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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันอังคารที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 

************************ 

ผู้มาประชุม  

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

 
ผู้ลาประชุม 
  - ไม่มี 

 
ผู้ขาดประชุม 
  - ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

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

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลดัเทศบาล 
2. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล  
3. นางจงดี  โปณะทอง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักคลัง 
4. นางจิตรา    มะโนสงค์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักช่าง 
5. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางสาวศิริวรรณ วุฒิบูรณ์  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักการประปา 
7. นางระวิวรรณ แก่นคง  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
8. นางอารีรัตน์  ไอยศูรย์  รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 
9. นางอรนงค์    ชูล าภ ู ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นายแพทย์ธามน   เต็มสงสัย นายแพทยช์ านาญการ รก.ผอ.กองการแพทย์ 
13. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
14. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยส่วนการโยธา  
15. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นายสมคิด  รักสนิท  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรช านาญการ 
18. นางนันท์นภัส ชัยพัฒน์วงศกร หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
19. นางเดือนเพ็ญ รีบุตร  หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ 
20. นางสาวอังสนา พงษ์เกษมพรกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการฯ 
21. นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์  หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ 
22. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
23. นางสาวขวัญตา แสงราวี  นักจัดรายการวิทยุ 
24. นางสุนิศา  ศรีชัย  จ้างเหมาธุรการ 
25. นางสาวสุพรรณี คาดปรปักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
26. นางขนิษฐา  จันทวาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
27. นางสาวกรกมล ขยันการ  จ้างเหมาธุรการ 
28. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี จ้างเหมาธุรการ 
29. นางสาวสุฐิตา   จันทรศรี จ้างเหมาธุรการ 
30. นายคงภัค  ดาวมณี  จา้งเหมาธุรการ 
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31. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
32. นายอดิศร  เปรี้ยวหวาน จ้างเหมาท่องเที่ยว 
33. นางสาวชนาวีร ์ คงแก้ว  จ้างเหมาท่องเที่ยว 
34. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ จ้างเหมาท่องเที่ยว 
35. นางศิริวรรณ  จันทวาศ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
36. นายศราวุฒิ  จ้วงเฮ้า  จ้างเหมาท่องเที่ยว 
37. นางศรีไพร  อมรการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางสาวจันทร์จิรา บุญถนอม จ้างเหมาบริการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จ านวน 24 คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จ านวน 24 คน 
  ลากิจจ านวน ………-……….. คน 
  ลาป่วย ………………-……….. คน 
  มาสาย ………………-……….. คน 
    กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณา
    จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
    ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่งประธานเพ่ือ     
    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
      
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล ท่ านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธ รรมราช ท่ าน เลขานุ การ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 
และจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 

  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ
 สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
 สภาเทศบาล ครับ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

............................... 
 
  ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้งว่า มีความจ าเป็นขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป        
มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์     
เพ่ือจัดท าระบบคิวในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (กองการแพทย์) และ
เรื่องอ่ืนๆ นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 
กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

  ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

          สนั่น  สนธิเมือง 
      (นายสนั่น  สนธิเมือง) 
            รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 เรื่องท่ี 2 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) ใหม่ 
  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญ นางวาสนา  รัจรัญ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ประธานสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล เป็นผู้แนะน าครับ 
 

นางวาสนา  รัจรัญ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านนายกเทศมนตร ี
รก. ปลัดเทศบาล   นครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ท่านเลขานุการนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน
    ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวาสนา  รัจรัญ รองปลัดเทศบาล 
    รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ขอแนะน าตัวหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) 
    มายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
     นายวัชรินทร์ จงจิตร ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล โอน (ย้าย) มาจาก
    เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญ แนะน าตัวค่ะ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวัชรินทร์  จงจิตร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองปลัดเทศบาล 
    รักษาการแทน ปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้า
    ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวัชรินทร์ จงจิตร 
    ด ารงต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครศรีธรรมราช โอน (ย้าย) มาจากเทศบาล    
    ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
    2565 กระผมยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติงาน ณ เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชแห่งนี้ และแสดงความตั้งใจว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์     
    โปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือก่อประโยชน์สูงสุดแก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    ต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถและยินดีน้อมรับค าติชม  
    ค าชี้แนะ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ขอบคุณครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 



๖ 
 

นางวาสนา  รัจรัญ   ต่อไป ขอแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) มายังเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  

  นางระวิวรรณ  แก่นคง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา       
ส านักการศึกษา โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลต าบลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ     
ขอเชิญแนะน าตัว ค่ะ 

 

นางระวิวรรณ  แก่นคง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านนายก         
ผอ.ส านักการศึกษา  เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ
    สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางระวิวรรณ  
    แก่นคง  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราชแห่งนี้ นับวันเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ 2 เต็มพอดี     
    ส าหรับการตั้งใจ ดิฉันน าเรียนว่าจะไม่เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน แต่ดิฉัน
    จะหาน้ า หาปุ๋ยที่เป็นพันธุ์ที่ดีเพื่อที่จะเติมเต็มแล้วก็ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์
    ของคณะผู้บริหาร ท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือบ้านเมือง
    ของเราต่อไป ขอบคุณค่ะ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางวาสนา  รัจรัญ   ต่อไป ขอแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) มายังเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     นางสาวอังสนา  พงษ์เกษมพรกุล ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
    โครงการ ส านักการศึกษา โอน (ย้าย)  มาจากเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัด        
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญแนะน าตัว ค่ะ 
 

นางสาวอังสนา  พงษ์เกษมพรกุล  เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  นครนครศรีธรรมราช ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีหัวหน้าส่วน 
    ราชการทุกท่าน ดิฉันนางสาวอังสนา พงษ์เกษมพรกุล ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย  
    แผนงานและโครงการฯ ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช         
    โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลเมืองปากพนัง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รู้สึกยินดีและ
    เป็นเกียรติที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และขอสัญญาว่า        
    จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการอย่างเต็มความสามารถและศักยภาพค่ะ 
    ขอบคุณค่ะ 
  
 



๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวาสนา  รัจรัญ   ต่อไป ขอแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) มายังเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     นางเดือนเพ็ญ  รีบุตร ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการ
    พาณิชย์ ส านักคลัง โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ จังหวัด        
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญแนะน าตัว ค่ะ 
 
นางเดือนเพ็ญ  รีบุตร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภา
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ เทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน    
     ดิฉันนางเดือนเพ็ญ รีบุตร ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการ
    พาณิชย์ สังกัด ส านักคลัง โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จะตั้งใจท างานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
    อย่างเต็มความสามารถและจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลต่อไปค่ะ 
    ขอบคุณค่ะ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวาสนา  รัจรัญ   ต่อไป ขอแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอน (ย้าย) มายังเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     นางนันท์นภัส  ชัยพัฒน์วงศกร ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
    บัญชี ส านักการประปา โอน (ย้าย)  มาจากเทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ จังหวัด          
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญแนะน าตัว ค่ะ 
 
นางนันท์นภัส  ชัยพัฒน์วงศกร  เรียนประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภา 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เทศบาล นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารและหัวหน้า   
    ส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางนันท์นภัส ชัยพัฒน์วงศกร ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย    
    การเงินและบัญชี สังกัด ส านักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
    โอน (ย้าย) มาจากต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ 
    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าจะตั้งใจ
    ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
    อย่างเต็มศักยภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ 



๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ยินดีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 
    10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)   

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 
    2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องท าการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ไปแล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไข     
    ข้อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  

ไม่ มี นะครั บ ดั งนั้ น เมื่ อไม่ มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อ           
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรด
ยกมือ ครับ 

  



๙ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช            
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 
    พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5)  นะครับ  
                                  

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
    -  ไม่มี 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 

    ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 5.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ. 2565 



๑๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     5.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
    ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  
    นครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 

 

นายกณพ  เกตุชาติ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระท่ี 5 เรื่องนายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
     5.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
    ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ. 2565 

     กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

    ด้วยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการ
    การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ขอความ
    ร่วมมือให้ เทศบาลด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง         
    โดยบันทึกข้อมูลตามแบบประเมิน จ านวน 3 แบบหลัก ได้แก ่

1. แบบรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของเทศบาล (แบบเทศบาล 1) 
2. แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล 2) 
    ประกอบด้วย (แบบเทศบาล 2-1 ถึง 2-6) จ านวน 6 แบบ ส าหรับ 
    การรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 

      ด้านที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง 
      ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
      ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
      ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย 
      ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
      ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ด้านที่ 8  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
   3. แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
      จัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล 3) 
  
 



๑๑ 
 

   ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะท างานประเมิน
   มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   ที่ 1976/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพ่ือด าเนินการ         
   ประสานงานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมิน (โดยใช้ข้อมูลของ
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) แล้วน าข้อมูล  ในแต่ละด้านที่คณะท างาน     
   รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาบันทึกข้อมูลลงระบบประเมินผลฯ          
   แบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.ก.ถ. แล้วเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
    กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ลงนามใน
   ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
   ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
   2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินฯ และรายละเอียด     
   ผลการประเมินฯ ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภา     
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกท่าน ทราบแล้ว 

    จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   ได้รับทราบต่อไป   

    
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นอันว่า 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับทราบนะครับ  

    

   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 
     ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    กองการแพทย์ เป็นเงิน 236,000.- บาท 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการแพทย์ เป็นเงิน 236,000.- บาท 
    (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรี   
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอเชิญครับ 
 
 
 
 



๑๒ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการแพทย์ เป็นเงิน 236,000.- บาท 
    (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมายให้       
    นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
 

นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 
 

ญัตต ิ
              

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

 

             5  กรกฎาคม  2565 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองการแพทย์ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้     

  โอนลด 
  1. แผนงานสาธารณสุข                                                                                
      งานโรงพยาบาล 
      งบด าเนินงาน 
      หมวดค่าใช้สอย 



๑๓ 
 

      ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
      โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการด าเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวน 800,000 บาท  คงเหลือ 50,000 บาท  

             ขอโอนลด  จ านวน  19,000 บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข                                                                                
     งานโรงพยาบาล 

    งบลงทุน  
      หมวดค่าครุภัณฑ์  

    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
    เครื่องปรับอากาศ จ านวน  217,200 บาท   

     ขอโอนลด  จ านวน  217,000 บาท  
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 236,000 บาท (สองแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานสาธารณสุข 

 งานโรงพยาบาล           
งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
      เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน ราคาเครื่องละ 10,000 บาท จ านวน 4 เครื่อง จ านวนเงิน
40,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม            
ฉบับที่ 16 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 8 

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
      โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว ราคาเครื่องละ 19,000 บาท 
จ านวน 4 เครื่อง จ านวนเงิน 76,000 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ               
ฉบับเดือนธันวาคม 2564) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16 หน้าที่ 18 
ล าดับที่ 9 

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    
                         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                    
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท  จ านวน 4 เครื่อง จ านวนเงิน 120,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม           
ฉบับเดือนธันวาคม 2564) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16 หน้าที่ 19 
ล าดับที่ 10 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 236,000 บาท (สองแสนสามหม่ืน                   
หกพันบาทถ้วน)  

(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  



๑๔ 
 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพ่ือพัฒนาระบบคิว
ผู้ป่วยอัตโนมัติ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการรวดเร็วขึ้น ลดเวลาการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
 

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

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

 

  

 (ลงชื่อ)              กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
          

                      (นายกณพ  เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 

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

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองการแพทย์ 236,000.- บาท (สองแสนสามหมื่น   
    หกพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 

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

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 



๑๕ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการแพทย์ เป็นเงิน 236,000.- บาท 
    (สองแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
       
     ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักคลัง 
    เป็นเงิน 212,200.-บาท 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้ งจ่ าย เป็ นรายการ ใหม่ 
    ส านักคลัง เป็นเงิน 212,200.-บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ  
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักคลัง เป็นเงิน      
    212,200.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) กระผมขออนุญาต
    มอบหมายให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร          
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
 



๑๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

           1  กรกฎาคม  2565 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักคลัง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 12,812,200.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน 212,200.- บาท 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 212,200.- บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ รวมจ านวน  142,000.- บาท  
1. โต๊ะท างานขนาด 190 x 70 x 75 ซม. จ านวน 2 ตัว ตัวละ 27,500.- บาท จ านวน 

55,000.- บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
2. โต๊ะท างานขนาด 140 x 70 x 75 ซม. จ านวน 2 ตัว ตัวละ 21,000.- บาท จ านวน 

42,000.- บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
3. โต๊ะท างานขนาด 120 x 70 x 75 ซม. จ านวน 2 ตัว ตัวละ 17,500.- บาท จ านวน  

35,000.- บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
4. ตู้อเนกประสงค์ ขนาด 120 x 35 x 75 ซม. จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 10,000.- บาท จ านวน  

10,000.- บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 รายการ รวมจ านวน 70,200.- บาท 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000.- บาท จ านวน 60,000.- บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,600.- บาท จ านวน 
5,200.- บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500.- บาท จ านวน 
5,000.- บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 212,200.- บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนสองพัน 
สองร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้ ส านักคลัง 

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

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 



๑๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักคลัง เป็นเงิน 212,200.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
    สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565          
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักคลัง เป็นเงิน 212,200.-บาท (สองแสน
    หนึ่งหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)     
     



๑๙ 
 

     ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง     
    เป็นเงิน 1,850,000.-บาท 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง 
    เป็นเงิน 1,850,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญ    
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
    ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านั กช่ า ง  เป็ น เ งิ น 
    1,850,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาต
    มอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

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



๒๐ 
 

ญัตต ิ

                                                                                  ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง นศ ๘๐00๐ 

    30  มิถุนายน  2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 ส านักช่าง  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ า ค .ส.ล. ซอยก้าวหน้า 1/2 
จ านวน 1,200,000.- บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 1,200,000.- บาท ขอโอนลด 
1,200,000.- บาท 
  โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 4 
จ านวน 772,500.- บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 772,500.- บาท ขอโอนลด 650,000.- บาท 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น 1,850,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 2 - 
ซอยตีนเป็ด จ านวน 1,850,000.- บาท 
 
 



๒๑ 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน หนา 0.05 เมตร 
กว้าง 4.00 - 4.50 เมตร ยาว 213.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 905.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
และรางระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 218.00 เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ฝั่งทิศใต)้ ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 208.00 เมตร พร้อมวางท่อเมนประปาทั้ง 2 ฝั่ง ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 6 
  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 1,850,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสน 
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 

  เนื่องจากโครงการดังกล่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ท าการส ารวจความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ประกอบกับสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1 
ได้ยกเลิกโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากปัจจุบันถนน
ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยทางเทศบาลได้ปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแล้ว 

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

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (ลงชื่อ)          กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 
        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

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



๒๒ 
 

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย     
    เป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 1,850,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
    ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 1,850,000.-บาท (หนึ่งล้าน
    แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
      

  ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ        
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                 
 ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 173,400.-บาท 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 173,400.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพัน      
    สี่ร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 



๒๓ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.4 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล 
    เป็นเงิน 173,400.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 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 
 

ญัตต ิ
 

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

           5 กรกฎาคม 2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล  
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
 



๒๔ 
 

                   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
โครงการวันเทศบาล  จ านวน 50,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ 50,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 23,400 บาท  
 

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  งานกีฬาและนันทนาการ 
  งบด าเนินงาน 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 270,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ 238,648.35 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 150,000 บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน 173,40๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ จ านวน 23,40๐ บาท 

 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างห้องน้ าชาย-หญิง ชั้น 2 อาคารศูนย์ศิลปชีพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จ านวน 150,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1  

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 173,40๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
                       (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  

 

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

 

 

 

 



๒๕ 
 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

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

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 173,400.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
 สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 



๒๖ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบอนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 173,400.-บาท  (หนึ่งแสน        
    เจ็ดหม่ืน สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
      
     ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
    กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ขอเชิญ 

ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 
นายกณพ   เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม    
     เป็นเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมาย 

ให้ท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
ญัตติแทน ครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร 
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 



๒๗ 
 

ญัตต ิ
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

            5  กรกฎาคม 2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ค่าตอบแทนผู้น าออกก าลังกาย  
จ านวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 300,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 280,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน 
จ านวน 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 120,000 บาท 
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

  -  ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 22 ชุด รวมจ านวน 280,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 13 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 



๒๘ 
 

  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  - ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 8 ตู้ๆ ละ 15,000 บาท รวมจ านวน 120,000 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม ฉบับที่  16 หน้าที่  21 ล าดับที่  14  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)         

รวมโอนตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่ทั้ งสิ้น จ านวน 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน)  
(รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

  เนื่องจากมีเงินงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ 
จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
เพ่ือส าหรับใช้ภายในส านักงานและบริการประชาชน ณ กองสวัสดิการสังคมหลังใหม่ (ทุง่ท่าลาด) 

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

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ      กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วช ิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 



๒๙ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบอนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ      
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 52,500.-บาท (ห้าหม่ืนสองพัน
    ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 52,500.-บาท (ห้าหมื่นสองพัน
    ห้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร       
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
 
 
 



๓๐ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.6 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และ
    งบประมาณ เป็นเงิน 52,500.-บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผม
    ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร        
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
 

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

ญัตต ิ

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

          24  มิถุนายน  2565 
 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้     

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค  

ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้จ านวน 1,800,000 บาท  



๓๑ 
 

  ขอโอนลด  จ านวน  52,500 บาท 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  52,500 บาท (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ         
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 2 รายการ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
1. โต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว ตัวละ 28,800 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท

  2. เก้าอ้ีประชุมมีล้อเลื่อน 6 ตัว ตัวละ 3,950 บาท เป็นเงิน 23,700 บาท 
 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 52,500 บาท (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  
 
เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานการประชุมของ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน       
โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ      กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท ่านภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 52,500.-บาท      
    (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบอนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย 
    เป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 52,500.-บาท 
    (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 



๓๓ 
 

ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านัก
การศึกษา เป็นเงิน 3,213,900.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่น    
สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  ต่อไป ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      

ส านักการศึกษา เป็นเงิน 3,213,900.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่น
สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร       
นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 

 
นายกณพ   เกตุชาติ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.7 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน       
    3,213,900.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นี้ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช 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 

 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

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

            5 กรกฎาคม  2565 
 

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

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา   
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  -  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน จ านวน 1,171,200 บาท  คงเหลือ  81,940 บาท ขอโอนลด  
จ านวน  50,000 บาท     
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน จ านวน 19,488,000 บาท  คงเหลือ  1,182,258.80 บาท ขอโอนลด  
จ านวน  700,000 บาท     
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
  - โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ จ านวน 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท  
ขอโอนลด  จ านวน  50,000 บาท     
  -  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา 
จ านวน 150,000 บาท  คงเหลือ  150,000 บาท  ขอโอนลด  จ านวน  150,000 บาท     
  -  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล จ านวน 
150,000 บาท  คงเหลือ  150,000 บาท  ขอโอนลด  จ านวน  150,000 บาท     
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 50,000 บาท  คงเหลือ  50,000 บาท  ขอโอนลด  
จ านวน  50,000 บาท  
  -  โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล จ านวน 100,000 บาท  คงเหลือ  43,084 บาท         
ขอโอนลด  จ านวน  43,000 บาท  
  -  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 100,000 บาท คงเหลือ  
100,000 บาท ขอโอนลด  จ านวน  100,000 บาท     



๓๕ 
 

  -  โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 100,000 บาท คงเหลือ  
33,800 บาท  ขอโอนลด  จ านวน  33,000 บาท     
  - โครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงงาน  จ านวน 100,000 บาท  คงเหลือ 100,000 บาท  
ขอโอนลด  จ านวน  100,000 บาท 
  -  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”  จ านวน 50,000 บาท  
คงเหลือ 50,000 บาท  ขอโอนลด  จ านวน  50,000 บาท     
      -  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 100,000 บาท  
คงเหลือ  100,000 บาท ขอโอนลด  จ านวน  50,000 บาท     
   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
      -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน 5,062,100 บาท  คงเหลือ 131,255 บาท           
ขอโอนลด  จ านวน  130,000 บาท     
      -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 3,756,200 บาท  คงเหลือ 120,140 บาท  ขอโอนลด  
จ านวน  120,000 บาท    
      -  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จ านวน 1,118,000 บาท โอนเพ่ิม 2,900,000 บาท 
คงเหลือ 300,812 บาท  ขอโอนลด  จ านวน  300,000 บาท    
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 3,600,000 บาท  คงเหลือ  1,600,153.07 บาท ขอโอนลด  
จ านวน  882,900 บาท 
      งานระดับมัธยมศึกษา 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
  -  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 100,000 
บาท  คงเหลือ 100,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน 100,000 บาท     
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
   งานกีฬาและนันทนาการ 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 270,000 บาท  คงเหลือ  238,648.35 บาท ขอโอนลด  
จ านวน  30,000 บาท     
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
  -  โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 60,000 บาท คงเหลือ 
60,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน 50,000 บาท 
 
 
 
     



๓๖ 
 

  หมวดค่าวัสดุ 
  ประเภท วัสดุก่อสร้าง (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 100,000 บาท  คงเหลือ 95,000 บาท       
ขอโอนลด จ านวน 50,000 บาท     
  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท  ขอโอนลด 
จ านวน 25,000 บาท     
   รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 3,213,900 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการศึกษา  
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 2 รายการ จ านวน 10,900 บาท จัดซื้อตามราคากลาง
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ส าหรับเดือน ธันวาคม 2564 และตามราคาท้องตลาด (รายละเอียดแนบ
ท้ายญัตตินี)้ 
     ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ จ านวน 27,000 บาท จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 6 รายการ จ านวน 140,000 บาท จัดซื้อ
ตามราคาเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 5 รายการ 
    1. โครงการปรับปรุงพ้ืนลานด้านหน้าพระพุทธสิรินครนาถเฉลิมราชย์สัฎยาสุสรณ์ บริเวณ
พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จ านวน 1,200,000 บาท ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
    2. โครงการปรับปรุงกั้นห้องอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระ
โพธิสัตว์กวนอิมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จ านวน 300,000 บาท ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16 หน้าที่ 8  
ล าดับที่ 2 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
    3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสังเวชนียสถานและอาคารส านักงานบริเวณพุทธภูมิ           
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จ านวน 490,000 บาท ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 3 (รายละเอียด
แนบท้ายญัตตินี้) 
    4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร จ านวน 686,000 บาท
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
16 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 4 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 



๓๗ 
 

    5. โครงการปรับปรุงโรงอาหารและหลังคากันสาดอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 
จ านวน 360,000 บาท ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 16 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 5 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 3,213,900 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหม่ืน
สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านัก
การศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธภูมิให้ดูสวยงาม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน และเพ่ือความ
สะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการของนักเรียนและประชาชน 
   

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

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

       ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                 ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ    
       (นายกณพ  เกตุชาติ) 
      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาว ินทร ์  ณ พัทล ุง  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 3,213,900.-บาท (สามล้านสองแสน
    หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

 



๓๘ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 3,213,900.-บาท (สามล้าน
    สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
  ญัตติที่ 6.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง เป็นเงิน 741,000.-บาท 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.8 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง เป็นเงิน 741,000.-บาท 
    (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 
 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.8 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง เป็นเงิน 741,000.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่น
    หนึ่งพันบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร 

    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 



๓๙ 
 

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

 

ญัตต ิ

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

          30  มิถุนายน  2565 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักช่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า 2 แยก 3  จ านวน 420,000.- บาท คงเหลือ 
420,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน 420,000.- บาท 
  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (ตรงข้ามแฟลตต ารวจ) 
จ านวน 321,100.- บาท คงเหลือ 321,100.- บาท ขอโอนลด จ านวน 321,000.- บาท 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 741,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  
 
 
 
 
  



๔๐ 
 

  โอนเพิ่ม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้าง 
  งบด าเนินงาน 

หมวดค่าวัสดุ 
 ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7,200,000.- บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 

469,628.50 บาท ขอโอนเพิ่ม 500,000.- บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุวัสดุไฟฟ้า... 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,500,000.- บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 

537,584.- บาท ขอโอนเพิ่ม 241,000.- บาท 
  รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น จ านวน 741,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  

   เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหา โดยปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับได้มีการขอยกเลิกการด าเนินโครงการจากสมาชิกสภา
เทศบาลในพื้นที่ เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      



๔๑ 
 

     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักช่าง  เป็นเงิน 
 741,000.-บาท  (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบอนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักช่าง 
    เป็นเงิน 741,000.-บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

     ญัตติที่  6.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านัก
    การศึกษา 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.9  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักการศึกษา
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.7 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษา นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมาย   
    ให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช          
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ   
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

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

               1  กรกฎาคม  2565 
 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        ส านักการศึกษา 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ตามการอนุมัติของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

   ข้อความเดิม 
   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 54,200 บาท จ านวนเงิน 54,200 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 11 หน้าที่ 173 ล าดับที่ 32  
   

  ข้อความใหม่ 
    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 54,200 บาท จ านวนเงิน 54,200 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 11 หน้าที่ 173 ล าดับที่ 32  

  เนื่องจากส านักงบประมาณ ได้มีประกาศก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ท าให้คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ส านักงานดังกล่าว เปลี่ยนไปจากเดิม                       
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29    
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๔๔ 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

                    ขอแสดงความนับถือ 

        
              ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 

                                                        (นายกณพ   เกตุชาติ) 
             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณท่านภาวินทร์   ณ พัทลุง  รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2565 ส านักการศึกษา ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 
 
 



๔๕ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษา 
  
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ 

ขอเชิญท่านสมชาย  สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่ 1 เสนอ ครับ 

 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม   
    กระผมนายสมชาย  สังข์วิเชียร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    จากเขตเลือกตั้งที่ 1 วันนี้มี 2 เรื่อง ครับ  
     เรื่องที่ 1 ผมได้ร้องทุกข์งานวางท่อในซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก
    แยก 2 ตามใบงานที่ 3,162 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.03 นาท ี
    20 วินาที ปรากฎว่าวันที่ 23 เมษายน 2565 จนถึงวันนี้ 12 กรกฎาคม 
    2565 รวมแล้วเป็นเวลา 76 วัน ไม่ทราบว่าการท างานล่าช้า ล่าช้ามาก
    เพราะเหตุใด เพราะตรงนั้นมันมีน้ าคร าเยอะมากและท่อประมาณ 12 เมตร 
    ซึ่ง 12 เมตร ท่อหน้ากว้าง 30 x 100 ท่อประมาณ 12 ลูก บ่อพัก 2    
    ผมได้ตามค าร้องไปยังท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
    อีกครั้งวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 17.41 น. ปรากฏว่าทั้งบัดนี้และ    
    บัดนั้นมันเงียบ ถ้าท่านไม่มีความพร้อมในการท างาน ผมว่าท่านน่าจะมอบ 
    ให้ส านักช่างดีกว่าครับ เพราะเขามีความสามารถในการปฏิบัติงานได้     
    อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหากับชาวบ้าน อย่างรวดเร็วนะครับขอฝากพิจารณา
    ด้วยครับ  
     เรื่องที่ 2 ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ไปใช้บริการทีโ่รงพยาบาล
    เทศบาลของเรานะครับ ได้ร้องเรียนผ่านมายังกระผมว่าคุณหมอไปตรวจ      
    ล่าช้า ตรวจคนไข้ไม่หมด ปรากฎว่าผมได้ไปติดตาม ตามค าร้องเรียนของ
    ประชาชนที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลเทศบาลของเรา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
    2565 ผมไปถึงโรงพยาบาลเวลาประมาณ 8.30 น. ผมไปยืนสังเกตการณ์อยู่ 



๔๖ 
 

    จนถึงเวลา 09.30 น. ปรากฏว่ายังไม่มีคุณหมอมาตรวจสักราย ครั้งที่สอง
    ผมก็ไปอีกในวันที่ 7 ผมเป็นผู้รับบริการ ไปตามนัดของคุณหมอ ผมไปถึง
    เวลา 07.30 น. ผมก็นั่งสังเกตุการณ์ปรากฎว่าห้องตรวจที่ 1 ผมสังเกต
    จากที่เค้าเรียกผู้ป่วยเข้าไปพบคุณหมอในห้อง ปรากฏว่าห้องตรวจที่ 1    
    เข้าตรวจเวลา 09.44 น. ห้องที่ 2 เข้าตรวจเวลา 09.36 น. ห้องที่ 3     
    เข้าตรวจเวลา 09.33 น. ห้องที่ 4 ห้องตรวจคือของคุณหมอธามน ห้องที่ 5    
    เข้าตรวจเวลา 09.35 น. ห้องตรวจที่ 6 ตรวจเวลา 09.25 น. ห้องตรวจที่
    7 คือห้องตรวจโควิด  ห้องตรวจที่ 8 เข้าตรวจเวลา 09.40 น. คือผม    
    สังเกตการณ์จากการเรียกผู้ป่วยเข้าไปตรวจนะครับ จะเป็นไปได้ไหมครับว่า 
    การมาตรวจของคุณหมอขอให้เลื่อนเวลา เพราะเราท างานประมาณ        
    08.00 น. ขอสัก 08.30 น. หรือ 09.00 น.  เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยตกค้างที่มา
    ใช้บริการสถานที่ของเรา และอีกอย่างครับเรื่องใบนัดผู้ป่วย เวลานัดผู้ป่วย
    ถ้าผู้ป่วยยังไม่ไปตรวจหรือให้บอกล่วงหน้า 2 วันให้แจ้งกับโรงพยาบาล แต่ท าไม
    เวลาคุณหมอไม่มา ตรวจผู้ป่วย ท าไมโรงพยาบาลไม่แจ้งตามบัตรนัด เพราะจะท าให้
    เขาเสียแล้วก็เวลาเสียเงินเสียทองนะครับขอบคุณครับ ฝากพิจารณาด้วยครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       
     กระผมขอขอบคุณท่านสท.สมชาย สังข์วิเชียร จากเขตเลือกตั้งที่ 1 
    นะครับ ที่ได้ท าหน้าที่เป็นเสียงของประชาชนในการที่จะสะท้อนการท างาน
    ของหน่วยงานเทศบาล  
     ในเรื่องของซอยโพธิ์ยายรถ ในการวางท่อ ขอมอบท่านผู้อ านวยการ
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     หัวข้อที่ 2 เรื่องของโรงพยาบาลเทศบาล ขอมอบท่านผู้อ านวยการ
    กองการแพทย์ ได้เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล
    ได้รับทราบในเบื้องต้นครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตอบข้อซักถาม ครับ 
 

 



๔๗ 
 

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร     
    และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กระผมนายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์ ผู้อ านวยการ
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของค าร้องที่ซอยโพธิ์ยายรถนะครับ 
    เบื้องต้น หลังจากได้รับการประสานจากท่านสท.สมชาย สังข์วิเชียร นะครับ
    ทางผู้อ านวยการกองฯ ก็ได้มอบวิศวกรสุขาภิบาลประสานกับส านักช่าง   
    ซึ่งจากการรับรายงานล่าสุด คืออยู่ระหว่างตรวจสอบพ้ืนที่ ประกอบกับในช่วงนั้น
    ท่อขนาด 120 เซนติเมตร ได้หมด ก็ได้สั่ง รับทราบว่าเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมาของ
    ได้มาแล้วนะครับ คาดว่าภายในอาทิตย์นี้จากรับแจ้งคือติดวันหยุดยาว คาดว่า
    สัปดาห์หน้าจะด าเนินการแล้วเสร็จ ขอบคุณครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองการแพทย์ตอบข้อซักถาม ครับ 
 
นายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
รก.ผอ.กองการแพทย ์  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร     
    และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ  
     ขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะนะครับ ส าหรับส่วนของโรงพยาบาล
    ซึ่งได้รับทราบปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนเรื่องการมารับบริการแล้วก็การลง
    ลงตรวจล่าช้าของแพทย์ ซึ่งส่วนหนึ่งขณะนี้ก็จะมีหลายๆ อย่าง ล าดับที่หนึ่ง
    คือปริมาณของแพทย์ในโรงพยาบาลเราลดลง คุณหมอลาออกไป 2 ท่าน 
    และในส่วนของเรื่องของงานโควิคที่เรายังต้องด าเนินการอยู่ ดังนั้น ในส่วน
    ของคุณหมอที่ลงตรวจผู้ป่วยนอกปริมาณห้องตรวจจะลดลง แต่หลังจากนี้
    เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดระบบของการลงตรวจ OPD 
    ของแพทย ์ปรับในเรื่องของเวลา ลดจ านวนแพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยบนตึกลงมา 
    1 ท่านลงมาช่วยตรวจที่ผู้ป่วยนอกและตอนนี้เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยที่มา
    รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกมีจ านวนเยอะ ตอนนี้จึงจ าเป็นจะต้องหยุดการ
    ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเป็นระยะเวลาชั่วคราวเพ่ือที่จะระดมแพทย์    
    มาตรวจทีง่านผู้ป่วยนอก ซึ่งมีผู้มารับบริการเป็นจ านวนมาก เมื่อได้รับแพทย์มา   
    เพ่ิมเติมในโรงพยาบาลก็คิดว่าระบบการบริการน่าจะดีขึ้นและทั้งนี้หมอก็ได้
    ก าชับกับบรรดาอาจารย์ทุก ๆ ท่านนะครับว่าในเรื่องของเวลาตามที่ตกลง
    กันไว้ก็คือ จะเริ่มท าการตรวจไม่เกินอย่างช้าที่สุดคือไม่เกิน 9 โมงเช้า คิดว่า
    จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นครับ ขอบคุณครับ 
 
 



๔๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณนายแพทย์ธามน  เต็มสงสัย ครับ ท่านสท.สมชาย
ประธานสภาเทศบาล  สังข์วิเชียร เข้าใจมั้ยครับ 
  
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   ครับ เข้าใจโดยประมาณแล้วครับ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากฝากว่าให้
สมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจในเวลา 08.30 น. หรือ 09.00 น. ร่นเวลาการตรวจล่าช้า ถ้าหาก
    คุณหมอมาช้า ผู้ป่วยก็มาอออยู่นะครับฝากด้วยนะครับ   
     เรื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมสงสัยครับ ท่อประมาณ 
    12 ลูก 76 วันแล้ว การท างานผมว่าไม่เกิน 2 วันงานเสร็จ แต่มาเล่นเกมส์   
    อะไรกันอยู่ครับ ผมสงสัยนะครับ ถึงท่านว่าวันหยุด ท่านรู้ล่วงหน้าวันหยุดยาว   
    ท าไมท่านไม่วางแผนที่จะสั่งของนะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 เสนอ ครับ 
   
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    เขตเลือกตั้งที่ 3  ผมขอพูดความเห็นนิดนึงนะครับ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสร้าง
    ท่อนะครับ สร้างท่อที่ล่าช้า ที่ผมเห็นนะครับผมอยู่มาก็ปีที่ 2 แล้ว คือบางครั้ง   
    ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอ่ืนๆ เวลาท างานผมว่า รองวงศ์วชิร  โอวรารินท์ ดี      
    มีการเร่งรัด มีนโยบายต่างๆ จัดประชุมบ่อย ดีมากครับเพ่ือว่าลูกน้องของ
    กองทั้งหลาย ลูกน้องที่บริการทั้งหลายดีเยี่ยม แต่ถ้าหากว่ามีการประชุม
    ของฝ่ายบริหาร หากเชิญ ผู้อ านวยการกองสักหน่อยก็จะดีนะครับท่านรอง
    วงศ์วชิร  โอวรารินท ์เพราะว่าบางครั้งท่านผู้อ านวยการกองอ่ืนไม่ได้เข้ามาด้วย 
    ท่านจึงไม่ได้รับรู้ปัญหา มีประชุมบ่อย เชิญมาบ้างก็จะดี มีความเห็นเท่านั้น
    ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณครับ ต่อไป มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่อง
ประธานสภาเทศบาล  อ่ืน ๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญท่านชยากร  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    เขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
 
 
 
 



๔๙ 
 

นายชยากร  ข าคม  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม     
    นายชยากร  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที่ 2 
     ก่อนอื่นก็ต้องฝากท่านประธานขอขอบคุณแทนชาวบ้านที่โซนพ้ืนที่
    เขต 2 ชุมชนท่าช้าง เรื่องห้องน้ าที่ผมได้ติดตาม ตอนนี้ได้ทราบข่าวว่า     
    ท่านผู้อ านวยการฯ ได้รับงานแล้ว ได้ตรวจรับงานแล้ว ชาวบ้านฝากขอบคุณมา    
    แต่ผมต้องทิ้งท้ายไว้ว่าท าเสร็จแล้วจะเปิดบริการตอนไหน และจะให้ใครไป      
    จัดการอย่างไร การดูแลเรื่องความสะอาด อันนี้ต้องขอความชัดเจน ผมจะได้
    ไปแจ้งชาวบ้านให้ตรงกับที่เราจะจัดท า และก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเร่งด่วน 
    เพราะว่าโรคโควิดก็เหมือนจะหมดไปแล้ว นักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอย
    ของเครื่องถมหลังสนามหน้าเมืองนั้น จะได้รับความสะดวกในการใช้ห้องน้ า
    ไม่ต้องใช้ห้องน้ าที่ร้านค้าที่เขาเปิดร้านขายของเครื่องถม ผมก็ขอฝากท่าน
    ประธานไปยังผู้บริหารว่าจะช่วยจัดการอย่างไรตรงนี้   
     อีกเรื่อง ผมเห็นท่าน สท.สมชาย  สังข์วิเชียร ได้พูด ซึ่งผมได้เขียนไว้
    แล้วว่าผมก็จะพูดถึงโรงพยาบาลเทศบาลของเราเช่นกัน อันดับแรกที่ได้รับ
    ร้องเรียนมา ข้อ 1 ค าพูดค าจาของคนที่ให้บริการในเรื่องของการรักษา    
    คนที่เขาไป เจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์อยู่แล้ว แต่เรื่องค าพูดนั้นผมว่าต้องพูด   
    กับเขาด ีๆ ให้การบริการเขาแบบสุภาพ  
     ข้อที่ 2 ตามที่ท่าน สท.สมชาย  สังข์วิเชียร ได้พูดไว้แล้วว่า การรักษา
    ของคุณหมอได้มีการร้องเรียนมาหนาหูมาก ว่าเขาไปนั่งรอ บางทีรอเป็นวันก็มี
    นะครับ แต่กไ็ม่บอกว่าไม่ได้ตรวจเพราะอะไร เขาต้องกลับไป มาอีกวันอันนี้อยู่ที่       
    ถนนรามราชท้ายน้ า ชุมชนมุมป้อม คุณวารี วัชรจ านง  นี่คือที่ ร้องเรียนมา  
     ผมก็บอกว่า สมาชิกสภาเทศบาลของเราเข้าถึงยากมากของโรงพยาบาลเทศบาล    
    ไม่มีความใกล้ชิด และไม่ได้รู้ข้อมูล รู้แต่ว่าไม่ละเอียด บางทีต้องถามคนนู้น
    ถามคนนี้ แล้วต่อสายก็ยากมากนี่คือการที่ได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้าน   
     เรื่องที่ 3 เรื่องจัดเก็บขยะ อันนี้มีชาวบ้านร้องเรียนมาเช่นกัน        
    ที่ตลาดส าเพ็งที่เขามีการจัดงานกันบ่อยๆ ซอยตาปู่ชี ซอยตาปู่นุช ซึ่งเขา
    สนิทกับผมหลายครัวเรือนและเป็นเขตเลือกตั้งที่ผมรับผิดชอบด้วยเขตพ้ืนที่
    ที่ 2 ร้องเรียนมาเรื่องขยะที่เขาจัดงาน ผมเข้าใจนะครับว่าผมได้เข้าไป    
    สอบถาม เขาจัดในเชิงเทศพาณิชย์ เก็บค่าล็อคๆ ละหมื่น ค่าห้องน้ า ไปใช้
    ห้องน้ า ถ้าเข้าไปฉี่  500 บาท ถ้าอาบคิดเป็นพัน เท่ากับคนมาเช่าล็อค    
    ค่าล็อค 10,000 บาท อาบน้ าด้วยฉี่ด้วยประมาณ 1,000 บาท ผมว่ามัน
    มันแพงมากนะครับ แต่อันนั้นผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องว่าเขาจะจัดการยังไง  



๕๐ 
 

      แต่สิ่งที่สมควรจะไปดูแล 1 ผมขอสอบถามว่าเรื่องขยะเราจัดการอย่างไร 
    เขามาร้องเรียนว่าขยะทิ้งไว้ตี 11 ตี 12 ยังไม่เข้าไปเก็บ ผมขอสอบถามท่าน
    ประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าการจัดเก็บขยะครัวเรือนผมเข้าใจว่าครัวเรือนละ 
    10 บาท พร้อมกับเราไปท าความสะอาดอันนี้ 10 บาท แต่เรื่องจัดงานแบบ
    จัดล็อคเหมือนกับว่าจัดขายล็อคกันอย่างนี้เราไปเก็บอย่างไร มีค่าบริการ
    อย่างไร จะออกใบเสร็จมาอย่างไร ทีผ่มอยากจะสอบถามท่านประธานไปยัง
    ผู้บริหารว่าเราเก็บราคาเท่าไหร่ ต้องให้ชัดเจนตรงนี้ บางคนเขาบอกผมมาว่า
    ท่านสท. ครับ ค่าเก็บขยะมันแพงนะ ผมก็บอกไปว่าเดี๋ยวผมไปดูว่าเขาเก็บ
    อย่างไร ผมก็ไม่รู้รายละเอียดว่าจัดเก็บกันอย่างไร อันนี้ผมก็ต้องฝากท่าน
    ประธานไปยังผู้บริหารว่า ถ้าหากการจัดงานอย่างนี้เราจะต้องจัดเก็บขยะ
    อย่างไร ในระยะเวลาที่จ ากัด ต้องไม่ให้คน 2 ซอยนี้ ซอยตาปู่ชี และซอย 
    ตาปู่นุช ได้รับของที่มันเหม็นมันเน่าจากคนที่จัดล๊อคในเชิงเทศพาณิชย์  
    และอีกอย่างแต่ผมก็ขอชื่นชมนะครับ ร้องเรียนมาอีกเสียงดังมาก ผมขอชื่นชม
    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ท่านศักดา โปจุ้ย ผมไปงานบวชเขาก็โทรมาว่า
    จะเข้ามาคุย เพราะว่าเวลาจัดงานอย่างนี้มีดนตรี ยิ่งดึกยิ่งเสียงดังๆ ก็ต้อง
    ขอชื่นชมท่านศักดา ว่าเข้าไปเจรจา ค่อยให้หรี่ลงๆ เพราะว่า 2 ซอยนี้ ตาปู่ชี   
    ตาปู่นุช อยู่ติดกับสถานที่จัดงานของส าเพ็ง ผมก็ต้องฝากทั้ง 3 เรื่องในวันนี้ 
    ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าช่วยชี้แจงและ ท าความเข้าใจ ไม่ต้องให้
    ชาวบ้านต้องร้องเรียนพวกเรามา พอร้องเรียนมาปั๊บผมเข้าไปตรวจ ถ้าผมเข้าไป
    ตรวจในพ้ืนที่นั้น คนที่จัดงานเค้าจะพอใจผมหรือไม่ว่าเราจะต้องไปอย่างนั้นๆ 
    ผมก็ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าช่วยท าความเข้าใจและให้  
    ความเข้าใจกับท่านสมาชิกที่รับผิดชอบเขตนั้นด้วย ผมขอฝากท่านประธาน   
    แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
      
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณ ท่านสท.ชยากร  ข าคม ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี       
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

     ในเรื่องที่ 1 เรื่องของโรงพยาบาลเทศบาลนั้น ผมจะตอบในส่วน
    ของแผนที่วางไว้ และในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอมอบให้ผู้อ านวยการ
    กองการแพทย์ ได้เสริมในรายละเอียด 
 
      



๕๑ 
 

     ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่องการจัดเก็บขยะและเหตุร าคาญเนื่องจากเสียง
    ขอมอบให้รองนายกเทศมนตรีฯ ได้พูดในส่วนของนโยบาย ที่ได้มีการประชุม
    หัวหน้าส่วนราชการไปแล้ว และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ จะได้ขยาย
    ความในส่วนของรายละเอียด เรื่องของโรงพยาบาลนั้นในขณะนี้เราได้รับ
    เรื่องร้องเรียนมาทั้งจากประชาชนและจากสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องของ
    การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าในช่วงโควิด เราได้รับ
    เจ้าหน้าที่ใหม่มาเป็นจ านวนมากและมีความเร่งรีบในการปฏิบัติงาน ท าให้
    การอบรมวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้มีการด าเนินการไปตามแผนที่วางไว้    
    จึงได้เตรียมการในการแก้ไข คือ ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 มีการอบรม     
    เรื่องการให้บริการเป็นรุ่นที่ 1 และในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2565 จะมีการ
    อบรมเรื่องให้บริการเป็นรุ่นที่ 2 ส าหรับข้าราชการและพนักงานของ      
    เทศบาลทั้งหมด ซึ่งจะหมายถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมการให้บริการประชาชน
    ของหน่วยงานโรงพยาบาลด้วย ส่วนที่ 2 คือจะมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน
    ขึ้นที่โรงพยาบาล ในขณะนี้นั้นทางโรงพยาบาลได้ส่งมอบพ้ืนที่ให้กับ       
    ส านักปลัดเทศบาลแล้ว ศูนย์บริการประชาชนจะมีเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการ
    บริการประชาชนและมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลรวมถึงมีโต๊ะเก้าอ้ีให้สมาชิก
    สภาเทศบาลและฝ่ายบริหารได้ไปประจ าตามวาระอันสมควร เพ่ือจะให้บริการ
    ประชาชนในที่โรงพยาบาลนั้นเนื่องจากว่าในขณะนี้ถ้าดูตามยอดจะมีผู้มาใช้
    บริการที่โรงพยาบาลวันละประมาณ 1,200 คนทุกวัน การที่เราจะไปจัดตั้ง
    ศูนย์บริการประชาชนนั้นก็เพ่ือจะอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน  
    ทุกเรื่องที่เทศบาลจะสามารถท าได้ ในเรื่องที่ 2 ขอมอบรองนายกเทศมนตรีฯ
    และท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการต่อไป
    
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ       
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารนิท์ ตอบข้อซักถาม ครับ 
 

นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่กรุณาสอบถามนะครับ เรื่อง
    ของขยะที่ส าเพ็งก็ทราบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปบริการ
    นะครับ แต่ในเรื่องของการจัดการผมจะมอบ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
    เป็นผู้ตอบ ส่วนเรื่องของอัตราค่าบริการคิดว่าผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อม น่าจะตอบได้ครับ  
  



๕๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ       
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ตอบข้อซักถาม ครับ 
 
นายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
     ในส่วนของการจัดการขยะนะครับ ช่วงเวลาที่ให้มีการจัดงาน    
    ทีส่ าเพ็ง ในส่วนของแต่ละล็อค ทางผู้รับจัดงานจะรวบรวมขยะเป็นจุดเดียว
    บริเวณด้านหลังของพ้ืนที่จัดงาน โดยที่ทางเทศบาลจะน ารถเข้าไปจัดเก็บให้
    เป็น 2 เวลานะครับ ครั้งแรกคือในเวลากลางคืน ครั้งที่ 2 เก็บตกที่ตกหล่น
    ในเวลากลางวัน ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมจะเป็นลักษณะของการเหมาจ่าย
    ทั้งงาน คือถ้าเป็น 10 วันก็วันละ 1,000 บาท ในส่วนของระยะเวลาที่
    เสร็จสิ้นจากการจัดงาน ในขยะที่ 2 ซอยนั้นปกติเขาจะมีจุดรับจุดทิ้งขยะ 
    อยู่แล้วนะครับ แต่ในส่วนที่ตกค้างคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงวันแรกของการ
    สิ้นสุดงานนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนจัดงานเสร็จไปแล้ว 2 วันการจัดการ
    ขยะตรงนั้นก็เป็นไปโดยปกติไม่มีข้อร้องเรียนเข้ามาครับ ขอบคุณครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ครับ       
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่าน สท.ชยากร  ข าคม ครับ 
 
นายชยากร  ข าคม  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม     
    นายชยากร  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที่ 2 
     ผมเข้าใจว่าเรื่องการจัดเก็บขยะตอนไหน แล้วตกค้างตอนไหน     
    แต่ความที่เจ้าของงานเขาเอาไปพูดกับคนนู้นคนนี้ผมก็อยากถามว่าการจัดเก็บ
    ของเราขยะครัวเรือนเก็บครัวเรือนละ 10 บาท แต่การจัดงานเชิงเทศพาณิชย์  
    เราเก็บวันละ ผมเข้าใจแล้วตอนนี้ว่าวันละเท่าไหร่ วันละ 1,000 บาท เราได้
    ออกใบเสร็จให้เขาหรือไม่  ตามที่เขาคุย ตามที่ผมได้รับเรื่องมาว่าเราออก
    ใบเสร็จให้เขาอย่างไร และมีมาตรการว่าจัดงานงานใหญ่งานเล็กอยู่ประมาณ   
    แค่ไหน ผมขอถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าเราจะท าตรงนี้ให้        
    มีความชัดเจนหรือไม่ ขอบคุณครับ 

 

 



๕๓ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านสท.ชยากร  ข าคม ครับ ขอเชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
     ในการจัดเก็บนี้จะมีการออกใบเสร็จไปตามจ านวนที่ทางด้าน   
    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ได้แจ้งนะครับ ส่วนอีกเรื่องคือ การใช้เสียง
    การใช้เสียงนั้นอาจจะต้องพิจารณาโดยรอบด้านว่าได้ว่าการจัดงานที่       
    หน้าลานส าเพ็งนั้นเราจะอนุญาตให้ใช้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่ 1 ส่วนเรื่องที่ 2 
    หากอนุญาตนั้นเราจะควบคุมระดับความดังที่ไว้ที่เท่าไหร่  ซึ่งเรื่องนี้นั้น     
    อาจจะต้องมีการท าแบบสอบถามพ่ีน้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมี
    แนวระเบียบวิธีการท าอยู่แล้ว หากพ่ีน้องประชาชนในบริเวณนั้นไม่เห็นด้วย
    กับการที่จะมีเสียงดังหรือมีการเปิดเสียงของการจัดงานนั้นก็จะต้องมีขั้นตอนใน    
    การด าเนินการต่อไปในทางราชการต่อไปครับ ว่าเราจะสามารถอนุญาตได้
    หรือไม่ โดยอ้างอิงจากความเห็นของพ่ีน้องประชาชนที่ได้จากแบบส ารวจ
    ตามระเบียบวิธีต่อไปครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ       
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่าน สท.จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ครับ 
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ กระผมนายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค ์ 
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เขตเลือกตั้งที่ 3   
     เรื่องท่ีผมจะพูดเป็นเรื่องที่ผมเตรียมไว้ เมื่อครูเป็นการให้ความเห็น    
    เล็กน้อยครับ ก่อนผมจะพูดผมขอส่งเอกสารประกอบนะครับ ให้ท่านประธาน    
    และท่านนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายบริหาร ขออนุญาตนะครับ ตามที่เมื่อประชุม
    ตอนต้นๆ สมัยแรกนะครับ ผมได้พูดในวาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ และผมได้เรียนให้
    ท่านนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายบริหารทราบว่าในการประชุมพิจารณา         
    งบประมาณที่จะถึงนี้ เพราะว่าทุกครั้งจะเป็นญัตติที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
    แต่สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเพ่ือนๆ เป็นฝ่ายตลาด คือเห็นปัญหามาก 
    แล้วต้องการจะเสนอให้พิจารณาของ สท.บ้างนะครับ แต่ละโครงการเพราะว่า  
    ฝ่ายบริหารก็เห็นในภาพรวมแต่ความจ าเป็นต้องสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่ 
    นะครับ ของเขต 3 ผมมีตัวอย่าง ได้รับมาจาก ผู้อ านวยการส านักช่างนะครับ 
    มีเรื่องเสนอ 3 โครงการให้ท่านพิจารณาบ้างตามความจ าเป็น คือ  



๕๔ 
 

    1. โครงการปรับปรุงสวนภูมิทัศน์สวนสาธารณะคูขวาง เป็นเงิน 3,000,000 บาท        
    2.ก่อสร้าง คสล.ยกระดับระบายน้ า คสล.น้ าท่วมนะครับบริเวณหลัง      
    วิทยาลัยเทคนิค  เป็นเงินรวม 36 ล้าน เป็นของสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่
    ที่เห็นร่วมกันนะครับ 3.ที่ส าคัญคือปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนล าเหมือง 
    ซอยพะเนียดเหนือ วงเงินรวม 720,000 บาท คือระหว่างถนนเพนียด  
    มายังบ่ออ่างซึ่งเป็นทางลัดปกติรถจะติดมากและถนนช ารุดมาก ผมเคย
    เสนอไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ท่านผู้อ านวยการกอง  
    ก็ตอบมาว่าต้องมีงบประมาณ เดี๋ยวจะเสนอเข้าในแผนงาน แต่ถ้าเราไม่น า
    ขึ้นมาก็มันมากนะครับก็จะไม่ได้ท าแล้วก็จ าเป็น เป็นทางลัดแก้ปัญหาจราจร
    วันๆ หนึ่งรถวิ่งมากและมีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ข้างๆ ท าให้ถนนเรา
    พังมาก ถ้าไปขอชดเชยเขาได้บ้างก็จะดีครับ ผมก็เลยใช้เวลาอันพอสมควร 
    เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านสท.จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ครับ       
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ผมต้องขอขอบคุณท่าน สท.จิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา     
    เทศบาลในเขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ได้น าเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
    เพ่ือจะน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณในปีหน้า เป็นเทศบัญญัติการแก้ไข
    ความเดือดร้อนซึ่งเราจะได้น าโครงการทั้งหมดที่ประชาชนเสนอผ่านจาก
    ชุมชนและจากที่สมาชิกสภาเทศบาลได้มารวมกันและจะได้มาจัดล าดับว่า          
    ในสถานการณ์ขณะนี้ของบ้านเมืองนั้นเราควรจะกระท าในเรื่องใดเพ่ือให้
    การใช้ทรัพยากรงบประมาณนั้นเป็นได้อย่างเหมาะสมที่สุด ในเบื้องต้นดังนี้ 
     เรื่องที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะคูขวางเป็นเงิน 
    3,000,000 บาท เรื่องนี้ก็จ าเป็นจะต้องน ามาพิจารณาร่วมกันในส่วนของ
    คณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะฝ่ายบริหารและภาคประชาชน  
     เรื่องที่ 2 ถนนหลังวิทยาลัยเทคนิค ในส่วนนี้เป็นงบประมาณ     
    3,600,000 บาท คือจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าชุมชนดอนไพลและตรงนั้น
    เนื่องจากว่ามีการถมที่ใหม่ขึ้นมาสร้างโรงแรมและห้างสรรพสินค้า ท าให้
    หลังเทคนิคนั้นเป็นชุมชนเก่า น้ าก็เลยท่วมขัง น้ าจะไหลมารวมตรงนั้น 
    ในขณะนี้นั้นตามที่ท่านสท. เขต 3 และทางฝ่ายบริหารได้ร่วมกันแก้ปัญหา
    ช่วยกันดูแลก็คือในบริเวณหมู่บ้านป่าไม้จะมีปั๊มสูบน้ าอยู่ 2 ตัวและบ่อพัก   
 



๕๕ 
 

     เพ่ือจะดูดน้ าในหมู่บ้านป่าไม้และในถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนั้น ก็จะใช้
    เครื่องสูบให้ไปลงที่บึงใหญ่ที่ติดกับถนนพัฒนาการคูขวางตรงข้ามกับ      
    โรงพยาบาลนครินทร์ และได้สูบออกจากบึงใหญ่ซึ่งเป็นแก้มลิงนั้นลอดใต้     
    ถนนพัฒนาการคูขวางออกไปทางด้านข้างโรงพยาบาลนครินทร์ต่อไป     
    การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการแก้ปัญหาของเรื่องน้ าท่วม ในการยกระดับ
    ถนนนั้นก็จะเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่จะได้มีการแก้ไข จะต้องใช้งบประมาณ 
    3,600,000 บาท นะครับ ก็จะให้มาอยู่ในการรวบรวมของโครงการที่      
    พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
     ส่วนในเรื่องที่ 3 ถนนเพนียดทางทิศเหนือนั้น ผมเข้าใจว่าถนนเส้นนี้
    จะขอมอบท่านนายกฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ได้กรุณาขยายในรายละเอียด   
    ผมเข้าใจว่างานนี้เราได้ติดป้ายห้ามรถบรรทุกวิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 
    เพ่ือจะให้ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ของพ่ีน้องประชาชน ใช้วงเงินจ านวน   
    720,000 บาท ครับ ขอมอบท่านรองนายกฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ชี้แจง  
    รายละเอียดข้อ 3 ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ       
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     เรื่องเกี่ยวกับที่ทางท่านสมาชิกสภาได้กรุณาแนะน าและให้ความเห็น
    เข้ามาในหัวข้อที่ 3 ที่ท่านนายกได้มอบหมายนะครับ ก็คือถนนจากบริเวณ   
    สี่แยกเพนียดผ่านมาทางด้านหน้าคอนโดมิเนียมคินสิริ ซ่ึงก่อสร้างน่าจะเสร็จ แ ล้ ว    
    ณ ตอนนี้ แล้วก็ผ่านหลังซอยหมู่บ้านเศรษฐี 99 มาจนถึงบริเวณด้านหลัง
    ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน ที่ผ่านมาทางส านักช่าง โดยท่านผู้อ านวยการ   
    ส านักช่าง ได้ก าชับกับทางช่างเขตให้กวดขัน มีมาตรการไม่ให้รถบรรทุกสิบล้อ   
    วิ่งผ่านนะครับ ร่วมกับเทศกิจพยายามเข้าไปกวดขันไม่ให้รถสิบล้อวิ่งผ่าน 
    เนื่องจากว่าท าให้ถนนเสียหาย ซึ่งก็ได้ประสานกับทางเจ้าของโครงการ     
    ได้เป็นอย่างดีแต่สภาพถนนเราก็ยอมรับว่า ถนนส่วนหนึ่งก็เหมือนกับทาง   
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้งมาว่าถนนก็อายุการใช้งานน่าจะถึง 20 ปี
    แล้วนะครับ น่าจะเกินด้วยซ้ า ก็มีความเสียหายอยู่บ้าง อันนี้โครงการก็อยู่ใน
    แผนพัฒนาอยู่แล้ว แต่ในรายละเอียดก็เหมือนกับท่านนายกเทศมนตรีฯ 

 



๕๖ 
 

         ได้เรียนให้ทราบว่าก็อาจจะต้องเอามารวบรวมนะครับและก็เข้าในที่ประชุม
    หารือกันในหลายๆ ฝ่ายก่อนว่าเราจะน าเข้าในเทศบัญญัติปี 66 เลยหรือไม่
    หรืออย่างไร แล้วหากเป็นอย่างไรจะแจ้งข่าวให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล
    ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด  
    มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้     
    อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว กระผม    
ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และ    
ให้ก าลังใจในการประชุมวันนี้ ส าหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ  

 

เลิกประชุมเวลา 13.15 น. 


