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  รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันจันทร์ที่ ๒8 พฤศจิกายน  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. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
9. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
14. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
19. นางสมฤดี    สุขบ าเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายสุรักษ์    รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
22. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

 
ผู้ลาประชุม 
  1.นายชยากร    ข าคม   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

2.นายสมชาย    โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)  
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ผู้ขาดประชุม 
  - ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

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

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นายชาคร  ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล รก. ผอ. กองการแพทย์ 
3. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล  
4. นายณัฎฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล 
5. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักคลัง 
6. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
7. นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักการประปา 
8. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

9. นางอรนงค์  ชูล าภ ู ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางสาววันดี  ต าแอ  (แทน) ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. นางจงดี  โปณะทอง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
14. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยส่วนการโยธา 
15. นางมนทิชา  ชูศักดิ์เกียรติกุล ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา  
16. นายวัชกร  ไข่แก้ว  ผู้อ านวยการส่วนผลิต 
17. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18. นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
19. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรช านาญการ 
20. นางสาวกิติยา ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
21. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
22. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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23. นางสุนิศา  ศรีชัย  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
24. นายจิรณัฐ  รัจรัญ  จ้างเหมาปฏิบัติงาน 
25. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ จ้างเหมาปฏิบัติงาน 
26. นางสาวจันทร์จิรา บุญถนอม จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
27. นางสาวศิริรัตน์ ทองเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการ 
28. นางสาวสุพรรณี คาดปรปักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวศิริรัตน์ ทองเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการ 
30. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
31. นางสาวกรกมล ขยันการ  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จ านวน ....22.... คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จ านวน ……22…….. คน 
  ลากิจจ านวน ………2…….. คน  
  ลาป่วย ……………-……….. คน 
  มาสาย ……………-……….. คน 
    กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณา
    จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
    ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่งประธานเพ่ือ     
    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
      
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
ประธานสภาเทศบาล ท่ านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธ รรมราช ท่ าน เลขานุ การ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 
และจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 

 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 
 

 เรื่องที่ 1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 

 

 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 
................................................ 

 

  ตามที่ สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ไว้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565            
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 นั้น  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

  ประกาศ ณ วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
            สุเมธ  รัตนนาคินทร์ 
                                                                 (นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์) 
        ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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 เรื่องท่ี 1.2 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) ใหม ่
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน(ย้าย)ใหม่ จ านวน 2 ท่าน ขอเชิญ    
ประธานสภาเทศบาล  นายชาคร  ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้แนะน า ครับ 
 

นายชาคร  ไอยศูรย์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านนายกเทศมนตร ี 
ปลัดเทศบาล   นครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ท่านเลขานุการนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน
    ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชาคร  ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล 
    ขอแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) มายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
     ท่านที่  1 นายณัฏฐวัฒน์  จันทร์มณี  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล          
    โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
     ท่านที่ 2 นายวัชกร  ไข่แก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนผลิต          
    โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

    เพ่ือการประสานงานในการท างานร่วมกัน ขอเรียนเชิญท่านณัฎฐวัฒน์  
    จันทร์มณี และ นายวัชกร  ไข่แก้ว ได้แนะน าตัวตามล าดับ ครับ 

  
นายณัฎฐวัฒน์ จันทร์มณี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสุเมธ  
รองปลัดเทศบาล  รัตนนาคินทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ท่านกณพ  เกตุชาติ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านปลัดชาคร  ไอยศูรย์ ท่านรองปลัด ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง 
    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
    กระผมชื่อนายณัฐวัฒน์  จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ซึ่งย้ายมาด ารงต าแหน่ง   
    รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 
    จากเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระผมได้รับมอบ
    อ านาจในการก ากับดูแลจากท่านปลัดเทศบาลให้ดูแลกองยุทธศาสตร์และ
    งบประมาณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กระผม จะตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่
    อย่างเต็มก าลังความสามารถและพร้อมที่จะประสานงานความร่วมมือกับทุก ๆ   ส่วน 
    ทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ ต่อไปขอเชิญท่านวัชกร  ไข่แก้ว ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
   
  
นายวัชกร  ไข่แก้ว    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิ ก           
ผู้อ านวยการส่วนผลิต  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช



๖ 
 

    ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้า
    ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวัชกร  ไข่แก้ว     
    ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนผลิต ส านักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    โอนย้ายมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เดิมรับราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
    กองการประปา เทศบาลนครยะลา ขอบคุณครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 
    กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    (ชั้น 5)  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 
    2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องท าการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
    ไปแล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไข
    ข้อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ   
  ไม่ มี นะครั บ ดั งนั้ น เมื่ อไม่ มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 
2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
(ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 

 



๗ 
 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ 
    สมัยที่ 2 ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. 
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นะครับ  
 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถาม เรื่อง ผู้บุกรุกคูขวาง
ประธานสภาเทศบาล  บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลติดล้อหมอถึงบ้าน ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
    ได้แถลงกระทู้ถามครับ 
 
 



๘ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจิรศักดิ์  
    สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3     
    ขอแถลงกระทู้ถาม ดังนี้ 

กระทู้ถาม 

   ที่ท าการสมาชิกสภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 

                                  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 

เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                  ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม เรื่อง  ผู้บุกรุกคูขวาง บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลติดล้อหมอถึงบ้าน 
ดังต่อไปนี้  

1. ทางเข้าด้านหน้า (ตามภาพถ่ายเอกสารที่แนบ) โดยนางสมจิตหรือเหนียว โดยมีอาคารต่อเติม
จากเดิมและมีต้นไม้ กระถางพร้อมจ าหน่ายจ านวนมาก (ตามเอกสารที่แนบ) 

2. หน้าตรงข้ามโรงพยาบาลมีการวางกระถางต้นไม้กีดกัน ขัดขวางการจอดรถของผู้ใช้บริเวณ
โรงพยาบาล (ตามแผน) 

3. ด้านขวาทางเข้ามีเต็นท์ขายกาแฟ (ตามภาพ) 
4. ด้านข้างโรงพยาบาลโดยรอบมีสิ่งก่อสร้างบ้านชั้นเดียวบุกรุกคูขวาง (ตามเอกสารแนบ) 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (ลงชื่อ)        จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์         ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
                                                    (นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์) 
                            สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 

 
 ท่านประธานครับ ผมขอขยายความสักเล็กน้อยโดยใช้ข้อความ
อันรวดเร็วเพราะว่ามีเอกสารยื่นให้ทุกท่านพร้อมหมดแล้วครับ โรงพยาบาล
เทศบาลที่อยู่ตรงคูขวางนะครับ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการดังนี้ นะครับ ข้อมูล
จากคุณปู พยาบาลอาวุโส ที่ได้เก็บรวบรวมมาให้ ผมขอ 3 เดือนสุดท้าย
แล้วกันนะครับ คือ เดือนสิงหาคม มีผู้ใช้บริการรวม 852 คน เดือน
กันยายน มีผู้ใช้บริการ 775 คน เดือนตุลาคมมีผู้ใช้บริการ 722 คน ซึ่งนับวัน



๙ 
 

จะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพราะว่ามีหมอประจ าตลอดเวลา และผมก็ได้ไปตรวจ
เลือดมาแล้ว เมื่อสัก 2 เดือน ไปใช้บริการ 2 ครั้ง การบริการดีมากแทบจะอุ้มเลย
นะครับ ทั้งมาต้อนรับ มาส่งด้วยนะครับ ผมว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีตาม
นโยบายของท่านนายกโดยตรงนะครับ  
 ข้อที่ 1 ด้านหน้ามีผู้บุกรุกนะครับ เป็นโฉนดของผู้บุกรุกคือเลขที่ 
154 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านจิรศักดิ์ครับ เรื่องรายละเอียดนี้ผมว่าเดี๋ยวมอบให้ทางฝ่าย
ประธานสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบ  
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ไม่ๆ สั้น ๆ ครับ ผมอ้างนิดเดียว เพราะว่าผู้บุกรุกมีเลขโฉนดครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  1522/22 นะครับ ก็เป็นของ แล้วก็อีกโฉนด ขออนุญาตต่อนะครับ   
    42200 เป็นของโฉนดที่ผู้บุกรุกได้บุกรุกและเจ้าของโฉนดได้คุยแล้วได้
    ยินยอมนะครับ 
     ต่อไปข้อที่ 2 นะครับ ตรงข้ามโรงพยาบาลผมมีภาพถ่ายให้แล้ว    
    ก็นับวันจะกีดขวางมากเพราะมีรถจอดมาก เขากีดกันเลยมีรถสิบล้อมาจอดด้วย 
     ต่อไปข้อที่ 3 ร้านน้ าชามีเต้นท์ เดิมๆ ก็ไม่มีครับ พอเห็นคนอ่ืนท าได้
    เขาก็เป็นแบบลัทธิเอาอย่างก็เลยท าด้วย  
     ต่อไปข้อที่ 4 ผู้บุกรุกโดยรอบ คือ ผู้บุกรุกมี 2 ท่าน ผมเอ่ยชื่อนะครับ 
    มีร้านขายของช าคุณทา มีด้านหน้ามีโฉนดมีบ้านเลขที่เรียบร้อยชั้นเดียว  
    แต่ด้านหลังเป็นคูขวางทั้งหมด ก็จะไปสร้างอาคารมีบ้านเลขที่บ้างไม่มีบ้าง 
    และของคุณเหนียวด้วยนะครับ ทั้ง 2 แห่งเลย ผมว่าเดิมสมัยเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว 
    ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านนายกสมนึก ให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ต่างจังหวัด
    ทั่วไปที่ล าบากมาอาศัยที่คูขวาง แต่ว่าต้องมีฐานะที่ล าบากช่วยเหลือตัวเอง 
    ก็ไม่ค่อยได้ สมัยนั้นนะครับก็มาอยู่อาศัยกัน แต่ปัจจุบันมีความเจริญมาก 
    กลายเป็นอยู่กลางเมือง ก็ท าให้มีเจ้าของที่ดินหลายๆ รายและช่วงท่าน     
    นายกเทศมนตรีฯ ท่านที่แล้วก็ได้ปล่อยปละท าให้บุกรุกมากยิ่งขึ้น ผมว่า
    น่าจะให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างที่เทศบาลควรจะจริงจังโดยเฉพาะโรงพยาบาล   
    จะได้มีที่จอด ให้เป็นตัวอย่างว่าคุณจะท าแบบนี้อีกไม่ได้นะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้
    มันเป็นที่สาธารณะ ผมก็เลยมีเอกสารตามที่แนบ แต่ก่อนจะจบนะครับ   
    ผมขออนุญาตมอบเอกสารเพ่ิมเติมให้ท่านนายกอีกครั้ง ขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับเชิญครับ ต่อไปขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเชิญครับ 



๑๐ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ
นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระทู้ถาม 
    เรื่อง ผู้บุกรุกคูขวาง บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลติดล้อหมอถึงบ้าน นี้ กระผม
    ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ขอตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ที่ได้ยื่นกระทู้ถามมาเรื่องการบุกรุกที่ดินบริเวณคูเมืองและ
    บริเวณศูนย์สาธารณสุขคูขวางนะครับ หลังจากได้รับเรื่องกระทู้ ผมขอกราบเรียน
    ท่านประธานว่าทางส านักช่างร่วมกับงานเทศกิจได้ลงพ้ืนที่ หลังจากลงพ้ืนที่
    เราก็มีมาตรวจสอบที่ดินนะครับ ผมขอกราบเรียนว่าที่ดินบริเวณตรงนั้น   
    ซึ่งท่านสมาชิกถามกระทู้มาผมขอแบ่งเป็น 3 ตอนนะครับ ที่ติดกับถนน
    พัฒนาการคูขวางคือพ้ืนที่ที่ 1 นะครับ พ้ืนที่ที่ 2 คือแนวคูเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของ
    ศูนย์สาธารณสุขคูขวางและโรงพยาบาลติดล้อของเทศบาลนะครับ ส่วนที่
    ถัดจากแนวคูเมืองเข้าไปข้างในซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งเรามองดูเหมือน  
    จะเป็นถนนแต่ไม่ใช่ถนนสาธารณะนะครับ ตรงนั้นเป็นที่ดินของเอกชน   
    ผมเริ่มจากกรณีที่ 1 นะครับ ด้านหน้าที่ติดกับถนนพัฒนาการคูขวางซึ่งเป็น     
    ข้อร้องเรียนในกระทู้ตามหัวข้อที่ 1 ที่บริเวณตรงนั้นสิ่งแรกที่เราต้องตรวจสอบ
    หลังจากเข้าไปดูเราก็ต้องดูว่าที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะจริงหรือไม่  ผมก็ให้
    เจ้าหน้าที่เข้าท าการตรวจสอบ จากผลการตรวจสอบที่แปลงนั้นมีเนื้อที่
    ประมาณ 80 ประมาณ 80.5 ตารางวา แต่เดิมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
    2538 ที่ดินแปลงนี้ได้มีการขายโดยเจ้าของขณะนั้นก็คือคุณจิรศักดิ์    
    สมุทรอัษฎงค์ และพวกรวม 3 คน ได้ขายที่ดินแปลงนี้ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
    นครร่วมพัฒนา ในราคา 1,500,000 บาท เมื่อปี 2538 และหลังจากนั้น 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนครร่วมพัฒนาได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่ดินสาธารณะ 
    หลังจากเป็นที่สาธารณะแล้ว เทศบาลก็ได้ด าเนินการลาดยางท าเพ่ือเป็น
    ทางเข้า โดยทางส านักช่างได้พยายามตรวจสอบว่าความกว้างของที่ดินเท่าไหร่ 



๑๑ 
 

    ความยาวของที่ดินเท่าไหร่ ก็เราจะรู้ว่าหน้ากว้างที่ติดกับถนนพัฒนาการ   
    คูขวางอยู่ที่ประมาณ 19.50 เมตร หน้ากว้างในส่วนที่ติดกับแนวคูเมือง
    ประมาณ 21 เมตร และความลึกอยู่ที่ประมาณ 14.50 เมตร แต่โดยที่การลง
    ส ารวจเจ้าหน้าที่ส านักช่างได้ลงส ารวจเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
    ปรากฏว่าทั้ง 4 มุมเรายังไม่สามารถหาหมุดโฉนดเจอ ผมขอตอบกระทู้   
    เป็นประเด็นดังนี้นะครับ  
     กระทู้ถามข้อที่ 1 ที่ว่าทางด้านหน้าโดยนางสมจิตร หรือเหนียวมีอาคาร
    ต่อเติมจากเดิมและมีกระถางต้นไม้พร้อมจ าหน่ายจ านวนมากนะครับ จากการ
    ตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมาถ้าดูจากระยะที่เราไปวัดก็อาจจะ
    นะครับ อาคารโดยเฉพาะชายหลังคาอาจจะล้ าที่สาธารณะ 
     ประเด็นที่ 2 กระถางต้นไม้ที่ตั้งบริเวณนั้นก็น่าจะล้ าทางสาธารณะ
    ซึ่งในวิธีการจัดการ ทางเจ้าหน้าที่ส านักช่างร่วมกับเทศกิจได้พบกับ       
    คุณสมจิตรได้เจอกับเจ้าของบ้าน คุณสมจิตรและสามีนะครับ ก็จะได้แจ้ง
    ให้ทราบว่าให้เคลื่อนย้ายต้นไม้ให้ถอยร่นลงไปให้เรียบร้อย ส่วนอาคารที่ล้ าที่
    สาธารณะเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบแนวหมุด โฉนดอะไรต่างๆ ให้ชัดเจน
    แล้วก็จะได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานและแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ
    หลังจากนั้นถ้ายังไม่ปฏิบัติก็จะออกค าสั่งทางกฎหมายต่อไป นั่นคือข้อที่หนึ่ง
     ส่วนข้อที่ 2 ตรงข้ามโรงพยาบาลมีการวางกระถางต้นไม้กีดกัน 
     กีดขวางการจอดรถหรือการใช้พ้ืนที่นะครับ ผมขอกราบเรียนท่านประธานว่า
    หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงไปเมื่อวันที่ 23 ก็ได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงข้าม
    กับโรงพยาบาลก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี ถ้าท่านประธานได้มีโอกาสไปดูตรงนั้น 
    ณ วันนี้ในประเด็นที่ 2 นี้ไม่มีแล้วครับ เจ้าของบ้านให้ความร่วมมือด้วยดีได้
    ขนย้ายไปแล้ว  
     ประเด็นที่ 3 มีการตั้งเต็นท์ขายกาแฟนะครับ กาแฟร้านนั้นเป็นของ
    คุณทิพย์เจ้าของร้านกับคุณเจี๊ยบภรรยา ผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าการที่เรา
    ทั้งผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาเทศบาล เราเข้ามาท างานตรงนี้ มาด้วย
    ความต้องการของประชาชน ผมจึงอยากกราบเรียนว่าเราใช้วิธีการละมุน
    ละม่อม ใช้วิธีการเจรจา ก็เจ้าของบ้านก็รู้เราก็รู้ว่าเขาก็ผิด ณ วันนี้เบื้องเรา
    เตือนเขาว่าการมาวางเต็นท์ในที่สาธารณะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เจ้าของ
    ร้านกาแฟก็รับปากด้วยดีว่าขอเวลาสักนิดนึงในการที่จะขยับขยายเต็นท์
    ออกไปหรืออาจจะหาวิธีกางเต็นท์แบบที่สามารถพับเก็บได้ในช่วงเวลาเช้า 
    และก็จะไม่ได้มารบกวนในเวลาปกติ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี ซึ่งถ้าอีกสัก
    ระยะหนึ่งหากยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะได้    
    ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติ
    ควบคุมอาคารต่อไป นะครับ  



๑๒ 
 

     กรณีที่ 4 เรื่องด้านข้างโรงพยาบาลผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไม่ใช่โดยรอบ
    เพราะด้านทิศตะวันออกเป็นลักษณะเป็นศาลเจ้าซึ่งทางที่ผู้ตั้งกระทู้ถามมา
    คงจะหมายถึงด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาล ก็บริเวณดังกล่าวนั้นวันนั้น
    ทีล่งพ้ืนที่ไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เราไม่เจอเจ้าของอาคารนะครับ ส านักช่าง
    จะด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือออก
    ค าสั่งทางกฎหมายควบคุมอาคารต่อไปนะครับ ซึ่งในการที่ลงพ้ืนที่และจุดที่
    ส านักช่างลงไปด าเนินการ ผมขออนุญาตท่านประธานให้ท่านเลขานุการ
    สภาเทศบาลส่งเอกสารที่ทางส านักช่างและเทศกิจได้ด าเนินการให้ท่าน
    ประธานไดร้ับทราบ ผมขออนุญาตชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญครับ ต่อไปขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร          
สมาชิกสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราชตัวแทนฝ่ายบริหารชี้แจงครบประเด็นแล้ว แต่ปัญหาว่ามี      
    ก าหนดเวลาได้หรือไม่ เช่น สิ้นปีนี้ 3 เดือน 2 เดือนข้างหน้า  
    หรือต้นปีหน้าเดือนไหนจะเรียบร้อยนะครับ ไม่ใช่แบบปัดสวะพ้นไปแล้ว
    เดี๋ยวกก็ลับมาใหม่  ผมขอพูดเพียงแคน่ี้ครับ สวัสดีครับ 
  
    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 
 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง การจัดท าระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการ
 เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การจัดท าระเบียบสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล  ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

     ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
    การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
    นุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
    จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมาตรา 9 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ
    เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า     



๑๓ 
 

    ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภา
    ท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของ
    สภาท้องถิ่น นั้น 
     เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
    การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ได้จัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการ     
    เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือแจ้งต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ     
     ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช แจ้งร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วย
    การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... 
    ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
    นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอแจ้งร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการด าเนินการ
    ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... ดังต่อไปนี้ 
 

- ร่าง - 
ระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...  
    

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...  

 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสมัย ....... ครั้งที.่.. เมื่อวันที่... เดือน.... พ.ศ. .... 
จึงให้ก าหนดระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 



๑๔ 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และให้

หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็น
ผู้ด าเนินการแทน 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นค าร้องขอต่อ
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จ านวนไม่เกินสิบคน) ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท า        
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

ให้ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องตามวรรคหนึ่ง
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว  
แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค าร้องขอและ 
ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง 

ข้อ ๕ ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า           
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ 
(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ่งประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวม
ระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็น
การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด าเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์ให้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ ๗ 

 



๑๕ 
 

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน
การร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือ      
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

ข้อ ๙ ในกรณีที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบ
สารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพ่ือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้อง
ลงลายมือชื่อ  

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท าเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความ
แสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอ   
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบ          
การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยันตัวตนท ารายการถอนชื่อ 

ข้อ ๑๑ เมื่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกหนังสือรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของจ านวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพ่ือไปด าเนินการ 
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่ … เดือน …… พ.ศ. …. 
 

ลงชื่อ      สุเมธ  รัตนนาคินทร์ 
(นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์) 

                   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



๑๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ  
     ในร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการด าเนินการ
    ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... มีท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดจะขอแก้ไข เพ่ิมเติม ในส่วนใด  
    ข้อใด ขอเชิญครับ 

ไม่ มี นะครั บ ดั งนั้ น เมื่ อไม่ มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไข เพ่ิมเติม ร่างระเบียบสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ท่านใดเห็นชอบ           
ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ..... ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
  

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่างระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการด าเนินการของ
    ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... นะครับ  
 



๑๗ 
 

    ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
     ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล 
    เป็นเงิน 838,325.- บาท  (แปดแสนสามหม่ืนแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)   
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน      
    838,325.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่
    6.1 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล 
    เป็นเงิน 838,325.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช 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 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ญัตต ิ
 

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

           16  พฤศจิกายน  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล  
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
หมวดงบกลาง 

                     ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 2,500,0๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 2,500,0๐๐ บาท 
ขอโอนลด จ านวน 838,325 บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 838,325 บาท (แปดแสนสามหม่ืนแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 14 รายการ จ านวนเงิน 639,725 บาท 
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ จ านวนเงิน 93,000 บาท 
3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ จ านวนเงิน 105,60๐ บาท                 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 838,325 บาท (แปดแสนสามหม่ืนแปดพันสามร้อย  
ยี่สิบห้าบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนของส านักปลัดเทศบาล  

 



๑๙ 
 

ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๖๓ หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 

ขอเชิญท่านสมชาย  สังข์วิ เชียร สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที ่  1  ขอเชิญอภิปรายครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายสมชาย  สังข์วิเชียร 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ผมติดใจอยู่
    2 – 3 รายการนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่วย
    น าเอกสารงบประมาณของเครื่องปรับอากาศแจกจ่ายให้กับผู้อ านวยการ
    ส านักช่าง ฝ่ายบริหารทั้งหมดครับ และท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร    คือเป็นตารางงบประมาณ ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่น าไปแจกจ่ายนั้นเป็นตารางประมาณราคากลางประมาณบีทียู ของ    
    เครื่องปรับอากาศ ในรายละเอียดครุภัณฑ์โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่     
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนบท้ายญัตติ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
    พ.ศ. 2565 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราชครับ ให้ไปดู 



๒๐ 
 

    ล าดับที่ 12 นะครับ ดูคู่ไปกับตารางที่ผมแจกจ่ายนะครับ ล าดับที่ 12 
    เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,167 บีทียู
    ตรงนี้แหละครับผมติดใจว่าท าไมมันมีเศษนะครับ จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 
    45,500 บาทถ้วน รวม 3 เครื่องเป็น 136,500 บาทครับ ในใบตารางที่
    งบกลางเราตั้งไว้  36,000 บีทียู นะครับ ผมสงสัยตรงนี้ว่าท าไมต้องมีเศษ
    เป็นการล็อคสเปคให้กับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ผมฟันธงเลยครับ 
    สมมติว่า ถ้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออ่ืนมันผลิตได้ประมาณ 36,000 บีทียู 
    มันก็ไม่สามารถเอามาเสนอราคากับเทศบาลได้ เพราะว่าบีทียูไม่ถึง       
    ที่ตั้งไว้เกินไป 167 ครับ ท่านประธานพอจะเข้าใจนะครับ  
     ต่อไปในล าดับที่ 13 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบติดผนัง
    วอไทร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 19,448 บีทียู ท าไมไม่เขียนว่า 18,000 บีทียู ครับ   
    ในเมื่อเรามีตารางงบกลางอยู่แล้ว ผมยังสงสัยว่าท าไมมีเศษนะครับ จ านวน 
    1 เครื่อง ราคา 27,900 บาท ครับ  
     ล าดับที่ 14 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบตั้งแขวนใต้ฝ้า
    ขนาดไม่ต่ ากว่า 62,000 ยี่ห้ออ่ืนๆ เค้าท าได้  60,000 ถ้าเราให้ระบุว่า 
    60,000  บีทียู หลายๆ ยี่ห้อสามารถน าเสนอได้นะครับ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการ 
    ล็อกสเปคให้เฉพาะยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งครับ เครื่องปรับอากาศทั้งหมด 6 เครื่อง
    เป็นยอดเงิน 315,400 บาท ถ้าราคาไม่เกิน 500,000 บาท เราก็ต้อง
    สอบราคา ราคาเฉพาะเจาะจง ท่านประธานพอเข้าใจราคาเฉพาะเจาะจง
    หรือไม่ครับ ราคาเฉพาะเจาะจง คือ หนึ่งร้านเจ้าประจ าและหาอีกสองร้าน           
    เพ่ือมาเคียงราคาให้สูงกว่าเจ้าประจ านะครับ นี่ คือราคาเฉพาะเจาะจง     
    กระผมก็สงสัยว่าท าไมต้องระบุตัวเลขที่มีเศษครับ และผมขออนุญาต    
    ท่านประธานยกตัวอย่าง อีกเรื่องนะครับ เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ     
    ท่านประธานครับเมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่เราได้มีการประชุม
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ในญัตติที่ 6.9 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพ้ืน  
    แบบแขวนระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 36,000 บีทียู อันนี้ไม่มีเศษครับ จ านวน 
    1 เครื่อง ผมก็ได้ไปติดตามการติดตั้งไปติดตั้งที่ส านักพุทธภูมิ และหลายสิ่ง
    หลายอย่างนะครับที่ผิดข้อสังเกต ครับผมขอฝากท่านประธานด้วยครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ตอบ
ประธานสภาเทศบาล  ข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
 

 



๒๑ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของ
    รายละเอียดรายการที่ 12, 13, และ 14 นั้น ขอมอบในส่วนของหัวหน้า
    ส่วนราชการของส านักปลัดเทศบาลครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
    นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วันนี้ปฏิบัติงานแทน หัวหน้า
    ส านักปลัดเทศบาล ตามตารางที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมชาย    
    สังข์วิเชียร ได้ท้วงติงมา เนื่องจากว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เราได้ท าการ
    จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่ได้อ้างอิงของราคาตามมาตรฐานของครุภัณฑ์ค่ะ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอเชิญท่านสมชาย  สังข์วิเชียร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ครับ ผมไม่ได้ติดใจราคานะครับ ผมติดใจที่บีทียูครับ ราคาสมมติว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล  ล าดับที่ 12 นะครับ 36,167 บีทียู ในตาราง ตารางนี้คือ ราคายังยืนยัน
    แต่ว่าบีทียูมันไม่ได้ครับ คือถ้าเราระบุอย่างนี้เท่ากับเราล็อกสเปคให้กับยี่ห้อใด
    ยี่ห้อหนึ่ง ผมฟันธงเลยว่า อย่าเอ่ยดีกว่าครับ  
 

นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์   ขออนุญาตค่ะ ถ้าจะสามารถแก้ไขสเปคในที่ประชุม ทางสมาชิก
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  สภาเทศบาลจะเห็นชอบอย่างไรคะ เพ่ือที่จะได้ให้ญัตตินี้ ได้สามารถ      
    ด าเนินการต่อไปในการเบิกจ่ายแล้วกค็ือเพ่ือที่จะสามารถแก้สเปคตรงนี้ค่ะ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานสภาเทศบาล นะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเรียนเชิญท่านรองฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



๒๒ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ  ในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากมีการก าหนดบีทียู โดยใช้ค าว่า ขนาดไม่ต่ ากว่า
    ซึ่งอันนี้จริงๆ แล้วการที่เราจะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศในทุกตัวที่มีการจัดซื้อ
    ผ่านระบบราชการ ผมอยากกราบเรียนว่าเครื่องปรับอากาศเราจ าเป็นจะต้อง
    จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ เราคงไม่สามารถจะไปก าหนดอะไร   
    ที่แตกต่างจากมาตรฐานครุภัณฑ์ได้นะครับ ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศที่มี
    ขนาดบีทียูที่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานครุภัณฑ์ ยกเว้นแต่บางขนาด    
    ที่ ไม่มีอยู่ ในมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ  ซึ่ ง อันนี้ผมอยากกราบเรียน        
    ท่านประธานสภาเทศบาลว่า ให้ท่านประธานสภาอาจจะสามารถถามมติของ
    สมาชิกสภาเทศบาลได้นะครับ เพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ด าเนินการจัดการ
    จัดซื้อจัดจ้างนะครับ แต่ว่าในมาตรฐานราคาในขนาดที่ก าหนดในSpecification 
    ตรงนี้นะครับ ท่านประธานสภาเทศบาลสามารถให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
    ผมไม่แน่ใจในระเบียบนะครับว่าจะสามารถให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแก้ไข
    ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้หรือไม่นะครับ ผมขอเรียนยืนยันว่าถ้าสิ่งใดก็ตาม 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีความไม่สบายใจในการก าหนดอะไรต่างๆ เรา
    สามารถแก้ไขได้ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ตามที่สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเขต 1 คุณสมชาย  สังข์วิเชียร ได้ยกประเด็นขึ้นมาผมว่าเป็น
    นิมิตรหมายที่ดีครับที่สมาชิกสภาเทศบาลแม้ว่าอยู่ทีมเดียวกันก็วันนี้ก็ 18 เดือน
    ถ้ามีอะไรสงสัยก็ขึ้นมาพูดอภิปรายแสดงความเห็นได้ครับ แล้วก็จะเห็นได้ว่า 
    เพ่ือนสมาชิกจะเห็นได้ว่าการเสนอบางครั้งไม่ได้เป็นการเสนอของฝ่าย    
    บริหาร แต่เป็นการเสนอโดยท างานโดยฝ่ายข้าราชการประจ าที่ท ากันมานาน 
    แล้วก็มีระเบียบมีอะไรกันอยู่ ซึ่งเราเห็นว่าไม่ถูกต้อง เราก็มีสิทธิ์ขึ้นมาชี้แจง
    หรือขอความเห็นได้ ผมว่านับเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของ      
    สท. สมชาย  สังข์วิเชียร ที่ได้พูดขึ้นมาครั้งนี้ แต่ผมว่าถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรง
    อันนี้เลื่อนไปได้หรือไม่ครับ ผมว่าเข้ามาอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าครับ
    ผมมีความเห็นเท่านั้นครับ สวัสดีครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ มีท่านใดจะชี้แจงอีกครับ ขอเชิญท่านสมชาย  สังข์วิเชียร ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 



๒๓ 
 

นายสมชาย  สังข์วิเชียร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมว่าญัตตินี้น่าจะเลื่อนไปครั้งหน้านะครับ เพ่ือไปแก้ไข เพ่ือให้ถูกต้อง 
    เพ่ือให้สมาชิกได้มีการโหวตนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาคร  ไอยศูรย์     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
ปลัดเทศบาล   สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมขอชี้แจงในเรื่องของการตั้ง
    งบประมาณครับ การตั้งงบประมาณก็หมายความว่าเราไม่ได้ยึดราคาเป็นตัวตั้ง 
    แต่เรายึดของที่เราจะใช้เป็นตัวตั้ง อย่างเช่น ถ้าเราจะซื้อรถยนต์สัก 1 คัน 
    เราต้องการกี่แรงม้า เราต้องการลูกสูบกี่กระบอก อะไรต่างๆ เหล่านี้ ขนาดนี้แล้ว
    หลังจากนั้นถ้าไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ก็ไปสืบในท้องตลาดนะครับ 
    ไปดูอย่างเช่น ที่เขาขายโตโยต้า ก็ไปดูว่าราคารถ 4 ล้อ 4 ประตูขนาดเท่านี้     
    เขาขายเท่าไหร่ ไปดูนิสสันเขาขายเท่าไหร่ ไปดูมาสด้าเขาขายเท่าไหร่     
    แล้วกม็าตั้งราคากลางที่มันสามารถซ้ือได้ อันนี้เขาเรียกว่าราคาในท้องตลาด
    นะครับ เพราะฉะนั้นการซื้อแอร์ก็เหมือนกันจะต้องดูขนาดของห้อง ว่าห้อง
    ขนาดเท่านี้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่สามารถให้แอร์มันเย็นได้จะใช้แอร์     
    กีบ่ีทียูนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องชัดเจนว่าเราต้องการซื้อขนาดกี่บีทียู
    หลังจากนั้นถ้าราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ก็ไปสืบราคาในท้องตลาด   
    แต่หมายความว่าขนาดของเครื่องเป็นตัวตั้งที่เราต้องการนะครับ ไม่ใช่เม็ดเงิน 
    ในกระเป๋าเป็นตัวตั้งที่เราจะซื้อนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ทางเจ้าของเรื่อง
    จะต้องชัดเจนในเรื่องบีทียูที่เราจะใช้นะครับ ว่าแอร์คอนดิชั่นที่เราจะใช้จริง  ๆ    
    กี่บีทียู เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ไขหรือคุยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลพร้อม
    หรือเปล่าว่าขนาดของคุณกี่ตารางเมตร แล้วก็ใช้แอร์ขนาดนี้ได้หรือไม่ อย่างไร
    นะครับ ขอแจ้งท่านประธานสภาเทศบาลเพ่ือทราบในกฎเกณฑ์กติกาครับ  
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ มีท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ  
  
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ      
รองนายกเทศมนตรีฯ  ในนามของฝ่ายบริหาร ผมยังยืนยันว่าให้ท่านประธานสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช เป็นผู้ตัดสินใจนะครับว่า ในกรณีนี้จะขอแก้นะครับขอแก้ญัตติ
    เป็น 36,000 บีทียูถ้วนๆ แล้วข้อต่อไปก็เป็น 18,000 บีทียูถ้วนๆ ตามท่ีท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลตั้งข้อสังเกตมานะครับ ขอกราบเรียนครับ  



๒๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ผมเรียนถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชว่า
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบหรือไม่ครับ ในการที่จะขอแก้บีทียูเพ่ือให้มาอยู่ใน ตามที่ท่านได้
    อภิปรายครับ ขอเชิญท่านสมชาย  สังข์วิเชียร ครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ล าดับที่ 14 ด้วยครับท่านประธานครับ อยากจะให้แก้เป็น  
สมาชิกสภาเทศบาล  60,000 บีทียูถ้วนๆ นะครับ ไม่ใช่ 62,000 นะครับ เพราะมันมียี่ห้อเดียว
    ที่ท าได้สูงกว่าเพ่ือนนะครับ ถ้าได้ 60,000 หลายๆ ยี่ห้อสามารถเข้ามา
    เสนอราคาได้ อันนี้ก็เราก็เป็น คือไม่ได้ร้านอ่ืนอยู่แล้วครับ คงเป็นร้านที่มี
    ล็อกสเปคไว้อยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องกังวล เพราะไม่ถึง 500,000 บาท 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ท่านสมชายครับ โอเคครับ ก็เป็นอันว่าทางฝ่ายบริหารขอแก้
ประธานสภาเทศบาล  จ านวนบีทียู ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไป  
     ท่านใดเห็นด้วยครับ โปรดยกมือครับ ท่านใดเห็นด้วยที่จะให้แก้ครับ 
    ขอเชิญครับ มีหรือไมค่รับ โปรดยกมือครับ 
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ขออนุญาตครับท่านประธาน คาดว่าน่าจะไปแก้รายการแล้วก็มา
สมาชิกสภาเทศบาล  ท าใหม่ผมว่าน่าจะดีกว่าครับ เราก็รอได้ครับ เก้าอ้ีเราก็ซื้อกันเยอะแล้ว 
    โซฟาก็มีเยอะแล้ว ผมว่าเรารอสักแป๊บ ช้าไปสักหน่อยแต่เอกสารถูกต้อง 
    24 มือกค็งไม่ติดขัดอะไรนะครับผมว่า นะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ดังนั้น ผมว่าถ้าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ ผมจะขอมติจากที่
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมนะครับ ถ้าง้ันผมขอมต ิเดี๋ยวครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตตินี้   
    ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้กรุณา
    อภิปรายเพ่ือให้รายการต่างๆ ที่เราจะได้ใช้จ่ายงบประมาณนั้น ได้มีความ
    เหมาะสม ถูกต้อง และให้เป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ในส่วนนี้หากมีการแก้ไขในค าผิดเป็น 36,000 บีทียู ในรายการที่ 12 และ
    แก้ไขค าผิดเป็น 18,000 บีทียู ในรายการที่ 13 และ 60,000 บีทียู    
    ในรายการที่ 14 นั้นก็จะเป็นไปตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย 
    เพ่ือจะให้ทางฝ่ายที่ด าเนินการนั้นได้ด าเนินการไปต่อในเรื่องของกระบวนการ
    จัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการชุดไมค์ประชุมที่จะต้องมีการ
    ด าเนินการซื้อ เนื่องจากว่าในขณะนี้ห้องประชุมที่เราใช้อยู่นั้น ในชั้น 2 และ
    ที่โรงพยาบาลเทศบาล เป็นตัวอย่างครับ เมื่อใช้แล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ 



๒๕ 
 

    โดยเมื่อในการที่จะรับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นที่มาของการ     
    ต้ังญัตติในครั้งนี้ ผมจึงขอกราบเรียนว่าฝ่ายบริหารขอเสนอให้มีการแก้ไข          
    ตัวเลขบีทียู เพ่ือที่จะให้ญัตตินี้สามารถด าเนินการได้ในทางราชการ และผม
    ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านโปรดช่วยกรุณาอภิปรายใน 
    ทุกญัตตินะครับ เพ่ือจะได้ช่วยกันดูในทุกรายการเลยว่ามีความเหมาะสม
    ถูกต้องหรือไม่ และขอให้ทางหัวหน้าหน่วยงานผู้ที่เป็นเจ้าของญัตติในการ
    ประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปขอให้ได้มาเข้าประชุมด้วย เพ่ือจะได้มีการ
    ชี้แจงในรายละเอียดให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้มีความเห็นชอบใน      
    รายละเอียดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นเรื่องที่มีความสมเหตุสมผลครับ 
    ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ครับ เดี๋ยวผมขอมติอีกครั้งนะครับ ขอให้ฝ่ายบริหารขอแก้ตัวเลข 
ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงครับ  
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วย ขอได้โปรดยกมือครับ  
     เป็นอันว่าทางสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยินยอมให้ฝ่ายบริหาร
    ได้แก้นะครับ       
     ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ครับ  
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ยังไม่ได้ถามครบทุกกระบวนความครับ มีแต่ว่าเห็นด้วยหรือไม่   
สมาชิกสภาเทศบาล  มันมีงดออกเสียง มีหลายอย่าง ขอให้ทางเลขานุการสภาเทศบาลช่วยถาม
    ให้ครบด้วยนะครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ก าลังจะถามครับท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ เมื่อสักครู่ ท่านใดที่งดออกเสียง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตแจ้งจ านวนของสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติที่เห็นด้วยในการแก้มติรวมทั้งสิ้น 16 คน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดไม่เห็นด้วย ขอได้
ประธานสภาเทศบาล  โปรดยกมือ  
     มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง ขอเชิญครับ  
 



๒๖ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  งดออกเสียง  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ผมงดออกเสียงนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ยกใหม่อีกครั้งครับ งดออกเสียง 5 เสียงครับ มีท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ , 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านสมชาย  สังข์วิเชียร , ท่านอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ , ท่าน สท.สุรักษ์  รัตนะพันธ์ 
    และท่านประธานสภาเทศบาล ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ก็เป็นอันว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้แก้ไขนะครับ มีสมาชิก   
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในประเด็นนี้อีกหรือไม่ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ขออนุญาตแก้ไขนิดนะครับ เมื่อครู่เห็นด้วย 17 เสียงนะครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล  รวมกระผมด้วย ขออนุญาตแก้ไข นะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอเชิญ ท่านร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การอภิปรายในญัตตินี้ท่านสมชาย  สังข์วิเชียร
    ก็มีความกังวลว่าล็อกสเปคเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อพรรคพวกหรือเปล่า      
    พูดกันตรงๆ นะครับ แต่เมื่อนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงว่ารายการอ่ืนๆ มันต้อง
    ไปต่อ เพราะเรามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ผมว่ามติในที่ประชุมที่จะให้แก้ไข
    บีทียู ตามที่ท่านสมชาย  สังข์วิเชียร ต้องการมันก็โอเคแล้วนะครับ เพราะว่า
    ญัตตินี้จะได้ผ่านสภาฯ แต่ถ้าหากว่ามันมีปัญหาตรงนี้แล้วไม่ได้ผ่านสภาฯ 
    มันต้องช้าไปอีกนะครับ ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ เพ่ือให้รายการอ่ืน
    มันเดินไปได้ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีนะครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมในญัตติที่เสนอโดยนายกเทศมนตรีฯ
    เมือ่ครู่นะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบให้โอน
    เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 838,325 บาท โปรดได้ยกมือครับ 
 



๒๗ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 17 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 5 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 1. นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
 2. นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาล จากเขตเลือกตั้งที่ 3  

3. นายสมชาย  สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล จากเขตเลือกตั้งที่ 1   
 4. นายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ สมาชิกสภาเทศบาล จากเขตเลือกตั้งที่ 2  

อีกท่านหนึ่งเมื่อครูเป็นใครนะครับ ไม่มีนะครับ ไม่ทราบว่าท่านสุรักษ์  
รัตนะพันธ์ เห็นด้วยหรือไม่ครับ  

  เมื่อครู่ขอโทษครับ ผมลืมนับตัวเอง 1 เสียง รวมเห็นชอบ 18 เสียง   
นะครับ รวมแล้ววันนี้ 22 เสียง ขออภัยครับ  

  เห็นชอบ 18 เสียง นะครับ งดออกเสียง 4 เสียง นะครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566          
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 838,325 บาท 
    (แปดแสนสามหม่ืนแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

     ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง      
    เป็นเงิน 7,985,000.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง 
    เป็นเงิน 7,985,000.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)       
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 
    7,985,000.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)นี้ กระผม
    ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ญัตติ 
                                                                                  ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

                     ถ.ราชด าเนิน  ต.คลงั   อ.เมือง 
                   จ.นครศรีธรรมราช  80000 

   16  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
       ส านักช่าง  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ าท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 2 
แยก 4 ฝั่งทิศใต้ จากถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนล าเหมือง จ านวน  7,985,000 บาท ขณะนี้  
มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 7,985,000 บาท ขอโอนลด 7,985,000 บาท 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น 7,985,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ าท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก             
ซอยศรีธรรมโศก 6 จ านวน 7,985,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ าท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก 
ซอยศรีธรรมโศก 6 ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 6.60 – 8.10 เมตร ยาว 510.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,800.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ าท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร     
ยาว 525.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 196 ล าดับที่ 121 



๓๐ 
 

  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 7,985,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืน
ห้าพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่เขต 2 บริเวณถนนล าเหมือง อนุบาลลูกรัก มีจ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ าท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 2 
แยก 4 ฝั่งทิศใต้ จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตกถึงถนนล าเหมือง จ านวน 7,985,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ าท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 4 
จากถนนล าเหมืองไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง จ านวน 6,970,000 บาท 

จากการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่จริงในช่วงน้ าท่วมที่ผ่านมาปรากฏว่าบริเวณที่เป็นจุดรวมน้ าและ   
ท่วมขังทุกครั้งที่มีฝนตก คือบริเวณซอยศรีธรรมโศก 6 ต่อเนื่องถึงถนนล าเหมือง ประกอบกับสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างถนน ค .ส.ล.และท่อระบายน้ า           
ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 4 มาก่อสร้างที่ซอยศรีธรรมโศก 6 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  



๓๑ 
 

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น  
    รายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 7,985,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่น
    ห้าพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 7,985,000 บาท (เจ็ดล้าน
    เก้าแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 

      ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ    
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่             
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 190,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืน
    ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 เพ่ือตั้ งจ่ายรายการใหม่             
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 190,500.- บาท (หนึ่ งแสน         
    เก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร     
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
    ขอเชิญ ครับ 



๓๒ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
    ญัตติที่ 6.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
    พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน     
    190,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาต      
    มอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
  
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
              

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

        16  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566          
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค  

ประเภทค่าไฟฟ้า  



๓๓ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์เมือง อุทยานการเรียนรู้ ติดตั้งกล้องวงจรปิดและท่ีติดตั้ง       
เสียงตามสาย ตั้งไว้จ านวน 1,800,000 บาท  

  ขอโอนลด  จ านวน 190,500 บาท  
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  190,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ         
  งบลงทุน   

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 4 รายการ 
1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล 

ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ของส านักงบประมาณ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 397  
ล าดับที่ 32 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

2. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 397 ล าดับที่ 31 ประกาศ ณ วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว 
สามารถต่ออุปกรณ์เครื่องฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 27,900 บาท (จัดซื้อ      
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของส านักงบประมาณ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 399 ล าดับที่ 36 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI LUMENS จ านวน 1 เครื่อง          
เครื่องละ 49,900 บาท(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของส านักงบประมาณ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 543 ล าดับที่ 375 ประกาศ ณ วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2565 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4 รายการ 
1. ชุดไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 4 ตัว ชุดละ 13,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏใน             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 399 ล าดับที่ 37  ประกาศ ณ วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 

2. ตู้ล าโพง ขนาด 12 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จ านวน 2 ตัว ตัวละ 5,500 บาท  เป็นเงิน 11,000 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 400 ล าดับที่ 
38 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 



๓๔ 
 

3. เครื่องปรับแต่งเสียง (เพาเวอร์มิค) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 30,300 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 400 ล าดับที่ 39 ประกาศ ณ วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2565 

4. ชุดล าโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว จ านวน 2 ชุด ชุดละ 9,700บาท เป็นเงิน 19,400 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 400 ล าดับที่ 
40 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น 190,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  

โอนลดเนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด ประกอบกับครุภัณฑ์โฆษณา
เผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุช ารุด มิอาจซ่อมแซมได้ จึงจ าเป็นต้องสรรหาทดแทนเพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช และอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27           
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช นะครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่าย
    รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 190,500 บาท     
    (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 



๓๕ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
    เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน     
    190,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
      
     ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ     
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่              
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เป็นเงิน  597,800.-  บาท (ห้าแสนเก้าหม่ืน
    เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และ       
    งบประมาณ เป็นเงิน 597,800.-  บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
 
 
 



๓๖ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.๔ 
    ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 
    597,800.-  บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผม      
    ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร     
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
              

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

       16  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   

  โอนลด 
  แผนงานงบกลาง 
  งานงบกลาง 
  งบกลาง 
  เงินส ารองจ่าย  



๓๗ 
 

เพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควันและโรคติดต่อ ฯลฯ  ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 18,150,000 บาท  
  ขอโอนลด  จ านวน 597,800 บาท  
 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  597,800  บาท (ห้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ         
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 รายการ 
1. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร      

แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ (กล้องจดจ าแผ่นป้ายทะเบียนของ
ยานพาหนะ) จ านวน 6 ตัว และค่าลิขสิทธิ์จ านวน 6 ลิขสิทธิ์ พร้อมค่าติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ (กล้องจดจ าแผ่นป้ายทะเบียนของยานพาหนะ) เป็นเงิน 500,000 บาท ดังนี้ 

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอ่ืนๆ (กล้องจดจ าแผ่นป้ายทะเบียนของยานพาหนะ)  
จ านวน 6 ตัว ตัวละ 55,000 บาท เป็นเงิน 330,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- ค่าลิขสิทธิ์ จ านวน 6 ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท  (จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด)  

- ค่าติดตั้งระบบ โปรแกรมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ (กล้องจดจ าแผ่นป้าย
ทะเบียนของยานพาหนะ) เป็นเงิน 80,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  

รวมเป็นเงิน 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)               
ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 119 ล าดับที่ 13 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบซิมใส่การ์ด รองรับ 4G ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน 
จ านวน 4 ตัว ตัวละ 5,700 บาท  เป็นเงิน 22,800 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที ่1 หน้าที่ 403 ล าดับที่ 47 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
 

3. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จ านวน 3 ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ละ 
25,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 572 ล าดับที่ 453 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

 



๓๘ 
 

 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน  597,800 บาท (ห้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) 

(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  
โอนลดเนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด เพ่ือน างบประมาณมาใช้ส าหรับ 

โครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart city ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27      
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน      
หรือโอนเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาว ินทร ์  ณ พัทล ุง  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
    ในญัตตินี้ผมขอเสริมรายละเอียดเพ่ือน าเรียนต่อสภาเทศบาลนคร          
    นครศรีธรรมราชครับว่ากล้องจ านวน 6 ตัว พร้อมระบบวิเคราะห์นั้น    
    เป็นกล้องที่ติดตั้งเพ่ือจดจ าแผ่นป้ายทะเบียนของยานพาหะซึ่งเราจะได้      
    ท างานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ กล้องนี้จะติดตั้งในถนนสายหลักที่เข้า 
    ในเมือง และออกจากในเมือง โดยจุดติดตั้งนั้นจะได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่
    ต ารวจเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นในเมืองและรถนั้นวิ่งออกไปจากตัวเมือง กล้องนี้
    จะบันทึกป้ายทะเบียนเอาไว้นะครับ ไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่    



๓๙ 
 

    กล้องก็สามารถจะจับป้ายทะเบียน แล้วก็ใส่เข้าไปในข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าให้
    เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถมาตรวจสอบได้ว่า วัน เวลาใดที่รถต้องสงสัยนั้น   
    วิ่งออกจากในเมือง หรือเข้าในเมือง จึงขอกราบเรียนกับสภาเทศบาลแห่งนี้      
    ไว้เพ่ิมเติม ครับ ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดที่จะอภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนคร    
    นครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่าย
    รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 597,800.-  บาท (ห้าแสน 
    เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่าย
    รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 597,800.-  บาท 
    (ห้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 



๔๐ 
 

     ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ 
    เป็นเงิน 142,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๕ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองการเจ้าหน้าที ่เป็นเงิน 142,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.๕ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่    
    เป็นเงิน 142,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังจะขอกราบเรียน
    ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ

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

          17  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,300,000.- บาท คงเหลือ 168,211.64 บาท              

ขอโอนลด จ านวน 52,000.- บาท 
 



๔๑ 
 

หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 160,000.- บาท คงเหลือ 160,000.- บาท            

ขอโอนลด จ านวน 10,000.- บาท 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 14,000,000.- บาท คงเหลือ 5,474,360.- บาท          

ขอโอนลด จ านวน 30,000.- บาท 

งานบริหารงานคลัง   
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน จ านวน 5,287,200.- บาท คงเหลือ 2,871,400.- บาท ขอโอน

ลด จ านวน 50,000.- บาท 
 รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 142,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน)   

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ จ านวน 20,800.- บาท  
1. โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้าง x ยาว x สูง) 150 x 80 x 75 ซม. จ านวน 2 ตัว 

ตัวละ 6,900.- บาท จ านวน 13,800.- บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
2. เก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 65 x 70 x 107 ซม.จ านวน 2 ตัว ตัวละ                

3,500.- บาท จ านวน 7,000.- บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  

 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 รายการ จ านวน 121,200.- บาท
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท จ านวน 88,000.- บาท (ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ) 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,600.- บาท จ านวน 10,400.- บาท (ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,700.- บาท  
จ านวน 22,800.- บาท (ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ) (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) 

 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 142,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพัน           
บาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

 เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่  



๔๒ 
 

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

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 

        
              ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 

                                                        (นายกณพ   เกตุชาติ) 
             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขออภิปราย    
    ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 142,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น
    สองพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 



๔๓ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 142,000.- บาท 
    (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญจากลูกหนี้
    ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นหนี้สูญ จ านวน 2 ราย (ส านักคลัง) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญจาก
ประธานสภาเทศบาล  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นหนี้สูญ จ านวน 2 ราย (ส านักคลัง) ขอเชิญ
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.6
    ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญจากลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
    เป็นหนี้สูญ จ านวน 2 ราย (ส านักคลัง) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้    
    ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

             7  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญจากลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นหนี้สูญ จ านวน 2 ราย 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญจากลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งเป็น
ลูกหนี้ค้างช าระเกินกว่า 10 ปี และขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

1. นายวรเชษฐ์  จันทพันธ์ ค้างช าระค่าภาษีปี  2540  จ านวนเงิน 39,600.- บาท 
2. นางวรรณดี  คงดี  ค้างช าระค่าภาษีปี 2546–2547 จ านวนเงิน 79,200.- บาท 
ฝ่ายพัฒนารายได้ ส านักคลัง ได้ติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระหนี้เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  

แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้ทั้ง 2 ราย กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียก
ช าระหนี้ และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่แน่นอน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ส านักคลังจึงขออนุมัติจ าหน่ายลูกหนี้ 
ทั้ง 2 ราย เป็นหนี้สูญ โดยผู้บริหารท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นชอบตามบันทึกข้อความที่ นศ 52003/4817             
ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2565 เรื่อง  ขอความเห็นชอบจ าหน่ายลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นหนี้สูญ 
จ านวน 2 ราย  

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 97 ความว่า “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างช าระ  
เกินกว่าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

(1) เร่งรัดติดตามให้มีการช าระหนี้แล้วแต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็น
บุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกช าระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระท าได้ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๔๕ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    จ าหน่ายหนี้สูญจากลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นหนี้สูญ จ านวน 2 ราย 
    (ส านักคลัง) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญจากลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นหนี้สูญ จ านวน 
    2 ราย (ส านักคลัง) 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

     ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม     
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา 
    ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ าทวดทอง       
    ซอยทวดทอง 3  ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
    นครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 5,464,200.- บาท (ห้าล้านสี่แสน
    หกหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ส านักการประปา 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา 
    ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ าทวดทอง    
    ซอยทวดทอง 3  ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด     
    นครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 5,464,200.- บาท (ห้าล้านสี่แสน   
    หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ส านักการประปา ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.7
    ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อม
    อุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ าทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ต าบลโพธิ์เสด็จ 
    อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 
    5,464,200.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)นี้ กระผมขอ
    อนุญาตมอบหมายให้ท่านอนุสรณ์  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 
 



๔๗ 
 

ญัตติ 
 

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

           17   พฤศจิกายน  2565 
 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบโครงการก่อสร้าง 
        โรงผลิตน้ าประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ าทวดทอง ซอยทวดทอง 3  
        ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ โรงกรองน้ าทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง จ านวน 5,464,200.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  

  เนื่องจาก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 2 ชุด โรงกรองน้ าทวดทอง       
ซอยทวดทอง 3 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง       
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล) โดยราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จ านวน 27,321,000.- บาท 
(ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) แต่ได้รับจัดสรรเพียงจ านวน 21,856,800.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)     

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้บริการ อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและ
สามารถผลิตน้ าประปาได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ส านักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติ  ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 2 ชุด  
ณ โรงกรองน้ าทวดทอง จ านวน 5,464,200.- บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้า 347 ล าดับที่ 4 เนื่องจากส านักการ
ประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เมื่อกันยอดเงินสะสม 
ตามระเบียบฯ แล้วเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  จ านวน 
69,379,167.10 บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)   



๔๘ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้    
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือกิจการที ่จัดท าเพื ่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส ่ง เง ินสมทบกองทุนส่ง เสร ิมกิจการขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั ้น เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป   

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                  ขอแสดงความนับถือ 

        
              ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 

                                                        (นายกณพ   เกตุชาติ) 
             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช    
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
      
  



๔๙ 
 

     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือสมทบโครงการก่อสร้าง    
    โรงผลิตน้ าประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ า
    ทวดทอง ซอยทวดทอง 3  ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 5,464,200.- บาท  (ห้าล้าน   
    สี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ส านักการประปา ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบโครงการ
    ก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ   
    โรงกรองน้ าทวดทอง ซอยทวดทอง 3  ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 5,464,200.- บาท        
    (ห้าล้านสี่แสนหกหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ส านักการประปา 
 



๕๐ 
 

     ญัตติที่  6.8 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบขอแก้ไข       
    ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
    เมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 (ส านักช่าง) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบขอแก้ไขข้อ
ประธานสภาเทศบาล  ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
    นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 (ส านักช่าง) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ญัตติที่ 6.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้    
    ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช 
    พ.ศ. 2562 (ส านักช่าง) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
   
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
             ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

   16  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง 
        นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



๕๑ 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 

  ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ใหม่)  เนื่องจากโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เดิม) มีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล
ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ิมขึ้น ท าให้สถานที่ที่ตั้งเดิมคับแคบไม่เพียงพอที่จะให้บริการ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหางานบริการและความไม่เพียงพอของจ านวนผู้ป่วยที่ต้องการ 
รับการรักษาพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยนายกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช มีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  บริเวณสวนสมเด็จ    
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยจะด าเนินการก่อสร้างในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)  
บริเวณพ้ืนที่โล่งข้างหอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)  
ซึ่งมีอาคารสิ่งก่อสร้างเดิมอยู่ได้แก่พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช อาคารกองสวัสดิการ และหอประชุมเมือง
เป็นโดยใช้เนื้อที่ประมาณ 165 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายญัตตินี้)  

ต่อมาปรากฏว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออก
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136  
ตอนที่ 121 ก ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลปากพูน  ต าบลท่าซัก  
ต าบลนาเคียน  ต าบลท่าวัง  ต าบลปากนคร  ต าบลโพธิ์เสด็จ  ต าบลคลัง  ต าบลในเมือง  ต าบลมะม่วงสองต้น  
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และต าบลนาสาร ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายญัตตินี้) 

เมื่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 37 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในเขตที่ใช้บังคับ    ผังเมือง
รวมแล้ว  ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใด ๆ  ซึ่งขัดกับ
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น”เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84  ต าบลนาเคียน  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 165 ไร่  2  งาน  
53  ตารางวา  เพ่ือด าเนินการโครงการฯ ดังกล่าว  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  ของกฎกระทรวง
ให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง กับ
นันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้นมิได้หมายความรวมถึงกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์โดยทั่วไป เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น เพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือด าเนินการ
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ใหม่) จึงไม่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน         
เพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด  
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการดังกล่าวจึงไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไป
จากที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง จึงเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน          
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 ดังกล่าวข้างต้น 



๕๒ 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ตามมาตรา 35 
บัญญัติว่า “การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา กรณีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขให้น าความในมาตรา 27 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้มีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผย        
ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ และที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ  โดยให้ลงวันที่ที่ปิดประกาศไว้ในประกาศนั้นด้วย      
และในประกาศนั้นให้มีค าเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา     
ที่ระบุในประกาศให้น าความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับกับการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามวรรค
สองด้วยโดยอนุโลม” และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการการแก้ไขผังเมืองรวม        
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กรณีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ จัดท าประเด็นการขอแก้ไขผังเมืองรวมเพ่ือขอความเห็นชอบ  
ต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเป็นขั้นตอนแรก และด าเนินการขั้นตอนอ่ืนๆ ตามล าดับ จนไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย      
คือการออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

  จึงขอความเห็นชอบขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ   
ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 ในเรื่องข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินข้อ 5 ที่ดินประเภท        
ที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข 5.1 สวนสมเด็จ    
พระศรีนครินทร์ 84 (บางส่วน) จ านวน 165 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา เพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับการ
ด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ใหม)่ ทั้งนีเ้มื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ เทศบาล
นครนครศรีธรรมราชจะได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนในการขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน           
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 ต่อไป 

  ขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 



๕๓ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ     
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบแก้ไข
    ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
    เมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 (ส านักช่าง) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 21 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
    เมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 (ส านักช่าง) 
 
 
 
 
  



๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ    
     ขอเชิญท่านสุรักษ์ รัตนะพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ 
      
นายสุรักษ์   รัตนะพันธ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ
    ข้าพเจ้านายสุรักษ์  รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
    จากเขตเลือกตั้งที่ 1 ขอหารือในที่ประชุมสภาเทศบาล ผ่านไปยังท่าน    
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เนื่องจากปัจจุบันนี้บ้านเราจะเข้าสู่  
    ฤดูฝนแล้ว กระผมได้แลเห็นถึงที่ลุ่มต่ าน้ าท่วมขังหลาย ๆ พ้ืนที่ในเขตท่ี 1 
    เนื่องจากมีชาวบ้านในพ้ืนที่ซอยโพธิ์ยายรสตะวันออกได้ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง
    อยู่เป็นประจ า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่มีคูระบายน้ าลงที่สาธารณะเดิม มีที่ลุ่ม
    ของเอกชนอยู่คอยรองน้ าจากชุมชน ปัจจุบันได้มีบ้านจัดสรรได้ด าเนินการ
    ถมดินเพ่ือก่อสร้างสูงกว่าชุมชนเดิม จากการลงพ้ืนที่ทราบว่ามีที่ดินของ 
    ทางราชการและเอกชนกั้นขวางอยู่ ขอให้ผู้บริหารช่วยด าเนินการแก้ไขให้กับ
    ชาวบ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณท่านสุรักษ์  รัตนะพันธ์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ     
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณท่าน     
    สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นอย่างสูงครับ ที่ได้กรุณาน าเรื่องนี้
    มาเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้สภาเทศบาลนั้นเป็นสถานที่ที่จะได้
    ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร และเป็นสถานที่ที่จะใช้ในการปรึกษาหารือ
    ในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองต่อไป ในซอยโพธิ์ยายรสตะวันออกนั้น 
    ในขณะนี้ได้มีการแก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
    ทางด้านภูมิประเทศ ซึ่งเป็นไปตามกาลเวลาที่เมืองได้มีการขยายขึ้น เมื่อมี
    เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิประเทศนั้น ก็จ าเป็นจะต้องมีการแก้ไข 
    โดยใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรม เพ่ือจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
    ในความคืบหน้านั้น ทางรองนายกเทศมนตรีฯ และทางผู้อ านวยการส านักช่าง     



๕๕ 
 

     ได้ลงไปติดตามแก้ไขปัญหาเป็นการเบื้องต้นแล้ว และอยู่ในขั้นตอนที่จะ
    ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือจะออกแบบแก้ไขปัญหาให้เป็นการถาวร
    ต่อไป ขอขอบคุณครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดจะอภิปรายครับ ขอเชิญ
    ท่านกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาลจากเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
 
นายกฤษดา  เสมอภพ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผ่านไปยัง
    ฝ่ายบริหารที่เคารพ กระผมนายกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่2 ต้องการให้ฝ่ายบริหารติดตามเรื่อง                     
    ป้ายซอยมิตรสัมพันธ์ มีการแจ้งผ่านทางแอปประมาณ 10 เดือน ก่อนเดิม
    เป็นป้ายนวัตกรรม ณ วันนี้ถอดออกไปก็เป็นเวลานานแล้ว ต้องการ สอบถามว่ า  
    จะน าป้ายธรรมดาไปติดตั้งชั่วคราวก่อนจะด าเนินการได้เมื่อไหร่ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านกฤษดา  เสมอภพ ครับ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีฯ ครับ  
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ     
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องนี้ขอมอบท่าน           
    รองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร เป็นผู้ตอบท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ  
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
    ในประเด็นดังกล่าวนะครับ ผมอยากกราบเรียนว่าป้ายที่เสียหายไม่ว่าจะ
    ด้วยเหตุอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรต่างๆ คือป้ายประติมากรรมจ านวนทั้งหมด 
    8 ป้ายที่เสียหายวันนี้ ผมขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าเบื้องต้นทางส านักช่าง
    ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่าราคาซ่อมต่อป้ายค่อนข้างจะสูงและ
    ทางพัสดุแจ้งกลับมาว่าไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมนะครับ ในเบื้องต้นผมได้สั่งการ
    กับทางส านักช่างไปแล้วว่าให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วน ก็คือเราจะใช้ป้าย     
    ในลักษณะที่เราท าตามซอยเล็กๆ เป็นป้ายเหล็กติดสติ๊กเกอร์ด าเนินการ    
    ให้ก่อนนะครับ คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เกินสัปดาห์หน้า     
    นะครับ ส่วนในขั้นตอนของการจัดจ้าง 8 ป้ายซึ่งผมสามารถกราบเรียนได้



๕๖ 
 

    ตรงนี้ว่าทางผู้รับจ้างซึ่งเราท าหนังสือสอบถามไปหลายเจ้าประเมินราคามา
    หมื่นกว่าบาทโดยเฉลี่ยในแต่ละเจ้านะครับ ซึ่งทางพัสดุของเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชได้ติงว่าราคาค่อนข้างสูงไป เนื่องจากว่าตอนที่เราจัดซื้อจัดจ้าง
    ท าใหม่อยู่ในราคาประมาณ 20,000 กว่าบาท ก็จะต้องมีการประชุม    
    กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขออภัยที่ล่าช้าเนื่องจากว่า     
    การจัดซื้อจัดจ้างการท างานทุกอย่างก็ต้องอิงระเบียบของทางราชการ แต่ว่า
    ก็ขอยืนยันครับว่าได้สั่งการไปเรียบร้อยนะครับ คงจะเรียบร้อยเป็นป้าย
    ชั่วคราวซึ่งอาจจะไม่สวยงามเท่าเดิมแต่ก็มีความชัดเจนนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านรองฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ครับ มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดท่ีจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
     ขอเชิญท่านธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ 2 
 
นายธวัช  ศรีสมานุวัตร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และฝ่ายบริหารทุกท่านครับ 
    กระผมนายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 2 มีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช  
     เรื่องที่ 1 ชาวบ้านได้ฝากชื่นชมโครงการขุดลอกคูคลองท่อบล็อก
    ล าเหมืองจากประตูลอดถึงมุมป้อม ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแล
    โดยตรง โดยรองวงศ์วชิร  โอวรารินท์ พ่ีน้องประชาชนปลื้มปิติมากที่ได้ช่วย
    ป้องกันและน้ าท่วมขังพ้ืนที่ราบได้ดีในชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชนปิยะสุข 
    ชุมชนจ าปาขอม ชุมชนกรแก้ว ชุมชนมุมป้อมและชุมชนป้อมเพชร       
    เสียงสะท้อนจากชาวบ้านฝากให้ตั้งแผนการพัฒนา การดูแลอย่างสม่ าเสมอ
    อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนและป้องกัน
    น้ าท่วมและช่วยระบายน้ าสู่คลองหน้าเมืองอย่างสะดวก  
     เรื่องท่ี 2 ไฟถนนตรอกซอกซอย ชื่นชมการแก้ไขซ่อมแซมผ่านแอป
    เทศบาล Nakhon City รวดเร็วสะดวกทันใจ ชาวบ้านฝากสะท้อนปัญหาใน
    ถนนพัฒนาการคูขวางทั้งสองฝั่งเกี่ยวกับโคมไฟหลอด LED ที่ผมลงไปส ารวจใน   
    พ้ืนที่ดับอยู่ประมาณ 30 กว่าดวง จากแยกสามแยกโฮมโปรถึงแยกเพนียด 
     เรื่องที่ 3 ศาลหลักเมือง สถานที่กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสียงสะท้อน
    จากชาวบ้านจากการขยายเวลาเปิดปิด การบริการดีมาก จ านวนนักท่องเที่ยว    
    เพ่ิมวันละ 500 - 600 ท่าน ได้ชื่นชมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมา



๕๗ 
 

    เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการก็ดีมาก ผู้มากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและ
    ชาวบ้านในชุมชนสะท้อนให้ช่วยแก้ปัญหาลานจอดรถ หลังศาลหลักเมือง    
    ตีเส้นจราจรให้เป็นระเบียบ ลดการเกิดอุบัติเหตุ    
     สุดท้ายนี้  กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช  ที่ให้โอกาสกระผมสะท้อนปัญหา รับฟังความคิดเห็น     
    พูดที่เป็นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนในสภาเทศบาลแห่งนี้ ขอบคุณมากครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านธวัช  ศรีสมานุวัตร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
  
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณา    
    อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการตรวจสอบการท างานและ     
    ในส่วนของการปรึกษาหารือเพ่ือการพัฒนา และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง   
    คือท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 คือ ท่านสมชาย สังข์วิเชียร ที่ได้กรุณา
    อภิปรายในรายละเอียดเพ่ือการตรวจสอบการท างานให้ มีความรอบคอบ
    และสมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ผมมีความ
    ยินดีที่จะกราบเรียนว่าในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปนั้น เชิญท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลได้กรุณาตรวจสอบในทุกรายการนะครับ เพ่ือเราจะได้
    ช่วยกันดูแลการท างานทุกอย่างให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
     เรื่องที่ 2 ขอเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของโรงพยาบาลจะสร้างขึ้นนั้น 
    วันนี้เราได้รับมติจากสภาเทศบาลแล้วให้มีการด าเนินการต่อในการเปลี่ยน 
    สีผังเมืองจากสีเขียวอ่อนเป็นสีน้ าเงินก็จะสามารถจัดสร้างได้ โดยพ้ืนที่ที่ได้
    แสดงในเอกสารประกอบในสภาเทศบาลแห่งนี้นั้นจะสอดคล้องกับความเห็น
    ทางวิชาการของชมรมสถาปนิกจังหวัดนครศรีธรรมราชและชมรมสหมิตร
    ทักษิณในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า Active Zone ในสวนสาธารณทุ่งท่าลาด 
    โดยโรงพยาบาลที่มีโครงการจะสร้างในพ้ืนที่สีน้ าเงินนี้จะมีขนาด 60 เตียง 
    และจะให้บริการพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลรวมถึงต าบลนาเคียนและ        
    นาทรายด้วยเพราะว่าอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงและให้ความสะดวกกับพ่ีน้อง
    ประชาชน  
     เรื่องที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้าย ผมขอมอบท่านปลัดเทศบาลได้    
    ด าเนินการประชุมในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการครับว่าในการประชุมสภา
    เทศบาลนั้น ขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกท่านทั้งที่เกี่ยวข้องในญัตติโดยตรง
    และไม่เกี่ยวข้องได้เข้าประชุม เพ่ือให้การด าเนินงานของสภาเทศบาลนั้น   
    ได้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่เกี่ยวข้องกับญัตตินั้นจะได้มา



๕๘ 
 

    ตอบข้อสงสัย ข้อข้องใจ และข้ออภิปรายของท่านสมาชิกสภาเทศบาล    
    และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในญัตตินั้น เพ่ือเข้ามาตอบในประเด็นวาระ   
    เรื่องอ่ืนๆ ที่ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต้องการจะ     
    ปรึกษาหารือและสอบถามรายละเอียดต่อไป ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล 
    สมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมกันประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ 
    ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะ
    น าเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

 
เลิกประชุมเวลา 13.15 น. 

 


