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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป� พ.ศ.2559 

วันอังคารท่ี 30 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. นายธีระวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายประยูร  จิระพิบูลย�พันธ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายปรานม  รวมพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายภูริทัต  รัตนพาหุ   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายพิชัย  ลี้วรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายวิฑูรย�  หัสภาคย�   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวัชระ  อินทรมุสิก  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. พันโทวิชัย  กัลยาพงศ�  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสุธรรม  ทองมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นางสาวอมรรัตน�  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายอาวุธ  สุขันทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายเอกรินทร�  รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู,ไม3มาประชุม 
1. นายฉัตรชัย  พรมพัตร  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
2. นายชัยยันต�  บุญเทียม  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

ผู,เข,าร3วมประชุม 
 ผู,บริหารเทศบาล 

1. ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
2. นายขจรเกียรต์ิ  แก?วทองคํา  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายธํารงค�  แรกคํานวน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
4. นายคํารพ  วงศ�พิศาล   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายสมเธียร  ภูAสันติสัมพันธ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
6. นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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หัวหน,าส3วนราชการและเจ,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. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ�  ผู?อํานวยการสํานักการศึกษา 
8. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผู?อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผู?อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล?อม 
10. นางจิตรา  มะโนสงค�   ผู?อํานวยการสAวนควบคุมการกAอสร?างฯ 
11. นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน�  ผู?อํานวยการสAวนชAางสุขาภิบาล  
12. นายยงยุทธ  เหลAาเจริญเกียรติ  ปฏิบัติราชการแทน หัวหน?าสํานักปลัดเทศบาล 
13. นางอรนงค�  ชูลําภู   รรท.ผู?อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสาวจิราภรณ�  แก?วปาน  ผู?จัดการสถานธนานุบาล 
15. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน?าฝGายอํานวยการ 
16. นางเกศแก?ว  ศิริวัฒน�   หัวหน?าฝGายสAงเสริมการทAองเท่ียว 
17. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคล 
18. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
19. นายสหัส พรหมแก?ว   เจ?าพนักงานปHองกันฯ  
20. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
21. นางสาวชAอแก?ว  ไชยบัณฑิตย�  นักประชาสัมพันธ�ปฏิบัติการ 
22. นางศรีไพร  อมรการ   ลูกจ?างประจํา 
23. นางสาวสุดา  เสมอสา  ลูกจ?างประจํา 
24. นางคัทลียา  มูประสิทธิ์  เจ?าพนักงานธุรการ 
25. นายสมโชค  อรุณจิตร  พนักงานขับรถยนต� 
26. นางสาวชุติมา  แพรกปาน  เจ?าหน?าท่ีธุรการ 
27. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจ?าหน?าท่ีธุรการ 
28. นางสาวสุนิสา  นวลขาว  เจ?าหน?าท่ีธุรการ 
29. นางสาวกรกนก  คล?ายจินดา  เจ?าหน?าท่ีธุรการ 
30. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจ?าหน?าท่ีธุรการ 
31. นายสมจิตร�  มาศพงค�  เจ?าหน?าท่ีธุรการ 
32. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจ?าหน?าท่ีธุรการ 
33. นายชํานาญ  เยี่ยมยนต�  พนักงานขับรถยนต� 
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เป6ดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   กราบเรียนทAานประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เลขานุการสภาเทศบาล ทAานนายกเทศมนตรีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลและผู?บริหารเทศบาล 

ทุกทAานครับวันนี้ เปJนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปK พ.ศ.2559 วันอังคารท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 นาฬิกา 

  บัดนี้ สมาชิกได?มาครบองค�ประชุมแล?ว จํานวน 18คน ขอเชิญ
ทAานประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญประธานทํา
หน?าท่ีประธานในท่ีประชุมเปJนลําดับตAอไป ขอเรียนเชิญครับ   

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เรียนทAานนายกเทศมนตรี คณะผู?บริหารทุกทAาน ทAานสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลผู?ทรงเกียรติทุกทAาน และผู?เข?ารAวมประชุมทุกทAาน วันนี้เปJนการ

ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2
ประจําปK พ.ศ.2559 สมาชิกสภาเทศบาลมา 18 คน หรือครับทAานเลขา 
ลา 4 ครับ ครับครบองค�ประชุมนะครับ  ตAอไปผมจะดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระนะครับ ระเบียบวาระท่ี 1 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ (ถ,ามี) 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ก็มีอยูAสัก 2-3 เรื่อง นะครับ เรื่องท่ี 1 นะครับ มีหนังสือจากกรม 
ประธานสภาเทศบาล สAงเสริมการปกครองท?องถ่ิน เรื่องการฝPกอบรม เรียน นายกองค�การ

ปกครองสAวนท?องถ่ินทุกแหAง ท่ีสAงมาด?วยเปJนแผนการฝPกอบรม ไตรมาส 
ท่ี 1 – 4 ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2560 ด?วยกรมสAงเสริมการปกครอง
ท?องถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท?องถ่ิน ได?กําหนดแผนการฝPกอบรม
บุคลากรขององค�กรปกครองสAวนท?องถ่ิน ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2560 
ระหวAางเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียดก็สAง
มาแล?วผมจะติดให?ทราบท่ีทําการ สท.นะครับ ใครสนใจโครงการไหนก็แจ?ง
ทAานเลขา ทAานเลขาจะได?แจ?งทAานนายกนะครับ เอาสั้น ๆ แคAนี้นะครับเรื่อง
ท่ี 1 จะได?เพ่ิมพูนความรู?พวกเรา เผื่ออนาคตจะลงเปJนนายกกันบ?าง ก็มี
เรื่องเดียวนะครับ เรื่องอบรมนี้เปJนเรื่องท่ีดี เพราะวAาถ?าเราไมAไปใฝGหา
ความรู? เราก็จะล?าสมัยเขาเรียกล?าสมัย แนะนําอีกนิดหนึ่ง มันมีชAองทีวีอยูA
ชAองหนึ่งของรัฐสภา นAาฟTงนะครับ เขาถAายทอดประชุม สนช.ทุกนัด เผื่อวAา
บางคนจะได?ไปเปJน สว.สรรหานะครับ ใกล?แล?วนะครับ เตรียมตัวให?ดี OK 
ครับ ตAอไปผมจะดําเนินการประชุมตAอ ระเบียบวาระท่ี 2  

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  กระทู,ถาม 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ไมAมีนะครับ ตAอไปเปJนระเบียบวาระท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  คณะกรรมการท่ีสภาท,องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล,ว 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ไมAมีนะครับ ตAอไปเปJนระเบียบวาระท่ี 4 
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ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบร3างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําป� 
  งบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระ 2 – วาระ 3) 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาด?วยข?อบังคับการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ท?องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก?ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554)  ข?อ 45 

วรรค 3 ญัตติรAางข?อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมAได?  
และในการพิจารณาวาระท่ี 1 ให?กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว?ไมA
น?อยกวAา 24 ชั่วโมง นับแตAสภาท?องถ่ินมีมติรับหลักการแหAงข?อบัญญัติ
งบประมาณนั้น และสภาเทศบาลของเราได?กําหนดแปรญัตติ 5 วัน นับแตA
วันท่ีสภารับหลักการ เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม  พ.ศ.2559 จนถึงวันท่ี 20 
สิงหาคม  พ.ศ.2559 และประชุมแปรญัตติเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม  
พ.ศ.2559 ซ่ึงถูกต?องและชอบด?วยระเบียบแล?วนั้น ผมขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญก็มักจะลืมชื่อ คนใกล? ๆ นี้เอง เชิญคุณ
จักรพันธุ�  จันทร�เขียว ครับ 

 
นายจักรพันธุ9  จันทร9เขียว  กราบเรียนทAานประธาน กระผม นายจักรพันธุ�  จันทร�เขียว  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล จากเขตเลือกต้ังท่ี 2 ในฐานะเลขาฯ ขอรายงาน 

นะครับ  
ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได?มีมติในคราวประชุม

สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจําปK  
พ.ศ.2559 วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 ให?มีการเสนอคําแปรญัตติรAาง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจAาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2560 นับแตA
สภามีมติรับหลักการในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 จนถึงวันท่ี 20 
สิงหาคม  พ.ศ.2559 รวมเวลา 5 วัน นั้น 
 คณะกรรมการแปรญัตติรAางเทศบัญญัติงบประมาณรายจAาย
ประจําปK งบประมาณ พ.ศ.2560 สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู?บริหาร และ
หัวหน?าสAวนราชการ ได?มาประชุมครบองค�ประชุม และสรุปสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
 คณะกรรมการแปรญัตติได?ทําการตรวจรAางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจAายประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2560 ต้ังแตA สAวนท่ี 1 – สAวนท่ี 3 และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจAาย มีรายละเอียด ถูกต?อง ประหยัด รอบคอบ 
และชอบด?วยระเบียบทุกประการ 

การแปรญัตติรAางเทศบัญญัติงบประมาณรายจAาย ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ.2560 ปรากฏวAาไมAมีสมาชิกสภาเทศบาลทAานใดยื่นคํา
ขอแปรญัตติ 

     จึงมีมติให?คงไว?ตามรAางเทศบัญญัติเดิมทุกประการ 
     ครับขอบคุณครับ 
 
 
 



๕ 

 

นายเคารพ   อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณทAานจักรพันธุ� นะครับ เม่ือไมAมีผู?ใดแปรญัตติก็ถือวAาคงไว? 
ประธานสภาเทศบาล ตามรAางเดิมผมจะขอมติเห็นชอบในข้ันแปรญัตติวาระ 2 ท้ังฉบับนะครับ

สมาชิกสภาเทศบาลทAานใดเห็นชอบในข้ันแปรญัตติกรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล  เรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ  
เลขานุการสภาเทศบาล 19 ทAาน  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณครับ ผู?ไมAเห็นชอบกรุณายกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไมAมีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณมากครับ งดออกเสียง  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไมAมีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปJนอันวAาสภาแหAงนี้ได?ให?ความเห็นชอบรAางงบประมาณในข้ันแปร 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติเอกฉันท�นะครับตAอไปเปJนวาระท่ี 3 นะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมสภา

เทศบาลแหAงนี้ ให?ความเห็นชอบหรือไมAให?ความเห็นชอบ ผู?ใดให?ความ
เห็นชอบอนุมัติให?ตราเปJนเทศบัญญัติกรุณายกมือครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ทAานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ19  
เลขานุการสภาเทศบาล  ทAานครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณครับ ผู?ไมAเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล  ไมAมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ผู?ใดงดออกเสียง กรุณายกมือครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล  ไมAมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 



๖ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปJนอันวAาสภาแหAงนี้ให?ความเห็นชอบอนุมัติตราเปJนเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2560 อยAางเปJนเอกฉันท�นะครับ ตAอไปเปJน

ระเบียบวาระท่ี 5 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ท่ีเสนอใหม3 

ญัตติท่ี 5.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ3ายประจําป� พ.ศ.2559 และขอรับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ3ายเงิน
งบประมาณรายจ3ายค,างจ3ายประจําป� พ.ศ.2559 ท่ียังมิได,ก3อหนี้ผูกพัน
ไปจ3ายในป�งบประมาณ พ.ศ.2560 (สํานักการคลัง) 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอเรียนเชิญทAานนายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ผศ.เชาวน9วัศ  เสนพงศ9   กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ  ทAานสมาชิกผู?ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ผม เชาวน�วัศ  เสนพงศ� นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ระเบียบ

วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหมA ญัตติท่ี 5.1 นั้น จะมอบให?ทAานเลขาเอกรินทร�  
ระเบียบโอษฐ� เปJนผู?นําเสนอครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เชิญทAานเลขาเอกรินทร� ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร9  ระเบียบโอษฐ9  ทAานประธานท่ีเคารพ กระผม นายเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได?รับมอบหมายจากทAาน

นายกเทศมนตรีให?แถลงญัตติตAอสภา ดังจะขอกราบเรียนตAอไปนี้ครับ 
 

ญัตติ 

เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจAายประจําปK พ.ศ.2559 และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจAายเงิน 
 งบประมาณรายจAายค?างจAาย และยังมิได?เบิกจAายเงินประจําปK พ.ศ.2559 ท่ียังมิได?กAอหนี้ผูกพันไป 
 จAายในปKงบประมาณ พ.ศ.2560 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข?าพเจ?าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจAายประจําปK พ.ศ.2559 และ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจAายเงินงบประมาณรายจAายค?างจAายประจําปK พ.ศ.2559 ท่ีโอนไปต้ังจAายเปJนรายการ
ใหมA และยังมิได?กAอหนี้ผูกพันไปจAายในปKงบประมาณ พ.ศ.2560 หมวดคAาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกAอสร?าง 
จํานวน 26 รายการ เปJนเงิน 25,771,400.- บาท (ยี่สิบห?าล?านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร?อยบาทถ?วน) 
และยังมิได?เบิกจAายเงินตามสัญญาจ?าง จํานวน 1 รายการ เปJนเงิน 1,275,000.- บาท (หนึ่งล?านสองแสนเจ็ด
หม่ืนห?าพันบาทถ?วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท?ายญัตตินี้ 
  ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได?ต้ังงบประมาณรายจAายประจําปK 2559 และได?โอน
เงินรายจAายค?างจAายของปKงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปต้ังจAายเปJนรายการใหมA ในหมวดคAาครุภัณฑ�ท่ีดินและ



๗ 

 

สิ่งกAอสร?าง นั้น ปรากฏวAาไมAสามารถดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ?าง กAอหนี้ผูกพันได?ทันภายในปKงบประมาณ  
พ.ศ.2559 และยังมีรายการท่ีไมAสามารถเบิกจAายเงินได?ทัน ซ่ึงยังมีความจําเปJนต?องใช?งบประมาณดังกลAาวอีก 
  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจAายประจําปK พ.ศ.2559 ท่ีโอนไปต้ังจAาย 
เปJนรายการใหมA และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจAายเงินงบประมาณรายจAายค?างจAายประจําปK 2559  
ท่ียังมิได?ดําเนินการกAอหนี้ผูกพัน หมวดคAาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกAอสร?าง จํานวน 26 รายการ เปJนเงิน 
25,771,400.- บาท (ยี่สิบห?าล?านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร?อยบาทถ?วน) และยังมิได?เบิกจAายเงิน จํานวน 
1 รายการ เปJนเงิน 1,275,000.- บาท (หนึ่งล?านสองแสนเจ็ดหม่ืนห?าพันบาทถ?วน) ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท?ายญัตตินี้ ไปจAายในปKงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วAาด?วยการรับเงิน การเบิกจAายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค�กรปกครองสAวนท?องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก?ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  
พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน ข?อ 57 “กรณีท่ีองค�กรปกครองสAวนท?องถ่ินได?กAอหนี้ผูกพันไว?กAอนสิ้นปK  
โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจ?าง หรือการเชAาทรัพย�สิน ถ?าเห็นวAาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมAทันสิ้นปK ให?ผู?บริหาร
ท?องถ่ินอนุมัติให?กันเงินไว?เบิกในปKถัดไปได?อีกไมAเกินระยะเวลาหนึ่งปK 
  หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมAแล?วเสร็จ ให?ขอขยายเวลาเบิกจAายเงินตAอสภาท?องถ่ินอีกไมA
เกินหกเดือน” 
  ข?อ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจAายหมวดคAาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกAอสร?าง ยังมิได?กAอหนี้ผูกพัน 
แตAมีความจําเปJนจะต?องใช?จAายเงินนั้นตAอไปอีก ให?องค�กรปกครองสAวนท?องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตAอสภา
ท?องถ่ินได?อีกไมAเกินระยะเวลาหนึ่งปK 
  หากองค�กรปกครองสAวนท?องถ่ินยังมิได?ดําเนินการกAอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง  
ให?ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจAายเงินได?ไมAเกินอีกหนึ่งปKตAอสภาท?องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปJนต?องแก?ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกลAาวท่ีทําให? ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกAอสร?าง  
ให?ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจAายเงินได?ไมAเกินอีกหนึ่งปKตAอสภาท?องถ่ินแล?วแตAกรณี” 

  ขอได?โปรดนําเสนอตAอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตAอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผศ.เชาวน�วัศ  เสนพงศ�) 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณทAานเลขาครับ สมาชิกสภาเทศบาลทAานใดประสงค�จะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายในญัตติกรุณายกมือครับ เม่ือไมAมีผมจะป\ดอภิปรายนะครับ ผมจะ

ขอมติจากสภาให?ความเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจAาย
ประจําปK พ.ศ.2559 และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจAายเงินงบประมาณ
รายจAายค?างจAาย ประจําปK พ.ศ.2559 ท่ียังไมAได?กAอหนี้ผูกพัน ไปจAายใน
ปKงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักการคลัง ผู?ใดเห็นชอบกรุณายกมือ
ครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล  ทAานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกครบองค�ประชุม เห็นชอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 20 ทAานครับ   



๘ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณครับ ผู?ไมAเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไมAมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล   ไมAมีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เปJนอันวAาสภามีมติเปJนเอกฉันท�นะครับให?กันเงินงบประมาณได? 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ ตAอไปเปJนระเบียบวาระท่ี 6 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ,ามี) 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ทAานสมาชิกทAานใดมีเรื่องท่ีจะพูดในท่ีประชุมบ?าง ท่ีชาวบ?านฝาก 
ประธานสภาเทศบาล  มากรุณายกมือนะครับ เชิญทAาน สท.คํานวน  โสมนิล ครับ 
 
นายคํานวน   โสมนิล   กราบเรียนทAานประธานท่ีเคารพ ผมคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล เขต 2 ครับ ทAานประธานท่ีเคารพ ผมมีเรื่องท่ีจะต?องกราบเรียน

ทAานประธานผAานไปยังทAานนายกและพ่ีน?องประชาชนท่ีรับฟTงอยูAทางบ?าน
นะครับ เรื่องท่ีทAานนายกได?ใช?ให?ผมไปขอท่ีเพ่ือจะลงเครื่องกีฬา จาก 
พระราชปริยัติเวที เจ?าอาวาสวัดมุมปHอม นะครับ พ่ีน?องประชุมท่ีเคารพ 
ตอนนี้เจ?าอาวาสได?ลงชื่ออนุญาตให?ใช?เรียบร?อย และมอบสําเนาโฉนดมาให?
เรียบร?อยนะครับ ก็ต?องขอขอบคุณทAานพระราชปริยัติเวที ณ ท่ีนี้ด?วย 
นะครับ ข?อท่ี 2 นะครับ ผมฝากทAานประธานกราบเรียนไปถึงกองชAาง 
นะครับ เรื่องการยกฝาทAอพักน้ําท่ีถนนราชดําเนิน ตอนนี้กําลังทําอยูA  
เพราะเม่ือกAอนถนนเส?นเดิม ผมเคยแจ?งบAอยวAาฝาทAอเราวางไมAเรียบนะครับ  
วางไมAเรียบ พอไมAเรียบแล?วมันจะดัง พอกลางคืนมันจะดังมาก ชาวบ?าน
ฝากให?ผมชAวยมาแก?ไข เม่ือกAอนบอกกองชAางแตAวAามันจะแก?ไขยากครับ 
เวลามันไมAเรียบแล?วมันจะแก?ไขยากมาก ถ?ามีการเอายางไปรองอะไรนี้มัน
จะทําลําบากนะครับ แตAอยากจะฝากวAาตอนนี้ยกระดับมาให?เสมอกับถนน 
คือให?เราระมัดระวังหนAอย ยกมันมาให?เสมอกับถนนพอดี แล?วก็ให?มี
เรียบร?อยนะครับ พูดงAาย ๆ วAาเพราะเราแก?ไขลําบากนะครับ ก็ฝากตรงนี้
ด?วยนะครับกองชAางครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  มันเปJนฝาท่ีเราเอาสายไฟลงใชAม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



๙ 

 

นายคํานวน  โสมนิล   ฝาเหล็กหนานะครับ ฝาเหล็กหนาครับ ท่ีวAาตรงกลางราชดําเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล  นะครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ท่ีเราเอาสายไฟลงไปไว?ใชAม้ัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคํานวน  โสมนิล   ไมAใชAครับ ทAอพักน้ําครับ ครับ และก็อีกอยAางหนึ่ง ตอนนี้เขต 2  
สมาชิกสภาเทศบาล เรามีการทําทAอระบายน้ําเยอะนะครับ ซ่ึงผมไปตรวจ ปรากฏวAาซอยศรีรัชต�

นะครับ ไมAได?มีการวางเครื่องก้ันหรือเครื่องหมายใด ๆ เลย ไมAมีสัญญาณไฟ 
ซอยก็แคบนะครับ ขณะทําก็เข?ามาเนื้อท่ีของวิ่งรถก็เหลือคันเดียวนะครับ  
ก็เปJนหAวงวAาถ?าเกิดอุบัติเหตุข้ึนมาแล?วเทศบาลเราจะต?องผู?รับผิดชอบ  
โดนฟHองร?อง ก็เตือนชAางท่ีควบคุมงานโครงการนั้น ๆ นะครับ วAาให?ชAวยไป
เตือนผู?รับเหมาวAาให?ชAวยทําเครื่องหมายสัญญาณไฟให?เรียบร?อย ถูกต?อง
ตามระเบียบของการกAอสร?าง และก็ซอยศรีรัชต�ผมไมAทราบนะครับ  
ผมเตือนวันนั้นผมบอกกับเจ?าหน?าท่ีแล?ววAาไมAมีการข้ึนปHายโครงการนะครับ 
ทุกอยAาง ทุกซอยผมบอกไว?กAอนลAวงหน?าวAา ผมจะเวียนดูตลอด อะไรท่ี 
ดูแล?วไมAสวยงามหรืออันตรายก็ต?องฝากประธานไปยังทAานนายกและ
ผู?บริหาร เพียงเทAานี้ครับ ขอบคุณมากครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณทAาน สท.ครับ ทAานปลัดรักษาการ ผอ.ชAาง ชAวยให? 
ประธานสภาเทศบาล เรียบร?อยด?วยนะครับ เพราะวAาบางอยAางไมAข้ึนปHายมันก็ไมAคAอยดีเทAาไร 

นะครับ มันคAอนข?างหม่ินเหมAกับกฎหมาย เชิญทAาน สท.สุภัค ครับ 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ9ขจร  กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกทAาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเขต 3 ครับ วันนี้ก็อยาก 

จะพูดเรื่องถนนนะครับ มี 2 ประเด็น ประเด็นแรกก็คือเม่ือวานนะครับ  
ผมขับรถผAานถนนราชดําเนินนะครับ ก็ได?เห็นผู?รับเหมากําลังซAอมผิวถนน
บริเวณรอบบAอท่ีเก็บไฟฟHาลงดินนะครับ ด?วยความกังวลนะครับ ผมเกรงวAา
ในอนาคตจะมีผลกระทบกับความนAาเชื่อถือของเทศบาล ก็คือ ตามสภาพ 
นะครับ ผมท่ีทราบมาก็คือบริเวณปากทAอนะครับ ผมเห็นผู?รับเหมาเขาให? 
ไฟเบอร�ตัดนะครับ ตามหลักการก็คือจะใช?รถบดอัดท่ีหลัง แตAเม่ือวาน 
นะครับ ไมAมีครับมีรถบดจอดอยูAนะครับ แตAวAาชAองท่ีเขาเป\ดนะครับ  
มันแคบไมAเต็มล?อนะครับนะครับ สรุปวAาบริเวณตรงนั้นไมAได?มีการบดอัด 
นะครับ แคAลอกข้ึนมาแล?วก็ป\ดไปนะครับ ผมคิดวAาอนาคตข?างหน?านะครับ 
หลังจากสAงมอบงานแล?วไมAก่ีเดือน บริเวณนั้นยุบอีกครับ ก็เรียนฝากตรงนี้
นะครับ อาจจะเผลอนะครับ ฝGายกองชAางอาจจะไมAได?เห็น ผมเห็นก็ทํา 
ตัวเปJนตาสับปะรดให? กับเทศบาลนะครับ ฝากให?ทางผู? รับผิดชอบ 
ชAวยตรวจสอบดูตรงนี้ด?วยนะครับ อีกประเด็นหนึ่ งนะครับ เม่ือคืน 
ถนนจําเริญวิถี นะครับ ผู?รับเหมาได?ดําเนินการแล?วนะครับ ลาดผิวจราจร 
ก็ บั ง เ อิญวA าปากซอยสห มิตรนะครั บ  ทางผู? รั บ เหมา ไป ตัดต?น ไม?  



๑๐ 

 

บริเวณนั้นเปJนท่ีรAมรื่นของมอเตอร�ไซค�รับจ?างนะครับ วินเขาอยูAตรงนั้น 
ปากซอยสหมิตรนะครับ เม่ือเช?าเขาก็โทรมา ก็บอกวAาต?นไม?ไปตัดของเขา
แล?วก็ไมAได?บอกเขาสักคําหนึ่ง  ท่ีนี้เม่ือเช?าก็เจอแดดแล?วนะครับ ก็รบกวน
แล?วนะครับ ฝากกองชAางถ?าเกิดมีปHอมหรือท่ีพักของวินมอเตอร�ไซค�นะครับ 
ถ?ามีเหลือก็ขอความกรุณานะครับ ไปวางท่ีจุดนั้นให?ด?วยนะครับ ขอบคุณ
มากครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ฝากทAานปลัดประจักษ� ไว?อีกนะครับ ผมก็เห็นเขาปรับระดับฝาทAอ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีเราร?อยสายไฟนะครับ มันต?องทําให?แข็งแรงหนAอย ไมAง้ันนานไปก็ยุบอีก 

แล?วก็มันจะเปJนปTญหากับพวก สท.ท่ีอยูAบนถนนอีกนั้นแหละ เราจะถูกตAอ
วAาแล?วก็ปากซอยสหมิตร มันก็ต?นไม?มันไมAใหญAเทAาไรนะครับ สท.สุภัค แตA
วAามันขาดรAมเงาไปพอสมควร มี สท.ทAานใดจะพูดอะไรอีกม้ัยครับ ยังไมA
เท่ียงเลยนะครับ ทAานเลขามีอะไรม้ัยเชิญครับ ทAานอยูAเขต 4 เรื่องก็เยอะ
เหมือนกันครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ9พิศาล  ครับกราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมประสิทธิ์   
เลขานุการสภาเทศบาล วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 ครับ ในสAวน

ของเขต 4 ท่ีพบและมีชาวบ?านร?องเรียนมาบAอยก็คือเรื่องขยะ ขยะท่ีอยูAใน
ถุงดํา อาจจะเปJนพวกเศษไม?หรือวAาก่ิงไม? ท่ีเขาจัดเก็บเสร็จแล?วก็ผูก แตAรถ
ท่ีเก็บขยะของเรา เขาบอกวAาจะเก็บเฉพาะขยะครัวเรือน ท่ีนี้พวกถุงดํา 
ประชาชนเขาไมAเข?าใจ พอไมAเก็บเขาก็ตAอวAาเทศบาล วAาเก็บยังไงเม่ือวาน
เกิดข้ึนท่ีซอยสุทธิวรานะครับ เม่ือเปJนอยAางนี้ ผมก็ไมAเข?าใจวAาคนท่ีรับเหมา
จัดเก็บขยะ เขาจะเก็บทุกรูปแบบม้ัย ในเรื่องของขยะท่ีมาวางไว? รวมท้ังถุง
ดําด?วยนะครับ ผมก็เลยโทรบอกบังท่ีเขารับผิดชอบอยูAในเขต 4 เขาก็ไป
จัดเก็บเรียบร?อยภายในไมAถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ ในสAวนนี้ประธานชุมชนหรือ
ใครตAอใครนAาจะแจ?งให?ชาวบ?านรับทราบวAา ขยะประเภทใดบ?างท่ีเขาเก็บ 
ขยะประเภทใดท่ีไมAเก็บ เรื่องนี้เราพูดกันมาบAอยนะครับต้ังแตAปKแรก ๆ และ
เพ่ือนสมาชิกหลายทAานก็ได?พูดไปแล?วนะครับ ตรงนี้ผมคิดวAานAาจะไปกําชับ
ดูแลให?ดีนะครับ เพราะสิ่งเหลAานี้ชาวบ?านเขาก็มีความเดือดร?อนนะครับ 
เขาคงไมAทราบ แล?วก็ตAอวAานายกเสีย ๆ หาย ๆ มันก็ไมAควร ความจริงทAาน 
ก็ไมAทราบเพราะทAานไมAได?ไปจัดเก็บเองนะครับ นั้นคือเรื่องแรก ในสAวนท่ี 2 
ก็คือเรื่องของห?องประชุมสภาของเรา ณ ขณะนี้ ซ่ึงก็ใช?มานานและก็ดูดีอยูA
เปJนปTจจุบัน ก็สํานักปลัดก็ดูแลให?ความรับผิดชอบในสAวนของครุภัณฑ�อยูA
บAอย ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ถ?าสั งเกตวันนี้ ไมโครโฟนก็เปลี่ยนใหมA  
เปJนของณัฐพงศ� สูงข้ึน จัดทําได?ดีและก็เปJนสิ่งท่ีดี เพราะห?องประชุมสภา
เปJนห?องท่ีมีเกียรติเปJนห?องท่ีศักด์ิสิทธิ์  นะครับ ทุกคนท่ีพูดในห?องนี้  
ก็พูดความจริงท้ังนั้น นั้นคือเรื่องท่ี 2 และเรื่องท่ี 3 ตามกฎหมายใหมAของ
องค�กรปกครองสAวนท?องถ่ิน ก็จะมีสํานักกิจการสภา ฉะนั้น ทAานนายก 
ขอเรียนฝากเลยนะครับ ทAานประธาน วAาถ?าทAานเปJนสมัยหน?าก็ดู ๆ ไว?กAอน
วAาจะทําห?องไหนเปJนท่ีทําการกิจการสภา เพราะจะมีเปJนกองหนึ่งตAางหาก



๑๑ 

 

ข้ึนมาแล?ว นั้นคือ ในอนาคตข?างหน?าและผมคิดวAาในอนาคตข?างหน?านั้น 
เทศบาลกับประชาชนก็คงจะมีสAวนรAวมในการพัฒนาเมืองอยAางใกล?ชิดมาก
ยิ่งข้ึน เทศบาลเองก็จะได?ทําตามความต?องการของประชาชนจริง ๆ นะ
ครับ ซ่ึงท่ีทAานทําอยูAใน 4-5 ปK ท่ีผAานมา ก็เปJนความต?องการเหมือนกันนะ
ครับ แตAอาจจะเรAงดAวนบ?างไมAเรAงดAวนบ?าง ฉะนั้น ในสAวนตรงนี้เราก็ครบวา
ระมาปKกวAาแล?ว อีกไมAนานก็คงจะมีการเลือกต้ังไมAก่ีวันข?างหน?านี้ แตAผมก็
คาดหวังวAาคุณสมบัติของผู?ท่ีจะลงสมัครก็คงจะถูกกีดกันไปหลายประเด็น
นะครับ ในสAวนของความโปรAงใสหรือไมAโปรAงใสตAาง ๆ นะครับ และก็อีก
เรื่องหนึ่ง เปJนเรื่องประชาสัมพันธ�ได?พูดเสียตรงนี้เลย วันนี้เนื่องจากเรา
ประชุมก็ใช?เวลาไมAมากนัก ในวาระ 2 – 3 ทางสํานักปลัดเรียนเชิญเพ่ือน
สมาชิกและก็ทAานผู?บริหารนะครับ ท่ีเก่ียวข?องกับการประชุมสภา ไปรAวม
รับประทานอาหารเกือบ ๆ เท่ียงท่ีร?านอาหารชาวเรือนนะครับ เราจะไมA 
กินกันท่ีนี้นะครับ วันนี้จะไปท่ีชาวเรือ จะเท่ียงก็ไมAได? เพราะตอนนี้
ประมาณ 10 โมงกวAา ๆ แตAเรื่องการกินไมAต?องเอาฤกษ�ยามครับเม่ือไรก็ได? 
ไมAมีปTญหาอะไรนะครับ กินลAวงหน?าได?เล็กน?อยกAอนเท่ียงนะครับ จึงเรียน
ประธานเพ่ือโปรดทราบ แคAนี้ครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เรื่องขยะต?องฝาก ผอ.สมพร ครับ รักษาการ อรนงค� นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล คุณคุยกันแล?วอรนงค�ไปแจ?งชาวบ?านวAาเราเก็บอะไรบ?างไมAเก็บอะไรบ?าง 

ทAานสมพร ทAานต?องเข?าใจกับ รักษาการ อรนงค� นะครับ ขอบคุณมากครับ  
เชิญทAานรองวิฑูรย� ครับ เชิญครับ 

 
นายวิฑูรย9  อิสระพิทักษ9กุล  กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพครับ   กระผมวิฑูรย�   
รองประธานสภาเทศบาล อิสระพิทักษ�กุล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 3 ก็ขอแสดงความยินดี

กับทAานนายกเทศมนตรี ครับ ท่ีวันนี้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจAาย
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.2560ก็ได?ผAานท่ีสภาแหAงนี้ลงมติเปJนเอกฉันท�  
ก็จะเห็นได?วAาสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ของเรา การตัดสินหรือการ
พิจารณาเรื่องตAาง ๆ นั้น เราใช?ดุลยพินิจของความถูกต?องบนความ
เหมาะสมและความคุ?มคAา งบประมาณ 1,085 ล?าน ของปK 2560 ผมก็
อยากจะเรียนฝากกับทAานนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะเก่ียวกับงบลงทุน  
ในหมวดของคAากAอสร?างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 49,970,000.- บาท
ท้ังหมด 43 รายการ ก็อยากจะเรียนฝากทAานประธานสภาไปถึงทAานนายก
วAา ในจํานวน 43 รายการนี้  ล?วนเปJนสิ่ง ท่ีเปJนประโยชน� กับพ่ีน?อง
ประชาชนในเขตเทศบาลในเรื่องของการสร?างถนนหนทาง ตรอกซอกซอย
ทAอระบายน้ํา รวมท้ังการติดต้ังโคมไฟจราจรทุก ๆ สิ่ งทุก ๆ อยAาง  
ในงบประมาณ 49,970,000.- บาท ก็อยากจะเรียนฝากทAานนายกวAา
วันนี้สภาได?ผAานงบประมาณไปให?ทAานแล?ว ก็อยากจะให?ทAานชAวยไปเรAงรัด
ในการจัดสร?างให?ทันกับปKงบประมาณไมAต?องไปรอวAาจะต?องไปโอนจAายหรือ
วAาจะต?องไปกันเงินเอาไว?ในปK พ.ศ.2561 อีก สAวนอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมมีความ
วิตกกังวลก็คือเรื่องเก่ียวกับอุทกภัย ซ่ึงต้ังแตAเดือนตุลาคม เปJนต?นไป  



๑๒ 

 

เราภาคใต?ก็คงจะเข?าสูAฤดูฝน ดังท่ีเราจะเห็นทางภาคเหนือและภาคอีสาน 
ซ่ึงในขณะนี้ก็กําลังเผชิญอุทกภัยอยูA ในต?นปK 2559 เราเผชิญกับภัยแล?ง 
นั้นก็คือหลักธรรมชาติ เม่ือต?นปKมีน้ําน?อยในปลายปKก็ไมAแนAวAาจะมีน้ําใหญA 
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลของเราเอง เปJนทางผAานของน้ําท่ีจะไหลลงสูAทะเล 
เพราะฉะนั้น ผมก็เปJนหAวงวAาในปK 2560 เราอาจจะเจออุทกภัยก็ได? 
เพราะฉะนั้น ถ?าหากเรามีการเตรียมพร?อมไว?แตAเนิน ๆ เม่ือเกิดเหตุการณ�
เหลAานั้นข้ึนมาจริง ๆ  เราก็จะได?บรรเทาภัยพิบัติเหลAานั้น และชAวยเหลือพ่ี
น?องราษฎรในเขตเทศบาลได?อยAางทันทAวงที เพราะฉะนั้น ก็อยากจะเรียน
ฝากทAานประธานไปถึงทAานนายกเทศมนตรีด?วยนะครับ  สAวนอ่ืน ๆ ในขณะ
นี้นั้น เราเห็นวAาการพัฒนาเทศบาลก็เปJนไปด?วยดีนะครับ โดยขณะนี้ในเขต
เทศบาล เขต 3 ถนนจําเริญวิถีก็มีการลาดยางแอสฟTลท�ติก ยางมะตอย 
นะครับ อาจจะมีพ่ีน?องประชาชนอาจจะเดือดร?อนบ?าง แตAทAานก็เดือดร?อน
เปJนเพียงชั่วขณะหนึ่ง และเม่ือเทศบาลได?ทําการพัฒนา ได?ทํางานเรียบร?อย
แล?ว ทAานก็ได?รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้น ผมเองในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ก็ขอทําความเข?าใจกับทางผู?บริหาร และพ่ีน?อง
ในเขต 3 ของผมด?วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณทAานรองประธานนะครับ เชิญทAาน สุภัค เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ9ขจร  กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเขต 3 ครับ เม่ือสักครูAได?ยินทAานสมาชิกทAานหนึ่ง ได?กังวลเรื่อง

เก่ียวกับอุทกภัยนะครับ ผมก็นึกข้ึนได?นะครับ ขอเรียนฝGายรับผิดชอบ 
นะครับ ใต?สะพานปGาเหล?า ถนนพัฒนาการคูขวาง นะครับ ปKท่ีแล?วนะครับ 
ในชAวงน้ําหลากนะครับ มีเจ?าหน?าท่ีของเรานะครับ ฝGายปHองกันนะครับ  
ไปรื้อขยะก่ิงไม?ใต?สะพาน ซ่ึงขณะนั้นน้ําเชี่ยวกรากมานะครับ เปJนอันตราย
อยAางยิ่ง ปKนี้น้ํายังไมAมา ผมก็เห็นหลายวันแล?ววAาใต?สะพานยังมีก่ิงไม?ไป
พัวพันอยูAตรงเสาสะพานนะครับ ถ?าเปJนไปได?ม้ัย ชAวงนี้เพ่ือความสะดวก 
นะครับ ให?เจ?าหน?าท่ีทําเสร็จกAอนนะครับ เราเปJนหAวงชีวิตพนักงานของเรา
นะครับ ถ?าทําชAวงนี้ก็คงไมAอันตราย และก็สะดวกในการจัดการนะครับ  
ก็เรียนฝากตรงนี้ ถ?าเปJนไปได?ให?ดําเนินการให?เสร็จชAวงนี้กAอน ขอบพระคุณ
ครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ผมคิดวAาปHองกันเขาคงจะมีครับ เขาต?องผูกเชือกทAานสุภัค เวลาลง 
ประธานสภาเทศบาล ไปในน้ําเชี่ยว ต?องผูกเชือกผูกยาง สAวนใหญAก่ิงไม?จะมาตอนน้ํามานั้นแหละ 

มันจะเยอะ แตAคุณสุชาติ เขาคงรอบคอบนะครับ แตAฝากไปก็ดีนะครับ  
พวกเราแข็งแกรAงอยูAแล?ว มี สท.ทAานใดมีอะไรอีกม้ัยครับ เชิญทAานคํานวน  
โสมนิล ครับ 

 
นายคํานวน  โสมนิล   ทAานประธานผมขออนุญาตอีกแป̂บหนึ่ง คือนึกข้ึนได? คืออยากจะ 



๑๓ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล ฝากทAานประธานไปถึงทAานประธานผู?บริหารวAาโครงการของเรา ท่ีผAาน
งบประมาณปKนี้ก็เยอะอีก คือผมจะพูดถึงท่ีผAานมา ยกตัวอยAาง ถนนกรแก?ว 
ผมอายมากเลยครับ บัดนี้ได?พังหมดแล?ว ถ?าจะขอไมAกล?าขอกAอน เพราะมัน 
เพ่ิง 3 ปKเศษ ๆ ได?สมัยเรานะครับ อยากจะฝากผู?บริหาร ผู?ตรวจการจ?าง 
นะครับ ตรวจรับงาน สท.แขกไปทะเลาะกับผู?รับเหมาให?มาซAอมก็ไมAทํา  
ทําไปทํามาก็เหมือนเดิม ทุกวันนี้แทบจะเปJนถนนกAอนท่ีเราทําเกือบจะ
เหมือนเดิมแล?วครับ ท้ังท่ีเปJนถนนคอนกรีตนะครับ เพราะฉะนั้น ฝากวAา
งานตAอไปชAวยตรวจรับการจ?างให?มันเรียบร?อย แล?วชAวงอยูAในระยะเวลา
ประกัน มีปTญหาก็เรียกมาซAอมเสีย เราจะได?ไมAต?องซAอมแซมเอง เปลือง
งบประมาณของเรา ผมก็ท่ีพูดนี้ก็บางทีก็ไมAใชAจะไปก?าวกAายอะไรกองชAาง 
เพียงแตAวAา เรา สท.อยูAในพ้ืนท่ี เวลาเดิน ชาวบ?านเขาก็มองหน?า อยAาง สท.
แขกเขาหาวAารับเงินผู?รับเหมานะครับ เดินเขาดAาตลอดซอยเลย ผมก็ต?อง
ฝากด?วยความหAวงใยท้ังเงินงบประมาณแผAนดิน และก็หAวงใยทีมของเรา
ด?วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ทAานไมAผิดหรอกครับทAานคํานวน ทAานทําหน?าท่ีตัวแทนชาวบ?าน  
ประธานสภาเทศบาล ทAานต?องดูนั้นแหละ เปJน สท.มันต?องอยูAบนถนน ถูกต?องแล?ว เชิญคุณ

ปรานม ครับ 
 
นายปรานม  รวมพงศ9   ครับกราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู?ทรงเกียรติท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล เคารพทุกทAาน กระผมปรานม  รวมพงศ� สมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 1 ก็ขอกระผมวันนี้เก่ียวกับเรื่องประปา  
มีอยูAนิดเดียวไมAมาก สืบเนื่องมาจากเม่ือวันเสาร�ท่ี 27 ท่ีผAานมา ทAอประปา
ในซอยหัวหลาง ถ?าเราสังเกตให? ดีถนนพัฒนาการคูขวาง เลี้ยวเข?า 
ซอยหัวหลวง บริเวณพ้ืนท่ีตรงนั้นจะเปJนโกดังของบริษัท ๆ หนึ่ง ไมAขอ 
เอAยนามในท่ีนะครับ ก็จะมีรถเทนเลอร�วิ่งข้ึนลงบรรทุกของ บรรทุกปูน 
บรรทุกกระเบ้ือง บรรทุกอิฐอะไรก็แล?วแตA ตรงนี้ทAอประปาจะแตกบAอยมาก
นะครับ  แล?วก็ทําการขุดซAอมแซมกันก็เยอะ ตรงนี้ชาวบ?านหลายคนหลาย
ทAานท่ีผมได?เข?าไปดูและก็นั่งพูดคุยกัน เราก็ได?ตกลงกันวAา เขาบอกวAา 
ถ?าเปลี่ยนจากทAอใยหินมาเปJนทAอ PVC จะได?ม้ัย ตรงนี้ เพราะสาเหตุก็
เนื่องมาจากวAาทAอเกAาเปJนทAอใยหิน พอรถบรรทุกหนักวิ่งข้ึนไปบริเวณหน?า
โกดัง มันต?องผAานแนวทAอท่ีวางไว? ความหนักของรถและก็ความสั่นสะเทือน
ของรถ มันจะกระแทกลงไปท่ีทAอด?านลAาง ทําให?ทAอร?าว แล?วก็น้ําก็รั่ว
ออกมาตรงนี้นะครับ ตรงนั้นรู?สึกวAาจะเปJนทAอใยหินไปจนถึงหลังโกดัง สิ่งท่ี
ผมกระผมได?พูดคุยกับชาวบ?านในพ้ืนท่ีเขต 1 ตรงนั้น เรามีความเห็น
ตรงกันวAา อยากจะให?เปลี่ยนทAอใยหินบริเวณตรงนั้น ให?มาเปJนทAอ PVC 
ยาวไปถึงหลังโกดังนะครับ ยาวไปถึงหลังโกดัง ไมAใชAยาวตลอดซอย  
เพ่ือปHองกันไมAให?ทAอแตกและก็เปJนการไมAต?องซAอมแบบซํ้าซากอีกตรงนี้  
นะครับ เพราะฉะนั้น กระผมเห็นวAา เปJนสิ่งท่ีดีนะครับ งบประมาณเราก็มี 
สAวนท่ีแตกเราก็เปลี่ยนเปJนทAอ PVC มาแล?ว เปJนบางสAวน สAวนท่ียังเหลือ



๑๔ 

 

เปJนทAอใยหินตรงนี้  ผมเห็นวA า  นA าจะเปลี่ ยนให?หมดเปJนทAอ PVC 
เพราะฉะนั้น ก็รับคําร?องเรียนจากพ่ีน?องประชาชนท่ีอยูAบริเวณพ้ืนท่ีตรงนั้น 
ก็มาพูดในท่ีประชุมสภาแหAงนี้ผAานไปยังทAานประธานสภา ผAานไปยังทAาน
นายก แล?วก็หัวหน?ากองท่ีดูแลเก่ียวกับเรื่องน้ําประปาตรงนี้อยูAนะครับ 
เพราะวAารถตรงนั้นผมเห็นแล?วเปJนรถเทนเลอร�วิ่งข้ึนลงข้ึนลงวันละหลาย ๆ 
เท่ียว พอบรรทุกหนัก ๆ พอบดหนัก ๆ กระแทกหนัก ๆ ทAอมันก็ร?าวมันก็
แตก พอแตกพอขุดมันก็เสียเวลา น้ํามันก็เต็ม คนสัญจรไปมาก็เยอะตรงนี้ 
เพราะฉะนั้น ก็ขอฝากไว?ด?วยนะครับ ชAวยพิจารณาให?ด?วยวAาจะเปลี่ยนได?
หรือไมAนะครับ ตรงนี้ กับน?อง ๆ กองประปาเม่ือวันท่ี 27 ท่ีผมได?ลงไปนั่ง
พูดคุยกับน?อง ๆ เขาบอกวAาทAอเปลี่ยนเปJนทAอ PVC ท้ังหมดมันจะดีกวAานะ
ครับ เพราะวAาทAอ PVC มันจะแข็งกวAานะครับ อีกอยAางทAอใยหินท่ีมันใช?อยูA
ตรงนั้นก็นานหลายปKแล?วครับ ขอบคุณมากครับทAานประธานครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  เลขาจดไว?ด?วยนะครับ เอา PE ไปเลย PE ไมAแตก ทAานจดไว?ด?วย  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญทAานวิฑูรย� ครับ 
 
นายวิฑูรย9  หัสภาคย9  ครับกราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทAานครับ ผมวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภาเทศบาล ครับก็เห็นวAามีเวลาอยูA 

ถือวAาเปJนเรื่องท่ีเราหารือกันนะครับ ไมAได?เปJนการอภิปรายอะไรมากมาย
นะครับ ผมฝากขอบคุณทางกองประปา สํานักประปาไว?นิดหนึ่งในเรื่องของ
การร?องเรียนมากAอนหน?านี้ ในเรื่องของน้ําขุAนนะครับ ในหมูAบ?านแถว
สะพานยาวสัมฤทธิ์ประสงค�นะครับ น้ําขุAน เพราะฉะนั้น ผมเองวันนั้นก็ได?มี
โอกาสมีจะได?ตอบบนหน?าโซเชียล Facebook เขาได?ถAายรูปมา เขาบอกวAา
น้ําบ?านเขาน้ําขุAนอยAางนี้ ผมก็จําเปJนท่ีจะต?องไปดูท่ีบ?านตัวเองด?วย โดยการ
เป\ดกjอกถAายวีดีโอสAงไปให?เขาวAาไปจากน้ําแหAงเดียวกัน คือโรงกรอง 
ทวดทอง สะพานยาว เพราะฉะนั้น เราเป\ดกjอกใสAแก?วใส ๆ วAาบ?านเรา 
มันใส แตAท่ีบ?านเขาไปจากโรงกรองประปาเหมือนกันวAา ทําไมมันขุAน  
ก็หารือไปวAาอาจจะเปJนการซAอมระหวAาง กรณีอยAางนี้อาจจะตอบไมAถึงกับ
แก?ไขตัว แตAให?เหตุผลไป ก็แจ?งมายังทAานเลขานะครับ ทAานเลขาเข?าไป
ดําเนินการในวันรุAงข้ึนนะครับ ก็ได?รับคําชมมา เขาก็ไปถAายน้ําจากกjอกมา
ให?ดู เขาบอกวAาใสเห็นก?นถังเลย นี้คือการแก?ปTญหาท่ีถูกจุด เพราะฉะนั้น 
สํานักประปา วันนี้การแก?ปTญหาเม่ือประชาชนเขาเดือดร?อนก็ถือวAาเปJน
โอกาสให?เราได?ทํางานอยAางมีสติ ไมAใชAวAาเราทํางานทAามกลางสติแตกใน
เรื่องนี้ของประชาชนเดือดร?อนเสียงวิพากวิจารณ�มันก็เกิดข้ึน เพราะฉะนั้น 
เราทํางานแบบสติแตกบางทีมันก็ขาดทิศขาดทางอยูAเหมือนกันนะครับ 
เพราะฉะนั้น ชAวงนี้นAาจะเปJนชAวงท่ีเราระดมในเรื่องของการระบายตะกอน
ให?บAอยข้ึนนะครับ ทําบันทึกในเรื่องของระบายตะกอน นAาจะมีการบันทึก 
ผมวAาแยกเขตได?เลย แยกเขตได?เลยครับ เพราะฉะนั้น ทAอดับเพลิงของเรา
ผมวAามีจํานวนท่ีจะนAาบันทึกไว?ได? วAาจํานวนเทAาไร แล?วก็มีการระบาย
ตะกอนเม่ือวันท่ีเทAาไรนะครับ นAาจะเปJนอีกวิธีหนึ่งท่ีเราสามารถจัดการ 



๑๕ 

 

เพราะฉะนั้น ถ?าเราม่ันใจวAาโรงกรองของเราสามารถท่ีจะผลิตน้ําใสได? 
นะครับ ปลายทAอมันยังมีตัวแปรในเรื่องของระหวAางทางนะครับ ระหวAาง
ทางถ?าทAอมันรั่ว เม่ือไรมีการป\ดวาล�วน้ําไหลมันจะเข?าเส?นทAอทันทีนะครับ 
แตAถ?าเราปลAอยน้ําไปน้ํานอกมันไมAมีแรงดันนะครับ เพราะฉะนั้น น้ําข?างใน
มันต?านอยูAนะครับ เพราะฉะนั้น น้ําในเส?นทAอมันต?านอยูAนะครับ แตAเม่ือไร
เราป\ดวาล�วเพ่ือซAอมทAอ น้ําข?างในไมAมีแรงต?าน ข?างนอกมันก็ซึมเข?าไปใน
ตามท่ีมีแตกร?าวของเส?นทAอ เพราะฉะนั้น นี้คือสAวนหนึ่งท่ีทําให?น้ํามันขุAน
ระหวAางทAอ เพราะฉะนั้น วันนี้มีคําพูดอยูAบAอย ๆ มาก วAาเม่ือไรจะใสสักที 
จริง ๆ แล?วอยากจะให?พ่ีน?องชุมชนประธานชุมชน ก็อยAางท่ีบอก เรามีกําลัง
ในเรื่องของหนAวยงานท่ีพอท่ีจะประชาสัมพันธ�ออกไปได? คือประธานชุมชน 
วAาง ๆ เชิญประธานชุมชนให?ไปชมโรงกรอง ให?เห็นกระบวนการผลิต
น้ําประปาท่ีใส สามารถด่ืมได? กAอนออกจากโรงกรองอยAางน?อย ๆ เราได?
คําตอบไปตอบพ่ีน?องประชาชนวAา วันนี้ท่ีมันเกิดข้ึนปลายทาง มันไมAได?เปJน
ปTญหาของต?นทาง เพราะฉะนั้น ถ?าเราม่ันใจวAาต?นทางเราสามารถผลิต
น้ําประปาได? ไมAถึงกับร?อยเปอร�เซ็นต� เรายืนยันวAาเราไมAสามารถท่ีจะทําได?
ขนาดประปาภูมิภาคหรอก แตAเราเชื่อเหลือเกินวAา 80-90% เราสามารถ
ผลิตน้ําใสได? นะครับแตAปTญหาในเส?นทAอ มันเปJนคําตอบท่ีอยูAใต?ดิน ซ่ึงเรา
บอกวAาถ?าปTญหามันไมAเกิดเราก็ไมAรู? เพราะฉะนั้น นี้คือสิ่งท่ีฝากเปJนการบ?าน
ให?สํานักประปา อีกเรื่องหนึ่งครับ ในเรื่องของการขุด ผมเสียดายมาก  
พูดอยูAบAอย ๆ ในเรื่องของการสํารวจเส?นทางการทําถนนในแตAละเส?น แล?ว
ให?วางเมนประปาในถนนแตAละสาย ถนน 200 เมตร  30 เมตร หรือ  
40 เมตร ใส 3 ทาง แล?วรอดทAอไว? 1 เส?น นะครับ รอดทAอไว? 1 เส?น แล?ว
ป\ดหัวไว? ในอนาคตเราจะได?เจาะถนนน?อยลง มีการปลูกบ?านหนึ่งหลังใน 
ฝTlงตรงกันข?าม ซ่ึงไมAมีเมนประปา เราก็มักจะเจาะถนนในเส?นนั้น เจาะเปJน
ลูกระนาดไปเลยครับ ถ?าบ?านติด ๆ กัน เราจะเจาะกันอยAางนี้ อยากจะฝาก
ในเรื่องของสํานักประปาเปJนไปได?หรือไมAครับ ทAานไมAมีหิน ทAานไมAมี 
ยางมะตอยหรือยางแอสฟTลท�ติกท่ีจะไปป\ดทับ เพราะฉะนั้น เบ้ืองต?น
หลังจากการขุดผมอยากจะให?สํานักประปามีหินคลุกเอาไปลงไว?กAอน คือถ?า
ทAานปูนยางเลยมันจะยุบนะครับ มันต?องท้ิงไว?สักระยะหนึ่ง ให?ดินมันเซ็ตตัว
กAอน มันถึงจะแนAน แล?วถึงจะเอายางแอสฟTลท�ติกไปปูนทับได?นะครับ 
เพราะฉะนั้น อยากจะให? แทนท่ีจะให?เปJนมันเปJนหลุมดินอยูAเฉย ๆ ขอเปJน
หินคลุกไปลงกAอนได?ม้ัยครับ มันจะได?ยุบน?อยลง แล?วก็อันตรายท่ีเกิดข้ึนท่ีพ่ี
น?องประชาชนร?องเรียนในเรื่องของหลุมท่ีมีการขุดประปาท้ิงไว? ผมเข?าใจวAา
ทางสํานักชAางไปดูแล?ว เขาบอกวAาดินยังไมAเซ็ตตัวก็รอให?สักพักหนึ่ง แล?วถึง
จะเอาหินขุดไปลงแล?วปูนยาง อันนี้ก็ฝากสํานักประปานะครับ ทAานอาจจะ
ปูนยางไมAได? แตAทAานสามารถเอาหินคลุกไปโรยในชAอง ก็กรุณาขุดให?ทAอมัน
เล็ก เทAากับทAอท่ีทAานจะทํานะครับ ไมAใชAวAาขุดทAอ 1 นิ้ว แตAทAานเอา JCB 
ไปขุดถนนกว?างเปJน 50 เซนติเมตร บางทีมันจะเกิดกวAาเหตุนะครับ  
หลาย ๆ จุดท่ีเรามองเห็น เพราะฉะนั้น ฝากเรื่องนี้ไว?กับสํานักประปา 
ขอบคุณครับ  



๑๖ 

 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ฝากผู?รับผิดชอบไว?ด?วยนะครับ ก็เรื่องจริงตามท่ีทAาน สท.วิฑูรย�  
ประธานสภาเทศบาล กลAาวเปJนเรื่องจริงท้ังนั้นแหละครับ ทําให?ชาวบ?าน บางครั้งเขาดูวAาเรา

ทํางานไมAเปJน ท่ีจริงมันเปJนนะครับ แตAฝากผู?รับผิดชอบ ทAานรักษาการ
ประปา ทAานก็เพ่ิงย?ายมานะครับ เชิญเอกรินทร� ครับเชิญ สท.เอกรินทร� 
ครับ 

 
นายเอกรินทร9  รอดทอง   กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ และฝGายบริหารทุกทAาน  
สมาชิกสภาเทศบาล นะครับ ตลอดจนถึงเพ่ือนสมาชิกสภาผู?ทรงเกียรติทุกทAาน กระผมเอกรินทร�  

รอดทอง สมาชิกสภาเขต 3 นะครับ ผมวAาจะไมAมีเรื่องท่ีจะพูดคุยในสภา
แหAงนี้แล?ว แตAเนื่องจากวAามีเพ่ือนสมาชิกบางทAานก็ได?เอAยข้ึนเรื่องอุทกภัย 
ผมเลยนึกข้ึนได?วAา เขต 3 ของผมนะครับ มีหลายท่ี ๆ ฝนตกน?อย ๆ  
น้ําทAวมมาก มีอยูAหลาย ๆ จุดนะครับ อาทิเชAน สามแยกท่ีดAาน นะครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ทAาน สท.เขาเรียกน้ํารอการระบาย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร9  รอดทอง  ครับ  ๆ ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ไมAทันสมัยเลย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเอกรินทร9  รอดทอง  และก็ท่ีหน?าตลาดคูขวาง นะครับ ท่ีฝนตกมาไมAมาก แตAน้ํามันทAวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ขัง ผมคิดวAาคงจะเปJนเพราะคูระบายน้ํานะครับ เพราะตามท่ีผมผAาน  

ผมแวะดูคูระบายน้ํามีเศษหินเศษทราย นะครับ อุปกรณ�ตAาง ๆ ไมAวAาจะ
เปJนถุงพลาสติก ไมAวAาจะเปJนขวดน้ํานะครับ หลาย ๆ ท่ีอยูA  นะครับ  
เรื่องท่ี 2 ก็อยากจะขอเรียนให?กับทAานฝGายบริหารทราบนะครับ วAาถ?าหาก
เปJนไปได?นะครับ ก็ขอให?ทางฝGายบริหารทําหนังสือถึงกรมชลประทาน 
เพ่ือท่ีจะลอกคลองอยAาให?ลึกนะครับ ลอกประมาณสัก 50-60 เซนติเมตร 
ถ?าลอกลึกไป ข?าง ๆ ผมกลัววAาข?าง ๆ ดินคลองมันจะไหลลงมา ดินจะสไลต� 
ลงมานะครับ เพราะฉะนั้น ชAวงนี้เปJนหน?าแล?งควรท่ีจะลอกคลองทุก ๆ สาย
เพ่ือท่ีจะระบายน้ําท่ีจะผAานมาทางเทศบาลของเรา โดยเฉพาะสะพาน 
ราเมศวร�นะครับ มีหินชAวงท่ีทําการกAอสร?างสะพานตกหลAนอยูAตรงนั้นมาก 
ถ?าหากเปJนไปได?นะครับ ก็ขอให?ทางเจ?าหน?าท่ีทําหนังสือถึงกรมชลประทาน 
ขอลอก อยAาให?มาก ลอกน?อย ๆ ถ?าลอกมากกลัววAาตลิ่งข?าง ๆ ท้ัง 2 ข?าง
มันจะสไลต�ลงมา เพราะฉะนั้น แจ?งให?ฝGายบริหารไว?พิจารณาด?วยนะครับ  
ขอบคุณครับ 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณมากครับ เชิญครับ ทAานวัชระ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



๑๗ 

 

นายวัชระ  อินทรมุสิก   เรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมวัชระ  อินทรมุสิก สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1 ทAานประธานสภาครับ ก็มองดูเวลา 

ก็เห็นวAายังเหลือเวลาอีกหลายนาที แตAผมขอเวลาแคA 2 นาที ครับ ทAาน
ประธานครับ ชAวงนี้มีการแขAงขันฟุตซอลท่ีถนนประตูลอด ครับ หรือท่ีเรา
เรียกวAา DP สเตเด่ียม ซ่ึงได?รับการดูแลของเทศบาลสํานักการศึกษาครับ
ทAานประธานครับ ผมข่ีรถไปดูทุกวันครับ แตAวAาไมAได?เข?าในสนามครับ แตAไป
ดูหน?าสนามครับ คล?ายเปJนตลาดนัด เปJนตลาดหยAอม ๆ แหAงหนึ่งครับ  
มีร?านน้ําชา ขายกาแฟ โรตี ท่ีหน?าสนามเลยครับ มีเต?นท�เรียบร?อย และก็มี
ตู?แชAครับ ของบริษัทหนึ่ง และก็ได?แชAของไว?ขายนะครับ ไมAใชAบริการกับ
นักกีฬาครับ ขายครับ ผมมองดูมีการจAายตังค�กันเรียบร?อย แล?วก็มีการขาย
ลูกชิ้นด?วย ผมมองดูแล?วไมAเปJนระเบียบเรียบร?อยเลยครับ ทAานประธาน
ครับ คนสัญจรไปมาชAวงนั้นเปJนการแขAงขันฟุตซอลต้ังแตAตอนเย็นถึงตอนดึก
ครับ ก็รถเกือบจะติด แตAยังมีการขายของอยูAด?วย ผมไมAทราบวAาพAอค?า
แมAค?าเหลAานั้น ได?จAายคAาธรรมเนียมกับของสํานักการศึกษาหรือเปลAาครับ  
ซ่ึงสํานักการศึกษาเปJนผู?ดูแลสนามฟุตซอลแหAงนี้ใชAม้ัยครับ หรือวAามีการ
เชAาเสียคAาธรรมเนียมใด ๆ ผมก็ไมAรู? มีความสงสัยกับพAอแมAพ่ีน?องประชาชน
ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ถ?าพ่ีน?องประชาชนสอบถามมา เราก็สอบถาม
ให?กับฝGายบริหารให?พวกเรารับทราบนะครับทAานประธานครับ ผมฝากให?
ทAานประธานสภาผAานถึงผู? ท่ีดูแลเหลAานี้ให?มาชี้แจ?งเรื่องนี้ด?วยนะครับ  
ข?อสงสัยของสมาชิกสภานะครับ  ข?อท่ี 2 ครับ ซ่ึงน้ําประปาชAวงนี้ในเขต 1 
ครับ ผมมองวAาไมAคAอยสะอาดเทAาไรครับ ผมได?คุยกับสมาชิกเขต 1 ด?วย
เหมือนกันนะครับ ทAานประธานครับ วAาน้ําประปาของเขต 1 ไมAสะอาดเลย
ครับ ผมสั้น ๆ นะครับ ขอฝากให?ทAานฝGายบริหารชAวยดูแลด?วยครับ 
ขอบพระคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ขอบคุณวัชระ นะครับ ฝาก ผอ.สมหวัง กับทAานรักษาการประปา 
ประธานสภาเทศบาล คนใหมA ชAวยดูให?ด?วยนะครับ เชิญทAานสุภัค ครับ 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ9ขจร  กราบเรียนทAานประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกท่ีรักทุกทAาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ กระผมสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร สมาชิกสภาเขต 3 ครับ เม่ือสักครูA 

นะครับ ทAาน สท.เอกรินทร� ข้ึนมาอภิปรายนะครับก็คิดวAาทAานจะต?องพูด
เรื่องเก่ียวกับฌาปนสถานนะครับ แตAทAานไมAได?พูดนะครับ คงจะลืมไป 
นะครับ ผมขอเรียนสอบถามนะครับ เพ่ือความชัดเจนเปJนท่ีทราบกันดี 
นะครับ เม่ือประชุมสภาคราวท่ีแล?วนะครับ มติท่ีประชุมได?ผAานญัตติของ
นายกเก่ียวกับขอคืนฌาปนสถานวัดชะเมา ให?กับวัดนะครับ เปJนท่ีฮือฮา 
นะครับ ชาวชุมชนผู?ยากไร?นะครับ ตามชุมชนตAาง ๆ นะครับ เขาก็เรียน
สอบถามมา และเทAาท่ีผมสอบถามฝGายบริหารบางทAานนะครับ ก็ได?รับ 
คําชี้แจงมาในเรื่องของการแก?ปTญหาทางออกของประชาชนพ่ีน?องท่ีลําบาก
ในการใช?บริการของฌาปนสถานนะครับ ผมพอทราบมาแล?ว ก็อยากจะ
เรียนทAานประธานฝากไปถึงทAานนายกนะครับ อยากจะฟTงคําชี้แจงจากทAาน



๑๘ 

 

นายกโดยตรงนะครับ วAาทางออกของทAานวิธีแก?ปTญหาตรงนี้ของทAาน ของ
ทAานนายกจะออกไปทางรูปแบบใด เพ่ีอบรรเทาความเดือดร?อนของพ่ีน?อง
ประชาชนท่ีเคยใช?บริการอยูAครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย9  ฝากไปถึงทAานผู?รับผิดชอบฌาปนสถานด?วยนะครับ มีผู?ใดจะพูด 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องอะไรอีกมีม้ัยครับ ถ?าไมAมีผมก็จะป\ดประชุมนะครับ ก็หอมปากหอมคอ

แล?ว วันนี้ก็ไมAมีอะไรมาก ขอบคุณทAานผู?บริหารทุกทAาน ขอบคุณทAาน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทAาน ขอบคุณ ผอ.กองตAาง ๆ ท่ีได?เข?ารAวมประชุม
โดยพร?อมเพรียงกัน ผมขอป\ดประชุม ณ บัดนี้ครับ สวัสดีครับ 

 
ป6ดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


