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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

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

ผู้มาประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน   หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชยากร    ข าคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
14. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
19. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
20. นางสมฤดี    สุขบ าเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายสุรักษ์    รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
23. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

 
ผู้ลาประชุม 
  1.นายภาคภูมิ    แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
 
ผู้ขาดประชุม 
  -  ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

  ๑. นายกณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๒. นายอนุสรณ์    พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๓. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๔. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๕. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  6. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นายชาคร   ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล รก. ผอ.กองการแพทย์ 
3. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล  
4. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักคลัง 
5. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
6. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักการประปา 
8. นางระวิวรรณ แก่นคง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
9. นางชนากานต์ ทัศนวิสุทธิ์ (แทน) ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นางอรนงค์  ชูล าภ ู  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
14. นางจิตรา   มะโนสงค์ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
15. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยส่วนการโยธา  
16. นางมนทิชา  ชูศักดิ์เกียรติกุล ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 
17. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
18. นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์  หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ 
19. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรช านาญการ 
20. นางสาวกิติยา ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นายธีรศักดิ์  ไชยเดช  ช่างภาพ NBT 
23. นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณพงศ์ ช่างภาพประชาสัมพันธ์ 
24. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
25. นางสุนิศา  ศรีชัย  จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 
26. นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
27. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
28. นางสาวจันทร์จิรา บุญถนอม จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 
29. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักด ี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 
30. นางสาวสุฐิตา จันทร์ศรี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 
31. นางสาวกรกมล ขยันการ  จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 
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นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จ านวน .... 23 .... คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จ านวน.... 23.... คน 
  ลากิจจ านวน ….… 1 ..….. คน 
  ลาป่วย …….…… - …….….. คน 
  มาสาย …….…… - …….….. คน 
  เนื่องจากวันนี้ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้นายสมชาย  สังข์วิเชียร รองประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 17 ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น 
หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น 

     กระผมขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
    นายสมชาย  สังข์วิเชียร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ได้กรุณาจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
    และยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่งประธานเพ่ือ     
    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
     (ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจุดธูปเทียนบูชา
    พระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และยืนเคารพเพลง    
    สรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่งประธานเชิญทุกท่านที่อยู่ในที่
    ประชุมนั่งลง) 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร  เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
รองประธานสภาเทศบาล ท่ านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธ รรมราช ท่ าน เลขานุ การ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2565 และจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็น
ล าดับต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 
    15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา   
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
    ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา   
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงานการประชุม
    ดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
    ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
    ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.       
    ณ ห้องท าการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปแล้ว ท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขข้อความในวรรคใด ตอนใด
    เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
  ไม่ มี นะครั บ ดั งนั้ น เมื่ อไม่ มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อ           
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
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นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติ
เลขานุการสภาเทศบาล  หน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ ขณะนี้      
    จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบ 
    จ านวน 22 เสียง ครับ 
 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ  
รองประธานสภาเทศบาล  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
    นะครับ    
 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (วาระ 2) 

 



๖ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
รองประธานสภาเทศบาล  ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 4.1 เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ    
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระ 2) 
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมสภา        
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 และเห็นชอบให้
    ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 4 วัน โดยเริ่มตั้งแต่ 

๑. วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
๒. วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
๓. วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
๔. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

    และก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติในวันดังกล่าว ณ ห้องท าการสมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก าหนดวันประชุม
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี       
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. 
    ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)   
     บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ประชุมและพิจารณาเสร็จแล้ว และ    
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ตามร่างเดิมให้กับประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือน าเสนอ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 แล้ว     
    ซึ่งจากการตรวจสอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ       
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 50 ความว่า  
     “ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
    ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง     
    รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้น     
    อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 



๗ 
 

    การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
    เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน   
    ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
    ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
    เป็นการด่วน  
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย        
    เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”               
     ดังนั้น จึ งขอเรียนเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ          
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงาน 
    การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสนี้ ขอเชิญครับ    
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   กราบเรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผมนายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เลขานุการ          
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี      
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขออนุญาตรายงาน การประชุมของ คณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ดังนี้ 
 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
...................................... 

ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ให้มีการเสนอ 
ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 นับแต่สภามีมติ                  
รับหลักการในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 รวมเวลา 4 วัน นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มาประชุมครบองค์ประชุม และสรุปสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

 



๘ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ในส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 3 และประมาณการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดถูกต้อง ประหยัด รอบคอบ และชอบด้วย
ระเบียบทุกประการ 
  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาลท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ 

  จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติเดิมทุกประการ 

 

เลิกประชุมเวลา 10.35 น. 

 

   (ลงชื่อ)                ชยากร  ข าคม   ประธานกรรมการฯ 
                     (นายชยากร  ข าคม) 
  

   (ลงชื่อ)       สมฤดี  สุขบ าเพิง  กรรมการฯ 
                (นางสมฤดี  สุขบ าเพิง) 
 
 

   (ลงชื่อ)     ปรีชา  พฤกษไพบูลย์  กรรมการฯ 
     (นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์) 

 

   (ลงชื่อ)       สมชาย  โชติชว่ง  กรรมการฯ 
       (นายสมชาย  โชติชว่ง) 
 

(ลงชื่อ)        ร้อยโท    วโิรจน์  วรรณกุล  กรรมการฯ 
                  (วโิรจน์  วรรณกุล) 

 
 

(ลงชื่อ)         ปริญญา  ไชยแก้ว  กรรมการฯ 
                      (นายปริญญา  ไชยแก้ว) 

    
   (ลงชื่อ)       จิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เลขานุการ/กรรมการฯ 
              (นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ) 
 
 



๙ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ     
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
    พ.ศ. 2566 ครับ 
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุกท่านได้รับทราบ
    ผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการแปรญัตตริ่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วนะครับ ซึ่งปรากฏว่า
    ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชและ
    ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่อย่างใด 

    ดังนั้น ก่อนที่เข้าสู่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนคร
   นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 ขอเชิญครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขานุการสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
    พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 51 ความว่า 
     “ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา   
    เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
    แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
      ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
    กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
    มตินั้นอีก    

    ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระ                 
   ส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการ
   แปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการ         
   แปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ  
   แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอัน
   ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น
   อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  



๑๐ 
 

    ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
   รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสาม
   ก็ได้ 

     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
    ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
    สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
    ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
     ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
    ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น” 

    จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจง 
รองประธานสภาเทศบาล  ระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วาระที่ 2 ให้ที่ประชุม
    ได้รับทราบ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คงเข้าใจแล้วนะครับ  

    ต่อไป กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   นะครับ  
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบขั้น   
   แปรญัตติวาระที่ 2 ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขานุการสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ ขณะนี้จ านวนสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบจ านวน    
    22 เสียง ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
   



๑๑ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้มีมติเห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ในขั้นตอนการแปรญัตติวาระที่ 2 ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ ตามมติ     
    ทีป่ระชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 นะครับ 
    
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    4.2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที ่3) 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา      
รองประธานสภาเทศบาล  เสร็จแล้ว 4.2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ 3) กระผมขอเชิญเลขานุการ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายในส่วน
    ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 3 ขอเชิญครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขานุการสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 52 ความว่า 
     “ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
    เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้   
    ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม”่  

    จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 
 
 



๑๒ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจง
รองประธานสภาเทศบาล  ระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 3 ให้ที่
    ประชุมได้รับทราบและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    คงเข้าใจแล้วนะครับ  

    ดังนั้น ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี       
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 3 จะไม่มีการอภิปรายนะครับ  
    ต่อไป กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   นะครับ  
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอได้
   โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภา
    อยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 22 เสียง ครับ  
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ  
รองประธานสภาเทศบาล  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2566  
 
    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  5.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16  
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  
             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  5.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 10  
              เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช 
             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1  
             เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช  
  5.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
               เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช 
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภา

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระที่ 5 เรื่องนายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี นคร      
    นครศรีธรรมราช เป็นผู้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชในการประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติและน าไปปฏิบัติแล้ว
    เพ่ือทราบ  
    5.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 16  
    เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม ฉบับที ่3  
    เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
     กราบเรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
    หมวด ๕  ข้อ ๒๔ การน าแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
    ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 



๑๔ 
 

              บัดนี้  กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้อนุมัติ 
   และประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้  

     - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16  
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕65 

     -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕65 
   ตามรายละเอียดแผนพัฒนาที่ไดแ้จ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว     

   จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช เพ่ือทราบต่อไป  
 

    5.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 10  
    เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช 
           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1  
    เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช  
     กราบเรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
  หมวด ๕ ข้อ ๒1 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  
  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
  วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
  ทราบด้วย   

     บัดนี้  กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้อนุมัติ   
    และประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนี้  

   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 10 
   เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 

     -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1    
    เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช  ประกาศใช้เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕65
    ตามรายละเอียดแผนพัฒนาที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว     

   จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป
   

  5.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3   
 เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช     

     กราบเรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
  หมวด 4 ข้อ 22/1 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา



๑๕ 
 

  ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย  
  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งแจ้ง
  สภาท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย   

     บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้อนุมัติ   
    และประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  คือ   

   - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกาศใช้เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕65   
   ตามรายละเอียดแผนพัฒนา ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว     

   จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป  
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนคร     
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ
    นะครับ ต่อไป 
     ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 
     
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น   
 รายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 46,000.- บาท (สี่หม่ืนหกพัน
 บาทถ้วน) 

 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 46,000.- บาท 
    (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร     
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 46,000.- บาท 
    (สี่ หมื่นหกพันบาทถ้วน ) กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ นายฉัตรชัย            
    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
 



๑๖ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ         
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

                                     ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
         จ.นครศรีธรรมราช  80000  

         16  สิงหาคม  2565 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย  

                     ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 200,0๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 152,333 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 46,000 บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน 46,00๐ บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 



๑๗ 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ จ านวนเงิน 25,60๐ บาท 
1. เครื่องปั้มน้ า จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 7,6๐๐ บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
2. เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เครื่อง            

จ านวนเงิน 18,0๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 5,40๐ บาท 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 5,400 บาท 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 15,000 บาท 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 
15,000 บาท (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)  

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 46,00๐ บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของส านักปลัดเทศบาล  
 

ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๖๓  หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
 
 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

  

 (ลงชื่อ)              กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
          

                      (นายกณพ  เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 



๑๘ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 46,000.- บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล  แทนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ ขณะนี้จ านวนสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ  
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 46,000.- บาท (สี่หม่ืน
    หกพันบาทถ้วน) 
 



๑๙ 
 

     ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง เป็นเงิน 
    52,500.- บาท (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รองประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง เป็นเงนิ 52,500.- บาท 
    (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ขอเชญิครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง เป็นเงิน 52,500.- บาท (ห้าหมื่นสองพัน
    ห้าร้อยบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร        
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ   
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ    
    ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ

                                                                                  ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง นศ ๘๐00๐ 

 8 สิงหาคม 2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง     

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ส านักช่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



๒๐ 
 

  โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000.- บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ

จ านวน 30,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน 25,000.- บาท 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 

  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยหนองคล้า จ านวน 27,500.- บาท ขณะนี้มี
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 27,500.- บาท ขอโอนลด จ านวน 27,500.- บาท 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 52,500.- บาท (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   

  โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 

  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บริเวณปลายซอยไสเจริญ ถึงชลประทาน 4 ขวา 
จ านวน 22,000.- บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 22,000.- บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 52,500.- บาท 

   รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จ านวน 52,500.- บาท (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บริเวณปลายซอยไสเจริญ ถึงชลประทาน 4 ขวา 
ตั้งงบประมาณในการด าเนินการไว้ 22,000.- บาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้ง
ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณซอยไสเจริญ หมู่ที่ 4 ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ มท 5311.18/นศ.(บค)
573/2565 จ านวน 69,765.65 บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ประกอบกับการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยหนองคล้า ได้มีการด าเนินการโดยเอกชนไปแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการอีก 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอน 
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

 



๒๑ 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ   
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 
    52,500.- บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล  แทนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ ขณะนี้จ านวนสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบจ านวน 22 เสียง 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๒๒ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ  
รองประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
    ส านักช่าง เป็นเงิน 52,500.- บาท (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
      
     ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
    บันทึกข้อตกลง เรื่อง การให้บริการรับบริการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    (ที่ปรึกษา) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ส านักช่าง) 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ      
รองประธานสภาเทศบาล  บันทึกข้อตกลง เรื่อง การให้บริการรับบริการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย (ที่ปรึกษา) 
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ส านักช่าง) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
    ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง 
    เรื่อง การให้บริการรับบริการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย (ที่ปรึกษา) เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ส านักช่าง) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร          ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร    กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
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ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
             ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

     8  สิงหาคม  2565 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง เรื่อง การให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
        (ที่ปรึกษา) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ส านักช่าง)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง เรื่อง การให้บริการรับบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย (ที่ปรึกษา) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้การจัดการน้ าเสียชุมชนเป็นภารกิจส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล (Agenda) โดยมีเป้าหมายบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งชุมชน         
ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ าเสียซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้             
การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และมีอ านาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและให้บริการ
รับบริหารหรือจัดการระบบน้ าบัดน้ าเสีย จัดท าแผนบริการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 105 แห่ง และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพ้ืนที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย นั้น   

  โดยองค์การจัดการน้ าเสีย WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY MINISTRY OF 
INTERIOR,THAILAND ได้แจ้งความประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม หนังสือที่ มท 5603/686 ลงวันที่          
1 สิงหาคม 2565 เรื่อง การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ดังนั้น เ พ่ือให้การจัดการแก้ไขปัญหาน้ าเสียของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                 
ได้มาตรฐาน คุ้มค่า มีความต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบจัดท าบันทึกข้อตกลงกับองค์การจัดการน้ าเสีย WASTEWATER 
MANAGEMENT AUTHORITY MINISTRY OF INTERIOR,THAILAND เรื่อง ข้อตกลงการให้บริการรับบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย (ที่ปรึกษา) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการ
พิจารณาแนบท้ายญัตตินี้  
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    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                 (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านส ุเมธ  รัตนนาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเชิญอภิปรายครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่  2 ขออภิปรายใน
    เรื่องข้อตกลงขององค์การก าจัดน้ าเสียจะมีเรื่องของข้อตกลงรายละเอียด
    ประมาณ 4 ข้อ แต่กระผมมาติดใจในข้อ 1.3 ผมมาตั้งเป็นข้อสังเกตครับว่า
    ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ าเสีย   
    และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมน้ าเสียและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  ประเด็นนี้
    หมายถึงว่าเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและมีการที่จะก าหนดการจัดเก็บค่าน้ าเสีย
    จากครัวเรือนประเด็นนี้ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเขาจะมีการจัดเก็บในเรื่องนี้
    หรือไม่ อย่างไร ถ้าหากมีการจัดเก็บ ผมขอให้มีการท าสัญญาให้รัดกุมและ
    เป็นที่พอใจของผู้ปล่อยน้ าเสียด้วยครับ ผมขอฝากไปยังฝ่ายบริหารครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ตอบ        
รองประธานสภาเทศบาล  ข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียน  ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอ
    ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสุเมธ  รัตนนาคินทร์
    เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาตรวจสอบและได้สอบถามในสภาแห่งนี้เพ่ือให้การท า 
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    MOU ในครั้งนี้ได้มีความรอบคอบ และเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
    เทศบาล ขอบเขตของการท างานขององค์การจัดการน้ าเสียนี้จะเป็นเฉพาะ
    ในส่วนของที่ปรึกษาเท่านั้น แต่จะไม่มีอ านาจในการที่จะสั่งการ หรือชี้น าให้
    เทศบาลได้ท าในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมน้ าเสีย ไม่ว่าจะ
    เป็นเรื่องของการด าเนินการในการบ าบัดน้ าเสีย หรือว่าการที่หากเทศบาล
    พิจารณาเรื่องเทศบัญญัติต่าง ๆ นั้น ทางองค์การจัดการน้ าเสียนั้นจะมีหน้าที่
    เพียงที่ปรึกษาเท่านั้น ก็คือให้ค าปรึกษาเมื่อมีการร้องขอ แต่หากไม่มีการ
    ร้องขอนั้น องค์การจัดการน้ าเสียนั้นก็จะไม่ได้ให้ค าปรึกษานะครับ ผมขอ
    กราบเรียนว่านอกจากการให้ค าปรึกษาแล้วทางองค์การจัดการน้ าเสียจะมี
    ความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรทางด้านวิชาการต่าง ๆ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์
    กับทางสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่จะได้มีการไปศึกษา
    ดูงาน และการฝึกอบรมในหัวข้อที่เหมาะสมกับงานของเทศบาลต่อไปครับ 
    ขอขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสุเมธ  รัตนนาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                
รองประธานสภาเทศบาล  เข้าใจในประเด็นที่ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้ตอบข้อซักถาม
    ไปแล้วนะครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ เข้าใจแล้วครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
      
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขออภิปรายอีก
รองประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบบันทึก
    ข้อตกลง เรื่อง การให้บริการรับบริการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย (ที่ปรึกษา)     
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ส านักช่าง) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล  แทนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ ขณะนี้จ านวน
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง 
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นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ   
รองประธานสภาเทศบาล  บันทึกข้อตกลง เรื่อง การให้บริการรับบริการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย         
    (ที่ปรึกษา) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ส านักช่าง)   
  
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลนคร        
    นครศรีธรรมราชในวันนี้  ขอเชิญครับ 

 ขอเชิญท่านจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ ก่อนที่ผมจะอภิปรายผมขอ
    ยื่นเอกสารประกอบให้กับท่านรองประธานและฝ่ายบริหาร ขออนุญาตครับ 
    ท่านประธานครับ เรื่องที่ผมจะพูดเป็นเรื่องเดิมครับ เกี่ยวกับเรื่องห้องน้ าสาธารณะ
    ข้างก าแพงเมืองเก่า ซึ่งผมเคยมีค าร้องตามภาพนะครับ มีค าร้องไปเมื่อตอน
    ที่ได้มี App ของเทศบาลครั้งแรก และตอนหลังมีการปรับปรุงก็เลยหายไป 
    ค าร้องล่าสุด คือค าร้องที่ 4545 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 คือห้องน้ านี้    
    จะเก่ามากแล้วก็สภาพแวดล้อมมีร้านน้ าชากาแฟอยู่ 1 ร้าน ซึ่งเป็นผู้เช่า 
    ขายดีมากครับ 12 โต๊ะ 13 โต๊ะเต็มตลอด แล้วก็มีหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ใช้
    คือ 1 มีสนามตะกร้อ นักกีฬาต้องใช้ และมีชมรมวันอาทิตย์มิตรสัมพันธ์และ
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    ชมรมอ่ืนๆ จะประชุมกันไม่ต่ ากว่า 50 คน โดยเฉพาะวันอาทิตย์ซึ่งเขาต้องใช้
    ห้องน้ า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัย ผมก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ผมถูกเค้าว่าตลอด     
    จะพูดแซวตลอด ผมได้เสนอไป 2 ครั้งเพราะเหตุนั้น แต่วันนี้เหมือนที่ผมเสนอ
    ไปทั้ง 2 ครั้ง คือเหมือนจะท า ท าท่าจะท า รองบประมาณ แต่ก็เงียบเหมือนเดิมอีก 
    ผมว่าอันนี้จ าเป็นนะครับ จึงฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าจะต้องเข้า
    ไปลงมือเลย แล้วที่ส าคัญถ้าหากปรับปรุงแล้วจะมีผู้ดูแลอย่างไร ท าเสร็จแล้ว   
    ทิ้งค้างไว้ หรือให้เจ้าของร้านกาแฟเป็นคนดูแล ซึ่งมีความส าคัญนะครับ 
    เพราะเรื่องปัสสาวะ อุจจาระนี่มันมีกลิ่น คนแรกใช้แล้ว คนหลังไม่กล้าใช้ และ
    มีสภาพเก่ามาก โดยเฉพาะโถส้วมแบบจีน เก่ามากครับ ประตูก็พัง หลังคาก็รั่ว 
    เพดานก็โหว่นะครับ ก็เป็นหน้าเป็นตาเหมือนกัน ผมเข้าไปกินกาแฟล่าสุด
    เมื่อสองวันที่ผ่านมา ตอนเที่ยงคนนั่ง 12 โต๊ะแน่นร้าน ก็แซวผม บอกว่าโกส่า
    เข้าห้องน้ าหรือยัง ตอนแรกๆ ผมตามมุกไม่ทัน วันหลังๆ ก็ยิ้มๆ นั่นคือเรื่อง
    ก าแพงเมืองเก่า 
      ต่อไปเรื่องสวนสาธารณะคูขวางซึ่งมีห้องน้ าอยู่แล้ว แต่ไม่มีผู้ดูแล    
    แต่ที่ตลาดคูขวาง เทศบาลเก็บปีละ 100 บาท ร้านค้าขายดีที่สุดเลยครับ
    มากกว่าหน้าตลาดสดตอนค่ า แล้วก็มากกว่าที่วิกดาวหลายเท่าจนพ่อค้าแม่
    ขายดีมีรายได้ มีฐานะดีขึ้นมาก มีรถกระบะทุกคนทุกร้านครับ ซึ่งห้องน้ าก็มี
    ปัญหาอีกคือไม่มีผู้ดูแล กองสาธารณสุขฯ ที่ดูแลเรื่องความสะอาดถ้าเราท า
    จัดรวบไปเลย เรามีทีมงานเข้าไปดูแลเป็นเวลาก็ได้ถ้าไม่มีประจ า เหมือนที่      
    ห้างแม็คโครที่ผมไปนะครับ จะมีการเข้าไปท าความสะอาดห้องน้ าทุก 3 ชั่วโมง      
    ผมเพียงน าเสนอในฐานะสมาชิก เรื่องห้องน้ า ปรับปรุงห้องน้ า สวนสาธารณะ
    คูขวาง ต่อไปของทุ่งท่าลาดไม่รู้เป็นอย่างไรบ้าง ฝากเผื่อไปด้วยเพราะว่าตอนนี้
    ตั้งแตท่่านนายกเทศมนตรีฯ เข้าไปปรับปรุงเรื่องสวนสัตว์คนไปกันมาก เด็ก ๆ ชอบ 
    แน่นไปหมด แต่ไม่รู้ว่าห้องน้ าเป็นอย่างไร ผมยังไม่ได้เข้าไปดู นะครับ ฝากด้วย
    อาจจะท าแล้ว  
     เรื่องที่ 2 คือเรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสารนครศรีธรรมราช ผมได้ไป
    พบกับผู้จัดการ ชื่อคุณพงษ์ชัย พิศบุญ ซึ่งเดิมที่ท่านนายกฯ สมนึกให้ผม
    เป็นรองนายกเทศมนตรีฯ ผมก็ดูแลรับผิดชอบ ผมเคยเข้าไป 2 - 3 ครั้งก็เป็นคนเดิม
    โครงสร้างประกอบด้วยอาคารเช่าของตระกูลท่านรองวงศ์วชิร  โอวรารินท์ 
    นะครับ  1 ก็คือตัวส านักงานเป็นของเทศบาลเอง สภาพเก่าแก่มากครับ ตั้งแต่
    ปี พ.ศ. 2548 โอนมาเป็นการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น เหมือนการจราจร
    ก็ให้เทศบาลเก็บค่าปรับ ครั้งหนึ่งก็ได้คนละครึ่ง เทศบาลมีหน้าที่จัดแผง   
    จัดสัญญาณไฟ ตีทางม้าลายอะไรแบบนี้ แต่ยศฐาต าแหน่งจะต้องอยู่ที่กระทรวง
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของเราเองต้องดูแลหมดนะครับ โครงสร้างคือ
    ส านักงาน 2 ส่วน อาคารไม้ด้วย อาคารไม้เป็นอาคารส านักงานเก่าแก่ พังไปหมดแล้ว
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    เป็นไม้อัดสีถลอก หลังคารั่วเล็กน้อย ซึ่งผมว่าน่าจะต้องเข้าไปดูแลเพราะว่า
    ถ้าเป็นสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินหนองงูเห่านะครับ
    เป็นหน้าเป็นตาเลย เราไปถึงมีการอ านวยความสะดวก แต่สถานีขนส่งนี้เขา
    โอนมาให้เราแล้ว เราต้องเข้าไปดูแลนะครับ และที่ส าคัญล่าสุดนะครับ     
    ผมได้มีค าร้องไป 3 ค าร้องให้ด าเนินการนะครับ พอผมเข้าไป แต่ละคนก็วิ่ง
    มาหาผม บอกว่าตรงนี้เป็นหลุมนะ หลังคาโหว่อยู่ 2 จุดเพราะมันสูงมาก คิวรถตู้
    ช่อง 6 ช่อง 7 มีผู้หญิงเป็นนายคิวรถตู้บอกว่าท าไม่ถึงเลย หลายปีแล้ว พูดไปแล้ว 
    พูดแล้วพูดอีก วันนี้ผมมาแล้วฝากเรียนท่านนายกฯ ด้วย ผมก็เลยพูดว่ามันสูง
    เราต้องใช้รถเข้าไป แล้วก็เป็นอาคาร ผมถามผู้จัดการเป็นอาคารเช่าด้วย 
    ของเราเป็นอาคารไม้ ซึ่งดีมากเป็นอาคารไม้แบบโบราณ ตามเอกสารที่ผมให้ไป
    นะครับ ได้ถ่ายภาพไปประมาณ 20 แห่ง น้ าท่วมขัง เป็นหลุมเป็นบ่อ แล้วก็
    ลาดยางเก่าถลอกไปหมดแล้ว ถ้าผมท าค าร้องต้อง 20 ค าร้อง เพราะปกติ
    ค าร้องจะท าให้ 1 อัน ผมจึงขอพูดภาพรวม แล้วก็เสนอภาพถ่ายให้ผ่านท่าน
    ประธานสภาและฝ่ายบริหารคือท่านนายกเทศมนตรีฯ ว่าจะต้องเข้าไปดูทั้ง
    ระบบ อย่าเป็นค าร้องครับ ผมว่าต้องท าอีกเยอะ ท าทีเดียวจบเลย ส่วนที่ลุ่มต่ า   
    ที่รถตู้ร้องเรียนมากนะครับ มาล็อคตัวผมไปเลย คือมันเป็นฝาระบายน้ า 
    เป็นท่อระบายน้ ามีฝา และเวลาท าถนนก็ลาดยางเพ่ิมตลอดแล้วก็เป็นเหลี่ยม
    เป็นสามเหลี่ยมเลย ซึ่งวิธีแก้ผมก็ส่งไปแล้วท าไม่ได้ แต่ว่าวิธีแก้ไม่ยากครับ  
    ใช้รถแบ็คโฮครับหรือว่ารถ JCB เข้าไปดันส่วนที่สูงแล้วก็ท าให้สโลบใกล้เคียง    
    ซึ่งท าได้แน่นอน อันนี้เค้าพูดกันมาก เพราะว่าเดินแล้วมันต่ ามาก เหมือนเดินลง
    บันไดแบบนั้นแหละ ก็ขอฝากผู้บริหารด้วย ส่วนโครงสร้างบุคลากรของ
    สถานีขนส่ง มีเป็นลูกจ้างทั้งหมด 12 คน รายได้ตอนนี้ เก็บเป็นค่าเช่าได้ประมาณ 
    3,000 กว่าบาท ไม่รู้ว่ามีก าไรหรือไม ่ถ้าหากว่าเราท าเป็นเทศพาณิชย์ไม่ทราบว่า
    จะได้หรือไม่ เพราะว่าผมว่าต้องกู้เงินเพ่ือปรับปรุงแน่นอน ถ้าเราไม่มีงบ
    การเงินที่ผมพูดนะครับ รายได้คนนึงเท่าไหร่ วันนึงเท่าไหร่ เดือนนึงเท่าไหร่ 
    ไปเสนอเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ต้องถามตอบไม่ได้ รายได้เท่าไหร่ครับ รายจ่ายเท่าไหร่ 
    ถ้าขาดทุนเราจะเข้าไปเสริมยังไง ถ้ามีก าไรแน่นอนก็ของประปาอันนี้ก าไรแน่ 
    แล้วก็โรงรับจ าน า เสือนอนกินเลย อันนี้ก าไรแน่นอน อันนี้ก็ท าได้นะครับ  
    มีถูกแซวมาจากพ่ีวาสนาขายข้าวแกง บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้ว ท่านนายกก็
    มาวิ่งอยู่แถวนี้ แล้วกเ็ชิญทานข้าวด้วย ท่านนายกไปดูสักหน่อยที่จุดน้ าท่วม 
    เป็นแอ่ง จะดีนะครับแล้วเป็นที่เช่าที่เทศบาลดูแล เป็นหน้าเป็นตาเหมือน
    สุวรรณภูมิ ส่วนห้องน้ าผมขอชมเชยนะครับ ห้องน้ าเขาจ้างลูกจ้างเองเลย 
    พนักงานเทศบาลอ้วนๆ ท าความสะอาดดีมาก แต่เป็นโถแบบโบราณมี 3 อัน 
    อันละสองสามร้อยสมัยก่อน ถ้าปรับปรุงทีเดียวผมว่าน่าจะดี แล้วตรงนั้นจะ
    แปลกอยู่ว่าจะสูงเหมือนไปนั่งบนภูเขา เพราะว่าน้ าจะท่วมมาก มันเป็นที่ต่ า 
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    นี่คือเรื่องที่จะต้องแก้ไขแล้วก็เข้าไปดูทั้งระบบนะครับ โดยเฉพาะกองช่าง
    และท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นะครับ ผมว่าแก้ไขทั้งระบบท าทีเดียวไปเลยเพราะ
    หากท าทีละจุด 20 , 30 ค าร้องก็ไม่จบ  
     ส่วนเรื่องอ่ืนๆที่ค้างคานะครับ ก็มีเล็กน้อยมาบ่นอันที่จริงดีอยู่แล้วครับ 
    เป็นของกองสาธารณสุขฯ อีก เพราะกองสาธารณสุขฯ จะดูแลทุกเรื่อง แล้วมี
    จ านวนมาก แต่ว่าที่ผมค้างอยู่ครับ เขาก็ทวงจนผมไม่กล้าเข้าไปแล้วในซอยนั้น
    หรือว่าท าไปแล้วก็ไม่ทราบ ซอย 99 ท่าโพธิ์ครับ เรื่องหมา 2 ตัว มันจะวิ่ง
    ไล่กัดเค้าหลายคนถูกกัด กัดซอยอ่ืน ผมก็ท าให้ มีการระบุชื่อเข้ามาด้วยนะครับ 
    ปรากฏว่าไม่ได้ค าตอบ คืออันนี้ผมได้ความรู้จากที่ท่านรองวงศ์วชิร  โอวรารินท์ 
    บอกว่าไม่ใช่เพจ ต้องเรียกเป็นแอป ผมเรียกเป็นเพจ แอปของท่านนายกเทศมนตรีฯ 
    ส่วนคนตอบนั้นคือแอดมิน เหมือนของส านักการประปาที่ไปท าตอนดึกๆ ไปถึงท า 
    คนที่ท าเป็นแอดมินส่งทันทีว่าท าเดี๋ยวนี้แล้ว ท าแล้ว ทุกอันเลยที่ผมเห็น ผมยังงง
    เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความรู้เขา ไม่ยากครับ ถึงแม้คนสูงวัยก็ตามเขาท าได้
    ถ้าหากให้คนที่ท าเป็นแอดมินในตัวไปเลยไม่ดีหรือครับ ไม่อย่างนั้นมาถึงต้อง
    เสนอกอง ต้องเสนออะไรอีก แต่ตอนนี้ก็เร็วขึ้น แต่ที่ค้างก็มีอยู่ เรื่องหมาแมว
    ตกหล่น ที่จริงมันดีทั้งหมดแหละครับ เหมือนร่างกายเราดีหมดมีสิวอยู่จุดหนึ่ง 
    ผมก็พูดเรื่องสิวที่มีนะครับ ไม่ใช่ว่าต าหนิ  
     อีกหนึ่งเรื่องตามใบงานที่ 4599 ของนายวิรัช เขาขอฉีดยุงคนนี้    
    หัวรุนแรงด้วย เขาตามเรื่องตลอด ปรากฏว่าทางนี้รายงานว่ารับเรื่องแล้วโทรศัพท์
    แล้วไม่รับ ก็เลยแจ้งไปยังผมแบบนั้น หรือว่าท าไปแล้วก็ไม่รู้ ผมดูไม่ เห็นมี
    ค าตอบ ต่อเนื่องนานแล้วครับ เข้าเดือนที่ 2 แล้ว ต้องการให้คนที่ท าเป็น 
    Admin ตอบว่าท าไม่ได้หรือยังไงนะครับ เราจะได้รู้ แต่ว่าการเงียบนี่เราไม่รู้จะ
    ท าอย่างไร ซึ่ง APP ของท่านนายกฯ ที่ท ามีประโยชน์มากนะครับ ตอบให้
    สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้ร้องเรียนเขาทราบสักหน่อยว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหน 
    ท ายังไง สรุปว่าวันนี้มี 2 , 3 เรื่องนะครับ ท่านประธานครับขอบคุณมากครับ 
    สวัสดีครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ครับขอบคุณครับ ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีฯ 
รองประธานสภาเทศบาล  ตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาล ผมขอขอบคุณท่าน สท.จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ เป็นอย่างยิ่ง
    นะครับ ที่ได้น าเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือน าไปสู่การ
    แก้ไขและการพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไป 



๓๐ 
 

     เรื่องที่ 1 การบริหารจัดการห้องน้ าในเรื่องนี้ผมขอมอบให้ท่าน  
    รองนายกเทศมนตรีฯ และกองสาธารณสุขฯ ได้มีการประชุมเพ่ือจะด าเนินการ
    ในเรื่องของห้องน้ าทั้งระบบ ทั้งเรื่องของการซ่อมแซม เรื่องของผู้ดูแลและ
    การให้เช่าทั้งที่ก าแพงเมืองเก่าตามที่ท่าน สท.จิรศักดิ์ ได้อภิปรายในสภา   
    ที่หน้าเมืองหลังป้อมต ารวจท่องเที่ยว และห้องน้ าที่สวนสาธารณะคูขวาง
    รวมถึงห้องน้ าที่ถนนท่าช้าง ซ่ึงขณะนี้เข้าใจว่าท าไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
     เรื่องที่ 2 ส านักงานขนส่ง บขส. เนื่องจากในช่วงระบาดของโรค 
    covid 2 ปีที่ผ่านมานั้นไม่มีผู้โดยสารท าให้สถานที่นี้เกือบจะเป็นสถานที่ร้าง 
    ร้านน้ าชา ร้านอาหารก็ปิดไป ซ่ึงในขณะนี้นั้นโรคระบาดนั้นหมดไปแล้วก็มีผู้
    มาใช้สถานที่นี้อยู่ ถือเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องเข้าไปด าเนินการนะครับ
    ขอมอบท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และส านักช่างได้จัดประชุมและส ารวจ
    เพ่ือจะแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ระยะสั้นนั้นคือ เรื่องของการ
    จัดการถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เรื่องของฝาคูระบายน้ า และเรื่องของหลังคา
    ที่มีรอยรั่วอยู่ ส่วนในระยะยาวนั้นขอให้ได้ประชุมร่วมกันกับทางส านักคลัง
    เพราะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหารายได้ของเทศบาลด้วย 
     เรื่องท่ี 3 ซอย 99 เรื่องสุนัข 2 ตัวนั้นขอมอบให้กองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อมด าเนินการ  
     เรื่องที่ 4 ในซอยประชานิมิต อยู่ตรงสี่แยกคูขวาง แล้วถัดมาอีกนิด
    หลังป้อมต ารวจลงไปซอยเล็กๆ ใช่หรือไม่ เป็นเรื่องของการฉีดยุง ในเรื่องที่ 3 
    เรื่องที ่4 นั้น วันนี้ขอมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ทันที
    นะครับ และขอให้ติดต่อผู้รับผิดชอบก็คือเจ้าของหมาในซอย 99 และให้ติดต่อ
    คุณวิรัชซอยที่อยู่ซอยประชานิมิตรที่เขียนค าร้องมาและต้องพยายามติดต่อ
    ให้ได้นะครับ 
     เรื่องที่ 5 ผมขอขอบคุณท่านสท.เป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของ Platform 
    ร้องทุกข์ Online นี้ Platform ร้องทุกข์ Online ที่เป็น APP Line นั้น เราขอให้
    มองว่าเป็นเรื่องที่พ่ีน้องประชาชนจะมาช่วยกันดูแลเมืองด้วยกัน เพราะว่า
    ล าพังเทศบาลนั้นจะไปคอยตรวจสอบดูแลก็ได้ แต่ว่าไม่ดีเท่ากับสายตาคน
    ทั้งประมาณแสนคนมาช่วยกันดูว่าอะไรตรงไหนเป็นยังไง แล้วก็แจ้งเข้ามา 
    เมื่อแจ้งเข้ามานั้น เราก็เปลี่ยนกระบวนการการท างาน เมื่อก่อนแจ้งเข้ามา
    เขียนค าร้องต้องไปที่ท่านผู้อ านวยการ ท่านผู้อ านวยการก็มาที่รองนายกเทศมนตรีฯ 
    นายกเทศมนตรีฯ พิจารณาแล้วก็อนุมัติท า ซึ่งใช้เวลานาน แต่ในขณะนี้เรา
    เปลี่ยนกระบวนงานแทนที่จะท าเป็นในทางดิ่งเราเปลี่ยนเป็นท าในทางราบ 
    เพราะฉะนั้นเมื่อปัญหาเข้ามาทางรองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีฯ 
    ท่านผู้อ านวยการรับทราบแต่ไม่ต้องใช้อ านาจอนุมัติ  เพราะว่าผู้ที่มีหน้าที่
    รับผิดชอบในการท านั้นรู้อยู่แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนก็สามารถไปท าได้เลย



๓๑ 
 

    ซึ่งการท าเช่นนี้นั้นจะท าให้งานนั้นแก้ไขไปด้วยความรวดเร็ว Platform นั้นก็
    ขอให้เรามองอีกรูปแบบ ก็เหมือนกับเป็นตะกร้าใส่เอกสาร ตะกร้าที่จะใส่
    ปัญหา และเมื่อประชาชนส่งปัญหาเข้ามาถ้าใครมีหน้าที่ตรงไหนก็หยิบของ
    ในตะกร้านั้นแล้วน าไปแก้ปัญหานะครับ ในส่วนของ Platform ที่จ าเป็น
    จะต้องมีการประชุมและแก้ไขปัญหาก็คืองานที่รอตรวจสอบ งานที่ตกค้างนั้น
    จ าเป็นจะต้องให้ Admin ติดต่อกับผู้ร้องว่างานนั้นติดขัดตรงไหนอย่างไร
    และนี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของ Platform ว่าหาก Adminไม่กระตือรือร้น   
    ไม่ Active จะกลายเป็นงานที่มาค้างอยู่ในตะกร้า Admin เป็นหัวใจส าคัญที่
    จะจัดการ Platform ตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพ เพราะว่าการใช้ Platform ในการ
    แก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ถ้าหากท่านสมาชิกสภาเทศบาลคลิกเข้าไปดูที่
    เทศบาลต่างๆ จะเห็นว่าเขาท าก่อนเราอีก เช่น เทศบาลนครขอนแก่น   
    เทศบาลอุดร หรือแม้แต่ที่กรุงเทพมหานครก็มีการใช้ Application ที่เรียกว่า 
    Traffy Fondue นั้นก็มีมานานแล้วครับ แต่ว่าท าไมถึงท าไม่ส าเร็จและ    
    ไม่กระฉับกระเฉง ไม่ Active เหมือนของเรา เราท ารุกไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็ว
    จนเป็นที่พูดถึงของที่กระทรวง DIGITAL ว่าจะเอาของเรานี้ไปขยายผลในระดับจังหวัด 
    ในวันที่ 7 กันยายน 2565 นี้ทั้งจังหวัดก็จะจัดประชุมทั้ง 195 อปท. จะใช้ 
    Platform ร้องทุกข์ Online ของเราเป็นตัวต้นแบบซึ่งผมจะได้ไปเล่าให้กับ
    อปท. ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรในการที่จะท าให้มันส าเร็จนะครับ ขอสรุป   
    อีกครั้งว่า Platform นี้จ าเป็นจะต้องมีการแก้ไข แต่ว่าโดยหลักการนั้นเป็น
    หลักการที่ถูกต้องแก้ไขคือ เรื่องอะไร เรื่องของแอดมินของแต่ละส านัก     
    แต่ละกอง หลังจากนี้ผมก็ได้เชิญประชุม แล้วก็จะได้ติดตามเรื่องราวต่อไป 
    ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณครับ 
  
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ไม่ทราบว่าท่านจิรศักดิ ์ 
รองประธานสภาเทศบาล  สมุทรอัษฎงค์ มีอะไรจะซักถามต่อหรือไม่ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด
    จะซักถามต่อหรือไมค่รับ 
     ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ปฏิบตัิหน้าที่
สมาชิกสภาเทศบาล  แทนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับ กระผมนายจิณณช์ยุต 
    สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลจากเขตเลือกตั้งที่ 3 ก่อนอ่ืนต้องขออนุญาต
    ท่านประธานครับ ในการอภิปราย ณ จุดนี้ จุดของที่นั่งของท่านเลขานุการ
    สภาเทศบาลเพ่ือความสะดวกในการท าหน้าที่ต่อไปครับ 
 



๓๒ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ครับ ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ครับ ขอบคุณครับ ก่อนอ่ืนผมขอญาติเล่าย้อนหลังนิดนึงนะครับ
สมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อก่อนเลือกตั้ง ที่วัดประดู่พัฒนาราม รองเจ้าอาวาสได้มีปรารภกับผม
    นะครับ ว่าได้ขอด้วยวาจาให้ตีเส้นทแยงหน้าวัดประดู่พัฒนารามเป็นเวลา
    หลายปีมากนะครับ ขอแล้วก็ไม่ส าเร็จนะครับ จะขอจากใครผมไม่ทราบนะครับ 
    วันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ซึ่งตรงกับวันพระนะครับ ผมก็ได้ไปวัดตามปกต ิ
    พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิริคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
    เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม ฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
    นายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มองเห็นถึงความปลอดภัย
    ของผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นการแก้ไขปัญหารถติดหน้าวัดประดู่พัฒนาราม
    และหน้าโรงเรียนศรีธรรมราชฝั่งอนุบาลนะครับ ได้ตีเส้นทแยงให้เป็นทีเ่รียบร้อย
    นะครับ ท่านเองก็ประกาศ ฝากขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีฯ และ
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านชยากร  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
 
นายชยากร  ข าคม   กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ผมว่าจะมาคุยเรื่องที่สนามหน้าเมือง
    แตเ่ป็นเรื่องที่ชาวบ้านโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายได้ร้องเรียนมา แต่ว่าวันนี้ต้อง
    มาขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ก็ได้ด าเนินการเรียบร้อย
    และท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ก ากับดูแลกองสาธารณสุขฯ ก็ได้ด าเนินการ
    เรียบร้อยครับ และได้ความชื่นชมจากพ่อค้าแม่ขายว่าท าเป็นพ้ืนที่ปลอดถังขยะ 
    ซึ่งเมื่อก่อนนั้นได้ตั้งถังขยะประมาณ 3 ลูก คนที่ไปออกก าลังกายรอบสนาม
    หน้าเมืองรวมทั้งตัวกระผมด้วยที่ไปออกก าลังกายอยู่นั้น ได้มีกลิ่นเหม็น
    รอบๆ สนาม ประชาชนที่ไปออกก าลังกายนั้นเค้าอยากได้อากาศที่บริสุทธิ์ 
    สุ ดท้ ายก็ เพ่ิ งส าเร็ จที่ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุ ขฯ ได้ ร่ วมกั บท่ าน                        
    รองนายกเทศมนตรีฯ ไปท าให้เรียบร้อยแล้ว พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าไม่เป็นไร
    ใช้ถุงด าเก็บขยะแล้วรถมาเก็บเป็นเวลา เขาขอชื่นชมพวกเรามาครับ      
    และอีกอย่าง เพ่ิงผ่านมาหมาดๆ ก็ขอชื่นชม ในการจัดงานที่สวนศรีธรรมาโศกราช 
    ทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและฝ่ายผู้บริหารก็หน้าบานกันทุกคนเพราะชาวบ้าน
    ได้ชื่นชมมาว่าท่านนายกเทศมนตรีฯ เห็นความส าคัญของพ่ีน้องประชาชน 
    ที่อยู่ในชุมชนที่ได้จัดงานเทศบาลสัญจรครั้งที่ 1 พวกผมได้รับความชื่นชม



๓๓ 
 

    จากชาวบ้าน อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
    ผอ.อรนงค์ และท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และฝ่ายผู้บริหารทุกคนครับ     
    ที่เขาได้ชื่นชมมาว่าช่วงระยะเวลาโควิด  2 - 3 ปีที่ผ่านมา เขาก็เดือดร้อน 
    พอเรามาจัดงานที่สวนศรีธรรมาโศกราช ให้พ่อค้าแม่ขายในชุมชน ทุกชุมชน
    ได้มาขายของนั้น เขาก็ดีใจกันว่าไม่มีการเก็บค่าที่ ค่าเช่าแผง นี่เป็นสิ่งที่เขา
    ภูมิใจแล้วเขาก็บอกว่าในการจัดครั้งนี้ทางเทศบาลของเราได้เล็งเห็นว่าเมื่อไหร่
    จะได้มีการจัดการแบบนี้อีก ผมก็บอกว่าผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชคนหนึ่ง เห็นด้วยแล้วก็พ้ืนที่ตรงที่จัดงานนั้นเป็นเขต
    พ้ืนที่เลือกตั้งเขตที่ 2 ของผมด้วย แต่ผมก็อยากฝากท่านประธานผ่านไปยัง
    ผู้บริหารว่าเราจัดครั้งเดียวเราจัดครั้งแรกแต่ใช้เวลาวันเดียวนั้นมีชาวบ้าน
    และพ่ีน้องในชุมชนบอกว่าถ้าให้ผมมาสอบถามผู้บริหารว่าเราจะยืดเวลา   
    ได้หรือไม่จาก 1 วันเป็น 3 วัน เพ่ือที่เขาจะท าอาหารมา สมมุติว่าขายไม่หมด    
    3 วันที่เขาเตรียมมาจะได้ขายอีก เพ่ิมอีก 2 วันแล้ว ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะไป
    สอบถามท่านผู้บริหารให้นะครับแต่ผมว่าน่าจะได้ เพราะว่าเขาจะได้มีความสุข
    ในการจับจ่ายใช้สอย ชาวบ้านก็ได้มาร่วมสนุกสนานกับทางเทศบาลเพ่ือให้ 
    มีความใกล้ชิดกันระหว่างเทศบาลกับพ่ีน้องประชาชน อันนี้ผมก็ขอชื่นชมครับ
    และขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่จัดกิจกรรมเทศบาลสัญจรพบ      
    พ่ีน้องประชาชน พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งว่ามีแต่ค าเยินยอผมก็ฝาก
    ท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าอยากจะขอยืดเวลาสัก 3 วันจะได้หรือไม่ 
    ผมฝากแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
รองประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ  
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน สท.ชยากร  ข าคม นะครับ ที่ได้
    กรุณาพูดในเรื่องของการเก็บขยะและเรื่องของตลาด เรื่องของการเก็บขยะนั้น 
    ในขณะนี้ได้มีการพัฒนาและปรับรูปแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตและความเป็นเมือง
    ของเราในขณะนี้ โดยรณรงค์ไม่ให้มีขยะที่จะตั้งอยู่ที่ริมถนน แต่อาจจะยังมีอยู่
    ในบางซอยก็ให้เป็นไปตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนว่าอยากจะให้
    มีถังขยะ หรือไม่อยากจะให้มี แต่ในส่วนของถนนใหญ่นั้นเราจะรณรงค์ว่า 
    ไม่มีถังขยะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสมัยนิยมสากล เช่นที่เมืองปูซาน
    ประเทศเกาหลีที่ผมได้มีโอกาสไปเมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้วนั้น ก็ไปถ่ายรูปเรื่อง
    ของการจัดเก็บขยะก็ใช้วิธีใช้ถุงแต่เป็นถุงของเทศบาลและที่ถุงจะพิมพ์เวลา
    เก็บไว้ด้วยว่าถุงใบนี้จะมาเก็บเวลาเท่าไหร่ วันไหน นั่นคือของประเทศเกาหลี



๓๔ 
 

    และทีก่รุงเทพมหานครในขณะนี้ก็ใช้วิธีถุงน าด ามาตั้งไว้ที่จุดนัดพบ เพราะฉะนั้น  
    สิ่งที่เราด าเนินการอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นสากล เขาท ากันอยู่
    เพียงแต่ว่าจะท าอย่างไรให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเป็นเมืองของเรา 
    กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ตั้งขยะเวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. รถขยะก็จะไปเก็บ 
    กลุ่มที่ 2 คือร้านอาหาร ร้านน้ าชาที่จะต้องท ามาหากินแล้วก็เลิกร้านดึก  
    ไม่สามารถที่จะน าถุงขยะมาตั้งในเวลาที่เทศบาลก าหนดไว้ ก็ใช้วิธีการให้
    สารวัตรเขตและกองสาธารณสุขฯ ได้ไปเจรจาท าความตกลงว่าร้านนี้สะดวก
    อย่างไร เราก็จะไปบริการเก็บขยะให้ตามนั้น และกลุ่มที่ 3 ซึ่งเราจะท าต่อไป  
    ในอนาคตก็คือกลุ่มขยะชิ้นใหญ่หรือกลุ่มบ้านคนแก่ที่จะได้มีการส ารวจต่อไป 
    จะใช้วิธีโทรศัพท์มาที่กองสาธารณสุขฯ และนัดเวลา คือไม่ต้องเอาออกมาตั้ง      
    ที่หน้าบ้านแล้ว ทั้งขยะชิ้นใหญ่ ที่นอน โซฟา หรือไม้อัด ตู้ต่างๆ ที่เขาไม่ใช้ 
    ให้ตั้งไว้ในบ้านก่อนแล้วนัดเวลา กองสาธารณสุขฯ ก็จะเอารถเข้าไปเก็บที่บ้าน
    โดยไม่ต้องเอาออกมาข้างนอก ในส่วนของการรณรงค์ให้ขยะเป็นศูนย์ใน
    หน่วยงานนั้นทางโรงเรียนเทศบาลจะได้เซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    น าร่อง 3 โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ว่าในโรงเรียนนั้นเรา
    ขอให้มีขยะเป็นศูนย์จะท าอย่างไรก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าส าเร็จใน
    สามโรงแรกแล้วก็จะได้ขยายผลไปที่โรงเรียนอ่ืนต่อไป ในส่วนของสถาน
    ประกอบการนั้นท าให้ขยะเป็นศูนย์ค่อนข้างจะท าได้ยาก แต่ทราบว่าทาง
    โรงแรมทวินโลตัสนั้นก็ขอทดลองดูว่าจะเป็นโรงแรมต้นแบบได้หรือไม่       
    ที่ขยะของเขานั้นจะเป็นศูนย์ อีกเรื่องที่ต้องการจะขอกราบเรียนต่อสภา
    เทศบาลแห่งนี้ คือว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะมีรถกระบะที่เรียกว่ารถเก็บเศษ
    อาหารหรือรถข้าวหมูออกตระเวนตามร้านอาหารที่นัดหมายไว้และจะเก็บ
    เศษอาหารขึ้นมาน าไปทิ้งในถังขยะที่เรียกว่าถังขยะเปียกที่ทุ่งท่าลาด        
    ซึ่งขณะนี้ส านักช่างได้ท าไว้แล้ว 10 ถัง ใช้ถังน้ ามัน 200 ลิตร แล้วก็ตัดก้นออก
    ฝังลงไปในดินให้โผล่ขึ้นมา และน าเศษอาหารใส่ลงไป น ามูลสัตว์ใส่ลงไป  
    น้ าอีเอ็มใส่ลงไป ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการวิชาการที่เขาท ากันอยู่ทั่วไป      
    ถ้าการที่เราเก็บเศษอาหารออกจากในเมืองมาจัดการได้ที่ทุ่งท่าลาดถ้าได้ผล
    ก็จะได้ขยายต่อไปที่ชุมชนที่มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการท าถังขยะเปียก    
    เนื่องจากว่าการท าถังขยะเปียกนี้ท าไม่ยากและท าสัก 1 รอบแล้วก็จะเกิด
    ความช านาญ ก็จะได้เห็นด้วยว่า พอกลายเป็นปุ๋ยแล้วเราสามารถยกถังนั้น
    ไปตั้งที่อ่ืนได้อีกครับ อาจจะเริ่มในชุมชนบริเวณเขต 4 ซึ่งมีพ้ืนที่พอสมควร
    ที่ใต้ต้นไม้ส่วนจะท าไปได้ถึงขนาดไหนเราก็ต้องเริ่มด้วยการปรึกษาหารือกับ
    ทางชุมชนก่อน เราอาจจะเชิญทางชุมชนมาดูถังขยะเปียกที่เราท าที่ทุ่งท่าลาด
    เพ่ือจะได้น าไปท าต่อไปในชุมชน 



๓๕ 
 

     ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่องของตลาดนะครับ เรื่องของตลาดนี้คงจะต้องไป
    ปรึกษาหารือกัน ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่น าความ
    ต้องการของพ่ีน้องประชาชนมาว่าเราควรจะจัด 1 วันหรือว่าขยายไป 2 วัน
    หรือจะเป็น 3 วัน จะต้องไปปรึกษาหารือกัน แต่มีหลายๆท่านเสนอมา เรื่อง
    ของตลาดนัดสุขภาพ ตลาดนัดหนูน้อย ตลาดนัดของผู้สูงอายุ ก็คือแม่ค้าที่มา
    ขายต้องเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด หรือว่าโซนนี้ต้องเป็นเด็กนักเรียนทั้งหมดก็มี
    ความคิดเห็นมาอย่างมากมายหลังจากเราจัดไปครั้งแรกที่สวนศรีธรรมาโศกราช
    แล้วในครั้งที่ 2 ที่จะจัดนั้นก็คงจะได้มีการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ
    ของพ่ีน้องประชาชนต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ  
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขอบคุณท่านกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นะครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  ไมท่ราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะซักถามอีกหรือไมค่รับ 
      ไม่มีนะครับ ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
    ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ได้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
    ในโอกาสนี้กระผมในนามของประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
    ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกับสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ  
 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 
 
 
 


