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  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันอังคารที ่27 กันยายน 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 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. นายชาคร  ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล  
3. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล  
4. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักคลัง 
5. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
6. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางอรวรรณ  เจริญขุน  (แทน) ผู้อ านวยการส านักการประปา 
8. นางสาวอังสนา พงษ์เกษมพรกุล  (แทน) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
9. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นางสาวพิทยา เทอดเกียรติกุล (แทน) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสาวประทีป จันทิปะ  (แทน) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
14. นางจิตรา  มะโนสงค์ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
15. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยส่วนการโยธา 
16. นางมนทิชา  ชูศักดิ์เกียรติกุล ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา  
17. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรช านาญการ 
20. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
21. นางสาวขวัญตา แสงราวี  นักจัดรายการวิทยุ 
22. นางสาวแสงจันทร์ มะโนสาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
23. นางสาวกิติยา ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
24. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
25. นางณฐมน  โปจุ้ย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
26. นางสาวสุพรรณี คาดปรปักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
27. นางสุนิศา  ศรีชัย  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
28. นางสาวศิริรัตน์ ทองเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
30. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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31. นางสาวจันทร์จิรา บุญถนอม จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
32. นางขนิษฐา  จันทวาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
33. นางสาวสุฐิตา   จันทรศรี จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
34. นายอดิศร  เปรี้ยวหวาน จ้างเหมาปฏิบัติงานท่องเที่ยว 
35. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ จ้างเหมาปฏิบัติงานท่องเที่ยว 
36. นางสาวชนาวีร ์ คงแก้ว  จ้างเหมาปฏิบัติงานท่องเที่ยว 
37. นางศิริวรรณ  จันทวาศ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 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    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 
และจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ
 สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
 สภาเทศบาล ครับ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

............................... 
 
  ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งว่า มีความจ าเป็นขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป        
มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติขอกัน
เงินในกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 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 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

  ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

          สนั่น  สนธิเมือง 
      (นายสนั่น  สนธิเมือง) 
            รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อ           
    วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
    ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ส ภ า
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 
    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 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565          
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้
โปรดยกมือ ครับ 

 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
 



๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช            
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเม่ือวันจันทร์ที ่
    29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นะครับ  
    

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ระเบียบวาระที่ 5 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ          
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงต่อสภา    
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 
 



๗ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระท่ี 5 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็น
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 

ที่ นศ 52002.3/6349         ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                                ถนนราชด าเนิน  นศ 80000 

      16  กันยายน  2565 

เรื่อง    การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่ง ที่  04306/2561 ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2561    จ านวน  1  ชุด 
  2. ส าเนาค าสั่ง ที่  1526/2564 ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2564       จ านวน  1  ชุด 

ตามท่ี สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท าหน้าที่
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารท้องถิ่น ตามค าสั่ง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ 04306/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 วรรคสาม ก าหนดให้กรรมการฯ มีวาระ 
อยูในต าแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้  ท าให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวหมดวาระลงในวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2565  ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ฯ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อไป  

 
 
  



๘ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

                             ขอแสดงความนับถือ 
 

                   กณพ  เกตุชาติ 
                  (นายกณพ  เกตุชาติ) 

                    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ที่ได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก 
    ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 
    ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จ านวน 3 คน ได้
    หมดวาระ  
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
    หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
    ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
    วรรคสาม ก าหนดให้กรรมการฯ มีวาระอยูในต าแหนงคราวละสี่ปและอาจ
    ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได้                             
     กระผม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอชื่อ
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรเป็นกรรมการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คนที่ 1 ขอเชิญเสนอครับ 
     ขอเชิญท่านวิชาญ  ชุติธรพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที ่1 เสนอครับ 
 
นายวิชาญ  ชุติธรพงษ์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิชาย  ชุติธรพงษ์  
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอชื่อ   
    นายสมชาย  สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 
    1 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    คนที่ 1 ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  2 ท่าน ขอเชิญครับ 



๙ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 
     1. นายธวัช  ศรสีมานุวัตร 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 2 
     2. นางสมฤดี  สุขบ าเพิง 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที ่1 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอชื่อ
ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ     
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก  
     เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
    เลือกนายสมชาย  สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งท่ี 1  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช คนที่ 1   
 

     ต่อไป กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรเป็น
    กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    คนที่ 2 ขอเชิญเสนอครับ 
     ขอเชิญท่านสมชาย  โชติช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที ่4 เสนอครับ 
 

นายสมชาย  โชติช่วง   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมชาย  โชติช่วง  
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ขอเสนอชื่อ  
    ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 
    4 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    คนที่ 2 ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  2 ท่าน ขอเชิญครับ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 
     1. นายภาคภูมิ  แสงแก้ว   
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 
     2. นายยะโกบ  พิทักษ ์
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที ่4 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอชื่อ
ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ     
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก  
     เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้เห็นชอบเลือก
    ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    เขตเลือกตั้งที ่4 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช คนที่ 2 
 

     ต่อไป กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรเป็น
    กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    คนที่ 3 ขอเชิญเสนอครับ 
     ขอเชิญท่านชยากร  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    เขตเลือกตั้งที ่2 เสนอครับ 
 
นายชยากร  ข าคม   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชยากร  ข าคม สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอชื่อนายธวัช  ศรีสมานุวัตร 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นกรรมการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คนที่ 3 ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  2 ท่าน ขอเชิญครับ 
 
 
 



๑๑ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 
     1. นายปริญญา  ไชยแก้ว 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 2 
     2. นายกฤษดา  เสมอภพ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที ่2 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอชื่อ
ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ     
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก  
     เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้เห็นชอบเลือก
    นายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ง
    ที ่2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    คนที่ 3    
     ดังนั้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ได้รับการ
    คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช จ านวน 3 ท่าน คือ 
     1. นายสมชาย  สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งท่ี 1   
     2. ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งท่ี 4 
     3. นายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งท่ี 2  

  

   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

 
 

ที่  นศ 52001/ 1599                          ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ถนนราชด าเนิน  นศ  80000            

         22  กันยายน  2565 

เรื่อง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีน าเสนอญัตติต่าง ๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคาร ที่  27 กันยายน  2565                               
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระ                 
การประชุม ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ข้าพเจ้าจึงขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีน าเสนอญัตติต่าง ๆ แทนนายกเทศมนตรี  
ดังนี้    

  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
  1. มอบหมายให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ 6.5 
  2. มอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ 6.4 
  3. มอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี น า เสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ 6.1 ญัตติที่ 6.2 ญัตติที่ 6.3 ญัตติที่ 6.8 และญัตติท่ี 6.10     

4. มอบหมายให้นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ 6.6 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

 
        กณพ  เกตุชาติ 

                  (นายกณพ  เกตุชาติ) 
         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
     ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 46,0๐๐.- บาท 
    (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 46,0๐๐.- บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 46,0๐๐.- บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
 

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



๑๔ 
 

ญัตติ 
 

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

          12  กันยายน  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
        ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของส านักปลัดเทศบาล  
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์             
จ านวน 4 รายการ จ านวน 46,0๐๐ บาท  (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)   

  เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อในหมวดค่าครุภัณฑ์                
แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ จ านวน 46,0๐๐ บาท  (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้    
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ      
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

 

  

 (ลงชื่อ)              กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
          

                      (นายกณพ  เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 
 



๑๕ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ     
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
    ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักปลัดเทศบาล         
    46,0๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 

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  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยัง
    มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักปลัดเทศบาล 
    เป็นเงิน 46,0๐๐ บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน)   
 
 
  



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
     ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายใน     
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน 16,496,800.- บาท  
    (สิบหกล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่าย   
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน 16,496,800.- บาท    
    (สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน 16,496,800.- บาท  (สิบหกล้านสี่แสน 
    เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) นี้  กระผมขออนุญาตมอบหมายให้        
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 



๑๗ 
 

ญัตต ิ

                                                                                  ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง นศ ๘๐00๐ 

 19  กันยายน  2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 
เป็นเงิน 16,496,800.- บาท (สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

  ตามท่ีส านักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น ปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณดังกล่าวต่อไปอีก 

  ในการนี้ ส านักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 10 
รายการ เป็นเงิน 16,496,800.- บาท (สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 



๑๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ    
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้    
    ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง     
    เป็นเงิน 16,496,800.- บาท (สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อย
    บาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 
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  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยัง
    มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง 
    เป็นเงิน 16,496,800.- บาท (สิบหกล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
          



๑๙ 
 

     ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน ที่ยังมิได้ก่อหนี้
    ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน    
    12,964,400.- บาท  (สิบสองล้านเก้าแสนหกหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินที่ยังมิได้
ประธานสภาเทศบาล  ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน
    12,964,400.- บาท  (สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)       
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
    ญัตติที่  6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน             
    ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน 12,964,400.- บาท  
    (สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่ พันสี่ร้อยบาทถ้วน) นี้  กระผมขออนุญาต        
    มอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์          ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ญัตต ิ

                                                                                  ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง นศ ๘๐00๐ 

     19  กันยายน  2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,964,400.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) 

  ตามที่ส านักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการ
โครงการก่อสร้างในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น ปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณดังกล่าวต่อไปอีก 

  ในการนี้ ส านักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติกันเงิน ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,964,400.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่น
สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้    
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 



๒๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติกันเงิน 
    ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง   
    เป็นเงิน 12,964,400.- บาท  (สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
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  อนุมัติกันเงิน ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ของส านักช่าง เป็นเงินเงิน 12,964,400.- บาท  (สิบสองล้านเก้าแสน      
    หกหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 



๒๒ 
 

     ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ        
    พ.ศ. 2566 ของส านักการศึกษา เป็นเงิน 8,786,000.- บาท (แปดล้าน    
    เจ็ดแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่าย        
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการศึกษา เป็นเงิน 8,786,000.- บาท 
    (แปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
    ส านักการศึกษา เป็นเงิน 8,786,000.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น
    หกพันบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง 

    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

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

            16   กันยายน  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
        ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน              
1 รายการ จ านวนเงิน 7,500,000 บาท และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ  จ านวนเงิน 
1,286,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 8,786,000 บาท  (แปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

  เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
ใช้บริการของนักเรียนและประชาชน แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 7,500,000 บาท และหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ  จ านวนเงิน 1,286,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,786,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสน
แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน      
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๒๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช       
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
 ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการศึกษา เป็นเงิน 
 8,786,000.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอได้
 โปรดยกมือ ครับ 

 
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  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้
    ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการศึกษา     
    เป็นเงิน 8,786,000.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 
 
 



๒๕ 
 

     ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ของส านักการประปา เป็นเงิน 4,072,0๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดหม่ืน
    สองพันบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายใน      
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการประปา เป็นเงิน 4,072,0๐๐.- บาท 
    (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร        
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
    ของส านักการประปา เป็นเงิน 4,072,0๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) นี้
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ญัตติ 
 

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

          19  กันยายน  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
        ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการประปา  
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการประปา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            
จ านวน 5 รายการ จ านวน 4,072,0๐๐ บาท  (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)   

  เนื่องจากส านักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจ าเป็นต้องจัดจ้างในหมวด     
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 4,072,0๐๐ บาท  (สี่ล้านเจ็ดหมื่น
สองพันบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

       ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

 



๒๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
    ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการประปา เป็นเงิน    
    4,072,0๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
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  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้
    ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักการประปา    
    เป็นเงิน 4,072,0๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
 
 



๒๘ 
 

     ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่าย
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
    เป็นเงิน 187,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 
    187,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  
    เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.6 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 187,000.- บาท 
    (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้       
    นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์             ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
  
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
 

                      19  กันยายน  ๒๕65 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
       ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                                         

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                            
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ จ านวน 187,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ จ านวน 187,000 บาท                    
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน           
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

       ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ      กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 



๓๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่าน วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้   
    ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 187,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
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  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
    ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ของ        
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 187,000.- บาท (หนึ่งแสน
    แปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 



๓๑ 
 

ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการแพทย์ 
เป็นเงิน 1,430,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหม่ืนบาทถ้วน)  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
    ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการแพทย์ 
    เป็นเงิน 1,430,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญ   
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ      
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.7     
    ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
    – เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่าย
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองการแพทย์  เป็นเงิน 1,430,000.- บาท 
    (หนึ่ งล้ านสี่ แสนสามหมื่นบาทถ้วน )  นี้  กระผมขออนุญาตมอบหมาย                   
    ให้นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
  



๓๒ 
 

ญัตต ิ

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

            14  กันยายน  2565 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการแพทย์      

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการแพทย์ 
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 เนื่องจากกองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ- เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
เพ่ือปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 4 และหลังคาโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส าหรับให้บริการประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 ดังนั้นกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปี พ.ศ.2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย           
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 4 และหลังคาโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ)  

 โดยเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้ 

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

 “ข้อ 9 การรับส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินให้
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ "ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน             
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี" 

 

 



๓๓ 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
     ลงชื่อ      กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    อนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ   
    พ.ศ. 2566 กองการแพทย์ เป็นเงิน 1,430,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสน    
    สามหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
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 



๓๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 กองการแพทย์ เป็นเงิน 1,430,000.- บาท (หนึ่งล้าน    
    สี่แสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

 
  ญัตติที่ 6.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเบิกจ่าย          
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน 970,000.- บาท  
 (เก้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.8 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเบิกจ่าย       
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน 970,000.- บาท    
    (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.8 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ของส านักช่าง เป็นเงิน 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นี้ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 



๓๕ 
 

ญัตต ิ

                                                                                  ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง นศ ๘๐00๐ 

  19  กันยายน  2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

  ในการนี้ ส านักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 
เป็นเงิน 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายญัตตินี้ 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๓๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง เป็นเงิน 970,000.- บาท 
 (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
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  อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักช่าง     
    เป็นเงิน 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 



๓๗ 
 

  ญัตติที่  6.9 ขอเสนอญัตติ เรื่ อง ขออนุ มัติ ใช้จ่ ายเงินนอก
 งบประมาณ – เงินบ ารุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการแพทย์ เป็นเงิน 6,000,000 บาท 
 (หกล้านบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.9  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอก
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ – เงินบ ารุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการแพทย์ เป็นเงิน 6,000,000 บาท         
    (หกล้านบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ไดแ้ถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง 
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    
    กองการแพทย์ เป็นเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) นี้ กระผม 
    ขออนุญาตมอบหมายให้นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

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

        15  กันยายน  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ - เงินบ ารุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการแพทย์       

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

ด้วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชนภายใน
เขตเทศบาล ซึ่งปัจจุบันมีผู้มารับบริการในโรงพยาบาล วันละประมาณ 600 - 800 ราย ท าให้เกิดความแออัด
และเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ  

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วและทั่วถึงภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจ าเป็นจะต้องตั้ง
งบประมาณเงินนอกงบประมาณ - เงินบ ารุง โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจัดซื้อรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท    
(หกล้านบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หน้าที่ 128 ล าดับที่ 117 โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีเงินบ ารุงที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 140,830,209.34.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้าน
แปดแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์) 

ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและ    
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561“ข้อ 
6 การใช้จ่ายเงินบ ารุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข ดังนี้ 

(1) ค่ายาและเวชภัณฑ์ 

(2) ค่าวัสดุทางการแพทย์และวัสดุอื่นใดของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 

(3) ค่าตอบแทนทางการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งมิใช่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น 

(5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข         
ฯลฯ 



๓๙ 
 

การใช้จ่ายเงินบ ารุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ” 

“ข้อ 6/1 การใช้จ่ายเงินบ ารุงตามข้อ 6 จะต้องมีเงินบ ารุงคงเหลืออยู่ในบัญชีโรงพยาบาล 
และหน่วยบริการสาธารณสุข เพ่ือใช้จ่ายในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับโรงพยาบาลต้องมีเงิ นบ ารุง 
คงเหลือไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท และหน่วยบริการสาธารณสุขต้องมีเงินบ ารุงคงเหลือไม่น้อยกว่าสองแสนบาท 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 

        
              ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 

                                                        (นายกณพ   เกตุชาติ) 
             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช 
      ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการแพทย์ เป็นเงิน 6,000,000 บาท 
    (หกล้านบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๔๐ 
 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง โรงพยาบาลเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการแพทย์ เป็นเงิน 
    6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
 

  ญัตติที่  6.10 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบ
 ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ส านักช่าง 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบ
ประธานสภาเทศบาล  ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    ส านักช่าง ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ไดแ้ถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการ     
    ใช้จ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักช่าง นี้ กระผม      
    ขออนุญาตมอบหมายให้นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ   
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 



๔๑ 
 

ญัตต ิ
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
             ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

19  กันยายน  2565 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและ 
        ผังเมืองส านักช่าง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ           
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง   

  ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก      
กรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยว “นครสามธรรม”  โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ปิยะโยธาก่อสร้าง  ท าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวในวงเงิน  
84,096,500.00 บาท (แปดสิบสี่ล้านเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตามสัญญาจ้างเลขที่  166/2562  
ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2562  และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมลงวันที่  12  มีนาคม  2563  ลดวงเงิน          
ค่าก่อสร้างเหลือ 82,893,500.00 บาท (แปดสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยเริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่  4  มิถุนายน  2562  ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่  30  กันยายน  2564  
ซึ่งผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้
เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2564 (ตามรายละเอียดแนบ) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า  เพ่ือให้ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้รับการดูแลบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี  
พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา  เป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องที่  จึงขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
โครงการดังกล่าวให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

  ดังนั้น ส านักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน          
จากการโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
จ านวน  20  รายการ  และงานระบบไฟฟ้า จ านวน  3  รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตต)ิ 

  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 “กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ          
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นจะรับเอาพัสดุ            
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไป          
ตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง            
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ” 
 



๔๒ 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

                  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 เห็นชอบรับมอบ
    ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    ส านักช่าง ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
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 



๔๓ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  รับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของกรมโยธาธิการและ    
    ผังเมือง ส านักช่าง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ    
     ขอเชิญท่านชยากร  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    เขตเลือกตั้งที่ 2 เสนอ ครับ 
   

นายชยากร  ข าคม   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชยากร  ข าคม 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 2 ก่อนอ่ืน
    ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ และผู้บริหารว่าผมได้ติดตามเรื่อง
    ห้องน้ าของหลังสนามหน้าเมืองก็ได้ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป    
    ก็อยากจะทราบว่าเราจะได้จัดจ้างให้คนไปดูแลท าความสะอาดและให้บริการ
    ประชาชนที่สัญจรไปมาได้จับจ่ายใช้สอยในเรื่องการท่องเที่ยวของคนต่างจังหวัด  
    ที่จะมาจับจ่ายใช้สอยเครื่องถมหลังสนามหน้าเมืองนั้น ผมจะฝากท่านประธาน
    ผ่านไปยังผู้บริหารว่า อันนี้ เป็นการส าคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้การบริการ
    ในเรื่องของห้องน้ ากับพ่ีน้องประชาชนที่ได้สัญจรไปมา ผมก็ขอฝากท่าน
    ประธานไปยังผู้บริหารว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้จัดให้คนไปดูความสะอาดเรียบร้อย
    และให้ผู้สัญจรไปมาได้ใช้ห้องน้ าอย่างเป็นทางการ ผมขอฝากท่านประธาน    
    แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์   ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ท่าน 
    สท. ชยากร  ข าคม ได้เป็นผู้ติดตามมาโดยตลอดนะครับ เพราะว่าเป็นผู้ที่
    ดูแลใกล้ชิดพ่ีน้อง ประชาชนที่ประกอบกิจการค้าขายบริเวณถนนท่าช้างและ
    ท าเครื่องถม ในส่วนนี้จะขอมอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ดูแล      
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบท่านสมาชิกสภาเทศบาลในรายละเอียด
    ต่อไปครับ  

. 



๔๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ  ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญท่านรองวงศ์วชิร  โอวรารินท์ ครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ 
    และขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่กรุณาถาม ติดตามในเรื่องนี้นะครับ 
    ห้องน้ าเทศบาลหลังหน้าเมืองซึ่งเป็นสถานที่จับจ่ายใช้สอยของผู้มาท่องเที่ยว 
    เป็นร้านขายเครื่องถม ขณะนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียม   
    ที่จะเปิดให้บริการฟรีในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้นะครับ โดยขณะนี้ได้    
    อยู่ในขั้นตอนการจัดจ้างซึ่งก็มีคนมาสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คิดว่า    
    คงเปิดใช้บริการได้ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณนั้น
    และรวมทั้งประชาชนในเขตพ้ืนที่นครศรีธรรมราชที่มีความจ าเป็นต้องใช้
    ห้องน้ า ซึ่งอันนี้เป็นแนวความคิดหลักที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชชุดนี้
    จะบริการประชาชนนะครับ คิดว่าการให้บริการฟรีส าหรับประชาชนที่มี
    ความจ าเป็นต้องใช้ห้องน้ านะครับ คงจะพร้อมให้บริการวันที่ 1 ตุลาคม 
    2565 นี้ครับ  

นายสุเมธ   รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร 
ประธานสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่   

ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค ์ครับ 
    
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ        
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    กระผม นายจิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลจากเขตเลือกตั้งที่ 3 
    ท่านประธานครับ วันนี้ผมมี 2 เรื่องที่จะน าเสนอเข้าสภาฯ ผมขอสรุปใช้
    เวลาไม่มากนะครับ ตามเอกสาร คือ  
     1. เรื่องซุ้มจ าหน่ายน้ าชาพร้อมห้องสุขาริมก าแพงเมืองเก่า  
     2. ขอเสนออีกครั้งนะครับ เรื่องสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช  
    ซึ่งเอกสารที่ผมได้มาจากส านักคลัง โดยท่าน ผอ. บังอร  บุตรมะรัถยา ส่วน
    เอกสารอันที ่2 โดยคุณพศมน  เจตน์ครองสุข  จากส านักงาน ขนส่งจังหวัด
    นครศรีธรรมราช  ภาพ CCTV จากท่านรองนายกฯ ภาวินทร์  และเอกสาร
    บางส่วนจากส านักปลัดเทศบาล ผมขอมอบเอกสารประกอบการอภิปรายให้ท่าน
    ประธานสภาเทศบาล และท่านนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายบริหารครับ ขอเวลา
    นิดนะครับ  
 



๔๕ 
 

     เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องซุ้มจ าหน่ายน้ าชา เป็นการตกลงการเช่าระหว่าง
    เทศบาลกับผู้เช่าซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เก็บค่าเช่า
    เดือนละ 3,000 บาท ผู้เช่าจะต้องมีหน้าที่บ ารุงซ่อมแซม โดยเปิดบริการ
    ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. รักษาความสะอาดห้องสุขาทุกวัน หาถังขยะ 
    น้ าประปาต้องออกเอง สูบปฏิกูลเองนะครับ แล้วมีจุดดีตรงที่ว่าค่าบริการ
    คิดไม่เกิน 3 บาท ทางผู้เช่าไม่เก็บ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นนะครับ   
    คือห้องน้ ามันเก่าประมาณ 15 ปี และมี 4 ห้องซึ่งเกินก าลังของผู้เช่าเดือนละ 
    3,000 บาท ที่จะซ่อมให้ดีได้และเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล ผมจึงน าเสนอ
    ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าจะพิจารณาให้ส านักช่างเข้าไปออกแบบแล้วก็
    ท า 4 ห้อง ส่วนโถส้วมควรจะเป็นแบบจีนแล้วก็แบบแบบฝรั่งด้วย ท า 2 แบบ 
    นั่นคือสิ่งที่ผมน าเสนอ คือ เราควรจะออกแบบและซ่อมเองก่อสร้างเอง  
     เรื่องท่ี 2 เรื่องสถานีขนส่งของเทศบาล สาระส าคัญก็คือว่าเป็นการ
    โอนภารกิจมาจากกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
    2548 มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ปัจจุบันเนื่องจากตั๋วเครื่องบิน
    มีราคาถูกจึงท าให้การใช้บริการน้อยลง และท่ีผ่านมา 2 - 3 ปีมีสถานการณ์
    ของโควิดจึงท าให้ขาดทุนมากขึ้นอีก เดิมเคยมีก าไรครับ ผมจะสรุปให้ทราบ
    ดังนี้ครับ คือ มีการเช่าที่ดินพร้อมโรงเรือน 3 ปีครบก าหนดต่อสัญญาทุก 3 ป ี
    ครบก าหนดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยแบ่งค่าเช่าในปีแรก 30,000 บาท/ เดือน 
    ในปีที่ 2 จ านวน 32,000 บาท/ เดือน และปีที่ 3 เดือนละ 33,000 บาท 
    เท่ากับว่าประมาณ 1,000 บาท/วัน ซ่ึงมีระเบียบข้อก าหนดที่ส าคัญ ผมจะ
    ดึงมาเฉพาะที่ส าคัญ เช่น ระเบียบการบริหารงานขนส่งหมวด 2 ข้อ 7 ก าหนดว่า
    ให้มีการจัดสรร ให้เทศบาลจัดสรรให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้เป็นสถานที่จ าหน่าย
    ตั๋วโดยสาร ซึ่งในอาคารไม้ก็มีอยู่แล้วนะครับคือ 12 ช่อง ซึ่งผมก็ไปนั่งอยู่
    ประมาณ 10 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน ไปดูข้อมูลสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้
    โดยเฉพาะผู้ขับรถตู้คือคุณศักดิ์  คิวพัทลุง ได้บอกว่าจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของคิว
    เดือนละ 3,000 บาท ไม่ว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งก็ตาม แต่มีรายได้เขาไม่ขาดทุนนะครับ      
    3,000 บาท/ครั้ง และก็อีกคิวหนึ่งของวลัยลักษณ์ เก็บสัมปทานครั้งละ 
    3,000 บาท/เดือนเหมือนกัน แต่ปัญหาเกิดขึ้นคือตอนนี้เราขาดทุนนะครับ 
    เราขาดทุน เพราะว่าที่เห็นชัดเรามีรายได้รวมไม่เกิน 3,000 บาท/วัน         
    แต่ขณะเดียวก็จ่ายค่าเช่าวันละ 1,000 บาทแล้ว มีพนักงาน 13 คนต่อไป    
    ข้อที่ 10 เรื่องการรักษาความปลอดภัย ก าหนดให้ขนส่งมีกล้องโทรทัศน์   
    วงจรปิด หรือ CCTV ผมก็เลยขออนุเคราะห์จากท่านรองนายกฯ ภาวินทร์  ที่ดูแล 
    ผมขึ้นไปข้างบนชั้น 3 ขอถ่ายภาพ มีจ านวน 16 ช่อง ใช้ไม่ได้ 2 ช่องครับ 
    ชัดเจนดีมาก แต่ปัญหาคือเรามีขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและการ
    บริการ ปรากฎว่าในห้องผู้จัดการของสถานีขนส่งไม่มีจอนะครับ ผมจึงน าเสนอ
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    ผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารควรจะจัดจอทีวีขนาดใหญ่พอสมควรให้
    ผู้จัดการดู เพราะปัจจุบันผู้จัดการไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้น เพราะว่าภาพมา
    อยู่ที่ CCTV เทศบาลชั้น 3 จงึควรจะจัดอันนี้นะครับ ต่อไปข้อ 18 เทศบาล
    มีหน้าที่จัดหา ดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมสถานที่อาคารและบริเวณโดยรอบ    
    แต่ผมได้ส่งไปทาง App เทศบาลหลายวันแล้วนะครับเรื่องหลังคารั่ว หลังคารั่ว
    ผู้โดยสารต้องย้ายเก้าอ้ี ประกอบกับช่วงนี้พายุจะมาอีก จะรั่วมากครับ 
    เพราะเป็นอาคารเก่าแต่เราจะท าให้ดีมากก็ไม่ได้ เพราะเป็นอาคารเช่า จึงน าเสนอ
    เรื่องอาคารรั่วช่วยน าไปแก้ไขโดยด่วน เพราะมีหลายจุดมาก และเป็นโครงสร้างไม้ด้วย 
 ต่อไปข้อ 22 ก าหนดให้แต่งกายให้เรียบร้อย พนักงานมี 13 คน หรือมีเครื่องหมาย

ประจ าและติดตั้งป้ายให้เห็นชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าที่ ผมยกตัวอย่างนะครับ 
เช่น คนขับรถตู้จะมีเสื้อแขนสั้นสีฟ้าอ่อนทุกคน แต่พนักงานของเราไม่มี  
ควรจะลงทุนจัดให้ดูเป็นแบบฟอร์มให้เขาฟรีก่อนก็ได้สัก 2 - 3 ตัว 2 - 3 ชุด 
ง่าย ๆ ให้ดูมีศักดิ์ศรี  

   ต่อไปเรื่องรายได้วันละ 3,000 บาท ขาดทุนครับ รายได้หลักมา
จากการเก็บและผมก็ไปที่ส านักงานขนส่งจังหวัดได้ประกาศมาก็เก็บได้อย่าง
ที่เขาท าอยู่คือมันไม่มีเอกสารเลยนะท่ีขนส่งของเรา ซ่ึงเขาถ่ายมาให้ ผมแนบ
ไปแล้วครับ ถ้าไม่เกิน 20 ที่นั่งเก็บได้ 10 บาท แล้วถ้าเกิน 20 ที่นั่ง เก็บได้ 
20 บาท ปัญหาเท่ากันหมดทั่วประเทศ แต่ปัญหาคือว่าผมดูแล้วเราจัดเก็บ
ไม่ครบก็ได้ผมดูแล้วนะ เพราะเราท ากันมานานแบบเดิมแล้วก็มีการเก็บเหมา
ด้วยผมสอบถามคนขับ เพราะฉะนั้นรายไดอั้นนี้เราได้3,000 บาท อันนี้เป็นหลัก 
เกือบ 3,000 บาท ถ้าเราจัดไปให้ละเอียดขึ้นเข้าไปดูว่าเขาวิ่งกี่เที่ยวจริง
หรือไม่ คือลดการขาดทุนแล้วก็อย่าให้มีการเหมา เพราะกฎกระทรวงเขา
บอกว่าให้เก็บเป็นรายเที่ยว นี่คือจุดหนึ่งที่จะท าให้แก้ปัญหาการขาดทุนได้ 
ตรวจสอบว่ามีวันละกี่เที่ยว การเก็บให้รัดกุมยิ่งขึ้น ต่อไปก็เก็บช่องจ าหน่ายตั๋ว 
เราจัดให้มีตามระเบียบข้อก าหนดของขนส่งนะครับ เรามี 12 ช่องในอาคารไม้ 
ปรากฏว่าผมสอบถามผู้วิ่งคิวรถตู้คันหนึ่งจ่ายเดือนละ 3,000 บาท หากไม่วิ่ง 
ก็ต้องจ่าย 3,000 บาท บางคิวที่วิ่งมากคือ คิวสงขลา วิ่งมากหลายสิบเที่ยว  
ซึ่งเขาจะมีรายได้มากเจ้าของสัมปทาน แต่ของเราให้ใช้ฟรี ผมเลยเสนอ
แนวทางว่าให้คุยกับเขาดูว่าเราขาดทุน เอาบัญชีให้เขาดูก็ได้ว่าได้ 3,000 บาท 
เราจ่ายค่าเช่า 1,000 บาท พนักงาน 13 คน ให้เขามาช่วยเราหน่อยให้เก็บ
ค่าช่อง ผมเสนอว่า 1 ถึง 3 ถึง 4 ถึง 5,000 บาทไปเลย ลองคุยดูเพราะว่า
มันอยู่ร่วมกัน ก็เปิดอกคุยกันดู อันนี้ที่ผมเห็นนะครับ ต่อมาถ้ารายได้จะเพ่ิม
อีกก็ช่วงเวลา 18.00 น. จะปิดท าการ แล้วมีรถมาจอดเราจะเก็บค่าเช่าโดย   
ไม่รับผิดชอบถ้ารถหายเก็บ 10 - 20 บาท /คัน ก็จะมีรายได้เพ่ิมครับ จอดหลัง
เวลา 18.00 น. แล้วนอกนั้นจะมีค่าบริการจากขายสินค้าเบ็ดเตล็ด เรามี 



๔๗ 
 

ให้เช่าอยู่ 2 จุดนะครับ ในอาคารเก่าอาคารส านักงาน 1,500 บาท แล้วก็มี 
ขายน้ าชาอีก 1,500 บาท แต่ปรากฏว่าห้องเก็บตั๋วขายด้วยครับ ขายน้ า ขาย
กาแฟ ขายหลายๆ อย่าง เราไม่มีรายได้เลยซึ่งผิดข้อตกลง คนเช่า 2 ราย      
ผมสอบถามเขาก็พูดไม่ออกว่าท าไมต้องให้พวกนั้นขายด้วย แล้วเก็บเขา 
1,500 บาท เขาก็อยู่ได้ แต่ถ้าเก็บพวกนั้นด้วยจะได้หรือไม่ จะได้มีรายได้เพ่ิม 
แล้วไม่เป็นระเบียบด้วยครับ ผมเห็นขายกันเยอะเลย อันนี้จะดีมากถ้าเก็บเพ่ิม 
สุดท้ายคร่าวๆ มีในระเบียบขนส่งที่ผมแนบให้ไปหมด ภาพถ่ายทั้งหลาย   
ทั้ง  2 ชุดที่ให้ท่านประธานและฝ่ายบริหารด้วย ที่ส านักงานขนส่ง ปรากฏว่า   
มีกองประปาของท่านรองอนุสรณ์ ขออนุญาตพูดนะครับ ไปใช้บริการ      
ให้ทั่วถึงไม่ต้องมาที่เทศบาล มีทั้ง PC มีอุปกรณ์เยอะแยะ แต่ขณะที่สถานี
ขนส่งก็ต้องจ่ายค่าน้ าประปา จากงบการเงินผมดูแล้วประปามีก าไรเป็น   
10 ล้านบาทนะครับ ถึงแม้มีเงินกู้เยอะก็ตาม ผมว่าในเมื่อเราเก็บค่า
น้ าประปาเค้า เราไปใช้สถานที่ก็ควรจะจ่ายค่าเช่าให้ขนส่งเพ่ือลดการ
ขาดทุนด้วย 1,000 – 3,000 บาท ก็แล้วแต่นะครับ ผมมีเรื่องจะเรียน
เสนอท่านประธานเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ครับ ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องของซุ้มจ าหน่ายน้ าชา
    และห้องน้ า ขอมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ก ากับดูแลส านักช่าง   
    ในส่วนของสถานี บขส. ผมขอกราบเรียนว่าสถานี บขส.นั้น เป็นตามที่ท่าน 
    สท.จิรศักดิ์  ได้พูดมาแล้วว่า เป็นการโดยสารที่มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
    ผู้เดินทาง ขณะนี้ไปใช้บริการสนามบินก็เยอะ ที่สถานี บขส.ก็ลดลง แต่ก็ยัง
    มีอยู่ นี่คือเรื่องที่ 1  
     เรื่องที่ 2 การที่จะบริหารจัดการเพ่ือจะให้เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล    
    ในเรื่องของก าไรขาดทุนและก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนั้น ผมก็จะขอรับ
    ไปเป็นการบ้านเพ่ือจะได้มีการรวบรวมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
    ทั้งในส่วนของเทศบาล ส่วนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคือ ขนส่งและ     
    ผู้ประกอบการในสถานี บขส. ทั้งในส่วนของรถและส่วนของผู้จ าหน่ายสินค้าได้มา
    พูดคุยระดมความคิดเห็นกันเพ่ือจะหาทางออกว่าจะท าอย่างไร สถานี บขส.นี้   
    จะได้บริการต่อไปให้เป็นที่พอใจตามที่ประชาชนผู้ใช้บริการได้คาดหวังไว้  
    ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามที่ท่าน สท.จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ 
    ได้มีการอภิปรายในสภาครั้งที่แล้วจะขอมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ 
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    และส านักช่างเป็นผู้ตอบในส่วนของการดูแลทางสัญจร เรื่องของการดูแล
    ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อครับ 
    
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัย 
ประธานสภาเทศบาล  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออนุญาตชี้แจงผ่านท่าน      
    ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็น 2 ประเด็น ตามที่ท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลได้หารือในท่ีประชุมนะครับ  
     ประเด็นที่ 1 คือเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ าบริเวณก าแพงเมืองเก่า ซึ่งบริเวณ
    ตรงนั้นผมอยากเรียนว่ามีสัญญาเช่าผูกพันอยู่กับส านักคลังของเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชนะครับ โดยสัญญาเช่าพ่วงกันทั้งบริเวณที่เป็นร้านกาแฟ
    และห้องน้ า โดยมีสัญญาที่จะต้องดูแลซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ าโดยสัญญา
    ถ้าผมจ าไม่ผิดน่าจะหมดภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 นี้ เบื้องต้นได้     
    รับทราบว่าทางส านักคลังได้มีบันทึกมายังส านักช่างว่าได้มีการออกแบบ
    ซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าก็คงจะต้องไปด าเนินการหลังจาก
    หมดสัญญา คงจะเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้ ผมอยากจะกราบเรียนว่า
    เรื่องนี้ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าปรับปรุงให้เร็วที่สุด โดยจะต้องมี
    ความจ าเป็นที่ต้องท าตามระเบียบด้วยนะครับ  
     ประเด็นที่ 2 ในฐานะที่ก ากับดูแลส านักปลัดเทศบาลที่ดูแลสถานี
    ขนส่งของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผมขอแยกเป็นประเด็นเรื่องๆ ที่จะ
    ชี้แจงท่านสมาชิกสภาเทศบาลผ่านท่านประธานสภาเทศบาลครับ  
     -  เรื่องแรก เรื่องเกี่ยวกับความช ารุดทรุดโทรมต่างๆ ของอาคารใน
    บริเวณสถานีขนส่ง ซึ่งหลักๆ ผมอยากกราบเรียนว่าเราแบ่งเป็น 2 บริเวณ 
    คือ บริเวณที่เป็นอาคารขนส่ง ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นที่จอดรถทัวร์รถบัสอะไร
    ต่าง ๆ แล้วก็มีส านักงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้น แล้วโซนที่ 2 ก็เป็นอาคารเช่า 
    ซึ่งจะเป็นสถานที่จอดรถตู้ ในเบื้องต้นหลังจากการประชุมครั้งที่แล้วตามที่
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กรุณาหารือให้ข้อคิดมาว่ามีความช ารุดทรุดโทรม 
    ทางส านักปลัดเทศบาลก็ได้ท าบันทึกมายังส านักช่างให้เข้าส ารวจว่ามีความ
    เสียหายอะไรต่างๆ ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
    ก็จะได้เห็นว่ามีคนงาน มีเจ้าหน้าที่ของส านักช่างได้ด าเนินการ เข้าไปทยอย
    ซ่อมในสิ่งต่าง ๆ ตอนนี้ที่ เห็นได้ชัดเจนคือ ถนนด้านหน้าของอาคารที่จอดรถตู้         
    ได้ท าการลาดยางในบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อเรียบร้อยนะครับ ในขั้นตอน
    ต่อไปก็คือจะมีการซ่อมในส่วนของฟุตบาทหรือทางเท้าที่ได้รับบันทึกรายงานมา 



๔๙ 
 

    เราจะทยอยซ่อมไปคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ในส่วนเรื่องของ
    หลังคาก็ได้มีการเข้าส ารวจแล้ว จุดที่แตกเป็นหลังคาที่เป็นอาคารที่จอดรถตู้ 
    ที่เป็นอาคารไม้นะครับ จุดที่แตกส านักช่างก าลังจะเข้าด าเนินการภายใน
    ระยะไม่ก่ีวันนี้ ส่วนที่แตกเป็นหลังคาที่เป็นกระเบื้องใสเนื่องจากน่าจะหมดอายุ
    การใช้งาน กรอบเกรียมไปตามสภาพอายุการใช้งานซึ่งไม่กี่วันนี้จะเข้าไป
    ด าเนินการ อันนั้นเป็นเรื่องของสถานที่นะครับ  
     -  เรื่องที่ 2 เรื่องของการเก็บค่าใช้จ่ายในสถานีขนส่ง ผมขอแยก
    เป็น 2 ประเภท ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้หารือไว้เมื่อครู่นะครับ 
     ในภาษาของคนท ารถตู้ ท ารถบัส สิ่งที่ได้พูดมาเมื่อครู่คนท ารถตู้จะรู้ เราจะ
    เรียกว่าใบขาซึ่งจะมี 2 ประเภท คือไม่เกิน 20 ที่นั่ง ส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้
    เก็บขาละ 10 บาท ส่วนที่เกิน 20 ที่นั่งเก็บขาละ 20 บาท ซึ่งจะเป็นพวก
    รถบัสและรถทัวร์ ซึ่งรายได้ตรงนี้จะเป็นของเทศบาลนะครับ ปัญหาที่เกิด   
    ก็คือ ผมได้เข้าไปหารือทางวาจาเมื่อประมาณ 3 , 4 เดือนที่ผ่านมาตอนนั้น
    ท่านขนส่งจังหวัดเพ่ิงย้ายมาใหม่ ปรากฏว่าผมจะถามว่าเทศบาลเรามีอ านาจ       
    ในการตรวจรถหรือเปล่าว่าคันไหนซื้อใบขาหรือไม่ซื้อใบขา ปรากฏว่าขนส่ง
    ตอบว่าเราไม่มีอ านาจ เป็นอ านาจของผู้ตรวจการขนส่งนะครับ จริง ๆ แล้ว 
    ผมเคยหารือกับท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลว่าเราจะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ
    ของเราไปตรวจได้หรือไม่ว่ารถตู้หรือรถบัสที่ออกจากสถานีขนส่งแต่ละคันมี
    การซื้อใบขาถูกต้องหรือเปล่า อันนี้คือปัญหา ซึ่งผมขอรับเรื่องนี้ไปหารือกับ
    ทางขนส่งอีกครั้งนะครับ เรื่องนี้เราก็ทราบดีว่ามีรถโดยสารหลายๆ คัน     
    ไม่ยอมซื้อใบขานะครับ ขาละ 10 บาท แต่ก็มีบางบางคิวที่มาขอซื้อเหมา
    เป็นรายเดือนก็มีอยู่บ้าง ก็อาจจะมาเหมาเป็นรายเดือน ๆ ละ 200 บาท 
    หรือเดือนละ 300 บาทอะไรก็แล้วแต่ตามจ านวนขาที่เขาวิ่งนะครับ       
    แต่จริงๆ เรื่องนี้ทางขนส่งแจ้งมาว่าปกติจะมีด่านของขนส่งเป็นระยะๆ โดย
    มีผู้ตรวจการขนส่งเวลาทีเ่ขาตรวจรถโดยสารป้ายเหลือง เขาก็จะตรวจใบขา
    ตรงนี้ด้วย แต่ก็ก าลังอยู่ในช่วงหารือ ผมขอรับเรื่องนี้ไว้ไปปรึกษาหารือกับทาง
    ส านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งนะครับ  
     - ประเด็นสุดท้าย หลังจากที่สถานการณ์โควิดได้ดีขึ้น จริงๆ แล้ว 
    ผมได้หารือกับท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลอยู่แล้วว่าเราจะมีการเรียก
    ผู้ประกอบการ ผมหมายถึงผู้ประกอบการรถตู้ในแต่ละคิวมาปรึกษาหารือ
    มาประชุมร่วมกันในการจัดการสถานีขนส่งเนื่องจากก่อนหน้า หลังจาก          
    รับต าแหน่งมาประมาณปีกว่า ไม่ว่าร้านค้า ไม่ว่าผู้เช่าห้องน้ า ไม่ว่าร้าน
    กาแฟ ทุกร้านก็ได้ท าหนังสือผ่อนผันกันทั้งนั้น โดยความเป็นจริงแล้วที่เก็บ 
    เดือนละ 1,500 บาท เราเพ่ิงได้มาเริ่มเก็บในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้เอง ในระยะ
    ช่วง Covid ตั้งแต่เราเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนี้   



๕๐ 
 

    ทางร้านค้ากท็ าหนังสือมา เราก็ไม่ได้มีการเก็บค่าเช่าเนื่องจากในสภาวะที่ไม่มีคน
    นะครับ ผมเองต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับ   
    ที่ได้น าเรื่องนี้มาพูดแต่ว่าผมจะน าเรื่องนี้เข้าไปเร่งรีบปฏิบัติเรียกประชุม
    ผู้ประกอบการขนส่งในแต่ละคิวรถมาพูดคุยหารือในแนวทางจัดการให้เป็น
    ประโยชน์สูงสุดและก็ให้เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งพ่ีน้องประชาชนที่ใช้
    บริการ ทั้งผู้ประกอบการขนส่งในเร็ววันนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ครับ ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ครับ 
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีข้อที่จะพูดต่อเนื่องจากเมื่อครู่นะครับ คือผมได้ประกาศมาจากหัวหน้า
    ส านักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นผู้หญิงนะครับว่า 
     1. เทศบาลจะมีค่าบริการที่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้อง
    ช าระให้แก่สถานีขนส่งดังอัตราต่อไปนี้  
   - ไม่เกิน 20 ที่นั่ง คิด 10 บาท ถ้าเกิน 20 ที่นั่ง คิด 20 บาท อันนี้   

เขาบังคับเลยนะครับ แล้วไม่ให้เหมาด้วยชัดเจนครับ มีประกาศอันนี้อันเดียวเป็น
รายได้ของเราครับ เพราะฉะนั้นเขาจะมาอ้างยังไงก็ไม่ได้เรามีสิทธิ์ ผมคิดใน
ฐานะนักกฎหมายเหมือนกันนะครับ เรามีสิทธิ์ที่จะเสนอถ้าใบเหลืองเขาก็ได้
แบบฟุตบอลเป็นการเตือนก่อน ถ้าไม่อย่างนั้นก็เสนอไปยังกระทรวง
คมนาคม เพ่ือไม่ให้สัมปทานต่อเพราะว่าเบี้ยวไม่จ่ายบริการตามที่กระทรวง
ก าหนด อันแรกนะครับชัดเจนเลย ตามข้อมูลที่ผมได้มา เดิมหัวหน้าขนส่งผู้หญิง
คนนี้ได้ย้ายมาเมื่อเดือนมิถุนายน เขาก็ไม่มีเอกสารหาไม่เจอเพราะไม่มีใคร
เคยมาขอด้วย เขาขอเวลาผม 1 วัน ได้ขอไปทางกรมแล้ว ได้มีการขอเบอร์
โทรศัพท์แล้วก็ส่งมาทาง LINE ผมก็เลยถ่ายออกมาให้ส านักปลัดเทศบาล
ได้ปริ้นออกมาให้ อันนี้ชัดเจนครับเราท าได้เลยครับ ถึงขั้นเสนอเรื่องใบ
สัมปทานด้วยถ้าไม่ปฏิบัติตาม และเป็นรายได้หลักของเราเลยเกือบ 100%  

   2. พอดีเมื่อกี้ขออนุญาตพูดนะครับ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ 
ไม่ได้พูดเรื่อง CCTV มีความส าคัญครับเรื่องความปลอดภัย ของเรามีอยู่ 16 ช่อง
เสีย 2 ช่อง ซึ่งมีให้เฉพาะที่ส านักงาน ที่ท่านรองภาวินทร์ อนุญาตให้ผมเข้าไป
คุยด้วยนะครับมีอยู่ตามนี้ ไม่มีประโยชน์เลยครับที่ว่าเอาไปเก็บไว้ที่กองนั้น 
เพ่ือให้ผู้จัดการสถานีขนส่งหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง แล้วจะไม่มีการเชื่อมทาง
Line ของท่านนายกเทศนตรีฯ เชื่อมทางลิงค์ เชื่อมทางเพจได้เลย เพราะเป็น
ความลับ ที่จริงเชื่อมก็ได้ผมว่ามันไม่ลับอะไร เพราะเพ่ือความปลอดภัย
ทั้งนั้นครับ ดูว่าตรงนั้นคนไปแอบซ่อนตรงนั้น คนไหนแอบซ่อนไปท าอะไร 



๕๑ 
 

จะมีหมด อันนี้ส าคัญเลยครับ ต้องการจะเสนอไปว่าให้จัดหาทีวี 1 เครื่องให้
ห้องผู้จัดการเลยครับ เพ่ือเขาจะได้ดูว่าอะไรเกิดขึ้น ไม่อย่างนั้นงบประมาณ
ที่ใช้ติดตั้งไปไม่มีประโยชน์ เพราะปีนึงผมว่าไม่มีใครไปขอดู อยู่ในนั้นระบบดี
แต่ว่าไม่ได้ใช้ แล้วก็ไม่ได้เชื่อมกับระบบรวมด้วย ประชาชนหรือผมจะขอดูก็
เชื่อมไม่ได้ ต้องมาขอผ่านท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ตามระบบ อันนี้ส าคัญมาก
น่าจะติดตั้งให้เลยเป็นทีวีเลยครับ เรียนท่านประธานมีเพ่ิมเติมก็ 2 เรื่อง
เท่านี้ครับ สวัสดีครับ 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ และ
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ เรื่องกล้อง CCTV เดี๋ยวกองยุทธศาสตร์
    และงบประมาณ จะรับไปด าเนินการนะครับ เรื่องของการจัดทีวี 1 เครื่อง
    ให้ห้องผู้จัดการเพ่ือจะได้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยในสถานี บขส. ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดมีประเด็นอะไรอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านท่านร้อยโทวโิรจน์  วรรณกุล 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ  
 

ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ
สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมร้อยโทวิโรจน์ วรรณกุล สมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ผมก็จะมาพูดเรื่อง
    ถนนในเขต 4 ครับ เรื่องนี้ผมก็พูดเป็นประจ า คือที่ผมพูดว่าเขต 4 เนื่องจากยัง
    เป็นเขตที่ว่าถนนนี้ต้องท าเยอะนะครับ ซึ่งบางเส้นเป็นถนนลูกรัง และบางเส้น
    เป็นถนนที่ไม่มีสภาพถนนนะครับ ที่ผมพูดที่ผ่านมาแล้ว บางเส้นก็อยู่ใน
    แผนพัฒนา 5 ปีแล้ว แต่ด้วยงบประมาณที่จ ากัดก็ยังไม่ได้ท า ซึ่งบัดนี้ผมก็
    ได้พูดคุยกับท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร และ ผู้อ านวยการ
    ส านักช่าง ผอ.ดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ รู้สึกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ
    ตอนนี้ เมื่อครู่ช่างสนธยาก็โทรมาหาผมว่า พ่ีเดี๋ยวผมไปส ารวจแล้ว พรุ่งนี้
    ลงไปท าเลยนะ นี่มันเป็นแบบนี้ครับ คือชาวบ้านได้รับประโยชน์ในตรงนี้  
    ในซอยที่ไม่เกิน 100 เมตร อะไรท านองนี้ที่ว่ามันอยู่ในแผนแล้ว บางทีก็
    ด้วยงบประมาณท่ีจ ากัด ผมขอเยินยอว่าตอนนี้ดีขึ้นมากนะครับ เมื่อวานก็มี
    การไปเทถนนลูกรังบ้าง ไปลาดยางบ้างในเขตเลือกตั้งที่ 4 ก็ขอขอบคุณ
    ส านักช่าง รองนายกฯ ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร และ ผอ.ดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ 
    เป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณครับ 



๕๒ 
 

 นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไมค่รับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายกฤษดา  เสมอภพ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกฤษดา  เสมอภพ 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 2 กระผมมีเรื่องหารือจะคุยกับทางฝ่ายบริหารโดยผ่าน
    ท่านประธานสภาเทศบาลว่า กรณีถังดับเพลิงที่ติดอยู่ในชุมชน หรือว่าติด
    อยู่ตามบ้านเรือนวันนี้มีการช ารุด มีแต่กล่องเปล่า ไม่มีถัง ชาวบ้านหลาย
    ชุมชนที่เค้าพูดมาก็อยากจะหารือกับฝ่ายบริหารว่าหลังจากนี้จะด าเนินการ
    อย่างไร หรือว่าจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปตรวจสอบ หรือว่าให้สมาชิก
    สภาเทศบาลเป็นผู้ลงพื้นที่แล้วเข้ามารายงานท่าน ขอความคิดเห็นครับผม 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ     
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของถังดับเพลิงนี้เป็น
    เรื่องที่มีความจ าเป็นและเป็นเรื่องของความปลอดภัยของชุมชนนะครับ     
    ในส่วนของท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ดูแลช่วยกรุณาให้รายละเอียด แต่ว่า
    จากรายงานที่ผมติดตามใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมีการติดตั้งแล้วที่ชุมชน  
    คูขวาง ในส่วนอ่ืนๆ อยากจะให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ช่วยกรุณาชี้แจง
    ในรายละเอียดครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัย  
ประธานสภาเทศบาล  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องของถังดับเพลิง
    ผมอยากจะใช้ค าว่าเป็นถังดับเพลิงตามชุมชนนะครับ ในระยะ 3 - 4 เดือน
    มานี้ที่ทางกองสวัสดิการ โดยท่านรองนายกเทศมนตรีฯ วงศ์วชิร  โอวรารินท์ 
    ท่านได้ลงพ้ืนที่ในหลายๆ ชุมชนผมได้รับทราบเรื่องมาว่ามีการร้องขอ       
    ถังดับเพลิงที่ติดอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณชุมชน เรื่องนี้ผมขอรับไปด าเนินการ
    ว่าเดี๋ยวผมจะมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจจะจัด 
    เจ้าหน้าที่ลงส ารวจในจุดที่สุ่มเสี่ยง ในจุดที่มีความจ าเป็นจะต้องติด และใน
    จุดที่เราเคยติดกันแล้ว หรือช ารุดนะครับ แล้วก็จะท ารายงานมาหารือกับ



๕๓ 
 

    ท่านนายกเทศมนตรีฯ เพ่ือจะได้จัดการอีกครั้งนะครับ เรื่องนี้ผมขอรับไปท าครับ 
    ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านกฤษดา  เสมอภพ  คงเข้าใจแล้วนะครับ 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายในประเด็นใด

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3 ก่อนอ่ืนต้อง
    ขออนุญาตท่านประธานในการที่จะน าเรื่องราวในหัวข้ออ่ืนๆ นี้ที่จะพูด ณ จุด
    ของต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเพ่ือความสะดวกในวาระต่อไป นะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ขออนุญาตยื่นเอกสารประกอบให้กับท่านนายกเทศมนตรีฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาลครับ วันนี้ผมมีเรื่อง 2 ประเด็นด้วยกันนะครับ 
    เรื่องแรกคือเรื่องของความเสถียรของไลน์ @เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ซึ่งผมเองประสบปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ ฝากถามเพ่ือนสมาชิก    
    หลายท่านอย่างเช่น ท่านธวัช ศรีสมานุวัตร ว่าประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่    
    ก็ตอบว่าเหมือนกัน คือตอนนี้ความเสถียรของไลน์ @ เทศบาลของเรา เมื่อวาน  
    ผมลองเข้าไปมันมีการเด้งออกเด้งเข้าๆ นะครับ จนต้องยอมที่จะไม่แจ้ง
    เรื่องราวร้องเรียนต้องรอไปอีกช่วงหนึ่ง ขอฝากท่านประธานสภาเทศบาล  
    ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปรับปรุงเรื่องของความเสถียรของไลน์  
     @ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
   อีกเรื่องคือ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นะครับ ที่วันนี้ได้เข้าไปเก็บกิ่งไม้ ที่ซอยเตาปูนตลอดสาย หน้าบ้านเลขที่ 
1822 /1 ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนรกรากของผมอยู่นะครับ แต่ประเด็น 
อยู่ตรงนี้นะครับ ผมได้ยื่นเรื่องราวนี้ไปตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 ในหัวข้อ 

 
 



๕๔ 
 

  ใบงานที่ 5785 แล้วก็มาดูหัวข้อ ได้รับค าร้องเมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2565 ผมก็เข้าไปดู โชคดีนะครับที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ของเรามีความ
ทันสมัยได้น าไลน์ @ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช น ามาใช้ ซึ่งในไลน์ @ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวข้อร้องเรียน ท่านนายกเทศมนตรีฯ พร้อม
สมาชิกสภาเทศบาลได้น านโยบายของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนที่สมัยเรา    
หาเสียงกัน ลงพ้ืนที่ เราบอกพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนว่าน้ าไม่ไหล ไฟไม่สว่าง 
ทางไม่สะดวก ท่อไม่ดูด ขยะไม่เก็บ ให้บอกทีมสมนึก และถ้าพวกเราได้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ และท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้คะแนนอย่างท่วมท้น
เกือบ 30,000 คะแนนจากพ่ีน้องประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลทีมสมนึก
ได้คะแนนมาเฉลี่ยมากกว่า 4,000 คะแนน/คน นั่นหมายถึงความเดือดร้อน
ของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในเรื่องของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเป็นเรื่องส าคัญ
ที่เราได้บอกกล่าวไปและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา นั่นคือสิ่งจ าเป็น
และส าคัญทีพ่ี่น้องประชาชนฝากให้พวกเราได้มา วันนี้ท่านนายกเทศมนตรีฯ
ได้คิดไลน์ @ เทศบาลขึ้นมา เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ของพ่ีน้องประชาชน ผมก็เลยไปดูเนื้อหาด้านในผมเองเป็นคนผิดนะครับ    
ที่ไปจิ้มในหัวข้อผิดไป ผมไปจิ้มในหัวข้อขออนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ แต่เนื้อใน
ผมเขียนว่าขออนุเคราะห์จัดเก็บขยะกิ่งไม้ซึ่งเป็น 2 หน่วยงานที่แยกกัน นี่คือ
ประเด็นที่ผมอยากจะน าหารือต่อท่านประธานฝากถึงผู้เกี่ยวข้องว่า เรื่องราว
ของผมเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จวันนี้ตอนเช้า
นะครับ เพราะฉะนั้นผมถ้ายืนในฐานะของประชาชน พูดได้ว่าได้รับความ
เดือดร้อน 20 วัน ในแค่เรื่องเก็บกิ่งไม้ พ่ีน้องจะคิดยังไงครับ เพียงแค่ส่ง
เรื่องผิดกองผิดกรมนะครับ แต่ในฐานะของพ่ีน้องประชาชนเขาคิดเหมือนผม 
ถ้าเรื่องถึงเทศบาลทุกหน่วยงานก็ต้องประสานไปนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอ
ฝากถ้าเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นไลน์ @ เทศบาลหรือว่าค าร้องแบบ Manual 
กระดาษ ถ้าไม่ใช่กรม กอง ก็ขออนุญาตให้มีการประสานให้รวดเร็วกว่านี้ 
นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อซักถาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ และ
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้
    กรุณาอภิปรายในเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าถือเป็นนโยบายส าคัญที่เราได้
    ด าเนินการและในขณะนี้นั้นท้องถิ่นหลาย ๆ ที่ ก็จะน าสิ่งที่เราท านี้ไปปรับ
    ประยุกต์ใช้ในแต่ละที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือเรื่องของ Admin 38 คน 



๕๕ 
 

     ที่ดูแล เรื่องนั้นถ้ามาไม่ตรงกับเรื่องที่เขารับผิดชอบนั้นเรื่องจะค้างอยู่โดยเฉพาะ         
    ในหมวดอ่ืนๆ นั้นจะค้างอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะไปตกที่กองไหน ซึ่งในเรื่องนี้นั้นได้
    แก้ไขปัญหาก็คือมีการแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ทั้ง 2 ท่าน คือ
    นายพูน  แก้วภราดัย และนายวีระศักดิ์  รับไทรทอง เป็น Super User 
    ถ้าหากมีเรื่องไหนที่ตกค้างให้รับมาทั้งหมดเพ่ือจะด าเนินการจัดการไป  
     เรื่องท่ี 2 ในส่วนของที่จะมีตกค้างอยู่ในระบบนั้น ในขณะนี้จัดการ
    ไปเกือบหมดแล้ว จะมีที่จัดการไม่ได้เป็นสิ่งที่เทศบาลท าไม่ได้ ติดขัดระเบียบ
    ราชการ เป็นที่ดินของเอกชนหรือไม่ใช่หน่วยงานของเราจะท าไม่ได้ เรื่องนี้ก็
    ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าต้องตอบกลับไปกับผู้แจ้งเพ่ือจะได้ปิดเคสได้      
    เรื่องต่อไปที่อยากจะขอกราบเรียนและเชิญชวนใช้บริการนะครับ ก็คือ   
    การเก็บขยะถึงบ้าน ขยะชิ้นใหญ่ เตียง โซฟาเก่า ตู้ มะพร้าว เปลือกสะตอ ทุกอย่าง
    ที่เป็นขยะชิ้นใหญ่นั้นช่วยกรุณานัดหมายมาทางกองสาธารสุขฯ และจะไป
    เก็บให้ถึงบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดกิ่งไม้นั้นถ้านัดหมายกันจะได้     
    ไม่ต้องเอามาตั้งไว้ที่ข้างหน้า ทางกองสาธารณสุขฯ ก็จะไปเก็บให้ถึงที่บ้าน 
    นะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีก 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว กระผม    
ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และ    
ให้ก าลังใจในการประชุมวันนี้ ส าหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 


