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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป� พ.ศ.2561 
วันจันทร%ท่ี 22  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห)องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ช้ัน 5) 

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

ผู)มาประชุม 

 สมาชิกสภาเทศบาล 

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

 
 

ผู)ไม2มาประชุม 
1. นายธีระวัฒน�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
2. นายปรานม  รวมพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
3. นายสรพงษ�  คงสําราญ  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
4. นายสวาท  อรุณจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
5. นางสาวอมรรัตน�  เงินเลี่ยม  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
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ผู)เข)าร2วมประชุม 
 ผู)บริหารเทศบาล 

1. นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

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

หัวหน)าส2วนราชการและเจ)าหน)าท่ีผู)ท่ีเก่ียวข)อง 
1. นายประจักษ�  ทองบัว  ปลัดเทศบาล 
2. นายวิชัยศักด์ิ  ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายชิษณุพงศ�  สุวรรณ  รองปลัดเทศบาล 
4. นายสนิท  พรหมสุภา   รองปลัดเทศบาล 
5. นายสมหวัง  สิทธิศิรประพันธ�  ผูAอํานวยการสํานักการศึกษา 
6. นางวชิรา  ยุพการนนท�  ผูAอํานวยการสํานักการคลัง 
7. นายยงยุทธ  เหล@าเจริญเกียรติ  รักษาราชการแทน หัวหนAาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท�  ผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายสมพร  กาญจนโสภาค  ผูAอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลAอม 
10. นางอรนงค�  ชูลําภู   ผูAอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางจิราภรณ�  แกAวปาน  ผูAจัดการสถานธนานุบาล 
12. นางจิตรา  มะโนสงค�   รักษาราชการแทนผูAอํานวยการสํานักการช@าง 
13. นายมนต�ชัย  บุตรมะรัถยา  ผูAอํานวยการส@วนการผลิต 
14. นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ  ผูAอํานวยการส@วนการบริหารการศึกษา 
15. นายสัญชาย  ชาตรีทัพ  หัวหนAาฝGายรักษาความสงบ 
16. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหนAาฝGายอํานวยการ 
17. นางเกศแกAว  ศิริวัฒน�   หัวหนAาฝGายสงเสริมการท@องเท่ียว 
18. นายพลวัต  รุจิระยรรยง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนงาน 
19. นายจรัญ  ทิพย�สิทธิ์   นิติกรชํานาญการ 
20. นายไชยยันต�  เมียนแกAว  หัวหนAาฝGายผลประโยชน�ฯ 
21. นางสาวรตนพร  ทองขาว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
22. นางสาวรุ@งฤดี  จันทร�ปรีดา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
23. นางสาวมลิดา  วัดศรี   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
24. นางขนิษฐา  จันทวาศ   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
25. นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณภักดี  เจAาหนAาท่ีธุรการ 
26. นายยัสถะ  พลมี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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27. นางสาวนฤมล  แกAวจํานง  นักพัฒนาการท@องเท่ียว 
28. นางสมจิตร�  มาศพงศ�   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
29. นางสาวกรกนก  คลAายจินดา  เจAาหนAาท่ีธุรการ 
30. นางชะอAอน  สมเชื้อ   เจAาหนAาท่ีธุรการ 
31. นายยุทธการ  เกลี้ยงขํา  เจAาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
32. นางสาวรรณดี  ทองศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
33. นายสหัส  พรหมแกAว   จพง.ปLองกันฯชํานาญการ 
34. นางสาวธนกมล  นิตย�วิมล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
35. นางสาวสุทิดา  จันทวาศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
36. นางศรีไพร  อมรการ   ลูกจAางประจํา 
37. พระราชปริยัติเวที   เจAาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เป5ดประชุมเวลา  10.00 น. 

นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   กราบเรียนท@านประธานสภาเทศบาล กราบนมัสการพระราชปริยัติ  
เลขานุการสภาเทศบาล เวที เจAาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝGายมหานิกาย ท@านรักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรี คณะผูAบริหารเทศบาล  ท@านสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผูA เขAาร@วมประชุมสภาเทศบาลทุกท@านครับ วันนี้ เปNนการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปO พ.ศ. 2561 
สมาชิก มาประชุม 15 คน ลากิจ 1 คน ณ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท@าน
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต@อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เรียนท@านรักษาการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ท@านคณะ  
ประธานสภาเทศบาล ผูAบริหาร ท@านสมาชิกสภาเทศบาล ผูAทรงเกียรติทุกท@าน และผูAเขAาร@วมประชุม

ทุกท@านครับ ในวันนี้เปNนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปO พ.ศ. 2561 ในขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล
มาประชุม 15 ท@าน ลากิจ 1 ท@าน คือ ส.ท. ธีระวัฒน� คงสําราญ สมาชิก
สภาเทศบาลมาประชุมครบองค�ประชุม กระผมจะดําเนินการประชุม       
ตามระเบียบวาระการประชุมเปNนลําดับต@อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ 
   เรื่องท่ี 1 การอบรม เรื่องการประชุมสภาทAองถ่ินสําหรับผูAบริหารทAองถ่ิน 
ประธานสภาทAองถ่ินและสมาชิกสภาทAองถ่ิน และการช@วยเหลือประชาชน การเห็นชอบใชAเงินสะสม อย@างไรใหA
ถูกตAอง และอีกหลายเรื่อง ผมติดไวAท่ีหAองทําการสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ท@านไปท่ีหAองทํางานของท@าน       
ผมติดไวAท่ีบอร�ดของเรา ท@านสนใจไปดูไดAนะครับ ท@านไปบAางนะครับหAองของเรา คะแนนท้ังนั้นชาวบAานมา
เยอะนะครับท@านไม@สนใจหรือครับ ไปบAางนะครับหAองทํางานของพวกเรา มีหลายท่ีหลายหลักสูตร  

เรื่องท่ี 2 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญท@านเลขานุการสภา อ@านประกาศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ  

นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เลขานุการสภาเทศบาล  

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปO พ.ศ. 2561 
   ดAวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรายงานว@า มีความจําเปNนขอใหAเรียกประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปO พ.ศ. 2561 ต้ังแต@วันท่ี 8 มกราคม 2561 เปNนตAนไป มีกําหนดไม@เกิน 15 วัน 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการใชAจ@ายเงินสะสมเพ่ือสมทบก@อสรAางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกและ
เรื่องอ่ืนๆ ท่ีตAองขออนุมัติต@อสภาเทศบาล 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห@งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกAไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว@าดAวยขAอบังคับการประชุมสภาทAองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกAไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขAอ 36 (2) ผูAว@าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปO 2561 ต้ังแต@วันท่ี 8 มกราคม 
2561 เปNนตAนไป มีกําหนดไม@เกิน 15 วัน 
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  ประกาศ  ณ วันท่ี  29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
     
     (นายขจรเกียรติ   รักพานิชมณี) 
       รองผูAว@าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน 
            ผูAว@าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เรื่องท่ี 3 การยุบรวมวัดเสาธงทอง เขAากับวัดวังตะวันตก โดยใชAชื่อ “วัดวังตะวันตก” 
รายละเอียดตามหนังสือเจAาคณะจังหวัด ท่ี จจ.นศ  116/2560 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 ท่ีแจAงใหA
สมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

เรื่องท่ี 4  การติดตามแกAไขปWญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําเสนอในท่ี
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  เรียนท@านประธานสภาครับ วันนี้ท@านเจAาคณะจังหวัด  
เลขานุการสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช ไดAใหAเกียรต ิสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาเขAาร@วม

ประชุม กระผมเห็นว@าควรนิมนต�ท@าน ไดAชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขออภัยนะครับ เชิญนิมนต�ท@านเจAาคณะจังหวัดชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
พระราชปริยัติเวที   ขอเจริญพรโยมประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เจ)าคณะจังหวัดนครศรีฯ ท@านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครนครศรีธรรมราช สมาชิก

สภาเทศบาล และท@านผูAเขAาร@วมประชุมทุกท@าน ในวันนี้ท่ีมาเปNนกําลังใจ 
และเพ่ือตอบขAอสงสัยซ่ึงอาจจะมีหรือไม@มี ว@าทางคณะสงฆ�เขาทํางานกัน
อย@างไร เนื่องจากเราอยู@ในขอบเขตประเทศไทยนี้ ฝGายศาสนจักรก็มี
พระพุทธศาสนา มีศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต� ศาสนาซิกข� ฝGายโยมก็มี
การบริหารจัดการบAานเมืองเปNนองค�กร องค�กรไป องค�กรนี้ก็เปNนองค�กร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การดูแลภายในขอบเขตของเทศบาลมีวัดใน
เขตอยู@ประมาณ 30 วัด แต@ละวัดก็มีการจัดการตามรูปแบบของคณะสงฆ� 
วัดบางวัดก็มีโรงเรียนท่ีเทศบาลตAองดูแล ซ่ึงเรียกว@าโรงเรียนเทศบาล         
วัดนั้นๆ ทีนี้การ ท่ีต@างฝGายต@างมีหนAา ท่ี ท่ีจะดูแลท้ังฝGายอาณาจักร            
และฝGายศาสนจักรก็มีความรับผิดชอบไปสู@เปLาหมายเดียวกัน คือทําอย@างไร
ท่ีจะประคับประคองใหAบAานเมืองเราใหAสังคมอยู@อย@างสงบสุข ปWญหาท่ีโยม
สัมผัสอยู@เปNนประจํา และเปNนปWญหาท่ีสรAางความปวดหัวใหAกับพ@อแม@ 
ผูAปกครอง คือ ปWญหายาเสพติด เยาวชนประชาชนไม@ว@าศาสนาไหน พุทธ 
คริสต� อิสลาม ก็ตกเปNนผูAปGวยในฐานะผูAติดยาเสพติดโดยท่ัวไป ทีนี้ลุกลาม
มาถึงในวัด มีเยาวชนส@วนหนึ่งท่ีบวชเปNนสามเณร และท่ีเปNนพระภิกษุ
จํานวนหนึ่ง ก็คงเปNนปWญหาระดับโลก พระพุทธเจAาบอกว@าในโลกไม@มีใคร
เปNนใหญ@ท่ีจะบังคับไดAทุกเรื่อง แต@เราสามารถทําไดAตามหนAาท่ีท่ีเรามี และ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวA วันท่ีเกิดเหตุการณ�สามเณรปลื้มท่ีวัดวังตะวันตก 
หลายฝGายท้ังนายกรัฐมนตรี ไดAสั่งมายังกองทัพว@าจะช@วยวัดไดAอย@างไร 
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เบ้ืองตAนก็คือ พลตรีอาคม พงศ�พรหม ไดAนิมนต�เจAาอาวาสวัดในเขตเทศบาล
ทุกวัดร@วมหารือ ประชุมร@วมท่ีกองทัพ และนิมนต�ว@าพระคุณเจAามีอะไรจะ
ใหAช@วยอย@าไดAเกรงใจ อาตมาก็เก็บขAอมูลมาพอสมควรก็ไดAแจAงว@าต@อไปนี้ใน
เม่ือเริ่มตAนท่ีวัดวังตะวันตกแลAว ต@อไปก็ควรจะไปถึงวัดอ่ืนดAวย เพราะในเขต
เทศบาล บางท่ีเจAาหนAาท่ีรัฐ เจAาหนAาท่ีทAองถ่ิน เขาเกรงใจว@ามีเจAาหนAาท่ีดูแล
อยู@แลAว แต@ในทางปฏิบัติคณะสงฆ�มีแต@กฎหมาย กฎระเบียบ การขอรAอง 
การบังคับใชAจะบังคับใชAกฎหมายอย@างอ่ืนก็บังคับใชAไดAยาก ไม@มีอํานาจท่ี
เหมือนกับทางราชการ แต@มีเง่ือนไขว@า เม่ือไม@สามารถท่ีจะสั่งการไดA มีความ
ขัดขAองก็สามารถดําเนินการรAองขอใหAมาอารักขา คือมาคุAมครอง             
มาสนับสนุน เช@นหน@วยทหาร หน@วยตํารวจ หรือหน@วยปกครองส@วนทAองถ่ิน 
แจAงว@าวัดท่ีมีปWญหามีเยอะแยะ นครศรีธรรมราช มีทุกอําเภอ ทุกแห@ง        
มากบAาง นAอยบAาง แต@เฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเราอยู@ 
หลังจากวัดวังตะวันตก วัดเสาธงทองแลAว ต@อไปก็จะเปNนวัดศาลามีชัย ไปใน
เขตท่ีจะมีอยู@ เรื่องท่ีเราใหAความสําคัญของวัดเสาธงทอง วัดวังตะวันตก      
แต@ก@อนตามประวัติท่ีไดAแนบมากับหนังสือท่ีแจAงว@าวัดวังตะวันตกเปNนวัด
ของเจAาเมืองนคร และเปNนท่ีปลงศพของพระชายา เจAาหญิงปราง หรือ       
องค�หญิงปราง แลAวทางตระกูล ณ นคร ก็ไดAสรAางวัดข้ึนในยุคหลัง มีอุโบสถ 
มีพร ะอ งค� ใ หญ@  ถื อ ว@ า เ ปN น วั ด ท่ี ส ม บู รณ� มีพร ะ พุทธ รู ป ใ ชA ชื่ อ ว@ า                      
พระศรีธรรมาโศกราช แลAวก็มีกุฏิเก@าทรงไทย คือเปNนวัดท่ีมีความสมบูรณ� 
ถูกตAอง หลังจากนั้นตระกูล ณ นคร ตระกูลหนึ่ง รวมกันสองสามพ่ีนAอง          
ไดAสรAางวัดเสาธงทองข้ึนมา มีจุดประสงค�เพียงการสรAางกุฎิใหAพระภิกษุสงฆ�
อยู@เท@านั้น ไม@ไดAเปNนวัดท่ีสมบูรณ� ส@วนการทําสังฆกรรมทางวินัย การบวช
นาค ใหAมาใชAวัดวังตะวันตก เม่ือยุคต@อมา วัดเสาธงทองก็กลายเปNนวัดท่ีมี
พระอยู@นAอย แลAวโยมก็มาจับจองพ้ืนท่ีเปNนท่ีทํามาคAาขาย เปNนตลาดนัด 
คลAายๆ กับวัดศาลามีชัยในปWจจุบัน ต@อมายุคเจAาคุณพระศรีธรรมราชมุนี
ท@านก็มาจัดระเบียบใหม@ โดยขอคืนพ้ืนท่ีจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ในสมัยนั้น และไปจัดใหAเปNนระเบียบเรียบรAอยมีตึก อาคาร รAานคAา แลAวก็มี
กุฏิท่ีพักสงฆ�เพียงกุฏิเดียว ต@อมาเทศบาลก็ไปขอก@อสรAางโรงเรียนก็เปNน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองข้ึนมา เพราะฉะนั้นสภาพการเปNนวัดของ     
วัดเสาธงทองนั้น ตามคณะสงฆ�จะไม@มีเหลือแลAว จุดประสงค�ของหลวงพ@อ
เจAาคณะจังหวัดในอดีตนั้น จุดประสงค�ว@าเม่ือจัดแลAวมีผลประโยชน�นั้นมา 
ใหAนําผลประโยชน�ท่ีเหลือนําเขAาคณะสงฆ�นครศรีธรรมราช ซ่ึงเรียกว@า         
วัดแจAง หรือวิทยาลัยสงฆ�ภาคทักษิณ ซ่ึงโยมท่ีอายุรุ@นราวคราวนี้น@าจะเคย
ไดAยินและเคยไดAไปร@วมกิจกรรมอยู@ ทีนี้เม่ือมาถึงจุดนี้เจAาอาวาสวัดเสาธงทอง       
ก็ไดAเสียชีวิตไปแลAวสามรุ@น ปWจจุบันไม@ไดAต้ังเจAาอาวาส เพราะพระท่ีอยู@นั้น
ชรา และอาพาธ แลAวก็ถึงเวลาท่ีเราจะตAองจัดระเบียบหากเปNนอย@างนั้น           
ก็ใหAรวมวัดเสาธงทองกับวัดวังตะวันตก โดยใชAชื่อวัดวังตะวันตก ซ่ึงเปNนวัด
ท่ีสมบูรณ�อยู@เดิม และทางพ่ีนAองตระกูลเดียวกันเปNนคนสรAาง ตามความ
ประสงค�เจAาคณะองค�เก@า ส@วนประโยชน�ใหAสํานักพระพุทธศาสนาจัดเก็บ
ประโยชน�ของวัดเสาธงทองนั้น ไปบํารุงการศึกษาของคณะสงฆ�จังหวัด
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นครศรีธรรมราช ตามความประสงค�ของเจAาคณะจังหวัดองค�เก@าและเปNน
ความประสงค�ของคณะสงฆ�จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดวังตะวันตกก็ยังเปNน
ของวัดวังตะวันตกอยู@เช@นเดิม เหมือนเดิม นั่นคือเรื่องผลประโยชน� ในเรื่อง
ของพระภิกษุสงฆ�ท่ีอยู@ในวัดเสาธงทองเดิม ก็สามารถอยู@ไดAในฐานะสังกัด 
วัดวังตะวันตก และใหAเจAาอาวาสวัดวังตะวันตกปกครองดูแล ส@วนใหญ@    
จะเปNนสามเณรท่ีไปเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง  

ในอนาคตเม่ือเรารวมวัดแลAว วัดวังตะวันตกจะเปNนวัดท่ีโชว�กําแพง          
โชว�อุโบสถ โชว�สถานท่ีอยู@ตรงใจกลางเมือง เม่ือรวมแลAวในอนาคตจะขอยก
เปNนพระอารามหลวง ซ่ึงเปNนเกียรติ เปNนหนAาเปNนตาของเทศบาลเรา          
ดAวยว@าหนึ่งเรามีวัดท@าโพธิ์ สองวัดแจAง สามวัดพระมหาธาตุ สี่ถAายกไดAก็คือ
วัดวังตะวันตก เพราะว@ามีลักษณะเขAาเกณฑ�ท่ีจะขอยกเปNนวัดพระอาราม
หลวง เพราะฉะนั้นจึงทําเรื่องประชุมคณะสงฆ� คณะสงฆ�ก็เห็นชอบการรวม
วัดท้ังสองนี้ แลAวตามกฎหมายของคณะสงฆ� ท่ีเปNนไปไดA แลAวคณะสงฆ�
ท้ังหมดประกอบดAวยเจAาคณะอําเภอทุกอําเภอ รองเจAาคณะอําเภอท้ังหมด 
เจAาคณะจังหวัดเปNนประธาน รองเจAาคณะจังหวัดเปNนรองประธาน เห็นชอบ
ร@วมกันว@าควรท่ีจะยุบรวมวัดท้ังสองเปNนวัดเดียวกัน แลAวข้ันตอนการ        
ทําเรื่องไปหามหาเถรสมาคม ในกระบวนการนั้นบอกว@า ใหAมีความเห็นของ
สภาทAองถ่ิน แนบไปดAวยว@าฝGายสงฆ�เม่ือคณะสงฆ�เห็นชอบแลAว โยมก็เห็น
ดAวยเพราะถือว@าเปNนประโยชน�ของบAานเมืองร@วมกัน ไม@ไดAเปNนประโยชน�
ของเจAาคณะจังหวัด หรือของคนกลุ@มใดกลุ@มหนึ่ง  เพราะถAาไม@รวมปล@อยไวA
ในลักษณะท่ีว@าต@างวัดต@างอยู@ ต@างวัดต@างทํา ก็เห็นว@าวัดเสาธงทองนั้นมีคน
เพียงกลุ@มเดียวท่ีฉกฉวยผลประโยชน�เอาไป ประโยชน�ไม@ไดAเขAาส@วนรวม ทีนี้
เราจะทําอย@างไรว@า ใหAประโยชน�นี้เขAามาไดAกับส@วนรวม ไดAกับเด็ก ไดAกับคน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงใหAสํานักพระพุทธศาสนาเขAามาจัดระเบียบ 
ตามระเบียบราชการ เพราะฉะนั้นวันนี้ จึงขอเจริญพร ท@านสมาชิกทุกท@าน
ในท่ีประชุมนี้ไดAรับทราบ ขอเจริญพร 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบพระคุณท@านเจAาคณะจังหวัดครับ เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� 
ประธานสภาเทศบาล  ท@านจะสอบถามพระคุณเจAาเชิญครับ 
 
นายวิฑูรย%  หัสภาคย%  กราบนมัสการพระเดชพระคุณท@านอย@างสูงครับ กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายวิฑูรย�  หัสภาคย�  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 

ครับสิ่งท่ีเราไดAรับฟWงรับทราบก็ถือเปNนเรื่องราวท่ีดีครับ และเราก็อาจจะมี
วัดพระอารามหลวงเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็ถือเปNนสิ่ง
ท่ีน@าภาคภูมิใจครับ สิ่งท่ีผมเขAาไปสัมผัสมาไม@ว@าจะเปNนวัดวังตะวันตกหรือ
วัดเสาธงทอง และไดAสอบถามเพ่ือนสมาชิกว@า โรงเรียนวัดเสาธงทอง ยังใชA
ชื่อวัดเสาธงทองหรือไม@ และสิ่งท่ีเปNนห@วงคือ เขAาไปทุกครั้งก็จะเจอปWญหา
ทุกครั้ง เรื่องทางเขAา ทางเขAาสัญจรเขAาออกของวัดเสาธงทอง ซ่ึงเปNน
โรงเรียนท่ีเปNนเด็กเล็ก ผมอยากเห็นโรงเรียนวัดเสาธงทองถAาเปNนไปไดA    
นะครับ จะขอความเมตตา ขอความอนุเคราะห�จากทางวัด เพ่ือท่ีจะใหAทาง
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เทศบาลไดAเขAาไปปรับปรุงในเรื่องของทางเขAา-ออก ซ่ึงวันนี้ยังค@อนขAางท่ี 
คับแคบ เพราะส@วนใหญ@จะเปNนท่ีจอดรถของผูAคAา สิ่งท่ีเราเปNนห@วงคือเรา
อยากใหAโรงเรียนวัดเสาธงทองเปNนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประชาชน 
ผูAปกครองใหAความสนใจ ท่ีจะเขAาไปเรียนในโรงเรียนวัดเสาธงทอง 
เพราะฉะนั้นขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจAาในการท่ีจะเอ้ือเฟ̀aอ
ทางเขAา เปNนไปไดAใหAเทศบาลไปปูยางแอสฟWลล�ติก น@าจะทําไดAหรือไม@        
ในส@วนหนึ่งก็ตAองหารือสํานักการช@าง คับแคบมากนะครับ ขอสอบถาม
เพียงเท@านี้ ขอบคุณครับ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านนายกท@านจดบันทึกไวAดAวยนะครับ ท@านจะไดAไปหารือ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท@าน เอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ�ครับ ขออภัยครับเชิญพระคุณเจAาตอบ

ก@อนครับ 
 
พระราชปริยัติเวที   ท่ีโยมสงสัยเรื่องชื่อโรงเรียนก็ยังเปNนชื่อ โรงเรียนวัดเสาธงทอง 
เจ)าคณะจังหวัดนครศรีฯ เหมือนเดิม ส@วนทางเขAาโยมจะเห็นว@าตรงตึกศรีธรรมราชมุนี กับตึกเจ็ดชั้น 

ตึกไทยโฮเต็ลเปNนซอยท่ีวัดสรAางข้ึน เพ่ือความสะดวกในการเขAาออก แต@เม่ือ
คนบางกลุ@มไปจัดผลประโยชน�ก็จะใหAเช@าเพ่ิมข้ึน อย@าว@าแต@รถเลยแมAแต@เดิน
ก็ลําบาก และทางท่ีจะเขAาไปโรงเรียน ท่ีติดกับกุฏิเจAาอาวาส แต@ก@อนมันจะ
เปNนซอยท่ีใหAรถเขAาออกไดA แต@เม่ือใหAเช@าไปอีกก็เหลือแต@ทางเดิน ก็ในเม่ือ
จัดระเบียบแลAว ก็ตAองจัดระเบียบจนสะดวก เพราะฉะนั้นตAองขอความ
ร@วมมือจากเทศกิจ หรือทางเทศบาลไปเคลียร�ตรงนั้นใหAออก แลAวสํานัก
พระพุทธศาสนาจะไม@ใหAเช@าต@อไป พอเปNนไวยาวัจกรจัดก็อะไรก็ไดAท่ีเขาไดA
เงินเขาก็ใหAเช@าหมด เพราะฉะนั้นต@อไปโรงเรียนวัดเสาธงทองจะเขAา        
ตรงทางดAานโน@นก็ไดAเพราะมันสะดวก หรือจะเขAาทางนี้แลAวออกทางโนAน        
แต@เขAาทางโนAนจะสะดวกกว@า ตอนนี้ ท่ีจอดรถก็ไม@ไดA เก็บค@าเช@าแลAว         
เพราะถAาเก็บค@าท่ีจอดรถ คนเช@าก็จะถือสิทธิ์ ผมจ@ายเงินแลAวจะจอดใครจะ
ว@ายังไง เพราะฉะนั้นไม@ใหAมีการเก็บค@าท่ีจอดรถ ส@วนในแผงท่ีมีการเช@า            
ท่ีระเกะระกะก็ไปจัดไวAในอาคาร เปNนล็อคๆไวA ส@วนหนึ่งก็ตAองขอความ
ร@วมมือทางเทศกิจว@าจะใหAจอดอย@างไร จอดในโซนไหนบAาง แลAวบางวันท่ี
วัดมีกิจกรรมท่ีตAองทําร@วมกันกับประชาชน ก็จะใหAมีปLายบอกว@าวันนี้งด
จอดรถ ส@วนหนึ่งไม@ไดAเทพ้ืนคอนกรีต พ้ืนเปNนหลุมเปNนบ@อ อย@างวัดมุมปLอม
ไดAเทหมดแลAว วัดวังตะวันตกต@อไปก็จะตAองเทใหAหมดเวAนไวAแต@รอบอุโบสถ 
เวAนไวAเปNนโซนท่ีจะจัดภูมิทัศน� สําหรับโบสถ�เก@าและไม@ใหAรถเขAาไปจอด
บริเวณนั้น เวAนท่ีเปcดประตูกลางเพ่ือใหAคนเขAาไปไหวAพระไดA และไปนั่ง
พักผ@อนไดA ขอเจริญพร 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบพระคุณท@านมากครับ เห็นภาพเลยครับ เพราะว@าไวยาวัจกร 
ประธานสภาเทศบาล อยู@ในคุกใช@หรือไม@ครับ เชิญท@านเอกรินทร�  ระเบียบโอษฐ� 
 
 



๙ 
 

นายเอกรินทร%  ระเบียบโอษฐ%  กราบนมัสการพระคุณเจAา เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เรื่ องการยุบรวมวัด เสาธงทอง รวมกับวัดวั งตะวันตก โดยใชAชื่ อ                 

วัดวังตะวันตก ซ่ึงไดAบรรจุอยู@ในระเบียบวาระท่ี 1 ระเบียบวาระแจAง          
เพ่ือทราบ กระผมขอหารือต@อท@านประธานว@าตามหนังสือ ท่ีพระคุณเจAาไดA
แจAงมานั้น มีขAอความว@า ในข้ันตอนการดําเนินการ มหาเถรสมาคมตAองใหA
ความเห็นชอบและตAองไดAรับความเห็นชอบจากสภาทAองถ่ิน ดังนั้นคําว@ามติ
เห็นชอบของสภาของถ่ินก็คือมติเห็นชอบว@าใหAยุบรวมวัด สภาจะตAองใหA
ความเห็นชอบดAวย ไม@ใช@ เพ่ือทราบอย@างเดียว ดังนั้นผมจึงขอหารือ        
ท@านประธานว@าใหAท@านสมาชิกเสียเวลาสักเล็กนAอย ใหAยกมือใหAความ
เห็นชอบจะไดAครบถAวนสมบูรณ�ครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผมก็ทราบคร@าวๆ มาจากท@านปลัดและฝGายบริหารแลAวว@าเราตAอง 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือนะครับ ถAาใครเห็นชอบ ใครไม@เห็นชอบก็เปNนเอกสิทธิ์ของแต@ละ

บุคคล ก็ไม@ตAองตกใจเรื่องแบบนี้มันไม@มีการจ@ายค@าเสียหายแน@ เรื่องแบบนี้
มันเหมาะนะครับ ผมไปวัดเสาธงทองมันก็ไม@มีกิจกรรมทางศาสนาเลย       
เจAาอาวาสก็ไม@มี เด๋ียวนี้วัดวังตะวันตกดีข้ึนเยอะ ไวยาวัจกรผมก็รูAจักนะครับ 
อดีตผูAจัดการธนาคารไทยพาณิชย� คนนี้เขาเก@ง พ่ีนิเวศเขาเปNนคนรวยแลAว
แลAวก็เปNนคนธรรมะธรรมโม ทําอะไรก็ซ่ือ เปNนโดยการรAองขอใหAเปNน           
โดนล็อคคอใหAเปNน เพราะว@าแกอายุมากแลAว แกก็เบ่ือๆ วัดวังเหมือนกับท่ี
เจAาคณะจังหวัดไดAบอก ผลประโยชน�มันเยอะนะครับ เยอะมาก ถAาจัดใหAดีก็
จะเปNนผลประโยชน�กับศาสนาไดAเยอะมาก ผมก็ยังเช@าตึกวัดวังอยู@เลยครับ
สองหAองท่ีตรงนั้นทําเลทองท้ังนั้นเลย ตรงวัดเสาธงทอง ท@านเลขา              
เชิญท@านเจAาคณะจังหวัดครับ 

 
พระราชปริยัติเวที  ขอแจAงว@าตามท่ีแจAงไวAท@านทAองถ่ินไดAแจAงว@าไม@มีระเบียบกําหนดไวA 
เจ)าคณะจังหวัดนครศรีฯ ในเรื่องนี้ แต@มีระเบียบของมหาเถรสมาคมก็ขอความร@วมมือมาว@า ใหAความ

เห็นชอบก็ตามระเบียบของคณะสงฆ� ไม@ มีระเบียบของทางเทศบาล         
ขอเจริญพร 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับ เพ่ือความกAาวหนAา ท@านเลขาฯ ท@านหารือท@านปลัดหรือยัง  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท@านเลขานุการสภาฯ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ครับ หารือแลAวครับท@านประธานสภา คือเรากังวลว@าถAาสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ จะไม@เห็นชอบ ทางพระคุณเจAาจะมีปWญหาหรือไม@ครับ จะมีปWญหากับสํานัก

พุทธหรือไม@ครับ  ครับก็คงคิดว@าจะขอมติตามท่ีท@านว@า เพ่ือจะไดAครบ
สมบูรณ�แบบตามท่ีมหาเถรสมาคม แจAงไวAครับ 

 
 
 
 



๑๐ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านไม@ตAองกังวลกับสํานักพระพุทธฯ ครับ กังวลกับไวยาวัจกรวัด 
ประธานสภาเทศบาล เสาธงทองมากกว@า สํานักพุทธคงไม@มีปWญหา เพ่ือความเจริญผมจะขอมติ 
 ท@านสมาชิกสภาเทศบาล ท@านใดเห็นชอบใหAมีการควบรวม หรือยุบรวมวัด

เสาธงทองเขAากับวัดวังตะวันตก โดยใชAชื่อวัดวังตะวันตก กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน   15  เสียง ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เห็นชอบ จํานวน  15 เสียง มีสมาชิกท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือข้ึนครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ไม@มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ไม@มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
    
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เปNนอันว@าสภาแห@งนี้เห็นชอบใหAยุบรวมวัดวังเสาธงทองเขAากับวัด 
ประธานสภาเทศบาล วังตะวันตก โดยใชAชื่อ “วัดวังตะวันตก” นะครับ เปNนอันว@าเรียบรAอยนะ

ครับพระคุณท@าน 
 
พระปริยัติเวที  เจริญพรทุกท@าน เพราะนี้เปNนความเจริญของบAานเมือง 
เจ)าคณะจังหวัดนครศรีฯ ของส@วนรวม ไม@ใช@ของใครคนใดคนหนึ่ง ไม@ใช@ของอาตมา 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เอาเปNนว@าเผื่อไวยาวัจกรวัดเสาธงทองจะฟLองก็รับผิดชอบร@วมกัน 
ประธานสภาเทศบาล คงไม@มีหรอกครับ ไม@มี เราทําเพ่ือความเจริญของบAานเมือง เพ่ือเด็ก

นักเรียน ท@านรักษาราชการนายกเทศมนตรีท@านไปดูทางเขAาใหAดี นอกรอบ
แลAว เรื่องเงินทองๆ ลําบากใจนะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําปO พ.ศ. 2560 ประชุมเม่ือวันอังคาร
ท่ี 28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ  หAองประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  สมาชิกท@านใดจะแกAไขเพ่ิมเติมหรือไม@ครับ  ถAามีก็ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล มีหรือไม@ครับ ท@านสุภัคท@านจะแกAไขรายงานการประชุมสภาหรือไม@ครับ   
 



๑๑ 
 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  ไม@แกAไขครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  สมาชิกท@านใดจะแกAไขเพ่ิมเติมหรือไม@ครับ  ถAามีก็ยกมือข้ึนนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถAาไม@มีกระผมจะปcดอภิปราย และจะขอมติท่ีประชุมในการรับรอง รายงาน

การประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปO พ.ศ. 2560 ประชุมเม่ือวันอังคาร
ท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.   ณ หAองประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) สมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบ
รายงานการประชุมกรุณายกมือข้ึนครับ 

 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบ จํานวน   15  เสียงครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เห็นชอบ จํานวน  15 เสียง มีสมาชิกท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณา 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือข้ึนครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ไม@มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ไม@มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
    
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เปNนอันว@ารับรองเปNนเอกฉันท�นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู)ถาม 

- ไม@มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท)องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล)ว 

- ไม@มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องญัตติท่ีเสนอใหม2 

ญัตติท่ี 5.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใชAจ@ายเงินสะสม เพ่ือจ@ายสมทบเปNน           
ค@าก@อสรAางอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปNนเงิน 1,017,300.-บาท 
(สํานักการศึกษา) 

 



๑๒ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เรียนเชิญท@านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ ไดAแถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
 
นายพงศ%สินธุ%  เสนพงศ%   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ขอแกAไขรายละเอียดในญัตติท่ี 5.1  
เรื่อง ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติใชAจ@ายเงินสะสม เพ่ือจ@ายสมทบเปNน          
ค@าก@อสรAางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เนื่องจากตัวเลข
มีความคลาดเคลื่อน จึงขอแกAไขตามรายการดังนี้ 
 
 

รายการท่ีแก)ไข ข)อความเดิม ขอแก)ไขเปFน 
ย@อหนAาท่ี 2 
บรรทัดท่ี 3  

9,156,000 
(เกAาลAานหนึ่งแสนหAาหม่ืนหกพันบาท) 

9,054,300 
(เกAาลAานหAาหม่ืนสี่พันสามรAอยบาท) 

ย@อหนAาท่ี 2 
บรรทัดท่ี 5 

จํานวนเงินท้ังสิ้น 10,173,300 บาท 
(สิบลAานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสามรAอยบาท) 

จํานวนเงินท้ังสิ้น 10,071,600 บาท 
(สิบลAานเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรAอยบาท) 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  สมาชิกท@านใดเห็นชอบใหAแกAไข ท้ังสองจํานวน กรุณายกมือข้ึน 
ประธานสภาเทศบาล ครับ  ผมจะถามอีกครั้งนะครับ  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบ

ใหAแกAไขท้ังสองจํานวน กรุณายกมือครับ 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ท@านท่ีไม@ยกมือขAางหลัง ไม@เห็นชอบใช@หรือไม@ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล ท@าน ส.ท. เอกรินทร� เห็นชอบหรือไม@ครับ เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  

จํานวนสมาชิกครบองค�ประชุม  เห็นชอบ จํานวน   12  เสียง ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%   มีสมาชิกท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  ผูAไม@เห็นชอบ 2  เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือข้ึนครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  งดออกเสียง 2  ท@าน ครับ มาเพ่ิมอีกหนึ่งคนครับท@านประธาน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
    
 
 
 



๑๓ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เปNนอันว@าครบนะครับ ขอใหAละเอียดนิดหนึ่งครับ ตัวเลขแกAไข 
ประธานสภาเทศบาล เล็กนAอยไม@เปNนไร แต@เงินหลวงไม@ไดAเลย สักหนึ่งสลึงก็ไม@ไดA เงินหลวงตกน้ํา

ไม@ไหล ตกไฟไม@ไหมA ไม@เปNนไรนะครับแกAไขตัวเลข เล็กๆ นAอยๆ ไม@มาก 
ขอบคุณมากครับ เชิญท@านรักษาการนายกเทศมนตรี 

 
นายพงศ%สินธุ%  เสนพงศ%   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติต@อท่ีประชุมสภา ดังจะ

กราบเรียนดังต@อไปนี้ 

                                                         ญัตติ 
                                                สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
             ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช  80000 
      4  มกราคม 2561 
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใชAจ@ายเงินสะสม เพ่ือจ@ายสมทบเปNนค@าก@อสรAางอาคารเรียน 
 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  ขAาพเจAาขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใชAจ@ายเงินสะสม เพ่ือจ@ายสมทบเปNนค@าก@อสรAางอาคารเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ปรากฏในแผนพัฒนาทAองถ่ินสี่ปO พ.ศ. 2561 – 2564 หนAา 139) 
  ดAวยกรมส@งเสริมการปกครองทAองถ่ิน ไดAจัดสรรงบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ                          
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปNนค@าก@อสรAางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จํานวน 
9,054,300 บาท อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หAองเรียนตามแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12)             
ตามมาตรฐานของกรมส@งเสริมการปกครองทAองถ่ิน โดยเทศบาลฯ สมทบ 1,017,300 บาท (หนึ่งลAานหนึ่ง
หม่ืนสามรAอยบาทถAวน) รวมค@าก@อสรAาง จํานวนท้ังสิ้น 10,071,600 บาท (สิบลAานเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรAอย
บาทถAวน) ซ่ึง ณ วันท่ี 4 มกราคม 2561  เม่ือกันยอดเงินสะสมเพ่ือทุนสํารองรAอยละ 25 แลAว จะมีเงินสะสม
ท่ีสามารถนํามาใชAจ@ายไดA จํานวน 65,413,747.87 บาท (หกสิบหAาลAานสี่แสนหนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดรAอยสี่สิบ
เจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค�) รายละเอียดแนบทAายญัตตินี้ 
  ท้ังนี้ เพ่ือใหAการปฏิบัติเปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการับเงิน การเบิก
จ@ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน แกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 “ขAอ 89 องค�กรปกครองส@วนทAองถ่ินอาจใชAจ@ายเงินสะสมไดAโดยไดAรับอนุมัติจากสภาทAองถ่ิน
ภายใตAเง่ือนไข ดังต@อไปนี้” 

(1) ใหAกระทําไดAเฉพาะกิจการซ่ึงอยู@ในอํานาจหนAาท่ีขององค�กรปกครองส@วนทAองถ่ินซ่ึง
เก่ียวกับดAานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปNนการเพ่ิมพูนรายไดAขององค�กรปกครองส@วนทAองถ่ิน
หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรAอนของประชาชน ท้ังนี้ตAองเปNนไปตามแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส@วนทAองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ไดAส@งเงินสมทบกองทุนส@งเสริมกิจการขององค�กรปกครองส@วนทAองถ่ินแต@ละประเภทตาม
ระเบียบแลAว 

(3) เม่ือไดAรับอนุมัติใหAใชAจ@ายเงินสะสมแลAว องค�กรปกครองส@วนทAองถ่ินตAองดําเนินการก@อหนี้
ผูกพันใหAเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม@เกินหนึ่งปOถัดไป หากไม@ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหAการใชA
จ@ายเงินสะสมนั้นเปNนอันพับไป 



๑๔ 
 

  ท้ังนี้ ใหAองค�กรปกครองส@วนทAองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ@ายค@าใชAจ@ายประจํา
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชAจ@ายเงินสะสมใหAคํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว 
  ขอไดAโปรดนําเสนอต@อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต@อไป 
 
            ขอแสดงความนับถือ 

     ลงชื่อ       ผูAเสนอ         
            (นายพงศ�สินธุ�  เสนพงศ�) 
                    รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
            นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณ ท@านรองพงศ�สินธุ�ครับ มีสมาชิกท@านสมาชิกสภาท@านใด 
ประธานสภาเทศบาล ประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้ขอไดAโปรดยกมือครับ ท@านฉัตรชัยท@านพ่ึง

ขายรถเสร็จหรือครับ เชิญครับ เม่ือไม@มีผูAใดประสงค�จะอภิปรายในญัตตินี้
ผมขอปcดการอภิปราย และจะขอมติต@อท่ีประชุม เรื่อง ขออนุมัติใชAจ@ายเงิน
สะสม เพ่ือจ@ายสมทบเปNนค@าก@อสรAางอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาล           
วัดเพชรจริก เปNนเ งิน 1,017,300.-บาท  ของสํานักการศึกษา              
ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบอนุมัติญัตตินี้กรุณายกมือข้ึนครับ  
 

นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกครบองค�ประชุม   
เลขานุการสภาเทศบาล  เห็นชอบ  จํานวน  16  เสียง ครับ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%   ครับมีสมาชิกสภาท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณายกมือข้ึน 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   ไม@มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านสมาชิกสภาเทศบาล ท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล   งดออกเสียง 1 คน ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เปNนอันว@าในญัตติท่ี 5.1 นี้ ท่ีประชุมสภาแห@งนี้ใหAเห็นชอบจํานวน   
ประธานสภาเทศบาล  16  เสียง ผ@านนะครับ   
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ)ามี) 
 
 



๑๕ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  มีสมาชิกท@านใดประสงค�จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม@ครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท@านคํานวน  โสมนิล ครับ 
 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2  ครับ ท@านประธานครับ    

เรื่องท่ีผมจะฝาก ผมขอออกตัวก@อนนะครับ ผมไม@ไดAว@าใครนะครับ เพียงแต@
ตAองการใหAมีความสะดวก ใหAมีความรวดเร็วข้ึน ผมขอฝากท@านประธานสภาไป
ถึงท@านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท@านพงศ�สินธุ�  
เสนพงศ� และ ผอ.สํานักการช@าง ฝากเรื่องอยู@สองเรื่อง แต@เปNนสี่งาน 

  1. ซ@อมแซมปรับปรุงสะพานนครนAอย คือ ปWจจุบันนี้ท่ีผมใชAใหAติดไฟ
ก็ติดเรียบรAอยแลAว เพียงแต@กระจกดAานบนยังแตกเหมือนเดิม คือปWจจุบันนี้ยัง
ใชAสายไฟท่ีโยงขAามไป ผมดูแลAวว@าเทศบาลนครนครเรายังไม@ใช@อย@างนั้น                    
เปNนเมืองท่ีตAอนรับการท@องเท่ียว สโลแกนคือเมืองนครเราตAองเปNนเมืองท่ีหAาม
พลาด นะครับ ผมฝากใหAช@วยซ@อมแซมปรับปรุงสะพานนครนAอย จะติดไฟใหA
สวยงามใชAคําว@าท้ังปOนะครับ ไม@ใช@ช@วงเทศกาลปOใหม@ เพราะตรงนั้นเปNนตลาด
ริมน้ํา  คนจะหลั่งไหลกันมา ตลาดริมน้ําเราไม@ไดAเปNนรองใครนะครับในภาคใตA 
ในขณะนี้ผมจึงขอฝากท@านผูAบริหารและสํานักการช@าง ใหAปรับปรุงซ@อมแซม
สะพานนครนAอยใหAสวยงาม เพราะถนนเสAนนั้นเปNนถนนราชดําเนิน ราชะ
ดําเนินเปNนถนนท่ีมีคุณค@าทางประวัติศาสตร�ดAวย และใครผ@านไปผ@านมาก็ตAอง
ผ@านถนนเสAนนั้นดAวย และอีกสะพานหนึ่งคือ สะพานสุขสันต�  ท@านคงจําไดAถAา
เคยไปเท่ียว แตกหมดแลAวครับโคมไฟ ตรงหัวสะพานโคมไฟแตกหมดแลAวครับ 
ไฟแตกหมดแลAว เราเคยเปลี่ยนตอนสมัยท@านอรุณศักด์ิ แต@ก็แตกอีก พอดีช@วง
นั้นไม@มีกลAองวงจรปcด ฝากสํานักการช@างใหAช@วยเปลี่ยนโคมไฟตรงหัวสะพาน
ท้ังหมด เพราะส@วนใหญ@คนท่ีมาเท่ียวส@วนมากจะมาเซลฟOi จุดนี้น@าจะทํา       
แลนด�มาร�ค ท้ังสะพานนครนAอย และสะพานสุขสันต� อยู@หลังองค�พ@อ ท่ีเปNน
สวนศรีนะครับ อยู@หลังกันเลย เปNนจุดท่ีน@าจะโชว�ท่ีสุดนะครับ ผมขอฝากนะ
ครับ ถAาเรื่องท่ีผมเสนอเปNนเรื่องท่ีดีก็ขอใหAท@านรีบทํา โดยเร็ว ขอบคุณครับ 

  2. ตอนนี้หลังน้ําท@วมปWญหามันเยอะนะครับ มันจะมีรอยหลุม รอย
บ@อท้ังหลาย ตAองขอบคุณช@างภักดี ท@านทํางานซ@อม อุด รวดเร็วครับ แต@บาง
เสAนผมไม@อยากใหAซ@อมแซมแลAว ไม@อยากใหAอุดแลAว งบประมาณปO 2561  
ผ@านแลAว ผมขอฝากใหAท@านเขียนแบบใหAรวดเร็ว และใหAท@านประมูลใหA
รวดเร็ว ถนนเขตสอง อยู@สองเสAน คือ 1. ถนนรามราชทAายน้ํา ไม@ตAองอุดนะ
ครับ มันพังหมดแลAว ผมขอฝากนะครับ ช@วยเร@งใหAผมดAวย  2. ถนนอิน
ทนิน เลี้ยวขวา เพราะว@าชาวบAาน ท่ีผ@านมาช@างภักดีไปเฉียงถนน กลายเปNน
เข่ือนหนAาบAานเขา แกAปWญหาน้ําท@วมท่ีผ@านมา ขอบคุณท่ีแกAปWญหาตอนน้ํา
ท@วม แต@ถนนพังหมดแลAว ไม@อยากใหAซ@อมแซมแลAว  งบประมาณมันผ@าน
แลAว อยากใหAท@านเร@งดําเนินการดAวย หาผูAรับจAางดําเนินการทําใหAรวดเร็ว 
สวยงามครับ ผมขอฝากไวAนะครับ ขอบคุณครับ 

 
 



๑๖ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณท@าน ส.ท. ผูAบริหารดูขAางบนบAางนะครับ อย@าดูแต@ขAางล@าง  
ประธานสภาเทศบาล ขAางบนก็ทําใหAบAานเมืองสวยงามไดAนะครับ ผมก็เห็นแต@ยังไม@อยากจะพูดครับ 

เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ 
 
นายวิฑูรย%  หัสภาคย%  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 4 ครับ ก็อยากจะฝาก

สํานักการช@าง หลังจากเราเกิดเหตุน้ําท@วม ก็จะเห็นปWญหาการสัญจรท่ีเกิด
ปWญหาเกือบท่ัวท้ังเทศบาล โดยเฉพาะในเขต 4 เกิดปWญหาค@อนขAางท่ีจะมากนะ
ครับ ในเรื่องของถนนชํารุด ไม@ว@าจะเปNนลาดยาง ส@วนใหญ@จะเปNนลาดยาง ก็จะ
เปNนตรอก ซอก ซอย ก็จะเห็นหลายพ้ืนท่ี  สิ่ ง ท่ีผมอยากจะนําเรียน           
ผ@านประธานสภาไปยังสํานักการช@าง ว@าในเรื่องของการซ@อมแซมถนนชํารุด  
ผมเองผมอยากใหAสํานักการช@างไดAสํารวจเต็มพ้ืนท่ีในเรื่องของถนนชํารุด เรามี        
ช@างเขต ช@างผูAรับผิดชอบ ผมเชื่อเหลือเกินครับว@าเรายังพอมีเวลาท่ีจะใหAเรา
สามารถดําเนินการไดA ท@านสํารวจมาเถอะว@าถนนกะโรมมีสายไหน ซอยไหน 
ถAาท@านรอใหAประธานชุมชนแจAง นั่นก็แสดงว@าเราไดAถูกรAองเรียนมาในเบ้ืองตAน
แลAวนะครับ  การท่ีใหAชาวบAานแจAง ใหAสมาชิกสภาแจAง นั่นคือสรุปว@าสิ่งท่ีเรา 
ไม@รูA รอใหAชาวบAานบอกถึงจะรูA นี่คือสิ่งท่ีเราเห็นและก็เจอกันอยู@บ@อยๆ ถนนท่ี
ถูกซ@อมแซมคือถนนท่ีลงในโลกโซเชียล หมายถึงว@าเราตAองเดือดรAอนและ     
ถูกรAองเรียนก@อนใช@หรือไม@ครับ เพราะฉะนั้นท่ีผมอยากเห็นคือใหAท@านสํารวจ  
หลังจากท่ีท@านสํารวจแลAวอยากใหAท@านทําปฏิทินทํางาน วันนี้เขตสี่ ผมเชื่อ
เหลือเกินครับว@าเรามีสี่เขต ผมเชื่อว@าวันนี้ท@านทํางาน แต@ท@านทํางานกันแบบ
ขAามเขตกันอยู@ วันนี้กระโดดกันไปมา วันนี้ขอเพียวๆ มาเลยเขต 1 ขอเพียวๆ 
มาเลยใหAแลAวเสร็จ วันนี้เขตหนึ่ง ทําปฏิทินมาเลยครับ เขตสี่รอไดAครับ แต@ถAารูA
ว@าเรารอแลAวมีความหวัง แลAวจะมาวันไหน สมมุติว@าถึงวันท่ีเราทํางาน วันไหน 
ฝนตกก็ไม@เปNนไรครับ ก็ถือว@าเปNนอุปสรรคเรื่องของธรรมชาติ ก็ขอขยับไปเลื่อน
ออกไป แลAวก็ขอใหAเปNนปฏิทินครับ และในเรื่องของปฏิทินการซ@อมบํารุง      
ผมอยากจะใหA ติดไวAท่ีหAองสมาชิกเทศบาล หลายท@านมาแลAวจะไดAรูAว@างาน
เกิดข้ึนท่ีเขตสี่ ในซอยทวดทอง 1 หรือซอยทวดทอง 2 มีการซ@อมหินคลุก          
ถมหลุมบ@อหรือจะลาดยาง หรืออะไรก็แลAวแต@ครับ แลAวสิ่งท่ีอยากจะเรียนอีก
เรื่องหนึ่ง วันนี้เราขุดท@อประปาท้ังเมือง ท้ังเทศบาล เพราะฉะนั้นเศษวัสดุ       
ท่ีเห็นอยู@นะครับ เราเอาข้ึนมาแลAวเนี่ยครับ เขAาซอยเถอะครับ เขAาซอยใหAกับ       
พ่ีนAองประชาชนท่ีมีความจําเปNนตAองใชA ลองสํารวจดู ถAาท@านมีขAอมูลอยู@ในมือ
นะครับว@าซอยไหนท่ีมีความจําเปNนตAองใชAเศษวัสดุ เพราะฉะนั้นอยู@ใกลAตรงไหน
เอาตรงนั้นก@อนเลยนะครับ เราประหยัดเวลา ประหยัดในเรื่องของวัสดุ 
เพราะฉะนั้นถAาเราเอาไปกองไวAสิ่งท่ีผมเปNนห@วงท่ีสุดคือ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@าน ส.ท.ท่ีขุดข้ึนมาเก่ียวกับ สตง.หรือไม@นั่นมันของหลวงใช@  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม@ ตAองขออนุญาตก@อน 
 
 



๑๗ 
 

นายวิฑูรย%  หัสภาคย%  ก็ลองหารือดูนะครับ แต@ผมแนะนําว@า อยากใหAวัสดุนั้นกลับไปอยู@ใน 
สมาชิกสภาเทศบาล พ้ืนท่ี ผมไม@อยากจะพูดไปไกลกว@านี้ แต@หมายถึงว@าสิ่งท่ีเราเห็นอยู@วันนี้นะครับ

หลายครั้งเศษวัสดุท่ีเรามากองไวAท่ีสํานักการช@าง หรือกองไวAท่ีทุ@งท@าลาด มีงาน
ศพเราก็เอากันไปช@วย หAารถสิบรถเราก็เอากันไปช@วย เอาไปใชAกันอยู@ ในวันนี้
มันจะอยู@กันครบหรือไม@ อันนี้สํานักการช@างช@วยติดตามใหAผมหน@อย อยากจะ
เห็นจริงเรื่องของการสํารวจเต็มพ้ืนท่ี นะครับ วันนี้ผมว@างานเราไม@เยอะนะครับ 
ถAาดูแลAวงานหลักๆ ของเทศบาลไม@เยอะนะครับ วันนี้ท่ีเราตAองสํารวจกัน ก็คง
ตAองฝาก ส@วนใหญ@งานท่ีไดA งานท่ีเกินส@วนใหญ@คือ ส.ท. หนึ่งรูAจักส@วนตัว           
สองตามทุกวัน จี้ทุกวัน ผมก็เกรงใจนะครับตามทุกครั้ง ก็ไดAรับความร@วมมือ
เปNนอย@างดีนะครับ ไม@ว@าจะเปNนช@างภักดี หรือนAองๆ สํานักการช@าง แต@ตาม    
ทุกครั้ง ท่ีตAองทําทําไมตAองใหA ส.ท. ตาม มันเปNนภาระหนAาท่ีอยู@แลAวตAองทํา 
ทําไมตAองตาม ไม@จําเปNนตAองใหAชาวบAานรAองหรือใหA ส.ท.รAองนะครับ             
ขอนําเสนอไวAเพียงเท@านี้นะครับ ฝากท@านประธานถึงสํานักการช@างดAวยครับ 
ขอบคุณครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ขอบคุณท@าน ส.ท. ครับ ท@านจิตราครับ ถนนชลประทานสามขวา 
ประธานสภาเทศบาล เปNนขนมครกเลย ผมปWiนจักรยาน หลบหลุมไม@พAนเลย ผมปWiนจักรยาน ฝากดAวย

นะครับ ทําใหม@สักที คอนกรีตไปเลย  เชิญท@านสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสุภัค  รัตนพฤกษ�ขจร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังท่ี 3 ครับ วันนี้ขอ

รบกวนเวลาท่ีประชุมสภาแห@งนี้ประมาณสามสี่ประเด็นครับ 
 ประเด็นแรก เม่ือช@วงปOใหม@ เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาล เกิดมา

หลายปOแลAวครับ บังเอิญว@าในช@วงปOใหม@เกิดปWญหาน้ําท@วมถนน สิ่งหนึ่งครับ
เท@าท่ีผมสังเกตจากการตระเวนดูรอบๆ พ้ืนท่ีนะครับ ตะแกรงเหล็กครับ
ท@านประธาน ตะแกรงเหล็กดักขยะปากท@อระบาย ไม@ทราบมันหายไปไหน
ครับท@านประธานครับ สังเกตง@ายๆ ครับท@านประธานบริเวณถนนสาย
พัฒนาการคูขวางหนAาโรบินสันไล@มาถึงตรงประตูลอดนะครับ ตรงนั้นไม@มี
เหล็กก้ันขยะนะครับ ผมเคยสอบถามนะครับ สอบถามเจAาหนAาท่ีบางคน 
เขาบอกว@าตะแกรงเหล็ก คือปWญหา ปWญหาของขยะไปอุดท่ีบริเวณปากท@อ 
ทําใหAน้ําท@วมบนถนน ผมคิดว@าเปNนเทศบาลแห@งเดียวในประเทศไทยนะครับ
ท่ีคิดอย@างนั้น ตะแกรงเหล็กมันเปNนสากลนะครับ ท่ีสรAางข้ึนเพ่ือเปNนท่ี         
ดักขยะ ไม@ใหAลงท@อระบายน้ํา แต@ของเราคิดผิดนะครับ เอาเหล็กออกจาก
ท@อระบายน้ํา ขยะมันก็ไปอุดในท@อเกิดอุดตัน น้ําระบายไม@ไดA น้ําก็เลยท@วม  
นั่นถือว@าเปNนความข้ีเกียจของพนักงานหรือไม@ ขยะไปอุดท@อ น้ําไม@ระบาย 
เกิดปWญหาน้ําท@วม ชาวบAานด@า แลAวทําไมคุณไม@มาเก็บขยะท่ีปากท@อละครับ 
ผมฝากเปNนขAอคิดนะครับ ผมไม@คิดว@ามันเปNนการทําลาย หรือเปNนการ
เสื่อมสภาพไปตามอายุ ผมไปท่ีไหนๆ ก็มีตะแกรงเหล็กครับ ผมไปเจอท่ี
ตลาดกิมยงเม่ือสิบวันท่ีแลAวนะครับ เขาทําตะแกรงเหล็กเปNนสแตนเลส        
นะครับมาปcด หลังจากท่ีเหล็กของเดิมมันชํารุด  ทําไมเขาคิดไดAล@ะครับ           



๑๘ 
 

ขอภัยท่ีเอ@ยนามนะครับ งานตรงนั้นคือท@านดิเรกฤทธิ์ ท@านทําสแตนเลสปcด 
แต@ของนครเอาออกครับ ก็ฝากเปNนขAอหนึ่งนะครับ  

อีกประเด็นหนึ่ง รายงานการติดตามผลครั้งท่ีแลAว เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน  2560 ประเด็นท่ีผมไดA ต้ังไวA ก็คือ ปWจจุ บันสํานักงาน
ชลประทานไดAติดต้ังเครื่องสูบน้ําบริเวณซอยทักษิณา 2 อันนี้ผมขอแกAไข 
นะครับ เทศบาลไม@ไดAไปต้ังเครื่องสูบน้ําตรงซอยทักษิณา 2 เทศบาลไปต้ัง
ตรงบริเวณเชิงสะพานตรงวัดท@าโพธิ์ ท่ีผมขอไปคือ ขอเครื่องสูบน้ําในซอย
ทักษิณา 2 นะครับ อันนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันนะครับ ก็ขอเรียน
ฝากว@าตรงซอยทักษิณา 2 มันเปNนจุดท่ีลุ@มตํ่าท่ีสุด ขอความกรุณาตรงนี้นะ
ครับ ไดAสํารวจและติดต้ังเครื่องสูบน้ําบริเวณนั้น  ฝนตกมาหน@อยเดียวน้ํา        
ก็ท@วมแลAวครับ ขอเรียนฝากดAวยนะครับ 

อีกประเด็นหนึ่งนะครับ อันนี้เรื่องใหญ@ เก่ียวกับสํานักการประปา  
ทุกท@านคงจะทราบดีนะครับ ว@าทางจังหวัดไดAใหAความกรุณาจัดหางบประมาณ
มาเพ่ือปรับปรุงระบบน้ําประปา โดยการสรAางทําท@อเมนประปาภายในเขต
เทศบาล เปNนระยะทาง 54 กิโลเมตร และถังน้ําใสท่ีโรงกรองทวดทอง สองพัน
ลูกบาศก�เมตร นะครับ ท@านประธานครับ 54 กิโลเมตรนะครับ หลับตาคิดก็
เกือบจะทุกถนน ทุกซอยในเขตเทศบาลนะครับ เม่ือวานผมไดAมีโอกาสไป
สังสรรค�กับเพ่ือนบริเวณหนAาบAานท@านประธานนะครับ ก็ไดAเห็นรอยขุดแนว          
ฝWงท@อ ก็เลยขับรถตระเวนดูนะครับ  สอบถามชาวบAานบอกว@า บริเวณนี้               
ไดAทํามา 2 อาทิตย�แลAว ขุดเสร็จแลAว วางท@อเสร็จแลAว เอาทรายมากลบไวA เปNน
เนินนะครับ หนAาแลAงฝุGนก็ข้ึนนะครับ ฝนตกฝุGนไม@ข้ึนแต@น้ํามันชะลAางทราย      
ลงไปในท@อระบายน้ําครับ   

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านสุภัคครับ ผมปWiนจักรยานทุกวัน เขากลบนะครับ เขาไถใหA 
ประธานสภาเทศบาล อย@างฝนตกดินมันยุบ ชาวบAานเขาพูดเกินกว@าเหตุ ผมผ@านทุกวันผมเห็นแลAว

ครับ ท@านเลขาเขาเกลี่ยใหAใช@หรือไม@ครับ 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  ท@านประธานท@านฟWงผมก@อนครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านก็ฟWงผมบAางนะครับผมอยู@ในพ้ืนท่ี  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  ใหAผมพูดใหAจบก@อนครับท@านประธานครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านไปเห็นท@านก็ฟWงแต@ประชาชน  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



๑๙ 
 

นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  ผมเห็นกับตาตัวเองครับ ผมไม@ไดAไปฟWงคนอ่ืน ผมมีรูปถ@ายครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ก็ใช@ครับท@านจะเห็นกับอะไรถAาท@านไม@เห็นกับตา คนเรามันเห็นกับ 
ประธานสภาเทศบาล ตานะครับท@าน ผมชี้แจงว@าผมก็เห็น เขาก็พยายามใหAเร็วท่ีสุด แต@ช@วงนี้ฝนตก

มากเหลือเกิน ดินมันยุบ ทรายมันยุบนะครับ เราตAองเห็นใจคนทําบAาง 
เพราะว@ามันเนรมิตไม@ไดAหรอกครับ ผมเองก็ไม@ไดAเขAาขAางใคร ผูAรับเหมาชุดนี้    
ก็ไม@ไดAรูAจัก ก็เร็วดี เร็วดีนะครับ ท@านอย@าฟWงประชาชนมากเกินไปเพราะ
ประชาชนบางครั้งมีแต@ด@าอย@างเดียวมันก็เยอะ ด@าอย@างเดียว ผมนี้เปNน ส.ท.        
ท่ีเถียงประชาชนเด็ดขาด ถAาคุณพูดไม@จริงผมเถียง เพราะผมรูAว@างานมันเหนื่อย 
งานมันหนัก งานมันไม@ใช@ธรรมดานะครับ ท@านฟWงผมบAางว@าการท่ีฝWงท@อนั้น
ทําไมเราไม@คAาน เราไม@เอาเสียล@ะ เราก็ทนอยู@กับน้ําท่ีเปNนสนิม ผมนี้เคยว@าใน
เฟสพรรคพวกผม ว@าบAานคนอ่ืนสามหม่ืนหลัง บAานตัวเองหลังเดียว ทําไม       
สองหม่ืนสองพันเกAารAอยเกAาสิบเกAาหลังเขาไม@บ@น ผมเห็นใจเจAาหนAาท่ี ไม@ใช@
เปNนการเอาใจใครนะครับ คนเรามันตAองใหAความเปNนธรรมกับคนทํางานครับ 
เพราะว@ามันทําไม@ไดAหรอกครับ เอาตามท@านว@าต@อผมก็เห็นผมก็อยู@บนถนน        
ทุกวันท้ังเชAา ท้ังเย็น  เราไม@ทนบAางละครับ น้ําเปNนสนิม ผมไม@ไดAเอาใจใคร ผม
ก็เห็น เชิญครับ 

 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  ท@านประธานท่ีเคารพครับ ถAาเปNนสํานักการช@าง สํานักการประปา 
สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลดําเนินการเอง การขุดซ@อมท@อเขาใชAหินคลุกไปปcดนะครับ  แต@อัน

นี้ ท่ีผมพูดอยู@นี้ เขาใชAทรายกลบแลAวเปNนเนินอยู@ บางจุดทรายมันอ@อน พอฝน
ตกน้ํามันชะทรายลงไปในท@อระบาย  แลAวเม่ือคืนผมไปนั่งอยู@เอง ผมมีหลักฐาน
ชัดเจนครับท@านประธานครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผมขอทราบจากสํานักการช@างนะครับ ว@าเขาใชAหินคลุกกลบหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ หรือเปNนงานของเขา ผอ.จิตรา ช@วยชี้แจงดAวยครับ มันตAองใชAหินคลุกกลบ

หรือครับท@อประปา เชิญครับ 
 
นางจิตรา  มะโนสงค%  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภา และผูAเขAาร@วมประชุม          
 รก.ผู)อํานวยการสํานักการช2าง สภาเทศบาลทุกท@าน ดิฉันนางจิตรา มะโนสงค� รักษาราชการแทนผูAอํานวยการ

สํานักการช@าง  ประเด็นนี้ตAองดูท่ีแบบนะคะ พอดีว@าไม@ไดAเปNนกรรมการร@วม 
ไม@ไดAเปNนช@างควบคุมงานค@ะ เพราะฉะนั้นจะพูดในลักษณะว@าตAองใชAอะไรไม@ไดA 
ตAองเอาแบบมาดูว@าลักษณะของหนAางานเปNนอย@างไรค@ะ ขอบคุณมากค@ะ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เด๋ียวครับ ผอ.จิตรา แบบนี้อยู@ท่ีจังหวัดหรือครับ ท่ีเราไม@มีเลยหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นางจิตรา  มะโนสงค%  เปNนของหน@วยงานประปา ตAองคุณมนต�ชัย ค@ะ 
รก.ผู)อํานวยการสํานักการช2าง 



๒๐ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เชิญท@านมนต�ชัย หน@อยครับ ท@านพอจะรูAหรือไม@ครับ หรือว@าเรา 
ประธานสภาเทศบาล ไม@มีอํานาจจะไปว@าผูAรับเหมาเลยหรือครับ ท่ีเรานะ ผมก็ไม@รูAสัญญาจัดซ้ือจัด

จAางเปNนอย@างไร ตAองถมกับอะไร ก็ไม@ทราบเหมือนกัน เพียงแต@เห็นท@อใหญ@ๆ 
เท@านั้นเอง ยังแซวมนต�ชัยเล@นเลยว@าท@อใหญ@แลAวจะเอาน้ําท่ีไหนใส@ ตAองใหAไป
ถามผูAว@าหรือไม@ครับ ผูAว@าเปNนคนจัดจAาง เชิญท@านสุภัค ครับ 

 
นายสุภัค  รัตนพฤกษ%ขจร  ขออนุญาตต@อนะครับท@านประธานครับ จริงๆ ตรงนี้เปNนเรื่องของ  
สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการร@าง TOR  ผมคิดว@าจนบัดนี้พวกเราเองก็ยังไม@มีใครเห็น ว@าใน

ระบบตรงนั้นจะทําอย@างไร ท่ีปWญหาก็คือท่ีระยะเวลาในการฝWงกลบ นะครับ 
ตรงนั้นสองอาทิตย�แลAว บางบAานท่ีเขาขายอาหารเขาเดือดรAอนนะครับ ท่ีผม
กําลังจะพูดตรงนี้ ก็คือ เขาเอาทรายมาเปNนวัสดุในการกลบฝWง ซ่ึงมันผิด
หลักการ เทศบาลนครของเราใชAหินคลุกนะครับ ก็ขอเรียนชี้แจงตรงนี้ว@า
เปNนไปไดAหรือไม@ ใหAเขาเปลี่ยนวัสดุตรงนั้น ท่ีผมทักตรงนี้นะครับ อีกหน@อย 
บริษัทนี้จะเขAาไปขุดในเขต 3 ซ่ึงเปNนเขตเศรษฐกิจ หากปล@อยตรงนี้ ไวA          
ปล@อยอย@างนี้ ไวAความเดือดรAอนจะเกิดข้ึน ในเขตเศรษฐกิจท่ีว@ามีชุมชน
หนาแน@นนะครับ ก็ขอเรียนไวAแค@นี้นะครับ ผมทัก ติงไวAแค@นี้นะครับ ไม@ไดA
ตําหนิเทศบาล หรือตําหนิใคร แลAวก็ไม@ไดAฟWงชาวบAานดAวย ไปเห็นมากับตา
ตัวเองนะครับ ก็ขอเรียนฝากตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

  
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านเห็นกับตาแลAวผมเห็นกับอะไร ผมก็เห็นกับตานะ 
ประธานสภาเทศบาล ผมก็มองกับตาเหมือนกันนะครับ  ท@านปลัดท@านช@วยรับเรื่องไวAดAวยนะครับ  

ว@าตอนนี้เขาใชAทราย ฝนมันตก แต@เรื่องการเกรดนี้ผมรับรองว@าเขาเกรดใหA
แน@นอนครับ ผมเห็นเขารีบเกรดดAวย โดยเฉพาะหนAาปากซอยต@างๆ เขาทํา
แน@นอน ผมแนะนําท@านอย@างหนึ่งนะครับว@าถAาเราฟWงชาวบAานท้ังลAานคน 
เหนื่อยตายเลย ท@านตAองฟWงส@วนรวมดAวย ผมเปNนคนท่ีอยู@มานานนะครับ ผม
จะไม@แคร�ปากชาวบAานเลย อะไรถูกก็คือถูก อะไรผิดผมก็จะเถียงทันที แลAว
ถAาผมเปNนนายกนะครับผมกวาดเรียบแลAวฟุตบาท คะแนนคนเดินมากกว@า
คะแนนแม@คAา ผมบอกใหAไม@น@ากลัวเลย แม@คAาหลังวิกดาวไม@รูAมาจากไหน 
กลัวไปไดAกับคะแนนไม@ดี คะแนนแบบนั้น คนเดินซินั่นแหละคะแนนเยอะ
เลยท่ีเขาจะใส@หรือไม@ใส@ใส@พวกเรานะ ผมเห็นแลAวครับท@อประปานี้ เราเคย
อยากไดAสมัยท่ีเราชนะการเลือกต้ัง แต@เราก็ไม@ทํา ข้ึนปLายทุกเขต ทุกซอย 
ผมยังแปลกใจทําไมไม@ทํา เขตสี่มีทุกซอยจะเปลี่ยนท@อ ผ@านไปหกปOกว@าไดA
เงินมาจากส@วนกลางโดยไม@ตAองจ@าย เพราะว@าการประปาอยู@ในสภาวะ
ลAมละลาย ขอเงินเขาก็ไม@ไดA ขัดต@อระเบียบ ผูAว@าจําเริญไดAมาก็เยอะนะครับ 
แต@ว@าปWญหาว@าจะสรAางบAานมันก็ตAองสกปรกก@อนนะครับ อยู@ๆ ไม@มีใคร
เนรมิตไดA ผมเถียงกับเขาเม่ือวานว@าชAา ผมบอกว@าคุณสรAางบAานต้ังปOทําไม
คุณทนไดA ท@อประปาพ่ึงวางไม@ก่ีวันเองทนหน@อยซิครับจะเอาน้ําใส พอน้ําไม@
ใสคุณก็ด@าอีก ผมไม@กลัวสอบตกเลยกับชาวบAาน ไม@เลือกก็อย@าเลือก         
ไม@เลือกผมก็กลับไปอยู@บAาน ธรรมดาของผม เลือกก็ไดAด@ากันไดAใชAกัน ถAาไม@
เลือกผมก็เปNนพ่ีเณรเหมือนเดิม ไม@ไดAตกตํ่าอะไรเลย เพราะฉะนั้น         



๒๑ 
 

ในบางครั้งถAาเราต่ืนเกินเหตุ นอนไม@หลับหรอกครับ ใครมีอะไรอีกหรือไม@ 
ถAาไม@มีผมจะพูดนะครับผมไดAรับขAอมูลมาจากดับเพลิงว@าเงินหAาแสนบาท         
ท่ีเหลือจากจิมม่ีใหAนั้น ท@านเก็บไวAเพ่ืออะไร มีคนฝากถามผม เพราะจ@ายไป 
หAาแสนใช@หรือไม@ครับ  หAาแสนนี้เก็บไวAเพ่ืออะไร อยู@ท่ีใคร มีคนฝากถาม  
ผมค@อยกระซิบถามท@านปลัดดู เงินนะครับใครๆก็อยากไดA เพราะฉะนั้นเปNน
เงินท่ีเขามีส@วน เราตAองบอกใหAเขาชัดแจAงว@าหายไปไหนหAาแสน เก็บไวA  
เพ่ืออะไร ใครมีอะไรอีกหรือไม@ครับ เชิญท@านคํานวนครับ 

 
นายคํานวน  โสมนิล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมรบกวนเวลาอีกนิดครับ ผมลืมไปขAอหนึ่ง          

ผมฝากท@านประธานสภาไปยังฝGายบริหาร ผมไม@ทราบว@ากองไหนเปNนผูA
ควบคุม เราเคยสรAางน้ําพุใหญ@หนAาเมือง ผมยอมรับว@าสวยครับ คนเขา
ถ@ายรูปลงโซเชียลกันมาก ผมอยากใหAเปcดทุกวันถAาฝนไม@ตก เพราะในสภา
เคยพูดแลAวครับว@าน้ําไม@ไดAเปลืองน้ํามันเวียน เชื่อครับผมเชื่อว@ามันเวียน 
ฝากช@วยเปcดทุกวัน ใหAเปNนแลนด�มาร�กสวยๆ นะครับ ถAาไม@ยุ@งยากจนเกินไป
ผมฝากนะครับ ท@านประธานไปยังรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ถึงคนท่ี
ดูแลรักษาน้ําพุนี้ช@วยดูแลเปcดน้ําพุใหAมีความสวยงาม ใหAคุAมกับราคา และภาษี
ของพ่ีนAองประชาชน ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผมไปเดินหนAาเมืองเม่ือสองวันก@อนผมเห็นเปcดนะครับตอนเย็น 
ประธานสภาเทศบาล เปcดอยู@  เปcดนะครับเปcดจริงๆ ผมไปเดินมาจริงๆ ผมก็เบ่ือๆเดินเขตสี่แลAว  

ถนนมันมีทรายมีฝุGนเยอะผมก็มาเดินหนAาเมืองบAาง มาเดินคุยกับประชาชนบAาง 
ก็เปcดนะครับ เปcดทุกวันนะครับท@านนายก ค@าไฟไม@ก่ีบาทนะครับ ตอนนี้เขาชม
นะครับ สว@างมาก คนเดินสองทุ@ม สามทุ@มก็ยังเดิน เพราะว@าท@าลาดเราปcดเร็ว  
สวนหลวง ร. 9 ก็ปcดเร็ว หนAาเมืองเหมาะท่ีสุด คนเดินเยอะนะครับ สามทุ@ม
แลAวก็ยังมีคนเดิน ผมไปเดินสว@างมาก ของกินเยอะดAวย ท@านประสิทธิ์มาดู 
เหมาะมากครับ ฝากท@านรักษาการนายกเทศมนตรีดAวย ผมอยากใหAท@านแบ@ง
เลนคนเดิน กับคนวิ่ง คนเดินชAา คนวิ่งเร็วมันจะสะดุดกัน ตีเสAนเลยคนเดิน          
ฝWiงซAาย คนวิ่งฝWiงขวา แค@นั้นเอง รอบหนึ่งก็พอเหมาะเจ็ดรAอยกว@าเมตร ผมเดิน
สามรอบ หAารอบพอเหมาะ เหง่ือออกนิดๆ เพราะว@าเด๋ียวนี้ไม@แข็งแรงจะใส@ 
โรลเลอร�เบลดก็กลัวจะลAม คนเยอะครับ สมาชิกท@านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม@ 
เชิญท@านวิฑูรย�  หัสภาคย� ครับ 

 
นายวิฑูรย%  หัสภาคย%  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิฑูรย�  หัสภาคย� 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 อีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากนําเรียนฝGายบริหารครับ วันนี้

เรามีศูนย�ปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีสี่แยกเบญจม ล@าสุดก็มีโอกาส
ไดAขอความร@วมมือจากสํานักการช@าง ในเรื่องของการปรับพ้ืนท่ีดAานหลัง 
เพ่ือใหAมีท่ีจอดรถ ตรงนั้นเรามีขาวแดงเกือบถึงนะครับ สุดทAายเราไม@มีท่ี
จอดรถ ตัวอาคารค@อนขAางจะชิดฟุตบาทไป ก็เลยไปปรับขAางหลังเพ่ือใหAเปNน
ท่ีจอดรถ สิ่ ง ท่ีอยากจะเห็น และควรจะมีในสถานท่ีราชการเกิดข้ึน  
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โดยเฉพาะสี่แยกเบญจม เปNนประตูเมือง วันนี้เรายังขาดเสาธง เสาธงเราควรท่ี
จะตAองมี อย@างนAอยๆ เชAามามีการยืนหนAาเสาธง และสิ่งท่ีเราขาดหายไปใน
เขตเทศบาลคือเราไม@ค@อยจะไดAยินเพลงชาติ เวลาแปดนาฬิกา หรือหกโมงเย็น  
โดยเฉพาะบริเวณหนAาเมืองมีผูAคนจํานวนมากมาออกกําลังกาย ฝากนะครับ
ว@าท่ีนั่นเวลาหกโมงเย็นไม@ไดAยินเสียงเพลงชาติ นี่คือสิ่งท่ีเราควรจะตระหนัก
นะครับ ว@าในหลายพ้ืนท่ีของส@วนราชการ เราไม@ค@อยไดAยืนตอนแปดโมงเชAา
และหกโมงเย็นก็นําเรียนฝากท@านประธานไปถึงฝGายบริหารดAวยนะครับ    
ในเรื่องนี้ ก็เปNนสองเรื่องครับท่ีอยากจะฝากครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ดีนะครับเรื่องนี้ เรื่องเคารพธงชาติ ทําเสาใหญ@ไปเลยครับ 
ประธานสภาเทศบาล ทําเสาใหญ@ๆ เลยหนAาเมือง คนไทยเด๋ียวนี้ ไม@ค@อยรักชาตินะครับรักแต@

ผูAบังคับบัญชา แปลกนะ หรือว@าชาติไม@ค@อยใหAอะไร ผบ.ใหAเยอะ ขาดความรัก
ชาติ ประเทศชาติก็จะไม@เจริญ เชื่อผมเถอะ ผมตอนเด็กๆตAองยืนเคารพธงชาติ
ใครมาหลังเคารพธงชาติแลAว โดนทําโทษแน@นอน สมัยก@อน  ผมดูทีวีเวลา      
อเมริกาเขาแข@งอเมริกันฟุตบอลยืนท้ังสนามเลย มือขวาตบหนAาอก เพราะอะไร 
เพราะเขารักชาติ พวกเรานี้แปลกอยู@ ในรถยังพอใหAอภัย เพลงชาติดัง            
เดินเฉยเลย แปลกมาก ผมว@าพม@าครับ นครเราพม@าเยอะนะครับ เขมรก็เยอะ       
ท@านพงศ�สินธุ�ท@านดูนะครับ หนAาจะทําเสาธง ใหญ@ๆ เลย หนAาเมืองมันดี  
ประตูเขAาเมืองสีลอกหมดแลAวนะครับ ส.ท.วิฑูรย�เห็นใช@หรือไม@ครับ ท@าน
ประสิทธิ์ เห็นใช@หรือไม@  จะสรA างใหม@  หรือสาดสี ใหม@ผมยั งไม@ทราบ                      
แต@ไม@สวยเลย โทรมมากมันหลายปOแลAว ช@วยกันดูหน@อยนะครับ เปNนหนAาตา
ของเทศบาลนคร  เด๋ียวเพ่ือนจะเปลี่ยนเปNน อบต.นครเสีย  เชิญประยูร            
จิระพิบูลย�พันธ� ครับ 

 
นายประยูร  จิระพิบูลย%พันธ%  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายประยูร  จิระพิบูลพันธ� 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ผมตAองขอขอบคุณสํานักการช@าง และปลัดเทศบาล

ไดAออกแบบและต้ังงบประมาณ ในซอยห@อหมก และบริเวณหลังวัดท@าโพธิ์  
ซ่ึงไดAผ@านคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เม่ือประมาณ สักอาทิตย�
หนึ่ง โดยมีท@านรองไสวนั่งเปNนประธาน และผมก็เปNนกรรมการแผนพัฒนา
ดAวย  ขAาราชการไม@ไดAปรึกษาผมคนเดียวนะครับ แต@ ท่ีรูA เพราะเปNน
คณะกรรมการแผน ก็รูAมานานแลAวนะครับว@าทางท@านปลัดกับสํานักการช@าง
ไดAเขAาไปสํารวจ ผมก็เห็นชอบและก็เห็นดAวย และก็อยากฝากท@านปลัด และ
ผูAรับผิดชอบ ไดAนําเสนอโครงการเพ่ือเขAาสภาเพ่ืออนุมัติงบประมาณ         
อย@างเร@งด@วน เพราะว@าในพ้ืนท่ีท่ีกล@าวมาท้ังสองแห@ง ช@วงนี้ฝนตกไม@ตาม
ฤดูกาลตกทุกครั้งท@วมทุกครั้ง ซ่ึงในซอยห@อหมกไดAต้ังงบประมาณไวAสี่ลAานหAา 
ในการก@อสรAางสถานีสูบน้ํา และท่ีหลังท@าโพธิ์ใชAงบประมาณ  ประมาณลAานหAา
นะครับ เปNนเครื่องสูบน้ําไฟฟLา เพราะใชAเครื่องสูบน้ําไม@ไดA มันจะเสียงดัง และ
ท่ีผ@านมา ตอนน้ําท@วมเทศบาลจะเอาเครื่องไปต้ังมีครอบครัวหนึ่งเขาไม@ใหAวาง
นะครับ เลยเอามาไวA ท่ีเชิงสะพานวัดท@าโพธิ์  แต@ขณะนี้สํานักการช@างไดA
ออกแบบโดยการใชAเครื่องสูบน้ําไฟฟLา อยากฝากท@านปลัดเร@งดําเนินการนําเขAา
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สภาเพ่ือนําเขAาสภาเพ่ือขออนุมัติเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจAางอย@างเร@งด@วนนะ
ครับ เพ่ือท่ีนAองในเขต 3 ท่ีประสบปWญหาน้ําท@วมทุกครั้ง เม่ือฝนตกข้ึนมา 
ขอบคุณผูAบริหารท่ีเห็นถึงความสําคัญ ในเรื่องของน้ําท@วมนะครับ ซ่ึงหนAาท@า
โพธิ์สถานีสูบน้ําท่ีซอยสี่ ซอยหAาเปNนท่ียอมรับ และเปNนท่ีกล@าวขานว@าครั้งนี้     
ท@าโพธิ์น้ําไม@ท@วมเพราะมีสถานีสูบน้ํา เพราะฉะนั้นผมขอฝากฝGายบริหารและ
ท@านปลัดนําเขAาสู@สภาเพ่ือพิจารณาโดยเร@งด@วนนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ทําไมท@านไม@ขอบคุณ ส.ท.ท่ีนั่งอยู@ดAวยละครับ ถAาไม@มีพวกนี้ไม@ไดA 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ คุณจําไวAท่ีนั่งอยู@นี่คือคนท่ียกมือใหA ขอเท@าไหร@ถAาพวกนี้ไม@ใหAก็อด 

เขAาใจหรือไม@ว@าพวกเราสําคัญ พวกเราดูแลเงินของชาวบAานอยู@ ผมว@าดีนะมี 
ส.ท. ถAาไม@มี ส.ท. ผมว@ายิ่งกว@านี้ พูดกันบAางดึงกันไวAบAาง บAานเมืองมันก็จะ
ไดAไปในแนวทางท่ีถูกธรรมนองคลองธรรม ผมชอบสภาแบบนี้นะครับ ไม@
ชอบสภาแบบขุนพลอยพยัก พยักหนAาแลAวยก พยักหนAาตAองยก เขาเรียก
สภาตรายางใช@หรือไม@ครับ ประทับตรามาจากบAานแลAว ผมเคยอยู@ร@วมสมัย
กับท@านธํารงค� กับท@านคํารพ ท@านขจรเกียรติ ผมไม@ใช@สภาตรายาง
ตลอดเวลา ผมไม@ชอบ สมาชิกสภาเทศบาลย@อมดํารงไวA ซ่ึ ง อิสระ             
ทางความคิด ใครจะมาชักจูงไม@ไดA นั่นคือดํารงไวAซ่ึงเกียรติยศของสมาชิก
สภาเทศบาลครับเราสมควรใส@เครื่องแบบ สมควรไดAเครื่องราชฯ ไม@ไดAแสดง
ความยินดีกับพวกเราเลยนะครับไดAเครื่องราชย� พวกท@านนั่งอยู@เกินสมัย
หนึ่งแลAว ขAามมาเกือบสองสมัยแลAว ผมเคยนั่ง สมัยก@อน หAาปO เด๋ียวนี้หกปO
กว@าทําลายสถิติ สมัยก@อนวาระหAาปO  นี่นั่งมาจะเจ็ดปOแลAวเหลือเชื่อเลย    
จนคนท่ีจะลงมันเบ่ือ เหนื่อยนั่งรอพวกเรา เม่ือไหร@จะเลิกสักที น@าสงสาร
ครับคนคอย เหมือนเรานั่งคอยเมียเม่ือไหร@จะแต@งตัวเสร็จจะสวยอะไรหนัก
หนา พูดในใจนะครับไม@กลAาพูดดังๆ เด๋ียวเดือดรAอน มีใครจะพูดเรื่องอ่ืนๆ 
หรือไม@ครับ ท่ีอยากใหAทางฝGายบริหารไดAรับรูA  เชิญท@านพิชัย  ลี้วรกุล ครับ 

 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูAทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายพิชัย  ลี้วรกุล สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาล เขต  3 ครับ เรียนท@าน

ประธานสภา ไปยังฝGายบริหาร ผมอยากสอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะท้ังสี่
เขต ท่ีมีปWญหาขยะตกคAาง อยากใหAทางฝGายบริหารไดAมาชี้แจง การเก็บ        
เก็บอย@างไร เก็บวันเวAนวัน เก็บซอยเวAนสองซอย หรือสี่วันเก็บครั้ง การเก็บ
ขยะนี้มีปWญหามาก ผมอยากทราบว@าทางคณะบริหารภายใตAการนําของ
ท@าน รองพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� ว@ามีวิธีการบริหารจัดการอย@างไรครับ  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เชิญท@านพงศ�สินธุ�  เสนพงศ� เชิญหน@อยครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายพงศ%สินธุ%  เสนพงศ%  ขอบคุณครับท@านประธาน เรียนประธานสภาท่ีเคารพ 
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ ผมจะกล@าวเบ้ืองตAนและจะใหAทางผูAอํานวยการกอง

สาธารณสุขมาตอบในรายละเอียด การจัดเก็บมีสองส@วน ส@วนหนึ่งคือเทศบาล
จัดเก็บเองและอีกส@วนในเขตสี่เขตหAาจAางบริษัทดูแล ท่ีท@านพูดว@าเก็บวันเวAน
วันซอยเวAนซอยไม@มีนะครับ เก็บทุกวัน ในส@วนของผูAรับเหมาผมก็ไดAตักเตือน 
สอบถาม ผอ.กองสาธารณสุข ฯ  ผมจะใหAผูAอํานวยการกองสาธารณสุขฯ          
ตอบในรายละเอียดครับ เชิญท@านสมพร  กาญจนโสภาค  

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เชิญท@านสมพร  กาญจนโสภาค ผูAอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
ประธานสภาเทศบาล วันนั้นผมโทรหารองเลยครับเรื่องขยะ โทรหาปลัดดAวย หAาวันแลAวในซอยผม 

เดือดรAอน บAานผมไม@เท@าไหร@ครับ แต@ชาวบAานเยอะ เขาด@าผม เชิญท@านสมพร 
 
นายสมพร  กาญจนโสภาค  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ และผูAเขAา 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร@วมประชุมทุกท@านครับ ผมนายสมพร  กาญจนโสภาค ผูAอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลAอม ขอตอบคําถามท่ีท@าน ส.ท.ไดAสอบถามนะครับ คือ
การเก็บขนขยะของเทศบาลในตอนนี้แบ@งเปNนหAาเขต เขตหนึ่งเริ่มต้ังแต@หัวถนน 
โดยในเขตหนึ่ง สอง สาม เทศบาลไดAดําเนินการเองโดยพนักงานจAาง ส@วนเขต 
ท่ีสี่และเขตท่ีหAาทางเทศบาลไดAดําเนินการจAางบริษัทเอกชนในการดําเนินการ 
ท่ีผ@านมาการเก็บขนขยะเราก็ไดAทําการกวดขันอยู@ตลอดเวลา ไดAประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินก็ปรากฏว@าในเขตท่ีเทศบาลไดAดําเนินการเองก็มี
การรAองเรียน ผมเอาการรAองเรียนเปNนตัววัดในการประเมินผลงานนะครับ 
ปรากฏว@าเขตหนึ่งถึงสามจะไม@มีการรAองเรียนมากมาย ส@วนในเขตท่ีสี่ เขตหAา 
เทศบาลไดAดําเนินการโดยจัดจAางบริษัทเอกชน จะมีการรAองเรียนอยู@บAาง 
และจะมีมากเม่ือมีการเปลี่ยนสัญญาในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงไดAมีการเปลี่ยน
สัญญา ไดAบริษัทใหม@ ชื่อบริษัทนครเอ็กซ�คลูซีฟ นะครับ ซ่ึงเขาไดAผ@าน
วิธีการทางพัสดุมา ชนะการประมูลมา และไดAทําสัญญากับทางเทศบาล 
สัญญาจะอยู@จนถึงเดือนกันยายน ในช@วงเปลี่ยนสัญญาเดือนแรกในเดือน
พฤศจิกายนก็ยังไม@มีปWญหาปWญหาพ่ึงเกิดเม่ือเดือน มกราคม ตAนปOมกราคม 
ผมเองไดAประสานกับผูAรับจAาง ว@าทําไมมันเกิดปWญหามากมาย ก็ไดAรับ
คําตอบว@าปWญหาคือหนึ่งปWญหาเรื่องเครื่องจักรกล ซ่ึงชํารุดบAางในบางครั้ง 
สองเรื่องคนงานท่ีเคยปฏิบัติหนAาท่ีอยู@เขาลาออกยกชุด  นี้คือขAอมูลท่ีไดAจาก
บริษัทนะครับ พอลาออกยกชุดก็จะเปNนปWญหาในการเก็บขน การเก็บขน
ของเรานั้นเก็บกลางคืนนะครับ แต@เม่ือเกิดปWญหา กลางคืนเก็บขยะไม@หมด 
บางครั้งเขาก็มาเก็บกลางวัน และในบางซอยก็ท้ิงไวAสามสี่วัน เรื่องจริงท่ี
ไดAรับจากการรAองเรียนของประชาชน จึงไดAตักเตือนบริษัทไป และในช@วง
หลัง ช@วงประมาณครึ่งเดือนท่ีผ@านมา รูAสึกว@างานก็เขAารูปเขAารอย บริษัทก็
ปรับตัวใชAรถเขตโน@นมาช@วยเขตนี้ ใชAคนงานมาช@วยกัน มีการรับคนงานเพ่ิม
ใหAเต็มตามสัญญา เพราะในสัญญาเราก็ไดAระบุว@ารถมีก่ีคัน คนมีก่ีคนนะ
ครับ และเวลาการปฏิบัติงานก่ีโมงถึงก่ีโมง แต@พอเขามาเก็บกลางวันเราก็
อะลุ@มอล@วยบAางนะครับ และในกองสาธารณสุขฯ เราก็ตAองมีการบริหาร



๒๕ 
 

สัญญานะครับ ในกรณีท่ีมีความบกพร@อง เรามีสัญญาเขียนไวA บกพร@องก่ีจุด 
ตัดเงินก่ีเปอร�เซ็นในสัญญาเขียนไวAนะครับ  เราจะดําเนินการตามสัญญา 
และถAาหนักมากข้ึนไปเราก็ตAองตัดสัญญา ไดAหารือกับท@านปลัดไวAแลAวว@า
หากงานเกิดปWญหาเราจําเปNนจะตAองยกเลิก แต@ในขณะนี้งานเขAารูป เขAารอย 
ถAาหนักเกินไปก็ตAองยกเลิกครับ นําเรียนท่ีประชุมเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  ขออนุญาตท@านประธานครับ ผมขอต@อนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เชิญครับท@านพิชัย เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  เรียนท@านสมพร ผมอยากทราบว@าในการคัดเลือกผูAรับจAาง เปNนฝGาย  
สมาชิกสภาเทศบาล พัสดุดําเนินการ  ใช@หรือไม@ครับ 
 
นายสมพร  กาญจนโสภาค  ครับ ทางผมทําบันทึกเสนอเรื่องไป ทางฝGายพัสดุก็ดําเนินการตาม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ระเบียบ ประกาศ มีคนเขAามาประมูลกัน เม่ือประมูลเสร็จก็เซ็นสัญญากัน       

ทางผมไม@ไดAเปNนคนคัดเลือกบริษัทเองนะครับ 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  สรุปว@าฝGายพัสดุเปNนคนคัดเลือกถูกตAองหรือไม@ครับ ผมอยากถามฝGาย 
สมาชิกสภาเทศบาล พัสดุ ว@ามีหลักเกณฑ�ตรงไหนท่ีเอาผูAรับเหมา มารับเหมาในชุดนี้นะครับ ผม

อยากจะสอบถามตรงนั้น ผมขออนุญาตท@านประธานสภาสอบถามท@านฝGาย
บริหารขอถามฝGายพัสดุดAวยครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  มีหัวหนAาฝGายพัสดุมานั่งอยู@ดAวยหรือไม@ครับ เชิญท@านยงยุทธครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท@านอยู@ปLองกันหรืออยู@พัสดุ ความสามารถมากนั่งหลายเกAาอ้ี เชิญครับ 
 
นายยงยุทธ  เหล2าเจริญเกียรติ  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ 
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล เรื่องการเก็บขนขยะ เม่ือเรารับเรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลAอม เราก็

ดําเนินการเปcดเรื่องตาม TOR ท่ีกองสาธารณสุขไดAใหAมา คือใชAระบบ          

e-bidding มี ก ารแต@ ง ต้ั ง คณะกรรมการ พิจา รณา คุณสม บั ติ  และ
คณะกรรมการตรวจรับ จะอยู@ในระเบียบ และประกาศ  เม่ือถึงวันท่ีกําหนด 
ผูAท่ีมีคุณสมบัติก็จะเขAามาเคาะราคา  คนท่ีไดAเสนอราคาตํ่า คือผูAท่ีไดA  

 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  ท@านดูผมดีกว@านะครับ ไม@ตAองดูท@านภูริทัต  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  เหล2าเจริญเกียรติ  ผมไม@ไดAดูนะครับผมดูท@านอยู@นะครับ 
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 



๒๖ 
 

นายพิชัย  ล้ีวรกุล  ดูผมนะครับ ดูผม  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  เหล2าเจริญเกียรติ  แลAวคุณนั่งอยู@ใกลAกันนะครับ ก็คือหลังจากท่ีผูAเสนอราคาตํ่าสุดก็มา 
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@านยงยุทธท@านมองผมดีกว@านะครับ ท@านหันมาผมนั่งอยู@คนเดียว 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  เหล2าเจริญเกียรติ  ก็ดูคุณสมบัติ ผูAท่ีเสนอราคาตํ่าสุดนะครับ ว@ามีคุณสมบัติครบถAวน 
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล สมบูรณ�หรือไม@ เม่ือคณะกรรมการสรุปคุณสมบัติถูกตAองราคาตํ่าสุด ก็เสนอ

เรียกใหAมาทําสัญญาจAาง และดําเนินการจAางครับ 
 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  ขออนุญาตครับ  ท@านฝGายพัสดุท@านเสนอท@านทราบหรือไม@ว@าเขามี  
สมาชิกสภาเทศบาล ประสบการณ�หรือไม@ ท@านบอกว@าท@านมีคณะกรรมการมา ท@านเอาส@วนไหนมา

คัด ท@านเอาพวกพAองหรือว@าเอาอะไรมาคัดครับ  
 
นายยงยุทธ  เหล2าเจริญเกียรติ  กรรมการเราคัดจากผูAท่ีเก่ียวขAองนะครับ ผมจําไม@ไดAครับว@ามีใครบAาง 
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล  
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  มีใครบAางครับ เช@น   
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  เหล2าเจริญเกียรติ  ผมจําไม@ไดAครับว@ามีใครบAาง แต@เปNนขAาราชการท้ังหมด มาตรวจสอบ 
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ 
 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  ผมอยากทราบเพราะว@ามันเกิดปWญหาในชุมชน เกิดปWญหาในพ้ืนท่ี   
สมาชิกสภาเทศบาล ของผมและก็เขตสี่ เขตหAา คือมันทําใหAทุกคนนะครับเดือดรAอนหมด และผม

อยากใหAท@านคณะผูAบริหาร มีวัตถุประสงค� มีเปLาหมาย หรือการนําคนนอกเขAา
มา หรือนําพวกพAองเขAามา ผมไม@ทราบว@าใคร แต@ว@าอยากใหAเลิกเสียเถอะครับ
ตรงนี้ ใหAคิดทําใหม@ อย@าเอาพวกพAองเขAามา ผมทราบครับบางเรื่องบางราว 
คณะผูAบริหารรูAอยู@แลAวว@ามันผิดระเบียบ ไปคิดใหม@ทําใหม@นะครับ อย@าใหAผม
เล@นถึง สตง. นะครับ คิดใหม@ ทําใหม@นะครับ ฝGายบริหาร 

 
นายยงยุทธ  เหล2าเจริญเกียรติ  คือเราดําเนินการตามระเบียบพัสดุทุกอย@างนะครับ ซ่ึงไม@มีการท่ีว@า 
รก.หัวหน)าสํานักปลัด เอาคนนอกคนในเขAามา 
 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  ถูกตAองครับท@าน แต@ท@านตAองเขAาใจว@าตอนนี้มันมีปWญหา ปWญหานี้   
สมาชิกสภาเทศบาล มันเรื้อรังและมันไม@สามารถแกAไดA  
 
 



๒๗ 
 

นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ท@าน ส.ท. ผมจะชี้แจงใหAท@านฟWง ผมพอรูA มันเปNนจุดอ@อนของ 
ประธานสภาเทศบาล ทางราชการ เสนอราคาตํ่าตAองไดA ถAาไม@ไดAโดนแน@ ผูAว@าเล@นแน@ ท่ีว@าท@านประมูล

หลอดไฟเหมือนกัน ท@านเอาของเยอรมันมาใชA ท@านสูAจีนแดงไม@ไดAหรอกเวลา
ประมูลกัน ถAาเขาผิดท@านรAองเรียนไปยังทางจังหวัดไดA รAองเรียนไดA 

 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  ท@านประธานฟWงผมก@อนซิครับ ท@านประธานเปNนผูAชงเรื่องทุกเรื่องเลย   
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเปNนคนสอบถามนะครับ 
  
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับท่ีบAานผมเองก็สี่หAาวันแลAวตอนนี้เรียบรAอยแลAว ครับก็ตาม 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีท@าน ผอ.สมพร ชี้แจง มันผิดแต@ถAาใหAเลิกมาเปNนของราชการเองท้ังหมด มันก็

ดี เพราะเราเปลี่ยนตอนสมัยท@านสมนึกนะครับ เม่ือก@อนใชAราชการหมดนะ ก็มี
ปWญหาอีก เด็กฝาก ข้ีเกียจก็มี นี่แหละครับท่ีเปลี่ยนเปNนการจAางเหมาโดยเอกชน         
ใช@หรือไม@ครับท@านนายก ท@านสมนึกอดีตท@านนายกท@านเลยเปลี่ยน เผื่อจะมี
คุณภาพเพราะราคาเปNนตัวกําหนด ผมอยู@ในวงการถึงผมจะไม@รับเหมา ท@าน
ครับนี่ผมเปcดโอกาสใหAเขาตอบแลAวนะครับ ท่ีจริงเขาไม@ตอบก็ไดAนะครับ เพราะ
อยู@ในวาระเรื่องอ่ืนๆ  เขามีสิทธิ ควรจะเปNนญัตติหรือกระทูAนะครับ คราวหลัง
จะไดAอภิปรายกัน อันนี้ถือว@ากันเอง เราเดือดรAอนแน@นอน ตอนนี้ดีหรือยังครับ
ในซอยท@าน วันนั้นมีคนโทรมาในซอยทักษิณ ผมโทรหา ผอ.สมพรใหAช@วย       
คAางอยู@หลายวันแลAว  

 
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  ครับขอบคุณท@านประธาน และฝากไปยังฝGายบริหารช@วยดูแลเรื่องนี้   
สมาชิกสภาเทศบาล อย@างจริงจัง  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับเลิกไดAก็เลิกเสียนะครับ แต@พวกท@านอย@าฝากเด็กนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยหนAา เพราะเด็กมันข้ีเกียจ ถAาข้ีเกียจไล@ออกเลย ส.ท. ไม@ตAองฝากนะครับ 
 ครับเพ่ือความกระจ@างแจAงนะครับ เขาจะไม@ตอบก็ไดA เรื่องอ่ืนๆ เราปรารภ

อย@างเดียวนะครับ  
 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เชิญท@านประสิทธิ์  วงศ�พิศาล เลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสิทธิ์  วงศ%พิศาล  กราบเรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านรักษาราชการ 
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หัวหนAาส@วนราชการ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน กระผม

นายประสิทธิ์  วงศ�พิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4         
ผมใคร@ขออนุญาตท@านประธานสักสองเรื่อง เรื่องแรกเก่ียวกับเรื่องขยะ         
เม่ือสักครู@ ผมไม@ทราบว@าจะขัดกับระเบียบพัสดุหรือไม@ สมมุติว@าเรามีสัญญา
แนบทAายไปว@า ถAาท@านไม@สามารถเก็บไดAทุกวันเราจะปรับวันละเท@าไหร@  
แลAวบริษัทจะมาอAางว@าคนขาด อะไรขาด มันไม@ไดAเก่ียวกับเทศบาลนะครับ 
คุณมีหนAาท่ีเก็บทุกวัน ถAาเราทําสัญญาแนบทAายไปว@าท่ีเราจะปรับนะครับ 
ถAาไม@สามารถเก็บไดAทุกวัน โดยปรับเปNนรายวัน วันละเท@าไหร@ก็ว@าไป ทําใหA



๒๘ 
 

บริษัทท่ีเขารับจAางเรา เขามีความตระหนักท่ีจะทํา ดีไม@ดีเจAาของบริษัท      
ลงมาเก็บเองครับ เพราะกลัวถูกปรับ เพราะไม@เช@นนั้นตAองเสียค@าปรับใหAเรา 
ถAาไม@ขัดกับระเบียบพัสดุนะครับ  

เ รื่ อ ง ท่ีสอง เรื่ อ งของริมถนนศรี ธร รมาโศก ขณะนี้ ก็ แถว             
หนAาโรงเรียนจรัสพิชากรนะครับ ไม@ทราบว@าใครไปเปcดรAานรับซ้ือของเก@า 
ขณะนี้กิจการเจริญรุ@งเรืองมากนะครับ ของเก@าทะลักลงไปยังฟุตบาท 
เผลอๆ ลงมาริมถนนเลยนะครับ  ผมฝากผูAท่ีเก่ียวขAองไปสํารวจ ตรวจสอบ 
ไปตักเตือน แต@ผมสงสัยว@าตรงนั้นเปcดและขออนุญาตรับซ้ือของเก@าไดA
อย@างไร มันอยู@ติดกับรAานอาหาร รAานอะไรๆ เต็มหมดเลย ตอนนี้มันลAนมา
ตรงริมฟุตบาทนะครับ บริ เวณหนA าโรง เรียนจรั ส พิชากรนะครับ               
คนรAองเรียนก็ไม@ใช@ใครนะครับ ก็เปNนผูAปกครองนักเรียน และชาวบAาน         
แถวนั้นนะครับ เปNนพ้ืนท่ีของเขต 2 แต@บังเอิญว@าผมเปNนท่ีปรึกษาอยู@ท่ี
โรงเรียนจรัสพิชากร ขอเรียนฝากผูAเก่ียวขAองดAวยนะครับ 

อีกเรื่องหนึ่งการประชุมสัมมนา ผมอยากเรียนเพ่ิมเติมจากท@าน
ประธานว@า เม่ือมีหลักเกณฑ� ระเบียบใหม@ๆ เขAามา ทางมหาวิทยาลัยต@างๆ 
เช@น มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ก็จะเชิญ
ผูAบริหารและสมาชิกสภาฯ เขAาร@วมตามสถานท่ีต@างๆ นะครับ มีหลาย
หลักสูตร หลายรุ@น ในส@วนท่ีผมพิจารณาดูแลAวนะครับ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรมีความน@าสนใจเปNนอย@างมาก ครั้งหนึ่งตอนเปNนสมาชิกสภาฯ ใหม@ๆ 
เราเคยไปประชุมกันเกือบท้ังสภาฯ เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็ห@างเหินไป 
ไปคนสองคนบAาง โดยระเบียบแลAวเราจะไปประชุมท่ีไหนก็ไดAครับท@าน
ประธานครับ แต@ในความเปNนจริงเพ่ือเปNนการประหยัดงบประมาณของ
เทศบาล ถAาท@านไม@มีเหตุสุดวิสัยก็ขอความอนุเคราะห� อบรมในส@วนท่ีใกลA
กับจังหวัดนครศรีธรรมราช  เช@นหาดใหญ@ โรงแรมไดมอนด� มันก็จะมีอยู@
ทุกๆรุ@น อยู@แลAว  ท้ังนี้ ก็แลAวแต@ท@านนะครับถAาท@านอยากไปเปลี่ยน
บรรยากาศ ถAาท@านประธานอนุญาตหรือท@านนายกอนุญาตก็อีกเรื่องหนึ่ง
นะครับ แต@ท้ังนี้ทางส@วนกลางเองก็มีการรAองขอใหAประหยัดงบประมาณ  
เรื่องการอบรมมีแบบสอบถามนะครับ ท@านจะไปอบรมรุ@นไหนบAาง             
โปรดตอบดAวยครับเพราะดAานหลังหนังสือจะมีอยู@ และยื่นท่ีทําการสมาชิก
สภา เราจะไดAรวบรวมในคราวเดียวกันเลย ไดAขออนุมัติท@านประธานสภา 
และขออนุมัติงบประมาณในการเดินทางกับนายกต@อไป ตอนนี้ขออนุญาต
เอ@ยนาม ท@าน ส.ท.ท@านพันโทวิชัย ท@านไปทุกรุ@นเลยนะครับ ยื่นใบสมัครมา
แลAวแต@ตAองรวบรวมกับเพ่ือนๆ นะครับ  ถAาดูการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สมาชิกแลAวพันโทวิชัย ของเราอันดับหนึ่งนะครับ ท@านไปทุกเรื่องเลย          
ขอเรียนฝากท@าน สท. แจAงดAวยนะครับ ขอความร@วมมือรีบแจAงนะครับ             
ด@วนดAวย เด๋ียวจะไม@ทัน ถAาเปNนไปไดAขอเปNนวันนี้ พรุ@งนี้ เอาเปNนภายใน
อาทิตย�นี้นะครับ  

 
 
 



๒๙ 
 

 นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ครับผมว@าดีนะครับไปเพ่ิมพูนความรูAผมเองบ@อยนะครับ แต@ตAอง 
ประธานสภาเทศบาล ทวินโลตัส มันใกลAบAาน ภรรยาไม@ค@อยใหAไปไกล เพราะร@างกายผมไม@แข็งแรง 

เม่ือเดือนท่ีแลAวผมนอนอยู@สี่คืนทวินโลตัส เมียว@าอย@าขับรถ สบายเลยกลางคืน
เดินหAองอาหารบAาง คาราโอเกะบAาง เยี่ยมเด็กเก@านะครับ  ใชAเงินของกระทรวง
พัฒนาสังคม เรื่องเก่ียวกับงบประมาณพัฒนาสตรี เด็กสนุกดี ไดAความรูAเยอะ 
ไม@กลับบAานเลย อยากใหAมีอีกนะครับ มันดี ต@างจังหวัดผมไม@ค@อยสะดวก ถAาไป
ก็ไปกับพวกเราเท@านั้นแหละ ความรูAตAองศึกษาไวAเรื่อยๆ เปลี่ยนแปลงอยู@
ตลอดเวลา ถAาเราไม@ทันสมัย พลาดแลAวเสียเงินท้ังน ั้นเลย อนุมัติเงินไม@รูAเรื่อง 
ส@วนใหญ@นายกโดนมากกว@าเพ่ือนหAาสิบเปอร�เซ็นต� ผอ.คลังอย@าชงเรื่องผิดๆ  
มาใหAพวกผมนะครับ  ผมตีกลับทันทีนะครับ เงินหายากนะครับ เรื่องอ่ืนๆ ผม
บอกหลายครั้งแลAวว@าเขาเห็นแก@ผมเขาเลยมาตอบ เราเห็นอะไรเรา ทํามาเปNน
กระทูAนะครับ หรือญัตติจะไดAอภิปรายกัน มีอะไรคับท@าน ท@านพิชัยท@านยังติด
ใจอยู@อีกหรือครับ 

   
นายพิชัย  ล้ีวรกุล  อีกเรื่องนะครับ  ผมขออนุญาตท@านประธานสภา เรียนท@าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา เรื่องรถท่ีทําการซ@อม ไม@ว@าจะเปNนกองสาธารณสุข หรือกองอ่ืนๆ 

ตอนนี้มีปWญหาเรื่องตกคAางในเรื่องการซ@อม รถท่ีจะมาใชAในการบูรณะ มาใชAใน
การทํางานในพ้ืนท่ี ไม@สามารถดําเนินการไดAเนื่องจากรถเสีย เท@าท่ีผมทราบ
เรื่องการเบิกจ@าย ยังไม@ไดAจ@ายเงินเลยนะครับ ยังไม@ไดAจ@ายอู@ซ@อมรถนะครับ 
เรื่องนี้ผมอยากใหAผูAบริหารรีบดําเนินการ เร@งประสานใหAดAวยนะครับ มีแค@นี้
นะครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  ผมเบ่ือแลAวซ@อมรถ มีระบบเช@ารถหรือไม@ครับ ท@าน ผอ.คลัง  
ประธานสภาเทศบาล แบบตํารวจเช@ารถ พอเสียมีรถทดแทน เด๋ียวนี้ส@วนราชการจะเช@ารถท้ังนั้นเลย

นะครับ แพงหน@อยแต@ไม@ตAองคอย ส.ท.ท@านใดสนใจทํารถใหAเช@าหรือไม@ครับ         
ส.ท.ตAองพูดนะครับ เราอยู@ทุกซอก ทุกซอย เห็นอะไรก็พูด ท@านไม@พูดแสดงว@า
ไม@ค@อยไดAออกจากบAาน มีอะไรหรือไม@ครับ มีสมาชิกท@านใด มีเรื่องอ่ืนๆ อีก
หรือไม@ครับ เชิญท@านพงศ�สินธุ� เสนพงศ� กล@าวสักเล็กนAอยนะครับ 

 
นายพงศ%สินธุ%  เสนพงศ%  เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผูAบริหาร ขAาราชการ ตAองขอบพระคุณในการประชุมครั้งนี้ ไดAผ@านญัตติ และ

ขอแจAงต@อทุกท@านว@าภายใตAการบริหารท่ีผมรักษาการ จะพยายามทํางานใหAดี
ท่ีสุด ภายใตAความโปร@งใส ทุกบาททุกสตางค�เงินภาษีประชาชน และในเรื่องท่ี
สมาชิกสภาเทศบาลแนะ มีความคิดเห็นแตกต@างกันบAาง ไม@เปNนไรครับ ผมยินดี
นAอมรับท่ีจะนําไปปรับปรุง และ ฝากผ@านสมาชิกสภาไปยังพ่ีนAองประชาชนว@า
บางเรื่องบางอย@างตAองใชAเวลา เราเปNนหน@วยงานราชการนะครับ ไม@ใช@ชาวบAาน
เอกชนทําวันนี้พรุ@งนี้เสร็จ แต@ทุกอย@างในการท่ีจะลงงานทุกครั้ง ผมไดAกําชับ 
ไม@ว@าจะเปNนหน@วยงานขAางนอกหรือหน@วยงานของเทศบาลเองว@า เราตAอง
คํานึงถึงความเขAาใจของพ่ีนAองประชาชน รูA ท้ั งรูA ว@าวันเวลามันเปลี่ยน        
ความอดทนมันจะนAอยไป ความสะดวกสบายต@างๆ เขAามามากมาย 



๓๐ 
 

เพราะฉะนั้นในการทํางานของหน@วยงานราชการตAองใชAเวลา อยากใหA
ขAาราชการมีความสุขกับการทํางาน หน@วยงานราชการก็ตAองใชAเวลา ท่ีผมเนAน
เรื่องนี้เพราะอยากใหAการทํางานถูกตAอง ไม@อยากใหAขAาราชการไม@สบายใจ 
ไม@อยากใหAทุกคนตAองไปชี้แจง อยากใหAชาวบAานมีความสุขกับการทํางาน  
เพ่ือนสมาชิกไปนั่งรAานน้ําชาท่ีไหนอยากใหAมีความสุข นําขAอมูล มาแจAงต@อ
สภาแห@งนี้  ก็ขอขอบคุณท@านประธานสภา และขอบอกต@อสภาแห@งนี้ว@า
การทํางานผมเอาประชาชนเปNนท่ีต้ัง ภาษีประชาชน ในการบริหารงานท่ี
ผมรักษาการเต็มเม็ดเต็มหน@วย ฝากเรื่องนี้และ  สัญญาว@าเรื่องท่ีจดไปใน
วันนี้จะไปคุยกับหัวหนAาส@วนอีกครั้ง เราจะดูแลเทศบาล จะขับเคลื่อนใหAกับ
พ่ีนAองประชาชน ในเรื่องการประชุมของชุมชน ประชุมแผนก็จะไดAชี้แจง
ต@อไปครับ  ขอบคุณทางสภาแห@งนี้ท่ีใหAโอกาส ขอบคุณครับ 

 
นายเคารพ  อิสสระไพบูลย%  เขAาใจนะครับงานราชการมันมีระบบ มีระเบียบไม@ใช@งานเถAาแก@  
ประธานสภาเทศบาล ท่ีเซ็นปWnบ สั่งปWnบ ไดAปุoบ ผมเองไดAอธิบายชาวบAานแลAวครับ วางท@อ วางไปไดA

อย@างไร ผ@านท่ีของตัวเองไม@ใหA ท่ีตนเองไม@ใหAผ@านเอาท่ีคนอ่ืนไดA วางยังไง     
ของตัวเองไม@ไดA  เราก็ตายเลยแบบนี้ วันนั้นผมไปหนAาโรงพยาบาลมหาราช 
ผมชอบเก@งนะครับ ตรงปLายแม@คAายอมออกหมดเลย ตรงนั้นเปNนแหล@ง
สกปรกท่ีสุด  ปLายโรงพยาบาลมองไม@เห็นเลย ตAองใชAทหารใช@หรือไม@ครับ 
ไม@ใช@คนจนแลAวอAางแต@คนจน ถAาอย@างนั้นผมบอกปcดถนนใหAขายเลยครับ 
คนเราตAองรูAว@าอะไรสมควรไม@สมควร ผมก็โทษนางพยาบาลชอบซ้ือนะครับ 
ผอ.โรงพยาบาลตAองหAามพนักงานนะครับ ถAาไม@ซ้ือเขาก็ไม@ขายคนไม@ซ้ือเขา
จะขายทําไม ผมไปโล@งเดินสบาย สวยงาม คนก็ไดAนั่งรอรถ เม่ือก@อนนั่งรอ
ตรงไหนแม@คAาอยู@ เต็ม เขตสี่ผมก็มีนะครับ ท@านวิฑูรย�แถวปLายรถเมล�      
สัญชายไม@ไปกวาดบAางช@วงหลังเริ่มเต็มแลAวปLายรถเมล� วันท่ีทหารปฏิวัติ
ใหม@ๆ เกลี้ยงสวยงาม หลังจากนั้นเหมือนเดิม นี่เคยประเทศไทย อยู@กัน
แบบประเทศไทย ดีท่ีฟุตบาทกวAางแต@เขตอ่ืนเรียบรAอยเลย ขอบคุณท@าน 
ส.ท. ทุกท@านท่ีเขAาร@วมประชุมขAอชี้แนะของท@านคือเสียงสวรรค� ทําถึงชAา
หน@อยก็ตAองทํานะครับ บอกพวกเราดAวยนะครับเราจะไดAบอกชาวบAาน 
ขอบคุณท@านรักษาการนายกเทศมนตรี ท@านรองนายก ท@านท่ีปรึกษานายก 
ขอบคุณขAาราชการ พวกผมก็ข้ีบ@นนะครับ ฟWงกรอกหูพวกผมทุกวันเลย 
ไม@ไดAพูดพวกผมก็อึดอัดตาย ในเรื่องอ่ืนๆหรือไม@ครับ เม่ือไม@มีในวันนี้เราไดA
มีการประชุมสภาเทศบาลนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปO 
พ.ศ. 2561 เรียบรAอยผมขอปcดอภิปราย และขอปcดประชุม ขอบคุณครับ 

ป5ดประชุม 11.50 น. 
 


