริหารราชการส?วน
ท<องถ่ิน หน?วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให<มีฐานะเปIนราชการบริหารส?วนท<องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค�กรสถานธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แห?งประมวลรัษฎากร ท้ังนี้
ให<มีหลักฐานการส?งมอบไว<ต?อกันด<วย” 

- หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข<อ 155 “การให<บุคคลใดใช<ประโยชน�หรือได<รับสิทธิใด อันเก่ียวกับ
พัสดุประเภทท่ีดินสิ่งก?อสร<างของหน?วยการบริหารราชการส?วนท<องถ่ิน ต<องได<รับความ
เห็นชอบจากสภาหน?วยการบริหารราชการส?วนท<องถ่ิน” 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านเลขาครับ มีผู<ใดประสงค�อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล  ยกมือครับ เชิญท?าน สท.เอกรินทร� ครับ 
 
นายเอกรินทร$  รอดทอง   ครับ กราบเรียนท?านประธานสภาเทศบาล กราบเรียนผู<บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?านนะครับ กระผมอยากจะขอทราบ

เหตุผลว?าทําไมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะต<องคืนเมรุไปให<กับ 
วัดชะเมา ส?วนตัวผมคิดว?า ผลกระทบของเขต 3 นะครับ พ?อแม?พ่ีน<องท่ีได<
นี้มานะครับ ก็เปIนเวลาถึง 40 กว?าปJ มาวันนี้ทางเทศบาลจะขอคืนให<กับ
วัดชะเมานั้น ผมไม?ทราบว?าสาเหตุอันใดท่ีจะต<องคืน หรือทางเทศบาลมีเมรุ
แห?งใหม?รองรับไว<แล<วหรือไม?นะครับ นี้เปIนข<อสังเกตผมขอทราบว?าเหตุผล
นะครับท่ีคืน คืนเพราะอะไรท่ีต<องคืน ขอบพระคุณครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านต<องก<มลงพูดนะครับ เพราะว?าท?านสูง ท?านต<องเอาปากจ?อ 
ประธานสภาเทศบาล ไมค�หน?อย มี สท.ท?านใดอภิปรายอีกม้ัยครับ เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับ ต<อง

เสียเวลาสักนิดหนึ่ง มีสท.ท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมม้ัยครับ ก?อนท่ีจะให<
ทางฝDายบริหารตอบตอนนี้ค?าเผาผีมันแพงนะครับ ผมเองก็กังวลอยู?ถ<าเรา 
ไม?มีของเทศบาล คนจน วัดบางวัดแพงมากนะครับ ถ<าวัดให<เหมือนเราได<ก็
ดี ผมเองก็กังวลอยู?ว?าหน<าท่ีเราจะต<องฌาปนสถานด<วยใช?ม้ัยครับท?านเลขา 
ตามหลักเราต<องจัดให<มีนะครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  คือมีก็ได<ไม?มีก็ได<ครับ อาจจะทําก็ได<ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๕๒ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  OK ครับ ท?านนายกจะตอบม้ัยครับ ท?านเอกรินทร�ถามนิดหนึ่ง 
ประธานสภาเทศบาล ครับถ<าท?านจะตอบก็เชิญครับ 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?านครับ  
นายกเทศมนตรี คือเรื่องนี้ไม?ใช?ว?าอยู? ๆ แล<วเทศบาลจะยกให< เจ<าคณะจังหวัดก็ทําหนังสือ

มา ก็มีหนังสือมาว?าเขาขอคืน ผมเองก็นั่งพินิจพิจารณาดู หลายคนก็บอกว?า
ถ<าคืนเด๋ียววัดจะเก็บค?าเผาศพแพง วัดท่ีเก็บค?าเผาศพถูกก็มีเยอะแยะครับ 
แล<วแต?จะให< วัดบุญนารอบ ไปเลยครับ ท?านก็เขียนไว<ชัดเจน รู<สึกว?าวัดหัว
อิฐด<วยนะครับ ท่ีนี้ผมเห็นว?า 1. เมรุก็น?าจะอยู?กับวัดนะครับ คืนจะดูแล
อะไรมันก็ไม?ค?อยสะดวกเท?าท่ีควร ผมบอกตรง ๆ หอนาฬิกา พอ อบจ.  
ไปขอคืน ปZญหาก็อยู?ท่ีว?า เราก็ดูแลไม?สะดวก ผมก็เลยถามหัวหน<าส?วน
หัวหน<ากองทุกฝDาย ว?าทางเจ<าอาวาส วันนั้น เจ<าอาวาสวัด เจ<าคณะจังหวัด 
ฝDายนิกาย คือเจ<าอาวาสวัดมุมปEอม ท?านก็มาหาผมเอง ท?านก็บอกว?าท?าน
นายกผมขอเถอะ ให<วัดดูแลได<ม้ัย อาตมาขอเถอะ ผมบอกว?าเด๋ียวต<องถาม
คณะกรรมการก?อน ไม?รู<อาตมาก็ทําหนังสือมาแล<วควรให< แล<วก็เมรุก็ควร
จะอยู?กับวัด ไม?ใช?เทศบาลดูแล ก็เปIนห?วงเหมือนกับท?าน สท.เอกรินทร�  
นะครับ ผมก็ถามท?านเษมเจ<าอาวาส บอกว?าท?านอย?าคิดแพงหนัก ท?านพูด
แทน “เรา” เราก็ดูแลประชาชนอยู?แล<ว เพราะเราก็ไม?ได<หวังกําไรเก่ียวกับ
เรื่องเมรุ วัดอาตมาก็มีอยู? 2 เมรุ ผมก็บอก OK ผมไว<ใจ เม่ือพระพูด ผมก็ 
เลยให<ปลัดทําหนังสือมาท่ีท?านเข<าสภา ว?าเห็นชอบม้ัย คืนให<ไป ผมก็นั่งคิด
ว?าเมรุก็ควรจะคู?กับวัด ขอบคุณมากครับท?านประธานครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ถ<าพระพูดเชื่อไม?ได< แล<วเราจะเชื่อใคร ท?านอยู?ในศีล 5 ข<อ เรา 
ประธานสภาเทศบาล ต<องเชื่อท?านนะครับ ถ<าท?านบอกว?าท?านเก็บไม?แพง มีผู<ใดจะอภิปรายอีกม้ัย

ครับ เรื่องตายมันสําคัญ ตายทุกคน เชิญท?านรองประธานสภาครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ 
รองประธานสภาเทศบาล ผมวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล สท.เขต 3 เก่ียวกับเรื่องของฌาปนสถานวัดชะ

เมา ท่ีทางท?านนายกได<ทําญัตติมา เพ่ือรับความเห็นชอบให<ส?งคืนฌาปน
สถานวัดชะเมา ให<แก?วัด เพ่ือนําไปบริหารจัดการ ฌาปนสถานวัดชะเมา 
ได<รับการมอบหมายจากทางจังหวัดตามหนังสือท่ี นศ 19/6266 ลงวันท่ี   
เมษายน  2512 ให<เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปIนผู<รับผิดชอบในการ 
ดูแลรักษาตลอดจนการบูรณะซ?อมแซม และในขณะนี้นั้น องค�การบริหาร
ส?วนจังหวัด ก็มีหนังสือลงวันท่ี13 ตุลาคม  2558 เรื่องโอนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส?วนจังหวัดมาให<แก?เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผมได<
รับทราบว?า ทางวัดชะเมาโดยท?านเจ<าอาวาส มีหนังสือท่ีจะขอคืนเมรุมาไม?
ต<องกว?า 3 ฉบับ และท?านก็พูดตลอดเวลาว?าอยากได<คืนไป แต?ท้ังนั้นและ
ท้ังนี้ท่ีเทศบาลได<รับหน<าท่ีมอบหมายมา ก็ใช?ว?าเทศบาลจะไปทําการเอง 
แต?ได<รับมอบหมายมาจากจังหวัดและฌาปนสถานแห?งนี้  ตามแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา พ.ศ.2560-2563 ก็ระบุในหนังสือฉบับนี้ว?า



๕๓ 

 

เปIนฌาปนสถานประจําจังหวัดท่ีเดียวท่ีเทศบาลดูแล และก็มีฌาปนสถาน
สาธารณะอีก 10 แห?งในเขตเทศบาล เพราะฉะนั้น ฌาปนสถานของ 
วัดชะเมาท่ีเทศบาลดูแลแห?งนี้นั้น ก็เปIนท่ีพ่ึงของพ่ีน<องประชาชนท่ียากจน  
มีพ่ีน<องประชาชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาล 3 มาใช<ฌาปนสถานแห?งนี้เปIน
จํานวนมากในแต?ละเดือน ถ<าไปพูดว?าในแต?ละปJก็คงจะเปIนจํานวนหลาย
ร<อย อาจจะเปIนถึงพัน เพราะฉะนั้นท่ีพ่ึงสุดท<ายของพ่ีน<องประชาชนท่ี
ยากไร<เหล?านั้น เราก็ไม?แน?ใจว?า เม่ือเทศบาลคืนกลับไปให<กับวัดชะเมา  
เราจะทําการสงเคราะห�หรืออนุเคราะห�ค?าน้ํามันในการท่ีจะทําการเผาศพ 
หรืออ่ืน ๆเช?น ในการดูแล ในขณะนี้มีเจ<าหน<าท่ี 1 คน ของเทศบาลท่ีดูแล
เมรุแห?งนั้น ยังมีอีกหลายอย?างเช?น ค?าไฟ ค?าบูรณะ ค?าอะไรก็ดี ซ่ึงท?าน
นายกก็ได<ทําแผนบรรจุเอาไว<แล<ว และในขณะนี้ท?านนายกก็เสนอในการ 
บูรณะเตาเผา อีก 1 เตา ท่ีท?าน สท.เอกรินทร�ได<พูดทุกครั้งท่ีมีการประชุม
สภา ผมก็ยังจําได< อันนี้ท?านนายกได<ต้ังงบไว<แล<ว ผมไม?แน?ใจว?าถ<าหากวัด
กลับไปแล<วจะทําได<ดีเท?าเทศบาลทําหรือไม? หรืออาจจะมีการคิดค?าเผาศพ
เปIนจํานวนเงินเท?าไร ซ่ึงเราก็รู< กันอยู?  และก็ทราบกันโดยท่ัวไปว?า  
ฌาปนสถานทุกแห?งก็มีค?าใช<จ?ายเหล?านี้ เหตุท่ีเทศบาลไม?สามารถไป
ปรับปรุงภูมิทัศน�อะไรได<มากมาย เพราะเนื่องจากว?าแต?เดิมนั้นเปIน
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส?วนจังหวัด แต?เม่ือทางองค�การบริหารส?วน
จังหวัดทําหนังสือมา ลงวันท่ี 13 ตุลาคม  2558 เรื่องโอนทรัพย�สินมา
ให<กับเทศบาล ผมก็คิดว?าฌาปนสถานแห?งนี้น?าจะต<องอยู?ในความดูแลของ
เทศบาล เพราะเปIนสาธารณูปโภคอย?างหนึ่ง  เทศบาลดูแลพ่ีน<องประชาชน
ในเขตเทศบาลต้ังแต?เกิดจนตาย เพราะฉะนั้น การดูแลการจัดการเหล?านี้ 
ถ<าเราไม?มีฌาปนสถานประจําของเทศบาลเองแล<ว ความสะดวกหรือการ
อนุเคราะห�สิ่งต?าง ๆ ให<แก?พ่ีน<องราษฎรในเขตเทศบาล ก็ไม?สามารถท่ีจะ
กระทําได< เพราะฉะนั้น ในวันนี้ ผมอาจจะพูดไปแล<วไม?ตรงกับใจของ 
เจ<าอาวาส อาจจะไม?ตรงกับใจของคนหลายคน แต?ผมมีความจําเปIนท่ี
จะต<องขออนุญาตกราบเรียนให<พ่ีน<องประชาชนทราบว?า ในฐานะท่ีผมเปIน
สมาชิกสภาเทศบาล เปIน สท.ท่ีพ่ีน<องเลือกมา ไม?ว?าจะยากดีมีจน เขาก็ต<อง
พ่ึง สท. เพ่ือมาเปIนปากเสียงแสดงความคิดเห็นให<กับเขา ผมเข<าใจในสิ่งท่ี
ท?านนายกจําเปIนท่ีจะเสนอญัตตินี้เข<ามา เพราะเปIนหนังสือของสํานักงาน
คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ทํามาถึงเทศบาล ท?านนายกไม?สามารถ 
ตัดสินใจอะไรได<โดยคนเดียว โดยคณะบริหารจึงนําเข<ามาสู?สภาแห?งนี้ 
ซ่ึงสภาแห?งนี้ก็มาจากตัวแทนพ่ีน<องประชาชนท่ีเลือกพวกเราเข<ามา ดังนั้น 
ในวันนี้สิ่งใดท่ีกระทบกับความเปIนอยู? กระทบกับความเดือดร<อนของพ่ีน<อง
ประชาชน พวกกระผมก็จําเปIนท่ีจะต<องแสดงความคิดเห็น และก็เปIนเอก
สิทธิ์ของท?านสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่ีจะมีความคิดเห็น ว?าท?านเห็นด<วย
กับญัตติเหล?านี้หรือไม? ท?านนายกอาจจะไม?เห็นด<วยกับญัตติ แต?ท?านมี
ความจําเปIนดังท่ีผมกราบเรียนกับท?านประธานสภาไปแล<ว ท?านเจ<าอาวาส 
ท?านก็มีความจําเปIน แต?ความจําเปIนเหล?านั้น มันจะกระทบถึงพ่ีน<อง
ประชาชนหรือไม? ผู< ท่ีจะได<รับประโยชน�สูงสุดจากสิ่งเหล?านี้ คือพ่ีน<อง



๕๔ 

 

ประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะพ่ีน<องประชาชนในเขต 3 ซ่ึงกระผม 
เองเปIนสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนท่ีนั้น พ่ีน<องประชาชนเหล?านั้น เม่ือมีงาน
ศพสิ่งแรกแจ<ง สท.ก?อน ขอโล?งศพ ขอโล?งแอร� ทุกสิ่งทุกอย?าง สท.ต<อง
รับผิดชอบ บางอย?างก็ทําให<ได< บางอย?างก็ทําให<ไม?ได< นี้เม่ือครู?ท?าน สท.
พิชัย นําข?าวมาแจ<งบอกว?า ตามกฎหมายการเลือกต้ังรัฐธรรมนูญใหม?  
ห<ามไม?ให<นักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู<แทนราษฎร สมาชิกองค�กรปกครอง
ส?วนท<องถ่ิน ใส?งานศพ หรือวางหรีดงานศพ ซ่ึงตรงนี้ผมยังไม?แน?ใจจะเปIน
เรื่องจริงหรือเปIนอย?างไร ในเนื้อหา แต?ผมบอกแล<วว?า สท.เดือดร<อนมาก
ท่ีสุด ทุกเรื่องพ่ีน<องประชาชนจะต้ังความหวังเอาไว< น้ําไม?ไหล ไฟไม?สว?าง 
ทางไม?สะดวก  เกิดแก?เจ็บตาย การรับรองเอกสารหลาย ๆ เรื่อง ก็ต<องมา
หา สท. ในวันนี้ ท?านนายกก็มีความจําเปIนท่ีจะต<องเสนอญัตติขอรับความ
เห็นชอบให<ส?งคืนฌาปนสถานวัดชะเมา ซ่ึงเปIนฌาปนสถานของจังหวัด
เพียงแห?ง อยู?ในความดูแลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผมจึงไม?อาจ
เห็นชอบให<ด<วย เพราะฉะนั้น ในวันนี้ก็ต<องขอกราบเรียนผ?านประธานสภา
ผ?านไปถึงท?านนายกเทศมนตรี แล<วก็เจ<าอาวาสวัดชะเมาว?า ผมในฐานะเปIน
สมาชิกสภาเทศบาล ก็ต<องทําหน<าท่ีแทนพ่ีน<องประชาชนท่ียากไร<เหล?านั้น 
ซ่ึงก็หวังพ่ึงมากับเทศบาลมาโดยตลอด ดังท่ีท?าน สท.เอกรินทร� ได<เรียนให<
สอบ และขอความกระจ?างว?าเหตุผลใดท่ีจะต<องไปคืน ท?านนายกก็ได<ตอบ
ไปแล<ว เพราะทางสํานักงานเจ<าคณะจังหวัดทําหนังสือ ก็มีความจําเปIน
จะต<องเสนอญัตติเหล?านี้ การตัดสินใจคืนให<หรือไม?คืนให<อยู?ท่ีสภาแห?งนี้
แล<วครับท?านสมาชิกครับ ท?านประธานวันนี้ผมก็ได<เสนอความคิดเห็น 
หลาย ๆ เรื่องนะครับ โดยเฉพาะเรื่องฌาปนสถานเปIนความจําเปIนของ 
พ่ีน<องประชาชนผู<ยากไร<จริง ๆ แล<วก็มาขอสงเคราะห�สวัสดิการสังคมของ
เทศบาลก็เปIนจํานวนมากนะครับ เพราะฉะนั้นขอความเห็นใจในเรื่องนี้ด<วย
ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านรองครับ เด๋ียวท?านนายกให<ท?านสุภัคพูดอีกนิดหนึ่ง 
ประธานสภาเทศบาล แล<วเด๋ียวท?านนายกจะชี้แจงอีกนิดหนึ่งครับ เชิญครับ 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  ขอบพระคุณครับ กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู<ทรงเกียรติทุกท?าน กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเขต 3 ท?าน

ประธานครับ ผมมีความใกล<ชิดสนิทสนมกับท?านเจ<าอาวาสวัดชะเมา 
นะครับ เปIนการส?วนตัวนะครับ ต<นเหตุท่ีมีหนังสือจากเจ<าคณะจังหวัด
มานะครับ ผมทราบมาว?าท?านเจ<าอาวาสได<ยื่นคําร<องต?อศาลปกครอง 
นะครับ เม่ือปJ พ.ศ.2555 นะครับ เพราะท?านบ?นว?าเทศบาลไม?ดูแล  
หญ<าไม?ตัด ต<นไม<ไม?ตัด นะครับ ศาลาพุพังก็ไม?ซ?อมนะครับ ไม?มีการดูแล  
ไฟแสงสว?างไม?มีนะครับ ตรงนี้เปIนการประชดนะครับ ผมเข<าใจดีนะครับ  
ในความรู<สึกท?านเจ<าอาวาสนะครับ ท?านไม?อยากจะคืนนะครับ ไม?อยากจะ
ขอรับคืน แต?มันมีปZญหาว?าข<าราชการนะครับท่ีได<รับพระราชเพลิงศพ 
โดยเฉพาะทหาร ส?วนใหญ?เขามาจัดท่ีเมรุวัดชะเมานะครับ มันเปIนการไม?



๕๕ 

 

สมพระเกียรติ ไม?สมเกียรติกับทหารเหล?านั้นนะครับ งานพระราชทานเพลิง
ศพแต?เข<ามาต<นไม<ไฟไม?มี ท?านก็ประชดว?าขอคืนดีกว?า  ฉันขอดูแลเอง 
นะครับ ท?านก็บ?นมาโดยตลอดนะครับ ท?าน สท.เอกรินทร� ก็พยายามพูด
ทุกครั้งนะครับในสภาแห?งนี้นะครับ เรื่องเมรุเผาศพวัดชะเมา ขอให<มีการ
ปรับปรุงซ?อมแซม แต?ไม?ทราบด<วยเหตุผลกลใดนะครับ ขาดการเหลียวแล
นะครับ ขาดการเหลียวแลจริง ๆ ตรงนี้ผมคิดว?าหากสภาแห?งนี้นะครับ  
มีมติคืนให<กับวัดชะเมาไป ผมคิดว?ามันจะเปIนเครื่องตอกย้ําความไม?เอาใจ
ใส?ของเทศบาลนะครับ เปIนการยอมรับนะครับ ผมคิดว?าตรงนี้ คิดว?าเรา
สามารถจะปรับปรุงได< ท?านนายก็ต้ังงบไว<แล<ว จะเพ่ิมปริมาณเตาเผาข้ึน 
นะครับ การตกแต?งซ?อมแซมตรงนั้น ผมคิดว?าไม?เปIนเรื่องยากสําหรับ
เทศบาลนะครับ ทางเจ<าคณะจังหวัดก็คงได<รับคําร<องของจากท?านปลัด
เกษมนะครับ เจ<าอาวาสวัดชะเมาว?าให<ทําหนังสือถึงเทศบาลสักทีเถอะ  
ฉันพูดหลายครั้งแล<วเขาไม?ยอมคืนนะครบ ตรงนี้ขอฝากพิจารณานะครับ 
กราบเรียนท?านสมาชิกทุกท?านด<วยนะครับ หากข<อเท็จจริงมันอยู?ตรงนี้ว?า 
ขาดการดูแลเอาใจใส?จากเทศบาลแค?นั้นนะครับ ถ<าท?านนายกได<มีคําสั่ง 
ลงไปว?าต?อไปนี้ให<ทุกคนทุกฝDายท่ีมีหน<าท่ีรับผิดชอบลงเข<าไปดูแลตรงนั้น 
ผมคิดว?าจะเปIนหน<าตาของเทศบาลนะครับ อย?างท่ีท?านรองประธานได<
กล?าวเม่ือสักครู?นะครับ ท?านนายกดูแลทุกชีวิตในเขตเทศบาล ต้ังแต?เกิดแก?
เจ็บตายนะครับ ผมขอฝากตรงนี้นะครับให<เพ่ือนสมาชิกได<กรุณาพิจารณา
ด<วย ไม?ต<องกังวลนะครับ เจ<าอาวาสหรือเจ<าคณะจังหวัดจะขัดเคืองใจ 
นะครับ ผมคิดว?าเขาจะขอรับไปเพราะคิดว?าเทศบาลไม?ดูแลให<เขาแค?
นั้นเองนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านสุภัค เชิญท?านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$  ครับท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ครับผมจะ 
นายกเทศมนตรี เล?าข<อเท็จจริงเพ่ิมเติมให<ฟZงนะครับ ผมจําได<ว?าวันนั้นวันท่ี 24 เมษายน  

วันเทศบาลนะครับทางเทศบาลได<ทําพิธีทางศาสนาพ่ีน<องชาวมุสลิมท่ีมา
อ?านหนังสือก็ท่ีห<อง สท. พิธีทางพุทธ ก็ท่ีตรงนี้แหละครับ ผมมาช<ากว?า
หัวหน<าส?วนหัวหน<ากองและรองนายกไม?เกิน 15 นาที ท?านเจ<าคุณท?าน 
วัดมุมปEอม ท?านเจ<าคุณวัดมุมปEอม ท?านเจ<าคณะจังหวัดฝDายนิกาย ท?านก็มา
บอกผมว?าท?านนายก ผมขอดูแลเรื่องเมรุ ผมก็บอกว?าทําหนังสือซิ แต?ผม
บอกกับท?านนะครับ ว?าก็เปIนห?วงหลายเรื่องหลายราว เด๋ียวเขาหาว?า
เทศบาลทําไม?ดีอย?างโน<นอย?างนี้แล<วท?านขอคืน เขาบอกว?าไม?ใช?เทศบาล 
ทําให<ดีอยู?แล<ว แต?จะเอาไปทําให<ดีกว?า แต?อาตมาทําให<ดีกว?า ผมบอกว?า
แน?ใจนะครับท?านเจ<าคุณ ท?านบอกว?าแน?ใจ เมรุนั้นคู?กับวัด เทศบาลมีเรื่อง
ท่ีจะต<องดูแล มีงานท่ีจะต<องทําเยอะแยะไปนะครับ แล<วได<ไปทํางานอ่ืน
สะดวกไม?ต<องมากังวลเรื่องเมรุ ผมก็บอกว?าท?าน ท?านทําหนังสือให<ผม
หน?อยซิ แล<วผมจะนําเข<าในท่ีประชุม ท?าน สท.จะเห็นชอบด<วยหรือไม?



๕๖ 

 

เห็นชอบด<วยเปIนเรื่องของ สท.นะครับ  ท?านทํามา ผมในฐานะท่ีเปIนนายก 
ท?านนําเสนอมา ผมก็ต<องเอาเข<าสภา เพราะถ<าสภาเห็นชอบ ยกคืนตามท่ี
ท?านขอมา ท?านก็ได<ไป ถ<าสภาไม?เห็นชอบเทศบาลก็ดูแลต?อไป ท?านก็บอก
OK ท?านก็ไปร?างหนังสือส?งมาให<ผม แล<วผมก็ไปถามท?านเษมต?อ ท?านบอก
ว?าได< แล<วท?านก็บอกว?าเคยข้ึนโรงข้ึนศาลกันมาแล<ว สมัย 10-20 ปJ ท่ีแล<ว 
ท?านลําดับ เทศบาลแพ<มาทีหนึ่งแล<วว?าอย?างนี้ สมัยท?านไสว หรือท?านจรัส 
เสือทอง ไม?ทราบนะครับ ท?านยกตัวอย?างให<ผม ผมจําไม?ได<แล<ว  แต?ว?าท?าน
ก็ยืนยัน แต?เปIนสิ่งท่ีวัดจะต<องดูแล ผมก็บอกว?าแล<วค?าใช<จ?ายอย?างอ่ืน ต<อง
ดูแลอย?างดี ไม?แพงมากนัก ผมก็บอกว?าถ<าอย?างนั้น ถ<าประชาชนเขา
เดือดร<อนผมต<องไปท่ีวัดเอง นายกต<องนําทีม ท?าน สท.ถ<าวันนี้ถ<าท?าน
เห็นชอบ ยกเมรุให<วัด เกิดปZญหาข้ึนมา พวกเราก็ไปท่ีวัด เห็นท?านบอกว?า
จะไม?แพงมากนัก แต?วันนี้ประชาชนเขาเดือดร<อน ถ<าเห็นชอบ ถ<าไม?
เห็นชอบเราก็ทําต?อเท?านั้น แต?ผมติดใจคําหนึ่งท่ีมาบอกว?า เทศบาลมีงาน
เยอะแยะไปท่ีจะต<องดูแล เมรุจะต<องคู?กับวัดว?าอย?างนั้น ผมก็เลยเถียงไม?
ออกนะครับ อย?างท่ีผมบอกว?าผมกับพระกับเจ<าเปIนคนท่ีไม?ค?อยเถียง แล<ว
ไม?ค?อยนั้นอะไร ผมก็เลยบอกว?าครับท?าน ทําหนังสือมาครับ รองพงศ�สินธุ� 
ก็ได<ยิน ก็นั่งอยู?หลายท?าน ตรงนี้เปIนเก<าอ้ียาว ครับเด๋ียวผมจะนําเข<าสภาให<
ครับ เพราะฉะนั้น เปIนสิทธิ์ของ สท.ว?า สมาชิกสภาจะเห็นชอบอย?างไรเปIน
เรื่องของท?านครับ ผมไม?ได<ว?าอะไร นี้คือข<อเท็จจริงท่ีผมนําเล?าสู?กันฟZงในท่ี
ประชุมแห?งนี้ครับเปIนสิทธิ์ของท?าน ท?านรองประธานพูดถูกว?าผมเปIนต<อง
ยื่นเข<าสภานะครับ ท?านประธานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงแค?นี้ครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผมเข<าใจท?านนายกนะครับ เพราะมาขอร<อง อยู?ท่ีพวกเรา ไม?ใช?อยู? 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีท?านนายก ไม?ให<กลับก็ทําต?อ ก็ต้ังงบพัฒนาข้ึน อยู? ท่ีพวกเราทุกคน 

นะครับ ว?าจะคิดอย?างไง ไม?ใช?ภาระหนักหนาเลย เรื่องเมรุ มีใครอภิปราย
อีกม้ัยครับถ<าไม?มีผมจะขอมติแล<วนะครับ เม่ือไม?มีสมาชิกท?านจะอภิปราย
ผมจะป\ดอภิปรายนะครับ และจะขอมตินะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมเรื่อง 
ขอรับความเห็นชอบส?งคืนฌาปนสถานวัดชะเมาให<แก?วัดชะเมานําไป
บริหารจัดการ ผู<ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือครับ 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ ครบองค�ประชุม เห็นชอบ 12 ท?าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับเห็นชอบ 12 นะครับ ใครไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานครับ ครบองค�ประชุมนะครับ ไม?เห็นชอบ 8 ท?าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ลา 2 คน 



๕๗ 

 

ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ครับ ภาคบ?าย ลา 2 คน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านวัชระ คุณพ?อไม?สบาย ท?านคํานวนไปว?าความ เปIนอันว?าสภา 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบ เสียงส?วนใหญ?ให<คืนเราก็คืน เราก็ได<หมดภาระไปอีกเรื่องหนึ่ง 

ชาวบ<านก็ไม?เปIน ท?านบอกแล<วว?าท?านเก็บไม?แพง ศีลข<อ 4 ไม?มุสา บัญญัติ
ว?า 2 พันกว?าปJแล<วนะครับ เปIนอันว?าผ?านนะครับ ต?อไปญัตติท่ี 8.10 

ญัตติท่ี 8.10 ญัตติท?านนายกขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติก?อสร<าง/โอน
เงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? / ใช<จ?ายเงินสะสม / ขอความ
เห็นชอบใช<จ?ายเงินทุนสํารองเงินสะสมและทํากิจการนอกเขต เพ่ือก?อสร<าง
ระบบท?อส?งน้ําดิบ พร<อมสถานีสูบน้ําจากฝายชลประทานท?าดีถึงโรงกรอง
น้ําประตูชัย (สํานักการประปา) 

 เชิญท?าน สท.เอกรินทร� แถลงญัตติแทนท?านนายกครับ 
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านเลขาครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร$  ระเบียบโอษฐ$  กระผม นายเอกรินทร� ระเบียบโอษฐ� เลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี ได<รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให<แถลงญัตติต?อสภา ดังจะกราบเรียน

ต?อไปนี้ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติก?อสร<าง/โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? / ใช<จ?ายเงินสะสม /  
        ขอความเห็นชอบใช<จ?ายเงินทุนสํารองเงินสะสมและทํากิจการนอกเขต เพ่ือก?อสร<างระบบท?อส?งน้ําดิบ  
        พร<อมสถานีสูบน้ําจากฝายชลประทานท?าดีถึงโรงกรองน้ําประตูชัย 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข<าพเจ<าขอเสนอญัตติขออนุมัติก?อสร<าง/โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม?/ใช<
จ?ายเงินสะสม/ขอความเห็นชอบใช<จ?ายเงินทุนสํารองเงินสะสมและทํากิจการนอกเขต เพ่ือก?อสร<างระบบท?อส?ง
น้ําดิบพร<อมสถานีสูบน้ําจากฝายชลประทานท?าดีถึงโรงกรองน้ําประตูชัย เพ่ือก?อสร<างระบบท?อส?งน้ําดิบพร<อม
สถานีสูบน้ําจากฝายชลประทานท?าดีถึงโรงกรองน้ําประตูชัย  ท?อ HDPE ขนาดไม?เกิน φ 315 มม. ระยะทาง
ยาว 13,355 เมตร เพ่ือส?งน้ําดิบ มาผลิตน้ําประปา  ณ  โรงกรองน้ําประตูชัย (ตามรายละเอียดประมาณการ
แนบท<ายญัตตินี้) 



๕๘ 

 

ตามท่ี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<ดําเนินกิจการประปา เพ่ือผลิตและจําหน?าย
น้ําประปาให<กับประชาชนท้ังในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนอกเขตเทศบาล มาเปIนเวลาอัน
ยาวนานนั้น เนื่องจากปZจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได<ประสบปZญหาหลาย ๆ ด<าน เช?น ความ
เจริญเติบโตของเมืองท่ีมีการก?อสร<างอาคาร ท่ีพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม จํานวนมาก แต?ปริมาณน้ําดิบ
คลองท?าดี เพ่ือปEอนเข<าสู?ระบบผลิตน้ําประปา ซ่ึงเปIนแหล?งน้ําดิบหลักเพียงแหล?งเดียวในการผลิตน้ําประปา มี
ปริมาณลดลงอย?างต?อเนือง เม่ือเกิดภาวะฝนท้ิงช?วงและแห<งแล<ง ซ่ึงทําให<เกิดปZญหาขาดแคลนน้ําดิบในการ
ผลิตช?วงระหว?างเดือนกุมภาพันธ�-กรกฎาคม โดยเฉพาะอย?างยิ่งท่ีโรงสูบน้ําหัวท?าซ่ึงสูบน้ําดิบเข<าผลิตท่ี 
โรงกรองน้ําประตูชัย จะขาดแคลนน้ําผลิตเฉลี่ย 8,000 – 10,000 ลบ.ม./วัน ในช?วงท่ีเกิดวิกฤตภัยแล<ง 
เนื่องจากโรงสูบหัวท?าเปIนพ้ืนท่ีท<ายน้ํา เม่ือปริมาณน้ําดิบในคลองท?าดีเริ่มตํ่ากว?าสันฝายของฝายชลประทาน
ท?าดี ทางชลประทานท?าดี จะเป\ดประตูระบายทราย 5 ซม. เพ่ือส?งน้ํามาตามคลองท?าดีระยะทางประมาณ 25 
กม. คิดเปIนปริมาณน้ํา 98,000 ลบ.ม./วัน แต?โรงสูบหัวท?ามีน้ําเพ่ือผลิตเฉลี่ยเพียง 15,000 – 17,000 
ลบ.ม./วัน เนื่องจากเกิดการสูญเสียตลอดแนวคลองจากการระเหยตามธรรมชาติและอุปสรรคต?าง ๆ มากมาย 
จนส?งผลให<เกิดความเดือดร<อนแก?ประชาชนผู<ใช<น้ํา เช?น กรณีท่ีโรงพยาบาลมหาราช สถานศึกษา สถานท่ี
ราชการ และบ<านเรือนประชาชนขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคจนเปIนวิกฤตของเมืองในช?วงเวลาท่ีผ?านมา จึงมี
ความจําเปIนท่ีจะต<องก?อสร<างระบบท?อส?งน้ําดิบพร<อมสถานีสูบน้ําจากฝายชลประทานท?าดีถึงโรงกรองน้ํา
ประตูชัย เพ่ือแก<ไขปZญหาความเดือดร<อนให<กับประชาชนภายในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แต?
เนื่องจากสํานักการประปา ยังขาดสภาพคล?องทางด<านการเงิน และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม?ได<ต้ัง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว< 

ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติก?อสร<าง/โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIน
รายการใหม?/ใช<จ?ายเงินสะสม/ขอความเห็นชอบใช<จ?ายเงินทุนสํารองเงินสะสมและทํากิจการนอกเขตเพ่ือ
ก?อสร<างระบบท?อส?งน้ําดิบพร<อมสถานีสูบน้ําจากฝายชลประทานท?าดีถึงโรงกรองน้ําประตูชัย ตามรายการดังนี้ 

1. ขออนุมัติก4อสร+างระบบท4อส4งน้ําดิบพร+อมสถานีสูบน้ําจากฝายชลประทานท4าดีถึง 
โรงกรองน้ําประตูชัย งบประมาณก?อสร<างเปIนเงินท้ังสิ้น 47,072,000.- บาท (สี่สิบเจ็ดล<านเจ็ดหม่ืนสองพัน
บาทถ<วน) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปJ (พ.ศ.2559-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 

2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ4ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2558 (รายจ4ายค+างจ4ายป� 2559) งบลงทุน หมวดค4าท่ีดินและส่ิงก4อสร+าง ประเภทค4าก4อสร+างสวน
สิบสองนักษัตร ข+างสวนศรีธรรมโศก เปCนจํานวนเงิน 6,000,000.- บาท (หกล+านบาทถ+วน) และ
ประเภทค4าสมทบค4าก4อสร+างโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เปCนจํานวนเงิน 2,232,000.- บาท (สองล+าน
สองแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ+วน) รวมเปCนเงินท้ังส้ิน 8,232,000.- บาท (แปดล+านสองแสนสามหม่ืน
สองพันบาทถ+วน) ไปตั้งจ4ายเปCนรายการใหม4 เปCนเงิน 8,232,000.- บาท (แปดล+านสองแสนสามหม่ืน
สองพันบาทถ+วน)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กร
ปกครองส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แก<ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข<อ 27 และข<อ 31 ความว?า 
  “ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ?ายในหมวดค?าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก?อสร<าง ท่ีทําให<
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ให+เปCนอํานาจอนุมัติจากสภาท+องถ่ิน” 
  “ข<อ 31 การโอน การแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได<เบิกตัดปJหรือขาย
เวลาให<เบิกตัดปJไว< จะกระทําได<ต?อเม่ือได<รับอนุมัติจากผู<มีอํานาจให<เบิกตัดปJได< หรือขยายเวลาเบิกตัดปJ” และ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/16270 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม  2558 เรื่อง  หารือ
การเบิกจ?ายเงินเหลือจ?ายจากการเบิกตัดปJ 

3. ขออนุมัติใช+จ4ายเงินสะสมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปCนเงิน 29,840,000.-  



๕๙ 

 

บาท(ย่ี สิบเก+าล+านแปดแสนส่ีหม่ืนบาทถ+วน)  ณ  วันท่ี 26 กรกฎาคม  2559 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีเงินสะสมท่ีจะนําไปบริหารได+ จํานวน 30,090,677.11 บาท (สามสิบล+านเก+าหม่ืน
หกร+อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค$) (ตามรายงานแนบท<ายญัตตินี้ ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 เงินสะสม 
ข<อ 89 ความว?า 
  “ข<อ 89 องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ินอาจใช<จ?ายเงินสะสมได< โดยได+รับอนุมัติจากสภา
ท+องถ่ิน ภายใต<เง่ือนไข ดังต?อไปนี้ 

(1) ให<กระทําได<เฉพาะกิจการซ่ึงอยู?ในอํานาจหน<าท่ีขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน 
ซ่ึงเก่ียวกับด<านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปIนการเพ่ิมพูนรายได<ขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน 
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร<อนของประชาชน ท้ังนี้ ต<องเปIนไปตามแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส?วนท<องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ได<ส?งเงินสมทบกองทุนส?งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน แต?ละประเภท 
ตามระเบียบแล<ว 

(3) เม่ือได<รับอนุมัติให<ใช<จ?ายเงินสะสมแล<ว องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ินต<องดําเนินการก?อหนี้ 
ผูกพันให<เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม?เกินหนึ่งปJถัดไป หากไม?ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให<ใช<
จ?ายเงินสะสมนั้นเปIนอันพับไป 
  ท้ังนี้ ให<องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ?ายค?าใช<จ?ายประจํา
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช<จ?ายเงินสะสมให<คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว”  

4. ขอรับความเห็นชอบใช+จ4ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เปCนเงิน 9,000,000.- บาท (เก+าล+านบาทถ+วน)  ณ  วันท่ี 26 กรกฎาคม  2559 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีเงินทุนสํารองเงินสะสม คงเหลือ จํานวน 116,104,090.68 บาท (หนึ่งร+อยสิบหก
ล+านหนึ่งแสนส่ีพันเก+าสิบบาทหกสิบแปดสตางค$) (ตามรายงานแบบท<ายญัตตินี้) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค�กรปกครองส?วนท<องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 เงินสะสม 
ข<อ 87 ความว?า 
  “ข<อ 87 ทุกวันสิ้นปJงบประมาณ เม่ือองค�กรปกครองส?วนท<องถ่ินได<ป\ดบัญชีรายรับ รายจ?าย
แล<ว ให<กันยอดเงินสะสมประจําปJไว<ร<อยละยี่สิบห<าของทุกปJ เพ่ือเปIนทุนสํารองเงินสะสมโดยท่ีทุนสํารองเงิน
สะสมนี้ให<เพ่ิมข้ึนร<อยละยี่สิบห<าของทุกปJ 
  การจ?ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได<ต?อเม่ือยอดเงินสะสมในส?วนท่ีเหลือมีไม?เพียงพอ
ต?อการบริหาร ให+ขอความเห็นชอบจากสภาท+องถ่ิน และขออนุมัติผู+ว4าราชการจังหวัด ฯลฯ” 

5. ขอรับความเห็นชอบทํากิจการนอกเขต โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 แก<ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 บทท่ี 3 ทวิ มาตรา 57 ทวิ ความว?า 
  “มาตรา 57 เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ 

(1) การนั้นจําเปIนต<องทํา และเปIนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหน<าท่ี
อยู?ภายในเขตของตน 

(2) ได<รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภา
ตําบลแห?งท<องถ่ินท่ีเก่ียวข<อง (องค�การบริหารส?วนตําบลไชยมนตรี, องค�การบริหารส?วน
ตําบลมะม?วงสองต<น” องค�การบริหารส?วนตําบลกําแพงเซา) และ 
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(3) ไ ด< รั บอนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี ว? า ก า รกร ะทรว งมหาด ไทย  ซ่ึ ง รั ฐ มนต รี ว? า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย มอบอํานาจการอนุมัติให<แก?ผู<ว?าราชการจังหวัด ตามคําสั่งท่ี 
961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2534 

  ขอได<โปรดนําเสนอต?อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านเลขาครับ ขอโทษครับ เม่ือคืนผมเรียกท?านเปIน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมี สท.ท?านใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอได<โปรด

ยกมือครับ ครับ เชิญท?านสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร เชิญครับ 

นายสุภัครัตนพฤกษ$ขจร   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีรักทุกท?าน กระผม นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภา เขต 3 ท?าน

ประธานครับ วันนี้นะครับ ได<มีหนังสือเอกสารแนบมาจากโครงการส?งน้ํา
และบํารุงรักษานครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนะครับ ชี้แจงเรื่องข<อมูล
ปริมาณน้ําฝายคลองท?าดี นะครับ อันนี้ผมนั่งดูรายละเอียดจริง ๆ แล<ว
เอกสารฉบับนี้ผมได<รับมาล?วงหน<าแล<วนะครับ จากเจ<าหน<าท่ีท?านหนึ่ง 
นะครับ ซ่ึงท?านอยู? เ บ้ืองหลังนะครับ ผมขอยืนยันนะครับว?า ท?านอยู?
เบ้ืองหลังการจัดหาแหล?งน้ําดิบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาโดย
ตลอดนะครับ ผมเคารพท?านนับถือท?านนะครับ แต?หนังสือฉบับนี้นะครับ 
ท?านประธานครับท?านดูดี ๆ นะครับ ความจุนะครับ ในข<อท่ี 2 นะครับ 
ปริมาณความจุน้ําท่ีกักเก็บได< ในกรณีท่ีน้ําเสมอสันฝาย และต้ังสมมติฐาน
ว?าจะไม?มีน้ําจากต<นน้ํามาเติม ความจุท่ีระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก�
เมตร(เพ่ือรักษาระบบนิเวศน�ด<านเหนือฝาก) ต<องรักษาปริมาณน้ําไว< 
100,000 ลูกบาศก�เมตร ดังนั้น ปริมาณน้ําใช<ได<จริง 200,000 ลูกบาศก�
เมตร ในข<อท่ี 3 ปริมาณน้ํา ซ่ึงโครงการได< เป\ดประตูระบายทราย  
5 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร เม่ือน้ําเสมอสันฝายแล<ว ปล?อยน้ําลงมา
ท<ายน้ํา เพ่ือช?วยในการผลิตน้ําประปาให<แก?โรงกรองประตูชัย ปริมาณน้ําท่ี
ไหลผ?านประตูระบายทราย น้ําเสมอสันฝาย เม่ือเป\ดประตูระบายทราย 
5 เซนติเมตร ปริมาณน้ําไหลผ?าน 1,19๙ ลูกบาศก�เมตรต?อวินาที คิดเปIน
ปริมาณน้ํา ตรงนี้ฟZงให<ดีนะครับ คิดเปIนปริมาณน้ํา 103,406 ลูกบาศก�
เมตรต?อวัน เม่ือมาดูท่ี 10 เซนติเมตร นะครับ เม่ือปริมาณน้ําไหลผ?าน
ประตูระบายทราย กรณีน้ําเสมอสันฝาย เม่ือเป\ดประตูระบายทราย 
10 เซนติเมตร นะครับ คิดเปIนปริมาณน้ํา 206,813 ลูกบาศก�เมตรต?อวัน 
ชลประทานเขาบอกว?าจ?ายน้ําให< 200,000 ระบายทรายวันเดียว  
10 เซนติเมตร 200,000 หายไปแล<ว ท?านเอาน้ําท่ีไหนมาสูบละครับ ผม
ต้ังเปIนข<อสังเกตนะครับ นะครับ ยังมีอีกหลายประเด็น โครงการอันนี้นะ
ครับ ผมขอชื่นชมทางฝDายบริหารนะครับ นะครับท?านพยายามจัดหาแหล?ง
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น้ํา ท?านประธานครับ แหล?งน้ําทําไมเราต<องดันทุรัง เรารู< ๆ กันอยู?นะครับ 
แหล?งน้ําดิบของเรา เส<นทางหลักก็คือคลองชลประทาน คลองท?าดีขออภัย 
แหล?งน้ํามาจากน้ําตกคีรีวง แห?งเดียวแค?นั้นนะครับ เทศบาลเราจะเป\ด
สงครามกับประชาชนเหรอครับ ผมทราบดีครับโครงการนี้ความคิดดีครับ 
ท?านประธานครับ 1 ปJ ท่ีผ?านมา ได<เกิดฝายมีชีวิตกว?า 10 ฝายนะครับ 
ต้ังแต?คลองชลประทานท?าดีนะครับ จนถึงสี่แยกประตูชัย โรงกรองประตูชัย  
นะครับ ไม?นับคลองหน<าเมืองนะครับ 10 กว?าฝายตรงนั้น กักเก็บน้ําเปIน
การชะลอน้ํา โครงการฝายท?าดีคือการชะลอน้ํา ประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึน
ในช?วงอุทกภัย เปIนการชะลอน้ําไม?ให<ไหลท?วมเทศบาล ผลดีครับ แต?ผลเสีย
ล?ะครับ ในช?วงหน<าแล<งครับ ท?านประธานครับ ฝายเหล?านี้กักเก็บน้ําไว<นะ
ครับ ชาวบ<านเอาไว<สูบครับ กักเก็บน้ําให<ได<ระดับหนึ่งแล<วต้ังเครื่องสูบน้ํา
ในฝาย ไปรดผลหมากรากไม<ของเขา ท?านประธานผมไม?อยากให<เกิด
เหตุการณ�ตรงนี้นะครับ เ ม่ือวานซืนผมกลับจากหาดใหญ?นะครับ 
ผมก็ไปลาดตระเวนนะครับ แนวคลองชลประทานท่ีท?านจะวางท?อมา 
13 กิโลเมตร นี้นะครับ ผมสอบถามฝDายเทคนิคแล<วนะครับ เขาบอกว?าจะ
ฝZงท?อลึกลงไปประมาณ 30-50 เซนติเมตร ชาวบ<านเขาบอกไม?ยากครับ 
บ?อผมผมขุดได<ถึง 5-10 เมตร ท?อวางลึกแค? 30 เซนติเมตร ไม?ยากครับ 
ผมขุดดิน 30 เซนติเมตร แล<วผมเจาะท?อ เทศบาลจะต<องรบกับชาวบ<าน
อีกเท?าไรครับ เปIนร<อยเปIนพันนะครับ  ผมว?าอันนี้ไม?ควรจะเสี่ยงนะครับ 
ผมฝากตรงนี้ว?าอยากจะพิจารณาให<รอบคอบนะครับ จริง  ๆแล<วผมต้ัง
กระทู<ถามมานะครับ อยากจะได<ฟZงคําอธิบายจากผู<รับผิดชอบนะครับ  
เม่ือเช<าขออนุญาตเกรินบางข<อนะครับ  ท?อ GRP จากโรงกรองน้ําทวดทอง
ถึงโรงกรองประตูชัย ได<ทําการซ?อมเสร็จแล<วหรือยัง เหตุใดจึงไม?เร?ง
ดําเนินการให< เสร็จสิ้นก?อนฤดูฝนท่ีจะมาถึง ประเด็นหนึ่ งนะครับ  
อีกประเด็นหนึ่ง โครงการบ?อน้ํานาทราย นี้คือความล<มเหลวของเทศบาล 
ท?านยืนยันได<ม้ัยครับ เทศบาลได<ทําสัญญาเช?ากับเจ<าของแหล?งน้ําครบท้ัง  
5 รายแล<วยัง งบประมาณในการลงทุน วางท?อ PE จากแหล?งน้ํามาสี่แยก
เบญจมฯ ค?าติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ติดต้ังหม<อแปลง ค?าใช<จ?ายอ่ืน ๆ รวมเปIน
เงินเท?าไร ในช?วงวิกฤตภัยแล<ง เหตุใดจึงไม?สามารถสูบน้ําได<ตลอดในช?วง
วิกฤต มีบุคคลท?านหนึ่งนะครับรับผิดชอบตรงนี้นะครับ ท?านประกาศว?าผม
ขอรับผิดชอบเอง เพราะผมได<ทักท<วงตรงนี้เรื่องบ?อน้ํานาทราย ในเรื่องของ
ปริมาณน้ําก็ดี ในเรื่องปZญหาท่ีจะไปรบกับชาวบ<านก็ดี ผมทักท<วงไปแล<ว 
นะครับ มือผมไม?พอครับ แต?ท?านบอกว?าท?านจะขอรับผิดชอบ ผมไม?ท<วงไม?
ทวงตรงนั้น แต?เหตุการณ�ท?อน้ํา 47 ล<านท่ีเดินจากท?าดี จากฝายท?าดีมา
ประตูชัยนะครับ ใครรับผิดชอบครับ หากมันเกิดเหตุการณ�เหมือนกับท่ี 
นาทราย ลงทุนไปเกือบ 40 ล<านแล<วไม?ได<ประโยชน�ตรงนั้น ทางออกยังมี
ครับ ท่ีท?านพยายามจะทําอยู?แต?ทําครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็คือท?อ GRP แหล?งน้ํา
ดิบของเทศบาล ณ วันนี้ ผมสรุปตรงนะครับ ว?าจากคลองท?าใหญ?นะครับ 
โรงสูบน้ําท?าใหญ? ขณะนี้มีถึง 7 เครื่อง ครับ มีแหล?งน้ําสํารองคือบ?อน้ํา 
วังก<อง และก็บ?อน้ํานาทราย ล?าสุดก็คือบ?อน้ําสันยูง สันยูง ผมไม?แน?ใจ 
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นะครับ ผมไม?ได<ไปสํารวจว?าขณะนี้ได<ดําเนินการเสร็จแล<วหรือยัง ติดปZญหา
ในการวางท?อหรือไม?นะครับ ผมฝากตรงนี้ว?า แหล?งน้ําดิบหลักของโรงกรอง
น้ําประปาของเทศบาล คือมาจากคลองคีรีวง เส<นเดียว เราอย?าไปรบกับ
ชาวบ<านเลยครับ นะครับ ถ<าท?านมีความสามารถนะครับ โรงเครื่องสูบน้ําท่ี
ท?าใหญ?มี 7 เครื่อง ท?านสูบได<ก่ีเครื่องครับ ช?วงวิกฤติผมไปสํารวจนะครับ 
สูบได< 2 เครื่อง และก็ต<องสลับ 2 เครื่องนี้ต<องสลับด<วยนะครับ เพราะเหตุ
ใดครับ ไม?มีน้ํา แล<วท?านจะดันทุรังไปต้ังโรงสูบน้ําท่ีท?าดี ซ่ึงอยู?ท<ายน้ําลงมา
อีกนะครับ ผมเสียดายงบประมาณ 47 ล<าน ผมคิดว?า ผมกลัวว?างบท่ีลงไป
มันจะคุ<มค?ากับเม็ดเงินท่ีลงไปหรือไม? ผมฝากตรงนี้นะครับ โครงการนี้ดี 
นะครับ ผมยอมรับว?าโครงการนี้ดี และขอชื่นชมฝDายบริหารท่ีมีความคิด
พยายามด้ินรนท่ีจะหาแหล?งน้ํา แต?ผมคิดว?าท?านขาดความรอบคอบ ฝากไว< 
นะครับ คิดกันให<ดีนะครับ มันคุ<มค?าหรือไม? 47 ล<านนะครับ ท?อ PE  
นะครับ ชาวบ<านขุดลงไป 30 เซนติเมตร แล<วเขาเจาะรู สวมท?อ แล<วก็ลาก
สายเข<ายางเข<าสวนเขาเลยครับ สมมติมีเปIน 100 เส<น เทศบาลมีกําลังไป
ปราบเขาม้ัยครับ ผมไม?อยากให<เกิดปZญหาตรงนี้นะครับ ท?อ GRP ครับ เส<น
นี้มีประโยชน� เราสอบถามในสภาแห?งนี้มาโดยตลอด ผมทราบมานะครับ 
ท?อ GRP เดิม มีปZญหาชํารุด คือ 7 จุด ขณะนี้เทศบาลได<ซ?อมไปเสร็จ
เรียบร<อย เกิดจุดใหม?ข้ึนมาตรง AIS นะครับ เขาวางสายใต<ดินแล<วไป
กระทบกับท?อ GRPมันเกิดชํารุด แต?การซ?อมแซมมันผิดวิธีการครับ 
ท?านเอาใยแก<วทากาวแล<วไปปะไว<ครับแล<วมันก็รั่ว หากเทศบาลซ?อมท?อ 
GRP เสร็จ แหล?งน้ําต?าง ๆ ท่ีท?านพุ?งมาท่ีโรงกรองทวดทอง งบ 47 ล<าน
ท?านมาเพ่ิมโรงน้ําใส ทําบ?อเก็บน้ําใสเพ่ิมข้ึนนะครับ สตXอกนี้ไว<ส?วนหนึ่ง 
ส?วนตรงนั้น สามารถจะดันน้ํามาส?งประตูชัย งบไม?มากครับ แล<วแก<ปZญหา
ได<ชัดเจนด<วย เพราะว?าท?านยืนยันว?าบ?อน้ํานาทรายท?านสูบได<ตลอดนะ
ครับ บ?อน้ําวังก<องมีปริมาณน้ํา 1,800,000 ลูกบาศก�เมตร ท?านสามารถ
สูบได<ประมาณ 1 ล<าน ท?านสูบ 20,000 ลูกบาศก�เมตร ต?อวัน ท?านสูบได< 
50 วันครับ แก<ภัยแล<งตรงนั้นได< 50 วัน นะครับ มีบ?อน้ําทรายอีกครับ 
ผมให<เดือนหนึ่งแก<ได<ม้ัยครับ ปZญหาท้ังหมดในสํานักการประปา ก็คือ 
การบริหารจัดการ ผมยืนยันตรงนี้นะครับผมติดตามมาโดยตลอด 
สํานักการประปา การบริหารจัดการนะครับ ต้ังแต?การจดมาตรน้ํา  
การจัดเก็บรายได< ในกระทู<นี้ผมถามไว<ด<วยนะครับ สถานะทางการเงินการ
คลังของประปาเทศบาลนะครับ แต?สมาชิกท?านของเลื่อนกระทู<ไว<ในช?วง
บ?าย หลังจากญัตตินี้ตรงนี้ผ?านไปแล<ว เราค?อยมาว?ากัน ผมอยากจะขอ
ตัวเลขตรงนี้นะครับ ขอคําชี้แจงท่ีชัดเจนนะครับ จากเจ<าหน<าท่ีฝDาย
รับผิดชอบนะครับ อันนี้ผมยังไม?ฟZนธงนะครับ ว?าผมจะเห็นชอบหรือไม?  
แต?อยู?ท่ีคําชี้แจงของฝDายท่ีรับผิดชอบตรงนี้นะครับว?าท?อ GRP พร<อมหรือยัง 
ถ<ายืนยันว?าใช<ไม?ได<หรือซ?อมไม?ได<แล<ว ไม?ว?ากัน นะครับ โครงการ 47 ล<าน
บาท ตรงนี้ช?วยได<ครับ ระยะสั้น สั้นจริง ๆ นะครับ สั้นยิ่งกว?านาทรายครับ 
ท?านสูบได<เท?าไรครับ ชั่วโมงละ 400 ลูกบาศก�เมตร ท?อ HDPE ขนาด 
300 มิลลิเมตร คือประมาณ 12 นิ้ว ท?านสูบได<ชั่วโมงประมาณ 400 
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ลูกบาศก�เมตร วันหนึ่งไม?ถึง 10,000 นะครับ ท?านสูบได<ก่ีวัน ผมตีได<วัน
ละ 10,000 ชลประทานบอกว?า 200,000 คุณใช<น้ําไป 200,000 สูบ
ได< 20 วันคุ<มม้ัยครับ กับ 47 ล<าน กับท?านมาดูแลตรงท?อ GRPตรงนี้ให<มัน
สมบูรณ�แล<วก็บริหารจัดการโครงการสูบน้ําของแต?ละบ?อสํารอง สูบให<ดี
เถอะครับปJท่ีแล<วครับท?านประธานครับ 2 ปJท่ีแล<วขออภัย ท่ีบ?อวังก<องสูบ
ต้ังแต?เดือนมกรา มกรา กุมภา มีนา เมษา  น้ําแล<งเจอวิกฤตครับ ผมเข<าไป
ดูเข?าอ?อนนะครับ ตอนนั้นยังไม?ได<สร<างแพสูบจนแห<งครับ โทษใครกับ  
ผมถามว?าทําไมมาสูบท่ีวังก<องจนแห<ง อันนี้สแปร�ไว<นะครับ อันนี้บ?อสํารอง
สําหรับช?วงภัยแล<ง แต?ท?านมาสูบต้ังแต?เดือนมกรานะครับฝนตกทุกวัน ถาม
เจ<าหน<าท่ีเขาบอกว?าท่ีท?าใหญ?เครื่องมีปZญหาสูบไม?ได< คุณบริหารอย?างนี้
เหรอครับ มักง?ายม้ัยครับ ผมพูดตรง ๆ นะครับ ผมไม?อ<อมค<อม บริหาร
แบบมักง? าย  เครื่ อ งตรงนี้ เ สี ย คุณไม? ซ? อมแล< ว คุณมาสูบ ท่ีวั งก< อ ง  
พอเมษาไม?มีน้ําแล<วคุณโทษใคร  โทษเทวดาเหรอครับ มองตัวเองด<วย 
นะครับ กรุณามองตนเองด<วยนะครับ การจัดเก็บรายได< ยกยอดกลับไป 
นิดหนึ่ง ฝDายการเงินไปโทษใครครับ ไปโทษฝDายการเงิน คุณเก็บอย?างนั้น 
ได<ยังไงการเงินเขาก็เก็บตามท่ีเขาจดมาตรมานะครับ เขาจดบ<านผมมา 10 
หน?วย เราก็ลง 10 หน?วยซิครับ เขาจะมาลง 20 หน?วยได<ยังไง ถูกไม?ครับ  
อย?าโยนกันไปโยนกันมานะครับ การบริหารจัดการตรงนี้นะครับ ผมฝากไว<
ว?าท้ังหมดนี้ท้ังนี้ท้ังนั้น มันไม?ใช?เรื่องน้ําดิบอย?างเดียว มันอยู?ท่ีการบริหาร
จัดการด<วย งบ 47 ล<านนี้ ถ<าท?านเอามาพัฒนาท?อเมนประปาในเขต
เทศบาลท่ีมันแตกเปIนอาจินแตกเปIนประจํานะครับ หลาย ๆ เส<น ผมคิดว?า
เปลี่ยนได<เยอะเลยครับ น้ําขุ?นน้ําแดงเกิดจากตรงไหน ท?านแก<ได<ม้ัยครับ 
น้ําแดงเกิดจากท?อแตก เวลาซ?อมท?อดินโคลนนะครับ บริเวณรอบท?อ 
นะครับน้ําสีแดง ๆ จะเข<าไปในท?อครับ  จ?ายน้ําไปท่ีชาวบ<านน้ําก็แดง ผมก็
ยืนยันกับชาวบ<านบอกว?าแหล?งน้ําของเทศบาลไม?มีสีแดง ผมยืนยันได< ท?าน
ไปดูว?าคลองท?าดีมีสีแดงม้ัย ไม?มีครับ แต?เขาบอกว?าแดงมาจากไหน แดงมา
จากท?อแตกครับ เราหาเสียงสมัยนั้นน้ําประปาด่ืมได<นะครับ ตอนนี้ล<างหน<า
ยังไม?กล<าล<างเลยครับ ฝากไว<ตรงนี้ด<วยนะครับว?า หากโครงการเหล?านี้ 
นะครับ โดยหลักการนะครับโดยหลักการเปIนวิธีการแก<ทางหนึ่ง หากเรามี
งบประมาณเพียงพอ ผมไม?ไปล<วงลูกนะครับ 47 ล<าน เปIนค?าอะไรบ<าง 
ท?านใช<จ?ายอย?างง้ันมีไปตกหล?นตรงไหนบ<างผมไม?สนใจครับ แต?ผมเสียดาย
งบประมาณท่ีลงไป 47 ล<าน มันคุ<มค?าม้ัย กับเม็ดเงินท่ีลงไป ผมไม?อยากจะ
ให<เหตุการณ�ท่ีมันซํ้ารอยท่ีนาทราย ผมไม?อยากจะหาคนรับผิดชอบอีกแล<ว 
เพราะผมไม?เชื่อ นะครับ งบประมาณท่ีออกมานะครับ มีการโอนงบเสียดาย
นะครับ ผมเห็นอยู?ตัวหนึ่งนะครับ งบก?อสร<างอาคารโรงเรียนเทศบาล 
วัดเสมาเมือง 2 ล<านกว?าบาท ถูกโอนไปเฉยนะครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?าน สท.กระชับหน?อย 10 นาที แล<วนะครับ เผื่อคนอ่ืนเขา 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายบ<าง 
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นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  ครับผม ผมคิดว?าคนอ่ืนคงไม?มีหรอกครับ OK ครับท?านประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เบรกผมก็ต<องหยุดนะครับ ก็กราบเรียนเพ่ือนสมาชิกว?า 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านบอกว?า 10 นาที 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  ครับผม ครับ เข<าใจครับ ก็ฝากไว<ด<วยแล<วกันนะครับ ว?าช?วยกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาตรงนี้ แล<วก็ทางออกก็คือซ?อมท?อ GRP แล<วก็ไปบริหารจัดการ

แหล?งน้ําสํารองท่ีเราเคยมีไว< นี้คือทางออกเทศบาล อีกวิธีการหนึ่ง เด๋ียวจะ
หาว?าผมค<านอย?างเดียวนะครับ แหล?งน้ําบาดาล ซ่ึงทางกรมชลประทานเขา
เคยมอบไว< ก็ไปสํารวจแล<วไปเจาะมาใช<ได<นะครับ ท่ีประตูชัยคราวท่ีแล<ว
เจาะไป 120 เมตร ไม?พอครับ ตรงนั้นต<อง 180 เมตร นะครับ 
ชลประทานเขาทําแบบมาให<เสร็จเรียบร<อยแล<วแบบแปลนผมอยู?ในมือผม
แล<วนะครับ ถ<าท?านสนใจ ผมยินดีจะมอบให<ครับ นะครับ ขอบพระคุณมาก
ครับท?านประธานครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านสุภัค เชิญท?านวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ครับ กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท?านครับ พูดถึงประปาก็เปIนมหากาพย�กันมาโดยตลอดแหละครับ เพ่ือน

สมาชิกอภิปรายก็ฟZงได<อยู? เปIนข<อมูลมีมานานแล<วครับ ผมก็แปลก ๆ ใจว?า
ข<อมูลเกิดจากคนภายใน แล<วทําไมหลุดไปอยู?กับท?านแต?เพียงผู<เดียว ทําไม
ไม?ให<ฝDายบริหาร ถ<าเปIนข<าราชการอยู?ข<างในนี้ผมว?าลองพินิจพิจารณาแล<ว
เก็บคุยกันหน?อยว?ามันเกิดอะไรข้ึนนะครับ เม่ือท?านอยู?ในองค�กร ผมบอก
ตรง ๆ ผมผิดหวังอยู?เรื่องหนึ่ง ณ วันนี้ ก็คือเรื่องของความไม?รักองค�กร 
นะครับ พูดกันได<พูดกันดีแล<วเปIนนักพูดเสียส?วนใหญ? จะไม?ค?อยทํา นะครับ  
ท่ีผ?านมาโครงการเปIนมหากาพย�มาต้ังแต?บ?อวังก<องแล<วครับ จริง ๆ แล<วผม
ดูโครงการนี้ก็มีโอกาสคุยมาหลาย ๆ ครั้ง ไม?ว?าเรื่องน้ําแดง ไม?ว?าเรื่องอะไร 
ก็แล<วแต? คุยกันจนกลายเปIนคําพูดท่ีเรียกว?ามหากาพย�คือมันไม?จบ เหตุผล 
ท่ีมันไม?จบ ตกลงคุณจะสนับสนุนหรือคุณจะคัดค<าน เอาสักทางหนึ่งครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเข<าใจครับ แต?ละคนแต?ละพ้ืนฐานของความรู<
พ้ืนฐานของข<อมูล พ้ืนฐานของเปEาหมายในทางการเมือง มันมีความ
แตกต?างกัน แต?วันนี้โครงการแบบนี้นะครับ โครงการท่ีมันใหญ? ๆ มา  
กลายเปIนมหากาพย�ให< สท.เปIนได<ท้ังคนดีและคนเลวในเวลาสั้น ๆ เพราะ
ท?านคิดว?าโครงการนี้มันควรจะหยิบยกมาเปIนประเด็นในทางการเมือง  
อ<างประชาชนเดือดร<อนนะครับ บนข<อเท็จจริงผมเชื่อเหลือเกินว?าเพ่ือน
สมาชิกท?านเข<าใจและคิดได< และรู<แจ<งด<วยว?าอะไรมันควรหรืออะไรไม?ควร 
เพราะท่ีผ?านมาจะผิดหรือไม?ผิด ผมว?าผมรู<น<อยกว?าหลาย ๆ ท?าน  
ถ<าปรากฏถึงความผิดจริง ๆ ถ<ามันประจักษ�จริง ๆ วันนี้ผมว?าเตรียมตัว



๖๕ 

 

เถอะครับ คุกยังว?างอีกเยอะ สําหรับท่ีคนคิดไม?ดีในเรื่องของการใช<จ?าย
งบประมาณ เพราะฉะนั้น วันนี้ผมทักท<วงกันมาโดยตลอด ไม?ว?าบ?อวังก<อง 
บอกแล<วให<ทําแพต้ังแต?ทีแรก คุณซ้ือน้ํา 20 เมตร จริง คุณทําท?อสูบ  
5 เมตร มันก็ใช<ได<แค? 5 เมตร อีก 15 เมตร จะเอาปZญญาไหนมาทํา 
สุดท<ายนั้นก็คือการเขาเรียกว?าติเพ่ือก?อแล<วก็ได<ไปแก<ปZญหาโดยการทํา
แพลงไป เช?นกันนะครับ ท่ีนาทราย ก็เปIนเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง เปIนประเด็นอยู?
ครับ เราก็ส?วนหนึ่งนะครับ ในเรื่องของเรื่องภัยธรรมชาติท่ีมันเกิดข้ึน  
ผมเองก็เฝEาดูติดตามมาโดยตลอดท่ีบ?อนาทราย ผมบอกแล<วว?าเด๋ียว
ชาวบ<านเขาก็เดือดร<อน ถ<าเราสูบกันอย?างนี้ วิกฤตอย?างนี้ แล<วเคยพูด
ทักท<วงกันมาโดยตลอดว?าวันนี้ถ<าเรายังหาแหล?งน้ําหลัก ๆ ไม?ได< เราหา
แหล?งน้ําสํารองได<วังก<อง นาทราย สันยูง ก็แล<วแต? แต?แหล?งน้ําท่ีมันใช<อยู?
ตลอดใช<อยู?ประจําแล<วไม?เปIนปZญหา ไม?เปIนปZญหาในเรื่องของปริมาณ  
แต?เปIนปZญหาในเรื่องของการจัดการ ไม?ว?าจะเปIนโรงสูบน้ําท?าใหญ? วันนี้ใน
ยุคของท?านผู<บริหารชุดเก?า ผมเคยเห็นและเคยมีประสบการณ� ในเรื่องน้ํา
คลองชลประทาน โรงกรองทวดทองไม?เสียค?าใช<จ?ายแม<แต?บาทเดียว  
โดยอาศัยน้ําจากคลองชลประทานสายหลัก แล<วเปIนสายซอย 3 ขวา  
เข<ามาทางชลประทาน 3 ขวา แล<วมาเจาะท?อจากชลประทาน 3 ขวา เข<า
โรงกรองทวดทอง นี้คือ 1 แหล?ง แต?โครงการนี้เปIนโครงการท่ีนําน้ําไปสู?
ประตูชัย ผมเข<าใจว?ามีเหตุผลประกอบก็คือไม?ต<องการให<น้ํารั่วไหลออก
นอกทิศนอกทางนะครับ เพ่ือนสมาชิกบอกว?ามีชาวบ<านจะเจาะท?อ PE 
ระหว?างทาง ผมไม?แน?ใจว?า บอกตรง ๆ ว?าผมลูกชาวสวนและก็มี 
ญาติโกโหติกา แล<วก็มีพ่ีน<องอยู?ในละแวก ไม?ว?าจะเปIนไชยมนตรี กําแพง
เซา มะม?วงสองต<น พ้ืนท่ีบริเวณดังกล?าวนะครับ ริมถนนชลประทาน เจาะ
ไปไม?เกิน 8 เมตร ขุดบ?อไม?เกิน 6 ปล<อง เขามีน้ําใช<เกือบท้ังปJครับ 
เพราะฉะนั้น วันนี้เดิมทีชลประทานมักจะบอกว?าน้ําไว<เพ่ือใช<การเกษตร  
ไว<ใช<เพ่ือการเกษตรหมายถึงทํานาทําสวนครับ คุณไปสํารวจเถอะครับ 
ชลประทาน 3 ขวา ชลประทาน 4 ขวา วันนี้มีชาวสวนเขาเครื่องสูบน้ําไป
สูบจากคลองชลประทานสักเครื่องม้ัย แทบไม?มีครับ พ้ืนท่ีข<างบนแทบจะไม?
มีความจําเปIนจะต<องใช<น้ําจากชลประทานในการทําการเกษตร ชาวบ<านได<
อานิสงค�จากชลประทานคือการใช<ถนนลาดยาง วันนี้ชลประทาน 4 ขวา 
ท?านไปดูเถอะครับว?าวันนี้ใครเอาน้ําจากชลประทาน 4 ขวาไป ทํานา 
สักราย ใครเอาน้ําจากชลประทาน 3 ขวา ไปรดเงาะสักต<น ไม?มีหรอกครับ 
ท?านอย?ามโนกันเดินเข<าไปหาบนข<อเท็จจริง ยิ่งเดินข้ึนไปบนกําแพงเซานะ
ครับ ในละแวกนั้น น้ําปริมาณมากเพียงพอ เพราะความชุ?มน้ํา โดยความ
เฉพาะความดีความชอบฝายมีชีวิตท่ีสร<างข้ึน ฝายมีชีวิตท่ีสร<างข้ึนนะครับ 
ไม?จําเปIนต<องสูบครับ เพราะเม่ือไรคุณยกระดับของความสูงของคันฝากข้ึน
เม่ือไร น้ําก็มันจะซึมเข<าไปหาพ้ืนท่ีส?วนเกษตรโดยธรรมชาติของมัน 
เพราะฉะนั้น นี้คือพวกเราบอกว?า เราลูกชาวนาลูกชาวสวน เพราะฉะนั้น  
นี้คือวิถีธรรมชาติ ไม?ต<องอ<างอิงหลักวิชาการ ผมไม?มีตัวเลขมากมาย แต?ผม
สามารถพูดให<ท?านเห็นภาพได<ว?า นี้คือวิถีจริง ๆ เพราะฉะนั้น น้ําท่ีคลอง



๖๖ 

 

ชลประทานท?าดี วันนี้เราเริ่มสูบท่ีท?าใหญ? เรามีฝายท่ีวัดชัน เขาเรียกว?าหัว
งาน คือวัดชัน ติดตําบลกําแพงเซาตรงนั้น เขาเรียกหัวงานครับ คนใน
ละแวกนั้นเขาจะรู<จักในฐานะหัวงาน น้ําตรงนั้นเราเคยไปบอกว?าท?านยก
ฝายมาอีกสัก 5 เซนติเมตร หรือ 10 เซนติเมตร ซิ ผมเคยคุยกับ
น<องสัญชาย เขาบอกว?าเขายกเต็มท่ีแล<วพ่ีได<ขนาดนี้ แต?น้ํากว?าจะมาถึงเรา
เต็มท่ีขนาดนั้นมันก็เยอะอยู? แต?มันตกหล?นตกค<างอยู?เลี้ยวโน<นเลี้ยวนี้  
ซึมออกข<าง แต?ถ<าเดินท?อโดยตรงมาเพ่ือท่ีจะช?วยประตูชัย วันนี้หลัก ๆ  
เราต<องทําความเข<าใจว?า ไม?ใช?โรงกรองทวดทองนะครับ น้ําวิกฤตท่ีเกิดมา
เปIนท่ีประตูชัย ท่ีคนด?ากันท้ังเมือง เปIนมหากาพย�ให<สื่อเล?นกันนัวเนียไป
หมดครับ สท. ผมถึงบอกว?า และ สท.ดี และสท.เลว ในความรู<สึกของสังคม
โลกโซเชียล ท?านเอาอะไรมาชี้วัดครับ วันนี้เทศบาลล<มสลายไปยังครับ ผม
บอกกับท?านตรง ๆ ครับท?านประธานสภา ผมหารือท?านเด๋ียวนี้เลยว?า ท่ี
ผ?านมานะครับ ลายมือชื่อในขณะท่ีประชุมยังไม?แล<วเสร็จ มันออกไปข<าง
นอก ได<รับการขออนุญาตจากประธานแล<วหรือไม? พวกเรานั่งอยู?ข<างนอก 
ด<วยดุลยพินิจเปIนสิทธิ์ รู<ว?ามันเปIนหน<าท่ี แต?ในขณะท่ีเรามีหน<าท่ี มันมีสิทธิ์
อันชอบธรรมอยู?ด<วย เพราะฉะนั้น การนําชื่อ การลงลายมือชื่อออกไปเสนอ
ภายนอก ในขณะท่ีท่ีประชุมไม?แล<วเสร็จ ผมว?ามันไม?ควร ถ<าการประชุม
แล<วเสร็จแล<วเอา 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านวิฑูรย� นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ผมมาเทียบเคียงครับ ผมไม?ใช?เปIนประเด็นหลักครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?เปIนประเด็นหลักหรอกครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ถ<าจะเท<าความถึงโครงการ 5 พันล<านเอาเข<ามาอีกก็ได<นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  คงไม?ไปเก่ียวแต?ผมกําลังจะบอกว?าเราท่ีวันนี้ท่ีแชร�สื่ออกไปนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล บางครั้งก็ต<องใช< ดุลยพินิจ ว?าเอกสารทางราชการในขณะท่ีเรากําลัง

ดําเนินการประชุม ควรหรือไม?ควรท่ีจะเผยแพร?ออกไปทางสื่อ ถ<าสื่อหลักก็
ควรจะได<รับอนุญาต แต?ถ<าประเภทสื่อโซเชียลเขาเรียกสื่อไม?มีสังกัด  
ขอถ?ายด<วยโทรศัพท�หน?อยซิว?าใครมาประชุม เด๋ียวจะได<ประจานได<ถูกคน 
อันนี้วิธีการทางการเมือง มันไม?ได<ให<ประโยชน�ต?อสังคมนี้เท?าไรหรอก 



๖๗ 

 

นะครับ อันนั้นคือส?วนหนึ่ง เหมือนกันกับวันนี้ในเรื่องของประปา ผมบอก
ตรง ๆ ว?า วันนี้น้ําประปาท่ีมาด<วยท?อแล<วไปประตูชัย ความเดือดร<อนมัน
เกิดข้ึนท่ีประชุมโซนหัวถนน แล<วทวดทองพยายามท่ีจะแชร�ไปช?วย แต?มัน
ไปไม?ถึง ไปไม?ได< เพราะท?อท่ีเราบอกว?าร<อยกว?าล<านท่ีเรายังเปIนหนี้อยู? 
เท?าทุกคนครับ มันยังไม?แล<วเสร็จ ด<วยเหตุผลกลใดก็แล<วแต? ผมเชื่อ
เหลือเ กินว? าฝD ายบริหารทราบข<อเ ท็จจริ ง เหล? านี้ มากกว? าพวกผม 
เพราะฉะนั้น สิ่งท่ีท?านทราบ สิ่งท่ีผมพูดอยู?นี้ ย้ํากันเถอะแล<วก็ทํากันจริง ๆ 
เถอะ ผมยกประเด็นการเมืองออกไปเลยครับ เพราะไม?มีแนวคิดท่ีจะต?อ
การเมืองด<วยสถานะใด ๆ ผมแถมมา 1 ปJ ครบแล<วครับ นี้งบประมาณปJ 
60 บอกันตรงนี้ว?าวันนี้ผมขอท้ิงท<ายกันเต็ม ๆ หน?อย คุยกับท?านนายกแล<ว
ครับ ท?านนายกครับให<โอกาสผมเถอะ ผมไม?คิดเปIนนักการเมืองนาน 
ประวัติศาสตร�ในการทางการเมือง คือประวัติศาสตร�การต?อสู< ท่ีไม? มี
ผลประโยชน�เท?านั้น ไม?มีพรรคไม?มีพวก ไม?มีฝZกไม?มีฝDาย แต?เปIนการทํา
หน<าท่ีโดยบริสุทธิ์ใจ เพราะฉะนั้น เชื่อเหลือเกินครับ ว?าวันนี้โครงการต?าง ๆ 
ท่ีเข<ามา เราเห็นแล<วว?าถ<ามันเปIนแนวคิดในการแก<ไขปZญหาความเดือดร<อน
ให<พ่ีน<องประชาชน เรายินดีท่ีจะผลักดันและสนับสนุน และก็ติดตาม แล<วก็
ขอร<องท?านทางฝDายบริหารผ?านสภาแห?งนี้ไปว?า ขอเถอะครับ ปJท่ีแล<ว ผมก็
ขอไปแล<ว ได<ขนาดไหน ท?านจะเจอวิกฤต เจอปZญหาอะไรก็แล<วแต?นะครับ  
แต?ปJนี้เอากันจริง ๆ จัง ๆ หน?อยนะครับ นอกจากเช็คว?าโครงการท่ีจะผ?าน
สภาแห?งนี้ไปแล<วยังมีเรื่องราวของการจัดการภายใน การจัดการภายใน ผม
บอกตรง ๆ ว?าความล<มเหลวของการบริหาร นายกคิดอย?างไรก็แล<วแต? แต?
เฟ}องสําคัญ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?าน เรามาจากประชาชน นายกก็มานะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  พวกเราก็มา ทําดีไม?ต<องกลัว  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ถูกต<องครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ทําชั่วสังคมมองนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 



๖๘ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  กฎหมายก็มองเราอยู? เพราะฉะนั้น ทุกคนมีสิทธิ์จะคิด ท?านนายก 
ประธานสภาเทศบาล คิดได<  คิดได<สภาเห็นชอบก็ได<  บางคนก็ไม? เห็นชอบ ทุกคนมีสมอง 

เพราะฉะนั้น ทําดีไม?ต<องกลัว ทําดีแล<วอย?ากลัว เพราะฉะนั้น ท?านเกือบ 
10 นาที แล<วครับ ขอให<เข<าประเด็นนิดหนึ่งครับ 

 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  ครับกลับมาในเรื่องของการสูบน้ํา ผมเห็นด<วยเปIนอย?างยิ่งท่ีจะให< 
สมาชิกสภาเทศบาล นําสูบน้ําจากชลประทานท?าดี หรือว?าหัวงานตรงนั้น ตําบลกําแพงเซา  

เพ่ือมาช?วยประตูชัย ไปช?วยประตูชัยนะครับ ส?วนการท่ีจะแชร�น้ําจากโรง
กรองทวดทอง ไปช?วยประตูชัยก็เปIนอีกช?องทางหนึ่ง เพราะถ<าอุปสรรคใน
เรื่องของปZญหาท่ีเพ่ือนสมาชิกบอกว?าในขณะท่ีเครื่องสูบท่ีท?าใหญ?เสีย แล<ว 
ท?านมาสูบน้ําวังก<องต้ังนาน ถามว?าเวลาเครื่องเสียซ?อมได<เด๋ียวนั้นม้ัย 
อันนั้นคือวิธีการจัดการภายใน เพราะฉะนั้น ทําไมต<องสูบน้ําบ?อวังก<องจน
แห<ง เพราะเครื่องท่ีเราซ้ือท?าใหญ?มันมีปZญหาอะไร อันนั้นผมเชื่อเหลือเกิน
ว?า ฝDายบริหารงานมีคําตอบอยู?แล<วนะครับ เพราะฉะนั้น เช?นกัน เม่ือท?านมี
ท?อเดียวท่ีประตูชัยนะครับ จากกําแพงเซามาประตูชัยท?อเดียว ถ<าเกิดมัน
เกิดมันมีปZญหาล?ะครับมันควรสามารถจะส?งน้ําจากทวดทองไปได<ด<วยอีก
หนึ่งช?องทาง แล<วก็อีกหนึ่งช?องทางท่ีอยากจะเสนอแนะ คือให<ทําฝาย 
ท่ีชลประทาน 3 ขวา เพ่ือให<น้ําไหลเข<าสู?โรงกรองทวดทอง เม่ือชลประทาน
อนุ เคราะห� เราแล<ว  เราก็ควรจะใช<ตรงนั้นนะครับ นี้ คือตัวสํารอง  
1. โรงกรองต<องมีน้ําสํารองไม?น<อยกว?า 2 แหล?ง นั้นคือความม่ันคงของเรา
นะครับ ขอบคุณมากครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เปIนข<อเสนอแนะนะครับ มีผู<ใดจะอภิปรายอีกม้ัยครับ เชิญภูริทัต 
ประธานสภาเทศบาล ครับ  
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  กราบเรียนประธานท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 ท?านประธานครับปZญหาน้ําประปาขาดแคลนในพ้ืนท่ี
โรงกรองประตูชัย มีมานานมากแล<วครับ อย?างน<อย ๆ ท่ีผมรับทราบก็คือ 
ท้ัง 3 สมัยท่ีผมอยู?นะครับ จนถึง ณ บัดนี้ ความคิดญัตติของทางฝDาย
บริหารดีครับ แต?มันอยู?ท่ีการจัดการว?างบประมาณท่ีเราจะทํา ได<ผู<รับจ<างท่ี
มีความรู<ความสามารถขนาดไหนนะครับ เพราะแม<แต? ท่ีวางท?อจาก 
พระเวียงไปหัวถนนนะครับ ก็มีการฟZนราคากันมาก ด<วยเหตุนี้มันกําหนด
ทิศทางไม?ได< แต?สามารถระบุได<ว?าหาบริษัทมีความน?าเชื่อถือนะครับ  
มีประสบการณ�ในการวางท?อประปาน้ํา เหตุนี้นะครับ พ้ืนท่ีท่ีมันเปIนข?าวดัง
มาตลอด ปZญหาส?วนใหญ?อยู?ในพ้ืนท่ีของผมครับ เขต 1 นะครับ เขต 2  
3 4 มาประสบปZญหาก็ตอนช?วงเดือนประมาณเดือนเกือบเดือนมิถุนา แต?
เขต 1 เราได<รับความเดือดร<อนต้ังแต?ปลายกุมภา ครับท?านประธาน 
เพราะฉะนั้น พ้ืนท่ีจะรอน้ําเพียงแค?โรงกรองคลองหัวท?า ผมคิดว?ารอไม?ได<
อีกแล<วนะครับ เพราะเมืองมันเพ่ิมข้ึนนะครับ โดยเฉพาะเขต 1 หมู?บ<าน



๖๙ 

 

ไม?ใช?ต?าง ๆ ไม?ว?าจะเปIนเอกธนา หรือต?าง ๆ CP แลนด�นะครับ เพ่ิมข้ึน 
สูงมากนะครับ ประชาชนเพ่ิมตัวข้ึนสูงมาก เมืองโตข้ึนเร็วมาก เพราะฉะนั้น 
ความคิดเหล?านี้นะครับ ถ<าเราทําน้ําตรงมาได< อย?างน<อย ๆ ผมคิดว?าฝDาย
บริหารก็ดีหรือแม<แต?หัวหน<าส?วนราชการท่ีเก่ียวข<องกับน้ําประปานะครับ 
คงสํารวจ คงประมาณการ คงวิเคราะห�มาเปIนอย?างดีนะครับ ว?าผลดีผลเสีย
ท่ีจะได<รับมันเปIนยังไง แต?ความเดือดร<อนของพ่ีน<องประชาชนท่ีจะเกิดข้ึน 
ผมก็ยอมไม?ได<เหมือนกันนะครับ เพราะจากการประสบปZญหาภาวะขาด
แคลนน้ํา ท?านประธานครับ ผมเปIนสมาชิก สท.เขต 1 ประชาชนเดือดร<อน 
ผมก็เดือดร<อนครับ ไม?ได<หลับไม?ได<น<อยเหมือนกันนะครับ ต<องวิ่งขนส?งน้ํา
บริการน้ําให<พ่ีน<องประชาชนตลอดนะครับ บางเขตแค?ตอนช?วงเช<า แต?ของ 
ผมท้ังคืนครับ บางทีถึงเท่ียงคืน และเด็กต<องต่ืนมาตี 3 เพ่ือมาส?งน้ําอีกครับ
ท?านประธานนะครับ สิ่งเหล?านี้เปIนความเดือดร<อนของพ่ีน<องประชาชน 
ชาวเขต 1 จริง ๆ นะครับ อย?าว?าเพียงแค?งบประมาณแค? 47 ล<าน เลย
ครับ50 ล<าน 100 ล<าน ผมก็ยินดีครับถ<าหากว?าแก<ปZญหาความเดือดร<อน
ของพ่ีน<องประชาชนนะครับ ท?านผู<อภิปรายท?านก็มีบ<านอยู?ในเขต 1 ท?าน 
ก็น?าจะทราบนะครับ ว?าพ่ีน<องประชาชนเขต 1 เดือดร<อนมากจริง ๆ  
นะครับ เพราะฉะนั้น สิ่งไหนท่ีพวกผมเปIนตัวแทนจากพ่ีน<องประชาชน 
สามารถท่ีจะกระทําให<บรรเทาความเดือดร<อนพ่ีน<องประชาชนโดยเฉพาะ
ชาวเขต 1 ได< ผมยินดีครับ และคิดว?าท?านนายกก็คงจะได<รับรู<จากข<อมูล
ข?าวสารความเดือดร<อนโดยการสะท<อนจากเพ่ือนสมาชิกนะครับ สท.เขต 1 
เปIนอย?างดีนะครับ วันนี้ท?านวัชระลาช?วงบ?ายนะครับ ผมคิดว?าถ<าท?านอยู?
ท?านก็ยินดีสนับสนุนนะครับ สท.เขต 1 มีอยู?ด<วยกัน 3 ท?านนะครับ ผมคิด
ว?าท้ัง 3 ท?านยินดีให<การสนับสนุนญัตตินี้ครับขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  บ<านญาติผมก็อยู?หลายหลังนะครับ เชิญท?าน สท.ท?านใดอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล  อีกม้ัยครับ เชิญวิฑูรย�  อิสระพิทักษ�กุล 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพครับ จากการท่ีเพ่ือนสมาชิก 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกหลายท?านได<อภิปรายเก่ียวกับญัตติการท่ีจะต?อท?อน้ําจากฝายท?าดี

มาท่ีโรงกรองประตูชัย ก็ล<วนแล<วแต?เปIนสิ่งท่ีน?าชื่นชม เพราะสิ่งท่ีท?านพูด
เหล?านั้น ท?านเปIนการฝากข<อคิดเห็นเอาไว< เพ่ือท่ีจะนําไปสู?ของการปฏิบัติ 
ในส?วนตัวผมเองนั้น ผมก็เห็นด<วยกับโครงการท่ีท?านนายกเสนอมาในญัตติ
นี้ เปIนวิธีการแก<ไขปZญหาน้ําท่ีดีแล<วก็ยั่งยืน แต?ยังมีหลายประเด็นท่ีผมยัง 
ต้ังข<อกังวลเอาไว< สิ่งท่ีท?าน สท.สุภัค ขออภัยท่ีได<เอ?ยนาม ท?านก็พูดด<วย
ความกังวลเหมือนกัน และความเปIนห?วงเหมือนกัน และก็ความหวังดีแก? 
พ่ีน<องในเขตเทศบาล ในช?วงท่ีเกิดภัยแล<งปJนี้นับว?าเปIนภัยแล<งท่ีนานท่ีสุด 
ต้ังแต?ปJใหม?ก?อนปJใหม?มาจนถึงตรุษจีน ก็เปIนท่ีทราบดีกันอยู? ไม?เฉพาะเขต 
1 หรอกครับ ท่ีเดือดร<อน เดือนร<อนทุกเขต เขต 4 ก็เดือดร<อน เขต 3  
ก็เดือดร<อน เดือดร<อนกันทุกหย?อมหญ<าท้ังเทศบาล แม<แต?ในอําเภอต?าง ๆ 
หรือท่ัวประเทศก็เกิดภัยแล<ง จนรัฐบาลจะต<องประกาศเปIนเขตภัยพิบัติอัน



๗๐ 

 

เนื่องมาจากภัยแล<ง การท่ีเราได<บทเรียนชิ้นสําคัญมาเม่ือต<นปJนั้น นายก 
ก็จะเสนอญัตติมาเม่ือเดือนพฤษภาคม ท่ีจะซ้ือน้ําเอกชน 4,900 กว?าล<าน 
แต?เราไม?ได<มีการพิจารณา เราไม?มีการประชุมกัน ท้ัง ๆ ท่ีพวกกระผมเอง 
ก็ได<เตรียมเหตุผลท่ีจะนําเสนอต?อสภาแห?งนี้ ก็ไม?ได<นําสู?สภาส?วนใครจะดี
หรือใครจะเลวผมตัดสินไม?ได< แล<วก็เรื่องต?าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมา ผมในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมทําในกรอบของหน<าท่ีของการตรวจสอบ แล<วก็ให<
ข<อคิดเห็นกับทางฝDายผู<บริหาร สิ่งใดท่ีถูกต<อง ผมก็บอกว?าถูกต<องแล<วก็ดี 
ผมก็สนับสนุน สิ่งท่ียังเปIนข<อกังขาอยู?แล<วก็ยังไม?ชัดเจนผมก็จะต<องทักท<วง
แล<วผมก็จะต<องให<ข<อคิดเห็นกับฝDายบริหาร เพราะเงินทุกบาททุกสตางค�
เปIนเงินงบประมาณแผ?นดิน ท่ีนํามาจากภาษีอากรของพ่ีน<องราษฎร�ทุกคน  
เพราะฉะนั้น เม่ือวันนี้ผมมีหน<าท่ีท่ีจะต<องพูด แล<วก็จะต<องแสดงออก ผมก็
ต<องทําตามหน<าท่ีของผม ท?านนายกมีหน<าท่ีท่ีจะไปแก<ปZญหาของเทศบาล 
ท?านก็มีหน<าท่ีท่ีจะต<องไปทําของท?าน ผมไม?ได<เคยมีอะไรเปIนการส?วนตัว 
ผมไม?เคยพูดเรื่องส?วนตัวของท?านนายก ทุก ๆ เรื่องผมพูดเรื่องงานเทศบาล 
สิ่งใดท่ีเปIนความกังวลของผม เปIนความกังวลของพ่ีน<องประชาชน ผมก็
ต<องมาพูดในสภา สิ่งใดท่ีท?านนายกไม?เป\ดโอกาสให<ผมพูดในสภา ผมก็ต<อง
ไปพูดข<างนอก วันนี้ผมมีหน<าท่ีท่ีจะต<องมาพูดในสภา ผมก็ต<องมาถามในสิ่ง
ท่ีผมยังกังขาอยู? และผมยังต<องกังวลอยู? บ?อน้ํานาทรายเปIนสิ่งท่ีพวกผมได<
พูดเอาไว<แล<ว แต?ผมก็ชื่นชมในตอนกรณีท่ีท?านนายกไปเช?าท่ีของเอกชน 
แล<วก็ทําเปIนแหล?งน้ําสํารองมาให<กับโรงกรองน้ําทวดทอง ผมยังบอกเลย 
บอกว?าถ<าบ?อน้ํานาทรายมีน้ําในปริมาณท่ีเปIนอย?างนั้นจริง แล<วก็มี
ความสามารถในการท่ีจะสูบน้ํามาใช<โดยไม?เกิดปZญหา ทําไมเราถึงไม?ทํา 
บ?อน้ํานาทรายเปIนแหล?งน้ําสํารองของโรงกรองประตูชัย โดยต?อท?อเข<าไป 
แล<วก็บ?อน้ําวังก<องก็เปIนแหล?งน้ําสํารองของโรงกรองน้ําทวดทองในยาม 
ท่ีเกิดวิกฤตภัยแล<ง ผมพูดหลายครั้งครับ ไม?ใช?ผมไม?เคยพูด ท?านไปดูได<ใน
รายงานการประชุม ผมบอกท?านนายก แล<วก็เปIนการใช<งบประมาณ 
ท่ีถูกท่ีสุด เพราะเราต?อท?อมาจากบ?อน้ํานาทรายแล<ว เราเองก็สามารถท่ีจะ
หาแหล?งน้ําในบ?อน้ํานาทรายได<เพ่ิมข้ึน เพราะเรามีท?อเชื่อมมาจากนาทราย
มาจนถึงโรงกรองทวดทอง เราลงทุนไปแล<ว 30 กว?าล<าน แล<วถ<าเรามี
แหล?งน้ําเพ่ิมเติมในละแวกเราก็สามารถท่ีจะทําได<อีก แต?สิ่งท่ีเราไม?ได<ทํา  
ก็คือ เราไม?ได<สร<างสัมพันธ�ภาพกับพ่ีน<องประชาชนในละแวกใกล<เคียง มันก็
เกิดปZญหาข้ึน ดังท่ีเราก็เจอกันแล<วในเดือนพฤษภาคม ท่ีมีชาวบ<านไป
ประท<วงกันไม?ให<เราไปสูบน้ํา จนถึงบัดนี้ก็ยังไม?ทราบว?าเรื่องเหล?านั้นได<
สํ า เ ร็ จ เส ร็ จ สิ้ น กัน ไปแล< วหรื อยั ง วั นนี้ ท? า นนายก เสนอญัต ติมา 
47,072,000.- บาท เพ่ือขออนุมัติก?อสร<างระบบท?อส?งน้ําดิบพร<อมสถานี
สูบน้ําจากฝากชลประทานท?าดีถึงโรงกรองน้ําประตูชัย ผมไม?ได<ต้ังธงไว<เลย
ว?าผมจะไปคัดค<านท?าน ใครถามผมถึงญัตตินี้ ผมบอกว?าผมไปต้ังธงคัดค<าน
ไม?ได< เพราะมันเปIนสิ่งท่ีดี และก็เปIนสิ่งท่ีจะแก<ปZญหาให<กับเทศบาลได< 
ให<กับพ่ีน<องประชาชนท่ีใช<น้ํา ถ<าผมไปคัดค<านตะพึดตะพือในท่ีสิ่งบอกว?า 
ท?านได<แก<ปZญหามาแล<ว แล<วผมก็ค<านทุกเรื่อง อันนั้นแหละครับเปIน



๗๑ 

 

การเมือง แต?ผมบอกแล<วว?าวันนี้เราคิดถึงชาติบ<านเมืองให<มากกว?าการเมือง
เถอะครับ สิ่งไหนท่ีช?วยกันคิดได< เราก็ต<องมาช?วยกัน สิ่งไหนท่ีเรายังไม?
แน?ใจเราก็ต<องมาทักท<วงติงกัน แต?ไม?ใช?ด<วยอคติหรือไม?ใช?ด<วยว?าวิธีการท่ี
ไปอิจฉาแบบท่ีท?านนายกพูด พวกเราไม?อิจฉาใครหรอกครับ ใครดีก็ดีไป 
ใครไม?ดีก็เรื่องของเขา เราไม?สามารถท่ีจะไปตัดสินได< ว?าใครดีหรือใครไม?ดี 
พ่ีน<องประชาชนกับสังคมเท?านั้นเองท่ีจะเปIนผู<ตัดสินว?าคนไหนดีหรือคน
ไหนไม?ดี ก็ด<วยข<อมูลหรือด<วยการกระทําของทุกท?านเอง ในวันนี้ท่ีเรามาต้ัง
ข<อสังเกต เพราะการแก<ไขระบบน้ําในเขตเทศบาล ภายใต<การบริหารของ
ท?านนายก ท?านแก<กันเปIนเรื่อง ๆ แต?ผมบอกแล<วว?าวิกฤตน้ําประปากับขยะ
ในขณะนี้นั้น เปIนวิกฤตแห?งชาติ เปIนวิกฤติใหญ?ของจังหวัด ในเรื่องของการ 
ขยะนั้นรัฐบาลต้ังให<เปIนลักษณะว?าเปIนวิกฤตเลย เปIนวาระเฉพาะท่ีจะต<อง
ไปแก<ไข วิกฤตเรื่องน้ําประปาก็เปIนวิกฤตของจังหวัดท่ีเราจะต<องมาคิดกัน
ว?า เราจะคิดยังไงในแผนบูรณาการให<เต็มรูปแบบ แล<วก็ดําเนินการไปตาม
แผนเหล?านั้น วิกฤตเหล?านี้ในขณะนี้มันเหมือนกับคนปDวย ไม?ใช?กินยาพารา  
2 เม็ด หรือไปหาหมอตามคลินิกแล<วก็จะหาย เพราะมันวิกฤตเรื้อรังท่ี
รัฐบาลท่ีแล<วก็ทํามาแต?ทําไม?ได< แล<วก็ไม?สนใจท่ีจะทําให<เต็มรูปแบบ  
จนมาถึงรัฐบาลของท?านนายก แต?เราก็ไม?ได<ใช<แบบบูรณาการอย?างเต็ม
รูปแบบ เราไม?ได<คิดเลยว?าเราจะใช<วิธีการอย?าง 1 2 3 4 5  เราไม?ได<ต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาระดับจังหวัด ข้ึนมาเพ่ือแก<ไขปZญหาน้ําประปาท่ีมันจะ
ขาดแคลนต?อไปในวันนี้และวันข<างหน<า มันมีหลายแนวทางเหลือเกินท่ี
จะต<องทําพร<อม ๆ กัน แล<วก็ต<องระดมงบประมาณในระดับท่ีมหาศาล 
เทศบาลเราอาจจะรับผิดชอบในรายเดียวไม?ได< แหล?งน้ําต?าง ๆ ในขณะนี้มา
จากเทือกเขานครศรีธรรมราช มาจากคลองท?าดี ทุก ๆ คนก็มุ?งหวังไปท่ี
แหล?งน้ําแหล?งเดียวตรงนั้น ในขณะนี้เองท่ีเราจะต?อท?อน้ํามา เราก็หวัง
แหล?งน้ําแหล?งนี้ แต?อย?าลืมว?าธรรมชาติให<น้ํามาสําหรับคนทุก ๆ คน ไม?ใช?
ให<เฉพาะคนในเขตเทศบาล ธรรมชาติให<กับพ่ีน<องเกษตรกร ธรรมชาติให<
น้ํากับทุกคนกับคนท่ีมาใช<น้ําในแหล?งนี้ ในขณะท่ีมีน้ําในคลองท?าดี ทุก ๆ 
คนก็ไม?มีความเดือดร<อน ทุกคนไม?เห็นความสําคัญกับมันในการท่ีจะกักเก็บ
น้ําเอาไว< แล<วก็ปล?อยให<ลงทะเล และในวาระท่ีเกิดวิกฤตภัยแล<งข้ึนมา 
ทุกคนก็จะมุ?งหวังท่ีจะใช<น้ําในแหล?งนี้ข้ึนมา ในขณะนี้ฝายมีชีวิตท่ีสร<าง
ข้ึนมาเปIนสิบ ๆ ฝายแล<วก็จะสร<างต?อไปอีกไม?รู<เท?าไร ทุกคนเห็นว?าการเอา
ตัวรอดของตนเปIนสิ่งสําคัญ เพราะฉะนั้น เทศบาลของเราเปIนแหล?งสุดท<าย
จะมารับน้ําจากแหล?งนี้ ผมเห็นด<วยในการท่ีจะต?อท?อตรงมาจากเหนือฝาย
ในขณะท่ีชลประทานมีหนังสือเอกสารบอกว?าในภาวะภัยแล<งมีน้ําเหนือฝาย
อยู? 300,000 ลูกบาศก�เมตร ใช<การได< 200,000 ลูกบาศก�เมตร แล<วก็
ต<องหล?อเลี้ยงนิเวศน�เอาไว<เหนือฝาย 100,000 ลูกบาศก�เมตร เหลือ 
200,000 ลูกบาศก�เมตร ผมเองก็อยากจะหาคําตอบตรงนี้ว?า 1. น้ําใน
ฝายท่ีมีอยู? 200,000 ลูกบาศก�เมตร ชลประทานให<เราได<ใช<จํานวนเท?าไร 
ในเม่ือเราไปต้ังเครื่องสูบน้ําแล<วก็ต?อท?อตรงเข<ามาท่ีโรงกรองประตูชัย น้ํา
เหล?านั้น 200,000 ลูกบาศก�เมตร นั้น ถ<าเราสูบจริงจังเข<ามาวันละ  
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ตามท่ีท?าน สท.สุภัค พูดว?า วันละ 10,000 ลูกบาศก�เมตร หรือวันละ 
10,000 คิว เราใช<ได<ก่ีวัน แล<วก็จะมีน้ํามาเติมเต็มในฝายนั้นหรือเปล?า 
ประการท่ี 2 เขาจะกักเก็บน้ํานั้นไว<สําหรับเราหรือเขาจะต<องเป\ดประตู
ระบายทราย 5 เซนติเมตร ตามท่ีน้ํามันเสมอสันเข่ือนแล<ว ในเม่ือเราสูบน้ํา
ไป น้ําในสันเข่ือนก็จะต<องลดลงไปเรื่อย ๆ เขาก็จะต<องปล?อยออกมาเพ่ือจะ
หล?อเลี้ยงพ่ีน<องเกษตรกรตอนล?างใต<สันเข่ือน น้ําเหล?านั้นจะมีผลกระทบกับ
พ่ีน<องเกษตรกรใน 2 ฝZzงคลองนี้หรือเปล?า ข<อท่ี 3. ถ<ามีผลกระทบแล<วก็ไม?
สามารถสูบน้ําจากฝายมายังโรงกรองท?าดี อาจจะเปIนด<วยมีการประท<วง
หรือมีการคัดค<านจากพ่ีน<องเกษตรกร ท่ีใช<น้ําร?วมกัน เช?นเดียวกับคลองท่ี
บ?อน้ํานาทรายนั้น เราจะทําอย?างไร ท?อท่ีเราลงทุนไปแล<ว 47 ล<านนี้ เราก็ 
ต<องต้ังท้ิงไว< ไม?เกิดประโยชน�สูงสุด ไม?คุ<มค?าในการลงทุน ไม?มีประสิทธิผล
ตามท่ีรัฐบาลได<วางกรอบของการใช<จ?ายงบประมาณ แล<วเราจะทําอย?างไร 
ผมไม?ได<ค<านว?าโครงการไม?ดี แต?ผมต้ังคําถามเอาไว<เพ่ือท่ีจะให<ฝDายบริหาร
ได<ช?วยตอบแล<วก็ขยายผล ทุกสิ่งทุกอย?างเราต้ังข<ออนุมานเอาไว<ในสิ่งท่ีดี
หรือไม?ดี มันไม?ได<เสียหายครับ ถ<าเราต้ังข้ึนมาในสิ่งท่ีมันเกิดข้ึน แต?มันไม?
เกินก็ถือว?าดีไป แต?ถ<ามันเกิด เรามีเหตุผล เรามีคําตอบอยู?แล<ว ว?าเราจะ
แก<ไขอย?างไร เม่ือถึงเวลานั้น เราก็ไม?ต<องมานั่งเสียเวลา เพราะฉะนั้น ในสิ่ง
เหล?านี้ ท่ีผมอยากจะเรียนท?านประธานผ?านไปถึงท?านนายกเทศมนตรี  
ว?าถ<าท?านคิดให<รอบคอบ แล<วท?านจัดให<มีคณะกรรมการระดับจังหวัดข้ึนมา 
ในโครงการท่ีท?านเสนอ 47 ล<าน ได<ผ?านการกลั่นกรองแล<ว ท?านมีคําตอบ
ทุกคําตอบเรียบร<อยแล<ว หรือท?านจะมีโครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 
ทํากันอย?างบูรณาการเรียบร<อยแล<ว มีการประชุมนอกรอบ มีการถกเถียง
กัน แต?เราไม?ได<คิดจะทะเลาะ เรามาหาเหตุผล เหตุผลท่ีดีมีคําตอบท่ีถูกต<อง 
สิ่งเหล?านั้น คือสิ่งท่ีเปIนประโยชน�กับพ่ีน<องประชาชนอย?างแท<จริง แล<วเราก็
จะได<ใช<งบประมาณของแผ?นดินได<อย?างคุ<มค?า ผมต้ังคําถามเอาไว< แล<วก็
อาจจะมีเพ่ือนสมาชิก อาจจะมีคําถามอ่ืน ๆ แล<วเราก็มาว?ากันนะครับ ท?าน
อยู?ในฝDายบริหาร ท?านต<องคิดในเรื่องของการบริหารถูกต<องแล<ว ผมอยู?ใน
ฝDายตรวจสอบผมก็ต<องต้ังประเด็น ต้ังคําถามในสิ่งท่ีผมต<องการ ยังข<องใจ
อยู? เปIนเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย แล<วก็รับรองได<ครับ คนแบบผม
ไม?มีการเล?นการเมือง เพราะผมไม?ใช?นักการเมือง ผมพูดมาตลอด ผมมา
ช?วยบ<านเมือง แล<วใช?ครับ วาระการเมืองของผม ก็มาในห<วงสั้น ๆ นี้  
มีประเด็นคําถามท่ีผมถามมาของท?าน สท.สุภัค ถามมา ก็ขอให<ฝDายบริหาร
กรุณาตอบด<วยครับ แล<วถ<ายังข<องใจอีก ผมขออนุญาตท?านประธานท่ีจะ
ถามต?อนะครับท?านประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  มีสท.ท?านใด อภิปรายญัตตินี้อีกม้ัยครับเม่ือไม?มีท?านนายกจะให< 
ประธานสภาเทศบาล  ใครตอบครับ 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   ครับท?านประธานสภาท่ีเคารพ 
นายกเทศมนตรี 
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นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   ท?านสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?าน ดีครับ ท่ีจะได<ทําความเข<าใจใน 
นายกเทศมนตรี ญัตตินี้ ผมเองก็ตั้งใจมานานแล<วครับ ว?าคือใครจะเล?นการเมืองหรือไม? ก็ไม?

ต<องออกตัว วันนี้ประชาชนเขารู< กันอยู?นะครับ เขารู< กันท่ัวนะครับ 
เพราะฉะนั้น ไม?ต<องไปพูดถึงว?าอะไรมันเปIนอะไร แต?พูดว?าโครงการเหล?านี้
ท่ีผมทําข้ึนมานั้น เราเคยเจอปZญหาวิกฤตภัยแล<งมา 3-4 เดือน เม่ือต<นปJ  
ก็ต<องหาทางออกต<องช?วยเหลือประชาชน ข<อสงสัยท่ีจะให<ตอบได<ชัดเจนคือ
คุณสัญชาย กับคุณดิเรกฤทธิ์ ผมให<ไปทําข<อมูล ไม?ใช?อยู? ๆ นายกเชาวน�วัศ
ดําเนินการเรื่องนี้ ไม?ใช? ผมไม?เคยคิดอะไรคนเดียว ผมทําแต?ละโครงการ
ปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด ถ<าสิ่งไหนชอบธรรม OK ทํา สิ่งไหนท่ีไม?ชอบ
ธรรมผมก็ทักท<วง รองนายก 2 คน ท่ีอยู?กับผม ท่ีออกไป ก็คือท?านอาจารย�
สุจินต� ท?านหยุดไป คือท?านอยู?ครบ 4 ปJ ท?านรองฮูวัยดียXะก็ไปอยู?กับ
ครอบครัว ไม?ได<ขัดแย<งในทางการเมือง ผมก็รู<ดีว?าผมเปIนคนอย?างไรแล<ว
ไม?ได<คิดท่ีว?าอยู? 30 ปJ 20 ปJ ไม?ใช? โครงการเหล?านี้ ผมทําถ<าได<ผลคนท่ีมา
ต?อจากผมจะสบายก็ได< ก็ได<ข?าวว?าช?วงนี้พวกคิดแข?งขันจะลงกับผม
เยอะแยะหลายคน เขาก็จะได<อยู?สบายกันสักทีไม?ต<องเหนื่อยเหมือนผม แต?
ให<ชนะก็แล<วกัน อย?าแพ< เพราะฉะนั้น ผมพูดกับท?านท้ังหลายว?า มันเปIน
วาระของจังหวัดท่ีจะต<องหาแหล?งน้ํา มันต<องเปIนวาระของชาติ ผมเคยพูด 
ไม?ใช?ว?าผมอยู?เฉย ๆ นครศรีธรรมราช เทศบาลนครมันไม?แม?น้ํา ผมบอกกับ
ท?านท้ังหลายว?าเทศบาลนครมันไม?เหมือนกับเทศบาลนครยะลา มันไม?
เหมือนกับเทศบาลนครนครสวรรค� ท่ีนครสวรรค� คุณจิตตเกษมณ� นั้นเพ่ือน
ผม เขาทําประปาเหมือนกันกับท่ีนครศรี ธรรมราช คุณพงศ� ศัก ด์ิ 
นายกเทศมนตรีนครยะลา เขาก็ทําประปาเหมือนผม แต?ค?าน้ําประปาของ
เขาแพงกว?าเรา ของเขาไม?มีปZญหาเพราะเขาอยู?ติดแม?น้ําตลอด เทศบาล
นครสวรรค� ป\ง วัง ยม น?าน มาบรรจบท่ีปากน้ําโพ สูบก่ีปJก่ีชาติก็ยังไม?แห<ง 
ครับ แต?ของเราผมอยากจะถามจะเอาแม?น้ําไหน มีอยู?คลองเดียว ท?าดี ท?า
ใหญ? ลงมาบรรจบกันท่ีไหนครับ หัวท?า เม่ือก?อนได<ครับ มีก่ีครัวเรือนครับ 
แต?วันนี้มีเปIนหม่ืนเปIนแสนเพ่ิมข้ึนมาเรื่อย ๆ นี้คือปZญหาครับ ผมเคยพูดกับ
ผู<ว?าหลายคน แต?มันเปIนกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีผู<ว?ามาอยู? 5 
ปJ 5 คน นี้ 4 คน ผมมาอยู?ย?างเข<าปJท่ี 5 แล<วเหลือ 47 วัน 46 วัน นับวัน
นี้ท?านลองนับไปดู ท?านผู<ว?าคนปZจจุบัน พ่ีชายผม ท?านพีระศักด์ิ หินเมือง
เก?า เกษียณแล<ว เราก็ยังไม?รู<ว?าใครจะมาเปIนผู<ว?าต?อจะได<หารือว?า  
1. นะครับ มันเกินอํานาจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มันเกินอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี มันจะต<องให<ผู<ว?าต้ังกรรมการมา 15 คน ผมเสนอท?าน
อาจารย�ตรีพล ประธานสภาภาคประชาชนว?า ต<องประชุม ท?านตรีพล  
บอกว?า OK รอผู<ว?าคนใหม? วันท่ี 1 ตุลา ผู<ว?าคนใหม?มาปฏิบัติงานแน?นอน 
ต<องให<รัฐบาลกับจังหวัด จังหวัดเปIนแม?งานนําเสนอไปถึงรัฐบาล หาท่ี
สาธารณะประโยชน�ท่ีเปIนของรัฐในเนื้อท่ีไม?น<อยกว?า 800 ไร? – 1,000 ไร? 
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นะครับ ห?างจากตัวเทศบาลไม?เกิน 15 กิโล ทางผ?านทางน้ําเยอะแยะครับ 
เพราะเราไม?มีแม?น้ํา เรามีแต?คลอง ขุดลงไปลึก 30 เมตร วันนี้ท่ีมีนะครับ 
ขุดลงไป หน<าน้ําจะได<เก็บน้ํา หน<าแล<งพ่ีน<องประชาชนในเขตเทศบาล 
เขต อบต. เขตเทศบาลตําบล จะได<ใช<กัน วันนั้นผมจําได<เลย ท?านผู<ว?า
ประปาภูมิภาค ท?านประธานได<รับตําแหน?งใหม? ท?าน ดร.เสรี ศุภราทิตย� 
ท?านได<รับตําแหน?งประมาณ 1 อาทิตย� ท?านบินมาเลย ท?านเปIนอาจารย�
และไปปรึกษากับรัฐบาล ผมทําหนังสือไปถึงรัฐบาล จะขอแก<ปZญหาวิกฤต
ภัยแล<ง เก่ียวกับเรื่องนี้ครับ และจะของบประมาณสัก 200 ล<านก?อน เพ่ือ
จะต<องการมาแก<ปZญหาเรื่องท?อประปาในเขตเทศบาล ทางรัฐบาลก็ส?งท?าน 
มาท?านก็มา มาพร<อมกันคุณพ่ีรุจิรา เทพเมือง นะครับ ผู<จัดการประปา
ภูมิภาค มานั่งประชุมกันท่ีชั้น 2 มาถามผมว?าท?านนายกเชาวน�วัศ เหตุท่ี
วิกฤตมันเปIนยังไง ผมอธิบายอยู? 15 นาที คุณสัญชายก็อยู?คุณดิเรกฤทธิ์ก็
อยู?ท?านปลัดก็อยู?  อยู? กันท้ังหมดนะครับ เขาเข<าใจ เขาก็ว?าโอ<จริง ๆ  
ก็เหมือนกับท่ีผมพูดนะครับ การท่ีจะแก<ให<มันม่ันคงถาวรมันรัฐต<องยื่นมือ
เข<ามาแก< มันต<องหาเนื้อท่ีท่ีมันเปIนราชพัสดุ หรือท่ีของธนารักษ� หน<าแล<ง
จะได<ใช<น้ําหน<าน้ําจะได<เก็บเปIนแก<มลิง หน<าฝน แล<วก็รอบข<างทําเปIนเลน
จักรยาน ห?างไกลจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือในตัวเมืองไม?เกิน 
15 กิโล หรือ 20 กิโล ถ<าไกลเหมือนกับพิปูนมันก็ไม?ไหว ท?านก็เห็นด<วย 
แล<ววันนี้ท?าน ดร.เสรี ซ่ึงท?านนําเสนอกับรัฐบาลแล<ว ผมก็คิดว?าท?านผู<ว?าคน
ใหม?มาเด๋ียวสานต?อให< ถ<าเราได<ตรงนั้นนะครับ การประปาภูมิภาคเขาก็เห็น
ด<วย เขาก็ได<ไปต?อท?อสูบเข<า เพราะนั้นคือการใช<น้ําฟรีไม?ต<องคิด เพราะมัน
เปIนท่ีของส?วนรวม อบต.ใกล<เคียงกับเทศบาล อบต.ท่ีจะยกฐานะเปIน
เทศบาลหรือไม?ยกก็แล<วแต? สามารถท่ีจะใช<ได<ด<วย ต?อได<ต?อเอากันไป ผม
บอกกับท?านท้ังหลายว?า นี้คือแนวคิดของผม แต?ในช?วงท่ีเรา ก?อนท่ีเราจะได<
ท่ีส?วนรวมหรือเปIนท่ีกองกลางนั้น เราจําเปIนท่ีจะต<องดําเนินการแก<ปZญหา
เฉพาะกิจตรงนี้ก?อน ผมก็ไม?ได<ทําคนเดียว เดินกันมาโดยตลอด ท่ีบอกว?า 
47 ล<านนั้น มันจะได<คุ<มค?าม้ัย ถ<าน้ํามันมาไม?แล<ง มันก็อาจจะไม?คุ<มค?าในปJ
นั้น แต?ถ<ามันเกิดแล<งข้ึนมา เราก็ใช<คุ<มค?าการลงทุนไม?ใช?ว?าปJเดียวจะคืนทุน 
เหมือนเราต้ังร<านอาหารแหละครับ ลงทุนเปIนล<านไม?ใช?ว?าขายเดือนเดียว
แล<วจะคืนทุน เราต<องวางดูระยะยาวว?า 4 ปJ 5 ปJ 6 ปJ ข<างหน<ามันจะคุ<ม
ม้ัยแล<วกับเราไปต?อท?อกับการประปาภูมิภาค คิวละเท?าไรครับ ปZญหาของ
น้ําประปาของเรา ของเทศบาลมีอยู? 2 แห?ง มีอยู? 2 ท่ีแค?นั้น นั้นก็คือเรื่อง
ท่ี 1 ก็เรื่องขยะ ขยะนั้นอีก 6 เดือนข<างหน<า ถ<าพระราชบัญญัติการร?วม
ทุนท่ีออกมาใหม? เรื่องนี้ถ<าไม?มีปZญหาเก่ียวกับเรื่องชักช<าระหว?างจังหวัดกับ
เทศบาล ปDานี้เรียบร<อยไปแล<ว แต?ช?วงท่ีช<าไป 5-6 เดือนตรงนี้ บังเอิญ
กฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย บอกว?าวงเงินท่ีเกินมูลค?าทรัพย�สิน 
หรือท่ีเกินมูลค?ากิจการท่ีเกินมูลค?า 1 พันล<าน ต<องให<ผ?านพระราชบัญญัติ
การร?วมทุนก?อน นั้นก็คือจะต<องเสนอไปท่ีกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลัง นี้ใกล<จะเสร็จ ผมให<ติดตามไปโดยตลอด ให<ชิษณุพงศ� 
ให<ท?านปลัด แล<วก็ ผอ.กองสาธารณสุขดําเนินการ ก็คิดว?าผลก็น?าจะลงมา
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ในเร็ววัน เพราะติดตามมาตลอดและข้ึนไปประชุมเกือบทุกครั้ง เรื่องท่ี 2 ก็
คือเรื่องน้ําประปา เรื่องน้ําประปาท่ีอ่ืนมันไม?มีปZญหาเพราะว?า 1. ยกให<กับ
ภูมิภาคไป เหมือนสุราษฎร�ไม?ยกก็ได< เพราะแม?น้ําตาปJก็อยู?ใกล< แต?เขาข้ี
เกียจรําคาญ เม่ือก?อนน้ําประปาก็อยู?กับเทศบาลนครสุราษฎร� แต?เทศบาล
นครสุราษฎร�ก็ยกให<กับภูมิภาคไป นครหาดใหญ? ก็เหมือนกัน เขาไม?มีแม?น้ํา 
เขามีคลองใหญ?กว?าของเราอีก คลองอู?ตะเภา แต?คุณไพร  พัฒโน ก็ยก
ให<กับประปาภูมิภาค ประชาชนจะเดือดร<อนยังไง เขาก็ไม?สนใจ เขาก็ถือว?า
ยกให<ไปก?อน แก<ปZญหาอย?าให<เกิดวิกฤตน้ํา แต?ของเรามันเปIนมหากาพย�
เหมือนกับสท.วิฑูรย� หัสภาคย� พูด มันเปIนมานานแล<ว ก?อนผมอีก เม่ือก?อน
ปZญหาอาจจะเกิดน<อย เพราะว?าท?อมันเพ่ิงเปลี่ยน แต?นี้ผมลากมา 5 ปJ แล<ว 
ถ<าต?อไปอีก 30 ก็เท?ากับ 35 แล<วเม่ือก?อนเม่ือ 30 ปJย<อนหลัง ประชาชน
ก่ีครัวเรือน ท่ีอยู?กัน แต?วันนี้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ประชากรแสนห<าหม่ืนกว?าคน
แล<ว ในเขตเทศบาลแห?งนี้ เราก็ต<องจําเปIนแก<ปZญหาตรงนี้ให<ได< แล<วก็หา
หนทาง เรียกคุณสัญชายในฐานะท่ีผมมอบให<ดูแลเก่ียวกับเรื่องน้ําส?วนหนึ่ง 
ให<ทุกคนเข<ามาช?วยกัน ช?วยกันคิด น<องดิเรกฤทธิ์เอามาจากนครหาดใหญ? 
มาช?วยราชการ ก็ให<มาดูแลติดตามงาน แล<วก็นําเสนอว?าท?านนายกน?าจะ
แก<อย?างนี้ และอีกส?วนหนึ่งท?อท่ีจากทวดทองมาประตูชัย วันนี้ก็ซ?อมเสร็จ
แล<ว ล?าสุดก็หน<าท่ี AISน<องดิเรกฤทธิ์ก็ไปซ?อมแล<วก็เอาเจ<าหน<าท่ีมาดูด<วย 
ว?าถ<าซ?อมอย?างนี้ต?อไปแตกอีก ก็ซ?อมนะครับ แล<วก็ไม?ต<องจ<างบริษัท ฝgก
ลูกน<องของเราเต็มอัตราศึก ผมอยากจะถามว?าวันนี้ใครทราบบ<างม้ัย ว?าเรา
ฝgกงานให<ลูกน<องเราซ?อมเองได<ในส?วนหนึ่งนะครับส?วนเหล?านี้มันน?าจะ
กระจายลงเฟสกัน ลงอะไรกันนะครับ ไปดูกันได<เลยว?า ท่ีพนักงานประปา
ของเรากําลังซ?อมอยู?นี้ ฝgกกันอยู?ด<วย บริษัทท่ีเขามาซ?อม ของเราก็ไปดู 
เพราะฉะนั้น จะสังเกตว?าประปาทุกวันนี้ ทําไมมันไวนะครับ แก<ไขตรงนั้น
ปุ{บตรงนี้ ปุ{บ ไวมากครับ ขอขอบคุณพนักงานประปา ขอขอบคุณ 
คุณดิเรกฤทธิ์ ขอบคุณน<องสัญชาย ท่ีเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ แล<ววันนี้ผมมา
ดูเอง เม่ือก?อนผมไม?ได<ดูนะครับ ต้ังแต?รองเดชสิทธิ์ ลาออกไป ผมก็เริ่มมา
ดูแลเอง แล<วผมเชื่อม่ันว?าดีข้ึนนะครับ แล<วก็ปรึกษากันไม?ว?าคนเก?าคนเก?ง 
ผมไม?เคยหยิ่งนะครับ ผมสามารถดูแลได<หมดครับ แล<วก็ผมปรึกษาทุกคน 
เดินท?อประปาวันนี้เงินไม?พอด<วยซํ้าไป ก็บอก ผอ.กองคลัง บอกท?านปลัด 
บอกท?าน ผอ.กองวิชาการ เราช?วยกันได<ม้ัย หาหนทางซิ เราก็บอกว?า 
ท?านนายกฝ}ดจังนะครับ ผมบอกว?าฝ}ดก็ต<องทํานะครับ ผมบอกว?าถ<าเกิดภัย
แล<งข้ึนมาอีก ผมอยากจะถามว?า ใครจะช?วยดูแลเรา ใครจะช?วยเรา ใครจะ
ช?วยตอบโต<เรา  เวลาเขาด?าเขาด?านายก เขาไม?ด?าคนใดคนหนึ่งนะครับ  
ลงท่ีนายกหมด เขาก็เห็นใจนะครับ เกิดวิกฤตกันมา ทางการเมืองม้ัง ไม?
การเมืองม้ังเขาก็หามาให< แล<วมาทํากัน ของผมโปร?งใสไม?มีปZญหา ถูกฟZน
ราคาเหมือนท?าน สท.รัก หน<าบ<านศรีธรรมราช ห<างหุ<นส?วนจํากัด 10 นิ้ว 
โดนปรับไปก่ีแสนแล<วครับ นี้ผมบอกกับท?านนะครับ ผมบอกกับท?าน
ท้ังหลาย ๆ ครั้ง ท่ีหวังดีก็มีเจตนาดีก็มีคือเรารู<เองครับ ไม?มีใครรู<หรอกครับ 
เรารู<เองกันท้ังนั้น ว?าเจตนาดี คนเจตนาดียัง คนไหนไม?มีใครรู< ยกเว<นตัวเรา
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เองครับ เพราะฉะนั้น ผมบอกกับท?านวันนี้ ว?าเปIนเรื่องความทุกข�ของ
ประชาชน ในส?วนของทวดทองมาประตูชัย ก็ซ?อมอยู?  แต?ผมบอก 
คุณดิเรกฤทธิ์ ไว<แล<วครับ ว?าถ<าแตกอีกซ?อมแล<วแตก ทดลองน้ํา ซ?อมแล<ว
แตก พอแล<วครับ มันไม?ไหว เพราะว?ามันไม?มีท่ีสิ้นสุด นะครับ แล<วทําไม?มี
คิดท่ีจะรื้อฟ}|นกันม้ังของเก?า ๆ ทําไมมาต<องคัดค<านกันอยู?ปZจจุบัน ท่ีใช<หนี้
ใช<สินปJหนึ่งหลายสิบล<านนะครับ ท?านประธานครับ ท?านประธานก็พอ 
 
ทราบอยู? เราเจตนาดีตรงนี้อยู?ว?าทําแล<วก็บอกกับท?าน สท.ทุกคนว?า นี้คือ
ไม?ได<แนวคิดของผมคนเดียว มันเปIนแนวคิดของทุก ๆ คน ท่ีนั่งประชุมกัน
อยู?ทุกวันพุธ แล<วให<ชี้แล<วให<ถามแล<วให<ตอบ ผลสุดท<ายหาข<อสรุปว?าเดิน
ท?อ ท?านปลัดบอกว?าท?านนายกเงินไม?ค?อยมีอยู?ครับ แล<วเงินของประปา
ขาดทุนมาโดยตลอด ราคาก็ถูกมากเลย ผมก็บอก OK ต?อไปให<น้ํามัน
สมบูรณ�ก?อน แล<ววันนั้นประชุมประธานชุมชนแล<ว เขาก็เห็นด<วยจะ
ปรับปรุงน้ําประปา แต?ให<น้ํามันสมบูรณ�ก?อน ให<น้ํามันดีก?อน ผมก็บอกท?าน
ปลัดว?า 1. ให<น้ําสมบูรณ�ดีก?อน ทําหนังสือไปท่ีโรงพยาบาลมหาราชโดย
ด?วนเลย ให<เขาเดินท?อได<เลยเพราะเขาขออนุญาตเดินท?อไปเชื่อมกับประปา
ภูมิภาค ประมาณ 1 กิโล ก็คือไปท่ีเซ็นทรัลท่ีหัวมุม ผมอนุมัติทันที เรียน
ผู<อํานวยการโรงพยาบาลมหาราช อนุมัติเร?งด?วน จัดการโดยด?วน เพ่ือ
ประโยชน�ของประชาชน นี้คือผม แต?ข?าวออกไปนายกไม?อนุมัติ นายกไม?
อนุญาต เล?นกันเรื่อยเป}zอย แล<ววันนี้ผมถ?ายเอกสาร พอผมเอาความจริงมา
ยืนยัน จบ แล<วท?านปลัดท<วงถามกันอีกทีหนึ่งนะครับ ทําหนังสือนะครับ
อาทิตย�หน<า ทําหนังสือไปท่ีโรงพยาบาลมหาราช ขอให<รีบดําเนินการโดย
ด?วน เพราะเกิดวิกฤตข้ึนมา ถ<าเกิดวิกฤตหน<าแล<งข้ึนมา จะช?วยแบ?งเบา
ภาระประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไว< ได<มากเลย เพราะ  
1 โรงพยาบาล  1 วันเท?ากับ 1 เขต การใช<น้ําประปาของโรงพยาบาล 
เพราะฉะนั้น ถ<าเกิดวิกฤตปุ{บให<เขาต?อท?อปุ{บ จากประปาภูมิภาค เขามี
กองทุนอยู?แล<ว เขาจ?ายไปแล<ว 12 บาท 15 บาท 20 บาท ก็ไม?เปIนไร แต?
หน<าน้ําเยอะก็ไม?เปIนไร เราให<ก็ได<แต?ว?าขอปรับปรุงราคาหน?อย ผมบอกกับ
ท?านท้ังหลายว?า ผมต้ังใจทําตรงนี้ แล<วไม?ได<หวังเลยว?าคิดจะอยู?การเมือง
เทศบาลยาวก่ีสิบปJ ชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้น สิ่งไหนท่ีมันเปIนประโยชน� 
สิ่งไหนท่ีผมคิดว?าช?วยเหลือประชาชนได< ผมยินดีครับ ยอมให<กับบุคคลท่ี
เข<าใจผิดต?อว?าผม ยอมให<บุคคลท่ีแกล<งทําไม?เข<าใจต?อว?าผม ยอมให<ผู<ท่ี
เข<าใจแล<วทําให<ไม?เข<าใจมากข้ึน ๆ เพ่ือการเมืองในบางครั้งว?าผม ผมยอม
นะครับท?านประธาน นี้คือสิ่งท่ีผมบอกว?าเราจะต<องช?วยกัน ถ<าโครงการนี้
เกิดความสําเร็จ โครงการท่ี 2 นั้น ก็คือถังน้ําใส ท่ีผมจะต<องทําเผื่อไว<ท่ี 
โรงกรองทวดทอง แล<วก็ท่ีชลประทาน 3 ขวา จะได<ช?วยมาไว<ท่ีโรงกรอง
ทวดทอง ในส?วนท่ีจะต<องหางบประมาณส?วนอ่ืนมาเปลี่ยนท?อในเขต
เทศบาลท่ีทําให<เกิดน้ําแดง ดังท่ีท?อแตก แล<วก็น้ําเกิดจากท?อแตกนี้แหละ
ครับเข<าไป แล<วเราต<องไปถ?ายต<องไปเป\ดท?อระบายน้ําแดงออกไป น้ําจึงจะ
ดีครับ แต?แตกทุกวัน แต?ไม?เปIนไรครับคิดอยู?ครับ หาหนทางปZญหามา
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ปZญญามี ค?อยเปIนค?อยไปครับ เราไม?ได<มีเงินฟุDมเฟ}zอยขนาดนี้ วันนี้ประปา
เปIนหนี้เปIนสินเขาเท?าไร ผอ.สํานักการคลัง พ่ีแอXดรู<ดีครับ เพราะเราไม?ได<
ปรับปรุงราคาค?าน้ําประปามาหลายสิบปJแล<ว แต?จะปรับปรุงได< ทางประปา
เสนอมา แต?ผมก็บอกขอให<น้ํามันสมบูรณ�ก?อน ให<น้ํามันพอก?อน ถ<าน้ําไม?
พออย?างพ่ึง เด๋ียวประชาชนจะเดือดร<อนหนักเข<าไปอีก นี้คือผม ท?าน
ประธานท่ีเคารพครับ บางส?วนท่ีผมได<ชี้แจงไปนะครับ แล<วถ<าถามเด๋ียวก็จะ
ตอบอีกครับ ไว<เพียงแค?นี้ก?อนครับ สวัสดีครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณครับท?านนายก ท?านก็ได<อภิปราย และตอบปZญหาท?าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได<เข<าใจนะครับ  มีใครจะอภิปรายอีกม้ัยครับ ปZญหาน้ํานี้จริง ๆ 

แล<วผมเห็นต้ังแต? พ.ศ.2528 นะครับ เล?าคร?าว ๆ น้ําท่ีนครไม?เคยไหลชั้น 
2 ต้ังแต?ผมเปIน สท. มา ผมก็ติงท?านนายกคนเก?าอยู?เรื่อย แต?เม่ือก?อน
บ<านเรือนน<อยจริง ๆ มีปZญหาแต?ว?าท?านนายกก็ไม?ต<องน<อยใจ ท?าน สท.
อภิปรายเขากลัวว?าชลประทานให<น้ําเราจริงหรือเปล?า เกิดทะเลาะกับ
เกษตรกรจะทํายังไง ปZญหาท่ี สท.เขาอภิปรายนะครับ เขาเปIนห?วง เขาเปIน
ห?วงเงินนะครับ ถ<าได<จริงเขาก็ไม?ขัด มีผู<ใดอภิปรายอีกม้ัยครับ เชิญท?าน
ประสิทธิ์ ครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านนายกเทศมนตรี ท?าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู<บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท?าน ผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ครับ ญัตตินี้ผมเข<าใจ
เจตนาของท?านผู<บริหาร ผมนั่งฟZงอย?างต้ังใจของผู<อภิปรายทุกท?าน ด<วย
การมีสติสัมปชัญญะ รอบคอบไตร?ตรอง ฉะนั้น ข<อคําถามต?าง ๆ ของเพ่ือน
สมาชิกท่ีถามไป ผมไม?อภิปรายในเรื่องนี้นะครับ เพราะผมไม?ได<เชี่ยวชาญ
เรื่องน้ํา ผมอยากฟZงคําตอบทุกประเด็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจว?าผมจะ
คิดยังไงกับญัตตินี้ ถามทุกประเด็นท่ีผมฟZง ๆ ดูของทุกท?านนะครับ ผม
อยากฟZงคําตอบครับท?าน ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านถามก่ีประเด็นครับ ท?านรองประธานครับ ท?านอยากให<ท?าน 
ประธานสภาเทศบาล  นายกสั่งให<ใครมาตอบม้ัย 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพครับ เม่ือสักครูท?านนายกก็ได< 
รองประธานสภาเทศบาล บอกแล<วว?า จะให<คุณสัญชาย กับ คุณดิเรกฤทธิ์ มาตอบข<อซักถามของผม

ครับท?านประธานครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท้ัง 2 ท?านช?วยตอบข<อกังขาหน?อยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน$  ครับเรียนท?านประธานสภา ท?านสมาชิกสภาเทศบาล ท?านคณะ 
ผอ.ส4วนช4างสุขาภิบาล  ผู<บริหาร ผมดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน� ผู<อํานวยการส?วนช?างสุขาภิบาล  
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 เทศบาลนครหาดใหญ? ช?วยราชการ สํานักประปา นะครับ ก็มาช?วยราชการ
เม่ือต<นเดือนมิถุนา นะครับ ซ่ึงก็หลังจากเกิดเหตุการณ�วิกฤตแล<วนะครับ ก็
หลังจากท่ีมาท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ ก็ดูว?าระบบผลิต
น้ําประปา ของนครศรีธรรมราช มีอยู? 2 จุดนะครับ จุดแรกก็คือทวดทอง
นะครับ จุดท่ี 2 ประตูชัย ท่ีนี้เม่ือรู<ว?าระบบผลิตน้ําประปามี 2 จุด ดูจุด
ทวดทองก?อนนะครับ ดูถึงความม่ันคงนะครับ ว?าแหล?งน้ําดิบท่ีจะนํามาผลิต
ให<กับทวดทอง ซ่ึงระบบผลิตทวดทอง สามารถท่ีจะจ?ายน้ําให<เขต 3 เขต 4  
นะครับ ดูถึงความม่ันคงว?า แหล?งน้ําดิบจากนาทราย จากวังก<องนะครับ 
จากสถานีสูบท?าใหญ?นะครับ ตรงจุดนี้ แหล?งน้ําดิบเพียงพอนะครับ ท่ีนี้ก็ไป
ดูโรงผลิตประตูชัย นะครับ โรงผลิตน้ําประปาประตูชัย ซ่ึงจ?ายให<กับเขต 1 
เขต 2 นะครับ แหล?งน้ําดิบมาจากคลองปDาเหล<าหรือว?าตรงหัวท?านะครับ 
ซ่ึงอาศัยน้ําตามลําคลองสายหลัก คือคลองท?าดีอย?างเดียวนะครับ ไม?มี
แหล?งน้ําดิบมาเติมนะครับ เพราะฉะนั้นถ<าเราจะคิดว?าเราจะดึงน้ําจากทวด
ทองนะครับ ไปเสริมตรงประตูชัย ปZญหาท่ีจะเกิด เขต 3 เขต 4  
ก็อาจจะขาดน้ํา เหมือนกับเขต 1 เขต 2 นะครับ ประเด็นดังกล?าว ขณะนี้ 
ยังไม?มีความจําเปIนท่ีจะต<องดึงน้ําจากทวดทองไปประตูชัยก?อนนะครับ 
เพราะจุดวิกฤตคือเขต 1 เขต 2 เพราะฉะนั้น ก็ต<องไปหาแหล?งน้ํา แหล?ง
น้ําดิบนะครับ ว?ามีท่ีไหนบ<างท่ีจะดึงเข<าสู?ประตูชัยได<นะครับ ผมไปดูถึง
คลองการะเกดนะครับ ว?าสามารถจะดึงกลับมาสู?ประตูชัยได<หรือไม?นะครับ 
ซ่ึงระยะทางท้ังหมด 40 กว?ากิโลนะครับ ถ<าสมมติว?าดึงจากคลองการะเกด
ความม่ันคงของประตูชัยชัดเจนแน?นอนนะครับ ไม?ขาดน้ําแน?นะครับ  
แต?ระยะทางท่ีจะเดินท?อมันยาวเกินไปนะครับ ผ?านหลายพ้ืนท่ีก็คงเปIนไป
ได<ยากนะครับ ก็เลยปรึกษากันกับทางน<องสัญชายว?าในลําคลองท?าดี 
นะครับ ลําน้ําสายหลักมันมาจากหมู?บ<านคีรีวงนะครับ ซ่ึงก็เคยทราบข?าวว?า
การประปาภูมิภาค ก็สนใจท่ีจะดึงน้ําจากคลองท?าดีเหมือนกันนะครับ ก็เลย
ประสานกับทางชลประทานดูว?ามันมีฝายทดน้ําบ<างหรือเปล?า ในพ้ืนท่ีของ
คลองท?าดีนะครับ ก็ปรากฏว?าน<องสัญชายได<ชวนไปพูดกับทางชลประทาน
นะครับ ว?าเขามีฝายทดน้ําอยู?คือฝายท?าดีนะครับ แต?เขามีความจําเปIน 
นะครับ ในการท่ีอนุญาตให<เทศบาลใช<น้ําตรงบริเวณหน<าฝายท?าดีได< 
นะครับ จากระดับสันฝายท่ีสูง 3 เมตร สามารถท่ีจะสูบได<นะครับ คือ ลด
จากระดับสันฝายท่ีสูง 3 เมตรนะครับ ลดลงไปได< 2 เมตร ต<องเหลือน้ํา
คลองอยู?นะครับ ต<องไม?น<อยกว?า 1 เมตร เพ่ือท่ีจะต<องรักษาระบบนิเวศน�
ตามหนังสือชลประทานท่ีแจ<งกลับมานะครับ ซ่ึงตรงจุดนี้นะครับ ผมก็เลย
สอบถามทางชลประทานนะครับรวมกับน<องสัญชายนะครับ ในลักษณะ
เหตุการณ�ท่ีมันผ?านมา ท่ีมันเกิดการขาดแคลนน้ําข้ึน ในแต?ละวัน ต้ังแต?มี
นา เมษา พฤษภา ท่ีผ?านมา ทางโครงการชลประทานท?าดี ได<เป\ดประตู
ระบายทรายระบายน้ําแบบไหนอย?างไรนะครับ ซ่ึงวันนั้นทางพ่ีชเนธนะครับ 
ได<ให<ข<อมูลนะครับ ซ่ึงอาจจะน<อยกว?าหนังสือท่ีเขายืนยันมานะครับ เขา
ยืนยันมาว?า เขาระบายวันละ 90,000 คิวนะครับ 90,000 ลูกบาศก�
เมตรต?อวัน นะครับ หมายความว?า 90,000 ลูกบาศก�เมตรต?อวัน ท่ีเขา



๗๙ 

 

เป\ดประตูระบายทรายยกบาน 5 เซนติเมตร ระบายน้ํา 90,000 คิวต?อวัน 
ระยะเวลา ท่ี เขาระบายน้ํ า  ผมถามว?าระบาย 90,000 คิวต?อวัน  
ใช<ระยะเวลาในการระบายก่ีวันถึงจะลดระดับน้ําจาก 3 เมตร เหลือ  
1 เมตร นะครับ เขาใช<ระยะเวลาในการระบาย 30 วัน เด๋ียวน<องสัญชาย
จะเอาหลักฐานให<ดูนะครับ 30 วันเราตีกลับนะครับ ว?าถ<าวันละ 90,000 
ลูกบาศก�เมตรต?อวันนะครับ ถ<าสมมติว?า 30 วัน เราเอา 30 คูณเข<าไปก็
คือ 2,700,000 นะครับ ตัวกลม ๆ นะครับ 2,700,000 ก็แสดงความ
เรามีแหล?งน้ําดิบท่ีสามารถจะส?งเข<าสู?ประตูชัยได<นะครับ 2,700,000 
ลูกบาศก�เมตร นะครับ เพราะฉะนั้น 2,700,000 ลูกบาศก�เมตร ระบบ
ท?อท่ีดีไซด�ออกแบบนะครับ 315 มิลลิเมตร นะครับ ท?อ 12 นิ้ว เราอัด
เต็มประสิทธิภาพ ท?านสมาชิกบางท?านก็บอกไว<แล<วนะครับ ว?าวันละหม่ืน
นะครับ เราเอา 2,700,000 เปIนตัวต้ังเอา 10,000 หารนะครับ เปIน 
270 วัน นะครับ ตรงนี้หมายความน้ํา เหตุการณ�ท่ีผ?านมานะครับ ปJ 59  
ท่ีเกิดเหตุการณ�ว?าเขาระบายวันละ 98,000 นะครับ บางท?านอาจคิดว?า
เปIนตัวเลขจริงหรือเปล?านะครับ ซ่ึงทางน<องสัญชายได<ขอข<อมูลมา เพราะ
เราเปIนห?วงเปIนกังวลเรื่องนี้นะครับ ว?าเม่ือเราเดินท?อแล<วเราจะมีน้ํา
สามารถท่ีจะส?งเข<าประตูชัยหรือไม?นะครับ บางท?านบอกว?าถ<าคุณมีน้ําต้ัง 
2,700,000 ทําไมคุณไม?เอาวันละ 28,000 ล?ะครับ คือถ<าเม่ือไรเราดึง
น้ํา 28,000 ต?อวันเข<าสู?ประตูชัย ซ่ึงเต็มกําลังการผลิตของสถานีประตูชัย
นะครับ ชุมชนท<ายน้ํานะครับ ก็จะขาดน้ํา ซ่ึงผมบอกว?าตรงจุดนี้เราต<อง
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันนะครับ 98,000 เราดึงออกวันละ 10,000  
ก็จะเหลือประมาณ 80,000 ท่ีให<กับชุมชนท<ายน้ําท่ีเขาสร<างฝายมีชีวิต 
ไว<นะครับ ซ่ึงตรงจุดนี้ถือว?าเราไม?ได<ไปสร<างผลกระทบให<กับชุมชนท<ายน้ํา
แต?อย?างใดนะครับ หมายความว?าเขาก็สามารถท่ีจะเป\ดประตูระบายทราย 
5 เซนติเมตร ปล?อยให<น้ําไหลตามปกติเราก็จะสูบตรงหน<าฝายในอัตรา
ชั่วโมงละ 400 คิวนะครับ ซ่ึงตรงจุดนี้ก็จะสอดรับกับอัตราน้ําซึมน้ําซับซ่ึง
จะเกิดข้ึนในลําคลองท?าดีอยู?แล<วนะครับ ซ่ึงตัวเลข 2,700,000 ตัวนี้  
ก็คงจะเปIนตัวเลขท่ีสามารถยืนยันได<นะครับ น<องสัญชายต?อครับ 

 
นายสัญชาย  ชาตรีทัพ   ครับ เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ผมสัญชาย  ชาตรีทัพ  
นักบริหารงานท่ัวไป นะครับ ในฐานะช?วยราชการฝDายบริหารท่ัวไป ประปานะครับ สําหรับ

โครงการนี้ท่ีมานี้ มันไม?ได<เกิดจากเทศบาลเอง เพียงฝายเดียวเกิดจากช?วง
วิกฤตมหาราชท่ีผ?านมา ซ่ึงผมได<ไปทํางานร?วมกับชลประทาน ปEองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับ เราได<มีการพูดคุยกันว?า ถ<าเปIนอย?างนี้ 
หาบ?อน้ําท่ีไหนก็ลําบาก และบ?อน้ํามันก็คือบ?อ สูบมันก็มีวันหมด มีตาน้ํา 
ตาน้ําก็เกิดมาไม?ทัน ชลประทานก็เลยช?วย เราก็มีความคิดไป แล<วเราก็ถาม
ชลประทาน ชลประทานเขาก็บอกว?าใช<สถานท่ีเขาได< เพราะถ<ามาตาม
คลองย?อมมีปZญหากับ บ<านชาวบ<าน และระยะทาง 25 กิโลเมตร แต?มา
ทางคลองชลประทาน 13 กิโล งบหายไปแล<ว 50% เราคิดถึงความ
ประหยัด คุ<มค?า ตามนโยบายของท?านนายกนะครับ อันนี้คือข<อแรก คือเรา



๘๐ 

 

ไม?ได<ทําเพียงฝDายเดียว เขาทํามาหลายฝDาย เปIนท่ีมาของเอกสารตัวนี้ ท่ี
ได<มาจากชลประทาน เพราะถ<าเราไม?ได<ไปขอเขาก?อน เขาก็ไม?ตอบมา
หรอกครับ ตามข<อท่ี 1 กับข<อท่ี 4 สัมพันธ�กันเห็นม้ัยครับ ปริมาณน้ําท่ีไหล
ผ?านกับปริมาณน้ําฝน จะสังเกตได<ว?า 3 ปJท่ีผ?านมาท่ีมันได<เกิดแล<งจัด 3 ปJ 
ย<อนหลัง ปJ 57   139 ล<าน จากท่ีค?าเฉลี่ย จะต<องผ?านฝายท?าดี 213 
เห็นม้ัยครับ ปJ 57 น้ําขาด 48 วัน ครับ ประตูชัยขาดน้ํา 48 วัน ปJ 58  
59 ท?านนายกมอบให<ผมกับประปา ท้ังท?านรองวิชัยศักด์ิ ไปคุยไชยมนตรี 
น้ําขาดเหลือ 30 วัน ในปJ 58 กับปJ 59 เพราะฝายช?วยชีวิตได<ส?วนหนึ่ง 
แต?พอมันหน<าแล<งปJ 59 ท่ีผ?านมา ฝนไม?ตกต้ังแต?ตรุษจีนนะครับ จําได<ม้ัย
ครับ จัดงานตรุษจีน ฝนตกหนัก มาตกอีกทีหนึ่งพฤษภา นะครับ สงกรานต�
ไม?ตก ทุกปJสงกรานต�ฝนตกหนัก เปIนระดับ 100 มิล 3 เดือนนะครับ 
เพราะฉะนั้นเทศบาลไม?ได<แกล<งครับ น้ํามันไม?มีจริง ๆ นาทรายท่ีใครบอก
ว?าไม?คุ<มใช<ไปแล<ว 200,000 คิว นะครับ วันท่ี 15 – 30 สูบวันละ 10 
ชั่วโมง 5,000 คิว คูณ 15 เข<าไป 75,000 แล<ว วันท่ี 1 – 13 วันละ 
10,000 – 12,000 เกือบ 130,000 แล<ว รวม 200,000 คิว ซ่ึงเดิม
ท่ีเราก็ประมาณการไว<แล<วครับว?า 200,000 – 300,000 แต?เดิมเราจะ
ใช<วันละ 10 ชั่วโมงนะครับ แต?ตอนนั้นสภาก็อาจจะบอกว?าทําไมไม?สูบให<
เต็มท่ี เปIนยังไงครับสูบเต็มท่ี ผมไม?ได<ว?านะครับ เกิดการทดลอง สูบกันให<
เห็นแล<ว เพราะฉะนั้น น้ําตรงนั้นใช<สําหรับวันละ 5,000 คิวได<ท้ังหมด
ประมาณ 40 – 45 วัน ครับ นาทราย นะครับ วังก<องสูบเต็มท่ีแล<วครับ 
ต้ังแต?สงกรานต�ด<วยซํ้า วันแรกท่ีเริ่มขาดก็คือประมาณวันท่ี 16 ท่ีท?าดีเริ่ม
ปล?อยน้ําตํ่ากว?าสันฝาย และปล?อยมานะครับ ต้ังแต?สงกรานต�ก็เลยยาวเลย
ครับ 10 ชั่วโมงม้ัง 24 ชั่วโมงม้ัง เพราะฉะนั้น ทวดทองไม?ได<มีเสถียรภาพ
ท่ีจะมาช?วยประตูชัยโดยผ?านท?อ GRP เพราะตัวเองเวลาหน<าแล<งยังเอา
ตัวเองไม?รอดเลยนะครับ ยังต<องพ่ึงนาทราย วังก<องและล?าสุดก็ต<องสันยูง 
เพราะเกิดกรณีนาทรายวันนั้น เม่ือเราไม?ได<สูบ อีกวันหนึ่งน้ําหายไปเลย
ครับ 10,000 คิว เกิดวิกฤตมหาราช ทันที ในวันเสาร�อาทิตย� 14 และ 
15 ต<องเลื่อนเคสผ?าตัด เรามาต?อสันยูงกว?าจะต?อเสร็จนะครับ ก็มาทันใน
อีกวันหนึ่งเพ่ือให<เขาได<เคสผ?าตัดใหญ? ๆ ก็คือสมองนะครับ เราทํางานกัน
ตลอดเวลานะครับ แต?เราไม?ได<มีเวลาไปอธิบายอะไรมาก เพราะช?วงนั้นเรา
ต<องเอาวิกฤตให<ผ?านก?อน เพราะฉะนั้น จึงเห็นว?าเราไม?ได<ทํางานแยกส?วน
ทวดทอง เราได<สํารองไว< 1. ท?าใหญ? 2. วังก<อง สันยูง นาทราย เพ่ือให<ถึง
เวลาหน<าแล<ง ตัวนี้ไม?กระทบ เขต 3 เขต 4 ก็ไม?ได<ต<องขยายปZญหา ปZญหา
ภัยแล<ง ไม?ต<องขยายลุกลามไป ให<มันนิ่งเอาไว< ท่ีประมาณ 25,000 
ลูกบาศก�เมตร ข้ึนไป นะครับ แต?ละท่ี 2 แห?ง ต<อง 25,000 ข้ึนไปนะครับ 
ถึงจะเปIนปกติ โดยเฉพาะทวดทองควรจะเปIน 26,000 - 27,000 ด<วย
ซํ้า 26,000 – 27,000 ถือว?าปกติ ประตูชัยต<อง 25,000 เปIนอย?างตํ่า 
ท่ีนี้พอเกิดวิกฤตภัยแล<ง ชลประทานเริ่มปล?อยน้ํานะครับ ท่ีเสมอสันฝาย
และเริ่มเป\ดประตูระบายทรายต้ังแต?วันท่ี 16 เมษา นะครับ ท?านพ่ีชเนธ 
ประสานกัน ใกล<ชิดกับผม ถ?ายรูปมาให<ดู ผ?านไลท�วีดีโอเรียบร<อยว?าเป\ดน้ํา
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แล<ว 5 เซนติเมตร นะครับ เป\ด 5 เซนติเมตร อย?างท่ีเอกสารยืนยันมา ข<อ 
2 มันสมมติฐาน สมมตินะครับ ต้ังสมมติว?ามันไม?มีน้ําเติมเลย ผมว?าถ<า
คลองท?าดีไม?มีน้ําเติมเลย ไม?ต<องใช<อะไรแล<วละครับ เพราะว?ามันเปIนคลอง 
มันต<องมีน้ํามาเติมนะครับ แต?ความจริงมันอยู? ท่ีข<อ 3 เขาปล?อยน้ํา 
ต้ังแต?วันท่ี 16 เมษาจนมาถึงวันท่ี 21 พฤษภา 16 เมษา ถึง 16 พฤษภา 
เขาปล?อยวันละ 5 เซนติเมตร ก็คือ 103,000 ต?อวันนะครับ น้ํามาถึงเรา
เฉลี่ยตลอดเวลาท่ีมันขาดน<อยขาดมาก ผมต<องเจรจากับฝายบ<างอะไรบ<าง
เวลาน้ํามันผ?านฝายก็ไปประสานกับชาวบ<านเรามีสัมพันธ�ท่ีดีตลอดกับ
ชาวบ<าน เพราะฉะนั้น เรื่องจะมีปZญหากับชาวบ<านไม?ต<องห?วงนะครับ ทาง
ท?านนายกมีนโยบายให< มีสัมพันธ� กับชาวบ<านตลอดแนวน้ํานะครับ 
เพราะฉะนั้น เราไม?ทะเลาะกับใคร นั้นคือข<อดีข<อหนึ่งนะครับ น้ําลงมาถึง
เราประมาณ 15,000 – 17,000 นั้นแหละครับ วันท่ีน<อยสุดเหลือแค? 
9,000 ท่ีประตูชัย นะครับ เหลือแค? 9,000 นะครับ จาก 25,000 มัน
หายไป 15,000 ปกติเฉลี่ยตลอด 36 วัน มันขาดอยู?ท่ีประมาณ 8,000 
– 10,000 นะครับ เพราะฉะนั้น ตรงนี้เขาเป\ดมา 5 เซนติเมตร เขามา
ช?วยเป\ด 10 เซนติเมตร ตอนท่ีเกิดวิกฤตมหาราช ช?วงประมาณวันท่ี 15 – 
16 พฤษภา เขาก็อนุมัติท?านผู<ว?า ท?านนายกโทรไปท่ีผู<ว?า ว?าช?วยเป\ดเพ่ิม
หน?อย เป\ดไปเปIน 10 เซนติเมตร มันก็คือ 206,000 แต?ถามว?าน้ําท่ีเป\ด
จาก 100,000 แล<วมาเพ่ิมมาเปIน 206,000 ได<เพ่ิมอีกเท?าไร สถิติเรามี
หมดครับ เราเก็บสถิติทุกวัน ได<มาเพ่ิมแค?อีก 1,000 เปIนท่ีมาของความคิด
ว?า 100,000 นั้น ต?อไปคุณไม?ต<องเป\ดเพ่ิมแล<ว เดินท?อดีกว?า แทนท่ีคุณ
ต<องปล?อยน้ํา 100,000  แสนแรกได<มา 15,000  แสนหลังได<มาพัน
เดียว เพราะอะไรครับ เพราะว?ามีการดักระหว?างทาง ผมต<องไปเจรจากับ
ทางท่ีวัดฝายวัดพระเขียน เกิดอะไรข้ึนครับ ประชุมกันไปอย?างหนึ่งมา
ปฏิบัติไม?ตรงกัน ผู<ท่ีมีหน<าท่ีหาน้ําเหมือนเรานี้แหละ ท่ีเปIนรัฐวิสาหกิจก็
ตอบว?าประปาภูมิภาคแหละครับ เขาก็มาดักท่ีพระเขียน เพราะเขาเองก็
ขาดน้ําเช?นกัน แต?เขาใช<ประมาณว?าใช<เครือข?ายก็คือไร?มัน แถวตรงแถว
มะม?วงขาว เพ่ือดึงน้ําจากพระเขียนออกไป เพราะว?าบ?อมะม?วงขาวเขาเช?า
ไว<เพราะว?าไว<รองรับปริมาณน้ําท่ีใช<ท่ีเซ็นทรัล เราก็ต<องไปเจรจาท?านปลัดก็
อนุเคราะห�เครื่องสูบน้ํามันเพ่ือให<ชาวไร?มัน ไม?เดือดร<อนมีน้ําใช< เขาจะได<ไม?
ต<องป\ดฝายตายครับ น้ําไม?ลงมาท<ายน้ําเลยครับ เพราะว?าเขาก็ต<องแบ?งน้ํา
จากท?าดีไป เห็นม้ัยครับว?าการปล?อยน้ําเราไม?สามารถท่ีจะควบคุมปZจจัย
ภายนอกได<เลยนะครับ พอไปเจราจาจบ นั้นแหละครับถึงจะได<น้ําลงมา 
สรุปว?าแสนหลังชลประทานกับทางพ่ีดิเรกฤทธิ์ แล<วผม 5 เซนติเมตร เราก็
ปล?อยมาตามปกติ ซ่ึงชาวบ<านเขาไม?ได<เดือดร<อนอะไร เขามีน้ํามาตามปกติ 
เหมือนกับปกติปZจจุบัน ท<ายน้ําก็ไม?มีปZญหา อีกอย?างหนึ่งมันป\ดไม?ได<อยู?
แล< ว  เพราะคน ท่ีท< าย คือใคร  นึ กออกใช? ม้ั ยครับ  หั วท? าครับ  ป\ ด  
5 เซนติเมตร แล<วหัวท?าท่ีเหลือจะไปอยู?ท่ีไหนครับ มันก็ขาดอีกแหละครับ 
ถูกม้ัยครับ เพราะฉะนั้น 5 เซนติเมตร ยังปล?อย แต? 5 เซนติเมตรท่ีมี
ความคิดท่ีว?าจะปล?อยเพ่ิมในอนาคต ใช<วิธีการไม?เป\ดเพ่ิมเพ่ือไม?ให<น้ําหน<า
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ฝายสูญเสียไปอย?างรวดเร็ว ได<เปIนการจัดการท่ีเกิดประโยชน�สูงสุด ส?งมา
ตามท?อ เขาก็สมมติฐานท่ีเปIนท่ีมาของหม่ืนหนึ่งนะครับ เขามาสมมติฐาน 
ตามสมมติฐานว?ามีแค? 200,000 เขาก็เลยบอกอย?างนี้ วิกฤตจริง ๆ 
ประมาณ 20-30 วัน จาก 200,000 เอา 10,000 ไปแล<วกัน  
ชลประทานท?าดีก็เลยอนุเคราะห�ตัวเลขท่ีประมาณข้ันตํ่า  10,000  
นะครับ มากกว?าได<นะครับ มากกว?าได<แต?เขาต<องมาดูการจัดการของ
น้ําหน<าฝายตีว?าน้ําข<างบนเติมมาเยอะแค?ไหน นั้นคือตัวเลข 10,000 นั้น
คือตัวเลขเฉลี่ยนะครับ เพราะฉะนั้น ก็ในประเด็นนี้ก็คงจะทราบพอสมควร
แล<ว ท่ีนี้มาถามว?าผลกระทบมันจะกระทบกับชาวบ<านแล<วถึงขนาด
ชาวบ<านจะมาเจาะท?อม้ัย ท่ีมาของการใช<น้ําท?าดี เขามีคณะกรรมการลุ?ม
น้ําท?าดี เรียกว?า JMC ซ่ึงท?านนายกมอบให<ผมไปประชุมย<อนหลังมา 3-4 
ปJแล<ว เขามีความสามัคคีความเข<าใจ ถึงเวลานโยบายของรัฐบาลก็คือภาค
เกษตรท่ีต<องช?วยเพ่ืออุปโภคบริโภคก?อน ทุกครั้งท่ีไปประชุมจะขอร<องว?าถ<า
ล?างเขต 1 มีมหาราช มีสถานศึกษาต?าง ๆ ในช?วงเดือนกุมภา เขาจะประชุม
ก?อนว?าปJนี้แนวโน<มเปIนยังไง พอหน<าแล<งตํ่ากว?าฝายท่ีประชุมท้ังต<นน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา ซ่ึงมีท้ังคนในพ้ืนท่ี อบต.ต?าง ๆ นะครับ ท่ีเปIนกรรมการ
ร?วมกันหมด เขาจะยอมรับท่ีจะหยุดส?งเข<าภาคการเกษตรตามคลองส?งน้ํา
ชลประทาน โดยใช<วิธีการให<ปล?อยทางคลองท?าดีมาท<ายน้ํามาถึงประปา
ประตูชัย แต?การปล?อยท่ีผ?านก็เห็นแล<วว?า หน<าแล<งมันปล?อยมา 100,000 
เหลือเราแค? 15,000 คือหายไปร<อยละ 85 พอจะปล?อยแสนท่ี 2 ได<มา
อีก 1,000 ไม?คุ<ม เพราะฉะนั้น นี้คือเปIนวิธีการท่ีแก<ปZญหาโดยตรงท่ีสุด 
คือ แม?ไม?มีนมให<ลูกกิน ก็ต<องชงนมให<เขากิน อันนี้ผมว?าเปIนสิ่งท่ีชัดเจน
ท่ีสุดครับ นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณมากท?านสัญชาย ท?านวิฑูรย� ก?อนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ขออนุญาตถามต?อนิดหนึ่งครับ ท่ีเราไปเจรจากับกรมชลประทาน  
เลขานุการสภาเทศบาล หรือใครต?อใครก็ตาม เรามีการทํา MOU เปIนหนังสือไว<ชัดเจนม้ัย ว?าเราได<

ใช<ก่ีปJก่ีเดือนอะไรอย?างนี้แหละครับ หรือว?าคุยแต?ด<วยวาจา  
 
นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  ท่ีไปคุยนี่ท?านผู<อํานวยการ และก็ท?านหัวหน<าฝDายจัดสรรน้ํา 
นักบริหารงานท่ัวไป นะครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๘๓ 

 

นายสัญชาย  ชาตรีทัพ   ถึงไม?มี MOU ไม?มีอะไรเพราะว?าเราต<องผ?านสภาก?อน นั้นข้ันตอน 
นักบริหารงานท่ัวไป  ต?อไป แต?เขายืนยันแล<วครับว?า เขาให<ตลอด 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   คือผมมองว?าข<าราชการเขาจะมีการโยกย<ายนะครับ เผื่อท?านใหม?  
เลขานุการสภาเทศบาล  ต?อไปมาอาจจะมีแนวคิดอีกแนวหนึ่งนะครับ ผมเปIนห?วงเท?านั้นแหละครับ 
 
นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  นี้ท?าน ผอ.ท่ีมานี้ เพ่ิงย<ายมาไม?ก่ีวันนะครับ ก็คือเพ่ิงมาแล<วก็ 
นักบริหารงานท่ัวไป ท?านหัวหน<าฝDายจัดสรรนั้น ก็ยังอยู?ในวาระอีกอย?างน<อย 4 ปJ และการเซ็น

สัญญาแล<วเราจะต<องผูกมัดระยะยาวเนื่องจากว?าเปIนข<อเดือดร<อนระยะ
ยาว เพราะฉะนั้น ตรงนี้ขอรับประกันว?า ไม?ต<องห?วงเรื่องของการใช<น้ําตรง
นี้ เพราะว?าเขาได<แจ<งรายละเอียดมาแล<วด<วยว?า เขาต<องไปประกาศมาตรา 
5 มาตรา 8 ให< เขายินดีสนับสนุน เพราะฉะนั้น ตรงนี้เราโชคดีได<รับความ
สนับสนุนร?วมมือจากองค�กรท่ีทํางานเปIนพันธมิตรท่ีดีด<วยมาโดยตลอด 
ขอบคุณครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  คือถ<าเราไม?ทําให<รอบด<านผมก็กลัวครับ ทุกครั้งท่ีเราขอเสนอญัตติ  
เลขานุการสภาเทศบาล เข<ามาในสภา มันไม?มีปZญหาอะไรเลยสักครั้งเดียวนะครับ แต?หลังจากใช<ไป

สักระยะหนึ่งมันก็เกิดปZญหาตามมาบ?อย ๆ ทําให<เรารู<สึกว?า เปIนยังไงกันแน? 
เราความจริงเรื่องน้ําประปานี้นะครับ อยากให<ดีท่ีสุดนะครับ อยากได<
สนับสนุนทุกเรื่อง เท?าท่ีผ?านมา ญัตตินายกเรื่องน้ําประปารวมครั้งนี้  
47ล<าน ร<อยกว?าล<านแล<วนะครับ ท้ังหมดนะครับ ต้ังแต?ท่ีเราเข<ามารับ
ตําแหน?งนะครับ ผมจดบันทึกเรคคอร�คไว<ท้ังหมดนะครับ และบางญัตติ
ท?านก็เอาเข<าสภามา 3 ครั้ง ถอนออกท้ัง 3 ท้ัง โครงการต?าง ๆ ผมก็ไม?
เข<าใจท?านจะมีแนวคิดอ่ืนดีกว?าหรือเปล?า ผมเองพยายามจดบันทึกในทุก
เรื่อง แม<แต?ว? า เทศบาลเรายุคเรา ซ้ือรถ ก่ี คัน ซ้ือแอร� ก่ี ร<อยเครื่อง 
คอมพิวเตอร�ก่ีร<อยเครื่อง ผมมีข<อมูลหมดเลยครับ ท้ัง 4–6 ปJ ของเรา ท่ีนี้
ผมพูดด<วยความเปIนห?วงในฐานะตัวแทนประชาชน กับท?านนายกหรือท?าน
ผู<บริหาร ในส?วนตัวผมเครารพนับถืออย?างยิ่ง ท?านมีพระคุณกับทุก ๆ คน
แหละครับ ผมเข<าใจ แต?บางครั้งเราท<วงติงกันเพ่ือกันนะครับ ยุคนี้แหละ 
ยุคต้ังแต?ประชามติผ?านนะครับ ขนาดผู< ใหญ?พูดคุกเข?าในท่ีประชุม
นายอําเภอ 2 คน เด<งเลยครับ เอาง?าย ๆ ฉะนั้น เราก็เปIนห?วงในหลาย ๆ 
เรื่อง ผมเองอายุก็เยอะ 65 แล<ว ก็อยากอยู?บาย ๆ อยากเท่ียวงานเดือนสิบ
ข<างนอกอยู?ต?อเหมือนเดิมนะครับ ไม?อยากเสี่ยงชีวิตอะไรอีกแล<วนะครับ 
เรียนท?านประธานด<วยความเคารพครับ ผมด<วยความเปIนห?วงเท?านั้นแหละ
ครับ 

 
นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน$  ครับผมก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ขออนุญาต คือโครงการดังกล?าว 
ผอ.ส4วนช4างสุขาภิบาล นะครับ 
ช4วยราชการเทศบาลนครนครศรีฯ 
 



๘๔ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน$  ทางเทศบาลจะต<องยื่นขออนุญาตจากกรมชลประทานนะครับ  
ผอ.ส4วนช4างสุขาภิบาล พร<อมแบบแปลนแผนผังนะครับ แล<วก็ต<องแสดงรายการคํานวณด<วยใน 
ช4วยราชการเทศบาลนครนครศรีฯ การสูบน้ํ า  เนื่ องจากทางชลประทานเขาจะมีผู< เชี่ ยวชาญนะครับ 

ประสิทธิภาพมากเกินไปหรือเปล?า มีผลกระทบกับน้ําตรงหน<าฝายเขา
หรือไม?นะครับซ่ึงตรงจุดนี้ต<องนําเสนอถึงชลประทานครับผม ก็ต<องขอ
อนุญาตครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ค?อนข<างจะชัดเจน เชิญครับ เชิญวิฑูรย� หัสภาคย� 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ ขอบคุณนะครับ คุณดิเรกฤทธิ์ คุณสัญชาย เปIน

ข<อมูลท่ีสมบูรณ�แบบ ผมเองเชื่อเหลือเกินว?าเพ่ือนสมาชิกสนใจท่ีจะฟZงเรื่อง
นี้ แล<วเปIนคําตอบท่ีค?อนข<างจะเข<าใจง?ายนะครับ แล<วก็นอกเหนือไปจาก
นั้นผมอยากได<เอกสารเหล?านี้ เพ่ือให<เพ่ือนสมาชิกประกอบการตัดสินใจใน
การครั้งนี้นะครับ แล<วเพราะฉะนั้น ต<องขอบคุณกรมชลประทานอีกครั้ง
หนึ่ง นะครับ ผมเชื่อเหลือเกินว?าเปIนปZญหาระดับจังหวัด ถ<าชลประทานป\ด
คราวนี้ผมเชื่อเหลือเกินว?า เขาคงไม?แห?กันมาป\ดเทศบาล เขาคงแห?ไปป\ด
ชลประทานกันเองนะครับ ในอนาคต ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณมากท้ัง 2 ท?าน ขอบคุณมากครับ เชิญท?านสุภัค ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  ครับกราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเขต 3 ครับ ยังไงก็ต<อง

ขอบพระคุณนะครับ ท?านสัญชาย และท?านดิเรกฤทธิ์ นะครับ ท่ีมาชี้แจงให<
ข<อมูลนะครับ ก็ชัดเจนนะครับ ตัวเลขาท่ีท?านชี้แจงมานะครับ เราเข<าใจ
แล<วก็ฟZงง?าย ตัดสินในง?ายนะครับ ความคิดจริง ๆ แล<วผมพูดต้ังแต?ทีแรก
นะครับ ผมยังไม?ได<ฟZนธงว?าเห็นชอบหรือไม?เห็นชอบนะครับ อยากจะฟZง
จากคําอธิบายของผู<รับผิดชอบนะครับ ส?วนตัวเลขในหนังสือนี้นะครับ  
นะครับ เม่ือปรากฏตัวเลขข้ึนมาชัดเจน ยืนยันได<ว?า 2,700,000 OK ตรง
นี้หายห?วงครับ แต?ถ<ามองท่ีตรงนี้ว?ามี 200,000 แล<วกันระบายทราย 
100,000  5 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร นี้ 200,000 มันหมด 2 วัน
จริง ๆ นะครับ ตัวเลขน?าเปIนห?วงนะครับ เสียดายนะครับ โครงการ 
นาทรายนะครับ ถ<า 2 ท?านนี้เข<าไปสํารวจตรวจสอบเอง นะครับ ผมคิดว?า
คงไม?เกิดปZญหาตรงนี้ ยังไงก็ต<องขอขอบพระคุณนะครับ ขอบพระคุณครับ 

 



๘๕ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านสุภัค มาก มีท?านใดอภิปรายอีกม้ัยครับ เชิญท?านรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ประธานวิฑูรย� ครับ 
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพครับ ก?อนอ่ืนก็ต<อง 
รองประธานสภาเทศบาล ขอขอบพระคุณท่ีท?านดิเรกฤทธิ์ กับท?านสัญชาย ได<มาให<ข<อเท็จจริงในสิ่งท่ี

พวกเรากังวลใจอยู? ในสิ่งท่ีท?านได<พูดในวันนี้ก็จะบันทึกเอาไว<ในรายงาน
การประชุมเช?นเดียวกันกับท่ีมีการเสนอแหล?งน้ําบ?อนาทรายแต?ผมเชื่อว?า
ตามเอกสารของกรมชลประทาน ท่ีชลประทานฝายท?าดีท่ีมาให<ข<อเท็จจริง 
เอกสารฉบับนี้นั้น เราจะเก็บเอาไว< แล<วถ<ามันไม?เปIนอย?างนี้จริง เอกสาร
ฉบับนี้เราจะใช<ให<เปIนประโยชน�ในอนาคต ถือว?าท?านหลอกเทศบาลท?าน
หลอกนายกเทศมนตรี และก็หลอกสภาเราด<วย แต?ผมคิดว?าเอกสารของ
ทางราชการคงจะทํากันง?าย ๆ เหมือนกับเอกสารการศึกษาของมหิดล 
คงจะไม?ใช? เพราะฉะนั้นในเรื่องเหล?านี้ เราฟZงแล<วในวันนี้เปIนหนทางท่ีจะ
ทําให<การแก<ไขปZญหาวิกฤตภัยแล<ง  วิกฤตน้ําประปาเม่ือเกิดภัยแล<งข้ึน 
สามารถทําได<จริง มันก็น?าทดลอง แล<วก็ให<โอกาสกับฝDายบริหารในการไป
ทํางาน เม่ือมีคํายืนยันชัดเจนว?าน้ําทํามาปล?อยมาไม?เกิดผลกระทบกับพ่ี
น<องเกษตร แล<วก็มีการต<องไปทําหนังสือกับกรมชลประทานเพ่ือขออนุญาต 
ถ<ากรมชลประทานอนุมัติเราถึงจะสามารถใช<งบประมาณตัวนี้ได< ผมคิดว?า
เราก็มีความม่ันใจนะครับ แล<วก็ถ<าทําได<จริง มันก็จะคุ<มค?าตามท่ีบอกว?า
ท?านมีน้ําใช<อยู?ต<องใช<ให<ได<จํานวนก่ีวันก่ีคืนนะครับ บันทึกการประชุมจะ
เปIนสิ่งพิสูจน� แต?ผมก็คิดว?าในวันนี้  ท?านนายกเสนอญัตตินี้มา ก็ต<อง
ขอขอบคุณ แล<วก็ท?านเสนอมาในช?วงเวลานี้ เปIนช?วงเวลาท่ีถูกต<อง ไม?ใช?ไป
เสนอเอาตอนปJหน<า เพราะเรายังมีเวลาท่ีจะทํากันได<อีกเยอะนะครับ 
เพราะจะต<องมีข้ันตอนทางราชการอีกเยอะแยะ ท่ีจะต<องไปกระทํา เงิน
สะสมของเทศบาลถ<ามาทําให<เกิดประโยชน�กับพ่ีน<องประชาชน แล<วก็ทําให<
เกิดประโยชน�สูงสุดกับเทศบาลก็ดีกว?าเอาไปเก็บกินดอกเบ้ีย ผมเห็นด<วย
นะครับ เพราะฉะนั้น ผมบอกท?านนายกมาต้ังแต?ต<น ผมบอกว?าผมไม?ได<ต้ัง
ธงอะไรมาเลย เพียงแต?ผมต้ังข<อสังเกต ผมต<องมาทําหน<าท่ีถามแทนพ่ีน<อง
ประชาชน แล<วเม่ือท?านทําแล<วผมก็ต<องเข<าไปตรวจสอบว?าในสิ่งท่ีท?าน
เสนอญัตติในวันนี้กับสิ่งท่ีท?านทํานั้น มันบรรลุผลตามสิ่งท่ีท?านเสนอในวันนี้
หรือเปล?านั้นคือหน<าท่ีของพวกเราในวันนี้ เพราะฉะนั้น ในวันนี้ ผมก็คิดว?า
ทุก ๆ ท?านได<รับคําตอบท่ีชัดเจนพอสมควร ส?วนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เราก็ค?อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่ง มันเกินความคาดหมายท่ีเราจะพูดกันถึงวันนี้
ได< แต?ถ<าเราจะอนุมานในสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือเกิดข้ึนแล<ว แล<วเรา
มาต?อว?ากัน มันก็ไม?เกิดประโยชน� เพราะฉะนั้น การทํางานระหว?างฝDาย
บริหารกับทางฝDายสภา ผมบอกกับท?านนายกได<เลยว?า ท?านทําให<สิ่งท่ี
ถูกต<อง ท?านทําในสิ่งท่ีดีงาม พวกกระผมสนับสนุน พวกกระผมเห็นชอบ 
แต?ในสิ่งท่ีพวกเรายังไม?เห็นชัดเจน ยังมีสิ่งท่ียังต<องถาม มีสิ่งท่ีสงสัย เราก็
ต<องทักท<วง แล<วเราเห็นชอบให<ท?านไม?ได< วันนี้ถือว?าสอบผ?านครับ คําตอบ 



๘๖ 

 

 ท่ีได<รับ เราก็อยากจะทดลองแก<ไขปZญหาเรื่องน้ําประปาให<กับพ่ีน<องในเขต
เทศบาล ผมเห็นด<วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?านวิฑูรย� นะครับ เด๋ียวท?านอย?าลืมเรื่องแหล?งน้ําใหญ?  
ประธานสภาเทศบาล ต<องมีครับ ต<องทําท้ังจังหวัด ยังไงก็ต<องทําครับ เพราะว?าบ<านเมืองมัน

เติบโตข้ึนทุกวัน คนอพยพเข<าสู?เขตเมืองมากข้ึนทุกวัน มันก็มีความจําเปIน 
5 นาที ท?านภูริทัต ครับ ผมจะยกมือแล<วนะครับ 

 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  แป{บเดียวครับ 2 นาทีกราบเรียนประธานสภาท่ีเคาพรและเพ่ือน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?านกระผมนายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 ขอชื่นชมนะครับ  
ท?านดิเรกฤทธิ์ และท?านสัญชาย ท่ีให<ข<อมูลได<ครบถ<วนกระบวนความและ
เข<าใจง?ายนะครับ เอกสารท่ีท?านนํามายืนยันต?อสภานะครับ ผมคิดว?าเพ่ือน
สมาชิกทุกคนรับทราบและเข<าใจ และยินดีท่ีจะสนับสนุนญัตตินี้นะครับ 
เพราะว?าจะได<แก<ปZญหาให<เสร็จสิ้นเสียทีนะครับ ถ<าเปIนเอกสารท่ีสามารถ
พอจะเป\ดเผยได<ครับ ผมฝากประธานไปยังฝDายบริหารนะครับ ให<นําสื่อสาร
นะครับ ไปยังสื่อบางฉบับนะครับท่ีเขารับข<อมูลข?าวสารท่ีบิดเบือนนะครับ 
เพราะว?าจะได<สิ้นสุดมหากาพย�น้ําประปาสักที  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?าน สท. ครับผมไม?ได<ขอคําอนุมัติให<ผมดูน้ําอีก แต?ว?านี้มันคือ 
ประธานสภาเทศบาล ข<อมูลน้ํา ผมอยากจะขอคํายืนยันจากชลประทานดีกว?า ให<ผมได<วันละ

เท?าไร ใช?ม้ัย เม่ือก้ีท?านสัญชายว?าจะมีใช?ม้ัย ต?อไปต<องไปขอใช?ม้ัย หนังสือ
อีกฉบับหนึ่ง 

 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  นั้นแหละครับท่ีว?าสามารถเป\ดเผยสื่อได<นะครับ ก็สมควรท่ีจะนํา 
สมาชิกสภาเทศบาล สื่อสารนะครับ เพราะว?าพ่ีน<องประชาชนจะได<รับข<อมูลข?าวสารท่ีถูกต<องนะ

ครับ โดยท่ีไม?บิดเบือนครับ ขอบคุณครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ก็เปIนข<อมูลท่ีชัดเจนแล<ว 100% แต?มันจะมีอีกใบหนึ่งMOU  
ประธานสภาเทศบาล ระหว?างเรากับชลประทาน ตัวนั้นสําคัญท่ีสุด มีผู<ใดอภิปรายอีกม้ัยครับ  

เม่ือไม?มีผมจะป\ดอภิปรายนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมเรื่อง ขอมติก?อสร<าง
โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ?ายเปIนรายการใหม? ใช<จ?ายเงินสะสม ขอความ
เห็นชอบใช<จ? ายเ งินทุนสํารอง เ งินสะสม และทํากิจการนอกเขต  
เพ่ือก?อสร<างระบบท?อส?งน้ําดิบพร<อมสถานีสูบน้ําจากฝายชลประทานท?าดี 
ถึงโรงกรองประตูชัย ของสํานักการประปา ผู<ใดเห็นชอบอนุมัติกรุณายกมือ
ครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกอยู?ครบองค�ประชุมเห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล  20 ท?านครับลาช?วงบ?าย 2 ท?านครับ 
 



๘๗ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับก็ทุกคนนะครับ ไม?เห็นชอบอนุมัติไม?มีนะครับ งดออกเสียงไม? 
ประธานสภาเทศบาล มีนะครับ ข<อมูลชัดเจนอย?างนี้สมาชิกก็พอใจ ถ<าคลุมเครือก็ต<องถามท?านอยู?

นั้นแหละฝDายบริหาร ครั้งต?อไปก็ให<ชัดเจนนะครับ ชัดเจนแล<วก็จะได<รับ
ความร?วมมือมากมาย ต?อไปญัตติท่ี 8.11 

 
ญัตติท่ี 8.11ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร?างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560(กองวิชาการและ
แผนงาน) 
 ร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.
2560  

1. รายรับ  1,085,000,000.- บาท 
 2. รายจ?าย  1,085,000,000.- บาท ดังนี้ 
  2.1 งบกลาง  158,491,600.- บาท 
  2.2 งบบุคลากร  377,924,300.- บาท 
  2.3 งบดําเนินงาน 437,164,500.- บาท 
  2.4 งบลงทุน    82,662,600.- บาท 
  2.5 งบรายจ?ายอ่ืน   - 

2.6 งบเงินอุดหนุน   28,757,000.- บาท  
งบประมาณรายจ?ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล  

พ.ศ.2560 
1. รายรับ 76,009,000.- บาท 
2. รายจ?าย 59,753,300.- บาท 
งบประมาณรายจ?ายเฉพาะการ กิจการประปา พ.ศ.2560 
1. รายรับ 75,915,000.- บาท 
2. รายจ?าย 75,572,200.- บาท 
เรียนเชิญท?านเลขาเอกรินทร�แถลงญัตติครับ ท?านนายกแถลงเอง

เหรอครับ เชิญครับท?านนายกครับ 
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   ท?านประธานท่ีเคารพท?านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีทรงเกียรติทุกท?าน 
นายกเทศมนตรี ครับ คือปกติเรื่ องนี้ผมต<องขอขอบคุณท?านประธานสภา คือท?าน

ประธานสภาอ?านหมดแล<ว พอท?านประธานสภานําเสนอแล<ว ผมว?าผมไม?
ต<องนําเสนอ เห็นชอบได<หรือไม? แต?ผมก็บอกว?านําเสนอร?างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบต?อสภานะครับ ขอขอบคุณประธานสภาจริง ๆ ครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านอ?านอีกครั้งหนึ่งก็ได<เสียงท?านเพราะกว?าผม เพ่ือใครฟZงไม? 
ประธานสภาเทศบาล  ค?อยชัด เชิญท?านนายกครับ 
 
 
 



๘๘ 

 

ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   ครับท?านประธานครับ ก็ในเม่ือเปIนอย?างนั้น ผมก็ขออ?านอีกหนึ่ง 
นายกเทศมนตรี รอบนะครับ กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม ผศ.เชาวน�วัศ  

เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชขอแถลงญัตติและแถลง
งบประมาณ 

เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอรับความเห็นชอบร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย 
ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560 

  ด<วยถึงกําหนดระยะเวลาท่ีนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จะต<องเสนอร?างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ?าย ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560 ต?อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาให<
ความเห็นชอบตามมาตรา 62 แห?งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก<ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13  
พ.ศ.2552)ดังนี้ 
  ร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560  

1. รายรับ  1,085,000,000.- บาท 
  2. รายจ?าย  1,085,000,000.- บาท ดังนี้ 
   2.1 งบกลาง  158,491,600.- บาท 
   2.2 งบบุคลากร  377,924,300.- บาท 
   2.3 งบดําเนินงาน 437,164,500.- บาท 
   2.4 งบลงทุน    82,662,600.- บาท 
   2.5 งบรายจ?ายอ่ืน   - 

2.6งบเงินอุดหนุน   28,757,000.- บาท  

งบประมาณรายจ?ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล พ.ศ.2560 
1. รายรับ 76,009,000.- บาท 
2. รายจ?าย 59,753,300.- บาท 

งบประมาณรายจ?ายเฉพาะการ กิจการประปา พ.ศ.2560 
1.รายรับ 75,915,000.- บาท 
2.รายจ?าย 75,572,200.- บาท 

  จึงนําเสนอร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบ ต?อไป 
 

(ลงชื่อ) เชาวน�วัศ  เสนพงศ� 
(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 



๘๙ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เสียงท?านชัดกว?าผม ผมคล<าย ๆ ท?านคํานวน เข<าทุกวันแล<ว  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท?านสมาชิกท่ีอยากจะอภิปรายกรุณายกมือครับ เชิญท?านรองประธาน

วิฑูรย� ครับ  
 
นายวิฑูรย$  อิสระพิทักษ$กุล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู<ทรง 
รองประธานสภาเทศบาล เกียรติทุกท?าน ท?านผู<บริหารเทศบาล ก็เช?นกันนะครับ ในปJนี้ท?าน

นายกเทศมนตรีต้ังงบสมดุล จํานวน 1,085,000,000.- บาท ในปJนี้นั้น 
มีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจากปJ 2559 ท่ีต้ังเอาไว<ประมาณการของปJ 59  
ก็ตั้งเอาไว< 940 ล<านนะครับ แล<วก็เพ่ิมข้ึนอีก 145 ล<าน ก็ถือว?าได<รับเงิน
อุดหนุนเพ่ิมข้ึน แล<วก็ได<ต้ังครอบคลุมเอาไว<ทุก ๆ ส?วนนะครับ ครอบคลุม
เอาไว<ทุก ๆ ส?วนมีบางเรื่องท่ีผมได<พิจารณาก็ไม?มีอะไรเพ่ิมข้ึนมากมาย จะมี
ก็ในส?วนของการศึกษา สํานักการศึกษาเขาจะมีเพ่ิมข้ึน เพราะว?ามีปJนี้นั้น
เรามีการเพ่ิมโรงเรียนมัธยมท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์เพ่ิมข้ึน ก็จําเปIน
จะต<องต้ังงบประมาณเพ่ิมข้ึนนะครับ ในเรื่องบุคลากรก็ดี ในเรื่องครุภัณฑ�ก็
ดี ก็เช?นเดียวกันนะครับ ผมก็ขอฝากทางฝDายบริหารผ?านท?านประธานสภา
ไปด<วยว?าในปJนี้นั้นเราได< ม.1 ท?าโพธิ์นะครับ แล<วก็ปJท่ี 2 ก็เปIน ม.2 
เพราะฉะนั้น เราก็ต<องมีการเตรียมการเรื่องเก่ียวกับงบประมาณ และก็
บุคลากรต?าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
โรงเรียนในเครือข?ายของเทศบาลนะครับ ก็เปIนการดีครับ ท่ีเรามีโรงเรียน
มัธยมเพ่ิมข้ึน และก็ได<รับความนิยมมากนะครับ เท?าท่ีผมฟZงจากพ่ีน<อง
ประชาชน เขาก็ชื่นชมโรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์ ซ่ึงอยู?ในเขต 3 ของ
กระผมนั้นมีโรงเรียนมัธยมเพ่ิมข้ึนอีก 1 โรงนะครับ และก็คิดว?าถ<ามีโอกาส
เราก็สามารถยกฐานะข้ึนมาได< 1 โรง ในเขต 2 ก็จะเปIนการดีเพ่ิมข้ึน 
นะครับ ก็ถือว?าเปIนการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลอีกข้ันตอนหนึ่ง 
ในส?วนของการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน เช?น ตลาดน้ําเมืองลิกอร� ซ่ึงจะขอทํา
เวทีถาวรอันนั้นก็ถือว?าเปIนการส?งเสริมการท?องเท่ียวก็เปIนการดีนะครับ 
เปIนการดีท่ีจะเปIนสันทนาการให<กับพ่ีน<องประชาชน แต?ส?วนท่ีเราเสียดาย
นะครับ ก็คือว?าสนามกีฬาท่ีเราสูญเสียไปให<กับทาง อบจ.ไปดูแลรักษา 
ซ่ึงเราได<ต้ังงบประมาณเอาไว<ในการพัฒนาไว<เยอะแยะนะครับ และก็คิดว?า
ถ<าหากอยู?ในการดูแลของเทศบาลเราก็จะได<บรรจุงบเหล?านี้ออกไป แต?เม่ือ 
มาคิดดูอีกทางหนึ่งนะครับ เม่ือเราไม?ต<องไปดูแลแล<ว เราก็ได<ใช<งบ 
ในการท่ีจะไปดูแลตรงนั้น มาใช<เรื่องอ่ืนนะครับ ในการพัฒนาถนนหนทาง
ตรอกซอกซอยหรือพัฒนาส?วนอ่ืน ๆ ก็ถือว?าอาจจะเปIนโชคดีในคราว
เคราะห�นะครับ แต?สิ่งท่ีผมเสียดายก็คือเม่ือก้ีนี้ ในเรื่องของเมรุวัดชะเมา 
นะครับ คือชาวบ<านเขาจะไปพูดได<ว?าในสมัยเรานะครับ สมัยของพวกเรา
นะครับ ว?าสนามกีฬาก็ไม?มี เมรุเผาผีก็หาไม?ครับ มันจะเปIนสิ่งท่ีไม?ดีในส?วน
ของผู<ท่ีไม?รู<รายละเอียด ในสิ่งเหล?านี้เพราะฉะนั้น เทศบาลเราเองก็จําเปIน
ถ<าเรามีสนามกีฬาใหญ?ไม?ได< เราก็ต<องไปสร<างสนามกีฬาเล?น เช?น สนาม
โรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์ ท่ีท?าโพธิ์ ซ่ึงผมได<เสนอท?านนายกไปแล<วว?าให<
ยกระดับข้ึนมาเปIนสนามกีฬาย?อยข้ึนมาสําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดท?าโพธิ์  
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 หรือเราอาจจะไปหาสถานท่ีอย?างอ่ืนท่ีเอกชนเขาอนุญาต เราก็ไปทําสนาม
กีฬา 4 มุมเมืองของเราก็ได< นะครับ โดยเฉพาะสนามกีฬาบาสเกตบอลตาม
ชุมชนต?าง ๆ หรือสนามตะกร<อ สนามฟุตซอลอะไรก็ได< ซ่ึงเราก็กระจายกัน
ออกไปนะครับ แต?ในส?วนของวงโยธวาทิตของโรงเรียนสาธิตเทศบาล 
วัดเพชรจริกนั้นนะครับ เนื่องจากศักยภาพของโรงเรียนเทศบาลเรามีอยู?ถึง 
10 กว?าแห?ง เราก็ไม?จําเปIนท่ีจะต<องใช<เด็กมัธยมไปท้ังหมดก็ได<นะครับ 
อาจจะว?าเราสามารถเป\ดรับสมัครจากโรงเรียนในเครือข?ายของพวกเรา 
นะครับ ว?าถ<าเด็กนักเรียนมีพรสวรรค�ในเรื่องของการเล?นดนตรีก็ดี หรือว?า
อะไรก็ดีเราก็สามารถท่ีจะไปต้ังวงอีกวงหนึ่งข้ึนมาเปIนวง อันนั้นเปIนวงของ
มัธยม อันนี้จะเปIนวงของประถมก็ได< เปIนวงเล็กข้ึนมากก็ได< ก็ถือว?าก็จะ
เปIนประโยชน�ให<กับพ่ีน<องประชาชน แล<วก็เยาวชนในเขตเทศบาล แล<วก็
เสนอว?าในการทําตลาดน้ําเมืองลิกอร�นั้น เราก็อาจจะมีการจัดประกวดของ
พวกเราเองในเขตเทศบาลว?ามีการประกวดร<องเพลงหรือเปIนการร<องรอบ
ของนักเรียนเยาวชนหรือรอบประชาชน นะครับ อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมเคย
นําเสนอท?านนายกไว<ว?า ห<องโรงละครของ อบจ.นั้น เราก็น?าจะเอามันมาใช<
ประโยชน�ให<กับเราได< เช?น เราจัดกิจกรรมสันทนาการ อาจจะมีการเชิญวง
ดนตรีท่ีดี ๆ ท่ีพวกเราไม?มีโอกาสท่ีจะไปท่ีดูท่ีกรุงเทพมหานครหรือว?าเราจะ
สันทนาการเรื่องอ่ืน ๆ ข้ึนมา เราก็จะใช<ประโยชน�สูงสุดกับโรงละคร ซ่ึงอยู?
ในเขตเทศบาลของเราในหลายสิ่งหลายเรื่องนะครับ ท่ีเราสามารถจะ
กระทําได<ด<วยศักยภาพของเทศบาล แล<วก็บุคลากรของเรามีอยู?เยอะแยะ 
และก็อีกอย?างหนึ่งผมก็อยากจะเรียนฝากท?านนายกเก่ียวกับเรื่องของ
บุคลากรของเทศบาลท่ีจะต<องมายกเครื่องกันดังเช?น เม่ือหลายวันก?อนก็มี
การจับกุมเจ<าหน<าท่ีปEองกันเรื่องยาเสพติดก็ดีเรื่องอะไรก็ดี เนื่องจากว?าเรา
ปล?อยปะละเลยกันมาในเรื่องบุคลากรในขณะนี้นั้น รู<สึกว?าเละเทะกัน
พอสมควร น?าจะมีการกลั่นกรองกันใหม?ในยุคของปJงบประมาณใหม?อันนั้น 
ก็อยากจะเรียนฝากเอาไว<ว?าการใช<งบประมาณอย?างคุ<มค?านะครับ เม่ือผ?าน
สภาไปแล<วในวันนี้ ผมก็คิดว?าก็เปIนเรื่องของการจะต<องนําไปสู?การปฏิบัติ 
ท่ีจะต<องทําให<เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีคุ<มค?าให<กับพ่ีน<อง
ประชาชนในเขตเทศบาลให<มากท่ีสุดนะครับ และก็อยากจะเรียนฝากไว<ว?า
ต<นปJเราเกิดภัยแล<งไป ปลายปJเราก็อาจจะโดนน้ําท?วมนะครับ ภัยจากน้ํา
มากก็ได< อาจจะต<นปJแล<วปลายปJน้ําจะมาก ฉะนั้น จะเรียนฝากเอาไว<ใน
เรื่องนี้ขอให<ท?านได<มีแผนท่ีจะรองรับการเตรียมในเรื่องเหล?านี้เอาไว< เพราะ
ขณะนี้ดินฟEาอากาศก็ไม?เปIนปกติ ก็อยากจะเรียนฝาก อีกเรื่องหนึ่งนะครับ 
ก็คือการฟ}|นฟูสวนสมเด็จพระศรีนครินทร�ทุ?งท?าลาด 84 นะครับ ซ่ึงก็บัง
เกิดผลมาแล<วว?าเราไปปรับปรุงโดยท่ีรู<เท?าไม?ถึงการณ� อาจจะเกิดเหตุการณ�
ท่ีเราไม?อยากจะให<เกิดข้ึนแต?มันเกิดข้ึนมาแล<ว ทําให<เกิดความเสียหายใน
เรื่องของต<นไม<ก็ดี ภูมิทัศน�ก็ดี สิ่งเหล?านี้ผมได<อ?านแล<วยังไม?มีอยู? ใน
งบประมาณฉบับนี้นะครับ ก็คิดว?าเราคงต<องฟ}|นฟูกันใหญ?โตข้ึนมา ในส?วน
เหล?านี้ อยากจะเรียนฝากฝDายบริหารเอาไว<ด<วยนะครับ ในส?วนของพุทธภูมิ 
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ผมเคยขอเอาไว<หลายนะครับ ในส?วนของอาคารอเนกประสงค� ซ่ึงจะใช<
ประโยชน�สําหรับนักเรียนไปทํากิจกรรม หรือไปนิเทศนอกสถานท่ีอะไร 
ต?าง ๆ หรือเวลาเราจะมีกิจกรรมเก่ียวกับเรื่องของการศาสนา ในคราวท่ี
เทศกาลสําคัญ ๆ ทางประเพณีข้ึนก็จะได<ใช<เปIนประโยชน� อันนี้ก็อยากจะ
เรียนฝากเอาไว<นะครับ แล<วส?วนท่ีท?านนายกเคยรับปากกับผมเอาไว<นะครับ
ท?านประธานครับ ก็คือซุ<มประตู ซุ<มเฉลิมพระเกียรติท่ีสะพานราเมศวร� 
ต้ังแต?สมัย ท?าน ผอ.อรุณศักด์ิยังอยู?นะครับ วันนั้นผมก็ได<อภิปรายและก็
อยากจะให<มีซุ<มทางทิศเหนือ ก็คือทางซุ<มของสะพานราเมศวร� ซุ<มทางทิศ
ใต<ก็เปIนซุ<มของสะพานนครน<อยนะครับ เพ่ือรองรับเส<นทางการจราจรของ
ถนนราชดําเนิน มันจะได<เชื่อมต?อกันในเรื่องความสว?างไสว และก็ความเปIน
เมืองของ 12 นักษัตร ซ่ึงเราก็ได<กระทํากันมาอย?างต?อเนื่องนะครับ ในสิ่ง
เหล?านี้นะครับ สิ่งท่ีดีงาม ผมก็อยากจะพูดในสิ่งท่ีดี ๆ เพราะงบประมาณ
ของเทศบาลปJนี้เราก็ได<เพ่ิมมากข้ึน เราก็อยากจะทําสิ่งท่ีเปIนประโยชน�
ให<กับพ่ีน<องประชาชนให<มากท่ีสุด แล<วอีกหลาย ๆ เรื่องนะครับ เช?น ท่ีท?าน
ไปทําประตูน้ําท่ีคลองปDาเหล<าแล<วก็จะมีแนวกันเข่ือนท่ีว?าดินจะพังในชาย
ตลิ่งตรงนั้นนะครับ ผมก็เห็นด<วยในส?วนนั้นนะครับ แต?ผมอยากจะให<ท?าน
กําชับในเรื่องของการใช<จ?ายงบประมาณให<ดีอย?าให<มีการรั่วไหลนะครับ 
ไม?ใช?ว?าท?านต้ังมา 8 ล<าน 20 ล<านแล<วท?านจะต<องใช<ให<หมดนั้นนะครับ 
ขอให<ท?านใช<เงินของแผ?นดินอย?างรอบคอบด<วยและให<มันเกิดประโยชน� นะ
ครับ ในสิ่งเหล?านี้ ผมก็อยากจะเรียนฝากไว<กว<าง ๆ ไว<เพียงเท?านี้ก?อนไม?ลง
ลึกในรายละเอียดนะครับ  ส?วนต?าง ๆ เราก็พยายามช?วยกันทํางานของ
เทศบาลกันอยู?แล<วนะครับ ก็ผมฝากไว<เพียงเท?านี้ก?อนครับขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$   ขอบคุณท?าน เชิญท?านวิฑูรย� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$   ขอบคุณท?านประธานสภาท่ีเคารพครับ ครับผมวิฑูรย� หัสภาคย�
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล จากเขต 4 ท?านประธานครับ เราเปIนมาต้ังแต? 

งบประมาณ 500-600 ล< าน วันนี้  1 ,000 ล<านแล<วครับ ไล?มา 
เพราะฉะนั้นถือว?าเปIนเทศบาลท่ีนับวันจะโตข้ึนนะครับ เพราะฉะนั้น 4  ปJ 
5  ปJท่ีผ?านมา เราก็จะเห็นหน<าตาความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด<าน 
โดยเฉพาะภาพลักษณ�ของเมือง นะครับ ผมเชื่อเหลือเกินมองอย?างความ
เปIนธรรม ผมพยายามท่ีจะค<าน หลาย ๆ คน จริง ๆ เราค<านเพ่ือท่ีจะให<เขา
มีความรู<สึกว?า เราไม?ได<เข<าข<างหลายท?านท่ีอยู?ในเมืองนคร เกิดเติบโต  
เกิดท่ีนี้แล<วไปต?างบ<านต?างเมือง พอกลับเข<ามา เขาบอกว?าเขาเห็นความ
เปลี่ยนแปลงหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขต 4 นะครับ ซ่ึงท?าน
ประธานเองก็อยู?ในพ้ืนท่ี  วันนี้ไม?ว?าจะเปIนถนนหนทางเกาะกลางภูมิทัศน�
ของเรานะครับ ในเรื่องของความสะอาดบนถนนสายหลักนะครับ โดยรวม 
ๆ แล<วเราถือว?าเปIนหน<าตามีสีสันของความเปIนเมืองท่ีได<รับการพัฒนา
อย?างต?อเนื่องมาโดยตลอดนะครับ เพราะฉะนั้น นี้คือสิ่งท่ีเราภาคภูมิใจ 
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วันนี้มันเปIน เรียกว?าเปIนการเมืองประวัติศาสตร� ท่ีเราอยู?ค?อนข<างจะยืดยาว
มาโดยตลอดนะครับ และเราก็ยังไม?สามารถท่ีจะชี้ชัดได<ว?าเม่ือไรมันจะหมด
วาระในเรื่องของการเมือง เพราะฉะนั้น เงินพันกว?าล<านท่ีเราจะต<องมา 
นั่งดูแลนั่งบริหารเพ่ือให<พ่ีน<องประชาชนได<รับผิดประโยชน�สูงสุดในครั้งนี้
โดยเฉพาะปJ 2560 นะครับ งบ 1,085 ล<านบาทนะครับ เพราะฉะนั้น 
พอไปดูโครงสร<างภายในนะครับ ผมเองจริง ๆ แล<วเราก็เคยพยายามท่ีจะ
ทักท<วงทางฝDายบริหารในเรื่องของการท่ีนํางบประมาณไปใช<เกิดประโยชน�
แต?ไม?สูงสุด ทักท<วงกันมาเคยตัดงบประมาณกันมา ท?านนายกก็ใจกว<าง
พอท่ีจะยอมรับเรื่องอย?างนี้มาโดยตลอดไม?มีความขุ?นข<องหมองใจ ผมเอง
เคยตัด 60 กว?าล<าน ในเรื่องของงบแบบนี้แหละครับ เพราะฉะนั้น  
เราทักท<วงได< และก็ได<มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก<ไขกันโดยตลอด  
ให<งบประมาณเอาไปใช<จ?ายให< มันเกิดประโยชน�สูงสุดมาโดยตลอด 
เพราะฉะนั้น สิ่ ง ท่ีฝากทางฝDายบริหารไปในปJ พ.ศ.2560 นะครับ  
ในอนาคตท่ีเราต<องใช<เงินนับพันล<าน เรื่องแรกท่ีผมอยากจะฝากก็คือ 
การพัฒนาบุคลากรภายใน ผมบอกตรง ๆ ว?าผมมีความรู<สึกจริง ๆ วันนี้ มัน
มีส?วนน<อยครับ แต?ส?วนน<อยวันนี้ด<วยโลกโซเชียลปZจจุบันท่ีมันเผยแพร?อะไร
ท่ีเร็ว ๆ ท่ีเร็ว ๆ แต?เขาเรียกว?าไม?ครบถ<วนมันสร<างความเสียหายให<กับ
องค�กรอย?างมหาศาล เพราะฉะนั้น วันนี้ทําอย?างไรให<คนในองค�กรมีความ
รักในองค�กร มีความศรัทธาในองค�กร รู<จักท่ีจะปกปEององค�กร ถ<าเจ<าหน<าท่ี
ของเราไม?ว?าจะเปIนพนักงาน ข<าราชการหรือลูกจ<างอะไรก็แล<วแต?ท่ีเรามี
มากมาย วันนี้นะครับ รู<จักท่ีจะภาคภูมิใจในองค�กร ถ<าคุณภาคภูมิใจใน
องค�กร แล<วคุณก็ทําหน<าท่ีของคุณให<ดีท่ีสุด เม่ือคุณทําหน<าท่ีของคุณให<ดี
ท่ีสุด ภาพลบท่ีมันเกิดเราไม?ต<องตามแก<ครับ คนในองค�กรนั้นแหละช?วยกัน
แก< แต?ถ<าเม่ือไรคนในองค�กรเอาข?าวท่ีมันเปIนภาพลบหรือเปIนความ
บกพร?องโดยเจตนาหรือไม?เจตนาก็แล<วแต?ออกไปนําเสนอทางสื่อ ก็อย?างท่ี
ผมบอกครับ วันนี้มันผิดกับยุคก?อน สื่อปZจจุบันคือสื่อท่ีไม?มีสังกัด มีอคติ
เม่ือไรขอได<ภาพมา 1 ภาพ แชร� พอแชร�ออกไป ถามว?าทางฝDายบริหาร
ท?านมีรถประชาสัมพันธ�ตั้ง 20 คัน ท?านแก<ข?าวไม?ทันหรอก มีสมาชิกต?อให<
เปIนของท?านท้ัง 24 คน ท?านก็แก<ไม?ทันหรอก เพราะโซเชียลเด๋ียวนี้กดหนึ่ง
ครั้งมันแชร�ไป 1 พันคน แล<วท?านจะเอารถแห?ไหนมาแก<ภาพท่ีมันเปIนภาพ
ลบขององค�กร เพราะฉะนั้น วันนี้ถ<าคนภายในองค�กรช?วยกันทําหน<าท่ีของ
ตัวเองให<ดีท่ีสุด โดยเฉพาะกรณีพนักงานจ<างหรือลูกจ<างของเรา วันนี้ต<อง
เข<ม ๆ กันหน?อยในเรื่องของความรักองค�กรนะครับ เพราะฉะนั้น ถ<าเขาคน
เหล?านี้เปIนมือไม<ท่ีออกไปสู?สังคมสายตาสังคมโดยตลอด สัมผัสพ่ีน<อง
ประชาชนไม?ว?าจะเปIนกองไหน ๆ ก็แล<วแต?นะครับ โดยเฉพาะผมอยากจะ
เห็นภาพลักษณ�ของกองประปา วันนี้เห็นท?านดิเรกฤทธิ์ มา ผมคิดว?าอย?า
เพ่ิงรีบยอกันให<มากนะครับ ดูกันนาน ๆ หน?อยในเรื่องของการทํางาน วันนี้
ประปาผมเคยบอกว?าองค�กรของเรา สิ่งท่ีผมพูดมาหลาย ๆ ครั้งก็คือ  
ในเรื่องของการแยกกองแต?ละกองให<มีความชัดเจน โดยเฉพาะพนักงาน
ภาพสนาม ผมเสียดายท?าน ผอ.อรุณศักด์ิ จริง ๆ ผมมีโอกาสส?ง LINE มาให< 
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ท?านดูในเรื่องของรูปแบบยูนิฟอร�มของพนักงานของเรา พนักงานของเรา
ออกไปทําข<างนอกครับ 10 คน ทําเสียสัก 6 คน อีก 4 คน ไปอยู?มุมไหน
ไม?รู<  เพราะสีเสื้อสามารถไปพลางใต<ต<นมังคุดก็ได< พลางตรงไหนก็ได< 
เพราะฉะนั้น ไม?มียูนิฟอร�มไม?รู<ไม?จําเปIนไม?หรอกว?าฉันนี้คือคนของเทศบาล 
ฉันจะใส?รองเท<าแตะไปก็ได< ใส?เสื้อขาดไปหน?อยก็ได< นี้คือการทํา ผมเข<าใจ
ภาคสนาม แต?สาระสําคัญเม่ือเขามียูนิฟอร�มความเปIนเทศบาลของกอง 
นั้น ๆ เขาจะมีความรู<สึกว?าเขาจะต<องทําหน<าท่ีของเขา เพราะเขาเปIน 
เปEาสายตาของพ่ีน<องประชาชน กองช?างอยู?บนถนนควรจะเปIนสีส<มหรือสี
เหลืองดี ก็จะเห็นว?านี้คือพนักงานของเทศบาล เจ<าหน<าท่ีของเทศบาล 
เพราะฉะนั้ น  เ ขาจะได< สํ านึ กอยู? เ สมอว? า เ ขา มียู นิฟอร� ม มีสั ง กัด 
เขามีความภาคภูมิใจท่ีได<ทํางานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผมเห็นคน
หลายร<อยคนนับพันคนในเทศบาลครับ ท่ีกระจายอยู?ท่ัวเมืองในขณะนี้ 
นะครับ ยังขาดเขาเรียกว?าวัฒนธรรมองค�กรอยู? เราต<องสร<างวัฒนธรรม
องค�กร เพราะฉะนั้น เงินจะมากมายมหาศาลขนาดไหนก็แล<วแต?ครับ 
ถ<าเราไปทํางานภายใต< เขาเรียกว?า ไม?มีจิตสํานึกในการรักองค�กร มันก็ทํา
ให<ได<เท?านั้น แต?ทําให<ดีไม?ได< นี้คือสิ่งท่ีอยากจะฝากให<ทางฝDายบริหาร
ตระหนักสําหรับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณผมก็มองแล<วมีการ
หารือก?อนหน<านี้ ชื่นชมท?านปลัดนะครับ ในเรื่องของการท่ีจะเรียกสมาชิก
สภาเทศบาล ได<พิจารณาโครงการท่ีมีความจําเปIนตามลําดับ เพ่ือท่ีจะจัด
บรรจุเข<าในแผน ในงบประมาณ ก็มีการนั่งหารือกัน ก็ได<โจทย�มาว?าควรจะ
เรียงต้ังแต?โครงการน<อย ๆ ไปหาโครงการมาก ๆ เพ่ือให<ตัวงานหรือชิ้นงาน 
เนื้องานกระจายอยู?ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี แต?เราเน<นแต?ตัวใหญ? ๆ โต ๆ 10 
ล<าน 20 ล<าน เพราะฉะนั้น งานในซอยเล็ก งานชิ้นเล็ก ๆ ก็จะหายไป มันก็
จะไม?ครอบคลุม เพราะฉะนั้น นี้คือข<อตกลงของเพ่ือนสมาชิกในวันนั้น 
ท่ีบรรจุในงบประมาณ ผมเชื่อเหลือเกินว?า เปIนไปตามความต<องการของพ่ี
น<องประชาชนท่ีทําประชาพิจารณ�หรือประชามติก?อนหน<านี้ในชุมชนแต?ละ
ชุมชน มันค?อย ๆ ตอบสนองงบประมาณเม่ือมันเข<ามาเยอะ ๆ เรา 
เชื่อเหลือเกินว?า เทศบาลปรารถนาท่ีจะให<โครงการเหล?านั้นลุล?วงตามความ
ต<องการของพ่ีน<องประชาชน ให<ลุล?วงไปได< เพราะฉะนั้น เราดีใจนะครับ 
อย?างน<อย ๆ เงินงบประมาณเราเข<ามา ผมก็ขอท<วงติงในเรื่องของสํานักช?าง
อีกสักเรื่องหนึ่ง วันนี้ชะลอในเรื่องของโครงสร<างท่ีไม?เข<าสู?ชุมชนไว<หน?อย
เถอะครับ งานหลัก ๆ ท่ีเข<าพ้ืนท่ีท่ีมันกระจายนะครับ งานท่ีมันกระจุก
ชะลอไว<หน?อยไม?ใช?ไม?ทําครับ อะไรท่ีตัวใหญ?แล<วมองว?ามันไปกระจุกอยู? 
ผมดูตัวเลขแล<วพอตรง ๆ มันค?อนข<างท่ีจะน?าตัด แต?น?าดูกันแล<วพิจารณา
กันแล<วในวันแปรญัตติ มันเปIนโครงการท่ีเห็นแล<ว ควรถึงเวลาแล<วท่ีจะต<อง
ทํา ก็ควรจะคงไว< แต?ไม?ใช?ว?าท?านใส?มาตัวโต ๆ ครับ เขต 1 ไม?มีอะไร 
โครงการตรอกซอกซอยไม?ต<องดูครับ ท?านสรพงษ�บอกว?า เขต 1 ค?อนข<าง
จะน<อย  เขต 4 จะเยอะ เพราะเขต 4 ยัง เปIน พ้ืน ท่ี ก่ึงชนบทอยู?
ค?อนข<างมาก เขต 1 จะได<โครงการใหญ? ๆ ไม?ว?าจะเปIนฟุตบาท ไม?ว?าจะ
เปIนอะไร ซ่ึงโครงการใหญ? ๆ นะครับ เปIนโครงการท่ีมันเปIนหน<าตา อาจจะ 
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เปIนความต<องการของเพ่ือนสมาชิกในเขต 1 ก็ได< เพราะมีห<างใหญ?เปIนของ
ตัวเองตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้น ในเขต 4 ยังต<องการโครงการเล็ก ๆ  
ท่ีเข<าสู?ถึงพ่ีน<องประชาชนให<กระจายครอบคลุมพ้ืนท่ี เพราะฉะนั้น วันนี้ 
ผมเห็นด<วยกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ  
พ.ศ.2560 อย?างยิ่ง และก็ขอชื่นชมทุก ๆ ฝDายท่ีร?วมแรงร?วมใจกันท่ีให<
ลุล?วงไปด<วยดี ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?าน สท.วิฑูรย� มีสมาชิกท?านจะอภิปรายอีกม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ สท.ประสิทธิ์ ครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านนายกเทศมนตรี  
เลขานุการสภาเทศบาล ท?านผู<บริหารเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท?าน กระผม

ประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเขต 4 ครับ 
ต้ังแต?วันแรกท่ีท? านนายกเข< ามารับตําแหน?งนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ท?านได<แถลงนโยบายไว<ต?อสภาหลายเรื่อง ผมก็ดู ๆ แล<วก็
มีหลายเรื่องท่ีทําไปเรียบร<อยแล<ว และยังมีอีกหลายเรื่องท่ียังไม?ได<ทําท?าน
จะทําให<ได<ครบตามท่ีแถลงนโยบายไว<นะครับ อย?างเช?นสถานีดิบเพลิงเขต
ละ 1 ตอนนี้มีเขต 1 มีแล<ว เขต 4 ไม?มีที นะครับ เขต 3 คงใกล<เคียงไม?
เปIนไรนะครับ และมีโรงพยาบาลเล็ก ๆ อยู? 4 เขตด<วย แล<วก็มีสนามกีฬา
เล็ก ๆ ซ่ึงตรงนี้เราน?าจะทําด<วย เพราะว?าสนามกีฬากลางตรงนั้นก็เปIนของ 
อบจ.ไปแล<ว เราน?าจะคิดทําเองกันเอาเองในแต?ละเขตนะครับ  เกิดต?อไป
กีฬาชุมชนเราอาจจะจัดแข?งก?อนแล<วมาแข?งใหญ?อีกทีหนึ่ง ก็เปIนสิ่งท่ีดีครับ 
และตัวงบประมาณท้ังหมดพันกว?าล<านผมดูทุกแผนงานแล<ว บางเรื่องก็ใหม? 
ก็แสดงว?าเรามีความคิดริเริ่มเพ่ิมเติมข้ึนหลายเรื่อง บางเรื่องก็เปIนเรื่องเดิม
ท่ีเราจะต<องเพ่ิมเม็ดเงินข้ึน เพราะว?าหลาย ๆ เรื่อง มันก็ขยายใหญ?ข้ึน 
นะครับ ฉะนั้น ตรงนี้ผมคิดว?าโดยเฉพาะอย?างยิ่งงบพัฒนา ท่ีเราวันก?อน
ประชุมกันนอกรอบ ท?านปลัดเชิญมาให<เขตละ 5 ล<าน ผมว?าถ<าเปIนไปได<ใน
ปJนี้ให<เขตละ 6 ล<านนะครับ แล<วให< สท.คนละล<าน คนละล<านไม?ใช?ไป
ทํางานนะครับ ให<คิดงานมาคนละล<านครับท่ี สท.แก<ว ก็จะเบาบางลงไป 
อิทธิฤทธิ์ก็จะลดลงไปนะครับ พูดเล?นนะครับ ท?าน สท.ท่ีเคารพ ฉะนั้น  
ตรงนี้มันก็เปIนอีกทางหนึ่งท่ีเราจะได<เสมอภาคในการคิดงานกันนะครับ 
คิดเสร็จแล<วมาให<ท่ีเทศบาลนั้นแหละครับ ไม?ใช?ผมเปIนผู<รับเหมาเอง 
นะครับ มันจะเปIนอีกแนวหนึ่งในการท่ีจะได<กระจายของเรื่องของการ
พัฒนา อย?างเช?น ท?านเพ่ือนสมาชิก สท.วิฑูรย� บอกว?าในเขต 4 ของเรามัน
จะเปIนบ<านนอกออกชนบท ยังเปIนดินอยู?เยอะนะครับ ฉะนั้น ตรงนี้เราก็
ต<องรีบไปพัฒนากัน วันนั้นผมดีใจนะครับท่ีเราสรุปกันว?าของเราเอาจาก
น<อยสุดข้ึนไป นะครับ อะไรก็ได<ให<มันจ?ายน<อย ๆ ไป เรื่องน<อย ๆ เรื่องเล็ก
แน?นอนนะครับ นะครับตรงนี้ สําหรับท?านปลัดขอชื่นชม ท?านเปIนนัก
บริหารท่ีดีนะครับ มีอะไรก็พูดคุยกันก?อน ฉะนั้น ในปJนี้งบประมาณท้ังหมด
ผมคิดว?าการใช<จ?ายอย?างคุ<มค?าอย?างเปIนประโยชน�กับประชาชน 



๙๕ 

 

 อย?างแท<จริง ท?านอย?าลืมนะครับ ท?านจะลง 2 สมัย หรือท?านก่ีสมัยก็ลงได<
นะครั บท? านนายกครั บ  มันอยู? ท่ี ผล งานนะครั บ  มันอยู? ท่ี ผลงาน 
นะครับ ถ<าท?านทําดี อย?างเช?นวันนี้ โครงการ 47 ล<าน ผมว?าหลายคน  
คิดว?าพวกผมค<าน เราไม?ได<ค<าน เหตุผลดี ๆ พวกเราก็สนับสนุน บางครั้ง
ทักท<วงไปด<วยความเปIนห?วงเท?านั้นเองครับ เพราะเรารักเทศบาลนะครับ 
ไม?มีการใครให<ร<ายใครหรอกครับ ต?อหน<าแล<วยิ้มแย<มแจ?มใสกัน เพียงแต? 
ไม?จูบปากเท?านั้นเองครับ ตรงนี้ ก็เปIนสิ่งท่ีดี อยู? กันอย?างกัลยาณมิตร 
งบของปJ 60 ผมว?าหลายเรื่องก็ยังจําเปIนอยู? แต?ถ<าท?านไปแถลงญัตติไม?ใช?
แถลงนโยบายไว<วันก?อนนะครับ ท?านลองไปดูนะครับ ท่ีผมยังมีอยู?เล?มหนึ่ง 
ผมเปIนนักเก็บนักสะสมในทุก ๆ เรื่อง ผมจะต๊ิกครับเรื่องนี้ท?านทําแล<ว 
ทําแล<ว ทําแล<ว ครับ เรื่องนี้ยังไม?ได< ก็ขอเตือนไว<ครับ ขอบคุณครับ 
ท?านประธานท่ีเคารพ ขอขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับผม คือว?าตัวเลขมันมากนะครับ แต?เงินมันเฟEอ เงินน<อยมาก 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ งบลงทุนน<อยมากเลยคิดเปIนเปอร�เซ็นต�แล<ว งบลงทุน 82 ล<าน 

ถือว?าน<อย งบบุคลากรต้ังเกือบ 400 ล<าน มันเปIนปZญหาท่ีเราแบกอยู?  
ผมไม?รู<จะทํายังไง ผมจะทําแทนท?านได<ยังไง ผมอยากได<งบลงทุนให<เยอะ 
นั้นแหละคืองบพัฒนา ผมเปIน สท.สมัยแรก เงินเดือน 1,100.- บาท เด๋ียว
นั้นต้ังเกือบ 2 หม่ืน เงินเฟEอ เงินไม?ได<มากข้ึน เงินมันน<อยลงด<วยซํ้าไป 
เพราะฉะนั้น จ?ายต<องกระเบียดกระเสียรอย?างแรง เพราะเงินมันน<อยมาก 
มีผู<ใดอภิปรายอีกม้ัยครับ ถ<าไม?มีผมจะป\ดอภิปรายนะครับ และจะขอมติท่ี
ประชุมแล<ว ผมจะขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให<รับหลักการร?างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ?ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560 ผู<ใดเห็นชอบกรุณา
ยกมือครับ  

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ท?านประธานท่ีเคารพครับ สมาชิกครบองค�ประชุมเห็นชอบ 18  
เลขานุการสภาเทศบาล  ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?เห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  งดออกเสียงก่ีคน 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   ไม?มีครับ 4 ท?านนั้นเขามีภารกิจในช?วงบ?ายครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๙๖ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับ ๆ เขาลาแล<วครับ เขาลาแล<วเขามีภารกิจจําเปIน เปIนอันว?าใน 
ประธานสภาเทศบาล ข้ันรับหลักการก็ผ?านไปอย?างสะดวกสบายนะครับ ต?อเปIนเรื่องสําคัญ 

อีกเรื่องหนึ่ง 
ในลําดับต?อไปให<สภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปIน

คณะกรรมการแปรญัตติร?างเทศบัญญัติเทศบาลงบประมาณเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชประจําปJงบประมาณ พ.ศ.2560 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยข<อบังคับการประชุมสภา
ท<องถ่ินพ.ศ.2547 (แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 ข<อ 
106 กรรมการสภาท<องถ่ินพ<นจากหน<าท่ีเม่ือ 

1. ลาออกโดยยื่น หนังสือออกต?อประธานสภาท<องถ่ิน 
2. ตาย 
3. สมาชิกสภาพของสมาชิสภาท<องถ่ินของผู<นั้นสิ้นสุดลง 
4. เลือกคณะกรรมการสภาท<องถ่ินข้ึนใหม? หรืองานท่ีได<รับ

มอบหมายเสร็จสิ้นลง 
5. สภาท<องถ่ินมีมติให<พ<นจากหน<าท่ี 
เพราะฉะนั้น กรรมการชุดเดิม เข<าข?ายของระเบียบ  

กระทรวงมหาดไทยว?าด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ิน พ.ศ.2547 
(แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวดท่ี 6ข<อ 106 (4) งานท่ี
ได<รับมอบหมายสิ้นสุดลง จึงจําเปIนต<องทําการคัดเลือกใหม? เพ่ือพิจารณา
ร?างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย ประจําปJ พ.ศ.2560 สมาชิกชุดเดิม
ประกอบด<วย 

1. นายคํานวน  โสมนิล  ประธานกรรมการ 
2. นายภูริทัต  รัตนพาหุ  กรรมการ 
3. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� กรรมการ 
4. นายวิฑูรย�  หัสภาคย�  กรรมการ 
5. นายสรพงษ� คงสําราญ กรรมการ 
6. นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว กรรมการและเลขานุการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<อง 

ถ่ิน พ.ศ.2547 (แก<ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวดท่ี 8 ข<อ 
103 คณะกรรมการฯ ให<มีสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไม?น<อยกว?าสามคน
แต?ไม?เกินเจ็ดคน 
 ตอนนี้จะคัดเลือกใหม?นะครับ อยากจะให<สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอจะให<มีก่ีคน เรียนเชิญท?านผู<ใดจะเปIนคนเสนอ เชิญท?าน สท.ปรานม 
ครับ 

 
นายปรานม  รวมพงศ$   กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล เคารพทุกท?าน กระผม นายปรานม  รวมพงศ� สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกต้ังท่ี 1 เก่ียวกับคณะกรรมการแปรญัตติ 
กระผมจะขอนําเสนอให<มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 7 ท?าน นะครับ แล<วก็ขอ
เสียงรับรองด<วยครับ  



๙๗ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอเสียงรับรองด<วยครับ รับรองถูกต<องนะครับ มีผู<ใดเสนออย?างอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาล ม้ัยครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ไม?มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ไม?มีเราจะถือว?าพวกเราจะมีกรรมการเจ็ดคนนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรานม  รวมพงศ$  ขอบคุณมากครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับ ต?อไปผมจะขอมติท่ีประชุมให<ความเห็นชอบก?อน อีกข้ันตอน 
ประธานสภาเทศบาล หนึ่งนะครับ ขอมติท่ีประชุมให<ความเห็นชอบ ให<มีคณะกรรมการแปรญัตติ

จํานวนเจ็ดคน ผู<ใดเห็นชอบครับ กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกอยู?ครบองค�ประชุม เห็นชอบจํานวน  
เลขานุการสภาเทศบาล 18 ท?าน ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับก็เหลืออยู?แค?นี้ก็ไม?เห็นชอบก็ไม?มีนะครับ งดออกเสียงก็ไม?มี 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ OK ครับ มีเจ็ดคนครับ มีเจ็ดคนข้ันตอนต?อไปให<ท?าน สท.เสนอชื่อ

คณะกรรมการทีละคน และขอเสียงรับรองทีละคน เชิญท?านอาวุธ ครับ 
ท?านจะเสนอใครครับ 

 
นายอาวุธ  สุขันทอง  กราบเรียนท?านประธานท่ีเคารพ กระผมนายอาวุธ  สุขันทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา เขต 4 จะเสนอท?านภูริทัต  รัตนพาหุ เปIนกรรมการแปรญัตติ

คนท่ี 1 ขอเสียงรับรองครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รับรองถูกต<องนะครับ ท?านภูริทัต กรรมการคนท่ี 2 เชิญท?าน  
ประธานสภาเทศบาล ภูริทัต เสนอครับ 
 
นายภูริทัต  รัตนพาหุ  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายภูริทัต  รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เขต 1 ขอเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ท?านอาวุธ  สุขันทอง ขอเสียง
รับรองครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รับรองถูกต<องม้ัยครับท?านเลขาครับ รับรองถูกต<องนะครับ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ท?านสมาชิกเสนอคนต?อไปครับ  
 
 



๙๘ 

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านประยูร จะเสนอใครครับท?านประยูร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เรียนเชิญท?านประยูร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประยูร  จิระพิบูลย$พันธ$  ประธานสภา ท?านผู<บริหาร ท?านสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม ประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� สมาชิกจากเขต 3 ขอเสนอ ท?านจักรพันธุ�  

จันทร�เขียว เปIนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 ครับขอเสียงรับรองครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รับรองถูกต<องนะครับ ท?านจักรพันธุ� คนท่ี 3 เชิญเสนอคนท่ี 4 
ประธานสภาเทศบาล ครับ เชิญคุณจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 
 
นายจักรพันธุ$  จันทร$เขียว  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัต ติคน ท่ี  4  นะครั บ  นายประยู ร   

จิระพิบูลย�พันธ� ครับ ขอเสียงรับรองด<วยครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รับรองถูกต<องนะครับคนต?อไปเสนอใครครับ เชิญคุณปรานม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ เชิญครับ 
 
นายปรานม  รวมพงศ$  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมปรานม  รวมพงศ� สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต เลื อก ต้ั ง ท่ี  1  ขอเสนอรายชื่ อ

คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 คุณวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ ขอเสียงรับรอง
ด<วยครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รับรองถูกต<องนะครับ เสนอท?านท่ี 5 ท?านวิฑูรย� เชิญครับท?าน 
ประธานสภาเทศบาล วิฑูรย� 
 
นายวิฑูรย$  หัสภาคย$  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมขอเสนอคุณปรานม 
สมาชิกสภาเทศบาล รวมพงศ� เปIนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 6ครับ ขอเสียงรับรองครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รับรองถูกต<องนะครับ อีก 1 คน ครับ เชิญคุณสุธรรม  ทองมี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุธรรม  ทองมี  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ  ครับ ผมสุธรรม  ทองมี  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอคุณสวาท  อรุณจิตร เปIนกรรมการแปร คนท่ี 7 ครับ ขอผู<รับรอง

ด<วยครับ 
 
 
 



๙๙ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รับรองถูกต<องนะครับ ได<เจ็ดคน เปIนอันว?าสภาแห?งนี้ ขอมติให< 
ประธานสภาเทศบาล ท้ัง 7 คนนี้เปIนคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ขอมติอีกทีหนึ่งนะครับ 

เพ่ือความชัวร�ครับ  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  เพ่ือความชัวร�ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท้ัง 7 ท?านนี้รับรองถูกต<องนะครับ ผมจะขอมติจากสภาแห?งนี้นะ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ผู<ใดให<ความเห็นชอบให<ท้ัง 7 ท?านนี้เปIนคณะกรรมการแปรญัตติขอ

ได<โปรดยกมือครับเอาใหม?นะครับ ทีละคนนะครับ ผมจะขอมติให<ความ
เห็นชอบทีละคนนะครับ ผู< ใดเห็นชอบให<คุณภูริ ทัต  รัตนพาหุ เปIน
คณะกรรมการแปรญัตติขอได<โปรดยกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  เห็นชอบ 16 ท?านครับท?านประธาน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เห็นชอบตัวเองไม?ได<ใช?ม้ัยครับยกมือให<ตัวเองน?าเกลียด เปIนอันว?า 
ประธานสภาเทศบาล ท?านภูริทัต สภารับรองถูกต<องนะครับ ผู<ใดให<ความเห็นชอบให<คุณอาวุธ   

สุขันทอง เปIนกรรมการแปรญัตติ กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 16  
เลขานุการสภาเทศบาล ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับเปIนอันว?าคุณอาวุธ เปIนกรรมการแปรญัตตินะครับ ท?านท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล ผู<ใดเห็นชอบให<ท?านจักรพันธุ� จันทร�เขียว เปIนกรรมการแปรญัตติกรุณายก

มือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 17  
เลขานุการสภาเทศบาล ท?าน นะครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เปIนอันว?าสภาให<ความเห็นชอบท?านจักรพันธุ� ครับ ท?านต?อไปผู<ใด 
ประธานสภาเทศบาล ให<ความเห็นชอบคุณประยูร  จิระพิบูลย�พันธ� เปIนกรรมการแปรญัตติ 

กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 18  
เลขานุการสภาเทศบาล ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ต?อไปสมาชิกท?านใดให<ความเห็นชอบให<ท?านปรานม  รวมพงศ� 
ประธานสภาเทศบาล เปIนกรรมการแปรญัตติ กรุณายกมือครับ 
 



๑๐๐ 

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ เห็นชอบ 16ท?านครับ สมาชิกครบ 
เลขานุการสภาเทศบาล องค�ประชุมครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ต?อไปสมาชิกท?านใดให<ความเห็นชอบให<ท?านวิฑูรย� หัสภาคย� 
ประธานสภาเทศบาล เปIนกรรมการแปรญัตติ กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 17 
เลขานุการสภาเทศบาล ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านต?อไปสมาชิก ท?านสวาท  อรุณจิตร ผู<ใดให<ความเห็นชอบให< 
ประธานสภาเทศบาล ท?านสวาท อรุณจิตร เปIนกรรมการแปรญัตติ กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 15 
เลขานุการสภาเทศบาล ท?านครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดไม?ให<ความเห็นชอบ มีม้ัยครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ท?านประธานมี พันโทวิชัย เลยครับ ไม?ให<ความเห็นชอบไม?ทราบว?า 
เลขานุการสภาเทศบาล เปIนเพราะอะไรครับท?านลองถามดูครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผู<ใดไม?ให<ความเห็นชอบให<ยกมือ OK ผมเข<าใจครับ ท?านงดออก 
ประธานสภาเทศบาล เสียง 1 ท?านนะครับ ครับ สรุปว?าคณะกรรมการแปรญัตติ 1 ท?านนะครับ 

จะมีงานให<ท?านทํานะครับ ข้ันต?อไป คณะกรรมการแปรญัตติ นัดวันเวลา
และสถานท่ียื่นคําขอแปรญัตติครับแล<วค?อยเลือกประธานกันให< สท.เสนอ
ในท่ีประชุมเพ่ือให<มีมติว?าจะแปรญัตติกันภายในระยะเวลาเท?าไร ผู<ใดจะ
เสนอครับ เชิญคุณปรานม ครับ 

 
นายปรานม  รวมพงศ$  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม ปรานม  รวมพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จาก

เขตเลือกต้ังท่ี 1 กระผมขอเสนอยื่นคําขอแปรญัตติ จํานวน 5 วัน ครับ 
ท?าน ขอเสียงรับรองด<วยครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$   รับรองถูกต<องนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปรานม  รวมพงศ$  ขอบคุณครับ 5 วัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 



๑๐๑ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  รับรองถูกต<อง มีผู<ใดเสนอเปIนอย?างอ่ืนมีม้ัยครับ ท?านเลขาไม?มี 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ ครับผมขอมติจากสภาให<ความเห็นชอบการยื่นคําขอแปรญัตติ

จํานวน 5 วัน ผู<ใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ประธานสภาท่ีเคารพครับ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล จํานวน 18 ท?าน 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ผมจะไม?ถามไม?เห็นชอบ ผมงดออกเสียงได<ม้ัยเพราะว?าครบแล<ว 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบก็ครบแล<วครับ เปIนอันว?า 5 วัน นะครับ ต?อไปก็เรียนเชิญท?าน

กรรมการแปรญัตตินัดวันเวลาและสถานท่ียื่นคําขอแปรญัตติ เชิญปรึกษา
กันครับท?านคุยกัน ท?านจะนัดพบ สท.แปรฯ  

 
นายวิฑูรย$ หัสภาคย$  ครับ กราบเรียนท?านประธานสภา รวบรัดกันหน?อย หลายคนง?วง 
สมาชิกสภาเทศบาล นอนกันแล<วครับขอนัดเวลาและสถานท่ียื่นคําขอแปรญัตติครับ 

- วันอังคารท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 
นาฬิกา  ณ  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  

- วันพุธท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 
นาฬิกา  ณ  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  

- วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 
16.30 นาฬิกา  ณ  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  

- วันศุกร�ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 
นาฬิกา  ณ  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  

- วันเสาร�ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 
นาฬิกา  ณ  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ขอบคุณท?าน สท.วิฑูรย� สท.ท?านใดจะแปรญัตติภายใน 5 วันนี้นะ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ยื่นคําแปรญัตติ หลังจากนั้น เขาไม?รับแล<วนะครับ ไม?รับแล<ว  ท?านจะ

ตัดงบประมาณหรื ออะไร เขา ไม? รั บแล< วครั บ  แล< วต? อ ไปนะครั บ 
คณะกรรมการแปรญัตติ จะนัดวันประชุมแปรญัตติ วันใด ครับ ขอเชิญคุณ
จักรพันธุ�  จันทร�เขียว ครับ 

 
นายจักรพันธุ$  จันทร$เขียว  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติขอนัดวันประชุมแปรญัตติใน

วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม  2559 เวลา 10.00 นาฬิกา  ณ  ห<องประชุม
สภาเทศบาล ชั้น 5 ครับ ขอบคุณครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ทราบกันแล<วนะครับ และผมจะนัดการประชุมสภาเทศบาลสมัย 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปJ พ.ศ.2559 ในวันท่ี 30 สิงหาคม  

2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นะครับ ช?วยจดไว<ด<วยเพราะจะมีวาระ 2  
วาระ 3 อีก ผมยังมีกระทู<ค<างอยู?  



๑๐๒ 

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  ครับ ๆ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับ คือ สําหรับสมาชิกท?านใดท่ีจะส?ง 
เลขานุการสภาเทศบาล ญัตติหรือกระทู<ให<ส?งภายในวันท่ี 22 สิงหาคม ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ประชุมคราวต?อไปนะครับ ช?วยจําให<ด<วยจะส?งกระทู<ถามภายใน 
ประธานสภาเทศบาล วันท่ีเท?าไรนะครับ 22 นะครับ 22 จะส?งกระทู<ถามหรือยื่นญัตติอะไรก็

ตาม แล<วก็ตามนี้ยังมีกระทู<ถามอยู?นะครับ ท่ีเลื่อนมานะครับ ระเบียบวาระ
ผมยังมีกระทู<ถามอีก ก็มีกระทู<ถามอยู? ของ สท. 2-3 ท?านนะครับ ญัตติ 
ท่ี 6 OK เราเลื่อนมาอยู?ข<างหลัง  กระทู<ถาม 4 เรื่องนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  กระทู+ถาม 

6.1 กระทู+ถามท่ี 1 เรื่อง  สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
การแข?งขันกีฬาชุมชน/เยาวชน กระทู<ถาม นายวัชระ  อินทรมุสิก 
6.2 กระทู+ถามท่ี 2 เรื่อง  กิจการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
กระทู<ถามของ นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
6.3 กระทู+ถามท่ี 3 เรื่อง  การปรับปรุงพ้ืนท่ีสะพานลอยสี่แยกตลาดแขก 
เปIนภาพสามมิติ กระทู<ถามของ นายฉัตรชัย  พรมพัตร 
6.4 กระทู+ถามท่ี 4 เรื่อง  ขยะและการจัดเก็บขยะ กระทู<ถามของ  
นายเอกรินทร�  รอดทอง 

 
    ขอเรียนเชิญเจ<าของกระทู<ท่ี 1  
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล   เจ<าของกระทู<ไม?อยู?เปIนอันตกไปครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ตกไปครับ คุณวัชระ พอดีคุณพ?อแกต<องไปโรงพยาบาลนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  กระทู<ท่ี 2 ของท?านสุภัค ครับเชิญท?านสุภัค ครับ  
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  ครับกราบเรียนท?านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ กระทู<ของ

ผมนะครับ เม่ือสักครู?เจ<าหน<าท่ีได<ตอบไปบ<างแล<วนะครับ คิดว?าในประเด็น
หลักก็เคลียร�กันแล<วประเด็นนี้ผมขอถอนครับ ขอบพระคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  สภาต<องอนุมัติม้ัย ไม?ต<องใช?ม้ัยไม?ต<องม้ัง ขอบคุณท?านสุภัค มาก 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ ก็เข<าใจหมดแล<ว เม่ือก้ีละเอียดแล<ว ต?อไปกระทู<ถามท่ี 3 นะครับ 

เรื่องการปรับปรุงสะพานเปIนภาพ 3 มิติ เปIนกระทู<ของ สท.ฉัตรชัย ครับ 
เชิญครับ 

 
นายฉัตรชัย  พรมพัตร   ครับ ผมขอถอนกระทู<ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 



๑๐๓ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ครับ ท?านจะอธิบายกันเปIนการส?วนตัวแล<วใช?ม้ัย ท?านคุยเปIนการ 
ประธานสภาเทศบาล ส? วน ตัวแล<ว กับท? านรองมนัสแล<ว  ต?อ ไปกระทู< ท่ี  4 นะครับ ของ  

สท.เอกรินทร�  รอดทอง ครับ เชิญท?านครับ 
 
นายเอกรินทร$  รอดทอง   กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ฝDายบริหาร และเพ่ือน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท?านนะครับ กระผม นายเอกรินทร�  รอดทอง 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 
  ข<าพเจ<าขอต้ังกระทู<ถามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรื่อง  

ขยะและการจัดเก็บขยะดังต?อไปนี้ 
1. ในปZจจุบันองค�กรต?าง ๆ ท่ีอยู?นอกเขตเทศบาลฯ ยังนําขยะมาท้ิงท่ีบ?อขยะทุ?งท?าลาด อีก

หรือไม? 
1.1 ถ<ามี มีก่ีองค�กร องค�กรใดบ<าง 
1.2 ปริมาณขยะท่ีองค�กรต?าง ๆ นํามาท้ิง วันละเท?าไร 
1.3 องค�กรต?าง ๆ ท่ีนําขยะมาท้ิง ต<องเสียค?าใช<จ?ายให<แก?เทศบาลฯ อย?างไร 

2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใช<งบประมาณ ในการจัดเก็บขยะทุกเขต เดือนละ เท?าไร 
3. ในปZจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีขยะเก?าตกค<างสะสม จํานวนก่ีตัน 
4. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีวิธีการในการทําลายขยะเก?าตกค<างสะสมอย?างไร และ

คาดว?าจะทําลายหมดภายในก่ีปJ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต?อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)                           ผู<ตั้งกระทู<ถาม 
(นายเอกรินทร�  รอดทอง) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เรียนฝDายบริหารครับ ช?วยตอบกระทู<ท?านเอกรินทร� หน?อยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
ผศ.เชาวน$วัศ  เสนพงศ$   ขอบคุณท?าน สท.เอกรินทร� ท่ีถามกระทู< แต?บังเอิญผมได<ให< ผอ. 
นายกเทศมนตรี กองสาธารณสุข ซ่ึงได<รับมอบหมายจากท?านนายก ซ่ึงทราบเรื่องนี้ ดี 

เพราะว?านโยบายท่ีเราทํากันทุกวันนี้เปIนอย?างไร ก็เรียนท?าน ผอ.สมพร 
ครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?าน ผอ.ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมพร  กาญจนโสภาค  กราบเรียนท?านประธานสภา ท?านคณะผู<บริหาร ท?านสมาชิกสภา 



๑๐๔ 

 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาล และหัวหน<าส?วนราชการ ท่ีเคารพทุกท?าน กระผมนายสมพร  
กาญจนโสภาคผู<อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล<อม ขอตอบกระทู<
ตามท่ีท?านนายกมอบหมายดังต?อไปนี้ ปZจจุบันในองค�กรต?าง ๆ ท่ีอยู?นอก
เขตเทศบาล ยังนําขยะมาท้ิง ท่ีบ?อขยะทุ? งท?าลาด ตอนนี้ มีอยู?ครับ  
มีอยู?จํานวน 56 อปท. นําขยะมาท้ิงวันละ 120 ตันครับ องค�กรท่ีนําขยะ
มาท้ิง ผมจะอ?านให<ฟZงนะครับ มี อบต.เขาแก<ว อบต.ท?าเรือ อบต.ท?าศาลา 
อบต.นบพิตํา อบต.นาเคียน อบต.นาพรุ อบต.ปากนคร อบต.โพธิ์ทอง 
อบต.ท?าซัก อบต.ท<ายสําเภา อบต.ช<างซ<าย อบต.ช<างกลาง อบต.ไชยมนตรี 
อบต.กําโลน อบต.ลานสกา อบต.เสาเภา อบต.สวนหลวง อบต.เสาธง  
อบต.นาทราย อบต.มะม?วงสองต<น อบต.สิชล อบต.บางจาก อบต.ทอนหงส� 
อบต.กราย อบต.พิปูน อบต.เปลียน อบต.กําแพงเซา อบต.ควนหนองหงส� 
อบต.คลองน<อย อบต.ท<องลําเจียก อบต.ตลิ่งชัน อบต.ท?าไร? อบต.เคร็ง 
อบต.ท?าเสม็ด อบต.ท?าดี ส?วนท่ีเปIนเทศบาลตําบลมี เทศบาลตําบลท?าแพ 
เทศบาลตําบลท?าศาลา เทศบาลตําบลปากนคร เทศบาลตําบลพรหมโลก 
เทศบาลตําบลลานสกา เทศบาลตําบลสิชล เทศบาลตําบลทางพูน เทศบาล
ตําบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลตําบลท?าง้ิว เทศบาลตําบลทอนหงส� เทศบาล
ตําบลนาสาร เทศบาลตําบลนาเหรง เทศบาลตําบลดอนตรอ เทศบาลตําบล
เขาพระ เทศบาลตําบลพรหมคีรี เทศบาลหลักช<าง เทศบาลตําบลทุ?งใส 
เทศบาลตําบลสวนขัน เทศบาลตําบลบางจาก เทศบาลตําบลท?าพะจะ ส?วน
เทศบาลเมืองมีท่ีเดียว คือ เทศบาลเมืองปากพูน ครับผม 

ต?อไปเปIนคําถามท่ี 2 เทศบาลได<ใช<งบประมาณในการจัดเก็บขยะ
ทุกเขต เดือนละเท?าไรครับ ข<อมูลของเดือนกรกฎาคม  2559 เปIนดังนี้
ครับ เขตท่ี 1 ตอนนี้เทศบาลดําเนินการจัดเก็บเองอยู? เขตท่ี 2 ท่ีเราจ<าง
เหมา คือเขตท่ี 2 – เขตท่ี 5 ครับ เขตท่ี 2 เปIนเงิน 248,470.43 บาท 
ครับ เขต ท่ี  3  เปIน เ งิน 269,868.38 บาท เขต ท่ี  4 เปIน เ งิน 
271,276.80 บาท เขตท่ี 5 เปIนเงิน 457,622.75 บาท รวมท้ัง 4 เขต 
เปIนเงิน 1,247,238.36 บาท ครับ  

ส?วนคําถามท่ี 3 ถามว?าเทศบาลมีขยะตกค<างสะสมอยู? เท?าไร 
ตอนนี้มีขยะสะสมค<างอยู?ประมาณ 1,200,000 ตัน ครับผม 

คําถามข<อท่ี 4 เทศบาลมีวิธีการในการทําขยะเก?าค<างสะสม
อย?างไร คาดว?าจะทําลายหมดภายในก่ีปJ ขณะนี้เทศบาลกําลังทําโครงการท่ี
จะนําขยะเก?าท้ังหมดและขยะท่ีเข<าใหม?มาทําเปIนการ มาแปลงขยะให<เปIน
พลังงาน RDF ซ่ึงขณะนี้เรื่องกําหนดส?งไปอยู?ท่ีกรมส?งเสริมการปกครอง
ท<องถ่ิน อยู?ในข้ันตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองของ
กรม และเม่ือทางกรมกลั่นกรองเสร็จก็จะส?งไปท่ีรัฐมนตรีมหาดไทย แล<วก็
จะส?งกลับมาให<เทศบาลดําเนินการในการจัดหาผู<รับจ<างต?อไปครับ ซ่ึงตาม 
TOR ท่ีเทศบาลได<เขียนไป เราจะให<กําจัดขยะเก?าวันละ 300 ตัน และขยะ
ใหม?วันละ 300 ตัน ก็จะใช<เวลาประมาณ 15 ปJ ถึงจะกําจัดขยะได<
ท้ังหมดครับ ขอบคุณครับ 

 



๑๐๕ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  เชิญท?านเอกรินทร� มีอะไรข<องใจท?านถามได<อีก 2 ครั้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร$  รอดทอง  ครับท?านประธานท่ีเคารพ กระผมเอกรินทร�  รอดทอง สมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลเขต 3 อยากจะทราบว?าตามท่ีองค�กรต?าง ๆ ท่ีมาท้ิงขยะนั้น 

ทางเทศบาลได<เก็บค?าท้ิงขยะไปหรือไม?นะครับ 
 
นายสมพร  กาญจนโสภาค  ครับก็เก็บอยู?ตันละ 250.- บาท ครับ 250.- บาท ต?อตันครับผม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  มีคําถามอ่ืนอีกม้ัย ถ<าไม?มีท?าน ผอ.จะได<กลับไปนั่งท่ีครับ ท?านมี  
ประธานสภาเทศบาล อีกม้ัยครับ ไม?มีแล<วครับ เชิญครับ ชอบคุณมากครับ ท?านเอกรินทร� ท?านไป

ขอเอกสารได<นะครับ ท?าน ผอ.ก็มีนะครับ แจกเลยชาวบ<านจะได<รู<ว?า เราก็
เต็มท่ีแล<วขยะนี้ ต?อไประเบียบวาระท่ีการประชุมท่ี 7  

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ+ามี) 

เชิญท?านสุภัคครับ 
  

นายสุภัค  รัตนพฤกษ$ขจร  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกท?าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับกระผม สุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับ ได<คับ

คําร<องเรียนจากชุมชนชาวจีนท?าวังนะครับ เขาน<อยใจนะครับ ว?า
สะพานลอยตรงสี่แยกท?าวังนะครับ มันแตกต?างกันมากับสี่แยกตลาดแขก
ครับ รบกวนตรงนี้นะครับ ว?าฝDายกองช?างนะครับ ขอความกรุณานะครับ 
ไฟแสงสว?าง โคมไฟลมพัดก็ปลิวหมดแล<วนะครับ หลอดไฟท่ีส?อง และ
บังเอิญว?ามีปEายนะครับ มีปEาย CCTVบดบังนะครับทัศนวิสัยน�บนสะพาน 
ลยอ ตรงนั้นเราทําสวยงามเอาปEายไปติดน?าเกลียดครับ ขอบพระคุณมาก
ครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ฝากท?านปลัดครับ ท?านรักษาการ ผอ.ช?าง อยู? เชิญท?านสุธรรม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นายสุธรรม  ทองมี  ขอขอบพระคุณท?านประธานท่ีเคารพ ผมจะพูดเรื่องขยะนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล รถบีบขยะท่ีว?าไปเก็บขยะแล<วบีบน้ําแล<วกลิ่นเหม็นมาก ไม?ทราบว?า

หน?วยงานไหนรับผิดชอบ ผอ.คนไหนรับผิดชอบครับ นี้เห็นท?านพูดเรื่อง
ขยะ ฟZงแล<วนึกออก ฟZงแล<วของข้ึน 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  ท?านเสนอมาดีนะครับ ท?านสมพร เรื่องน้ําเหม็นจริง ๆ ฝากด<วย 
ประธานสภาเทศบาล นะครับทุกเขตครับ เชิญท?านประสิทธิ์ ครับ 
 
 



๑๐๖ 

 

นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  กราบเรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านนายกเทศมนตรี และ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือนสมาชิกสภาท่ีรักทุกท?าน  กระผมประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ครับ ผมมีนิดเดียวครับ คือชาวบ<าน
เขาฝากมาว?า อยากขอความอนุเคราะห�จากท?านนายกได<สั่งการเจ<าหน<าท่ี
บุคลากรของเทศบาล ในการขับข่ีมอเตอร�ไซด�นะครับให<สวมหมวกกันน็อค
ให<เปIนตัวอย?าง ฉะนั้น ถ<าเปIนตัวอย?างก็น?าจะดีนะครับ ชาวบ<านท่ีเขาหวังดี
กับเทศบาลเขาเสนอมาครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  จริง ๆ มันก็ดีนะครับหัวเขา แต?ว?าผมไม?อยากจะตอบแทน ตํารวจ 
ประธานสภาเทศบาล ไม?จับ ถ<าจับปานี้ใส?หมวกกันน็อคหมดแล<ว 
 
นายประสิทธิ์  วงศ$พิศาล  คือชาวบ<านเขารักเทศบาลจริง ๆ อย?างน<อย ๆ พนักงานเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สวมหมวกกันน็อคท้ังเทศบาล ขออนุญาตแจ<งนะครับ 

ตอนนี้แฮมเบอร�เกอร�กําลังมานะครับ อย?าเพ่ิงกลับนะครับ อีกสักครู? 
นะครับ กําลังเดินทางอีก 3 นาทีก็ถึงแล<วครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย$  มีอะไรอีกม้ัยครับ ถ<าไม?มีผมก็ขอขอบคุณฝDายบริหารและ สท.ทุก 
ประธานสภาเทศบาล ท?าน และข<าราชการทุกคนนะครับท่ีเข<าร?วมประชุมในวันนี้ และถ<าพูดจา

กันดี ๆ มีเหตุผลก็ราบรื่นอย?างนี้นะครับ ผมป\ดประชุมนะครับ  
 
ป6ดประชุม 17.00 นาฬิกา 


