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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ที่ 15 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. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
20. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นางสมฤดี    สุขบ าเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสุรักษ์    รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
24. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

 
ผู้ลาประชุม 
  - ไม่มี 

 
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. นายพูน  แก้วภราดัย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  7. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล  
2. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล  
3. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักคลัง 
4. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
5. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักการประปา 
7. นางระวิวรรณ แก่นคง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
8. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นางสาวพิทยา เทอดเกียรติกุล (แทน) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. นางจิตรา   มะโนสงค์ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
14. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยส่วนการโยธา  
15. นางมนทิชา  ชูศักดิ์เกียรติกุล ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 
16. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรช านาญการ 
18. นางสุภาพร  ปลอดทอง จ้างเหมาธุรการ 
19. นางสาวกิติยา ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
22. นางขนิษฐา  จันทวาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
24. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักด ี จ้างเหมาธุรการ 
25. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวจันทร์จิรา บุญถนอม จ้างเหมาบริการ 
27. นางศรีไพร  อมรการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
28. นางสาวศุภลักษณ์ บุญส าราญ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
29. นางสาวกรกมล ขยันการ  จ้างเหมาธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จ านวน ....24.... คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จ านวน ……24….. คน 
  ลากิจจ านวน ………-……….. คน 
  ลาป่วย ……………-………….. คน 
  มาสาย ……………-………….. คน 
    กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณา
    จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
    ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่งประธานเพ่ือ     
    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
                                                   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์ เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล ท่ านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธ รรมราช ท่ าน เลขานุ การ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 
และจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ
 สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
 สภาเทศบาล ครับ 
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ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 
................................................ 

  ตามที่ สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ไว้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 มีก าหนดไม่เกิน 
30 วัน ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป  
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

   ประกาศ ณ วันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

 

 
        สุเมธ  รัตนนาคินทร์ 
                                                                       (นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์)   
        ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 
    12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  



๕ 
 

     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 
    2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องท าการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ไปแล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไข     
    ข้อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ    
  ไม่ มี นะครั บ ดั งนั้ น  เมื่ อไม่ มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อ           
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรด
ยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 



๖ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ    
     สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)นะครับ  
   

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่ 5.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 99,800.- บาท 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 5.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 99,800.- บาท
    (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    5.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 99,800.- บาท
    (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 



๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 

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

ญัตต ิ
 

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

               1  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 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บริการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 100,0๐๐ บาท          
งบประมาณคงเหลือ 100,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 99,800 บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน 99,80๐ บาท (เก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  



๘ 
 

เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ ากว่า 51,500 บีทียู  จ านวน 1 เครื่อง         
จ านวนเงิน 99,8๐๐ บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  
รวมโอนตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 99,80๐ บาท (เก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

                       (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส 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 
 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ     
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 99,800.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพัน  
    แปดร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
 



๙ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 99,800.- บาท         
    (เก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่ 5.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ส านักการศึกษา เป็นเงิน 39,100.- บาท 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 5.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ งจ่ าย เป็ นรายการ ใหม่ 
    ส านักการศึกษา เป็นเงิน 39,100.- บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ  
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    5.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 
    39,100.- บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมาย
    ให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 
 



๑๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ    
    ขอเชิญครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

           2  สิงหาคม  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น  
        รายการใหม ่ ส านักการศึกษา 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา   
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าวัสดุ 
  ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 34,712,700 บาท  คงเหลือ 11,369,116 บาท          
ขอโอนลด จ านวน  39,100 บาท    
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 39,100 บาท (สามหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการศึกษา  
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 
 



๑๑ 
 

     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   1. โต๊ะท างาน  ท าด้วยไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 150 x 75 เซนติเมตร จ านวน 3 ตัว ๆ ละ  
6,500 บาท  จ านวน 19,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
  2. เก้าอ้ีท างาน เป็นเก้าอ้ีบุนวม มีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 58 x 59 x 102 เซนติเมตร 
จ านวน 7 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท  จ านวน 19,600 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 39,100 บาท (สามหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) 

   เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของส านักการศึกษา เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวช ารุด และจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน
ของส านักการศึกษา  

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  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 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาว ินทร ์  ณ พัทล ุง  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 39,100.- บาท (สามหมื่นเก้าพัน
    หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 



๑๒ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 39,100.- บาท (สามหม่ืน
    เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
       
     ญัตติที่ 5.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
    งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารอัจฉริยะ
    โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ส านักการศึกษา 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 5.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพัน
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารอัจฉริยะ
    โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ส านักการศึกษา ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
    ญัตติที่ 5.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
    รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารอัจฉริยะโรงเรียน



๑๓ 
 

    เทศบาลวัดเสมาเมือง ส านักการศึกษา นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้
    ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์         ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

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

      3  สิงหาคม  2565 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการก่อสร้าง                        
        อาคารอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ส านักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
โครงการก่อสร้างอาคารอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โดยก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 

  ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ส านักการศึกษา ได้จัดท าโครงการก่อสร้างอาคารอัจฉริยะ เพ่ือใช้             
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดท าขึ้นในลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป ส าหรับการเสริมสร้างประสบการณ์
ทางการเรียนการสอน การฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งมีจุดเน้นการสร้างปฎิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี
ที่หลากหลายอย่างทันสมัย โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดกว้างประมาณ 11 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร               
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องแสดงนิทรรศการ 
ห้องน้ า โถงทางเดิน พ้ืนที่อเนกประสงค์ พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืน ๆ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล 
งบประมาณจ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) แต่งบประมาณที่จะด าเนินการไม่เพียงพอ จึงขอตั้งจ่าย               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 15,000,000 บาท และก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 
15,000,000 บาท (โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2567 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  หน้าที่ 49 
ล าดับที่ 2) 



๑๔ 
 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
อาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ 
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้

ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
(3) จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะต้องระบุในงบประมาณ 

รายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไปท่ีจะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 
(4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ เว้นแต่ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                 (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบก่อหนี้
    ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการก่อสร้าง        
    อาคารอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ส านักการศึกษา ขอได้โปรด
    ยกมือ ครับ 
 



๑๕ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ โครงการก่อสร้าง
    อาคารอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ส านักการศึกษา 

   

     ญัตติที่ 5.4 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 5.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช                
นายกเทศมนตรีฯ   ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผมขอแถลงญัตติที่ 5.4 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 
 
 
 



๑๖ 
 

   

 
ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง            

         จ.นครศรีธรรมราช  80000 

     3   สิงหาคม  2565 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   จ านวน    1,271,150,000 บาท 
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

2.1 กิจการประปา จ านวน        83,568,250 บาท 
2.2 กิจการสถานธนานุบาล จ านวน        59,551,000 บาท  

รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ านวน      143,119,250 บาท 
รวมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1,414,269,250 บาท 
ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 3 ข้อ 23 วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณา
อนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท า
เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล รายละเอียด
ตามสรุปรางเทศบัญญัติ ดังนี้  

สรุปร่างเทศบัญญัติ 
 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวนทั้งสิ้น 1,414,269,250 บาท  แยกเป็น 

1. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   เป็นงบประมาณสมดุลรายรับเท่ากับรายจ่าย จ านวน 1,271,150,000  บาท 

   ประมาณการรายรับ      จ านวน   1,271,150,000    บาท 

 รายได้จัดเก็บเอง      จ านวน       174,994,000   บาท 

          รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. จ านวน       392,400,000    บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. จ านวน        703,756,000   บาท   

ญัตต ิ



๑๗ 
 

ประมาณการรายจ่าย  (รายจ่ายจากงบประมาณ) จ านวน    1,271,150,000   บาท 
งบกลาง  จ านวน         222,098,800    บาท 

          งบบุคลากร     จ านวน         481,403,200 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน        448,497,700 บาท 
งบลงทุน จ านวน          79,960,300 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน          39,180,000 บาท 

          งบรายจ่ายอื่น จ านวน               10,000 บาท 
2.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ านวน        143,119,250 บาท 

2.1 กิจการประปา ประกอบด้วย 
ประมาณการรายรับ จ านวน         84,000,000 บาท 
ประมาณการรายจ่าย จ านวน         83,568,250 บาท 

          งบกลาง จ านวน          17,145,000 บาท 
          งบบุคลากร จ านวน            9,584,000 บาท 

งบด าเนินงาน     จ านวน           50,168,400 บาท 
          งบลงทุน      จ านวน             6,660,850 บาท 

งบรายจ่ายอื่น     จ านวน                 10,000 บาท 

 2.2 กิจการสถานธนานุบาล ประกอบด้วย 
      ประมาณการรายรับ    จ านวน      81,452,000 บาท 

 ประมาณการรายจ่าย    จ านวน       59,551,000 บาท 
 งบกลาง      จ านวน        17,805,000 บาท 
 งบบุคลากร     จ านวน          4,405,000 บาท 
 งบด าเนินงาน     จ านวน           4,140,000 บาท 
 งบลงทุน      จ านวน                     -    บาท 
 งบรายจ่ายอื่น     จ านวน         33,201,000  บาท 

รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                                                 (ลงชื่อ)        กณพ   เกตุชาติ     ผู้เสนอ 

         (นายกณพ    เกตุชาติ) 
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 



๑๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี นครนครศรี ธรรมราช  ครับ                    
ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 ความว่า 
  “ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  

  ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดจะ
ขออภิปราย ขอเชิญครับ    

     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใด
    จะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผม ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดเห็นชอบให้รับ
    หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2566 วาระท่ี 1 ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ ครบ          

องค์ประชุม เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบ                       
ประธานสภาเทศบาล  ให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ                     
    พ.ศ. 2566 



๑๙ 
 

ล าดับต่อไปขอให้สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคัดเลือกสมาชิก 
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ และ
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ความว่า 

  “ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ   
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า

      สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่

      ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน    
      เจ็ดคน 
   ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
  พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
  ต่อสภาท้องถิ่น  
   สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
  ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
 อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
 เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่
 ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร   
 ฯลฯ 
 
 
 
 



๒๐ 
 

    ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  
  (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
  (2) ตาย  
  (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง  
  (4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง  
  (5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

 เพราะฉะนั้น กรรมการชุดเดิม เข้าข่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 หมวดที่ 8 ข้อ 106 (4) งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง จึงจ าเป็น    
ต้องท าการคัดเลือกใหม่ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2566  
 กรรมการชุดเดิม ประกอบด้วย  

 1. นายกฤษดา    เสมอภพ  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมชาย    สังข์วิเชียร กรรมการ 
 3. นายสมชาย    สุนทร    กรรมการ 
 4. ร้อยโทวิโรจน์   วรรณกุล กรรมการ 
 5. นายสมชาย    โชติช่วง  กรรมการ 
 6. ร้อยตรีโยธิน    กัลยา    กรรมการ 
 7. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ กรรมการ/เลขานุการ 

   ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
  บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
  เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่       
  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

   การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
  เป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
   ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา 
  ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น       
  ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น  หรือส่งให้         
  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 

  จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกคณะกรรมการ    
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้ว นั้น  



๒๑ 
 

   ส าหรับการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครั้งนี้       
เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ซึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อ 103 (1) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

   ดังนั้น กระผม ขอหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ว่าเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวนกี่คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระผม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอครับ 

   ขอเชิญท่านอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 เสนอ ครับ 

 
นางอนุสรณ์  เดชเดโช เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน 

นางอนุสรณ์   เดชเดโช  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          
เขตเลือกตั้งที่ 4 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 7 ท่าน ค่ะ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองจ านวน 
ประธานสภาเทศบาล 2 ท่าน ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ       
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ  

  1. นายขัตติยะ  อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ 1 

    2. นายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  เขตเลือกตั้งที่ 2 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอเป็น

อย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
    ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดจะขอเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชนะครับ  



๒๒ 
 

    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 7 ท่าน ขอได้โปรดยกมือ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบ                       
ประธานสภาเทศบาล  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 7 ท่าน 
    ต่อไปขอให้สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเลือกสมาชิก                
  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
  ให้เสนอชื่อและเลือกทีละคน เริ่มจากคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนที่ 2 ที่ 3     
  ไปตามล าดับ จนครบ 7 คน ถ้าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ล าดับใดมีผู้เสนอ
  เพียงคนเดียว ผู้นั้นก็ได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ล าดับนั้น แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอ
  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2566 มากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง คือ การเขียนชื่อ
  และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  



๒๓ 
 

  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เสนอชื่อผู้ที่
สมควรได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 คนที่ 1 ครับ 
  ขอเชิญท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร   
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที ่3 เสนอครับ 
 

นายปรีชา  พฤกษไพบูลย ์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
  นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
  เลือกตั้งที่ 3 ขอเสนอชื่อ นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
   นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที ่3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 1 ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรอง  2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
    
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ      
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ  

  1. นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที ่3 
  2. นางสมฤดี  สุขบ าเพิง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
เขตเลือกตั้งที่ 1 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ       
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ   

 ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด
จะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือกนายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 1  
 
 
 
 



๒๔ 
 

 ต่อไปกระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรได้รับ
การเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 2 ขอเชิญเสนอครับ  
 ขอเชิญท่านวิชาญ  ชุติธรพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 เสนอครับ 
 

นายวิชาญ  ชุติธรพงษ ์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ      
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม          
  นายวิชาญ  ชุติ ธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                   
  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอชื่อ นางสมฤดี  สุขบ าเพิง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
  นครศรี ธรรมราช เขตเลือกตั้ งที่  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ                       
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
  คนที่ 2 ครับ 
           
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรอง  2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
   
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เ รี ยน  ท่ านประธ านสภา เทศบาลนครนครศรี ธ ร รมร าช      
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ  

  1. นายชยากร  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
เขตเลือกตั้งที ่2 
  2. นายธวัช  ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ   

 ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด
จะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือกนางสมฤดี  สุขบ าเพิง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 2  

 



๒๕ 
 

 ต่อไปกระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรได้รับ
การเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 3 ขอเชิญเสนอครับ  
 ขอเชิญท่านอนุสรณ์   เดชเดโช  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 เสนอครับ 
 

นางอนุสรณ์  เดชเดโช   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน          
  นางอนุสรณ์   เดชเดโช  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                   
  เขตเลือกตั้งที่ 4 ขอเสนอชื่อนายปรีชา  พฤกษไพบูลย ์สมาชิกสภาเทศบาล น ค ร
  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 3 ค่ะ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์            ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรอง  2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
   
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ      
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ  

  1. นายสมชาย  โชติช่วง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที ่4 
  2. นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 1 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ   

 ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด
จะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายปรีชา  พฤกษไพบูลย ์สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 3  

 

 



๒๖ 
 

 ต่อไปกระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรได้รับ
การเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 4 ขอเชิญเสนอครับ  
 ขอเชิญท่ านวี รภั ทร   ศิ ริ พันธ์  สมาชิ กสภา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 เสนอครับ 
      

นายวีรภัทร  ศิริพันธ์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
  นายวีรภัทร  ศิริพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 
  ขอเสนอชื่อ นายสมชาย  โชติช่วง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  เขตเลือกตั้งที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 4 ครับ 
           
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรอง  2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ     

  1.  นายปริญญา  ไชยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
  2.  นายยะโกบ  พิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ 4 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใด

จะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือกนายสมชาย  โชติช่วง สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 4  

 
 
 



๒๗ 
 

     ต่อไปกระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรได้รับ
    การเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 5 ขอเชิญเสนอครับ 
    ขอเชิญท่ านภาคภูมิ   แสงแก้ ว  สมาชิ กสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที ่4 เสนอ ครับ 
     
นายภาคภูมิ  แสงแก้ว   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภาคภูมิ  
  แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 4 ขอเสนอชื่อ
  ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที ่
  4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 5 ครับ 
           
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
    
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ     

  1. นายธวัช  ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
เขตเลือกตั้งที่ 2 
  2. นายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  

 ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด
จะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 5  

 

 



๒๘ 
 

     ต่อไปกระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรได้รับ
    การเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 6 ขอเชิญเสนอครับ 

    ขอเชิญท่ านธวั ช  ศรี สมานุ วั ตร  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที ่2 เสนอครับ 

 
นายธวัช  ศรีสมานุวัตร   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม   
  นายธวัช  ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                   
  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอชื่อ นายชยากร  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลนคร
  นครศรี ธรรมราช เขตเลือกตั้ งที่  2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ                       
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
  คนที่ 6 ครับ 
           
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
    
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ     

  1.  นายกฤษดา  เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
  2.  นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 3 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ   

 ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด
จะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แห่งนี้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายชยากร  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 6  

 



๒๙ 
 

     ต่อไป กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ที่สมควรได้รับ
    การเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 7 ขอเชิญเสนอครับ 

    ขอเชิญท่านนายกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที ่2 เสนอครับ 

   
นายกฤษดา  เสมอภพ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม    
  นายกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                   
  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอชื่อนายปริญญา  ไชยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนคร
  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ     
  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 7 ครับ 
           
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
    
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ     

  1. นายขัตติยะ  อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 1 
  2. นายสุรักษ์  รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 1 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ    

 ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด
จะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายปริญญา  ไชยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่ 7  

 



๓๐ 
 

 ดังนั้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ ได้รับ               
การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 7 ท่าน คือ 

1. นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ 3  

2. นางสมฤดี  สุขบ าเพิง   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ 1 

3. นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ 3 

4. นายสมชาย  โชติช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
เขตเลือกตั้งที่ 4 

5. ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ 4 

6. นายชยากร  ข าคม   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
เขตเลือกตั้งที่ 2 

7. นายปริญญา  ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ 2 
   

     ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ      
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีการพิจารณา       
    ในวาระท่ีสอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาเทศบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    ข้อ 45 วรรคสาม ความว่า 
     “ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด เดียว
    ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้   
    ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
    งบประมาณนั้น  

 กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอ   
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ   
 ขอเชิญท่านอนุสรณ์   เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนคร     
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 เสนอครับ   
 
 

    



๓๑ 
 

นางอนุสรณ์  เดชเดโช   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน      

    นางอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ง
    ที่ 4 ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 4 วัน โดยเริ่มตั้งแต ่

    1. วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    2. วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    3. วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    4. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

    และก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติในวันดังกล่าว ณ ห้องท าการสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอ เชิ ญท่ านสมาชิ กสภา เทศบาลนครนครศรี ธ ร รมร าช    
ประธานสภาเทศบาล  รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 

 1. นายชยากร  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
เขตเลือกตั้งที่ 2  
 2. นายสมชาย   โชติช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขตเลือกตั้งที่ 4 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอ
ประธานสภาเทศบาล  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชนะครับ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 4 วัน โดยเริ่มตั้งแต่ 

    วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 



๓๒ 
 

   และก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติในวันดังกล่าว ณ ห้องท าการสมาชิก
   สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอได้โปรดยกมือ  

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ ครบ         

องค์ประชุม เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบ                       
ประธานสภาเทศบาล  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 4 วัน โดยเริ่มตั้งแต่ 

    วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

    และก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติในวันดังกล่าว ณ ห้องท าการสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 หลังจากนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ    
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็จะท าหน้าที่รอรับค าแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่แจ้งให้ทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลหรือ 
ผู้บริหารท่านใดประสงค์จะยื่นเสนอค าแปรญัตติ ก็ขอให้ท าหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ ศ. . 2566 ตามวัน เวลาและสถานที่ที่แจ้งไว้นี้นะครับ  



๓๓ 
 

     ส าหรับการก าหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ               
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    เมื่อใด วันไหน ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอครับ 

   
นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน       
        กระผมนายปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    เขตเลือกตั้งที่ 3 ในฐานะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
    ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ  
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.       
    ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ทุกท่านรับทราบ 
    นะครับ 

 ส าหรับวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่ าง เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือพิจารณา                  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                    
ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยื่น                 
เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหนังสือดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ก่อนเวลาที่มีการนัดประชุมนะครับ  
 ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้นัดประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 23 
สิ งหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  (ชั้น 5) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  



๓๔ 
 

 กระผมจึงขอก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 เพื่ อพิ จารณา                  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ซึ่งจะได้
มีหนังสือนดัประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งไปยังท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและคณะผู้บริหารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชทราบอีกครั้ง ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลนคร        
    นครศรีธรรมราชในวันนี้  ขอเชิญครับ 

 ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ครับ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์       
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ขอขอบคุณ
    ท่านประธานสภาเทศบาลที่ให้เกียรติและให้โอกาสในหัวข้อนี้นะครับ เรื่องที่
    ผมจะพูดเป็นประโยชน์แน่กับทีมและกับสมาชิกกับบุคคลทั่วไปครับ  
     เรื่องแรกผมขอต าหนิ คือผมและเพ่ือนสมาชิกได้รับเอกสารเมื่อ
    วันที่ 8 สิงหาคม 2565 แล้วประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เท่ากับ         
    4  วันท าการ งบประมาณรายจ่ายประกอบครั้งนี้ 1,271 ล้านบาท กิจการประปา    
    84 ล้านบาท และสถานธนานุบาล 60 ล้านบาท ซึ่งเวลาน้อยมากในการที่
    สมาชิกจะมาดูหรือบางครั้งไปตรวจไซต์งานไปดูว่าตรงนี้ได้รับอนุมัติมาแล้ว    
    ท าตรงไหนบ้าง ท าอย่างไร ตามที่ผมทราบของรัฐบาลสภาใหญ่ให้เวลา 105 วัน 
    ท่านประธานคงจ าได้ว่าสมัยท่านนายกสมนึก หากงบประมาณรายจ่ายเท่านี้
    จะมีการประชุมกันล่วงหน้าด้วยซ้ าไป เคยประชุมที่โรงแรมแกรนด์ปาร์คบ้าง
    ก็มี ว่าอันนี้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้นะ ได้คุยกันก่อนจะเข้าสภาฯ ซึ่งจะเป็นผลดี 
    ของเรา 4 วันท าการ งบประมาณมหาศาลนะครับ ซึ่งจริง ๆ อาจจะล่าช้า
    ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามหรือด้วยความเคยชินก็ตาม คือไม่ว่ากองช่างส่งแผน
    มาล่าช้าสมมุตินะครับ ขั้นตอนนะครับ หรือเตรียมเอกสารไม่ทัน ท าไมเรา
    ต้องประชุมกันในวันนี้ ถ้าเรายังให้เวลาสมาชิก 24 คนไม่พอ เรื่องเอกสาร



๓๕ 
 

    วันสุดท้ายวันไหนล่ะครับ เลื่อนไปได้หรือไม่เพ่ือให้สมาชิกได้ดู หรือสมาชิก
    ของท่านนายกฯ ทีมสมนึกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใหม่ และเขาจะไม่ได้บรรยากาศ
    ดีๆ ดูในสภาฯ ใหญ่แล้วก็เหมือนกันครับมันย่อนายกเล็ก นายกใหญ่ ผมอยากจะ
    กล่าวไปถึงฝ่ายที่เตรียมเอกสารนะครับว่า ขอเวลาโดยเฉพาะท่านประธานที่
    ผ่านมารอบนั้นหลายสมัยแล้ว ให้ดูว่าควรจะ 10 วันท าการหรือ 2 อาทิตย์
    ไดห้รือไมค่รับ  
     ต่อไปเรื่องที่ 2 ผมในนามของสมาชิกเขต 3 ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่
    อนุมัติโครงการมา 7 โครงการในเขต สรุปรวมประมาณ 12.254 ล้านบาท 
    แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกนะครับคือ แผนงบประมาณเล่มนี้ที่แจก สารบัญที่ผมดึง
    ออกมาจะมีแต่จ านวนโครงการ แตถ่้าหากเป็นไปไดใ้ห้แนบอีกแผ่นว่าโครงการนั้น
    ตรงนี้เท่าไหร่ รวมแล้วเท่าไหร่ก็จะดี นี่ดูแล้วต้องมาเปิดๆ วุ่นเลย อีกนิดเดียว 
    ถ้าหากบอกว่าเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ มันก็จะจบ ดูแล้วสรุปจบในตัว อันนี้ต้อง
    มาไล่ว่าเท่าไหร่ ๆ ซึ่งสามารถจะท าได้ ตัวเลขของเรามีอยู่แล้ว นะครับ  
     หัวข้อที่ 3 เรื่องการศึกษาครับ ฝากท่านประธานเสนอไปยังฝ่ายบริหาร
    คือ จ านวนงบประมาณครั้งนี้ได้รับ 567 ล้านบาท ซึ่งเป็นของโรงเรียน 10 
    โรงนะครับ และเหมาะสมแล้วเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิต   
    ถ้าการศึกษาดี อาชีพก็ดี รายได้ก็ดีตามไปด้วย ผมจะพูดในหัวข้อที่ผมเห็น
    ซึ่งล่าสุด ชื่อคุณรัตน์เจ้าของร้านกาแฟข้างบ้านผมอยู่เซเว่นนะครับคือ     
    บอกให้ทราบว่าผมก็เห็นอยู่แล้ว คือเด็กนักเรียนเราเน้นแต่รับเด็กอนุบาล 3 ขวบ 
    แล้วก็ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่แต่ปรากฎว่าเด็กแถว ๆ นั้น คูขวาง 3      
    คูขวาง 2 คูขวาง 1 สถานีผมไม่ได้ไปส ารวจนะครับ ปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ 
    ไม่ได้ไปโรงเรียนทุกวันครับ อยากฝากไปยังผู้รับผิดชอบครับท่านประธาน 
    ว่าเป็นไปได้ไหมโรงเรียนลองตรวจสอบดูว่าเด็กคนไหนมาเรียนสัปดาห์หนึ่ง
    ขาดไป 3 วัน 4 วันหรือเดือนหนึ่งเท่าไหร่ 3 เดือนชักจะมากแล้ว ไปดูปัญหา
    เขาซิ เรื่องแรกที่ผมเจอนะครับ บางทีผมก็ช่วยไปบ้าง เช่น เครื่องแต่งกายไม่มี 
    ซ่ึงโรงเรียนเอกชนมีอยู่ 3 โรงเรียนดังๆ เขารับส่งด้วยซ้ า แต่เราคงไม่ต้องถึง
    ระดับนั้น ส่วนเด็กทีล่ าบากเขาอยากจะไปโรงเรียน เพราะโรงเรียนของท่าน
    นายกฯ ฝ่ายบริหารมีน้ าเต้าหู้ อะไร เหล่านี้  ดีกว่าอยู่บ้าน เขาไม่มีอะไรกิน     
    ยิ่งภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ พ่อแม่ตกงาน จ ึงต้องการจะให้เจาะลงไปดูได้หรือไม ่
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบว่านักเรียนที่ขาดเรียนมาก ๆ มีจ านวน
    เท่าไหร่ เป็นจุดเลยนะครับ 5 วันไปเรียน 3 วัน ถ้าสมัยก่อนเราจะทราบว่า    
    พ่ีไปวันนี้ น้องต้องหยุดเพราะว่าต้องใส่ชุดเดียว อาจจะมีแต่ชุดนักเรียน       
    ไม่แพงครับ ซึ่งฝ่ายบริหารมีงบประมาณการศึกษาอยู่แล้วเพ่ิมอีกนิดหน่อย  
 



๓๖ 
 

    สมาชิกคงยินดีด้วยครับ คัดเฉพาะคนที่ล าบากจริงๆ อันนี้แน่นอนเลย ผมเห็น
    เป็น 10 คนนะครับ ไปเรียนได้ไม่ไป ไปไม่ได้ เพราะว่าเขาไม่มีเงินแล้วชุด   
    ก็ไม่มี รองเท้าไม่มีด้วยครับ ฝากท่านประธานเสนอไปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา      
    เพราะบางทีจุดเล็กเป็นจุดใหญ่ เพราะเด็กไปเรียนเฉพาะชื่อ พอหลังๆ หายไป
    ไม่ได้เรียนครับ 
     ต่อไปเรื่องเทศพาณิชย์ เรื่องประปา เทศบาลนครฯ โชคดีที่ว่ามีประปา
    เป็นของตัวเอง ที่อ่ืนเขามีประปาภูมิภาค ของประปาตั้งแต่สมัยท่านสมนึก
    คิวละ 2 บาท ปี พ.ศ. 2560 ก็ 2 บาท มีจ านวนประมาณ 5,000 มิเตอร์ 
    จ านวนราย ส่วนนอกเขตจาก 4 บาทเป็น 7 บาทปรับเมื่อปี พ.ศ. 2560 
    ผมจะมา เน้นเหมือนกับเรื่องตลาดอีก เพราะว่านายกฯ มีโครงการ ฝ่ายบริหาร   
    มีโครงการดี ๆ เยอะนะครับ แต่ว่าโครงการดี ๆ มันต้องใช้เงิน บางทีเราจะ
    เกรงใจไม่ได้ เพราะว่าผมมีประปาภูมิภาคเป็นหลัก 10.2 /คิว เริ่มต้น ของเรา 
    2 บาท ท าอะไรได้ นานมากเลยครับ ขึ้นเป็น 4 บาทได้หรือไม่ เงินนั้นจะได้
    น ามาใช้ในการบริหารงาน นี่เป็นความคิดผมในฐานะสมาชิกนะครับ  
     ต่อไปเรื่องที่ 5 โรงรับจ าน า สถานธนานุบาล ปีนี้รายได้คงจะน้อยลง
    งบประมาณก็ 50 – 60 ล้านบาท เพราะว่าทองค าราคาสูงเขานิยมไปขาย
    มากกว่าและเราให้เขาน้อยบาทหนึ่งให้เขา 23,000 ประมาณนั้นจาก 
    30,000 บาท อันนั้นเป็นในระบบผมไม่ได้ว่าอะไร แต่ว่าถ้ามีวิธีผ่อนผัน   
    รับจ าน าอย่างอ่ืนเพ่ิมบ้างก็คงมีอยู่แล้วจะดีกว่าผู้ที่ไม่มีทองค า เราเน้นทองค า
    ตั้ง 90 % นะครับเท่าที่ผมทราบ  
     ต่อไปเรื่องหัวข้อเรื่องการบริการ ผมเองและเพ่ือนสมาชิกหลายๆ คน     
    ที่คุยกันไม่ทั้งหมดนะครับ เช่น ถ้าบริการรวดเร็วอันดับหนึ่งและทันสมัยต้องยก
    ให้ส านักการประปา ขออนุญาตท่านประธานชื่นชมไปยังฝ่ายบริหาร ดึกๆ 
    ดื่นๆ ก็ไป แถมลงในเพจเทศบาลถ่ายรูปให้เรียบร้อย ทันใจมาก เพราะประปานี่
    มันจะสูญเสียมากมันไม่เหมือนอย่างอ่ืน เก็บขยะช้าไปสัก 1 วัน 2 วันก็ไม่เป็นไร 
    แต่ประปา 1 วัน สูญเสียไปเป็นตั้ง 100 คิว 1,000 คิวได้ ขอชมเชยนะครับ
    แม้ว่าเป็นกองเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าขึ้นอีก 2 บาท เป็น 4 บาท ผมว่า     
    มีเงินเพ่ิมขึ้นเยอะ อย่าไปเกรงใจเขา ลูบหน้าปะจมูกไม่มีครับ ไม่มี เอา 2 บาท นี่ถูก 
    10.2 เขาก็ไม่พูดแล้ว นั่นส านักการประปา ส่วนส านักช่างนั้นก็เยี่ยมครับ 
    ถ่ายภาพเรียบร้อยลงในเพจ ส่วนกองของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานจะ
    มากหน่อย การท างานมีระบบ ขออนุญาตพูด รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบ
    ท างานมีระบบดีมาก แต่ว่าปัญหาคือด าเนินการแล้วไม่ลงในเพจ สมมติว่า
    คนนี้เก็บขยะตรงนี้ บางทีเก็บไปแล้วแต่เราไม่แน่ใจต้องวิ่งไปตรวจอีก ถ้ามีเครื่องมือ  
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    โทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้ราคาไม่ถึง 1,000 บาท 500 บาทก็มี ถ่ายภาพแล้ว
    ส่งไป สอนให้คนที่เกี่ยวข้อง ที่ไปเก็บขยะอะไรพวกนี้ น าภาพลงให้ได้ว่ามี
    การเก็บขยะแล้ว รวดเร็วดีอยู่แล้ว แต่เครื่องไม้เครื่องมือล้าสมัยมาก บางทีท า
    ไป 1 เดือนแล้ว หรือ 20 วัน ถึงจะลงว่าเสร็จแล้ว แต่ที่จริงผมเห็นแล้วเพราะว่า 
    ขยะแถวๆ ที่หน้าบ้านของผู้เดือดร้อนและผู้เกี่ยวข้องเขาก็จะต้องโทรมาถาม
    อยู่แล้ว คือขอให้มีเครื่องมือทันสมัยอีกหน่อย อย่างอ่ืนดีหมด แต่ว่าเครื่องมือ
    ล้าสมัย ไม่ได้ลงในเพจ 1 เดือนยังไม่รายงานลงไปตรวจแล้วตรวจอีกผู้เสนอนั้น
    ต้องไปดู  
     ข้อสุดท้ายนะครับขออนุญาต เพ่ือนสมาชิกบ่น ๆ ว่าอย่าพูดนาน 
    อันที่จริง ผมเป็นตัวแทนท่านนะครับ พูดแทน ไม่ได้นานหรอกครับ ถ้าเฉลี่ยดู 
    24 คน ผมเป็นตัวแทน เรื่องอ่ืนๆ อันนี้ส าคัญเลย ที่ท าการสมาชิกสภาเทศบาล      
     สมาชิกสภาเทศบาล 1 คน จะอยู่เวรประจ าส านักงานสัปดาห์ละ 1 วัน เครื่อง 
    ถ่ายเอกสาร Brother ส่งไปซ่อม 2 เดือนแล้ว ซึ่งเครื่องนี้มีความส าคัญมากส าหรับ
    การบริการ และกับสมาชิกสภาเทศบาลทีจ่ะต้องพิมพ์กระทู้ ถ้ามี หรือรายละเอียดอ่ืน 
    แต่ผมกถ็าม Operater ของร้านปลั๊กแอนด์เพลย์โทรไปสอบถาม 2 ครั้ง แจ้งว่า
    เครื่องมันล้าสมัยแล้ว ต้องเคลมต้องอะไร ผ่านมาจะ 2 เดือนแล้ว ผมว่าถ้า
    เป็นไปได้ อยากให้เปลี่ยนเลยได้หรือไม่ครับฝ่ายบริหาร เอายี่ห้อดังๆ หน่อย 
    เดี๋ยวนี้เครื่องเล็ก Brother นั้นเป็นเครื่องที่เลิกไปแล้วหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจ เปลี่ยนเลย 
    อย่าไปซ่อม แล้วดีนะที่สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีมเดียวกัน ถ้าเป็นทีมมี
    ฝ่ายค้านจะต้องบอกว่าถูกวางยา เพราะว่าจะตั้งกระทู้ก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้  
    ส่วนระบบในส านักงานของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งท่านประธานเป็นหัวหน้าอยู่  
    ก็เรียบร้อยมีประสิทธิภาพดี แต่ขาดเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์งาน      
    ซึ่งเสมียนเขาก็พิมพ์ได้อยู่แล้ว คราวนี้ผมก็จะพิมพ์บ้าง ปรากฎว่าท าไม่ได้      
    จึงต้องจดเองแทน ทั้งหมดที่ผมพูดขึ้นมาในหัวข้อนี้ก็เพ่ือเรื่องงานที่เกิดขึ้น
    แล้วก็เป็นการพูดเพ่ือก่อนะครับ ไม่ได้ว่าตรงนั้นไม่ดี อะไรไม่ดีนะ ถ้าจะท า
    ให้เร็วได้ก็จะยิ่งดี  
     อีกหัวข้อนะครับ เมื่อครู่ที่พูดเรื่องค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอยู่หนึ่ง
    แผ่นที่ผมดึงออกมา ถ้าบอกอีกแผ่นว่า เช่น สมมติว่าโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์
    เขตเลือกตั้งที่ 3 จ านวน 1,500,000 บาท ถ้ามีว่าอันนี้ จ านวนเท่านี้มาสรุปรวม
    ออกมาจะดูออกดีมาก  
     สุดท้ายคือเรื่องงบประมาณ งบประมาณเราท ามาเป็นธรรมเนียม     
    เพ่ือนสมาชิกจะเห็นว่า ไม่ว่ากิจการประปาหรือสถานธนานุบาล โดยนักบัญชี
    ทั่วไปจะต้องมีงบประมาณรายได้ รายจ่าย งบก าไรขาดทุน อันนี้ไม่ครับ 
    ลอยๆ ประจ าเลย ผมก็พูดเกริ่น ๆ ไปคราวที่แล้ว คราวนี้ก็เหมือนกันครับ 
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     เราท าได้หรือไม่ ตัวเลขมันมีอยู่แล้วเพียงแต่บอกว่าได้จ่ายเท่านี้ ก าไรขั้นต้น
    เท่านี้ มันต้องมีครับ งบประมาณไม่มีเลย ดูแล้วไม่มี ส่วนของโรงรับจ าน าก็เหมือนกัน 
    เพียงแต่ว่ารวมตัวเลขแยกออกมา พอดูถึงจะรู้ได้ทันทีว่ามีก าไร ขาดทุน นี่ต้อง
    มารวมตัวเลขเอง  สมัยผมท าสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ที่
    กรุงเทพฯ เราจะต้องดู Cash Flow Balance Sheet แล้วต้องดูว่ามันปลอม
    หรือไม ่หรือว่าเว่อร์หรือเปล่า แต่นี้พูดตามจริงน่าจะท าให้เรียบร้อย งบก าไร
    งบขาดทุน แต่อย่าท าลอยๆ แล้วสมาชิกต้องไปไล่เอง ค่าก่อสร้างก็เหมือนกัน      
    2 เรื่องนี้ผมใช้เวลามานานพอสมควรและขอบคุณท่านประธานอีกครั้ง 
    สวัสดีครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ผมขอชี้แจงท่านจิรศักดิ์นิดนึงนะครับ เรื่องก าหนดระยะเวลา
ประธานสภาเทศบาล  ในการประชุมสมัยสามัญนะครับ ในหนึ่งสมัยก าหนดระยะเวลาในการประชุม 
    30 วัน  ก าหนดระยะในการประชุม เพราะฉะนั้น ในการที่จะส่งเอกสารอะไร
    ต่างๆ จะต้องอยู่ในขอบเขตของระเบียบข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับ แต่จะให้
    ระยะเวลามากไปกว่านั้นก็ไม่ได ้เราก็ต้องบีบเวลาลงมา แต่จะพยายามจะให้
    เวลาได้ศึกษาในเรื่องของการท างบประมาณให้มากกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
     ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถาม ครับ  
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
    ท่าน สท.จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ที่ได้น าเรื่องมาปรึกษาหารือเพ่ือน าไปสู่  
    การพัฒนาและการแก้ปัญหา 
     เรื่องที่ 1 การปรับปรุงรูปแบบของเทศบัญญัติในส่วนของ กองยุทธศาสตร์
    และงบประมาณ ขอให้ได้ด าเนินการไปตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
    ได้น าเสนอนะครับ  
     เรื่องที่ 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญจะเป็นหัวใจของการศึกษาของ
    เทศบาลที่จะแตกต่างจากที่อ่ืนคือ เด็กที่ไม่ได้มาโรงเรียน เรื่องนี้ผมขอมอบ
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และท่านผู้อ านวยการส านักการศึกษาได้ประชุม
    ร่วมกับผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนและเป็นเรื่องที่ส าคัญอันดับหนึ่งว่า
    เด็กท่ีไม่ได้มาโรงเรียนนั้นมีจ านวนกี่คนในแต่ละโรงเรียน เพ่ือเราจะได้แก้ไข
    ปัญหาให้ตรงจุด ในเรื่องนี้นั้นเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทางระบบและ
    ในทางบุคคล ในทางระบบนั้นเราได้จัดตั้งโรงเรียนข้างห้องนายกขึ้นมา อยู่ที่ชั้น 2 
    ของอาคารห้องที่ท าการสมาชิกสภาเทศบาล ในขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน 
    ตอนเช้าจะมีรถตู้ไปรับทั่วเขตเทศบาลเพ่ือมาเรียน นักเรียนนั้นจะมีหลายระดับชั้น 
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     แต่สามารถเรียนร่วมกันได้ โดยมีคุณครูคอยดูแลและแก้ในระดับของบุคคลนั้น
    จะมีนักเรียนที่อาจจะไม่สะดวกท่ีจะมาเรียนโรงเรียนข้างห้องนายก ต้องการ
    จะมาที่โรงเรียน แต่ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ก็ขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนและ
    ส านักการศึกษาได้ลงไปดูอย่างใกล้ชิดนะครับ ว่าเด็กนั้นต้องมาโรงเรียนเพราะมิฉะนั้น
    จะเสียโอกาสในชีวิต โดยเฉพาะเวลาที่ส าคัญที่สุดของเขาคือในช่วงวัยเด็ก   
    ที่ก าลังสร้างรากฐานของชีวิต ทั้งเรื่องของวิชาการและเรื่องของทักษะชีวิตที่เขาจะ
    ได้มาเรียนรู้ที่โรงเรียนจากเพ่ือนและจากคุณคร ู
     ในเรื่องของการประปา ผมจะมอบท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล
    รองนายกเทศมนตรีฯ ได้กรุณาชี้แจงเพราะเป็นเรื่องทางนโยบาย ในเรื่อง
    ของโครงสร้างราคานะครับ โดยกรอบก็คือส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งมีจ านวน
    หนึ่งนั้นเราไม่มีการปรับราคา แต่ส าหรับผู้ใช้น้ าขนาดใหญ่นั้นเรามีการปรับ
    ราคาไปแล้ว รายละเอียดนั้นจะอยู่ที่ส านักการประปา  
     ต่อไปการบริการของโรงรับจ าน าจะมอบให้ท่านผู้จัดการสถานธนานุบาล
    ได้ชี้แจงทั้งในภาพรวมและรายละเอียดรวมถึงในส่วนของงบก าไรขาดทุน  
    ซ่ึงปรากฏในเทศบัญญัติ ผมขอกราบเรียนว่าในส่วนของสถานธนานุบาลของ
    เรานั้นมีลักษณะที่ต่างจากที่อ่ืน ที่อ่ืนนั้นจะมีอุปกรณ์การเกษตรมีเครื่องมือช่าง
    น ามาจ าน า แต่ของเรานั้นถ้าเข้าไปดูที่สถานธนานุบาลของเราปรากฎว่าของ
    ใหญ่ๆ จะไม่ค่อยมี เพราะเราเป็นชุมชนเมืองก็จะมีที่โดยหลักก็ตามที่ท่าน 
    สมาชิกสภาเทศบาล ได้บอกแล้วว่าเป็นทองค า นาฬิกาหรือว่าเป็นอุปกรณ์
    เล็กๆ แต่มีมูลค่าสูง ในส่วนนี้ขอให้ท่านผู้จัดการฯ ได้กรุณาชี้แจงนะครับ  
     ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การน าเทคโนโลยี LINE 
    @ Nakhoncity ไปใช้ ในส่วนนี้ได้มีการประชุมของผู้บริหารไปแล้ว ขอให้
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการว่าเคสไหนที่ได้จัดการแก้ไข
    ไปแล้ว ขอให้ปิดเคส เพ่ือให้การติดตามเรื่องจะได้รวดเร็ว และจะท าให้เป็น
    ลักษณะแพล็ตฟอร์ม แพล็ตฟอร์มที่ใช้นี้เป็นการบริหารงานสมัยใหม่ ถ้าเป็น
    การบริหารงานสมัยเก่านั้นจะใช้ค าว่าไซโล ไซโลก็คือไซโลที่ใส่ปูนนั้นจะเรียง
    เป็น 1 ไซโล 2 ไซโล 3 ไซโล เหมือนกับว่าแบ่งกัน 1 กอง 2 กอง 3 กอง และ
    ในการที่จะมาใช้ประโยชน์นั้นก็ต้องไปใช้ประโยชน์ทีละไซโล แต่เมื่อน าค าว่า 
    แพล็ตฟอร์มมาใช้  แพล็ตฟอร์มนี้คือ เวที เวทีนั้นจะไม่มีไซโลที่ตั้งไว้ แต่ว่าทุก
    ปัญหานั้นเข้ามารวมกันในแพล็ตฟอร์ม และผู้รับผิดชอบนั้นมีหน้าที่มารับ
    ปัญหาที่อยู่ในแพล็ตฟอร์มเดียวกันนี้น าไปแก้ ถ้าปัญหานั้นเป็นหน้าที่ของใคร    
    ผู้นั้นก็น าไปแกโ้ดยไม่จ าเป็นจะต้องวิ่งไปที่แต่ละไซโล เหมือนการบริหารงานใน
    สมัยเก่านะครับ แต่ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเรื่อง 
 



๔๐ 
 

    ของภาคปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแพล็ตฟอร์มนั้นเมื่อรับงานไปท าแล้วขอให้
    มีการปิดเคสด้วย เพ่ือให้หน้างานโดยเฉพาะทีมสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งอยู่
    ใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชนจะได้ติดตามเรื่องโดยไม่จ าเป็นจะต้องขับรถออกไปดู 
    อีกครั้งหนึ่งว่าขยะตรงนี้นั้นเก็บแล้วหรือยัง 
     ต่อไปเรื่องของเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์
    ที่ห้องท าการสมาชิกสภาเทศบาล สามารถด าเนินการในส่วนนี้ได้ ผมขอ
    มอบท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้เร่งด าเนินการทันทีนะครับ เพ่ือการ
    ปฏิบัติงานจะได้มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้สะดวกต่อการปฏิบัติ
    หน้าที่ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถามครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และขอขอบคุณท่าน สท.จิรศักดิ์ 
    สมุทรอัษฎงค์  ที่ได้เห็นคุณค่าของการประปาว่าควรจะปรับขึ้นค่าน้ าจาก
    ฐานต้น 2 บาทเป็น 4 บาท ขอกราบเรียนว่าการประปานั้นเก็บค่าน้ าเป็น
    แบบก้าวหน้า ก้าวหน้าคือ 2 บาท 2.50 บาท 3 บาท 3.50 บาท 4 บาท 
    5 บาทจนถึง 9 บาทครับ ขอกราบเรียนว่าผู้ใช้น้ าประปาผมขอพูดตัวเลข
    กลมๆ นะครับ ประมาณ 40,000 ราย ใน 40,000 รายนั้นเป็นผู้มีรายได้น้อย 
    อยู่ 20,000 ราย ถ้าเราขึ้นจาก 2 บาทเป็น 4 บาท เท่ากับขึ้น 100% นะครับ 
    คนที่เดือดร้อนคือผู้ที่มีรายได้น้อย อันที่จริงก่อนที่เราเข้ามาบริหารงานทาง
    ทีมเก่านั้นได้ปรับราคาขึ้นไปแล้ว แต่ไม่ได้ปรับฐานล่าง ปรับฐานบนอย่างเดียว 
    ก็คือจากส่วนที่ผู้ใช้น้ าจ านวนมากประมาณ 20,000 รายนั้น ขึ้นไปจาก 5.50 บาท 
    จนถึง 9 บาทแล้ว ซึ่งส่วนนี้ท าให้ประปามีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 60 กว่าล้านบาท 
    จนได้เป็น 80 ล้านบาท จึงขอกราบเรียนว่าถ้าเรานั้นเห็นแกร่ายได้ของประปาแต่
    ชาวบ้านเดือดร้อน 20,000 คน คือคนที่ใช้น้ าจ านวนมาก จ านวนมากจริง  ๆ 
    ก็คือผู้ที่มีรายได้น้อย เพราะว่าเค้ามีลูกหลานเยอะ บางวันก็เปิดน้ าเล่น เปิดใช้
    โดยไม่ค่อยดูแลสักเท่าไหร่ และไม่ค่อยประหยัดซึ่งหากเราเก็บจริงๆ ชาวบ้าน
    ส่วนนี้ประมาณ 20,000 ราย เขาจะเดือดร้อนมาก แล้วจะกระทบกับเรา
    อีกว่าเราไปรังแกคนจน ซี่งจริงๆ แล้ว 2 บาท เราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไร ผมขอ
    กราบเรียนตรง ๆ ว่าน้ าเราได้มาฟรี เราเติมแต่สารเคมีเข้าไป ใช้ต้นทุนประมาณ
    ลูกบาศก์เมตรละประมาณหนึ่งบาทกว่า เพราะฉะนั้นเราจะไม่ขาดทุนในส่วนนั้น 



๔๑ 
 

     และอีกประเด็นหนึ่ง ขอกราบเรียนให้เข้าใจว่าการประปาเป็นกิจการ   
    สาธารณะ เพ่ือบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตเทศบาล แม้จะชื่อว่า  
    เทศพาณิชย์ แต่ไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือค้าก าไรเป็นส่วนใหญ่ แต่ให้ประชาชนได้รับ  
    ความสะดวกในการใช้น้ าประปาเท่านั้น ขอกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
    ผู้ทรงเกียรติว่าเรานั้นคิดอยู่ เหมือนกันว่าจะขึ้น แต่ท าอย่างไรก็ได้อย่าให้      
    ประชาชนเขาเดือดร้อนในแง่นี้ ในช่วงของภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ คิดว่าไม่น่าจะ
    ขยับขึ้นไปให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าจะขยับ ขอกราบเรียนว่าขยับฐานบน 
    ฐานล่างจะไม่ขยับจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นแนวคิดมาตั้งแต่สมัย
    ผมเป็นผู้อ านวยการส านักการประปาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ผมก็ไม่พยายามขึ้นครับ 
    ฐานล่างจะรักษาไว้ เพราะคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนที่มีรายได้น้อย อย่างนี้เรา
    ยังไม่กระท า ส่วนคนที่ประกอบธุรกิจการค้า โรงแรมขนาดใหญ่เราปรับขึ้นไปแล้ว 
    ซึ่งเขารับได้เพราะเขาท าธุรกิจ แต่ชาวบ้านโดยใช้เรื่องส่วนตัวใช้ในครอบครัว      
    จึงขอกราบเรียนว่าในช่วงนี้ถ้าหากเศรษฐกิจมันดีข้ึนค่อยมาพิจารณากันอีกที
    ว่าเราควรจะปรับราคาดีหรือไม่ แต่ในช่วงนี้หลังจากโควิดทุกคนยังเดือดร้อนกัน 
    จึงขอกราบเรียนเพ่ือทราบ และขอกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลด้วยครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษเกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปจะมีท่านใด จะตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ   
นายกเทศมนตรีฯ  ผมขออนุญาตในส่วนที่จะชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ขอให้ท่านผู้จัดการ        
    โรงรับจ าน าได้กรุณาชี้แจงจากฐานข้อมูลที่ท่านมีขณะนี้ ให้กับท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลทราบถึงเรื่องของลักษณะการด าเนินการทั่วไป ในส่วนของ
    ตัว เลขนั้นคงจะปรากฏอยู่ ใน เทศบัญญัติอยู่ แล้ ว  และในส่วนของ            
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผู้ที่ดูแลระบบไอทีหรือว่า Admin @ 
    Nakhoncity ขอเชิญ 2 ท่านนี้ตอบข้อซักถาม ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมหมาย  สมศักดิ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ในส่วนรายละเอียด
    งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการของสถานธนานุบาล
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ  



๔๒ 
 

         รายรับทั้งสิ้นที่ตั้งไว้จ านวน 81,452,000 บาท แยกเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ
    จ าน าจ านวน 42,000,000 บาท ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ านวน 
    6,300,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 150,000 บาท และ
    รายไดเ้บ็ดเตล็ดจ านวน 2,000 บาท ที่ตั้งไว้นะครับ 
      ส่วนรายได้อ่ืน เป็นเงิน 33,000,000 บาท เป็นเงินบ ารุงให้กับ
    เทศบาลร้อยละ 30 จ านวน 9,900,000 บาท ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล
    ร้อยละ 50 จ านวน 16,500,000 บาท เงินบ าเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จ านวน 
    6,600,000 บาท       
     ในส่วนของประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานุบาล ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบประมาณรายจ่าย
    ทั้งสิ้น 59,550,100 บาท แยกเป็น 

    งบกลางจ านวน 17,805,000 บาท จ าแนกเป็น 
     -  ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบ าเหน็จบ านาญเทศบาล 17,000,000 บาท 
     -  เงินช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษตั้งไว้ 5,000 บาท      
    ในกรณีท่ีสถานธนานุบาลยืมเงินสะสมของ เทศบาลมาเป็นทุนหมุนเวียนรับจ าน า 
    ตอนนี้ทางสถานธนานุบาลไม่ได้ยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
    กิจการสถานธนานุบาลนะครับ  
     -  รายจ่ายตามข้อผูกพันรวม 800,000 บาท ในอัตราร้อยละ 2 
    ของรายไดป้ีที่ล่วงมานะครับ  

    งบบุคลากร เป็นเงิน 4,405,000 บาท 
     - เงินเดือนพนักงานจ านวน 10 ต าแหน่ง จ านวน 4,200,000 บาท 
     -  เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงาน จ านวน 5,000 บาท  
     -  เงินประจ าต าแหน่งของผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ จ านวน  
    200,000 บาท  

    งบด าเนินงาน เป็นเงิน 4,140,000 บาท      
     -  ค่าตอบแทน จ านวน 2,220,000 บาท  
     -  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 140,000  บาท   
     -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 200,000 บาท  
     -  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 400,000 บาท  
     -  เงินรางวัลเจ้าหน้าที่จ านวน 650,000 บาท      
     -  เงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล จ านวน  
    420,000 บาท     
     -  ค่าอาหารประจ าวันท าการให้พนักงานจ านวน 300,000 บาท  
     -  ค่าเบี้ยเลี้ยงจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 50,000 บาท  



๔๓ 
 

     -  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จ านวน 50,000 บาท  
     -  ค่าตอบแทนพิเศษตั้งไว้ 10,000 บาท  

    ค่าใช้สอย รวม 1,143,000 บาท ได้แก่ 
    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  413,000 บาท จ าแนกเป็น 
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ 268,000 บาท  
     -  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000 บาท  
     -  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 20,000 บาท   
     -  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จ านวน 30,000 บาท  
     - ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจ าน า จ านวน 6,000 บาท 
     -  ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 18,000 บาท  
     -  ค่าวารสาร 10,000 บาท 
     -   ค่าสอบบัญชีในสิ้นปีงบประมาณจ านวน 60,000 บาท  
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการตั้งไว้ 50,000 บาท  

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
    จ านวน  350,000 บาท จ าแนกเป็น 
     -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท 
     -  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท  

    ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ตั้งไว้ 330,000 บาท จ าแนกเป็น 
     -  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 90,000 บาท 
     -  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 90,000 บาท  
     -  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 150,000 บาท 

     ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท จ าแนกเป็นวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าวิทยุ 
    วัสดุงานบ้านงานครัวงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะขนส่ง วัสดุ
    เชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุการเกษตร 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่น  

    ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้นจ านวน 277,000 บาท จ าแนกเป็น 
     -  ค่าไฟฟ้า 200,000 บาท  
     -  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 10,000 บาท  
     -  ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 บาท    
     -  ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 บาท  

     -  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,000 บาท  
     

 



๔๔ 
 

    งบรายจ่ายอ่ืน เป็นเงิน 33,201,000บาท จ าแนกเป็น 
     -  ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ  จ านวน 201,000 บาท  
     -  เงินท านบุ ารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จ านวน  9,900,000 บาท 
     -  ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาลร้อยละ 50 จ านวน  
     16,500,000 บาท  
     -  บ าเหน็จรางวลั ร้อยละ 20 จ านวน 6,600,000 บาท    
      ในส่วนของกิจการสถานธนานุบาลจริงๆ แลว้เป็นสถานที่เป็นกิจการของ
    เทศบาล เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเพื่อน าเงิน
    ก าไรแต่ละปีมาเป็นเงินท านุบ ารุงท้องที่ในเขตเทศบาลนะครับ ขอบคุณครับ
    
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านผู้จัดสถานธนานุบาลครับ เรียนเชิญท่านวงศ์วชิร  
ประธานสภาเทศบาล  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ  
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในประเด็นเรื่องของ App 
    Nakhoncity ตามที่ท่าน สท. จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ได้กรุณาแจ้งนะครับ       
    ผมขอขอบคุณที่เป็นข้อมูลเพราะว่าต้องการจะชี้แจงเพ่ิมเติมในสภาเทศบาล 
    เพ่ือให้ทราบครับว่ากรณีข้อเท็จจริงในเรื่องของหน้างานว่า กองกิ่งไม้เป็น
    ปัญหาหลักของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ต้องตามเก็บทั่วทั้งเมือง     
    ซึ่งจากการติดตามงานพบว่ากองกิ่งไม้ที่ลงใน App มีส่วนน้อยนะครับ แล้ว
    ส่วนที่ไม่ลงใน App ยังมีอีกมากมายนะครับ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อล่าสุดนั้น
    บริเวณสี่แยกเบญจมราชูทิศ ทราบข้อมูลจากชาวบ้านว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    นครศรีธรรมราชมาตัดแล้วทิ้งกิ่งไม้ไว้ในเขตพ้ืนที่สาธารณะนะครับ ซึ่งกอง
    สาธารณสุขฯ ก็ต้องตามเก็บ ซึ่งในส่วนของ App เทศบาลคอน จะเร่งก าชับ
    ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ ซึ่งจะมีแอดมินอยู่นะครับ     
    เพ่ือให้ได้ถ่ายรูปลงใน Application ที่มีการร้องขอมานะครับ อันนี้แจ้งเพ่ือให้     
    ผู้อ านวยการกองรับทราบและสภาเทศบาลได้รับทราบปัญหาข้อเท็จจริงถึงหน้างาน
    ผมเชื่อว่าประเด็นเหล่านี้คงเป็นประโยชน์ตามนโยบายนายกเทศมนตรีฯ 
    ว่าถ้ามี App เทศบาลคอนแล้ว และด าเนินการแก้ไขก็ให้ถ่ายรูปส่งเพ่ือเรียน
    ให้ทราบครับ ขอบพระคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
 



๔๕ 
 

ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
    ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
    เขตเลือกตั้งที่ 4 กระผมมีเรื่องที่จะปรึกษาท่านประธานผ่านไปยังนายกเทศมนตรี
     และฝ่ายบริหารนะครับ เรื่องซอยผดุงกิจ เมื่อก่อนมันผ่านสภาเทศบาล   
    ในปี 2564 มาแล้ว ซึ่งได้ประชุมนอกรอบที่ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งท่าน ผอ.
    ดิเรกฤทธิ์ ได้เสนอว่าซอยนี้ใช้งบประมาณมาก ประมาณ 2,300,000 บาท    
    ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ 3 ครัวเรือน จึงขอตัด ผมก็บอกว่าตัดไม่ได้ซอยนี้เพราะ
    เขาไม่มีทางออก ซึ่งผมจะขอท้าวความให้ดูให้ฟังนะครับ ตอนนั้นเขามี   
    ทางออก ทางซอยจิตโอวาท ซ่ีงเป็นที่ส่วนบุคคล แต่บัดนี้เขากั้นลวดหนามไปแล้ว   
    3 ครัวเรือนนี้ไม่มีทางออกเลย เขาเดือดร้อน มาปรึกษาผมอยู่บ่อยครั้ง ผมก็
    ได้ปรึกษากับท่านฉัตรชัย สุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ ท่านก็ให้ช่าง
    ออกไปส ารวจ เขาขอถนนชั่วคราวแค่นั้น เมื่อช่างไปส ารวจรู้สึกว่าจะเป็น 
    ช่างสนธยา แล้วก็มาชี้แจงว่าถนนตรงกลางมันไม่เป็นถนนสาธารณะ มันเป็นถนน
    ส่วนบุคคล ผมก็ได้สอบถามเจ้าของที่เขาบอกว่าเขาให้เป็นสาธารณะแล้ว ผมก็
    ถามช่างวิชิตรในเรื่องนี้ ช่างวิชิตรบอกว่าเป็นสาธารณะแล้วนะครับ หนังสือ
    จากเทศบาลส่งไปหาผมบอกว่าไม่สามารถด าเนินการได้ซอยนี้ ผมก็ไปถาม
    ช่างวิชิตร วันนั้นขึ้นไปพบ ผอ.ดิเรกฤทธิ์ แต่ท่านก าลังประชุมอยู่ ผมก็เลย
    ไม่ได้เข้าไป ผมไปกับบังนัน สท.ยะโกบ ก็กลับลงมาแล้วก็ได้ไปคุยกับท่าน
    รองนายกฯ ฉัตรชัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งช่างวิชิตรแจ้งผมว่าซอยนี้ปากซอยมันแคบ
    หน่อยประมาณ 2.50 เมตร หรือ 3 เมตรผมไม่รู้ ผมไม่แน่ใจนะครับ ซึ่ง JCB 
    มันเข้าไปท าไม่ได้ ช่างวิชิตรบอกว่าต้องใช้รถแบ็คโฮตัวเล็กแต่ข้างในเป็น    
    4 เมตรตลอด ซึ่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆ เขามาหาผมเกือบทุกวันเพราะว่า
    ทางเข้า - ออกมันไม่มีแล้ว ก็มีรถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์มันเข้าไม่ได้ เดินก็เดิน
    ไม่ได้นะครับ ที่มาปรึกษานี้ครับว่าจะท าถนนชั่วคราวแค่นั้น เพ่ือให้เขาสัญจร   
    ไปมาได้ ไม่เดือดร้อน และท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย แจ้งว่าเดี๋ยวจะให้     
    ช่างวิชิตร กับช่างสนธยา ไปดูอีกครั้งนะครับ จึงขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
    เพราะว่าหน้าฝนมันก าลังมาอีกแล้ว ถ้าหน้าฝนมาก็ไม่ได้ด าเนินการอีก     
    ให้ด าเนินการคือน ารถแบ็คโฮตัวเล็กจะเช่ามาอะไรก็ได้ ช่วยบรรเทาทุกข์
    ของชาวบ้านตรงนี้หน่อย ที่ผมเอามาพูดตรงนี้ก็มาปรึกษาและขอความอนุเคราะห์ 
    คือชาวบ้านไปหาผมที่บ้านอยู่ตลอดว่า สท.ช่วยหน่อย มีความล าบากมาก 
     ผมก็ต้องท าหน้าที ่ขอกราบขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ 
 
 
 



๔๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนของเขตเทศบาลนั้นมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นก็คือ 
    ลักษณะของการถมดิน ลักษณะของการปิดทางออก ตามที่ท่าน สท.วิโรจน์ 
    ได้อภิปรายในสภาฯ ดังกล่าว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั้นเป็นหน้าที่ของ
    เทศบาลที่จะช่วยบรรเทาแก้ไขไปเพ่ือให้ความเดือดร้อนนั้นหายไป ถ้ามีทั้ง
    ในเขตที่อยู่ในเขต 2 เป็นเรื่องของทางระบายน้ าส่วนใหญ่ แต่ในส่วนของ
    เขต 4 จะเป็นเรื่องของถนนหนทาง ในเรื่องของซอยผดุงกิจนี้ผมขอมอบให้
    ท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีก ากับ
    ดูแลส านักช่าง ได้ชี้แจงต่อสภาฯ แห่งนี้ครับ ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ขอเชิญท่านรองฉัตรชัย
ประธานสภาเทศบาล  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ  
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติครับ ส าหรับกรณี
    ดังกล่าว ซอยผดุงกิจเป็นซอยที่มีทางออกเดิมกับทางซอยจิตโอวาทนะครับ 
    กรณีดังกล่าวผมอยากกราบเรียนท่านประธานว่า ท่านร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านขึ้นไปที่ส านักช่างวันนั้นผมเห็นแล้วผมก าลังประชุม
    ผู้บริหารส านักช่างอยู่นะครับ แล้วก็ขึ้นข้างบนเมื่อวันอังคารที่ 9 ที่ผ่านมา ซึ่ง
    ผมก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้ทางส านักช่างโดยผ่านทางช่างสนธยาไปประสาน
    กับช่างวิชิต ซึ่งเป็นช่างเขต 4 ให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าซอยผดุงกิจนี ้ซ่ึงโดย
    ลักษณะพ้ืนที่จริงๆ แล้วช่างสนธยาได้ถ่ายรูปมาให้ผมดูแล้ว เป็นพ้ืนที่พรุ  
    ไม่มีลักษณะเป็นถนนจริงๆ แต่สิ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบคือ ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่
    ได้รับมอบให้เทศบาลเป็นทางสาธารณะโดยถูกต้องนะครับ ซึ่งการที่ในความ
    เหมาะสมของงบประมาณของเทศบาลเรา ผมอยากกราบเรียนให้ทราบว่า
    การที่มีบ้าน 3 หลังนะครับ แล้วก็เคยเข้า - ออกอย่างต่อเนื่องได้ แล้วก็เป็น
    ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เดิมเคยออกทางซอยจิตโอวาทได้
    แล้วอยู่ๆ ทางเจ้าของที่ดินมาปิดกั้น เทศบาลก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้ 
    แต่เราคงไม่สามารถใช้งบประมาณขนาดนี้ที่เราจะน าเงิน 2 - 3 ล้านบาท      
    ในลักษณะงบประมาณท่ีเรามีจ ากัดนี้ไปลงเพื่อบ้าน 3 หลังนะครับ มันก็จะ 
 



๔๗ 
 

    เกิดกรณีตัวอย่างอ่ืนๆ ขึ้นมาได้นะครับ ผมอยากกราบเรียนว่าเทศบาลไม่ได้
    นิ่งนอนใจนะครับ ผมทราบเรื่องนี้มาประมาณ 1 สัปดาห์ จริงๆ แล้ววันนี้
    ติดประชุมสภาเทศบาล จริงๆ ก็น่าจะไดข้้อชัดเจนกว่านี้ว่าเราจะด าเนินการ
    อย่างไรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้านตรงนั้นก่อน    
    อาจจะต้องจัดหาเศษวัสดุหรืออะไรต่างๆ  นะครับ เพ่ือให้ชาวบ้านพอจะเข้า - ออกได้
    เพราะถ้าสภาพพ้ืนที่จริงๆ ผมอยากกราบเรียนว่าท าไม่ง่ายเลย เป็นพ้ืนที่พรุ
    นะครับ ตามที่ท่านร้อยโทวิโรจน์ ได้แจ้งมาแม้แต่เครื่องจักรก็เข้าไม่ได้    
    แล้วการที่เราจะไปเอารถแบ็คโฮเล็ก เราไม่ใช่เอกชนนะครับที่ว่าเราจะบอก
    ว่าพรุ่งนี้เอารถเข้ามาเลย ผมท าไม่ได้ครับ มันผิดหลักเกณฑ์ครับ มันผิด
    ระเบียบนะครับ รถ JCB ก็เข้าไม่ได้นะครับ เครื่องจักรของเราเอง ณ วันนี้ก็
    พยายามเร่งซ่อมอยู่ ในพวกของรถแบ็คโฮผมอยากกราบเรียนว่าผู้บริหาร
    ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ภายในสัปดาห์นี้ผมมีค าตอบให้แน่นอนครับว่าจะเข้า
    ด าเนินการอะไรอย่างไร ขอกราบเรียนครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะซักถามขอเชิญครับ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ท่านกฤษดา  เสมอภพ ครับ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    เขตเลือกตั้งที่ 2 
  
นายกฤษดา  เสมอภพ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  และฝ่ายบริหารที่เคารพ กระผมนายกฤษฎา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 2 วันนี้ผมมีข้อสอบถามเกี่ยวกับ
    เรื่องรถสุขาเคลื่อนที่  มาตรฐานในการจัดเก็บค่ารถบริการสุขาเคลื่อนที่      
    สืบเนื่องจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ผมมายื่นค าร้องแทนนายเกริกกิจ 
    สังข์สวัสดิ์ เพ่ือใช้ในงานบวชวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยในวันที่ 22
    กรกฎาคม ผมก็สอบถามว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ซึ่งวันที่ 22 กรกฎาคม ทาง
    เทศบาลโทรแจ้งให้ผมมาช าระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ผมก็ด าเนินการตามขั้นตอน 
    แต่ในเดือนเดียวกัน วันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2565  มีงานขาวด าในซอย
    ทุ่งข่า 7 ผมได้ข้อมูลจากเพ่ือนสมาชิกว่ารถไปจอดไม่ได้เก็บค่าบริการ     
    ผมอยากทราบว่าเรื่องนี้เป็นการเอ้ือผลประโยชน์หรือไม่ พวกเราสมาชิกมี
    สิทธิ์ขออ านวยความสะดวกได้หรือไม ่จึงอยากจะสอบถามท่านประธานสภา
    เทศบาลผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าทางฝ่ายบริหารได้รับรู้บ้างหรือไม่ในเรื่องนี้
    ว่ามีการเอ้ือผลประโยชน์กันครับ ขอบคุณมากครับ 
 
 
  



๔๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และ
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพทุกท่าน ในหัวข้อนี้ขอมอบให้ท่าน        
    รองนายกเทศมนตรีฯ และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
    ได้อธิบายต่อสมาชิกต่อไปครับ เชิญครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่านวงศ์วชิร   โอวรารินท์ 
ประธานสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และ
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน โดยระเบียบหลักการเบื้องต้นผม
    เชื่อว่าจะต้องขออนุญาตจากผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับ 
    และจะมีค่าธรรมเนียมที่ปฏิบัติ ในส่วนของกรณีอนุเคราะห์ ผมคิดว่าจะต้อง
    ได้รับค าตอบ โดยได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
    นะครับ ระเบียบขั้นตอนรายละเอียดผมขออนุญาตมอบให้ท่านผู้อ านวยการ
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช่วยตอบครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
ประธานสภาเทศบาล  และสิ่งแวดล้อม ครับ 
 
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารครับ กระผมขอ
    อนุญาตตอบในประเด็นข้อสอบถามที่ว่ามาตรฐานของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม       
    รถสุขาเคลื่อนที่นะครับ ในส่วนของในเขตเทศบาล จะมีค่าธรรมเนียม     
    2,000 บาท ที่เป็นประชาชนทั่วไป ถ้าเป็นเอกชนหรือบริษัท 3,000 บาท
    นอกเขตเทศบาลถ้าระยะทางเกิน 20 กิโลเมตร จัดเก็บ 7,000 บาทต่อวัน ครับ    
    ในส่วนที่ ท่าน สท. กฤษดา  เสมอภพ ได้สอบถามกรณีว่าค่าธรรมเนียมท าไมจึง
    เก็บไม่เท่ากัน ผมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่แล้วครับ วันนั้นเกิดความเข้าใจผิด   
    ก็คืองานตั้งแต่วันที่ 7 - 11 แต่เก็บค่าธรรมเนียม 2,000 บาท คือเข้าใจผิดว่า
    เป็นวันเดียว ขณะนี้ก าลังให้เจ้าหน้าที่ติดตามเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม
    ขอบคุณครับ  
 



๔๙ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอบคุณครับ ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ เป็นเรื่องเดิมหรือเปล่าครับ เชิญครับ  
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  คือเมื่อครู่ผมจะตอบเรื่องที่ผมตั้งประเด็นไปคือเกี่ยวกับเรื่อง เช่น ประปา 
    ผมเข้าใจผิดว่าประมาณ 5,000 ที่เก็บในระดับ 2 บาทนะครับ แต่ท่าน  ผู้อ านวยการ 
    ได้แจ้งให้เพ่ือนสมาชิกให้ทราบรวมถึงผมเองด้วยว่ามีตั้งหลายหมื่น ผมก็
    ได้ความรู้ ที่จะถามต่อไปอีกนิดที่ผมเข้าใจว่าสถานธนานุบาลรับจ าน าเป็นทองค า         
    ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ นี่ครับจะตั้งค าถามเพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบ และ
    ผมเองด้วยเพ่ือจะได้เป็นความรู้แล้วไปบอกกับคนที่เกี่ยวข้องครับ ผมตั้งค าถาม
    แค่นี้ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมหมาย  สมศักดิ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารนะครับ ในส่วนทรัพย์รับจ าน า
    ทั้งหมดเป็นทองค าประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนเบ็ดเตล็ดต่างๆ
    จ าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับ เป็นทีวีเป็นตู้เย็น     
    ก็น้อยมากตอนนี้นะครับ แต่ว่าลูกค้าที่เดือดร้อนเขาเดินทางมาที่สถานธนานุบาล
    ผมรับทั้งหมดนะครับ บางทีของเขาเสียผมก็ต้องรับจ าน าต้องช่วยเหลือ     
    เขาบอกว่าไม่มีเงินซื้อข้าวก็ต้องให้เขาไปนะครับ มีหลายชิ้นที่เสียแต่ผมยินดี
    รับผิดชอบให้ แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็มาไถ่ถอนคืน ลูกค้าของสถานธนานุบาล
    ที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเขาดีมากนะครับ ผมยินดีให้บริการ
    ทุกท่านนะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ อันนี้ผมต้องขอชื่นชมนะครับ เป็นการช่วยเหลือนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสมชาย  สังข์วิเชียร ครับ  
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมชาย  สังข์วิเชียร     
    สมาชิกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ เมื่อคราว 
    ที่แล้วผมได้หารือไปทางฝ่ายบริหารเรื่องคุณหมอตรวจช้า คนไข้ตกค้าง 
    ตอนนี้ผมได้ติดตามดู บริการดีมาก ตรวจเร็วไม่มีผู้ป่วยตกค้างครับ ผมขอ
    ชื่นชมท่านนายกเทศมนตรีฯ และฝ่ายบริหารที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ ครับ 



๕๐ 
 

     เรื่องท่ี 2 ทีว่่าวางทอ่ระบายน้ าในซอยโพธิ์ยายรสตะวันออกแยก 2 
    ครับ ต้องขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ ทีท่่าน 
    ได้น าเครื่องจักรส่วนตัวรถแบ็คโฮขนาดเล็กมาช่วยขุดวางท่อในซอยจนแล้วเสร็จ 
    ประชาชนในซอยขอฝากชื่นชมท่านนายกฯ มาด้วยนะครับ และมีค าร้อง
    ตกค้างอีกแล้วนะครับ รอบที่แล้ว 76 วันครับ รอบนี้ 46 ครับ เลข 6            
    เลขมงคลครับ ผมได้เขียนค าร้องที่ 4292 ครับ ขอขุดวางท่อระบายน้ าใน   
    ซอยพรหมโชติชัย เพ่ือแก้ปัญหาเวลาฝนตกน้ าท่วมขังบนถนน ความยาว
    ถนนประมาณ 8 เมตร ใช้ท่อ PVC วางประมาณ 2 เส้น ผมไม่อยากพูด
    อะไรล้วงลึกไปมากกว่านี้ ประเดี๋ยวท่านผู้อ านวยการไม่สบายใจกับผมอีก 
    รอบที่แล้วท่านยังเคืองๆ อยู่ครับ ผมว่าบางเรื่องผมก็ไปปรึกษาท่านนายกฯ 
    ส่วนตัวไม่อยากพูดในสภาฯ นะครับจริงๆ สมาชิกสภาเทศบาลของเรามีสิทธิ์
    พูดในสภา มีสิทธิ์อภิปรายนะครับ เพราะเราเป็นตัวแทนประชาชน            
    ผมเป็นคนติดตามงานชอบติดตามงานครับ ผมไม่ชอบงานค้าง ผมว่างานวางท่อ
    ของเรามันล่าช้านะครับ ไม่ทราบประการใดผมฝากท่านประธานสภาเทศบาล   
    ไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯ ว่างานวางท่อของเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ 
    น่าจะมอบให้ส านักช่างดูแลเกี่ยวกับงานวางท่อ  เพราะส านักช่างมีเครื่องจักร 
    มีเครื่องมือพร้อมนะครับ ขอขอบคุณครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณท่าน สท.สมชาย สังข์วิเชียร นะครับ       
    ในซอยพรหมโชติชัย เลขที่ 4292 ติดตามงาน ในวันนี้ผู้ที่รับผิดชอบนั้นจะ
    รีบไปด าเนินการทันที ผมขอกราบเรียนเพ่ิมเติมว่าในขณะนี้นั้นมีการปรับใน
    ส่วนของผู้ที่ท างานเพ่ือจะให้มีความเหมาะสมมากขึ้น คือพ้ืนที่กองขยะนั้น
    ได้โอนพ้ืนที่ให้กับส านักช่างเป็นผู้รับผิดชอบ และชุดวางท่อนั้นได้โอนให้   
    ส านักช่างเป็นผู้รับผิดชอบเรียบร้อย เพ่ือจะได้ประสานงานใกล้ชิดกับ        
    ผู้ปฏิบัติการของส านักช่างที่มีเครื่องมือพร้อมในการที่จะท างานในลักษณะ
    เดียวกันครับ ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร 
ประธานสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
 



๕๑ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมขออนุญาตเรียนแจ้งเพ่ิมเติมนะครับว่า  
    โดยค าสั่งของท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ส านักช่างได้เข้ามาดูแลกองขยะ
    ตั้งแต่วันที่ 1 ที่ผ่านมานะครับ และท่านนายกได้ลงนามในหนังสือว่าให้งาน
    วางท่อเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของส านักช่างตั้งแต่วันที่ 10 ที่ผ่านมา   
    ก็อยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผ่านทางท่านประธานสภา   
    ว่าจริงๆ แล้วผมได้ดูเรื่องที่ค้างใน Application แล้ว มีรายชื่อซอยพรหม
    โชติชัยอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งซอยพรหมโชติชัยนี้ตอนนี้ผมติดท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลอยู่ 2 เรื่องนะครับ เรื่องแรกคือ เรื่องป้ายซอย ซึ่งก าลังด าเนินการ
    คาดว่าภายในไม่กี่วันนี้เรียบร้อยครับ และเรื่องที่ 2 เรื่องวางท่อผมได้ขับรถ
    ไปดูคร่าวๆ แล้วนะครับ สามารถด าเนินการได้ตอนนี้เราเพ่ิงรับมาด าเนินการ  
    เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา ขอจัดกระบวนการสักเล็กน้อยนะครับ คาดว่าภายใน   
    ไม่กี่วันนี้สองสามวันนี้น่าจะลงไปด าเนินการได้ เนื่องจากว่าดูหน้างานแล้ว 
    ไม่น่าจะยากจนเกินไป ขอกราบเรียนครับ ขอบคุณครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้มีการ
ประธานสภาเทศบาล  ปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับ  
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายต่อหรือไม่ครับ 
     ขอเชิญครับ เดี๋ยวท่านอภิปรายในฐานะอะไร 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ก่ อน อ่ืนต้ อ งขออนุญาตท่ า นประธ านสภ า เทศบาลนคร         
สมาชิกสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราชที่เคารพนะครับ ผมในฐานะของสมาชิกสภาเทศบาลและ
    จะขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลนะครับ ยืนอภิปรายตรงนี้นะครับ 
    เพ่ือที่จะไดส้ะดวกในการท าหน้าที่ในวาระต่อไป ไม่ทราบว่าท่านประธานจะ
    อนุญาตหรือไม่ ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ขออนุญาตกล่าวตรงนี้นะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราชที่เคารพ กระผมนายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ  สมาชิกสภา
    เทศบาล จากเขตเลือกตั้ง 3 นะครับ หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลเหมือน
    ที่ท่านสมชายบอกว่านอกเหนือการประชุมสภาเทศบาล ที่น าปัญหาความ
    เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในภาคสนามที่เราได้น ามาสู่การบอกกล่าว  



๕๒ 
 

    ผ่านท่านประธานสภาเทศบาล สู่ท่านนายกเทศมนตรีฯ สู่ฝ่ายบริหาร         
    สู่เจ้าหน้าที่นะครับ นั่นคืออีกหน้าที่หนึ่งนะครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
    ที่มีผมนายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ มีท่านกะแมน หมิแหม มีท่านทัตพงศ์  
    โภชนา มีท่านร้อยตรี โยธิน  กัลยา มีท่านปรีชา พฤกษไพบูลย์ และก็มีคุณ
    จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 นอกเหนือจากในสภาแล้ว  
    ทุกคนลงพ้ืนที่ไปพบพ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นร้านน้ าชา หรือว่าในจุด
    ต่างๆ ที่มีการร้องขอ ก็ต้องชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงของเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช พ่ีน้องก็ฝากชื่นชมมาในหลายมิติ ที่ท าแบบก้าวหน้า     
    แต่แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เรามองเป็นปัญหาเล็กๆ ที่เราสมาชิกสภาได้สะท้อน
    ปัญหาจากพ่ีน้องประชาชนมา สู่ห้องสภาแห่งนี้นะครับ มีหลายท่านบอกว่า 
    ให้ผมได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีฯ ส่วนตัว แต่ด้วยภาระหน้าที่วันนี้ท่าน
    นายกเทศมนตรีฯ ไม่มีเวลามากมายที่จะนั่งคุยปัญหาต่างๆ ก็เลยใช้เวลาใน
    สภาแห่งนี้ที่จะขออนุญาตนะครับ น าปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในเรื่อง
    เล็กๆ นะครับ  
     เรื่องแรกคือเสียงสะท้อนจากพ่ีน้องชุมชนมะขามชุม ในเรื่องของ
    เส้นทางการเดินรถขยะ ถ้าเป็นบริบทนะครับ เส้นทางกายภาพจะเห็นว่ารถ
    ขยะเกือบทุกคันจะผ่านชุมชนมะขามชุม ซึ่งพ่ีน้องประชาชนในชุมชนมะขามชุม
    ฝากกล่าวมาบอกว่าที่กระทบแน่นอนก็คือกลิ่นเหม็นที่เป็นลักษณะที่กระทบ
    แน่นอน และก็ในทางของความรู้สึกเขาอาจจะบอกว่าอาจจะมีสิ่งที่เป็นมลภาวะ
    การเป็นโรคติดต่อตามมา เป็นไปได้ไหมครับว่า เรามีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือ
    ด าเนินการอย่างไรให้เกิดความสบายใจแล้วก็ไม่กระทบกับชาวชุมชนมากนัก 
    นี่คือเรื่องของเส้นทางการเดินรถขยะนะครับ  
     เรื่องที่ 2 นะครับ ก็ด้วยการที่ลงพ้ืนที่ มีการร้องจากพ่ีน้องชุมชน
    ป่าโล่งนะครับซึ่งผมไปร้านน้ าชาพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลได้ไปนั่งคุย 
    รับฟังปัญหา มีผู้หลักผู้ใหญ่ ข้าราชการเกษียณท่านหนึ่งบอกว่าในพ้ืนที่    
    ป่าโล่งก็เป็นพื้นที่เกือบสุดซอยในชุมชนที่รถขยะจะผ่านไป มีน้ าขยะเรี่ยราด
    นะครับ เขาพูดตัดพ้อเหมือนกับว่าเราไม่ดูแลในพ้ืนที่ตรงนี้นะครับ ในขณะที่
    เป็นพ้ืนที่ที่ใจกลางเมืองมีการล้างมีการดูแลอย่างเป็นระบบ ในขณะที่พ้ืนที่ 
    ป่าโล่ง ผมเองกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็ได้ลงไปสอบถามไปส ารวจ
    ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่มะขามชุม สี่แยกวัดชะเมาหรือพ้ืนที่ต่างๆ ที่รถขยะผ่าน
    ก็ยังมีคราบและมีกลิ่นเหม็นติดอยู่ ในฐานะที่เราเป็นเทศบาลนครศรีธรรมราช 
    ทุกอย่างก าลังจะผ่านไปด้วยระบบนะครับ ที่บอกว่าไปข้างหน้า ผมอยากให้
    มีการวางระบบในการดูแลรักษาไม่ใช่ท าเฉพาะค าร้องหรือว่าการร้องขอของ 
 



๕๓ 
 

    สมาชิกสภาเทศบาลหรือพ่ีน้องประชาชนเป็นครั้งไปนะครับ ผมอยากให้มี
    การวางระบบในการดูแลความสะอาดตรงนี้ทุกจุดพ้ืนที่ ไมว่่าจะเป็นจุดที่วาง
    ขยะหรือว่าจุดที่รถผ่านนะครับ เพ่ือสร้างความสบายใจและไม่ส่งกลิ่นเหม็น
    รบกวนและเกิดอุบัติเหตุ น้ าขยะถ้าเรี่ยราดตรงไหนก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ 
    มันมีครั้งหนึ่ง ที่ปากซอยเตาปูนมีการทะเลาะกันระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
    เพราะไปบีบน้ านะครับ แต่ถ้าเราดูแลดีๆ ปัญหาเหล่านี้ก็จะหายไป ก็อยาก
    ให้มีระบบนะครับ ระบบไม่ต้องมีการร้องขอ อีกอย่างหนึ่ง วันนี้เราเอง ท่านอ่ืน
    ไม่ทราบนะครับ ส่วนผมไม่ทราบเลยว่าเรามีระบบในการที่จะดูดท่อระบาย
    น้ าอย่างไร มีแผนงานหรือไหมว่าวันนี้ เดือนนี้ ตรงนี้ ดูดท่อตรงนี้ โซนนี้
    พ้ืนที่ตรงนี้พ้ืนทีน่้ าท่วม หรือว่าดูดเป็นประจ าเวียนแล้วเวียนอีกนะครับ และ
    แผนงานในการฉีดพ่นยาลูกน้ ายุงลายมหีรือไมค่รับ หรือว่าจะมีเฉพาะค าร้อง
    ของ Application เท่านั้นนะครับ แต่ผมว่าในฐานะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ควรจะมีระบบแผนงานที่ชัดเจนนะครับ เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลจะได้ตอบ
    พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนได้ถูกตรงกันนะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบข้อซักถามครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และท่าน
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่าน สท.จิณณ์ชยุต  สาราพฤษ
    เป็นอย่างยิ่งนะครับ ในเรื่องของเส้นทางไปทิ้งขยะ ชุมชนมะขามชุมและ
    ชุมชนป่าโล่ง ผมจะได้น าเรื่องนี้ไปประชุมในฝ่ายบริหารเพ่ือที่จะจัดรถน้ า       
    ออกล้าง เพ่ือให้บรรเทาความเดือดร้อน ก็คือจะล้างบนถนน บริเวณ เวลา 
    และสถานที่ที่จะล้างนั้นจะได้ปรึกษากันต่อไป 
     เรื่องที่ 2 ที่ผมอยากจะขอกราบเรียนว่าในอาทิตย์หน้าจะเริ่ม     
    โครงการรถเก็บเศษอาหารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นะครับ
    เนื่องจากว่าขยะในเขตเทศบาลนั้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เป็นขยะอินทรีย์
    เป็นเศษอาหารซึ่งถ้าเราสามารถตัดวงจรเศษอาหารอย่าให้เข้ามาอยู่ในถุงด าได้
    โดยน ารถเป็นรถเก็บอาหารหรือบางครั้งเรียกว่ารถข้าวหมูนั้นตระเวนไปตาม
    ร้านอาหารที่เรานัดหมายไว้ และน าถังที่จะฝากไว้ที่ร้าน พอรถไปถึงก็เอาถังใหม่
    ส่งให้ เอาถังเก่าที่มีเศษอาหารขึ้นมา ถ้าเราท าได้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
    จะตัดเรื่องของเศษอาหารออก และเศษอาหารนี้ก็เป็นต้นเหตุของกลิ่น     
    น้ าขยะและน้ าที่มีอยู่ในขยะ ในอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มโครงการน าร่อง 
 



๕๔ 
 

     เรื่องท่ี 3 แผนงานรถดูดท่อและแผนงานลูกน้ ายุงลายขอมอบหมาย    
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการประกาศให้กับสมาชิกสภา
    เทศบาลได้รับทราบ เพ่ือสื่อสารกับพ่ีน้องประชาชน แผนงานนี้มีอยู่แล้ว 
    ขอขอบคุณครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ เมื่อไม่มีผมก็ขออนุญาต เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล นัดประชุม
    คัดเลือกประธานและเลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ  
     ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เลขานุการสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ        
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชการผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
    กระผมนายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 7 ท่าน เพื่อประชุมพิจารณาเลือกประธาน
    และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 
    วันนี้ เวลา 14.30 น. ณ ห้องท าการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ทั้ ง  7 ท่าน รับทราบ นะครับ                 
     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ 
    ที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันอ่ืนอีกไม ่ ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
    ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วและ
    ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ    
    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ   
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวาระที่ 2 และวาระที ่
    3 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)   



๕๕ 
 

     ในโอกาสนี้ กระผมในนามของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช  ท่านเลขานุการ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล 
    ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือกับสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี ส าหรับวันนี้กระผมขอปิดประชุม ครับ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 13.15 น. 
 
 
   

 
 
 


