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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันอังคารที ่27 ธันวาคม 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. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นายชาคร  ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล รก. ผอ.กองการแพทย์ 
3. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล  
4. นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล 
5. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักคลัง 
6. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
7. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักการประปา 
9. นางระวิวรรณ   แก่นคง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
10. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11. นางอรนงค์  ชูล าภ ู  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยส่วนการโยธา 
16. นางมนทิชา  ชูศักดิ์เกียรติกุล ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา  
17. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรช านาญการ 
20. นางสาวกิติยา ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
21. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
22. นายทนงศักดิ์ แสงภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
23. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
24. นายจิรณัฐ  รัจรัญ  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
25. นางสุนิศา  ศรีชัย  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
26. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
27. นางสาวสุพรรณี คาดปรปักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
28. นางสาวศิริรัตน์ ทองเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
29. นางสาวจันทร์จิรา บุญถนอม จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
30. นางศรีไพร   อมรการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
31. นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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32. นางสาวกาญจนา ราโชกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
33. นางสาวรตนพร ทองขาว  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
34. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
35. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
36. นางชะอ้อน  สมเชื้อ  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
37. นางขนิษฐา  จันทวาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางสาวชนาวีร ์ คงแก้ว  จ้างเหมาปฏิบัติงานท่องเที่ยว 
39. นายศราวุฒิ  จ้วงเฮ้า  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
40. นายอดิศร  เปรี้ยวหวาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยวิสามัญ 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  
     (ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจุดธูปเทียนบูชา
    พระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และยืนเคารพเพลง    
    สรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่งประธานเชิญทุกท่านที่อยู่ในที่
    ประชุมนั่งลง) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
ประธานสภาเทศบาล ท่ านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธ รรมราช ท่ าน เลขานุ การ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
และผู้ ทรงเกียรติทุกท่ าน  วันนี้  เป็นการประชุมสภาทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
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ประจ าปี พ.ศ.2565 และจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมเป็นล าดับต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 
 

 เรื่องท่ี 1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ 
 สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

............................... 
 
  ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งว่า มีความจ าเป็นขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป        
มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับทราบญัตติการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และญัตติเรื่องอ่ืนๆ นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

          สนั่น  สนธิเมือง 
      (นายสนั่น  สนธิเมือง) 
            รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 



๕ 
 

     เรื่องท่ี 1.2 ขอแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาล  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพ่ือให้
    สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการปฏิบัติ
    หน้าที่ของสภาท้องถิ่นในปัจจุบัน นั้น    
      จึงขอแจ้งต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบ
    และถือปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 
    28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
    ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.     
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 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 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 
2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
(ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 

 
 



๖ 
 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้
โปรดยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
    ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นะครับ  
     
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถาม  เรื่อง ผู้บุกรุก (รุกล้ า) ทางสาธารณะ 
ประธานสภาเทศบาล  (คูขวาง) ซอยวาสนา (พัฒนาการ 21) ขอเชิญท่านจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์ สมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ตั้งกระทู้ถาม ได้แถลง
    กระทู้ถามครับ 
 



๗ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจิรศักดิ์  
    สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3     
    ก่อนที่จะแถลงกระทู้กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลน าเอกสารให้
    ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
                                        

กระทู้ถาม 
 
 

         ที่ท าการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                              วันที ่19 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

               ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม เรื่อง ผู้บุกรุก (รุกล้ า) ทางสาธารณะ(คูขวาง) ซอยวาสนา (พัฒนาการ 21) 
เขต 3 ซึ่งเป็นทางลัดจากถนนพัฒนาการไปยังถนนปากนคร ซึ่งสามารถลดการจราจรที่คับคั่งทั้งรถยนต์   
รถจักรยานยนต์  โดยไม่ต้องผ่านสี่แยกคูขวาง ได้ (ตามเอกสารที่แนบ) 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

                  (ลงชื่อ)         จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์          ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
                                                              (นายจริศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์) 
                                                   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 
 
  ส าหรับเรื่องผู้บุกรุกซอยวาสนา 2 หรือซอยนาจา มันเป็นมานานแล้ว 
 คือเริ่มโครงการถนนสายนี้ ซึ่งสามารถจะทะลุจากสี่แยกบ่ออ่างไปยังถนน
 ปากนคร โดยเจ๊วิเจ้าของหมู่บ้านเป็นคนท าขึ้นมา โดยได้เวนคืนคือซื้อสิทธิ์
 ของตึกข้างหน้าที่ดินข้างหน้าเป็นร้านและผู้ที่อยู่ข้ างในก็ให้ เป็นระดับ          
 หลายๆ แสน จนเป็นทางกว้างระหว่างตึกสองข้างประมาณ 8 เมตร 
 ในช่วงนั้นก็ผ่านมาด้วยดี แต่ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมา 8 ปีของท่านนายกฯ 
 ท่านที่แล้ว ผู้บุกรุกได้รุกที่คูขวางที่ก าหนดไว้เดิมออกมามาก จนข้างใน
 ประมาณ 5 ราย  มาพูดกับผมบ่อยเพราะบ้านผมก็อยู่แถวนั้น เรื่องถนน
 แคบมาก และเป็นทางลัดส าคัญที่เทศบาลจะมีอีกทางหนึ่งไปออกปากนคร 



๘ 
 

 ผมผ่านทางนั้นบ่อยๆ นั่นคือเรื่องการบุกรุกตามเอกสารที่ประกอบจะมีภาพ
 เยอะมากครับ หากเป็นไปได้ถ้าเทศบาลจะพิจารณาให้มีการลาดยางในส่วนนั้น 
 ก็ได้ดีเลยครับจะได้ก าหนดเขตโดยการลาดยาง ซึ่งไม่ได้ใช้เงินมากมายอะไร 
 และเป็นเรื่องทีส่ าคัญเพราะเป็นทางคูขวาง เพ่ือจะได้เป็นตัวอย่างในจุดอ่ืนๆ ด้วย
 ว่าเทศบาลในยุคนี้จะเอาจริงจังกับเรื่องทางสาธารณะแล้วก็ให้รู้จักสิทธิ์ของ
 ตัวเองที่เคยมี ผมก็คงอภิปรายประกอบเท่านี้ครับ ขอบคุณมาก สวัสดีครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเชิญครับ 
 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ กระผม
    ขอขอบคุณท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้น าเรื่องนี้ 
    ตั้งเป็นกระทู้ถามในสภาเทศบาล กระทู้ถามนี้กระผมขออนุญาตมอบหมายให้        
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
    ได้ตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม 
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ขอตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชครับ ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบพระคุณท่านจิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์ 
    สมาชิกสภาเทศบาล ที่ท่านได้กรุณาเห็นความไม่เรียบร้อยของบ้านเมือง   
    ในบางพ้ืนที่ แล้วก็ได้น าเสนอมาเพ่ือจะได้แก้ไขร่วมกัน จากกระทู้ถามของท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ก็เป็นพ้ืนที่บริเวณซอยวาสนาหรือถนนหรือ   
    ซอยพัฒนาการคูขวาง 21 ก่อนอ่ืนผมขอกราบเรียนว่าหลังจากได้รับกระทู้มา
    ทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ให้ทั้งทางส านักช่างและทางฝ่ายเทศกิจ       
    เข้าพ้ืนที่ เข้าไปดูก็ปรากฏว่าการรุกล้ าไม่ได้เป็นการรุกล้ าโดยอาคารนะครับ 
    เป็นการรุกล้ าโดยมีลักษณะของการวางสิ่งของรุกล้ ามาในทางสาธารณะ 



๙ 
 

    เบื้องต้นเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา
    ความสงบ โดยท่านหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสันติ
    ได้ลงไปขอความร่วมมือ ท าความเข้าใจกับชาวบ้านบริเวณนั้น ซึ่งตามที่ท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลได้กล่าวมานะครับ ก็คือมีประมาณ 5 ราย ได้รับความร่วมมือ
    ด้วยดี ก าลังทยอยย้ายของออกไปจากบริเวณดังกล่าว ให้ความร่วมมือกับ
    เทศบาลด้วยดี และผมก็อยากจะย้ าว่าทางหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบก็ได้
    เรียนแจ้งให้ทราบด้วยว่าช่วงต้นเดือนมกราคม ก็จะเป็นสัปดาห์แรกก็จะเข้าไป
    ดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ขอเพ่ิมเติมนิดนึงนะครับ ผมขออนุญาตส่ง
    รายงานของฝ่ายรักษาความสงบกับรูปถ่ายที่ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ให้กับท่าน
    ประธานสภาเทศบาลได้รับทราบครับ 
     ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลกรุณาได้เพ่ิมเติม
    ขึ้นมาก็คือเรื่องที่จะขอเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะลาดยางในบริเวณนั้นนะครับ 
    ผมกราบเรียนว่าเดี๋ยวทางส านักช่างจะลงส ารวจอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปได้
    ขนาดไหน เพราะผมอยากจะอธิบายให้ฟังถึงลักษณะโดยทั่วไปของซอยวาสนา
    หรือพัฒนาการคูขวาง 21 ซอยนี้เป็นเขตเทศบาลประมาณ 100 เมตร
    ชาวบ้านเรียกว่า ซอยศาลเจ้านาจา เขตเทศบาลเองก็ไปถึงตรงประมาณศาลเจ้า
     หลังจากเลยศาลเจ้าไปตรงนั้นก็จะติดเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล
    ปากนคร บริเวณนั้นที่มีปัญหาเพราะว่าในปากทางค่อนข้างแคบเหมือนที่ท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลบอกไว้ว่าประมาณ 8 เมตร รถก็สวนได้ผิวทางก็ค่อนข้างมี
    ความช ารุดอยู่พอสมควร แต่ปัญหาของการผ่านทางในบริเวณนั้นก็คือปัญหา
    ในเวลาฤดูฝนซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ในบริเวณ
    ด้านข้างที่ไปทะลุถนนปากนครบริเวณใกล้ๆ กับร้านตองสามบริเวณนั้นจะเป็น
    บริเวณที่น้ าท่วมขังมากแต่ว่าเป็นบริเวณที่นอกเขตเทศบาลนะครับ เรื่องนี้ทาง
    ผู้บริหารและโดยส านักช่างจะรับเรื่องไว้ แล้วก็จะเข้าส ารวจว่ามีความเป็นไปได้
    ขนาดไหนที่เราจะไปซ่อมถนน ซึ่งก็คงจะประมาณ 100 เมตร ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชนะครับ กระผมขอกราบเรียนกับท่านประธานสภาเทศบาล
    ตามนี้ครับขอบคณุ ครับ 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ งที่  3 ท่านคงเข้าใจในประเด็นที่ ท่านฉัตรชัย                   
    อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถาม
    ทุกประเด็นไปแล้วนะครับ  
     ไม่ทราบว่าท่านจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาล    
    นครนครศรีธรรมราช ยังมีประเด็นใดเพ่ิมเติมที่จะซักถามหรือต้องการค าตอบ     
    ที่ยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 



๑๐ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีฯ ที่อธิบาย   
สมาชิกสภาเทศบาล  นะครับ ผมมีความคิดเห็นว่าที่ที่บุกรุก 8 เมตร เขาไม่ได้เป็นอาคารถาวร พอเราเฉย
    เขาก็ออกมา แต่เขาก็มีทีม่ีบ้านของเขาอยู่แล้วบ้านชั้นเดียว ต้องการให้ด าเนินการ
    อย่างจริงจังนะครับ เพราะว่าในนั้น ร้องเรียนมาหลายรายมาก โดยเฉพาะ
    ถนนผ่านทางเข้าออก แล้วก็เป็นไปได้ช่วยประสานกับทางองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลปากนครด้วย เพราะเป็นทางทะลุได้สบายมากเลย ถนนดีด้วยครับ 
    และถ้าหากเป็นไปได้อีกทางหนึ่งให้มีป้ายติดบอกว่าเป็นทางลัดไปถนนปากนคร   
    ก็จะดีครับ อย่างอ่ืนครบถว้นแล้วครับ สวัสดีครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านจิรศักดิ ์ สมุทรอัษฎงค์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 
 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

     5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภา
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
นายกณพ  เกตุชาติ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระที่ 5 เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอมอบหมายให้ท่านภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร       
    นครศรีธรรมราช เป็นผู้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
 



๑๑ 
 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ด้วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการการติดตามและ
    ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถสรุปผล
    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในรอบ      
    ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ได้ดังนี้  

  -  โครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 206 โครงการ 
  - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 103 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
  - ก าลังด าเนินการ      จ านวน   43 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.87 
  - ยังไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน   60 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 29.12 
   - ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 151 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 127 รายการ  

     คิดเป็นร้อยละ 84.10 
  - งบประมาณท้ังหมดตั้งไว้ 490,518,333 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านห้าแสน

    หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 282,030,395 บาท
    (สองร้อยแปดสิบสองล้านสามหมื่นสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 
    57.50 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
    การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
    2561 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล      
    แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
    สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
    สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
    ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
    ธันวาคมของทุกปี 

   ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอรายงานให้ท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทราบ รายละเอียดตาม
    เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 

 



๑๒ 
 

     5.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งท่ี 
    1/2565 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

   ตามท่ี เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 และฉบับแก้ไข 
    ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
    ได้อนุมัต ิและประกาศใช้แล้ว นั้น 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
    พ.ศ.2561 หมวด ๕ ข้อ ๒๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหาร
    ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง
    สภาท้องถิ่นทราบ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  
    จึงขอเรียนแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
    ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียด      
    แผนพัฒนาที่ได้เสนอต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว  
     จึงขอเรียนต่อท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป 

   5.3 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ

    ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
    ข้อ 26, 27 และกระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงนาม
    ประกาศใช้แผนดังกล่าวฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 
    19 สิงหาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
    สาธารณะ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผน          
    การด าเนินงานประจ าปีหรือแผนการด าเนินงานที่เพ่ิมเติมแล้ว ให้ปิดประกาศ
    แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน  



๑๓ 
 

    ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
    พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
    ทราบด้วย จึงขอเรียนแจ้งการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี    
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแผนการด าเนินงานที่ได้เสนอต่อสมาชิก
    สภาเทศบาลทุกท่านแล้ว     
     จึงขอเรียนต่อท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ
    นะครับ  
 
    ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
     ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล 
    เป็นเงิน 48,600.- บาท (สี่หม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)   

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 48,600.- บาท  
    (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
    ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน               
    ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล 
    เป็นเงิน 48,600.- บาท (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) กระผมขออนุญาต
    มอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 



๑๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

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

           15  ธันวาคม  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล  
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,0๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 50,0๐๐ บาท 
ขอโอนลด จ านวน 24,100 บาท  
2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 



๑๕ 
 

โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บริการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 100,0๐๐ บาท          
งบประมาณคงเหลือ 100,0๐๐ บาท 
ขอโอนลด จ านวน 24,500 บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 48,600 บาท (สี่หม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 6,500 บาท 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ จ านวนเงิน 17,60๐ บาท 
 

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ จ านวนเงิน 24,50๐ บาท 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 48,600 บาท (สี่หม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
(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 
 



๑๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 48,600.- บาท (สี่หมื่นแปดพัน
    หกร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 48,600.- บาท (สี่หม่ืน
    แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 



๑๗ 
 

     ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์
    และงบประมาณ เป็นเงิน 330,000.- บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่น
    บาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และ
    งบประมาณ เป็นเงิน 330,000.- บาท  (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) นี้ กระผม
    ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร       
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่ านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง  รองนายกเทศมนตรี นคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช 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.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

 

                      15  ธันวาคม  2565 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  



๑๘ 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้     

  โอนลด 
  แผนงานงบกลาง 
  งบกลาง 
  ประเภทเงินส ารองจ่าย  

เพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน           
เป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว         
วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควันและโรคติดต่อ ฯลฯ จ านวน 18,150,000 บาท      
ขอโอนลด จ านวน 330,000 บาท  
 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  330,000  บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ         
  งบลงทุน   

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 66,600 บาท 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานตัดต่อภาพและวิดีโอ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท 

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,700 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ 

ราคากลางฯ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
3. จอคอมพิวเตอร์ส าหรับงานตัดต่อภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว พร้อมฮูดบังแสง             

จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,900 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
 

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 7 รายการ รวมเป็นเงิน 190,000 บาท 
1. กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ ส าหรับถ่ายทอดสด จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 30,000 บาท (จัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาด) 
2. กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ ส าหรับถ่ายทอดสด จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 54,000 บาท (จัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาด) 
3. อุปกรณ์ Switch Live Streaming จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000 บาท (จัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาด) 
4. ขาตั้งกล้องแบบ Tripod จ านวน 2 อัน อันละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท          

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
5. ไม้กันสั่นส าหรับกล้องถ่ายภาพ จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 25,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 



๑๙ 
 

6. โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
30,000 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของส านักงบประมาณ)  

7. จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท  (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด) 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 73,400 บาท 
1. หูฟังมอนิเตอร์ จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 4,400 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)   
2. เครื่องบันทึกเสียง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
3. ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
4. ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ จ านวน 2 ตัว ตัวละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท    

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
5. ชุดไฟต่อเนื่องสตูดิโอ LED Sun Light จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท (จัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาด) 
 

  รวมโอนตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 330,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งท่ี 1 หน้าท่ี 573 – 577 ล าดับท่ี 455 - 469  
ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด เพ่ือน างบประมาณมาใช้ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑส์ าหรับการขายของผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27          
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 



๒๐ 
 

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. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 330,000.- บาท  
    (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 330,000.- บาท  
    (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 



๒๑ 
 

      ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์
    และงบประมาณ เป็นเงิน 168,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพัน
    บาทถ้วน)  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 168,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
    แปดพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร     
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
    ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
    ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และ
    งบประมาณ เป็นเงิน 168,000.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นี้ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ  พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนคร     
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
  
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ญัตต ิ
              

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   
        15  ธันวาคม  2565 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้     

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล                   
จ านวน  2,000,000 บาท  

  ขอโอนลด  จ านวน  168,000 บาท  
  

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ         
  งบลงทุน   

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 70,000 บาท 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส าหรับไลฟ์สด พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จ านวน 2 เครื่อง              

เครื่องละ 35,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 
98,000 บาท 

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน 4,000 บาท  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)     

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

3. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 20,000 บาท  (จัดซื้อตามเกณฑ์ 
ราคากลางฯ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางฯ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน  168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพัน
บาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ทบทวนครั้งท่ี 1  หน้าท่ี 569 – 572 ล าดับท่ี 
444 - 445, 449 - 452  ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  
 
เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด เพ่ือน างบประมาณมาใช้ในการจัดซื้อ        

ครุภัณฑ์ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ 
   

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 
 
 



๒๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 168,000.- บาท  
    (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 168,000.- บาท  
    (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 
      



๒๕ 
 

     ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 
    เป็นเงิน 139,900.-บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 139,900.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
    บาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.๔ 
    ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน    
    139,900.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)นี้ กระผม      
    ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร     
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 

นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
             

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

                   19  ธันวาคม 2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



๒๖ 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
- โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในชุมชน  
จ านวน 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 150,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 30,000 บาท 
- โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จ านวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 300,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 73,000 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าไฟฟ้า 
จ านวน 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 393,671.09 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 36,900 บาท 
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 139,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

  - โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x1.20x75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ  4,800.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 417 ล าดับที่ 74  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
 



๒๗ 
 

  - เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 55x65x90 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,800.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 417 ล าดับที่ 75  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  - โต๊ะท างานมีลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
8,900.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 417  
ล าดับที่ 77 (จดัซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  - เก้าอ้ีนวม ขนาดไม่น้อยกว่า 63x69x95 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 417 ล าดับที่ 78  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  - โซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 36,900.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 418 ล าดับที่ 79 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  
  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
  - แท่นส าหรับผู้น าออกก าลังกาย (แอโรบิค) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.20 เมตร 
จ านวน 3 แท่น เป็นเงิน 80,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 
1/2565 หน้าที่ 418 ล าดับที่ 80 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)            

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 139,900 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าพัน  
เก้าร้อยบาทถ้วน)(รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

  เนื่องจากมีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ 
จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์ เพ่ือส าหรับใช้ภายในส านักงาน
และบริการประชาชน  

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ   
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 



๒๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วช ิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 139,900.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
    เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 139,900.-บาท      
    (หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 



๒๙ 
 

     ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา 
    เป็นเงิน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๕ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา 
    เป็นเงิน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  
    เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
    ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.  2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 
    420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้
    ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    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.เมือง 
         จ.นครศรีธรรมราช  80000 

          19  ธันวาคม 2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น 
       รายการใหม ่ส านักการศึกษา 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



๓๐ 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา   
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบบุคลากร    
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 272,910,800 บาท 
  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 211,602,100 บาท โอนลด 
4,500,000 บาท คงเหลือ 175,063,187.50 บาท ขอโอนลด จ านวน 420,000 บาท    
   รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 420,000 บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    - โครงการปรับปรุงโรงอาหารและหลังคากันสาดอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 
จ านวน 420,000 บาท ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 260 ล าดับที่ 25 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 420,000 บาท (สี่แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

   เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือปรับปรุงโรงอาหารและหลังคา 
กันสาดอาคารเรียน 3 ของโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ และพร้อมในการใช้งาน
ของนักเรียนและบุคลากร  

    ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 
        

 
              ลงชื่อ      กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 

                                                     (นายกณพ   เกตุชาติ) 
             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๓๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์          ขอขอบคุณท่ านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ     
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ   
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่น
    บาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 420,000.- บาท (สี่แสน  
    สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 



๓๒ 
 

     ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
    ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย ไฟฟ้าแรงสูง โรงสูบน้ าท่าใหญ่ให้แก่การไฟฟ้า
    ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักการประปา 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
ประธานสภาเทศบาล  ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โรงสูบน้ าท่าใหญ่ให้แก่การไฟฟ้า
    ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักการประปา ขอเชิญท่านกณพ  
    เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.6
    ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า   
    แรงสูง โรงสูบน้ าท่าใหญ่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    ส านักการประปา นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
   
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

            19  ธันวาคม  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โรงสูบน้ าท่าใหญ่ 
        ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักการประปา 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  



๓๓ 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
โรงสูบน้ าท่าใหญ่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1,075,589.57 บาท  (หนึ่งล้าน
เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) 
 

 เนื่องจากปัจจุบันกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงสูบน้ าท่าใหญ่ ต าบลท่าดี อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีก าลังไม่เพียงพอส าหรับการใช้งานเครื่องสูบน้ า และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายน้ าดิบ จึงจ าเป็นต้องขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ิม โดยการ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและเพ่ิมความเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ าท่าใหญ่ ให้สามารถสูบจ่ายน้ าดิบไปผลิตน้ าประปาได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน โดยการอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ด าเนินการ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน          
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 203 ล าดับที่ 13 

ดังนั้น ส านักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงโรงสูบน้ าท่าใหญ่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 1,075,589.57 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ ) เพ่ือจะได้
ด าเนินการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 67 ทวิ ประกอบมาตรา 67 บัญญัติว่า “การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับ   
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”  

  ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเ พ่ือพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ     
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  



๓๔ 
 

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบจ่ายเงิน
    อุดหนุนค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โรงสูบน้ าท่าใหญ่ให้แก่   
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักการประปา จ านวน 
    1,075,589.57 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท    
    ห้าสิบเจ็ดสตางค)์ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โรงสูบน้ าท่าใหญ่
    ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักการประปา จ านวน 
    1,075,589.57 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหม่ืนห้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท
    ห้าสิบเจ็ดสตางค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

     ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นขอบจัดตั้งสถานศึกษา 
    “โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ส านักการศึกษา 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นขอบจัดตั้งสถานศึกษา 
ประธานสภาเทศบาล  “โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ส านักการศึกษา ขอเชิญ   
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.7 ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นขอบจัดตั้งสถานศึกษา “โรงเรียนผู้ใหญ่
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ส านักการศึกษานี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้    
    ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
  
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
 

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

           19   ธันวาคม  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นขอบจัดตั้งสถานศึกษา “โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช”  
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นขอบจัดตั้งสถานศึกษา “โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช” 



๓๖ 
 

   ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนงบประมาณในบางส่วนและสถานที่ในการจัดการศึกษาและด้วย
นโยบายของผู้บริหารในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาโดยจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือตอบสนองเด็กที่ด้อยโอกาส
ให้มีโอกาสส าเร็จทางการศึกษาตามความสามารถของตนเอง พร้อมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพร้อม     
ทั้งบุคลากร งบประมาณสนับสนุน สถานที่ด าเนินการ และมีศักยภาพท่ีจะสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

   เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้มีโอกาส   
ในการพัฒนาตนแบบองค์รวมให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข จึงเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบ 
โดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช”  

   ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น  ข้อ 3.1 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์ปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการจัดตั้งสถานศึกษา และน าเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบการจัดตั้งสถานศึกษา   

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 

        
              ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 

                                                        (นายกณพ   เกตุชาติ) 
             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช    
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ  
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบจัดตั้ง
    สถานศึกษา “โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ส านักการศึกษา 
    ขอได้โปรดยกมือ ครับ 



๓๗ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  จัดตั้งสถานศึกษา “โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ส านัก
    การศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ    
     ครับ ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 เสนอ ครับ 
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบพระคุณท่านประธาน   
    สภาเทศบาลที่ให้ผมได้ขึ้นมากล่าวในหัวข้อนี้ เนื่องจากเป็นการสิ้นปี 2565 
    ผมขออนุญาตสักประมาณ 10 นาที 3 หัวข้อ ซึ่งจะสรุปโดยไว ดังนี้ มีเอกสาร
    ประกอบด้วยครับ 
     เรื่องแรก คือ เกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของเทศบาล ซึ่งมี 19 
    หัวข้อ โดยข้อมูลนี้ที่ผมไปพบมา 2 ครั้ง จากคุณภูวนาถ  ทีฆะ ซึ่งเป็นหัวหน้า
    ศูนย์ ICT โครงสร้างมีพนักงานรวมหัวหน้าด้วยเป็นข้าราชการ จ านวน 1 ท่าน 
    และพนักงานลูกจ้างอีก 10 ท่าน แอปพลิเคชั่นไลน์ นี้ได้สร้างขึ้นมาจากการด าริ



๓๘ 
 

    และลงมือสร้างโดยท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ  เกตุชาติ  
    เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มีค าร้องเข้ามาถึงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจ านวน 
    8,271 เรื่อง ด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน 8,105 เรื่อง หรือ 98% รับเรื่องแล้ว 
    96 เรื่องระหว่างวันศุกร์ด าเนินการแล้ว 60 เรื่องรอตรวจสอบ 9 เรื่อง นี่เป็น
    โครงสร้างแล้วก็ผลงานของท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่คิดอันนี้ท าขึ้นมานะครับ  
    ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ Smart Governace วันที่ 1 
    ธันวาคม 2565 โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งทราบ          
    ทั่วกันแล้ว ผมก็มาพูดในเรื่องค าร้องนี้ 19 หัวข้อ นะครับ ของคนอ่ืน เช่น 
    ประธานชุมชนหรือ อสม.บุคคลทั่วไปนี้ผมจะไม่ได้รวบรวมข้อมูลมาไม่ได้ขอมา 
    เอาเรื่อง สท. 10 อันดับแรกนะครับ บางท่านอาจจะใช้ความสนิทชิดเชื้อ ซึ่งเป็น
    ทีมเดียวกันแล้วท่านรองฯ ก็อนุเคราะห์ทันทีโดยไม่ได้เขียนค าร้องนะครับ 
    10 อันดับแรกนะครับ มีคุณจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ ท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
    438 เรื่อง ,คุณธวัช 339 เรื่อง, คุณโยธิน คุณสมชาย,คุณกะแมน  มิแหม , 
    คุณวีรภัทร , และผมเอง 236 เรื่อง ติดอันดับด้วยนะครับ, คุณภาคภูมิ  
    แสงแก้ว, คุณวิชาญ 170 เรื่อง, คุณสมชาย  โชติช่วง นะครับ อันนี้มาให้เห็น
    เป็นตัวอย่างว่าเพ่ือนสมาชิกใช้ความสนิทชิดเชื้อไปขอร้องส่วนตัวกับพนักงาน 
    จึงท าให้ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชั่นที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ อุตส่าห์ไปคิดแล้วก็
    ลงทุนไปมากมายที่มาตั้งนะครับ อยากให้มาใช้ระบบนี้ให้เป็นระเบียบ แต่การ
    ติดตามเรื่องส่วนตัวให้ผ่านทางนี้ก่อนนะครับ ซึ่งมีประโยชน์มากครับ 
     ต่อไปหัวข้อที่ 2 ผมจะพูดในหัวข้อเรื่องที่ยังไม่ได้แก้ไขนะครับ หัวข้อที่ 
    2 ตัวอย่างค าร้องที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็มีอยู่ผมเอามา 4 - 5 ตัวอย่าง เช่น 
    เรื่องน้ าพุที่สนามหน้าเมือง ค าร้องที่ 5083 ก็หยุดไปนานแล้วไม่ได้เปิดเลยมี
    น้ าพุตรงกลาง ก็ต้องการให้มีค าตอบด้วยว่าไม่ได้ท าหรือท าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเงียบ
    หายไปเลยโดยไม่มีค าตอบ ยังไม่ด าเนินการ หรือไม่มีงบประมาณจัดซื้อ     
    เครื่องที่ช ารุดก็ว่ามานะครับ เงียบไป อันที่ 2 ค าร้องเรื่องขุดตอไม้ที่ 5927     
    นี่หลายเดือนแล้วเหมือนกันครับก็ยังไม่ได้ด าเนินการอยู่ในฟุตบาทครับ 
    อันที่ 3 อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีฯ   
    ขอเอ่ยชื่อนิดหน่อย เพราะหน่วยงานนี้มีงานมากมาย กองสาธารณสุขฯ 
    คลุมพ้ืนที่คลุมทุกเรื่อง มีม้านั่งซึ่งเป็นคอนกรีต เป็นหินขัดบ้างแต่เราไม่ได้
    ท าความสะอาดเลย มีค าร้อง 8091 ปรากฏก็มีค าตอบมาทาง Admin ครับ 
    บอกว่ายังไม่ได้โอน คือ ผมคิดว่าเราอย่าไปคิดว่าเราโอนหรือไม่โอนนะครับ  
    เพราะสนามหน้าเมืองเทศบาลเราเช่ามาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเขามา
    ท าให้เราน่าจะเป็นบุญคุณด้วยซ้ าไปถึงชาวบ้านทุกคนนะครับ ผมไปเดินอยู่     
    อาทิตย์ละครั้งสองครั้ง จะบอกว่าเมื่อไหร่จะนั่งได้สักทีเพราะยิ่งฤดูฝน เราเพียงไป
    ขัดไปท าอะไรซึ่งพนักงานก็พร้อมอยู่แล้วมีเยอะแยะอยากจะให้ดูเรื่องนี้ด้วย 



๓๙ 
 

    อย่าไปคิดว่าไม่ใช่ของเรา ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเราท าได้หมดครับ พนักงาน
    ลูกจ้างสามารถท าให้เราอยู่แล้ว โดยเฉพาะที่สนามหน้าเมืองนี้เพราะว่าคนใช้มาก 
    ต่อไปค าร้องที ่8156 ทางเท้าเป็นหลุมอันนี้ก็มีอยู่แล้ว หลายเดือนแล้วครับ
    ไม่มีค าตอบ หรืออาจจะใช้ค าว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ แล้วก็มีไฟฟ้าดับที่ก าแพงเมือง
    ค าร้องที่  8133 นี่ เป็นตัวอย่าง และค าร้องที่  7998 มีฐานโทรศัพท์ที ่        
    หน้าเทศบาลอีก 1 อัน ผมคิดว่าถ้าเขาอ้างว่าเป็นของ TT&T ที่จริงผมคิดว่า
    เป็นขยะเพราะเขาทิ้งไปแล้วคือเราขุดข้ึนมาก็จบครับ 
     ต่อไปหัวข้อที่ 3 คือเรื่องรายงานติดตามของโรงพยาบาลเทศบาล 
      ที่ผมอภิปรายไปครั้งที่แล้วทางฝ่ายบริหารน าไปด าเนินการแล้ว แต่ว่ายังไม่
    ทันใจแล้วก็ยังช้า เช่น ป้าเหนียว วันนี้ไปซื้อผ้าคลุมตะแกรงเป็นเหล็ก     
    เป็นพลาสติกคลุมสีเขียวยาวเลยครับ แล้วก็ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะแต่เจ้าของ
    โฉนดยังไม่ยกให้ ผมมีถ่ายโฉนดให้แล้วนะครับ เรามีส านักกฎหมาย เรามีครบ    
    ทุกหน่วยงานเหมือนต ารวจนี่ก็ต้องมีหมายเรียก หลายครั้งไม่มาก็ออกหมายจับ
    ของเราก็น่าจะออกจดหมายเลยครับ จากฝ่ายบริหาร หรือให้ส านักกฎหมาย
    มาโชว์ฝีมือบ้าง เพราะฝ่ายกฎหมายเรามีงานอยู่เยอะ เขาจะได้ออกค าสั่ ง
    เลยว่า ให้คุณเคลื่อนย้ายออกไปโดยให้เจ้าของที่เซ็นนะครับ ผมประสานงานให้    
    ก็ได้ อันนี้เราน่าจะให้เด็ดขาดไปเลยครับ แล้วก็มีอีก 2 อัน ก็ให้มีจดหมาย
    ไปเลยว่าคุณจะต้องออกหรือมาคุยกับเราว่าคุณจะใช้ชั่วคราวหรือยังไง ไม่ใช่ปล่อย
    วันนี้เขามาเป็นตาข่ายสีเขียวคลุมมืดไปหมดเลยครับ หน้าโรงพยาบาล อันนี้
    ผมตามเรื่องนี้ครับ ขอบคุณมากครับ ท่านประธาน สวัสดีครับ 
     
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลทุกท่าน ระบบร้องทุกข์ออนไลน์นี้เมื่อเริ่มใช้ก็มีการให้บริการ
    ไม่ก่ีหัวข้อ แต่เมื่อใช้ไปแล้วผู้ใช้คือพ่ีน้องประชาชน และผู้ให้บริการคือเทศบาล
    และผู้ดูแลระบบคือฝ่าย ICT ก็มีความคุ้นเคย และมีความช านาญมากขึ้น
    เรื่อยๆ จนขณะนี้ขยายไปถึง 19 หัวข้อให้บริการแล้ว โดยหัวข้อที่ขยายนั้น
    เป็นไปตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชนจากการเรียนรู้ประสบการณ์
    ด้วยกัน ท าให้โครงการร้องทุกข์ออนไลน์ของเรานี้พัฒนาแล้วก็มีความเหมาะสม
    กับเมืองของเราในเขตเทศบาลนะครับ ผมขอกราบเรียนต่อสภาเทศบาลว่าบันทึก
    เรื่องท่ีอยู่ในระบบนั้นจะมีอยู่ในรูปแบบของดิจิตัลซึ่งจะมีข้อดี ดังนี้ 
 
 



๔๐ 
 

     1.มีหลักฐานบันทึกไว้เพ่ือติดตามงานได้  
     2.เราสามารถสืบค้นได้สะดวก วันที่ยื่นเรื่องมาเมื่อไหร่และผู้แจ้ง
    คือใคร  
     3.ใช้วางแผนการบริหารเมืองได้อย่างมีระบบว่าบริเวณไหนเป็นจุดที่มี
    ไฟดับอยู่บ่อย บริเวณไหนมีหลุมเป็นบ่อขยะตกค้างที่พ่ีน้องประชาชนแจ้งมา
    เพ่ือจะได้วางแผนจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาลในการวางแนวทาง 
    การจัดงบประมาณตามเทศบัญญัติให้เป็นไปตามข้อมูลหลักฐานความเป็นจริงจาก
    ที่พ่ีน้องประชาชนแจ้งมา  
     4.จะมีข้อดีคือใช้วางแผนในการบริหารกองและส านักของเทศบาล
    ว่าได้ด าเนินการไปตามที่ได้ตกลงกันหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ   
    แต่ละกองได้หรือไม่ หลังจากรับเรื่องแล้วมีการด าเนินการไปช้าเร็วอย่างไร ซึ่งใน
    ระบบนั้นจะบันทึกไว้ทั้งหมดและจะได้น ามาใช้ในการบริหารงานติดตามงาน      
    ในการประชุมหัวหน้าส่วนซึ่งมีการประชุมอยู่ทุกอาทิตย์ครับ ในส่วนของ
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่แจ้งเรื่องมาก็เป็นตามในเอกสารนะครับ  
     ในส่วนของค าร้องที่ยังไม่ได้ด าเนินการนั้นผมขอกราบเรียนในภาพรวมว่า
    ที่ยื่นมาทั้งหมด 8,271 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 8,105 เรื่องคิดเป็น 98%   
    อีก 2% นั้นจะแบ่งได้เป็นเรื่องที่ 1 คือเทศบาลไม่มีอ านาจในการแก้ไขจึงได้
    ประสานงานกับผู้ร้องเพ่ืออธิบายให้เข้าใจ จะเป็นเรื่องของเอกชน เรื่องของ
    ไฟฟ้า เรื่องของต ารวจ ที่จะต้องด าเนินการ ส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นงานตกค้าง    
    ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร      
    ที่จะด าเนินการไปแก้ไข และจะต้องสื่อสารกับผู้ร้องต่อไปว่า เรื่องที่ร้องเรียน  
    มานั้นมีสถานะอย่างไรจะได้ตอบให้หายข้องใจหมดสงสัยไปซึ่งจะเป็นข้อดี
    ของระบบนี้นะครับ พ่ีน้องประชาชนได้เป็นเจ้าของเมืองและช่วยกันสอดส่อง  
    ดูแลเมืองโดยฝ่ายบริหารและทีมของเทศบาลนั้นเป็นผู้รับมาและท างานไป
    ตามท่ีพ่ีน้องประชาชนชี้แนะ ในส่วนของรายละเอียดนั้นผมอยากจะขอมอบ
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ หรือท่านหัวหน้าหน่วยงานที่สามารถจะให้      
    รายละเอียดในเบื้องต้นได้ ในแต่ละข้อที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม
    ในเรื่องอ่ืน ๆ แต่หากยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ก็ขอบันทึกไว้และแจ้งกับท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลในโอกาสต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ยังมีท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายขอเชิญครับ ขอเชิญท่านสมชาย  โชติช่วง 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ 
 
  



๔๑ 
 

นายสมชาย  โชติช่วง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ     
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมชาย  โชติช่วง 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตที่ 4 ผมต้องขอขอบคุณ
    ท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ เห็นถึงความส าคัญและความเดือดร้อนของ     
    ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องถนนหนทางในเขต 4 ซึ่งส่วนมากอาจจะเรียกได้ว่า  
    เป็นทางทุรกันดารเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งท าให้ประชาชนผู้ใช้ถนนหนทางได้รับ
    ความล าบาก บางทีก็อาจได้รับถึงอันตรายก็มักจะได้รับค าร้องทุกข์จาก      
    ชาวบ้าน เพ่ือขอให้สมาชิกสภาเทศบาลในเขตเป็นตัวแทนของพวกเขา      
    ให้ช่วยด าเนินการแก้ไขและเป็นตัวประสานงานให้ระหว่างชาวบ้านกับ   
    เทศบาลครับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟ
    ของ อสม.อร ทีชุ่มชนหน้าแขวงการทางชาวบ้านในแถบนั้นซึ่งได้รับแจ้งจาก  
    อสม.อร ว่าข้างถนนมีถนนยุบเป็นหลุมเป็นบ่อ แล้วผมก็บอกว่า อสม. แจ้งไป
    ได้เลย ลงแอปเทศบาลไปได้เลย ไม่ต้องให้สมาชิกสภาเทศบาลลงก็ได้ อสม.
    ลงไปก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าเหตุได้เกิดในพ้ืนที่ และเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่
    ผมนั่งอยู่ เพราะอาจจะท าให้เกิดอันตรายได้ ผมจึงขอให้น้องอรลงแอปไป ซึ่งใน
    เย็นวันนั้นก็มีช่างจากเทศบาลเข้ามาดูแลตามค าร้อง ซึ่งก็ได้รับค าชมจาก
    ชาวบ้านว่าเทศบาลชุดนี้ท างานด้วยความรวดเร็วทันใจ ประทับใจชาวบ้านมาก
    ต่อมาวันรุ่งขึ้นผมก็ได้มานั่งดื่มกาแฟที่ร้านอีก ก็ได้พบกับช่างหัวหน้าช่างซึ่ง
    ได้รับมอบหมายให้ไปคุมงานที่ตรงนั้น งานนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
    งานไปได้ประมาณ 80% ชาวบ้านก็ได้มาร้องขอผมว่าเมื่อรถ JCB เข้าไปแล้ว   
    ก็มาถึงหน้างานแล้วช่วยหันหลังกลับมาแล้วก็มาเกลี่ยเศษวัสดุที่ชาวบ้าน  
    เอามากองไว้ข้างถนนซึ่งตรงนั้นก็ติดกับราวแขวนนก ซึ่งมีชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้น   
    ประมาณ 20 คนได้ในขณะนั้นนั่งดูนกอยู่ ผมก็เดินไปบอกกับนายช่างผู้นี้
    บอกว่าช่างครับเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้แล้ว ช่วยมากวาดเศษวัสดุที่กองอยู่ข้างถนน
    ด้วยครับ มันมีกิ่งต้นไม้แล้วก็มีไม้หินอ่อนอยู่ตัวหนึ่ง ให้มันลงไปที่ข้างทาง 
    ซึ่งเป็นที่ของชาวบ้านที่ขออนุญาตให้เกลี่ยลงไปได้ครับ แต่ค าที่ผมได้ยินจากปาก
    ของหัวหน้าช่างที่เข้าไปคุมงานเป็นค าที่ผมไม่พึงประสงค์และไม่ปรารถนา   
    ที่จะได้ยินครับ พูดมาว่าไม่ได้ ๆ ครับ สท.อย่ามาท าใหญ่ ผมว่าผมมาขอครับ   
    ขอความอนุเคราะห์ ถ้าผมท าใหญ่ ผมก็สั่งงานเองซิครับ นี่ผมมาขอคุณ      
    เพราะคุณคุมงานผมให้เกียรติคุณครับ แต่คุณไม่ให้เกียรติผม เพราะชาวบ้าน   
    ยืนดูอยู ่แล้วก็เบรกผมต่อหน้าชาวบ้านว่าไม่ท าให้ยังไงก็ไม่ท าให้ สท.อย่ามา
    เสียงดังท าใหญ่ ผมบอกว่าผมไม่ได้ท าใหญ่ครับ ชาวบ้านเขาขอผมมา      
    ช่วยอนุเคราะห์ท าให้หน่อยครับ ก็ไม่ยอมท าให้ครับ แค่หันหลังรถ JCB แล้วก็
    มากวาดให้เขาทีเดียว เพราะมันอยู่ติดกันแล้วครับ แล้วผมก็พูดต่อไปอีกว่า 
    ถ้าหากสมาชิกสภาเทศบาลขอร้องอะไรไม่ได้แล้วเราจะท างานกันยังไง     



๔๒ 
 

    รู้ว่าอย่างไรก็ต้อง สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อรถเข้ามาแล้วก็ต้องอนุโลมกันได้ 
    เพราะว่าเป็นค าขอร้องจากชาวบ้านในพ้ืนที่ตรงนั้น แล้วผลสุดท้ายก็ได้รับ
    ค าตอบว่าไม่ท าให้ ครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องนี้ก็ผมอยากทราบว่า
    ค าพูดของช่างผู้นี้สมควรไหมครับที่จะพูดกับ สท.แบบนี้ แต่ถ้าพูดกับคนอ่ืน
    ผมก็ไม่ว่านะครับ แต่ถ้ามาพูดกับสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้ผมว่าไม่สมควรพูดครับ 
    เพราะพวกผมมาท างานกันด้วยหัวใจครับ มาท างานเพราะงานคือชีวิตครับ 
    ไม่ได้ท างานเพราะหน้าที่ครับ ท าด้วยหัวใจจริงๆ ครับ  
     อีกเรื่องครับขอสอบถามเรื่องของซอยทุ่งข่าครับ ซอยทุ่งข่าซึ่งได้รับ
    การอนุมัติญัตติผ่านสภามานานแล้ว ซึ่งอนุมัติใช้เงินสะสมครับ ผมว่าปีหนึ่ง 
    ได้แล้วครับ ก็ยังไม่ทราบว่าขั้นตอนการจัดจ้างไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่า
    ชาวบ้านในพ้ืนที่ถามผมตลอดครับ แล้วจะได้ท าเมื่อไหร่ครับ สท. ถนนมัน
    เป็นหลุมเป็นบ่อหมดแล้วครับเหมือนโลกพระจันทร์แล้วครับตอนนี้ ผมก็
    บอกว่าใจเย็น ๆ ครับ เพราะว่าได้ผ่านสภาฯ ไปแล้ว สภาก็ได้อนุมัติกันเงิน
    ไว้แล้วด้วย ของปี 2565 เพ่ือจะมาท าในปี 2566 รอหน่อยครับ แต่ผมก็
    ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนกับพ่อแม่พ่ีน้องในพ้ืนที่ได้ครับ เพราะว่ายัง
    ไม่ได้ยินจากปากของผู้บริหารครับว่าจะลงมือท าเมื่อไหร่ครับ แล้วก็อีกซอยครับ 
    ซอยทุ่งข่า 10 ครับ ซอยนี้ก็ได้ผ่านการอนุมัติกันเงินมาเรียบร้อยแล้วครับ
    เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ ใช้งบประมาณ 1,175,000บาทครับ   
    ท าถนน ค.ส.ล. เพราะซอยนี้ตอนนี้มีคนเข้าไปอยู่เยอะมากครับ ทั้งบ้านเช่า
    และบ้านที่อยู่อาศัยเพราะคนดั้งเดิมอยู่ในพ้ืนที่ครับ ปัญหาของถนนสายนี้ไม่มีท่อ
    ระบายน้ าครับ เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ าทิ้งครับ น้ าที่ใช้ในครัวเรือนไม่มี
    ทางไปครับ เพราะพ้ืนที่ที่ต่ า ๆ มาเขาก็ถมกันหมดเลยพ้ืนที่มาเสมอกันหมด 
    ที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือ ถนนที่ไม่เสมอกับทีส่่วนอ่ืนครับ เพราะถนนท าก่อนครับ 
    ตอนนี้ถนนเลยกลายเป็นที่ต่ าครับ เลยเป็นที่ระบายน้ าที่ชาวบ้านใช้แล้ว
    ก็ลงไปบนถนน มีกลิ่นเหม็นครับ ชาวบ้านขอผมมาหลายครั้งแล้วครับ แต่ก็
    ได้รับการแก้ไขไปตามล าดับแต่ว่ามันปัญหาส าคัญจริงๆ เพราะว่ามันไม่มี
    ทางไป จึงอยากทราบว่าซอยทุ่งข่า 10 จะได้ท าเมื่อไหร่ครับ เพราะชาวบ้าน   
    เขาประสบความเดือดร้อนทุกวันครับ เพราะฉะนั้นเรานิ่งเฉยไม่ได้ครับ 
    เพราะความเดือดร้อนมันเจอทุกวันครับตื่นเช้ามาออกไปจากบ้านก็ไปเจอ
    กับความเดือดร้อนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไปเจอกับน้ าสกปรก เย็นกลับมา
    จากท างานก็มาเจอกับสิ่งเหล่านี้อีกครับ เพราะฉะนั้นเราต้องรีบท า เพราะว่าเงิน
    ก็มีอยู่แล้วเพราะเขากันเงินให้แล้ว สภานี้ก็อนุมัติเงินไว้ให้แล้ว ขออนุญาต
    แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 
 
 



๔๓ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภา
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การดูแลพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เป็นงานที่  
    อยู่ที่หน้างานครับ จะได้ท างานร่วมกัน ในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นในเรื่องที่ 1     
    การเกลี่ยเศษวัสดุข้างทางจะมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร เป็นผู้ได้ตอบข้อหารือในครั้งนี้นะครับ ส่วนเรื่องที่ 2 ซอยทุ่งข่า 
    และเรื่องที่ 3 ซอยทุ่งข่า 10 ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย     
    อรุณสุวรรณกร มีข้อมูลอยู่แล้วสามารถที่จะแจ้งในสภาเทศบาลแห่งนี้ได้เลย
    ขอเชิญครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านรองฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอตอบเป็น 2 เรื่อง ขออนุญาตตอบ
    กับท่านประธานสภานะครับ 
     เรื่องที่ 1 ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแจ้งเรื่องมานะครับผมขอ
    กราบเรียนว่าบริเวณตรงนั้นเป็นซอยที่อยู่ตรงข้ามซอยแขวงการทางจะเป็น
    ซอยที่เป็นทางลัดไปทะลุซอยสันติออกหน้าบริเวณโรงเรียนมารีพิทักษ์     
    ได้รับการแจ้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ โดยที่แจ้งจริงๆ แล้วเจ้าหน้าที่
    ส านักช่างไปพบก่อนนะครับ แล้วก็มีการแจ้งเข้ามาบังเอิญว่าเจ้าหน้าที่     
    ส านักช่างวันนั้นที่ไม่ไปเพราะหลุมมีขนาดค่อนข้างลึกและก็เป็นโพรงนะครับ
    เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เอาถังขยะมาใส่ไว้ก่อนนะครับ เมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา     
    นะครับ ก็วันที่ 23 นะครับ ก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานซ่อม การซ่อมก็
    เรียบร้อยนะครับ ส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กล่าวมาผมจะขอ
    อนุญาตต่อท่านประธานสภาเทศบาลว่า เรื่องนี้ทางส านักช่างขออนุญาต
    ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผมรู้ว่าผู้ปฏิบัติงานคือใคร เจ้าหน้าที่คือชุดไหน 
    ที่ลงไป แต่ผมขอกราบเรียนผ่านท่านประธานสภาเทศบาลว่าทางส านักช่าง
    ร่วมกับทางผมซึ่งอยู่ในฝ่ายบริหารจะขออนุญาตฟังความทั้ง 2 ฝ่ายนะครับ 
    แล้วก็จะน ามาเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบนะครับ โดยอาจจะมี
    การฟังความจากช่างที่ลงปฏิบัติงานด้วย และจะแจ้งผลให้ทราบโดยอาจจะ
    ต้องมีการลงไปดูพ้ืนที่ด้วยว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วจะน ามา ผมขออนุญาต 



๔๔ 
 

    ผ่านท่านประธานสภาเทศบาลว่าจะชี้แจงกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วย
    ตนเองครับ 
     ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่องซอยทุ่งข่านะครับ เรากันเงินงบประมาณไว้
    จ านวน 9,000,000 บาท โดยประมาณนะครับ แล้วก็มีการจัด e-bidding 
    ไปเรียบร้อยแล้ว มีผู้รับจ้างแล้วนะครับ ในราคาที่ประมาณผมจ าตัวเลข
    แม่นๆ ไม่ได้ในราคาประมาณ 6 ล้านกว่าบาทนะครับ ซึ่งมีการท าสัญญาไปแล้ว
    ในขั้นตอนนี้ทางส านักช่างโดยในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารสัญญาเราก็ได้มีหนังสือ
    เร่งรัดไปแล้วนะครับ ให้ผู้รับจ้างถ้าผมจ าไม่ผิดรู้สึกจะเป็น บริษัท สัญญาก่อสร้าง
    นะครับหรือสัญญาคอนกรีตอะไรสักอย่างนะครับ แต่ว่าก็ทาง ส านักช่ างได้
    ด าเนินการท าหนังสือเร่งรัดแจ้งให้ลงปฏิบัติงานแล้วนะครับ แล้วก็ผมอยากจะ
    กราบเรียนว่าในปัจจุบันนี้สัญญาเดินแล้วนะครับ เราท าตามขั้นตอนที่เรา
    ต้องท าก็คือเราเร่งรัดให้เขาเข้าด าเนินการ มีระยะเวลาของสัญญาควบคุมอยู่ว่า
    เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่เสร็จภายในระยะเวลาเท่านี้  ซึ่งถ้าเขาท าไม่เสร็จก็มี
    มาตรการในการปรับตามวิธีการบริหารสัญญาอยู่แล้วนะครับ ขอกราบเรียน
    ให้สมาชิกสภาเทศบาลผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลให้เข้าใจนะครับ 
     ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือซอยทุ่งข่า 10 ถ้าผมจ าไม่ผิดนะครับ  
    อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ คาดว่าไม่นานคงไม่นานก็คงจะได้    
    สามารถเข้าด าเนินการได้ คือผมอยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล
    ผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลให้ได้รับทราบว่างานที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท 
    เราจ าเป็นจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์หรือว่า     
    e-bidding นะครับ ซึ่งระยะเวลาในการด าเนินการตรงนี้อย่างต่ าที่สุดต้องมี 
    2 เดือนขึ้นนะครับ ในระยะเวลาของเอกสารในระยะเวลาของตามระเบียบ
    ต่างๆ ซึ่งทางส านักช่างและฝ่ายพัสดุส านักคลังจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุด
    ขอกราบขอบพระคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอขอบคุณท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช เป็นอันว่าท่านสมชาย  โชติช่วง เข้าใจแล้วนะครับ 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
    อีกหรือไม่ ต่อไปขอเชิญท่านภาคภูมิ  แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนคร    
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

นายภาคภูมิ  แสงแก้ว   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ       
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภาคภูมิ  แสงแก้ว 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ขออนุญาต
    ใช้เวลานิดเดียวในวาระอ่ืนๆ นะครับ ร้องขอบอกกล่าวเล่าเรื่องความเดือดร้อน
    ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่นะครับ อย่างที่ทราบกันดีครับขอพูดถึงเรื่อง
    ซอยประชาพัฒนา ในเขต 4 หรือแยกซอยตาเยี่ยม อย่างที่ทราบกันดีว่าซอยนี้ 
    ฝนตกทีไรจะมีน้ าท่วมขังทุกปีซึ่งบริเวณกลางซอยจะมีล าเหมืองที่ไหลมาจาก
    หลังชุมชนนครอาชีวะจะมาลงที่ซอยประชาพัฒนา ซึ่งจากการลงพ้ืนที่เมื่ออาทิตย์
    ที่ผ่านมาร่วมกับช่างเขต ปรากฏว่าจากข้อมูลท่อลอดที่น้ าล าเหมืองจะไหลผ่านได้
    นะครับ ซึ่งไหลไม่ได้เต็มที่เนื่องจากมีท่อประปาซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่า    
    ท่อประปาของผู้ว่าฯ นะครับ ขนาด 8 นิ้วขวางอยู่บริเวณท่อ ค.ส.ล.ของ
    เทศบาลที่จะไหลซอยตาเยี่ยมนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากการที่มีการ
    ก่อสร้างบ้านเรือนในซอยประชาพัฒนาเพ่ิมขึ้นนะครับ มีเศษวัสดุ มีเศษหิน
    ทรายลงในท่อ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ท าการดูดล้างท่อไปแล้ว  
    ก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้าง แต่หลังหลังมีการก่อสร้างเรายังไม่ได้ไปดูดล้างท่อ 
    ซ้ าอีกที ซึ่งในซอยนี้จะพูดว่ามันท่วมขังเรื้อรังเลยครับ ชาวบ้านเขาไม่ซีเรียส
    เรื่องน้ าท่วมนะครับ ปกติธรรมดาเวลาหน้าฝนเขาไม่ซีเรียสเรื่องน้ าท่วมเลย     
    จะมาซีเรียสเรื่องฝนตกห่าเดียวก็ขังเลยประมาณนี้  ขออนุญาตร้องขอใน 
    สภาเทศบาลเลยนะครับ เดี๋ยวจะเขียนค าร้องตามไปอีกที แต่ก็ร้องขอผ่าน
    ท่านประธานสภาเทศบาลในสภาเทศบาลแห่งนี้เลย ต้องการให้ส านักการประปา
    เข้าตรวจสอบท่อประปาดังกล่าว ตามข้อมูลแจ้งว่าอยู่ขวางท่อ ค.ส.ล.ของ
    เทศบาลอยู่นะครับ ท าให้น้ าติดขัดนะครับ แล้ว 2 ขอไปยังสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล้อมนะครับ ให้ท าการดูดล้างท่อทั้งซ้ายและขวาแบบตลอดสายเลย    
    ซึ่งตอนนี้มันเลยหน้าฝนไปแล้วนะครับน้ าไม่ท่วมแล้ว แต่ถ้าเกิดฝนตกมันก็จะ
    เอ่อล้นตรงนั้นอีกเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อก่อนตอนฝนตกนะครับ หน้าน้ าท่วมที่
    มันขังก็เพราะเรามีปั๊มตัวเล็กตรงนั้นที่ไปติดตั้งอยู่ ซึ่งแผนตรงนี้แผนเก่ารู้สึก     
    จะเป็น 9 ล้านกว่าถูกยกเลิกไปนะครับ อาจจะเอาไปท าซอยอ่ืนก่อนหรือ
    ตามล าดับความส าคัญก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่จากข้อมูลคณะผู้บริหารก็
    ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญแล้วนะครับ ช่างเขตก็แจ้งผมมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการ
    ส ารวจใหม่น่าจะเป็นหลังปีใหม่ซึ่งคุยกันเรื่องของการวางท่อ PE ซึ่งผมมองว่า 
    OK ดีครับ รอได้ไหม รอได้ แต่ก็ควรจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนในระหว่าง
    ที่ปล่อยให้ชาวบ้านรอนะครับ ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะได้ท าปี 2567, 
    2568 หรือปี 2570 อะไรก็แล้วแต่รอได้ แต่ขอให้แก้ปัญหาตามที่ร้องขอก่อน
    ขอบพระคุณมากครับ 
. 



๔๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์     ครับ ขอบคุณท่านภาคภูม ิ แสงแก้ว ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ปัญหาที่ในซอยตาเยี่ยม 
    ซึ่งมีเกี่ยวข้องอยู่หลายฝ่ายผมขอนัดเวลาวันที่ 28 ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้   
    นะครับ เวลา 15.00 น. จะมีทั้งในส่วนของส านักช่าง กองสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล้อม และส านักการประปา ลงไปดูที่หน้างานพร้อมกันและจะได้
    แก้ปัญหาแบบบูรณาการให้ส าเร็จ ในส่วนงานที่ท าเร่งด่วนได้เลย จะเร่งท า
    ทันที ในส่วนที่จะต้องมีการวางท่อตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่า
    เป็นท่อ PE นั้น ก็จะได้ไปสรุปให้ชัดเจนว่าเรื่องไหนจะท าเวลาไหน ระยะสั้น      
    ระยะกลาง ระยะยาวนะครับ ผมขอเรียนต่อสภาเทศบาลว่าจะเข้าไปในวันที่ 
    28 ธันวาคม 2565 คือวันพรุ่งนี้เวลา 15.00 น. ครับขอขอบคุณครับ
      
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่ านสมาชิ กสภา เทศบาลนครนครศรี ธ ร ร มร าชท่ า น ใ ด   
ประธานสภาเทศบาล  มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ อีก
    หรือไม่ ขอเชิญครับ 
   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว กระผม   
ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และ    
ให้ก าลังใจในการประชุมวันนี้ ส าหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 


