๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561
วันจันทร%ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห)องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
---------------------------------------------------------------

ผู)มาประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายเคารพ อิสสระไพบูลย
2. นายวิฑูรย อิสระพิทักษกุล
3. นายประสิทธิ์ วงศพิศาล
4. นายคํานวน โสมนิล
5. นายจักรพันธุ จันทรเขียว
6. นายฉัตรชัย พรมพัตร
7. นายชัยยันต บุญเทียม
8. นายประยูร จิระพิบูลยพันธ
9. นายภูริทัต รัตนพาหุ
10. นายพิชัย ลี้วรกุล
11. นายวิฑูรย หัสภาคย
12. นายวัชระ อินทรมุสิก
13. พันโทวิชัย กัลยาพงศ
14. นายสุธรรม ทองมี
15. นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
16. นายอาวุธ สุขันทอง
17. นายเอกรินทร รอดทอง

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

1.
2.
3.
4.
5.

สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

ผู)ไม2มาประชุม
นายธีระวัฒน คงสําราญ
นายปรานม รวมพงศ
นายสรพงษ คงสําราญ
นายสวาท อรุณจิตร
นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม

๒
ผู)เข)าร2วมประชุม
ผู)บริหารเทศบาล
1. นายพงศสินธุ เสนพงศ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายไสว เขียวจันทร
นายสมเธียร ภู@สันติสัมพันธ
นายมนัส พงศยี่หลAา
นายธํารงค แรกคํานวน
นายคํารพ วงศพิศาล
นายขจรเกียรติ แกAวทองคํา
นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ

หัวหน)าส2วนราชการและเจ)าหน)าที่ผู)ที่เกี่ยวข)อง
1. นายประจักษ ทองบัว
2. นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ
3. นายชิษณุพงศ สุวรรณ
4. นายสนิท พรหมสุภา
5. นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ
6. นางวชิรา ยุพการนนท
7. นายยงยุทธ เหล@าเจริญเกียรติ
8. นางสุรีวรรณ สาสนานนท
9. นายสมพร กาญจนโสภาค
10. นางอรนงค ชูลําภู
11. นางจิราภรณ แกAวปาน
12. นางจิตรา มะโนสงค
13. นายมนตชัย บุตรมะรัถยา
14. นางอรนุช ชัยยะวิริยะ
15. นายสัญชาย ชาตรีทัพ
16. นายสมคิด รักสนิท
17. นางเกศแกAว ศิริวัฒน
18. นายพลวัต รุจิระยรรยง
19. นายจรัญ ทิพยสิทธิ์
20. นายไชยยันต เมียนแกAว
21. นางสาวรตนพร ทองขาว
22. นางสาวรุ@งฤดี จันทรปรีดา
23. นางสาวมลิดา วัดศรี
24. นางขนิษฐา จันทวาศ
25. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี
26. นายยัสถะ พลมี

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูAอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูAอํานวยการสํานักการคลัง
รักษาราชการแทน หัวหนAาสํานักปลัดเทศบาล
ผูAอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูAอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลAอม
ผูAอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูAจัดการสถานธนานุบาล
รักษาราชการแทนผูAอํานวยการสํานักการช@าง
ผูAอํานวยการส@วนการผลิต
ผูAอํานวยการส@วนการบริหารการศึกษา
หัวหนAาฝGายรักษาความสงบ
หัวหนAาฝGายอํานวยการ
หัวหนAาฝGายสงเสริมการท@องเที่ยว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
นิติกรชํานาญการ
หัวหนAาฝGายผลประโยชนฯ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

๓
27. นางสาวนฤมล แกAวจํานง
28. นางสมจิตร มาศพงศ
29. นางสาวกรกนก คลAายจินดา
30. นางชะอAอน สมเชื้อ
31. นายยุทธการ เกลี้ยงขํา
32. นางสาวรรณดี ทองศิริ
33. นายสหัส พรหมแกAว
34. นางสาวธนกมล นิตยวิมล
35. นางสาวสุทิดา จันทวาศ
36. นางศรีไพร อมรการ
37. พระราชปริยัติเวที

นักพัฒนาการท@องเที่ยว
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาหนAาที่ธุรการ
เจAาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
จพง.ปLองกันฯชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ลูกจAางประจํา
เจAาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔
เป5ดประชุมเวลา 10.00 น.
นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนท@านประธานสภาเทศบาล กราบนมัสการพระราชปริยัติ
เวที เจAาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝGายมหานิกาย ท@านรักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรี คณะผูAบริหารเทศบาล ท@านสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผูA เ ขA า ร@ ว มประชุ ม สภาเทศบาลทุ ก ท@ า นครั บ วั น นี้ เ ปN น การประชุ ม สภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2561
สมาชิ ก มาประชุ ม 15 คน ลากิ จ 1 คน ณ โอกาสนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ท@ า น
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต@อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท@านรักษาการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท@านคณะ
ผูAบริหาร ท@านสมาชิกสภาเทศบาล ผูAทรงเกียรติทุกท@าน และผูAเขAาร@วมประชุม
ทุ กท@ า นครั บ ในวั น นี้ เ ปN น การประชุ มสภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2561 ในขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล
มาประชุม 15 ท@าน ลากิจ 1 ท@าน คือ ส.ท. ธีระวัฒน คงสําราญ สมาชิก
สภาเทศบาลมาประชุ ม ครบองคประชุ ม กระผมจะดํ า เนิ น การประชุ ม
ตามระเบียบวาระการประชุมเปNนลําดับต@อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
เรื่ อ งที่ 1 การอบรม เรื่ อ งการประชุ ม สภาทA อ งถิ่ น สํ า หรั บ ผูA บ ริ ห ารทA อ งถิ่ น
ประธานสภาทAองถิ่นและสมาชิกสภาทAองถิ่น และการช@วยเหลือประชาชน การเห็นชอบใชAเงินสะสม อย@างไรใหA
ถูกตAอง และอีกหลายเรื่อง ผมติดไวAที่หAองทําการสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ท@านไปที่หAองทํางานของท@าน
ผมติดไวAที่บอรดของเรา ท@านสนใจไปดูไดAนะครับ ท@านไปบAางนะครับหAองของเรา คะแนนทั้งนั้นชาวบAานมา
เยอะนะครับท@านไม@สนใจหรือครับ ไปบAางนะครับหAองทํางานของพวกเรา มีหลายที่หลายหลักสูตร
เรื่องที่ 2 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญท@านเลขานุการสภา อ@านประกาศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ
นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2561
ดAวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรายงานว@า มีความจําเปNนขอใหAเรียกประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปO พ.ศ. 2561 ตั้งแต@วันที่ 8 มกราคม 2561 เปNนตAนไป มีกําหนดไม@เกิน 15 วัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติการใชAจ@ายเงินสะสมเพื่อสมทบก@อสรAางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกและ
เรื่องอื่นๆ ที่ตAองขออนุมัติต@อสภาเทศบาล
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 26 แห@ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แกA ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว@าดAวยขAอบังคับการประชุมสภาทAองถิ่น
พ.ศ. 2547 แกAไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขAอ 36 (2) ผูAว@าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปO 2561 ตั้งแต@วันที่ 8 มกราคม
2561 เปNนตAนไป มีกําหนดไม@เกิน 15 วัน

๕
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผูAว@าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูAว@าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องที่ 3 การยุบรวมวัดเสาธงทอง เขAากับวัดวังตะวันตก โดยใชAชื่อ “วัดวังตะวันตก”
รายละเอียดตามหนังสือเจAาคณะจังหวัด ที่ จจ.นศ 116/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่แจAงใหA
สมาชิกสภาเทศบาลทราบ
เรื่องที่ 4 การติดตามแกAไขปWญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นําเสนอในที่
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาครับ วันนี้ท@านเจAาคณะจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดAใหAเกียรติสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาเขAาร@วม
ประชุม กระผมเห็นว@าควรนิมนตท@าน ไดAชี้แจงครับ ขอบคุณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ขออภัยนะครับ เชิญนิมนตท@านเจAาคณะจังหวัดชี้แจงครับ

พระราชปริยัติเวที
เจ)าคณะจังหวัดนครศรีฯ

ขอเจริญพรโยมประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ท@านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครนครศรีธรรมราช สมาชิก
สภาเทศบาล และท@านผูAเขAาร@วมประชุมทุกท@าน ในวันนี้ที่มาเปNนกําลังใจ
และเพื่อตอบขAอสงสัยซึ่งอาจจะมีหรือไม@มี ว@าทางคณะสงฆเขาทํางานกัน
อย@ า งไร เนื่ อ งจากเราอยู@ ใ นขอบเขตประเทศไทยนี้ ฝG า ยศาสนจั ก รก็ มี
พระพุทธศาสนา มีศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาซิกข ฝGายโยมก็มี
การบริหารจัดการบAานเมืองเปNนองคกร องคกรไป องคกรนี้ก็เปNนองคกร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การดูแลภายในขอบเขตของเทศบาลมีวัดใน
เขตอยู@ประมาณ 30 วัด แต@ละวัดก็มีการจัดการตามรูปแบบของคณะสงฆ
วั ด บางวั ด ก็ มีโ รงเรี ย นที่ เ ทศบาลตA อ งดู แ ล ซึ่ ง เรี ย กว@ า โรงเรี ย นเทศบาล
วั ด นั้ น ๆ ที นี้ ก ารที่ ต@ า งฝG า ยต@ า งมี ห นA า ที่ ที่ จ ะดู แ ลทั้ ง ฝG า ยอาณาจั ก ร
และฝGายศาสนจักรก็มีความรับผิดชอบไปสู@เปLาหมายเดียวกัน คือทําอย@างไร
ที่จะประคับประคองใหAบAานเมืองเราใหAสังคมอยู@อย@างสงบสุข ปWญหาที่โยม
สั ม ผั ส อยู@ เ ปN น ประจํ า และเปN น ปW ญ หาที่ ส รA า งความปวดหั ว ใหA กั บ พ@ อ แม@
ผูAปกครอง คือ ปWญหายาเสพติด เยาวชนประชาชนไม@ว@าศาสนาไหน พุทธ
คริสต อิสลาม ก็ตกเปNนผูAปGวยในฐานะผูAติดยาเสพติดโดยทั่วไป ทีนี้ลุกลาม
มาถึ งในวั ด มี เ ยาวชนส@ ว นหนึ่ งที่ บ วชเปN น สามเณร และที่ เ ปN น พระภิ ก ษุ
จํานวนหนึ่ง ก็คงเปNนปWญหาระดับโลก พระพุทธเจAาบอกว@าในโลกไม@มีใคร
เปNนใหญ@ที่จะบังคับไดAทุกเรื่อง แต@เราสามารถทําไดAตามหนAาที่ที่เรามี และ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวA วันที่เกิดเหตุการณสามเณรปลื้มที่วัดวังตะวันตก
หลายฝG า ยทั้ ง นายกรั ฐ มนตรี ไดA สั่ ง มายั ง กองทั พว@ า จะช@ ว ยวั ดไดA อ ย@ า งไร
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เบื้องตAนก็คือ พลตรีอาคม พงศพรหม ไดAนิมนตเจAาอาวาสวัดในเขตเทศบาล
ทุกวัดร@วมหารือ ประชุมร@วมที่กองทัพ และนิมนตว@าพระคุณเจAามีอะไรจะ
ใหAช@วยอย@าไดAเกรงใจ อาตมาก็เก็บขAอมูลมาพอสมควรก็ไดAแจAงว@าต@อไปนี้ใน
เมื่อเริ่มตAนที่วัดวังตะวันตกแลAว ต@อไปก็ควรจะไปถึงวัดอื่นดAวย เพราะในเขต
เทศบาล บางที่เจAาหนAาที่รัฐ เจAาหนAาที่ทAองถิ่น เขาเกรงใจว@ามีเจAาหนAาที่ดูแล
อยู@แลAว แต@ในทางปฏิบัติคณะสงฆมีแต@กฎหมาย กฎระเบียบ การขอรAอง
การบังคับใชAจะบังคับใชAกฎหมายอย@างอื่นก็บังคับใชAไดAยาก ไม@มีอํานาจที่
เหมือนกับทางราชการ แต@มีเงื่อนไขว@า เมื่อไม@สามารถที่จะสั่งการไดA มีความ
ขั ด ขA อ งก็ ส ามารถดํ า เนิ น การรA อ งขอใหA ม าอารั ก ขา คื อ มาคุA ม ครอง
มาสนับสนุน เช@นหน@วยทหาร หน@วยตํารวจ หรือหน@วยปกครองส@วนทAองถิ่น
แจA ง ว@ า วั ด ที่ มี ปW ญ หามี เ ยอะแยะ นครศรี ธ รรมราช มี ทุ ก อํ า เภอ ทุ ก แห@ ง
มากบAาง นAอยบAาง แต@เฉพาะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เราอยู@
หลังจากวัดวังตะวันตก วัดเสาธงทองแลAว ต@อไปก็จะเปNนวัดศาลามีชัย ไปใน
เขตที่จะมีอยู@ เรื่ องที่ เราใหA ความสํา คัญของวั ดเสาธงทอง วั ดวังตะวั นตก
แต@ก@อนตามประวัติที่ไดAแนบมากับหนังสือที่แจAงว@าวัดวังตะวันตกเปNนวั ด
ของเจA า เมื องนคร และเปN น ที่ ป ลงศพของพระชายา เจA า หญิ งปราง หรื อ
องคหญิงปราง แลAวทางตระกูล ณ นคร ก็ไดAสรAางวัดขึ้นในยุคหลัง มีอุโบสถ
มี พ ร ะอ งคใ หญ@ ถื อว@ า เปN นวั ดที่ ส มบู รณ มี พ ร ะพุ ทธ รู ป ใ ชA ชื่ อว@ า
พระศรีธรรมาโศกราช แลAวก็มีกุฏิเก@าทรงไทย คือเปNนวัดที่มีความสมบูรณ
ถู ก ตA อ ง หลั งจากนั้ นตระกู ล ณ นคร ตระกู ลหนึ่ ง รวมกั นสองสามพี่ นA อง
ไดAสรAางวัดเสาธงทองขึ้นมา มีจุดประสงคเพียงการสรAางกุฎิใหAพระภิกษุสงฆ
อยู@เท@านั้น ไม@ไดAเปNนวัดที่สมบูรณ ส@วนการทําสังฆกรรมทางวินัย การบวช
นาค ใหAมาใชAวัดวังตะวันตก เมื่อยุคต@อมา วัดเสาธงทองก็กลายเปNนวัดที่มี
พระอยู@นA อย แลA ว โยมก็ มาจั บ จองพื้ นที่ เ ปN นที่ ทํา มาคA า ขาย เปN น ตลาดนั ด
คลAายๆ กับวัดศาลามีชัยในปWจจุบัน ต@อมายุคเจAาคุณพระศรีธรรมราชมุนี
ท@านก็มาจัดระเบียบใหม@ โดยขอคืนพื้นที่จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในสมัยนั้น และไปจัดใหAเปNนระเบียบเรียบรAอยมีตึก อาคาร รAานคAา แลAวก็มี
กุฏิที่พักสงฆเพีย งกุฏิ เดี ยว ต@ อมาเทศบาลก็ไปขอก@ อสรAางโรงเรีย นก็ เปN น
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทองขึ้นมา เพราะฉะนั้นสภาพการเปNนวัดของ
วัดเสาธงทองนั้น ตามคณะสงฆจะไม@มีเหลือแลAว จุดประสงคของหลวงพ@อ
เจAาคณะจังหวัดในอดีตนั้น จุดประสงคว@าเมื่อจัดแลAวมีผลประโยชนนั้นมา
ใหA นํ า ผลประโยชนที่ เ หลื อ นํ า เขA า คณะสงฆนครศรี ธ รรมราช ซึ่ งเรี ย กว@ า
วัดแจAง หรือวิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ ซึ่งโยมที่อายุรุ@นราวคราวนี้น@าจะเคย
ไดAยินและเคยไดAไปร@วมกิจกรรมอยู@ ทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้เจAาอาวาสวัดเสาธงทอง
ก็ไดAเสียชีวิตไปแลAวสามรุ@น ปWจจุบันไม@ไดAตั้งเจAาอาวาส เพราะพระที่อยู@นั้น
ชรา และอาพาธ แลAวก็ ถึงเวลาที่เราจะตAองจัด ระเบียบหากเปNนอย@างนั้ น
ก็ใหAรวมวัดเสาธงทองกับวัดวังตะวันตก โดยใชAชื่อวัดวังตะวันตก ซึ่งเปNนวัด
ที่สมบูร ณอยู@เ ดิม และทางพี่นAองตระกูลเดี ยวกัน เปNนคนสรAา ง ตามความ
ประสงคเจAาคณะองคเก@า ส@วนประโยชนใหAสํานักพระพุทธศาสนาจัดเก็บ
ประโยชนของวั ด เสาธงทองนั้ น ไปบํ า รุ งการศึกษาของคณะสงฆจั งหวั ด
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นครศรีธรรมราช ตามความประสงคของเจAาคณะจังหวัดองคเก@าและเปNน
ความประสงคของคณะสงฆจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดวังตะวันตกก็ยังเปNน
ของวัดวังตะวันตกอยู@เช@นเดิม เหมือนเดิม นั่นคือเรื่องผลประโยชน ในเรื่อง
ของพระภิกษุสงฆที่อยู@ในวัดเสาธงทองเดิม ก็สามารถอยู@ไดAในฐานะสังกัด
วัด วั งตะวั น ตก และใหA เจA า อาวาสวั ด วั งตะวั น ตกปกครองดู แล ส@ ว นใหญ@
จะเปNนสามเณรที่ไปเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง
ในอนาคตเมื่อเรารวมวัดแลAว วัดวังตะวันตกจะเปNนวัดที่โชวกําแพง
โชวอุโบสถ โชวสถานที่อยู@ตรงใจกลางเมือง เมื่อรวมแลAวในอนาคตจะขอยก
เปN น พระอารามหลวง ซึ่ ง เปN น เกี ย รติ เปN น หนA า เปN น ตาของเทศบาลเรา
ดAวยว@าหนึ่งเรามีวัดท@าโพธิ์ สองวัดแจAง สามวัดพระมหาธาตุ สี่ถAายกไดAก็คือ
วัดวังตะวันตก เพราะว@ามีลักษณะเขAาเกณฑที่จะขอยกเปNนวัดพระอาราม
หลวง เพราะฉะนั้นจึงทําเรื่องประชุมคณะสงฆ คณะสงฆก็เห็นชอบการรวม
วั ด ทั้ งสองนี้ แลA ว ตามกฎหมายของคณะสงฆ ที่ เ ปN น ไปไดA แลA ว คณะสงฆ
ทั้งหมดประกอบดAวยเจAาคณะอําเภอทุกอําเภอ รองเจAาคณะอําเภอทั้งหมด
เจAาคณะจังหวัดเปNนประธาน รองเจAาคณะจังหวัดเปNนรองประธาน เห็นชอบ
ร@ ว มกั น ว@ า ควรที่ จ ะยุ บ รวมวั ด ทั้ ง สองเปN น วั ด เดี ย วกั น แลA ว ขั้ น ตอนการ
ทําเรื่องไปหามหาเถรสมาคม ในกระบวนการนั้นบอกว@า ใหAมีความเห็นของ
สภาทAองถิ่น แนบไปดAวยว@าฝGายสงฆเมื่อคณะสงฆเห็นชอบแลAว โยมก็เห็น
ดAวยเพราะถือว@าเปNนประโยชนของบAานเมืองร@วมกัน ไม@ไดAเปNนประโยชน
ของเจAาคณะจังหวัด หรือของคนกลุ@มใดกลุ@มหนึ่ง เพราะถAาไม@รวมปล@อยไวA
ในลักษณะที่ว@าต@างวัดต@างอยู@ ต@างวัดต@างทํา ก็เห็นว@าวัดเสาธงทองนั้นมีคน
เพียงกลุ@มเดียวที่ฉกฉวยผลประโยชนเอาไป ประโยชนไม@ไดAเขAาส@วนรวม ทีนี้
เราจะทําอย@างไรว@า ใหAประโยชนนี้เขAามาไดAกับส@วนรวม ไดAกับเด็ก ไดAกับคน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงใหAสํานักพระพุทธศาสนาเขAามาจัดระเบียบ
ตามระเบียบราชการ เพราะฉะนั้นวันนี้ จึงขอเจริญพร ท@านสมาชิกทุกท@าน
ในที่ประชุมนี้ไดAรับทราบ ขอเจริญพร
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ขอบพระคุณท@านเจAาคณะจังหวัดครับ เชิญท@านวิฑูรย หัสภาคย
ท@านจะสอบถามพระคุณเจAาเชิญครับ

นายวิฑูรย% หัสภาคย%
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบนมัสการพระเดชพระคุณท@านอย@างสูงครับ กระผม
นายวิฑูรย หัสภาคย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4
ครับสิ่งที่เราไดAรับฟWงรับทราบก็ถือเปNนเรื่องราวที่ดีครับ และเราก็อาจจะมี
วัดพระอารามหลวงเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็ถือเปNนสิ่ง
ที่น@าภาคภูมิใจครับ สิ่งที่ผมเขAาไปสัมผัสมาไม@ว@าจะเปNนวัดวังตะวันตกหรือ
วัดเสาธงทอง และไดAสอบถามเพื่อนสมาชิกว@า โรงเรียนวัดเสาธงทอง ยังใชA
ชื่อวัดเสาธงทองหรือไม@ และสิ่งที่เปNนห@วงคือ เขAาไปทุกครั้งก็จะเจอปWญหา
ทุ ก ครั้ ง เรื่ อ งทางเขA า ทางเขA า สั ญ จรเขA า ออกของวั ด เสาธงทอง ซึ่ ง เปN น
โรงเรี ย นที่ เ ปN น เด็ กเล็ ก ผมอยากเห็ น โรงเรี ย นวัด เสาธงทองถA า เปN น ไปไดA
นะครับ จะขอความเมตตา ขอความอนุเคราะหจากทางวัด เพื่อที่จะใหAทาง
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เทศบาลไดAเขAาไปปรับปรุงในเรื่องของทางเขAา-ออก ซึ่งวันนี้ยังค@อนขAางที่
คับแคบ เพราะส@วนใหญ@จะเปNนที่จอดรถของผูAคAา สิ่งที่เราเปNนห@วงคือเรา
อยากใหA โ รงเรี ย นวั ด เสาธงทองเปN น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ ป ระชาชน
ผูA ป กครองใหA ค วามสนใจ ที่ จ ะเขA า ไปเรี ย นในโรงเรี ย นวั ด เสาธงทอง
เพราะฉะนั้นขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจAาในการที่จะเอื้อเฟ`a อ
ทางเขA า เปN น ไปไดA ใ หA เ ทศบาลไปปู ย างแอสฟW ล ลติ ก น@ า จะทํ า ไดA ห รื อ ไม@
ในส@ ว นหนึ่ งก็ ตA องหารื อสํา นั กการช@ า ง คั บ แคบมากนะครั บ ขอสอบถาม
เพียงเท@านี้ ขอบคุณครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านนายกท@านจดบันทึกไวAดAวยนะครับ ท@านจะไดAไปหารือ
เชิญท@าน เอกรินทร ระเบียบโอษฐครับ ขออภัยครับเชิญพระคุณเจAาตอบ
ก@อนครับ

พระราชปริยัติเวที
เจ)าคณะจังหวัดนครศรีฯ

ที่โยมสงสัยเรื่องชื่อโรงเรียนก็ยังเปNนชื่อ โรงเรียนวัดเสาธงทอง
เหมือนเดิม ส@วนทางเขAาโยมจะเห็นว@าตรงตึกศรีธรรมราชมุนี กับตึกเจ็ดชั้น
ตึกไทยโฮเต็ลเปNนซอยที่วัดสรAางขึ้น เพื่อความสะดวกในการเขAาออก แต@เมื่อ
คนบางกลุ@มไปจัดผลประโยชนก็จะใหAเช@าเพิ่มขึ้น อย@าว@าแต@รถเลยแมAแต@เดิน
ก็ลําบาก และทางที่จะเขAาไปโรงเรียน ที่ติดกับกุฏิเจAาอาวาส แต@ก@อนมันจะ
เปNนซอยที่ใหAรถเขAาออกไดA แต@เมื่อใหAเช@าไปอีกก็เหลือแต@ทางเดิน ก็ในเมื่อ
จัด ระเบีย บแลA ว ก็ ตA องจัด ระเบีย บจนสะดวก เพราะฉะนั้ น ตA องขอความ
ร@วมมือจากเทศกิ จ หรือทางเทศบาลไปเคลียรตรงนั้นใหAออก แลAวสํานั ก
พระพุทธศาสนาจะไม@ใหAเช@าต@อไป พอเปNนไวยาวัจกรจัดก็อะไรก็ไดAที่เขาไดA
เงิ น เขาก็ ใ หA เ ช@ า หมด เพราะฉะนั้ น ต@ อ ไปโรงเรี ย นวั ด เสาธงทองจะเขA า
ตรงทางดAานโน@นก็ไดAเพราะมันสะดวก หรือจะเขAาทางนี้แลAวออกทางโนAน
แต@ เ ขA า ทางโนA น จะสะดวกกว@ า ตอนนี้ ที่ จ อดรถก็ ไ ม@ ไ ดA เ ก็ บ ค@ า เช@ า แลA ว
เพราะถAาเก็บค@าที่จอดรถ คนเช@าก็จะถือสิทธิ์ ผมจ@ายเงินแลAวจะจอดใครจะ
ว@า ยั งไง เพราะฉะนั้ น ไม@ใหA มีการเก็ บ ค@า ที่ จอดรถ ส@ วนในแผงที่มีการเช@ า
ที่ร ะเกะระกะก็ ไปจั ดไวA ในอาคาร เปN น ล็อคๆไวA ส@ว นหนึ่ งก็ ตAองขอความ
ร@วมมือทางเทศกิจว@าจะใหAจอดอย@างไร จอดในโซนไหนบAาง แลAวบางวันที่
วัดมีกิจกรรมที่ ตAองทําร@ วมกัน กับประชาชน ก็จ ะใหAมีปLายบอกว@าวั นนี้งด
จอดรถ ส@วนหนึ่งไม@ไดAเทพื้นคอนกรีต พื้นเปNนหลุมเปNนบ@อ อย@างวัดมุมปLอม
ไดAเทหมดแลAว วัดวังตะวันตกต@อไปก็จะตAองเทใหAหมดเวAนไวAแต@รอบอุโบสถ
เวA น ไวA เ ปNน โซนที่ จะจั ดภู มิทัศน สํ า หรับโบสถเก@ า และไม@ ใหAร ถเขA าไปจอด
บริ เ วณนั้ น เวA น ที่ เ ปc ด ประตู กลางเพื่ อใหA คนเขA าไปไหวA พระไดA และไปนั่ ง
พักผ@อนไดA ขอเจริญพร

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ขอบพระคุณท@านมากครับ เห็นภาพเลยครับ เพราะว@าไวยาวัจกร
อยู@ในคุกใช@หรือไม@ครับ เชิญท@านเอกรินทร ระเบียบโอษฐ

๙
นายเอกรินทร% ระเบียบโอษฐ%
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

กราบนมัสการพระคุณเจAา เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ
เรื่ อ งการยุ บ รวมวั ด เสาธงทอง รวมกั บ วั ด วั ง ตะวั น ตก โดยใชA ชื่ อ
วั ด วั ง ตะวั น ตก ซึ่ ง ไดA บ รรจุ อ ยู@ ใ นระเบี ย บวาระที่ 1 ระเบี ย บวาระแจA ง
เพื่อทราบ กระผมขอหารือต@อท@านประธานว@าตามหนังสือ ที่พระคุณเจAาไดA
แจAงมานั้น มีขAอความว@า ในขั้นตอนการดําเนินการ มหาเถรสมาคมตAองใหA
ความเห็นชอบและตAองไดAรับความเห็นชอบจากสภาทAองถิ่น ดังนั้นคําว@ามติ
เห็นชอบของสภาของถิ่นก็คือมติเห็นชอบว@าใหAยุบรวมวัด สภาจะตAองใหA
ความเห็ น ชอบดA ว ย ไม@ ใ ช@ เ พื่ อ ทราบอย@ า งเดี ย ว ดั ง นั้ น ผมจึ ง ขอหารื อ
ท@ า นประธานว@ า ใหA ท@ า นสมาชิ ก เสี ย เวลาสั ก เล็ ก นA อ ย ใหA ย กมื อ ใหA ค วาม
เห็นชอบจะไดAครบถAวนสมบูรณครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ผมก็ทราบคร@าวๆ มาจากท@านปลัดและฝGายบริหารแลAวว@าเราตAอง
ยกมื อนะครั บ ถA าใครเห็ น ชอบ ใครไม@ เ ห็ น ชอบก็ เ ปN น เอกสิ ทธิ์ ของแต@ ล ะ
บุคคล ก็ไม@ตAองตกใจเรื่องแบบนี้มันไม@มีการจ@ายค@าเสียหายแน@ เรื่องแบบนี้
มั น เหมาะนะครั บ ผมไปวั ด เสาธงทองมั น ก็ ไ ม@ มีกิจ กรรมทางศาสนาเลย
เจAาอาวาสก็ไม@มี เดี๋ยวนี้วัดวังตะวันตกดีขึ้นเยอะ ไวยาวัจกรผมก็รูAจักนะครับ
อดีตผูAจัดการธนาคารไทยพาณิชย คนนี้เขาเก@ง พี่นิเวศเขาเปNนคนรวยแลAว
แลA ว ก็ เ ปN น คนธรรมะธรรมโม ทํ า อะไรก็ ซื่ อ เปN น โดยการรA อ งขอใหA เ ปN น
โดนล็อคคอใหAเปNน เพราะว@าแกอายุมากแลAว แกก็เบื่อๆ วัดวังเหมือนกับที่
เจAาคณะจังหวัดไดAบอก ผลประโยชนมันเยอะนะครับ เยอะมาก ถAาจัดใหAดีก็
จะเปNนผลประโยชนกับศาสนาไดAเยอะมาก ผมก็ยังเช@าตึกวัดวังอยู@เลยครับ
สองหA อ งที่ ต รงนั้ น ทํ า เลทองทั้ ง นั้ น เลย ตรงวั ด เสาธงทอง ท@ า นเลขา
เชิญท@านเจAาคณะจังหวัดครับ

พระราชปริยัติเวที
เจ)าคณะจังหวัดนครศรีฯ

ขอแจAงว@าตามที่แจAงไวAท@านทAองถิ่นไดAแจAงว@าไม@มีระเบียบกําหนดไวA
ในเรื่องนี้ แต@มีระเบียบของมหาเถรสมาคมก็ขอความร@วมมือมาว@า ใหAความ
เห็ น ชอบก็ ต ามระเบี ย บของคณะสงฆ ไม@ มี ร ะเบี ย บของทางเทศบาล
ขอเจริญพร

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เพื่อความกAาวหนAา ท@านเลขาฯ ท@านหารือท@านปลัดหรือยัง
เชิญท@านเลขานุการสภาฯ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาฯ

ครับ หารือแลAวครับท@านประธานสภา คือเรากังวลว@าถAาสภาฯ
จะไม@เห็นชอบ ทางพระคุณเจAาจะมีปWญหาหรือไม@ครับ จะมีปWญหากับสํานัก
พุ ท ธหรื อไม@ ครั บ ครั บ ก็ ค งคิ ด ว@ า จะขอมติ ต ามที่ ท@า นว@ า เพื่ อ จะไดA ค รบ
สมบูรณแบบตามที่มหาเถรสมาคม แจAงไวAครับ

๑๐
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านไม@ตAองกังวลกับสํานักพระพุทธฯ ครับ กังวลกับไวยาวัจกรวัด
เสาธงทองมากกว@า สํานักพุทธคงไม@มีปWญหา เพื่อความเจริญผมจะขอมติ
ท@านสมาชิกสภาเทศบาล ท@านใดเห็นชอบใหAมีการควบรวม หรือยุบรวมวัด
เสาธงทองเขAากับวัดวังตะวันตก โดยใชAชื่อวัดวังตะวันตก กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 15 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 15 เสียง มีสมาชิกท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณา
ยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มี ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เปNนอันว@าสภาแห@งนี้เห็นชอบใหAยุบรวมวัดวังเสาธงทองเขAากับวัด
วังตะวันตก โดยใชAชื่อ “วัดวังตะวันตก” นะครับ เปNนอันว@าเรียบรAอยนะ
ครับพระคุณท@าน

พระปริยัติเวที
เจ)าคณะจังหวัดนครศรีฯ

เจริญพรทุกท@าน เพราะนี้เปNนความเจริญของบAานเมือง
ของส@วนรวม ไม@ใช@ของใครคนใดคนหนึ่ง ไม@ใช@ของอาตมา

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เอาเปNนว@าเผื่อไวยาวัจกรวัดเสาธงทองจะฟLองก็รับผิดชอบร@วมกัน
คงไม@ มี ห รอกครั บ ไม@ มี เราทํ า เพื่ อ ความเจริ ญ ของบA า นเมื อ ง เพื่ อ เด็ ก
นักเรียน ท@านรักษาราชการนายกเทศมนตรีท@านไปดูทางเขAาใหAดี นอกรอบ
แลAว เรื่องเงินทองๆ ลําบากใจนะครับ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปO พ.ศ. 2560 ประชุมเมื่อวันอังคาร
ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ หAองประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท@านใดจะแกAไขเพิ่มเติมหรือไม@ครับ ถAามีก็ขอเรียนเชิญ
มีหรือไม@ครับ ท@านสุภัคท@านจะแกAไขรายงานการประชุมสภาหรือไม@ครับ

๑๑
นายสุภัค รัตนพฤกษ%ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

ไม@แกAไขครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท@านใดจะแกAไขเพิ่มเติมหรือไม@ครับ ถAามีก็ยกมือขึ้นนะครับ
ถAาไม@มีกระผมจะปcดอภิปราย และจะขอมติที่ประชุมในการรับรอง รายงาน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปO พ.ศ. 2560 ประชุมเมื่อวันอังคาร
ที่ 28 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ หA องประชุ มสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) สมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบ
รายงานการประชุมกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ จํานวนสมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 15 เสียงครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ จํานวน 15 เสียง มีสมาชิกท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณา
ยกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มี ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เปNนอันว@ารับรองเปNนเอกฉันทนะครับ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู)ถาม
- ไม@มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท)องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล)ว
- ไม@มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องญัตติที่เสนอใหม2
ญั ตติ ที่ 5.1 ขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ ใชA จ@ ายเงิ นสะสม เพื่ อจ@ ายสมทบเปN น
ค@าก@อสรAางอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปNนเงิน 1,017,300.-บาท
(สํานักการศึกษา)

๑๒
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เรียนเชิญท@านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ ไดAแถลงญัตติ
ขอเชิญครับ

นายพงศ%สินธุ% เสนพงศ%
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแกAไขรายละเอียดในญัตติที่ 5.1
เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ ใ ชA จ@ า ยเงิ น สะสม เพื่ อ จ@ า ยสมทบเปN น
ค@าก@อสรAางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เนื่องจากตัวเลข
มีความคลาดเคลื่อน จึงขอแกAไขตามรายการดังนี้

รายการที่แก)ไข
ย@อหนAาที่ 2
บรรทัดที่ 3
ย@อหนAาที่ 2
บรรทัดที่ 5

ข)อความเดิม
9,156,000
(เกAาลAานหนึ่งแสนหAาหมื่นหกพันบาท)

ขอแก)ไขเปFน
9,054,300
(เกAาลAานหAาหมื่นสี่พันสามรAอยบาท)

จํานวนเงินทั้งสิ้น 10,173,300 บาท
จํานวนเงินทั้งสิ้น 10,071,600 บาท
(สิบลAานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามรAอยบาท) (สิบลAานเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรAอยบาท)

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกท@านใดเห็นชอบใหAแกAไข ทั้งสองจํานวน กรุณายกมือขึ้น
ครับ ผมจะถามอีกครั้งนะครับ ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบ
ใหAแกAไขทั้งสองจํานวน กรุณายกมือครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ท@านที่ไม@ยกมือขAางหลัง ไม@เห็นชอบใช@หรือไม@ครับ
ท@าน ส.ท. เอกรินทร เห็นชอบหรือไม@ครับ เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ
จํานวนสมาชิกครบองคประชุม เห็นชอบ จํานวน 12 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผูAไม@เห็นชอบ 2 เสียง

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 2 ท@าน ครับ มาเพิ่มอีกหนึ่งคนครับท@านประธาน

๑๓
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เปNนอันว@าครบนะครับ ขอใหAละเอียดนิดหนึ่งครับ ตัวเลขแกAไข
เล็กนAอยไม@เปNนไร แต@เงินหลวงไม@ไดAเลย สักหนึ่งสลึงก็ไม@ไดA เงินหลวงตกน้ํา
ไม@ ไหล ตกไฟไม@ ไหมA ไม@เ ปNน ไรนะครับ แกA ไขตัว เลข เล็กๆ นAอยๆ ไม@มาก
ขอบคุณมากครับ เชิญท@านรักษาการนายกเทศมนตรี

นายพงศ%สินธุ% เสนพงศ%
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
กระผมนายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติต@อที่ประชุมสภา ดังจะ
กราบเรียนดังต@อไปนี้

ญัตติ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
4 มกราคม 2561
เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใชAจ@ายเงินสะสม เพื่อจ@ายสมทบเปNนค@าก@อสรAางอาคารเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขAาพเจAาขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใชAจ@ายเงินสะสม เพื่อจ@ายสมทบเปNนค@าก@อสรAางอาคารเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ปรากฏในแผนพัฒนาทAองถิ่นสี่ปO พ.ศ. 2561 – 2564 หนAา 139)
ดAวยกรมส@งเสริมการปกครองทAองถิ่น ไดAจัดสรรงบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปNนค@าก@อสรAางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จํานวน
9,054,300 บาท อาคารเรี ย น 4 ชั้ น 12 หA อ งเรี ย นตามแบบตอกเสาเข็ ม (รหั ส สน.ศท.4/12)
ตามมาตรฐานของกรมส@งเสริมการปกครองทAองถิ่น โดยเทศบาลฯ สมทบ 1,017,300 บาท (หนึ่งลAานหนึ่ง
หมื่นสามรAอยบาทถAวน) รวมค@าก@อสรAาง จํานวนทั้งสิ้น 10,071,600 บาท (สิบลAานเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรAอย
บาทถAวน) ซึ่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 เมื่อกันยอดเงินสะสมเพื่อทุนสํารองรAอยละ 25 แลAว จะมีเงินสะสม
ที่สามารถนํามาใชAจ@ายไดA จํานวน 65,413,747.87 บาท (หกสิบหAาลAานสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรAอยสี่สิบ
เจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค) รายละเอียดแนบทAายญัตตินี้
ทั้งนี้ เพื่อใหAการปฏิบัติเปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว@าดAวยการับเงิน การเบิ ก
จ@ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองส@วนทAองถิ่น แกAไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 “ขAอ 89 องคกรปกครองส@วนทAองถิ่นอาจใชAจ@ายเงินสะสมไดAโดยไดAรับอนุมัติจากสภาทAองถิ่น
ภายใตAเงื่อนไข ดังต@อไปนี้”
(1) ใหA ก ระทํ าไดA เ ฉพาะกิ จ การซึ่ งอยู@ ใ นอํ า นาจหนA า ที่ ขององคกรปกครองส@ ว นทA องถิ่ น ซึ่ ง
เกี่ยวกับดAานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปNนการเพิ่มพูนรายไดAขององคกรปกครองส@วนทAองถิ่น
หรื อกิ จ การที่ จั ด ทํ า เพื่ อบํ า บั ด ความเดื อ ดรA อ นของประชาชน ทั้ ง นี้ ตA อ งเปN น ไปตามแผนพั ฒ นาขององคกร
ปกครองส@วนทAองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ไดAส@งเงินสมทบกองทุนส@งเสริมกิจการขององคกรปกครองส@วนทAองถิ่นแต@ละประเภทตาม
ระเบียบแลAว
(3) เมื่อไดAรับอนุมัติใหAใชAจ@ายเงินสะสมแลAว องคกรปกครองส@วนทAองถิ่นตAองดําเนินการก@อหนี้
ผูกพันใหAเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม@เกินหนึ่งปOถัดไป หากไม@ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหAการใชA
จ@ายเงินสะสมนั้นเปNนอันพับไป

๑๔
ทั้งนี้ ใหAองคกรปกครองส@วนทAองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ@ายค@าใชAจ@ายประจํา
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชAจ@ายเงินสะสมใหAคํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว
ขอไดAโปรดนําเสนอต@อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาต@อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
ผูAเสนอ
(นายพงศสินธุ เสนพงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท@านรองพงศสินธุครับ มีสมาชิกท@านสมาชิกสภาท@านใด
ประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้ขอไดA โปรดยกมือครับ ท@านฉั ตรชัยท@านพึ่ ง
ขายรถเสร็จหรือครับ เชิญครับ เมื่อไม@มีผูAใดประสงคจะอภิปรายในญัตตินี้
ผมขอปcดการอภิปราย และจะขอมติต@อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติใชAจ@ายเงิน
สะสม เพื่ อจ@ ายสมทบเปN นค@ าก@ อสรA างอาคารเรี ยน โรงเรี ย นสาธิ ต เทศบาล
วั ด เพชรจริ ก เปN น เงิ น 1,017,300.-บาท ของสํ า นั ก การศึ ก ษา
ท@านสมาชิกสภาเทศบาลท@านใดเห็นชอบอนุมัติญัตตินี้กรุณายกมือขึ้นครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกครบองคประชุม
เห็นชอบ จํานวน 16 เสียง ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ครับมีสมาชิกสภาท@านใดไม@เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ไม@มีครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสมาชิกสภาเทศบาล ท@านใดงดออกเสียงกรุณายกมือ ครับ

นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

งดออกเสียง 1 คน ครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เปNนอันว@าในญัตติที่ 5.1 นี้ ที่ประชุมสภาแห@งนี้ใหAเห็นชอบจํานวน
16 เสียง ผ@านนะครับ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ)ามี)

๑๕
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท@านใดประสงคจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม@ครับ
เชิญท@านคํานวน โสมนิล ครับ

นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิ กสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เขต 2 ครั บ ท@ านประธานครั บ
เรื่องที่ผมจะฝาก ผมขอออกตัวก@อนนะครับ ผมไม@ไดAว@าใครนะครับ เพียงแต@
ตAองการใหAมีความสะดวก ใหAมีความรวดเร็วขึ้น ผมขอฝากท@านประธานสภาไป
ถึงท@านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท@านพงศสินธุ
เสนพงศ และ ผอ.สํานักการช@าง ฝากเรื่องอยู@สองเรื่อง แต@เปNนสี่งาน
1. ซ@อมแซมปรับปรุงสะพานนครนAอย คือ ปWจจุบันนี้ที่ผมใชAใหAติดไฟ
ก็ติดเรียบรAอยแลAว เพียงแต@กระจกดAานบนยังแตกเหมือนเดิม คือปWจจุบันนี้ยัง
ใชA สายไฟที่ โยงขA ามไป ผมดู แลA วว@ าเทศบาลนครนครเรายั งไม@ ใช@ อย@ างนั้ น
เปNนเมืองที่ตAอนรับการท@องเที่ยว สโลแกนคือเมืองนครเราตAองเปNนเมืองที่หAาม
พลาด นะครับ ผมฝากใหAช@วยซ@อมแซมปรับปรุงสะพานนครนAอย จะติดไฟใหA
สวยงามใชAคําว@าทั้งปOนะครับ ไม@ใช@ช@วงเทศกาลปOใหม@ เพราะตรงนั้นเปNนตลาด
ริมน้ํา คนจะหลั่งไหลกันมา ตลาดริมน้ําเราไม@ไดAเปNนรองใครนะครับในภาคใตA
ในขณะนี้ผมจึงขอฝากท@านผูAบริหารและสํานักการช@าง ใหAปรับปรุงซ@อมแซม
สะพานนครนAอยใหAสวยงาม เพราะถนนเสAนนั้นเปNนถนนราชดําเนิน ราชะ
ดําเนินเปNนถนนที่มีคุณค@าทางประวัติศาสตรดAวย และใครผ@านไปผ@านมาก็ตAอง
ผ@านถนนเสAนนั้นดAวย และอีกสะพานหนึ่งคือ สะพานสุขสันต ท@านคงจําไดAถAา
เคยไปเที่ยว แตกหมดแลAวครับโคมไฟ ตรงหัวสะพานโคมไฟแตกหมดแลAวครับ
ไฟแตกหมดแลAว เราเคยเปลี่ยนตอนสมัยท@านอรุณศักดิ์ แต@ก็แตกอีก พอดีช@วง
นั้นไม@มีกลAองวงจรปcด ฝากสํานักการช@างใหAช@วยเปลี่ยนโคมไฟตรงหัวสะพาน
ทั้ งหมด เพราะส@ วนใหญ@ คนที่ มาเที่ ยวส@ วนมากจะมาเซลฟOi จุ ดนี้ น@ าจะทํ า
แลนดมารค ทั้งสะพานนครนAอย และสะพานสุขสันต อยู@หลังองคพ@อ ที่เปNน
สวนศรีนะครับ อยู@หลังกันเลย เปNนจุดที่น@าจะโชวที่สุดนะครับ ผมขอฝากนะ
ครับ ถAาเรื่องที่ผมเสนอเปNนเรื่องที่ดีก็ขอใหAท@านรีบทํา โดยเร็ว ขอบคุณครับ
2. ตอนนี้หลังน้ําท@วมปWญหามันเยอะนะครับ มันจะมีรอยหลุม รอย
บ@อทั้งหลาย ตAองขอบคุณช@างภักดี ท@านทํางานซ@อม อุด รวดเร็วครับ แต@บาง
เสAนผมไม@อยากใหAซ@อมแซมแลAว ไม@อยากใหAอุดแลAว งบประมาณปO 2561
ผ@า นแลA ว ผมขอฝากใหA ท@า นเขี ย นแบบใหA ร วดเร็ ว และใหA ท@า นประมู ล ใหA
รวดเร็ว ถนนเขตสอง อยู@สองเสAน คือ 1. ถนนรามราชทAายน้ํา ไม@ตAองอุดนะ
ครับ มั นพังหมดแลA ว ผมขอฝากนะครับ ช@ว ยเร@ งใหAผมดAว ย 2. ถนนอิ น
ทนิน เลี้ยวขวา เพราะว@าชาวบAาน ที่ผ@านมาช@างภักดีไปเฉียงถนน กลายเปNน
เขื่อนหนAาบAานเขา แกAปWญหาน้ําท@วมที่ผ@านมา ขอบคุณที่แกAปWญหาตอนน้ํา
ท@วม แต@ถนนพังหมดแลAว ไม@อยากใหAซ@อมแซมแลAว งบประมาณมันผ@าน
แลAว อยากใหAท@านเร@งดําเนินการดAวย หาผูAรับจAางดําเนินการทําใหAรวดเร็ว
สวยงามครับ ผมขอฝากไวAนะครับ ขอบคุณครับ
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ขอบคุณท@าน ส.ท. ผูAบริหารดูขAางบนบAางนะครับ อย@าดูแต@ขAางล@าง
ขAางบนก็ทําใหAบAานเมืองสวยงามไดAนะครับ ผมก็เห็นแต@ยังไม@อยากจะพูดครับ
เชิญท@านวิฑูรย หัสภาคย ครับ
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กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายวิ ฑูรย หั สภาคย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ครั บ ก็ อยากจะฝาก
สํานักการช@ าง หลั งจากเราเกิ ดเหตุ น้ํ าท@ วม ก็ จะเห็นปWญหาการสัญจรที่เกิ ด
ปWญหาเกือบทั่วทั้งเทศบาล โดยเฉพาะในเขต 4 เกิดปWญหาค@อนขAางที่จะมากนะ
ครับ ในเรื่องของถนนชํารุด ไม@ว@าจะเปNนลาดยาง ส@วนใหญ@จะเปNนลาดยาง ก็จะ
เปN น ตรอก ซอก ซอย ก็ จ ะเห็ น หลายพื้ น ที่ สิ่ ง ที่ ผ มอยากจะนํ า เรี ย น
ผ@านประธานสภาไปยังสํานักการช@าง ว@าในเรื่องของการซ@อมแซมถนนชํารุด
ผมเองผมอยากใหAสํานักการช@างไดAสํารวจเต็มพื้นที่ในเรื่องของถนนชํารุด เรามี
ช@างเขต ช@างผูAรับผิดชอบ ผมเชื่อเหลือเกินครับว@าเรายังพอมีเวลาที่จะใหAเรา
สามารถดําเนินการไดA ท@านสํารวจมาเถอะว@าถนนกะโรมมีสายไหน ซอยไหน
ถAาท@านรอใหAประธานชุมชนแจAง นั่นก็แสดงว@าเราไดAถูกรAองเรียนมาในเบื้องตAน
แลAวนะครับ การที่ใหAชาวบAานแจAง ใหAสมาชิกสภาแจAง นั่นคือสรุปว@าสิ่งที่เรา
ไม@รูA รอใหAชาวบAานบอกถึงจะรูA นี่คือสิ่งที่เราเห็นและก็เจอกันอยู@บ@อยๆ ถนนที่
ถู กซ@ อมแซมคื อถนนที่ ลงในโลกโซเชี ยล หมายถึ งว@ าเราตA องเดื อดรA อนและ
ถูกรAองเรียนก@อนใช@หรือไม@ครับ เพราะฉะนั้นที่ผมอยากเห็นคือใหAท@านสํารวจ
หลังจากที่ท@านสํ ารวจแลAวอยากใหAท@านทําปฏิทินทํางาน วันนี้เขตสี่ ผมเชื่ อ
เหลือเกินครับว@าเรามีสี่เขต ผมเชื่อว@าวันนี้ท@านทํางาน แต@ท@านทํางานกันแบบ
ขAามเขตกันอยู@ วันนี้กระโดดกันไปมา วันนี้ขอเพียวๆ มาเลยเขต 1 ขอเพียวๆ
มาเลยใหAแลAวเสร็จ วันนี้เขตหนึ่ง ทําปฏิทินมาเลยครับ เขตสี่รอไดAครับ แต@ถAารูA
ว@าเรารอแลAวมีความหวัง แลAวจะมาวันไหน สมมุติว@าถึงวันที่เราทํางาน วันไหน
ฝนตกก็ไม@เปNนไรครับ ก็ถือว@าเปNนอุปสรรคเรื่องของธรรมชาติ ก็ขอขยับไปเลื่อน
ออกไป แลA วก็ ขอใหA เปN นปฏิ ทิ นครั บ และในเรื่ องของปฏิ ทิ นการซ@ อมบํ ารุ ง
ผมอยากจะใหA ติ ดไวA ที่หA องสมาชิ กเทศบาล หลายท@ านมาแลAวจะไดA รูAว@ างาน
เกิ ดขึ้ นที่ เขตสี่ ในซอยทวดทอง 1 หรื อซอยทวดทอง 2 มี การซ@อมหิ นคลุ ก
ถมหลุมบ@อหรือจะลาดยาง หรืออะไรก็แลAวแต@ครับ แลAวสิ่งที่อยากจะเรียนอีก
เรื่ องหนึ่ง วั นนี้ เราขุ ดท@ อประปาทั้งเมื อง ทั้ งเทศบาล เพราะฉะนั้ นเศษวั สดุ
ที่เห็นอยู@นะครับ เราเอาขึ้นมาแลAวเนี่ยครับ เขAาซอยเถอะครับ เขAาซอยใหAกับ
พี่นAองประชาชนที่มีความจําเปNนตAองใชA ลองสํารวจดู ถAาท@านมีขAอมูลอยู@ในมือ
นะครับว@าซอยไหนที่มีความจําเปNนตAองใชAเศษวัสดุ เพราะฉะนั้นอยู@ใกลAตรงไหน
เอาตรงนั้ นก@ อนเลยนะครั บ เราประหยั ดเวลา ประหยั ดในเรื่ องของวั สดุ
เพราะฉะนั้นถAาเราเอาไปกองไวAสิ่งที่ผมเปNนห@วงที่สุดคือ
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ท@าน ส.ท.ที่ขุดขึ้นมาเกี่ยวกับ สตง.หรือไม@นั่นมันของหลวงใช@
หรือไม@ ตAองขออนุญาตก@อน
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ก็ลองหารือดูนะครับ แต@ผมแนะนําว@า อยากใหAวัสดุนั้นกลับไปอยู@ใน
พื้นที่ ผมไม@อยากจะพูดไปไกลกว@านี้ แต@หมายถึงว@าสิ่งที่เราเห็นอยู@วันนี้นะครับ
หลายครั้งเศษวัสดุที่เรามากองไวAที่สํานักการช@าง หรือกองไวAที่ทุ@งท@าลาด มีงาน
ศพเราก็เอากันไปช@วย หAารถสิบรถเราก็เอากันไปช@วย เอาไปใชAกันอยู@ ในวันนี้
มันจะอยู@กันครบหรือไม@ อันนี้สํานักการช@างช@วยติดตามใหAผมหน@อย อยากจะ
เห็นจริงเรื่องของการสํารวจเต็มพื้นที่ นะครับ วันนี้ผมว@างานเราไม@เยอะนะครับ
ถAาดูแลAวงานหลักๆ ของเทศบาลไม@เยอะนะครับ วันนี้ที่เราตAองสํารวจกัน ก็คง
ตA องฝาก ส@ วนใหญ@ งานที่ ไดA งานที่ เกิ นส@ วนใหญ@ คื อ ส.ท. หนึ่ งรูA จั กส@ วนตั ว
สองตามทุกวัน จี้ทุกวัน ผมก็เกรงใจนะครับตามทุกครั้ง ก็ไดAรับความร@วมมือ
เปNนอย@างดีนะครับ ไม@ว@าจะเปNนช@างภั กดี หรือนAองๆ สํานักการช@าง แต@ตาม
ทุกครั้ง ที่ ตAองทําทําไมตAองใหA ส.ท. ตาม มันเปNนภาระหนAาที่อยู@แลAวตAองทํ า
ทํ า ไมตA อ งตาม ไม@ จํ า เปN น ตA อ งใหA ช าวบA า นรA อ งหรื อ ใหA ส.ท.รA อ งนะครั บ
ขอนําเสนอไวAเพียงเท@านี้นะครับ ฝากท@านประธานถึงสํานักการช@างดAวยครับ
ขอบคุณครับ
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ขอบคุณท@าน ส.ท. ครับ ท@านจิตราครับ ถนนชลประทานสามขวา
เปNนขนมครกเลย ผมปWiนจักรยาน หลบหลุมไม@พAนเลย ผมปWiนจักรยาน ฝากดAวย
นะครับ ทําใหม@สักที คอนกรีตไปเลย เชิญท@านสุภัค รัตนพฤกษขจร
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เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุภัค รัตนพฤกษขจร
สมาชิ กสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ วั นนี้ขอ
รบกวนเวลาที่ประชุมสภาแห@งนี้ประมาณสามสี่ประเด็นครับ
ประเด็นแรก เมื่อช@วงปOใหม@ เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาล เกิดมา
หลายปOแลAวครับ บังเอิญว@าในช@วงปOใหม@เกิดปWญหาน้ําท@วมถนน สิ่งหนึ่งครับ
เท@าที่ผมสังเกตจากการตระเวนดูรอบๆ พื้นที่นะครับ ตะแกรงเหล็กครับ
ท@านประธาน ตะแกรงเหล็กดักขยะปากท@อระบาย ไม@ทราบมันหายไปไหน
ครั บ ท@ า นประธานครั บ สั งเกตง@ า ยๆ ครั บ ท@ า นประธานบริ เ วณถนนสาย
พัฒนาการคูขวางหนAาโรบินสันไล@มาถึงตรงประตูลอดนะครับ ตรงนั้นไม@มี
เหล็กกั้นขยะนะครับ ผมเคยสอบถามนะครับ สอบถามเจAาหนAาที่บางคน
เขาบอกว@าตะแกรงเหล็ก คือปWญหา ปWญหาของขยะไปอุดที่บริเวณปากท@อ
ทําใหAน้ําท@วมบนถนน ผมคิดว@าเปNนเทศบาลแห@งเดียวในประเทศไทยนะครับ
ที่ คิด อย@ า งนั้ น ตะแกรงเหล็ ก มั น เปN น สากลนะครั บ ที่ ส รA า งขึ้ น เพื่ อเปN น ที่
ดักขยะ ไม@ใหAลงท@อระบายน้ํา แต@ของเราคิดผิดนะครับ เอาเหล็กออกจาก
ท@อระบายน้ํา ขยะมันก็ไปอุดในท@อเกิดอุดตัน น้ําระบายไม@ไดA น้ําก็เลยท@วม
นั่นถือว@าเปNนความขี้เกียจของพนักงานหรือไม@ ขยะไปอุดท@อ น้ําไม@ระบาย
เกิดปWญหาน้ําท@วม ชาวบAานด@า แลAวทําไมคุณไม@มาเก็บขยะที่ปากท@อละครับ
ผมฝากเปN น ขA อ คิ ด นะครั บ ผมไม@ คิด ว@ า มั น เปN น การทํ า ลาย หรื อเปN น การ
เสื่อมสภาพไปตามอายุ ผมไปที่ไหนๆ ก็มีต ะแกรงเหล็กครับ ผมไปเจอที่
ตลาดกิ มยงเมื่อสิ บวั น ที่แลA วนะครั บ เขาทํ า ตะแกรงเหล็ กเปN นสแตนเลส
นะครับ มาปcด หลังจากที่เ หล็ กของเดิมมัน ชํา รุด ทําไมเขาคิดไดA ล@ะครั บ

๑๘
ขอภัยที่เอ@ยนามนะครับ งานตรงนั้นคือท@านดิเรกฤทธิ์ ท@านทําสแตนเลสปcด
แต@ของนครเอาออกครับ ก็ฝากเปNนขAอหนึ่งนะครับ
อีกประเด็นหนึ่ง รายงานการติดตามผลครั้งที่แลAว เมื่อวันที่ 28
พฤศจิ ก ายน 2560 ประเด็ น ที่ ผ มไดA ตั้ ง ไวA ก็ คื อ ปW จ จุ บั น สํ า นั ก งาน
ชลประทานไดAติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณซอยทักษิณา 2 อันนี้ผมขอแกAไข
นะครับ เทศบาลไม@ไดAไปตั้งเครื่องสูบน้ําตรงซอยทักษิณา 2 เทศบาลไปตั้ง
ตรงบริเวณเชิงสะพานตรงวัดท@าโพธิ์ ที่ผมขอไปคือ ขอเครื่องสูบน้ําในซอย
ทักษิณา 2 นะครับ อันนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันนะครับ ก็ขอเรียน
ฝากว@าตรงซอยทักษิณา 2 มันเปNนจุดที่ลุ@มต่ําที่สุด ขอความกรุณาตรงนี้นะ
ครับ ไดAสํารวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณนั้น ฝนตกมาหน@อยเดียวน้ํา
ก็ท@วมแลAวครับ ขอเรียนฝากดAวยนะครับ
อีกประเด็นหนึ่งนะครับ อันนี้เรื่องใหญ@ เกี่ยวกับสํานักการประปา
ทุกท@านคงจะทราบดีนะครับ ว@าทางจังหวัดไดAใหAความกรุณาจัดหางบประมาณ
มาเพื่อปรั บปรุ งระบบน้ํ าประปา โดยการสรA างทําท@ อเมนประปาภายในเขต
เทศบาล เปNนระยะทาง 54 กิโลเมตร และถังน้ําใสที่โรงกรองทวดทอง สองพัน
ลูกบาศกเมตร นะครับ ท@านประธานครับ 54 กิโลเมตรนะครับ หลับตาคิดก็
เกื อบจะทุ กถนน ทุ กซอยในเขตเทศบาลนะครั บ เมื่ อวานผมไดA มี โอกาสไป
สังสรรคกับเพื่อนบริเวณหนAาบAานท@านประธานนะครับ ก็ไดAเห็นรอยขุดแนว
ฝW งท@ อ ก็ เลยขั บรถตระเวนดู นะครั บ สอบถามชาวบA านบอกว@ า บริ เวณนี้
ไดAทํามา 2 อาทิตยแลAว ขุดเสร็จแลAว วางท@อเสร็จแลAว เอาทรายมากลบไวA เปNน
เนินนะครับ หนA าแลAงฝุGนก็ ขึ้นนะครับ ฝนตกฝุGนไม@ขึ้นแต@น้ํามันชะลAางทราย
ลงไปในท@อระบายน้ําครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านสุภัคครับ ผมปWiนจักรยานทุกวัน เขากลบนะครับ เขาไถใหA
อย@างฝนตกดินมันยุบ ชาวบAานเขาพูดเกินกว@าเหตุ ผมผ@านทุกวันผมเห็นแลAว
ครับ ท@านเลขาเขาเกลี่ยใหAใช@หรือไม@ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ%ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

ท@านประธานท@านฟWงผมก@อนครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านก็ฟWงผมบAางนะครับผมอยู@ในพื้นที่

นายสุภัค รัตนพฤกษ%ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

ใหAผมพูดใหAจบก@อนครับท@านประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านไปเห็นท@านก็ฟWงแต@ประชาชน

๑๙
นายสุภัค รัตนพฤกษ%ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมเห็นกับตาตัวเองครับ ผมไม@ไดAไปฟWงคนอื่น ผมมีรูปถ@ายครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ก็ใช@ครับท@านจะเห็นกับอะไรถAาท@านไม@เห็นกับตา คนเรามันเห็นกับ
ตานะครับท@าน ผมชี้แจงว@าผมก็เห็น เขาก็พยายามใหAเร็วที่สุด แต@ช@วงนี้ฝนตก
มากเหลื อเกิ น ดิ นมั นยุ บ ทรายมั น ยุ บ นะครั บ เราตA องเห็ นใจคนทํ า บA า ง
เพราะว@ามันเนรมิตไม@ไดAหรอกครับ ผมเองก็ไม@ไดAเขAาขAางใคร ผูAรับเหมาชุดนี้
ก็ ไม@ ไดA รูA จั ก ก็ เร็ วดี เร็ วดี นะครั บ ท@ านอย@ าฟW งประชาชนมากเกิ นไปเพราะ
ประชาชนบางครั้งมีแต@ด@าอย@างเดียวมันก็เยอะ ด@าอย@างเดียว ผมนี้เปNน ส.ท.
ที่เถียงประชาชนเด็ดขาด ถAาคุณพูดไม@จริงผมเถียง เพราะผมรูAว@างานมันเหนื่อย
งานมันหนั ก งานมันไม@ใช@ธรรมดานะครั บ ท@ านฟWงผมบA างว@าการที่ฝW งท@ อนั้ น
ทําไมเราไม@คAาน เราไม@เอาเสียล@ะ เราก็ทนอยู@กับน้ําที่เปNนสนิม ผมนี้เคยว@าใน
เฟสพรรคพวกผม ว@ าบA านคนอื่ นสามหมื่ นหลั ง บA านตั วเองหลั งเดี ยว ทํ าไม
สองหมื่นสองพันเกAารAอยเกAาสิบเกAาหลังเขาไม@บ@น ผมเห็นใจเจAาหนAาที่ ไม@ใช@
เปNนการเอาใจใครนะครับ คนเรามันตAองใหAความเปNนธรรมกับคนทํางานครับ
เพราะว@ามันทํ าไม@ไดAหรอกครั บ เอาตามท@านว@ าต@ อผมก็เห็นผมก็ อยู@ บนถนน
ทุกวันทั้งเชAา ทั้งเย็น เราไม@ทนบAางละครับ น้ําเปNนสนิม ผมไม@ไดAเอาใจใคร ผม
ก็เห็น เชิญครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ%ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

ท@านประธานที่เคารพครับ ถAาเปNนสํานักการช@าง สํานักการประปา
ของเทศบาลดําเนินการเอง การขุดซ@อมท@อเขาใชAหินคลุกไปปcดนะครับ แต@อัน
นี้ ที่ผมพูดอยู@นี้ เขาใชAทรายกลบแลAวเปNนเนินอยู@ บางจุดทรายมันอ@อน พอฝน
ตกน้ํามันชะทรายลงไปในท@อระบาย แลAวเมื่อคืนผมไปนั่งอยู@เอง ผมมีหลักฐาน
ชัดเจนครับท@านประธานครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอทราบจากสํานักการช@างนะครับ ว@าเขาใชAหินคลุกกลบหรือ
ครับ หรือเปNนงานของเขา ผอ.จิตรา ช@วยชี้แจงดAวยครับ มันตAองใชAหินคลุกกลบ
หรือครับท@อประปา เชิญครับ

นางจิตรา มะโนสงค%
รก.ผู)อํานวยการสํานักการช2าง

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา และผูAเขAาร@วมประชุม
สภาเทศบาลทุกท@าน ดิฉันนางจิตรา มะโนสงค รักษาราชการแทนผูAอํานวยการ
สํานักการช@าง ประเด็นนี้ตAองดูที่แบบนะคะ พอดีว@าไม@ไดAเปNนกรรมการร@วม
ไม@ไดAเปNนช@างควบคุมงานค@ะ เพราะฉะนั้นจะพูดในลักษณะว@าตAองใชAอะไรไม@ไดA
ตAองเอาแบบมาดูว@าลักษณะของหนAางานเปNนอย@างไรค@ะ ขอบคุณมากค@ะ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล
นางจิตรา มะโนสงค%
รก.ผู)อํานวยการสํานักการช2าง

เดี๋ยวครับ ผอ.จิตรา แบบนี้อยู@ที่จังหวัดหรือครับ ที่เราไม@มีเลยหรือ
ครับ
เปNนของหน@วยงานประปา ตAองคุณมนตชัย ค@ะ

๒๐
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท@านมนตชัย หน@อยครับ ท@านพอจะรูAหรือไม@ครับ หรือว@าเรา
ไม@มีอํานาจจะไปว@าผูAรับเหมาเลยหรือครับ ที่เรานะ ผมก็ไม@รูAสัญญาจัดซื้อจัด
จAางเปNนอย@างไร ตAองถมกับอะไร ก็ไม@ทราบเหมือนกัน เพียงแต@เห็นท@อใหญ@ๆ
เท@านั้นเอง ยังแซวมนตชัยเล@นเลยว@าท@อใหญ@แลAวจะเอาน้ําที่ไหนใส@ ตAองใหAไป
ถามผูAว@าหรือไม@ครับ ผูAว@าเปNนคนจัดจAาง เชิญท@านสุภัค ครับ

นายสุภัค รัตนพฤกษ%ขจร
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตต@อนะครับท@านประธานครับ จริงๆ ตรงนี้เปNนเรื่องของ
คณะกรรมการร@าง TOR ผมคิดว@าจนบัดนี้พวกเราเองก็ยังไม@มีใครเห็น ว@าใน
ระบบตรงนั้นจะทําอย@างไร ที่ปWญหาก็คือที่ระยะเวลาในการฝWงกลบ นะครั บ
ตรงนั้นสองอาทิตยแลAว บางบAานที่เขาขายอาหารเขาเดือดรAอนนะครับ ที่ผม
กํ าลั งจะพู ดตรงนี้ ก็ คื อ เขาเอาทรายมาเปN นวั สดุ ในการกลบฝW ง ซึ่ งมั นผิ ด
หลั กการ เทศบาลนครของเราใชA หิ นคลุ กนะครั บ ก็ ขอเรี ยนชี้ แจงตรงนี้ ว@ า
เปNนไปไดAหรือไม@ ใหAเขาเปลี่ ยนวัสดุ ตรงนั้น ที่ผมทักตรงนี้นะครับ อีกหน@อย
บริ ษั ทนี้ จ ะเขA าไปขุ ดในเขต 3 ซึ่ งเปN นเขตเศรษฐกิ จ หากปล@ อยตรงนี้ ไวA
ปล@ อยอย@ างนี้ ไวA ความเดื อดรA อนจะเกิ ดขึ้ น ในเขตเศรษฐกิ จที่ ว@ ามี ชุ มชน
หนาแน@นนะครับ ก็ขอเรียนไวAแค@นี้นะครับ ผมทัก ติงไวAแค@นี้นะครับ ไม@ไดA
ตําหนิ เทศบาล หรือตําหนิ ใคร แลA วก็ ไม@ไดAฟWงชาวบAานดA วย ไปเห็นมากับตา
ตัวเองนะครับ ก็ขอเรียนฝากตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@านเห็นกับตาแลAวผมเห็นกับอะไร ผมก็เห็นกับตานะ
ผมก็มองกับตาเหมือนกันนะครับ ท@านปลัดท@านช@ วยรับเรื่องไวAดAวยนะครั บ
ว@าตอนนี้เขาใชAทราย ฝนมันตก แต@เรื่องการเกรดนี้ผมรับรองว@าเขาเกรดใหA
แน@นอนครับ ผมเห็นเขารีบเกรดดAวย โดยเฉพาะหนAาปากซอยต@างๆ เขาทํา
แน@นอน ผมแนะนําท@านอย@างหนึ่งนะครับว@าถAาเราฟWงชาวบAานทั้งลAานคน
เหนื่อยตายเลย ท@านตAองฟWงส@วนรวมดAวย ผมเปNนคนที่อยู@มานานนะครับ ผม
จะไม@แครปากชาวบAานเลย อะไรถูกก็คือถูก อะไรผิดผมก็จะเถียงทันที แลAว
ถAาผมเปNนนายกนะครับผมกวาดเรียบแลAวฟุตบาท คะแนนคนเดินมากกว@า
คะแนนแม@คAา ผมบอกใหAไม@น@ากลัวเลย แม@คAาหลังวิกดาวไม@รูAมาจากไหน
กลัวไปไดAกับคะแนนไม@ดี คะแนนแบบนั้น คนเดินซินั่นแหละคะแนนเยอะ
เลยที่เขาจะใส@หรือไม@ใส@ใส@พวกเรานะ ผมเห็นแลAวครับท@อประปานี้ เราเคย
อยากไดAสมัยที่เราชนะการเลือกตั้ง แต@เราก็ไม@ทํา ขึ้นปLายทุกเขต ทุกซอย
ผมยังแปลกใจทําไมไม@ทํา เขตสี่มีทุกซอยจะเปลี่ยนท@อ ผ@านไปหกปOกว@าไดA
เงิ น มาจากส@ ว นกลางโดยไม@ ตA องจ@ า ย เพราะว@ า การประปาอยู@ ใ นสภาวะ
ลAมละลาย ขอเงินเขาก็ไม@ไดA ขัดต@อระเบียบ ผูAว@าจําเริญไดAมาก็เยอะนะครับ
แต@ ว@ า ปW ญ หาว@ า จะสรA า งบAา นมั น ก็ ตA องสกปรกก@ อนนะครั บ อยู@ ๆ ไม@ มีใคร
เนรมิตไดA ผมเถียงกับเขาเมื่อวานว@าชAา ผมบอกว@าคุณสรAางบAานตั้งปOทําไม
คุณทนไดA ท@อประปาพึ่งวางไม@กี่วันเองทนหน@อยซิครับจะเอาน้ําใส พอน้ําไม@
ใสคุ ณ ก็ ด@ า อี ก ผมไม@ ก ลั ว สอบตกเลยกั บ ชาวบA า น ไม@ เ ลื อ กก็ อ ย@ า เลื อ ก
ไม@เลือกผมก็กลับไปอยู@บAาน ธรรมดาของผม เลือกก็ไดAด@ากันไดAใชAกัน ถAาไม@
เลื อ กผมก็ เ ปN น พี่ เ ณรเหมื อ นเดิ ม ไม@ ไ ดA ต กต่ํ า อะไรเลย เพราะฉะนั้ น

๒๑
ในบางครั้งถAาเราตื่นเกินเหตุ นอนไม@หลับหรอกครับ ใครมีอะไรอีกหรือไม@
ถAาไม@มีผมจะพูดนะครับผมไดAรับขAอมูลมาจากดับเพลิงว@าเงินหAาแสนบาท
ที่เหลือจากจิมมี่ใหAนั้น ท@านเก็บไวAเพื่ออะไร มีคนฝากถามผม เพราะจ@ายไป
หAาแสนใช@หรือไม@ครับ หAาแสนนี้เก็บไวAเพื่ออะไร อยู@ที่ใคร มีคนฝากถาม
ผมค@อยกระซิบถามท@านปลัดดู เงินนะครับใครๆก็อยากไดA เพราะฉะนั้นเปNน
เงิ น ที่ เ ขามี ส@ ว น เราตA องบอกใหA เ ขาชั ด แจA งว@ า หายไปไหนหA า แสน เก็ บไวA
เพื่ออะไร ใครมีอะไรอีกหรือไม@ครับ เชิญท@านคํานวนครับ
นายคํานวน โสมนิล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายคํานวน โสมนิล
สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 2 ผมรบกวนเวลาอีกนิ ดครั บ ผมลื มไปขA อหนึ่ ง
ผมฝากท@ านประธานสภาไปยั งฝG ายบริ หาร ผมไม@ทราบว@ า กองไหนเปN น ผูA
ควบคุ ม เราเคยสรAา งน้ํ า พุใหญ@ หนA า เมื อง ผมยอมรั บว@ า สวยครั บ คนเขา
ถ@ายรูปลงโซเชียลกันมาก ผมอยากใหAเปcดทุกวันถAาฝนไม@ตก เพราะในสภา
เคยพูดแลAวครับว@าน้ําไม@ไดAเปลืองน้ํามันเวียน เชื่อครับผมเชื่อว@ามันเวียน
ฝากช@วยเปcดทุกวัน ใหAเปNนแลนดมารกสวยๆ นะครับ ถAาไม@ยุ@งยากจนเกินไป
ผมฝากนะครับ ท@านประธานไปยังรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ถึงคนที่
ดูแลรักษาน้ําพุนี้ช@วยดูแลเปcดน้ําพุใหAมีความสวยงาม ใหAคุAมกับราคา และภาษี
ของพี่นAองประชาชน ขอบคุณมากครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ผมไปเดินหนAาเมืองเมื่อสองวันก@อนผมเห็นเปcดนะครับตอนเย็น
เปc ดอยู@ เปc ดนะครั บเปc ดจริ งๆ ผมไปเดิ นมาจริ งๆ ผมก็ เบื่ อๆเดิ นเขตสี่ แลA ว
ถนนมันมีทรายมีฝุGนเยอะผมก็มาเดินหนAาเมืองบAาง มาเดินคุยกับประชาชนบAาง
ก็เปcดนะครับ เปcดทุกวันนะครับท@านนายก ค@าไฟไม@กี่บาทนะครับ ตอนนี้เขาชม
นะครับ สว@างมาก คนเดินสองทุ@ม สามทุ@มก็ยังเดิน เพราะว@าท@าลาดเราปcดเร็ว
สวนหลวง ร. 9 ก็ปcดเร็ว หนAาเมืองเหมาะที่สุด คนเดินเยอะนะครับ สามทุ@ม
แลA วก็ ยั งมี คนเดิ น ผมไปเดิ นสว@ างมาก ของกินเยอะดAวย ท@ านประสิ ทธิ์มาดู
เหมาะมากครับ ฝากท@านรักษาการนายกเทศมนตรีดAวย ผมอยากใหAท@านแบ@ง
เลนคนเดิน กับคนวิ่ง คนเดินชAา คนวิ่งเร็วมันจะสะดุดกัน ตีเสAนเลยคนเดิน
ฝWiงซAาย คนวิ่งฝWiงขวา แค@นั้นเอง รอบหนึ่งก็พอเหมาะเจ็ดรAอยกว@าเมตร ผมเดิน
สามรอบ หAารอบพอเหมาะ เหงื่อออกนิดๆ เพราะว@าเดี๋ยวนี้ไม@แข็งแรงจะใส@
โรลเลอรเบลดก็กลัวจะลAม คนเยอะครับ สมาชิกท@านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม@
เชิญท@านวิฑูรย หัสภาคย ครับ

นายวิฑูรย% หัสภาคย%
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิฑูรย หัสภาคย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 อีกเรื่องหนึ่งที่อยากนําเรียนฝGายบริหารครับ วันนี้
เรามีศูนยปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สี่แยกเบญจม ล@าสุดก็มีโอกาส
ไดAขอความร@วมมือจากสํานักการช@าง ในเรื่องของการปรับพื้นที่ดAานหลัง
เพื่อใหAมีที่จอดรถ ตรงนั้นเรามีขาวแดงเกือบถึงนะครับ สุดทAายเราไม@มีที่
จอดรถ ตัวอาคารค@อนขAางจะชิดฟุตบาทไป ก็เลยไปปรับขAางหลังเพื่อใหAเปNน
ที่ จ อดรถ สิ่ ง ที่ อ ยากจะเห็ น และควรจะมี ใ นสถานที่ ร าชการเกิ ด ขึ้ น

๒๒
โดยเฉพาะสี่แยกเบญจม เปNนประตูเมือง วันนี้เรายังขาดเสาธง เสาธงเราควรที่
จะตAองมี อย@างนAอยๆ เชAามามีการยืนหนAาเสาธง และสิ่งที่เราขาดหายไปใน
เขตเทศบาลคือเราไม@ค@อยจะไดAยินเพลงชาติ เวลาแปดนาฬิกา หรือหกโมงเย็น
โดยเฉพาะบริเวณหนAาเมืองมีผูAคนจํานวนมากมาออกกําลังกาย ฝากนะครับ
ว@าที่นั่นเวลาหกโมงเย็นไม@ไดAยินเสียงเพลงชาติ นี่คือสิ่งที่เราควรจะตระหนัก
นะครับ ว@าในหลายพื้นที่ของส@วนราชการ เราไม@ค@อยไดAยืนตอนแปดโมงเชAา
และหกโมงเย็นก็ นํา เรี ยนฝากท@า นประธานไปถึงฝGา ยบริหารดA วยนะครั บ
ในเรื่องนี้ ก็เปNนสองเรื่องครับที่อยากจะฝากครับ ขอบคุณครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ดีนะครับเรื่องนี้ เรื่องเคารพธงชาติ ทําเสาใหญ@ไปเลยครับ
ทํ า เสาใหญ@ ๆ เลยหนA า เมื อง คนไทยเดี๋ ยวนี้ ไม@ ค@ อยรั กชาติ น ะครั บ รั กแต@
ผูAบังคับบัญชา แปลกนะ หรือว@าชาติไม@ค@อยใหAอะไร ผบ.ใหAเยอะ ขาดความรัก
ชาติ ประเทศชาติก็จะไม@เจริญ เชื่อผมเถอะ ผมตอนเด็กๆตAองยืนเคารพธงชาติ
ใครมาหลั งเคารพธงชาติ แลA ว โดนทํ าโทษแน@ นอน สมั ยก@ อน ผมดู ทีวี เวลา
อเมริกาเขาแข@งอเมริกันฟุตบอลยืนทั้งสนามเลย มือขวาตบหนAาอก เพราะอะไร
เพราะเขารั ก ชาติ พวกเรานี้ แปลกอยู@ ใ นรถยั ง พอใหA อ ภั ย เพลงชาติ ดั ง
เดินเฉยเลย แปลกมาก ผมว@าพม@าครับ นครเราพม@าเยอะนะครับ เขมรก็เยอะ
ท@ านพงศสิ นธุ ท@ านดู นะครั บ หนA าจะทํ าเสาธง ใหญ@ ๆ เลย หนA าเมื องมั นดี
ประตู เขA าเมื องสี ลอกหมดแลA วนะครั บ ส.ท.วิ ฑู รยเห็ นใช@ หรื อไม@ ครั บ ท@ าน
ประสิ ท ธิ์ เ ห็ น ใช@ ห รื อ ไม@ จะสรA า งใหม@ หรื อ สาดสี ใ หม@ ผ มยั ง ไม@ ท ราบ
แต@ไม@สวยเลย โทรมมากมันหลายปOแลAว ช@วยกันดูหน@อยนะครับ เปNนหนAาตา
ของเทศบาลนคร เดี๋ ยวเพื่ อนจะเปลี่ ยนเปN น อบต.นครเสี ย เชิ ญประยู ร
จิระพิบูลยพันธ ครับ

นายประยูร จิระพิบูลย%พันธ%
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประยูร จิระพิบูลพันธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ผมตAองขอขอบคุณสํานักการช@าง และปลัดเทศบาล
ไดAออกแบบและตั้งงบประมาณ ในซอยห@อหมก และบริเวณหลังวัดท@าโพธิ์
ซึ่งไดAผ@านคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อประมาณ สักอาทิตย
หนึ่ง โดยมีท@านรองไสวนั่งเปNนประธาน และผมก็เปNนกรรมการแผนพัฒนา
ดA ว ย ขA า ราชการไม@ ไ ดA ป รึ ก ษาผมคนเดี ย วนะครั บ แต@ ที่ รูA เ พราะเปN น
คณะกรรมการแผน ก็รูAมานานแลAวนะครับว@าทางท@านปลัดกับสํานักการช@าง
ไดAเขAาไปสํารวจ ผมก็เห็นชอบและก็เห็นดAวย และก็อยากฝากท@านปลัด และ
ผูA รั บ ผิ ด ชอบ ไดA นํ า เสนอโครงการเพื่ อ เขA า สภาเพื่ อ อนุ มั ติ ง บประมาณ
อย@างเร@งด@วน เพราะว@าในพื้นที่ที่กล@าวมาทั้งสองแห@ง ช@วงนี้ฝนตกไม@ตาม
ฤดูกาลตกทุกครั้งท@วมทุกครั้ง ซึ่งในซอยห@อหมกไดAตั้งงบประมาณไวAสี่ลAานหAา
ในการก@อสรAางสถานีสูบน้ํา และที่หลังท@าโพธิ์ใชAงบประมาณ ประมาณลAานหAา
นะครับ เปNนเครื่องสูบน้ําไฟฟLา เพราะใชAเครื่องสูบน้ําไม@ไดA มันจะเสียงดัง และ
ที่ผ@านมา ตอนน้ําท@วมเทศบาลจะเอาเครื่องไปตั้งมีครอบครัวหนึ่งเขาไม@ใหAวาง
นะครั บ เลยเอามาไวA ที่ เชิ งสะพานวั ดท@ าโพธิ์ แต@ ขณะนี้ สํ านั กการช@ างไดA
ออกแบบโดยการใชAเครื่องสูบน้ําไฟฟLา อยากฝากท@านปลัดเร@งดําเนินการนําเขAา

๒๓
สภาเพื่อนําเขAาสภาเพื่อขออนุมัติเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจAางอย@างเร@งด@วนนะ
ครับ เพื่อที่นAองในเขต 3 ที่ประสบปWญหาน้ําท@วมทุกครั้ง เมื่อฝนตกขึ้นมา
ขอบคุณผูAบริหารที่เห็นถึงความสําคัญ ในเรื่องของน้ําท@วมนะครับ ซึ่งหนAาท@า
โพธิ์สถานีสูบน้ําที่ซอยสี่ ซอยหAาเปNนที่ยอมรับ และเปNนที่กล@าวขานว@าครั้งนี้
ท@าโพธิ์น้ําไม@ท@วมเพราะมีสถานีสูบน้ํา เพราะฉะนั้นผมขอฝากฝGายบริหารและ
ท@านปลัดนําเขAาสู@สภาเพื่อพิจารณาโดยเร@งด@วนนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ทําไมท@านไม@ขอบคุณ ส.ท.ที่นั่งอยู@ดAวยละครับ ถAาไม@มีพวกนี้ไม@ไดA
นะครั บ คุ ณจํ าไวAที่นั่ งอยู@นี่ คือคนที่ยกมื อใหA ขอเท@าไหร@ ถAาพวกนี้ ไม@ ใหA ก็อด
เขAาใจหรือไม@ว@าพวกเราสําคัญ พวกเราดูแลเงินของชาวบAานอยู@ ผมว@าดีนะมี
ส.ท. ถAาไม@มี ส.ท. ผมว@ายิ่งกว@านี้ พูดกันบAางดึงกันไวAบAาง บAานเมืองมันก็จะ
ไดAไปในแนวทางที่ถูกธรรมนองคลองธรรม ผมชอบสภาแบบนี้นะครับ ไม@
ชอบสภาแบบขุนพลอยพยัก พยักหนAาแลAวยก พยักหนAาตAองยก เขาเรียก
สภาตรายางใช@หรือไม@ครับ ประทับตรามาจากบAานแลAว ผมเคยอยู@ร@วมสมัย
กั บ ท@ า นธํ า รงค กั บ ท@ า นคํ า รพ ท@ า นขจรเกี ย รติ ผมไม@ ใ ช@ ส ภาตรายาง
ตลอดเวลา ผมไม@ ช อบ สมาชิ ก สภาเทศบาลย@ อ มดํ า รงไวA ซึ่ ง อิ ส ระ
ทางความคิด ใครจะมาชักจูงไม@ไดA นั่นคือดํารงไวAซึ่งเกียรติยศของสมาชิก
สภาเทศบาลครับเราสมควรใส@เครื่องแบบ สมควรไดAเครื่องราชฯ ไม@ไดAแสดง
ความยินดีกับพวกเราเลยนะครับไดAเครื่องราชย พวกท@านนั่งอยู@เกินสมัย
หนึ่งแลAว ขAามมาเกือบสองสมัยแลAว ผมเคยนั่ง สมัยก@อน หAาปO เดี๋ยวนี้หกปO
กว@ าทํ า ลายสถิ ติ สมั ย ก@อนวาระหAา ปO นี่นั่ งมาจะเจ็ด ปOแลA วเหลื อเชื่ อเลย
จนคนที่จะลงมันเบื่อ เหนื่อยนั่งรอพวกเรา เมื่อไหร@จะเลิกสักที น@าสงสาร
ครับคนคอย เหมือนเรานั่งคอยเมียเมื่อไหร@จะแต@งตัวเสร็จจะสวยอะไรหนัก
หนา พูดในใจนะครับไม@กลAาพูดดังๆ เดี๋ยวเดือดรAอน มีใครจะพูดเรื่องอื่นๆ
หรือไม@ครับ ที่อยากใหAทางฝGายบริหารไดAรับรูA เชิญท@านพิชัย ลี้วรกุล ครับ

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูAทรงเกียรติ
ผมนายพิชัย ลี้วรกุล สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาล เขต 3 ครับ เรียนท@าน
ประธานสภา ไปยังฝGายบริหาร ผมอยากสอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะทั้งสี่
เขต ที่ มีปW ญ หาขยะตกคA าง อยากใหA ทางฝG า ยบริ หารไดA มาชี้ แจง การเก็ บ
เก็บอย@างไร เก็บวันเวAนวัน เก็บซอยเวAนสองซอย หรือสี่วันเก็บครั้ง การเก็บ
ขยะนี้มีปW ญหามาก ผมอยากทราบว@าทางคณะบริ หารภายใตA การนํา ของ
ท@าน รองพงศสินธุ เสนพงศ ว@ามีวิธีการบริหารจัดการอย@างไรครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท@านพงศสินธุ เสนพงศ เชิญหน@อยครับ

๒๔
นายพงศ%สินธุ% เสนพงศ%
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับท@านประธาน เรียนประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ ผมจะกล@าวเบื้องตAนและจะใหAทางผูAอํานวยการกอง
สาธารณสุขมาตอบในรายละเอียด การจัดเก็บมีสองส@วน ส@วนหนึ่งคือเทศบาล
จัดเก็บเองและอีกส@วนในเขตสี่เขตหAาจAางบริษัทดูแล ที่ท@านพูดว@าเก็บวันเวAน
วันซอยเวAนซอยไม@มีนะครับ เก็บทุกวัน ในส@วนของผูAรับเหมาผมก็ไดAตักเตือน
สอบถาม ผอ.กองสาธารณสุ ข ฯ ผมจะใหA ผูA อํ านวยการกองสาธารณสุ ขฯ
ตอบในรายละเอียดครับ เชิญท@านสมพร กาญจนโสภาค

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท@านสมพร กาญจนโสภาค ผูAอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
วันนั้นผมโทรหารองเลยครับเรื่องขยะ โทรหาปลัดดAวย หAาวันแลAวในซอยผม
เดือดรAอน บAานผมไม@เท@าไหร@ครับ แต@ชาวบAานเยอะ เขาด@าผม เชิญท@านสมพร

นายสมพร กาญจนโสภาค
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ และผูAเขAา
ร@ วมประชุ มทุ กท@ านครั บ ผมนายสมพร กาญจนโสภาค ผูA อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลAอม ขอตอบคําถามที่ท@าน ส.ท.ไดAสอบถามนะครับ คือ
การเก็บขนขยะของเทศบาลในตอนนี้แบ@งเปNนหAาเขต เขตหนึ่งเริ่มตั้งแต@หัวถนน
โดยในเขตหนึ่ง สอง สาม เทศบาลไดAดําเนินการเองโดยพนักงานจAาง ส@วนเขต
ที่สี่และเขตที่หAาทางเทศบาลไดAดําเนินการจAางบริษัทเอกชนในการดําเนินการ
ที่ผ@านมาการเก็บขนขยะเราก็ไดAทําการกวดขันอยู@ตลอดเวลา ไดAประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินก็ปรากฏว@าในเขตที่เทศบาลไดAดําเนินการเองก็มี
การรAองเรียน ผมเอาการรAองเรียนเปNนตัววัดในการประเมินผลงานนะครับ
ปรากฏว@าเขตหนึ่งถึงสามจะไม@มีการรAองเรียนมากมาย ส@วนในเขตที่สี่ เขตหAา
เทศบาลไดAดําเนินการโดยจัดจAางบริษัทเอกชน จะมีการรAองเรียนอยู@บAาง
และจะมีมากเมื่อมีการเปลี่ยนสัญญาในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งไดAมีการเปลี่ยน
สัญญา ไดAบริษัทใหม@ ชื่อบริษัทนครเอ็กซคลูซีฟ นะครับ ซึ่งเขาไดAผ@าน
วิธีการทางพัส ดุมา ชนะการประมูลมา และไดAทําสัญญากั บทางเทศบาล
สัญญาจะอยู@จนถึงเดือนกันยายน ในช@วงเปลี่ยนสัญญาเดือนแรกในเดือน
พฤศจิกายนก็ยังไม@มีปWญหาปWญหาพึ่งเกิดเมื่อเดือน มกราคม ตAนปOมกราคม
ผมเองไดA ป ระสานกั บ ผูA รั บ จA า ง ว@ า ทํ า ไมมั น เกิ ด ปW ญ หามากมาย ก็ ไ ดA รั บ
คําตอบว@าปWญหาคือหนึ่งปWญหาเรื่องเครื่องจักรกล ซึ่งชํารุดบAางในบางครั้ง
สองเรื่องคนงานที่เคยปฏิบัติหนAาที่อยู@เขาลาออกยกชุด นี้คือขAอมูลที่ไดAจาก
บริษัทนะครับ พอลาออกยกชุดก็จะเปNนปWญหาในการเก็บขน การเก็บขน
ของเรานั้นเก็บกลางคืนนะครับ แต@เมื่อเกิดปWญหา กลางคืนเก็บขยะไม@หมด
บางครั้งเขาก็มาเก็บกลางวัน และในบางซอยก็ทิ้งไวAสามสี่วัน เรื่องจริงที่
ไดAรับจากการรAองเรียนของประชาชน จึงไดAตักเตือนบริษัทไป และในช@วง
หลัง ช@วงประมาณครึ่งเดือนที่ผ@านมา รูAสึกว@างานก็เขAารูปเขAารอย บริษัทก็
ปรับตัวใชAรถเขตโน@นมาช@วยเขตนี้ ใชAคนงานมาช@วยกัน มีการรับคนงานเพิ่ม
ใหAเต็มตามสั ญญา เพราะในสัญญาเราก็ไดAระบุว@ารถมีกี่คัน คนมี กี่คนนะ
ครับ และเวลาการปฏิบัติงานกี่โมงถึงกี่โมง แต@พอเขามาเก็บกลางวันเราก็
อะลุ@มอล@วยบAางนะครับ และในกองสาธารณสุขฯ เราก็ตAองมีการบริหาร

๒๕
สัญญานะครับ ในกรณีที่มีความบกพร@อง เรามีสัญญาเขียนไวA บกพร@องกี่จุด
ตัดเงินกี่เปอรเซ็นในสัญญาเขียนไวAนะครับ เราจะดําเนินการตามสัญญา
และถAาหนักมากขึ้นไปเราก็ตAองตัดสัญญา ไดAหารือกับท@านปลัดไวAแลAวว@า
หากงานเกิดปWญหาเราจําเปNนจะตAองยกเลิก แต@ในขณะนี้งานเขAารูป เขAารอย
ถAาหนักเกินไปก็ตAองยกเลิกครับ นําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ ขอบคุณครับ
นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตท@านประธานครับ ผมขอต@อนะครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับท@านพิชัย เชิญ

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท@านสมพร ผมอยากทราบว@าในการคัดเลือกผูAรับจAาง เปNนฝGาย
พัสดุดําเนินการ ใช@หรือไม@ครับ

นายสมพร กาญจนโสภาค
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ครับ ทางผมทําบันทึกเสนอเรื่องไป ทางฝGายพัสดุก็ดําเนินการตาม
ระเบี ยบ ประกาศ มี คนเขA ามาประมู ลกั น เมื่ อประมู ลเสร็ จก็ เซ็ นสั ญญากั น
ทางผมไม@ไดAเปNนคนคัดเลือกบริษัทเองนะครับ
สรุปว@าฝGายพัสดุเปNนคนคัดเลือกถูกตAองหรือไม@ครับ ผมอยากถามฝGาย
พัสดุ ว@ามีหลักเกณฑตรงไหนที่เอาผูAรับเหมา มารับเหมาในชุดนี้นะครับ ผม
อยากจะสอบถามตรงนั้น ผมขออนุญาตท@านประธานสภาสอบถามท@านฝGาย
บริหารขอถามฝGายพัสดุดAวยครับ

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

มีหัวหนAาฝGายพัสดุมานั่งอยู@ดAวยหรือไม@ครับ เชิญท@านยงยุทธครับ
ท@านอยู@ปLองกันหรืออยู@พัสดุ ความสามารถมากนั่งหลายเกAาอี้ เชิญครับ

นายยงยุทธ เหล2าเจริญเกียรติ
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติ
เรื่องการเก็บขนขยะ เมื่อเรารับเรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลAอม เราก็
ดําเนิ นการเปc ดเรื่ องตาม TOR ที่ กองสาธารณสุขไดA ใหAมา คื อใชA ระบบ
e-bidding มี ก ารแต@ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แล ะ
คณะกรรมการตรวจรับ จะอยู@ในระเบียบ และประกาศ เมื่อถึงวันที่กําหนด
ผูAที่มีคุณสมบัติก็จะเขAามาเคาะราคา คนที่ไดAเสนอราคาต่ํา คือผูAที่ไดA

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท@านดูผมดีกว@านะครับ ไม@ตAองดูท@านภูริทัต

นายยงยุทธ เหล2าเจริญเกียรติ
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ผมไม@ไดAดูนะครับผมดูท@านอยู@นะครับ

๒๖
นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยงยุทธ เหล2าเจริญเกียรติ
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ดูผมนะครับ ดูผม
แลAวคุณนั่งอยู@ใกลAกันนะครับ ก็คือหลังจากที่ผูAเสนอราคาต่ําสุดก็มา
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ท@านยงยุทธท@านมองผมดีกว@านะครับ ท@านหันมาผมนั่งอยู@คนเดียว

นายยงยุทธ เหล2าเจริญเกียรติ
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ก็ดูคุณสมบัติ ผูAที่เสนอราคาต่ําสุดนะครับ ว@ามีคุณสมบัติครบถAวน
สมบูรณหรือไม@ เมื่อคณะกรรมการสรุปคุณสมบัติถูกตAองราคาต่ําสุด ก็เสนอ
เรียกใหAมาทําสัญญาจAาง และดําเนินการจAางครับ

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ท@านฝGายพัสดุท@านเสนอท@านทราบหรือไม@ว@าเขามี
ประสบการณหรือไม@ ท@านบอกว@าท@านมีคณะกรรมการมา ท@านเอาส@วนไหนมา
คัด ท@านเอาพวกพAองหรือว@าเอาอะไรมาคัดครับ

นายยงยุทธ เหล2าเจริญเกียรติ
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล
นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการเราคัดจากผูAที่เกี่ยวขAองนะครับ ผมจําไม@ไดAครับว@ามีใครบAาง

นายยงยุทธ เหล2าเจริญเกียรติ
รก.หัวหน)าสํานักปลัดเทศบาล

ผมจําไม@ไดAครับว@ามีใครบAาง แต@เปNนขAาราชการทั้งหมด มาตรวจสอบ
คุณสมบัติ

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมอยากทราบเพราะว@ามันเกิดปWญหาในชุมชน เกิดปWญหาในพื้นที่
ของผมและก็เขตสี่ เขตหAา คือมันทําใหAทุกคนนะครับเดือดรAอนหมด และผม
อยากใหAท@านคณะผูAบริหาร มีวัตถุประสงค มีเปLาหมาย หรือการนําคนนอกเขAา
มา หรือนําพวกพAองเขAามา ผมไม@ทราบว@าใคร แต@ว@าอยากใหAเลิกเสียเถอะครับ
ตรงนี้ ใหAคิดทําใหม@ อย@าเอาพวกพAองเขA ามา ผมทราบครับบางเรื่ องบางราว
คณะผูAบริหารรูAอยู@แลAวว@ามันผิดระเบียบ ไปคิดใหม@ทําใหม@นะครับ อย@าใหAผม
เล@นถึง สตง. นะครับ คิดใหม@ ทําใหม@นะครับ ฝGายบริหาร

นายยงยุทธ เหล2าเจริญเกียรติ
รก.หัวหน)าสํานักปลัด

คือเราดําเนินการตามระเบียบพัสดุทุกอย@างนะครับ ซึ่งไม@มีการที่ว@า
เอาคนนอกคนในเขAามา

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ถูกตAองครับท@าน แต@ท@านตAองเขAาใจว@าตอนนี้มันมีปWญหา ปWญหานี้
มันเรื้อรังและมันไม@สามารถแกAไดA

มีใครบAางครับ เช@น

๒๗
นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ท@าน ส.ท. ผมจะชี้แจงใหAท@านฟWง ผมพอรูA มันเปNนจุดอ@อนของ
ทางราชการ เสนอราคาต่ําตAองไดA ถAาไม@ไดAโดนแน@ ผูAว@าเล@นแน@ ที่ว@าท@านประมูล
หลอดไฟเหมือนกัน ท@านเอาของเยอรมันมาใชA ท@านสูAจีนแดงไม@ไดAหรอกเวลา
ประมูลกัน ถAาเขาผิดท@านรAองเรียนไปยังทางจังหวัดไดA รAองเรียนไดA

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ท@านประธานฟWงผมก@อนซิครับ ท@านประธานเปNนผูAชงเรื่องทุกเรื่องเลย
ผมเปNนคนสอบถามนะครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ครับที่บAานผมเองก็สี่หAาวันแลAวตอนนี้เรียบรAอยแลAว ครับก็ตาม
ที่ท@าน ผอ.สมพร ชี้แจง มันผิดแต@ถAาใหAเลิกมาเปNนของราชการเองทั้งหมด มันก็
ดี เพราะเราเปลี่ยนตอนสมัยท@านสมนึกนะครับ เมื่อก@อนใชAราชการหมดนะ ก็มี
ปWญหาอีก เด็กฝาก ขี้เกียจก็มี นี่แหละครับที่เปลี่ยนเปNนการจAางเหมาโดยเอกชน
ใช@หรือไม@ครับท@านนายก ท@านสมนึกอดีตท@านนายกท@านเลยเปลี่ยน เผื่อจะมี
คุณภาพเพราะราคาเปNนตัวกําหนด ผมอยู@ในวงการถึงผมจะไม@รับเหมา ท@าน
ครับนี่ผมเปcดโอกาสใหAเขาตอบแลAวนะครับ ที่จริงเขาไม@ตอบก็ไดAนะครับ เพราะ
อยู@ในวาระเรื่องอื่นๆ เขามีสิทธิ ควรจะเปNนญัตติหรือกระทูAนะครับ คราวหลัง
จะไดAอภิปรายกัน อันนี้ถือว@ากันเอง เราเดือดรAอนแน@นอน ตอนนี้ดีหรือยังครับ
ในซอยท@ าน วั นนั้ นมี คนโทรมาในซอยทั กษิ ณ ผมโทรหา ผอ.สมพรใหA ช@ วย
คAางอยู@หลายวันแลAว

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับขอบคุณท@านประธาน และฝากไปยังฝGายบริหารช@วยดูแลเรื่องนี้
อย@างจริงจัง

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล

ครับเลิกไดAก็เลิกเสียนะครับ แต@พวกท@านอย@าฝากเด็กนะครับ
สมัยหนAา เพราะเด็กมันขี้เกียจ ถAาขี้เกียจไล@ออกเลย ส.ท. ไม@ตAองฝากนะครับ
ครับเพื่อความกระจ@างแจAงนะครับ เขาจะไม@ตอบก็ไดA เรื่องอื่นๆ เราปรารภ
อย@างเดียวนะครับ

นายเคารพ อิสสระไพบูลย%
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ วงศ%พิศาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เชิญท@านประสิทธิ์ วงศพิศาล เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท@านประธานสภาที่เคารพ ท@านรักษาราชการ
นายกเทศมนตรี หัวหนAาส@วนราชการ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน กระผม
นายประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4
ผมใคร@ ขออนุ ญ าตท@ า นประธานสั กสองเรื่ อง เรื่ องแรกเกี่ ยวกั บ เรื่องขยะ
เมื่อสักครู@ ผมไม@ทราบว@าจะขัดกับระเบียบพัสดุหรือไม@ สมมุติว@าเรามีสัญญา
แนบทA า ยไปว@ า ถA า ท@า นไม@ สามารถเก็ บไดAทุกวัน เราจะปรับ วั นละเท@ าไหร@
แลAวบริษัทจะมาอAางว@าคนขาด อะไรขาด มันไม@ไดAเกี่ยวกับเทศบาลนะครับ
คุณมีหนAาที่เก็บทุกวัน ถAาเราทําสัญญาแนบทAายไปว@าที่เราจะปรับนะครับ
ถAาไม@สามารถเก็บไดAทุกวัน โดยปรับเปNนรายวัน วันละเท@าไหร@ก็ว@าไป ทําใหA

๒๘
บริ ษัทที่ เ ขารั บ จAา งเรา เขามี ความตระหนั กที่ จะทํ า ดี ไม@ดี เ จAา ของบริ ษัท
ลงมาเก็บเองครับ เพราะกลัวถูกปรับ เพราะไม@เช@นนั้นตAองเสียค@าปรับใหAเรา
ถAาไม@ขัดกับระเบียบพัสดุนะครับ
เรื่ อ งที่ ส องเรื่ อ งของริ ม ถนนศรี ธ รรมาโศก ขณะนี้ ก็ แ ถว
หนAาโรงเรียนจรัสพิชากรนะครับ ไม@ทราบว@าใครไปเปcดรAานรับซื้อของเก@า
ขณะนี้ กิ จ การเจริ ญ รุ@ ง เรื อ งมากนะครั บ ของเก@ า ทะลั ก ลงไปยั ง ฟุ ต บาท
เผลอๆ ลงมาริมถนนเลยนะครับ ผมฝากผูAที่เกี่ยวขAองไปสํารวจ ตรวจสอบ
ไปตั ก เตื อ น แต@ ผ มสงสั ย ว@ า ตรงนั้ น เปc ด และขออนุ ญ าตรั บ ซื้ อ ของเก@ า ไดA
อย@างไร มันอยู@ติดกับรAานอาหาร รAานอะไรๆ เต็มหมดเลย ตอนนี้มันลAนมา
ตรงริ ม ฟุ ต บาทนะครั บ บริ เ วณหนA า โรงเรี ย นจรั ส พิ ช ากรนะครั บ
คนรA อ งเรี ย นก็ ไม@ ใช@ ใ ครนะครั บ ก็ เ ปN น ผูA ป กครองนั ก เรี ย น และชาวบA า น
แถวนั้น นะครั บ เปN น พื้น ที่ ของเขต 2 แต@ บั งเอิ ญ ว@า ผมเปN น ที่ป รึ กษาอยู@ ที่
โรงเรียนจรัสพิชากร ขอเรียนฝากผูAเกี่ยวขAองดAวยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งการประชุมสัมมนา ผมอยากเรียนเพิ่มเติมจากท@า น
ประธานว@า เมื่อมีหลักเกณฑ ระเบียบใหม@ๆ เขAามา ทางมหาวิทยาลัยต@างๆ
เช@ น มหาวิ ท ยาลั ย สวนสุ นั น ทา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ก็ จ ะเชิ ญ
ผูA บ ริ ห ารและสมาชิ กสภาฯ เขA า ร@ ว มตามสถานที่ ต@ า งๆ นะครั บ มี ห ลาย
หลักสูตร หลายรุ@น ในส@วนที่ผมพิจารณาดูแลAวนะครับ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรมีความน@าสนใจเปNนอย@างมาก ครั้งหนึ่งตอนเปNนสมาชิกสภาฯ ใหม@ๆ
เราเคยไปประชุมกันเกือบทั้งสภาฯ เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็ห@างเหินไป
ไปคนสองคนบA า ง โดยระเบี ย บแลA ว เราจะไปประชุ มที่ ไหนก็ ไดA ครั บ ท@ า น
ประธานครับ แต@ ในความเปNน จริงเพื่ อเปNนการประหยั ดงบประมาณของ
เทศบาล ถAาท@านไม@มีเหตุสุดวิสัยก็ขอความอนุเคราะห อบรมในส@วนที่ใกลA
กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เช@นหาดใหญ@ โรงแรมไดมอนด มันก็จะมีอยู@
ทุ ก ๆรุ@ น อยู@ แ ลA ว ทั้ ง นี้ ก็ แ ลA ว แต@ ท@ า นนะครั บ ถA า ท@ า นอยากไปเปลี่ ย น
บรรยากาศ ถAาท@านประธานอนุญาตหรือท@านนายกอนุญาตก็อีกเรื่องหนึ่ง
นะครับ แต@ทั้งนี้ทางส@วนกลางเองก็มีการรAองขอใหAประหยัด งบประมาณ
เรื่ อ งการอบรมมี แ บบสอบถามนะครั บ ท@ า นจะไปอบรมรุ@ น ไหนบA า ง
โปรดตอบดAวยครับเพราะดAานหลังหนังสือจะมีอยู@ และยื่นที่ทําการสมาชิก
สภา เราจะไดAรวบรวมในคราวเดียวกันเลย ไดAขออนุมัติท@านประธานสภา
และขออนุมัติงบประมาณในการเดินทางกับนายกต@อไป ตอนนี้ขออนุญาต
เอ@ยนาม ท@าน ส.ท.ท@านพันโทวิชัย ท@านไปทุกรุ@นเลยนะครับ ยื่นใบสมัครมา
แลA วแต@ตA องรวบรวมกับ เพื่ อนๆ นะครั บ ถA าดู การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
สมาชิ ก แลA ว พั น โทวิ ชั ย ของเราอั น ดั บ หนึ่ ง นะครั บ ท@ า นไปทุ ก เรื่ อ งเลย
ขอเรียนฝากท@าน สท. แจAงดAวยนะครับ ขอความร@วมมือรีบแจAงนะครับ
ด@ว นดA วย เดี๋ย วจะไม@ทัน ถA าเปNน ไปไดA ขอเปN นวั น นี้ พรุ@ งนี้ เอาเปN นภายใน
อาทิตยนี้นะครับ
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ครับผมว@าดีนะครับไปเพิ่มพูนความรูAผมเองบ@อยนะครับ แต@ตAอง
ทวินโลตัส มันใกลAบAาน ภรรยาไม@ค@อยใหAไปไกล เพราะร@างกายผมไม@แข็งแรง
เมื่อเดือนที่แลAวผมนอนอยู@สี่คืนทวินโลตัส เมียว@าอย@าขับรถ สบายเลยกลางคืน
เดินหAองอาหารบAาง คาราโอเกะบAาง เยี่ยมเด็กเก@านะครับ ใชAเงินของกระทรวง
พัฒนาสังคม เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณพัฒนาสตรี เด็กสนุกดี ไดAความรูAเยอะ
ไม@กลับบAานเลย อยากใหAมีอีกนะครับ มันดี ต@างจังหวัดผมไม@ค@อยสะดวก ถAาไป
ก็ ไปกั บพวกเราเท@ านั้ นแหละ ความรูA ตA องศึ กษาไวA เรื่ อยๆ เปลี่ ยนแปลงอยู@
ตลอดเวลา ถAาเราไม@ทันสมัย พลาดแลAวเสียเงินทั้งนั้นเลย อนุมัติเงินไม@รูAเรื่อง
ส@วนใหญ@นายกโดนมากกว@าเพื่อนหAาสิบเปอรเซ็นต ผอ.คลังอย@าชงเรื่องผิดๆ
มาใหAพวกผมนะครับ ผมตีกลับทันทีนะครับ เงินหายากนะครับ เรื่องอื่นๆ ผม
บอกหลายครั้งแลAวว@าเขาเห็นแก@ผมเขาเลยมาตอบ เราเห็นอะไรเรา ทํามาเปNน
กระทูAนะครับ หรือญัตติจะไดAอภิปรายกัน มีอะไรคับท@าน ท@านพิชัยท@านยังติด
ใจอยู@อีกหรือครับ

นายพิชัย ลี้วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

อีกเรื่องนะครับ ผมขออนุญาตท@านประธานสภา เรียนท@าน
ประธานสภา เรื่องรถที่ทําการซ@อม ไม@ว@าจะเปNนกองสาธารณสุข หรือกองอื่นๆ
ตอนนี้มีปWญหาเรื่องตกคAางในเรื่องการซ@อม รถที่จะมาใชAในการบูรณะ มาใชAใน
การทํางานในพื้นที่ ไม@สามารถดําเนินการไดAเนื่องจากรถเสีย เท@าที่ผมทราบ
เรื่ องการเบิกจ@าย ยั งไม@ไดAจ@ ายเงิ นเลยนะครับ ยั งไม@ไดA จ@ายอู@ ซ@อมรถนะครั บ
เรื่องนี้ผมอยากใหAผูAบริหารรีบดําเนินการ เร@งประสานใหAดAวยนะครับ มีแค@นี้
นะครับ
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ผมเบื่อแลAวซ@อมรถ มีระบบเช@ารถหรือไม@ครับ ท@าน ผอ.คลัง
แบบตํารวจเช@ารถ พอเสียมีรถทดแทน เดี๋ยวนี้ส@วนราชการจะเช@ารถทั้งนั้นเลย
นะครับ แพงหน@อยแต@ไม@ตA องคอย ส.ท.ท@านใดสนใจทํารถใหAเช@าหรือไม@ครั บ
ส.ท.ตAองพูดนะครับ เราอยู@ทุกซอก ทุกซอย เห็นอะไรก็พูด ท@านไม@พูดแสดงว@า
ไม@ค@อยไดAออกจากบAาน มีอะไรหรือไม@ครับ มีสมาชิกท@านใด มีเรื่องอื่นๆ อีก
หรือไม@ครับ เชิญท@านพงศสินธุ เสนพงศ กล@าวสักเล็กนAอยนะครับ

นายพงศ%สินธุ% เสนพงศ%
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนท@านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูAทรงเกียรติทุกท@าน
ผูAบริหาร ขAาราชการ ตAองขอบพระคุณในการประชุมครั้งนี้ ไดAผ@านญัตติ และ
ขอแจAงต@อทุกท@านว@าภายใตAการบริหารที่ผมรักษาการ จะพยายามทํางานใหAดี
ที่สุด ภายใตAความโปร@งใส ทุกบาททุกสตางคเงินภาษีประชาชน และในเรื่องที่
สมาชิกสภาเทศบาลแนะ มีความคิดเห็นแตกต@างกันบAาง ไม@เปNนไรครับ ผมยินดี
นAอมรับที่จะนําไปปรับปรุง และ ฝากผ@านสมาชิกสภาไปยังพี่นAองประชาชนว@า
บางเรื่องบางอย@างตAองใชAเวลา เราเปNนหน@วยงานราชการนะครับ ไม@ใช@ชาวบAาน
เอกชนทําวันนี้พรุ@งนี้เสร็จ แต@ทุกอย@างในการที่จะลงงานทุกครั้ง ผมไดAกําชับ
ไม@ ว@ าจะเปN นหน@ วยงานขA างนอกหรื อหน@ วยงานของเทศบาลเองว@ า เราตA อง
คํ า นึ ง ถึ ง ความเขA า ใจของพี่ นA อ งประชาชน รูA ทั้ ง รูA ว@ า วั น เวลามั น เปลี่ ย น
ความอดทนมั น จะนA อ ยไป ความสะดวกสบายต@ า งๆ เขA า มามากมาย

๓๐
เพราะฉะนั้ น ในการทํ า งานของหน@ ว ยงานราชการตA องใชA เ วลา อยากใหA
ขAาราชการมีความสุขกับการทํางาน หน@วยงานราชการก็ตAองใชAเวลา ที่ผมเนAน
เรื่องนี้เพราะอยากใหAการทํางานถูกตAอง ไม@อยากใหAขAาราชการไม@สบายใจ
ไม@อยากใหAทุกคนตAองไปชี้แจง อยากใหAชาวบAานมีความสุขกับการทํางาน
เพื่อนสมาชิกไปนั่งรAานน้ําชาที่ไหนอยากใหAมีความสุข นําขAอมูล มาแจAงต@อ
สภาแห@งนี้ ก็ขอขอบคุณท@านประธานสภา และขอบอกต@อสภาแห@งนี้ว@า
การทํางานผมเอาประชาชนเปNนที่ตั้ง ภาษีประชาชน ในการบริหารงานที่
ผมรักษาการเต็มเม็ดเต็มหน@วย ฝากเรื่องนี้และ สัญญาว@าเรื่องที่จดไปใน
วันนี้จะไปคุยกับหัวหนAาส@วนอีกครั้ง เราจะดูแลเทศบาล จะขับเคลื่อนใหAกับ
พี่นAองประชาชน ในเรื่องการประชุมของชุมชน ประชุมแผนก็จะไดAชี้แจง
ต@อไปครับ ขอบคุณทางสภาแห@งนี้ที่ใหAโอกาส ขอบคุณครับ
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เขAาใจนะครับงานราชการมันมีระบบ มีระเบียบไม@ใช@งานเถAาแก@
ที่เซ็นปWnบ สั่งปWnบ ไดAปุoบ ผมเองไดAอธิบายชาวบAานแลAวครับ วางท@อ วางไปไดA
อย@างไร ผ@านที่ของตัวเองไม@ใหA ที่ตนเองไม@ใหAผ@านเอาที่คนอื่นไดA วางยังไง
ของตัวเองไม@ไดA เราก็ตายเลยแบบนี้ วันนั้นผมไปหนAาโรงพยาบาลมหาราช
ผมชอบเก@ งนะครั บ ตรงปL า ยแม@ คAา ยอมออกหมดเลย ตรงนั้ น เปN น แหล@ ง
สกปรกที่สุด ปLายโรงพยาบาลมองไม@เห็นเลย ตAองใชAทหารใช@หรือไม@ครับ
ไม@ใช@คนจนแลAวอAางแต@คนจน ถAาอย@างนั้นผมบอกปcดถนนใหAขายเลยครับ
คนเราตAองรูAว@าอะไรสมควรไม@สมควร ผมก็โทษนางพยาบาลชอบซื้อนะครับ
ผอ.โรงพยาบาลตAองหAามพนักงานนะครับ ถAาไม@ซื้อเขาก็ไม@ขายคนไม@ซื้อเขา
จะขายทําไม ผมไปโล@งเดินสบาย สวยงาม คนก็ไดAนั่งรอรถ เมื่อก@อนนั่งรอ
ตรงไหนแม@ คA า อยู@ เ ต็ ม เขตสี่ ผ มก็ มี น ะครั บ ท@ า นวิ ฑู ร ยแถวปL า ยรถเมล
สัญชายไม@ไปกวาดบAางช@วงหลังเริ่มเต็มแลAวปLายรถเมล วันที่ทหารปฏิวัติ
ใหม@ๆ เกลี้ยงสวยงาม หลังจากนั้นเหมือนเดิม นี่เคยประเทศไทย อยู@กัน
แบบประเทศไทย ดีที่ฟุตบาทกวAางแต@เขตอื่นเรียบรAอยเลย ขอบคุณท@าน
ส.ท. ทุกท@านที่เขAาร@วมประชุมขAอชี้แนะของท@านคือเสียงสวรรค ทําถึงชAา
หน@ อยก็ ตA อ งทํ า นะครั บ บอกพวกเราดA ว ยนะครั บ เราจะไดA บ อกชาวบA า น
ขอบคุณท@านรักษาการนายกเทศมนตรี ท@านรองนายก ท@านที่ปรึกษานายก
ขอบคุ ณขA า ราชการ พวกผมก็ ขี้บ@ น นะครั บ ฟW งกรอกหู พวกผมทุ กวั น เลย
ไม@ไดAพูดพวกผมก็อึดอัดตาย ในเรื่องอื่นๆหรือไม@ครับ เมื่อไม@มีในวันนี้เราไดA
มีการประชุมสภาเทศบาลนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปO
พ.ศ. 2561 เรียบรAอยผมขอปcดอภิปราย และขอปcดประชุม ขอบคุณครับ

