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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 3
ประจ าปี 2564   

เมื่อวันที่   13  กันยายน  2564   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ช้ัน ๕ 

…………………………………………………………………. 
ผู้มาประชุม 1. นางอวยพรศรี  เชาวลิต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. นายปรีชา  พรหมเพศ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. นายเสน่ห์  แก้วจันทร์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4. นายจรัญ  คงก้ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 5. นายอํานาจ  ไกรนุกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 6. นางสุภาพ  ขุนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 7. นายสมชาย  เกตุชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 8. นายสรพงษ์  คงสําราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 9. นายวิฑูรย ์ ตรีตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 10. นายชัยณรงค์  รัตนพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทุ่งสง 
 11. นายยุทธนา  รัตนพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทุ่งสง 
 12. นายสัญชัย แซ่ลิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอร่อนพิบูลย์ 
 13. นายพิชิตชัย  เดชเดโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอร่อนพิบูลย์ 
 14. นางวันเพ็ญ  ร่วมสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอท่าศาลา 
 15. นายสุชาติ  พิมเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอท่าศาลา 
 16. นายชินวัฒน์  เจริญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 17. นายพีรพงศ์  ปรีชานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 18. นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
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 19. นายก้องเกียรติ  เกตุสมบัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอฉวาง 

 20 นายศรัณยู  สุวรรณมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอฉวาง 

 21. นายสิทธินนท ์ ทิพย์อักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอชะอวด 

 22. นายพงศกร  พรหมนุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอชะอวด 

 23. นายธีรพงษ์  เพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุ่งใหญ่ 

 24. น.ส.กัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุ่งใหญ่ 

 25. ว่าที ่ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอสิชล 

 26. นายชนะ  วงศ์มุสิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอสิชล 

 27. นายดลกะหรีม  เพอสะและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอหัวไทร 

 28. นายทรงวุฒิ  หมื่นราษฎร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอหัวไทร 

 29. นายอุดมศักดิ์  นวลนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพรหมคีรี 

 30. น.ส.สุทธินี  บุญประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพิปูน 

 31. นายพงศกร  ชูพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอขนอม 

 32. นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเชียรใหญ่ 

 33. นายวิรัช  กิจงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอบางขัน 

 34. นายวัชรพล  เพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอถ้ําพรรณรา 

 35. นายวีระชัย  อินนิมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพระพรหม 

 36. นายวัชรินทร์  ม่วงหิมพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนบพิตํา 

 37. นายประภัสสร  มณีโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอช้างกลาง 
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 38. นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนาบอน 

   

ผู้ลาประชุม 1. นายวัชระ  ถาวรพราหมณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2. ว่าที ่ร.ท.สนั่น  พิบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอจุฬาภรณ์ 

 3. นายพิทยา  ชุมภูทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอลานสกา 

 4. นายสนอง  เพียรดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุ่งสง 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม  1. นางกนกพร  เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. นายจอมไกร  สวัสดิวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คนที่ 1 
 3. ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คนที่ 2 
 4. นายอยุทธ์  เชาวลิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คนที่ 3 
 5. ว่าที่ ร.ต.พีรพันธุ์ สุวรรณโอภาส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6.  นายวิสุทธิ ์ บุญชูวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 7. นายศิลป์ชัย  สุนทรมัฎฐ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 8. นายสุชาติ  เจริญพงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 9. นายมนูญ  ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 10. นายสิทธิศักดิ์  ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล  ช่วยปฏิบัตริาชการสังกัดสํานักปลัดฯ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 11. นางจิตภินันท์  ทองเสน หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 12. นางจุตติ   เพชรกลาง ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 13. น.ส.อภิรดี สุวรรณฤกษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
 14. นางสุจิน  กาพย์เกิด ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 15. นายเสกสรรค์  ภักดีวานิช ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 16. นายสุธรรม  อินทร์ทองคํา ผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 
 17. นายสังคม  หอมเกตุ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   
 18. นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก ผู้อํานวยการกองช่าง 
 19. นายสําเริง  จันชุม ศึกษานิเทศก์ รักษาการผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
 20. นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 21. น.ส.เสาวลักษณ์  กุณฑล หัวหน้าฝุายงบประมาณ 
 22. นายจตุรงค์  กุลพร้อม หัวหน้าฝุายประชาสัมพันธ์ 



-4- 
 

 23. นายวันชัย  จันทร์ภักดี รักษาการหัวหน้าฝุายการประชุม 
 24. นางวรรณดี  มัยยะ รักษาการหัวหน้าฝุายกิจการสภา 
 25. น.ส.ณัฐญาดา  อนุพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 26. น.ส.อมรรัตน์ รอดทองสุข เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 27. ว่าที่ ร.ต.หญิงวัฒนา แก้วขวัญ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 28. นางสลิลทิพ  โยงราช เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 29. น.ส.นิชลักษณ์ รักษาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 30. นางปัญจมาพร  รัตนมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 31. นายธนวัตน์  ชิ้นพงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 32. นายวรรณรัตน์  เสนารัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 33. นายดนัย  ชูหนู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 34. นายณัฐพล  ผลถาวร นักศึกษาฝึกงาน 
   

ประชาชน/ 
สื่อมวลชน/ 
ผู้สนใจ 

1. นายกรีรัตน์  ทองใส 
2. นายสมชาย  แพรนาม 

อนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  
   

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายเสน่ห์  แก้วจันทร์ 
(เลขานุการสภา) 

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจําปี  2564 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จํานวน  33  ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ 

ขอเชิญท่านอวยพรศรี  เชาวลิต  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช นํายืนตรงเคารพธงชาติ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์  และ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ขอเรียนด้วยความเคารพ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 
 

เชิญนั่งค่ะ 
 

นายเสน่ห์  แก้วจันทร์ 
(เลขานุการสภา) 

ลําดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจําปี  2564  ดิฉันขอ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นะคะ   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1  เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 น ามา

ซึ่งการใช้ปฏิบัติในการประชุมสภาครั้งนี้  (เว้นระยะห่างในการนั่งประชุม และต้องสวม
หน้ากากอนามัยทุกคน) 

เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตามมาตรการปูองกันโรค 
ให้มีมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดเพ่ือใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือใช้ใน
กรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ ดังนี้ 

- ให้ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
- ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือปูองกันการติดต่อสัมผัส 

หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ําลาย 
- ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้น

ลงเท่าที่จําเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจําปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 24  สิงหาคม 2564 
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

สภาฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  25  สิงหาคม 2564 ตามแฟูมเอกสารที่อยู่
ในมือท่านสมาชิกแล้ว 

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่
ผ่านมา  ขอเชิญค่ะ  สมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขถ้อยคํา ขอเชิญนะคะ  สมาชิกท่านใดที่จะ
แก้ไขถ้อยคํา ขอเชิญค่ะ  มีไหมค่ะ  ไม่มีนะคะ   

ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564  เมื่อวันที่  
13  สิงหาคม   2564   

สมาชิกท่านใดรับรอง        โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่รับรอง     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   รับรอง          37           เสียง 
      ไม่รับรอง          -           เสียง 

     งดออกเสียง       -           เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  กระทู้ถาม 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
ไม่มี 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องที่เสนอใหม่   
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติ  ขอเชิญค่ะ 

 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ข้าพเจ้า  นางกนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้แก่  โครงการ
บํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโดน-บ้านนางตรา  (นศ.ถ1-0079)  
ตําบลไทยบุรี  ตําบลท่าศาลา  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  
3,200,000.- บาท  (โครงการลําดับที่ 15)   

การแก้ไขรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน  1 โครงการ  ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจําปีงบประมาณ 2564  ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจําปี 2564  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2564  แก้ไขเพ่ือต้องการให้
รายละเอียดโครงการตรงตามข้อเท็จจริง  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอญัตติ เรื่อง  
ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 1 โครงการ  รายละเอียด
โครงการอยู่ในมือท่านสมาชิกแล้วนะคะ  สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย  
ขอเชิญค่ะ  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย ขอเชิญค่ะ  สมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย ขอเชิญ
ค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม 

ต่อไปจะขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ญัตติ เรื่อง  
ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ข้อความเดิม 
โครงการรายการที่ 15   บํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 

บ้านโดน-บ้านนางตรา (นศ.ถ1-0079) ตําบลไทยบุรี ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Overlay ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,060 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13,300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หน้า 15 ข้อ 19] งบประมาณ 3,200,000.- บาท 

 
  
ขอแก้ไขเป็น 
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บํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโดน-บ้านนางตรา (นศ.ถ 
1-0079) ตําบลไทยบุรี ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ 
Overlay ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,060 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  10,300  ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 หน้า 15 ข้อ 19] งบประมาณ 3,200,000.- บาท 

เหตุผลการขอแก้ไข  เพ่ือให้ตรงตามข้อเท็จจริง 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ               37          เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

    งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ข้าพเจ้า  นางกนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตามบัญชีแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564  
(ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564)  หน้า 38/84 รายการ “เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์” 

   1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตามบัญชีแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564  
(ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564)  หน้า 39/84 รายการ “จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา”  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

2. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 - หน้า 38/84 ตามบัญชีแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564 (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564) 

รายการ “เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์” โอนลดเป็นเงินงบประมาณ จํานวน 14,400.-บาท  
- หน้า 39/84 ตามบัญชีแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564 (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564) 

รายการ “จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา” โอนลดเป็นเงินงบประมาณ จํานวน 9,800.-บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น 24,200.-บาท 
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ไปตั้งจ่ายเพ่ิม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน หมวด
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากไปรษณีย์โทรเลข ธนาณัติ  และพัสดุภัณฑ์ต่างๆ ค่าซื้อดวงตรา 
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 250 ,000.- บาท  
ตั้งจากเงินรายได้ โดยโอนเพิ่มเป็นเงิน 24,200.-บาท 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว เพ่ือให้มีครุภัณฑ์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเพ่ือความถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้สามารถดําเนินตามโครงการได้ จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 1 รายการ  
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จํานวน 2 รายการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”  

สมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ  สมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ  
ขอเชิญท่านธีรพงศ์  ค่ะ 

 
นายธีรพงศ์  เพิ่ม 
ส.อบจ.นศ. อ.ทุ่งใหญ่ 

เรียน ประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายธีรพงศ์  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอทุ่งใหญ่  อยากจะเรียนกับท่านประธานว่า  ญัตติที่
ผู้บริหารได้นําเสนอต่อสภาครั้งนี้  ในเรื่องของการโอนเงินงบประมาณ  ซึ่งผมดูแล้วก็มีการ
โอนเงินจากหลายส่วนด้วยกัน  มาเพ่ือที่จะนําเสนอโครงการต่อที่ประชุมแห่งนี้   เพ่ือที่จะ
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แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน  ดูแล้วก็มีหลายพ้ืนที่  แต่อยากที่จะนําเสนอกับสภาผ่าน 
ท่านประธานว่า  มีโครงการในพ้ืนที่ของอําเภอทุ่งใหญ่อยู่โครงการหนึ่งที่อยากจะนําเรียนว่า 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสังข์  หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งใหญ่  เป็นโครงการที่มี ความ
เหมาะสม  เพราะด้วยเหตุผล สะพานข้ามคลองสังข์  หมู่ที่ 2  เป็นสะพานที่อยู่ใจกลางเมือง
ทุ่งใหญ่  และเป็นสะพานที่ได้ก่อสร้างมายาวนาน  ไม่น่าจะน้อยกว่า  30  ปี  เพราะฉะนั้น
สะพานอยู่ในสภาพที่ด้านล่างสะพานเสาตอหม้อเกิดการชํารุดในบางส่วน  และก็อยากจะ
เรียนว่าตอนนี้ทางเทศบาลตําบลท่ายาง  ได้ขยายถนนสองฝั่งซึ่งเป็นถนนที่มีความกว้าง   
แต่สะพานที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ สะพานข้ามคลองสังข์  เป็นสะพานที่แคบ  เพราะฉะนั้นอยากจะ
เรียนกับเพ่ือนสมาชิกว่า  ลองคิดดูครับถ้าหากว่าใจกลางเมืองแต่สะพานแคบกว่าถนน  
ลักษณะแบบนี้ถ้าผู้สัญจรไปมา ไม่รู้เส้นทาง  ไม่ชํานาญเส้นทาง หรือขับประมาทเลินเล่อ  
อาจจะเกิดอุบัติเหตุ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ท่านธีรพงศ์  ขออนุญาตนะคะ  ตอนนี้เรากําลังอยู่ในญัตติการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  รายการเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์นะคะ  
กรุณาอภิปรายให้ตรงตามญัตติด้วยนะคะ 

 

นายธีรพงศ์  เพิ่ม 
ส.อบจ.นศ. อ.ทุ่งใหญ่ 

ครับท่านประธาน  ไหนๆ ก็นําเสนอแล้วก็อยากจะบอกว่ามีความจําเป็น และก็ขอบ
คุณท่านผู้บริหารเป็นอย่างสูงครับ  ขอบคุณครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามที่นายกได้เสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตามบัญชีแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564  
(ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564) หน้า 38/84 รายการ “เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์” 

ข้อความเดิม 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สํานักงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งไว้ 70,200.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

ขอแก้ไขเป็น 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปร เจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 

ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ 
1 สํานักงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ 55,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ดิฉันจะขอมติจากสภานะคะ    
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามบัญชีแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564  
(ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564) หน้า 39/84 รายการ “จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า” 

ข้อความเดิม 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้  ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ 24,300.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 

ขอแก้ไขเป็น 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ แบบขาตั้ง จํานวน 1 จอ สําหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ ไม่มีกําหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ 14,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามหนั งสือกระทรวง มหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  
28 พฤษภาคม 2564 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 2. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 - หน้า 38/84 ตามบัญชีแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564 (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564) 
รายการ “เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์” โอนลดเป็นเงินงบประมาณ จํานวน 14,400.-บาท 
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- หน้า 39/84 ตามบัญชีแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564 (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564) 
รายการ “จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา” โอนลดเป็นเงินงบประมาณ จํานวน 9,800.-บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น 24,200.-บาทไปตั้งจ่ายเพ่ิม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบริหาร
ทั่วไป  งบดําเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากไปรษณีย์โทรเลข ธนาณัติ และพัสดุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 
250,000.- บาท ตั้งจากเงินรายได้ โดยโอนเพิ่มเป็นเงิน 24,200.-บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ  ขอเชิญคะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ข้าพเจ้า  นางกนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  29  รายการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  
109,848,500.- บาท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตลอดจนสามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  โดยโอนลดงบประมาณรายการงบประมาณรายจ่ายที่ไม่
สามารถดําเนินการได้  เงินเหลือจ่าย/ไม่มีความจําเป็นต้องจ่าย  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย
อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการ
โอนเพิ่ม  โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จํานวน 29 รายการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการเพ่ิม 
โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ  เชิญท่านสรพงษ์ค่ะ 
 

นายสรพงษ์  คงส าราญ 
ส.อบจ.นศ. อ.เมือง 

กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติที่เคารพครับ  ท่านผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
กระผมนายสรพงษ์  คงสําราญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขต 2  ตําบลคลัง  ตําบลโพธิ์เสด็จเฉพาะเขตเทศบาลนคร  การโอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  3  รายการ  ท่านประธานครับ   
มีอยู่โครงการหนึ่งครับท่านประธาน  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางหลวงหมายเลข  4102- ตอนต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มุ่งหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก  ติดตําบลท่าซัก  และตําบลปากนคร  มุ่งหน้าไปทางบ้านชายทะเล  
งบประมาณของโครงการ  10,100,000.- บาท  ความกว้างของถนน  14  เมตร  ความ
ยาวของถนน 1,050 เมตร ก็ประมาณ  1 กิโลเมตรครับท่านประธาน สําหรับโครงการนี้  
เป็นถนนพ้ืนที่เศรษฐกิจนะครับ  เนื่องจากไข่แดงของอําเภอเมืองก็คือเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  ปัจจุบันการจราจรติดขัดตลอด  พ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ประมาณ 2 แสนกว่า  
ประชากรแฝง  1 แสนกว่า  รวมกันก็ 3 แสนกว่า  สําหรับโครงการนี้เท่าที่ผมทราบมา  
เป็นผลงานของท่านสมาชิกอําเภอเมืองคนเก่า  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ไม่ว่าจะเป็นท่าน สจ.
สุภาพ  ขุนศรี  ท่าน สจ.อํานาจ  ไกรนุกูล  ท่าน สจ.จรัญ  คงกิ้ม นะครับ  และ สจ.อําเภอ
เมืองทั้ง 7 ท่าน  ได้นําเสนอโครงการนี้ผ่านท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
ท่านก็ได้ให้ความเห็นชอบ นําเสนอมาเป็นรายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการนี้
ครับท่านประธาน  สําหรับถนนของโครงการนี้ ปกติจะเป็นของกรมทางหลวงชนบท แต่ว่า
กฎหมายใหม่เท่าที่ทราบคือประมาณเมื่อปีที่แล้ว  สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติให้ถ่ายโอน
ภารกิจท้องถิ่น มาให้กับท้องถิ่นต่างๆ บางท้องถิ่นโชคดีให้งานแล้วก็ให้เงินมาด้วย  แต่บาง
ท้องถิ่นไม่มีศักยภาพก่อสร้างถนนให้กับพ่ีน้องประชาชนตามความต้องการ บางท้องถิ่นก็ไม่
สามารถดําเนินการได้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราถือว่าโชคดีครับถนนเส้นนี้ก็เป็น
ถนนเศรษฐกิจ และไปสัมพันธ์ติดต่อกับถนนรอบวงแหวนของอําเภอเมืองนะครับ  ปากพูน 
ท่าเรือ  ถนนเฉลิมพระเกียรติทางด้านทิศใต้ของฝั่งตําบลไชยมนตรี  10 ล้านบาทผมคิดว่า
ยังน้อยเกินไปด้วยซ้ํา สําหรับประโยชน์ที่พ่ีน้องประชาชนได้รับ เนื่องจากว่าเมืองของเรา
ขยายไปทางทิศตะวันออก  ขยายมาทางทิศเหนือติดตําบลโพธิ์เสด็จ พ้ืนที่มันน้อย  แต่ถ้า
โซนตําบลของท่านสุภาพ  ขุนศรี ตําบลปากนคร ตําบลท่าซัก ความหนาแน่นของประชากร
ยังน้อย  พ้ืนที่เยอะในการพัฒนา  ส่วนตรงนี้ center พ้ืนที่จุดแรกที่เริ่มก็คือสี่แยกคูขวาง  
ซึ่งติดตําบลคลังของผม  ทางด้านฝั่งซ้ายติดตําบลท่าวัง แล้วไปบรรจบของท่าน สจ.สุภาพ 
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นะครับ  กระผมเห็นด้วยกับญัตติในการโอนเงินงบประมาณนะครับ  งบประมาณที่โอนมาก็
มาจากกองสาธารณสุข 4,287,000.- บาท  ก็ต้องขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร
ที่ให้ความสําคัญกับพวกเรานะครับ  สจ.เขต อ.เมือง  ในฐานะตัวแทนของพ่ีน้องชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ต้องขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 
 

เชิญท่านสุภาพค่ะ 

นางสุภาพ  ขุนศรี 
ส.อบจ.นศ. อ.เมือง 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉัน นางสุภาพ  ขุนศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง  เขตที่รับผิดชอบมีปากนคร  ท่าซัก  วันนี้ก็
อยากจะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการที่ท่านสรพงษ์ ได้อภิปรายไปนะคะ  เพราะว่าวันนี้จะมี
ชาวตําบลปากนคร ท่าซัก  พอเห็นโครงการตัวนี้ก็จะดีใจมาก  ขอบคุณไปยังท่านนายกฯ  
คณะผู้บริหาร  และกองช่าง  เพราะถนนสายนี้เป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง 3 -4 ตําบล  
ความหวังของอําเภอเมืองมีมาก  จะเป็นการท่องเที่ยวระดับจังหวัดด้วยคะ  วันนี้ชาวตําบล
ปากนคร  ตําบลท่าซัก และตําบลท่าไร่  ก็ฝากขอบคุณท่านนายกฯ  มาว่า  10 ล้านที่ให้ไป
ครั้งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเขามากเลย  ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ     

  

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 
 

มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปราย  เชิญท่านธีรพงศ์ค่ะ 

นายธีรพงศ์  เพิ่ม 
ส.อบจ.นศ. อ.ทุ่งใหญ่ 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ผู้อํานวยการกอง  หัวหน้าฝุาย  
เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายธีรพงศ์  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอทุ่งใหญ่  เมื่อกี้กําลังหาเรื่องว่าจะมีการกันเงินเรื่อง
การก่อสร้างสนามกีฬาหรือไม่  เลยลุกขึ้นมาอภิปราย  ที่รีบกลัวว่าจะไม่ได้ขอบคุณ ต้องกราบ
ขอโทษด้วย  อยากจะเรียนเพ่ิมเติมว่า  อยากจะเรียนเพ่ิมเติมว่าโครงการก่อสร้างสะพานคลอง
สังข์ หมู่ที่ 2  ตําบลท่ายาง  นอกเหนือจากอยู่ใจกลางเมืองแล้ว  ยังเป็นสะพานที่สามารถที่จะ
เป็นเส้นทางหลักในการที่จะเชื่อมต่อไปสู่อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วถ้าไป
ทางขวามือ สะพานแห่งนี้ก็จะไปออกวัดขนาน  จะไปเชื่อมต่อกับถนนสายหลักของภาคใต้   
ก็คือถนนเอเชีย  เพราะฉะนั้น  6,700,000.- บาท ที่คณะผู้บริหารมีการโอนเงินมา ผมถือว่า
เป็นการโอนเงินที่คุ้มค่า และก็เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนโดยภาพรวม  ไม่ใช่เฉพาะ 
พ่ีน้องในอําเภอทุ่งใหญ่  พ่ีน้องที่เดินทางไปจังหวัดกระบี่ อําเภอเขาพนม  ก็มีส่วนในเรื่องของ
การใช้สะพานแห่งนี้ด้วย  ฉะนั้นอยากจะเรียนกับท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกว่า ผมใน
นามของพ่ีน้องอําเภอทุ่งใหญ่  และก็พ่ีน้องที่ใช้เส้นทาง  ต้องกราบขอบพระคุณผู้บริหารเป็น
อย่างสูง  และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการทําโครงการใหญ่ๆ ใจกลางเมืองแบบนี้ มันจะเป็น
ผลงานที่พ่ีน้องประชาชนสามารถที่จะเห็นและก็สัมผัสได้  มันก็จะเป็นผลงาน เป็นความ
ภาคภูมิใจของพวกเราทั้งสภาด้วย  ในนามของคณะผู้บริหาร ในยุคของท่านนายกกนกพร  
เดชเดโช  กราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานครับ  ขอบคุณอย่างสูงครับ    

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปราย  เชิญท่านอํานาจค่ะ 
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นายอ านาจ  ไกรนุกูล 
ส.อบจ.นศ. อ.เมือง 

 เรียน ท่านประธานสภา ท่านนายกฯ  คณะผู้บริหาร  ตลอดถึงเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายอํานาจ  ไกรนุกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขต 3  อําเภอเมือง  รับผิดชอบท่าวัง  โพธิ์เสด็จ (นอกเขต)  ต.นาเคียน  
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านประธานที่อนุญาตให้พูด  ที่จริงถ้าท่านประธานไม่ชี้ก็ไม่ได้พูด
ครับ  ก็ขอขอบคุณฝุายบริหาร  โดยการนําของท่านกนกพร  เดชเดโช  เล็งเห็นความสําคัญ
ของพ่ีน้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก  อย่างน้อยๆ การโอนเงิน
งบประมาณประจําปี 2564  ตั้งจ่ายรายการใหม่  29  รายการ  100 กว่าล้าน  ผมก็ดูแล้ว
มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่  นี่ก็บ่งบอกถึงการมีศักยภาพของคณะผู้บริหาร  คณะทํางานชุดนี้  
ที่พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ไว้วางใจท่านมา  เพ่ือมาพิจารณา มาใช้จ่าย
งบประมาณ  มาใช้จ่ายเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนให้คุ้มค่า และมีความสําคัญยิ่ง  ผมมองดู
แล้วทุกโครงการมีความสําคัญ  โดยเฉพาะถนนที่ท่านสรพงษ์  ท่านสุภาพ  ขุนศรี กล่าวมา  
ถนนเส้นนี้เป็นถนนยุทธศาสตร์จริงๆ ครับ  ถึงแม้นว่าได้ไปประมาณ 1 กิโลเมตร  10 ล้าน 
ถามว่าน้อยไหม  ถือว่าน้อยครับ  เมื่อก่อน ขอเท้าความนิด สมัยผมเด็กๆ  ผมไปปากนคร  
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง  แต่ตอนนี้พัฒนาขึ้นมาใช้เวลาประมาณ 40 นาที  แต่ถามว่าเมื่อไหร่ที่  
ถนนสายนี้ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  ใช้เงินงบประมาณเกือบ 100  ล้านบาท   
เพ่ือจะพัฒนาให้ถนนเส้นนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่ีน้องจังหวัดนครศรีธรรมราช  เหมือนกับที่
ท่านสรพงษ์ว่า  เป็นยุทธศาสตร์  มีบ้านจัดสรร มีบริษัท มีสถานที่ท่องเที่ยว ผมเคยไปกับท่าน
รองปลัดมนูญ  ก็มีเกาะท่องเที่ยวอยู่  เขาเรียกเกาะกระ  เมื่อไหร่ที่ถนนเส้นนี้สมบูรณ์แบบ 
ผมเชื่อว่าเกาะกระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมเชื่อมั่น เพราะว่าผม
เคยไปกับท่าน นั่งเรือไป 3-4  ชั่วโมง  ใช้เรือที่จอดอยู่ในสวน ร.9 ของเรา เคยออกไปที่ 
เกาะกระ ผมขอสนับสนุนท่านและเห็นด้วย  และที่ผมติดใจ และชอบใจมากที่สุด คือท่าน
นายกฯ  และคณะผู้บริหาร ท่านไปซื้อรถสุขา ได้หัวใจผมไปเลยครับ  เพราะรถสุขาเรามีน้อย  
มีแค่ 2 คัน เสียไป 1 คัน  ซ่อมเสร็จหรือยังครับ  จริงๆ แล้วนะครับ ผมอยากให้ซื้อ 4 คันเลย
ด้วยซ้ํา  ตั้งเป็น 4 โซนเลย  ท่าศาลา ขนอม สิชล นบพิตํา เอาไปเลย  1  คัน  เมือง พรหมคีรี  
1 คัน    ทุ่งสง  1  คัน  ปากพนัง  1  คัน  ผมเชื่อมั่นว่าเราได้ใช้ทั่วถึง  แต่ตอนนี้ประชาชน
นอกพ้ืนที่น้อยใจ 4 เดือนที่แล้ว คนที่ปากพนัง เป็นญาติ  มีงานศพ  สจ. ในฐานะที่พ่ีน้องเป็น 
สจ. ที่มาจากพ่ีน้องประชาชน  ขอยืมรถสุขาได้ไหม  ผมบอกว่าให้ผมพูดตอนนี้มันยาก ให้ท่าน
มาที่ อบจ. มาดูรายการว่าไหม  ถ้าไม่ตรงกับใครไหม โอเคได้ ถ้ามีคนจองแล้วไม่ได้  บังเอิญว่า
เขามาแล้วไม่ได้ เขาก็ด่าผมว่าทําไมมีน้อยจัง ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผู้บริหารคนใหม่มา  เงินมี จะ
ซื้อใหม่ 4 คันเลย  ตั้งไป 4 โซน  ก็ขอฝากไปทางท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่ายังไงก็
เจียดเงินซื้อสัก 4 คัน  ไม่แพงคันละ 7 ล้านกว่าบาท   แล้วก็เรื่องที่สําคัญยิ่งที่สุดคือสนาม
กีฬา  ท่านครับเมื่อวานผมภูมิใจน้ําตาไหลเลย ไปดูเขาแข่งขันฟุตบอล แว๊บๆ ไป เพราะติด
ภารกิจของตัวเอง  คนเยอะ  ผมไปยืนอยู่ใกล้คนประมาณ 4-5 คน  เขาชมว่ายังไงรู้ไหมครับ 
ท่านนายกฯ  มีคนชมเมื่อวานว่าโอ้โหนี่มีความเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้เลยหรือ  สนามกีฬาของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้  ผมก็แต่งตัวผูกผ้าขาวม้า แกล้งทําไม่รู้เรื่อง  
เมื่อก่อนทําไมไม่ค่อยมีคน แต่ตอนนี้ทําไมมีการแข่งขันฟุตบอล  ผมอยากจะตอบ แต่กลัวไม่
อยากจะคุยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จ เมื่อไหร่ที่สระว่ายน้ําเสร็จ  สนามมวย สนามแบตมินตัน 
ผมจะคุยอวดเลย พ่ีน้องครับสนามกีฬาที่ได้เกิดมาเพราะนายกยุคใหม่ มองการณ์ไกล  
ผู้บริหารชุดใหม่  สมาชิกชุดใหม่  ผมจะตอบในวันนั้นแต่ตอบไม่ได้ เพราะยังไม่สมบูรณ์  
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ขอให้รีบๆ หน่อย  มีอะไรทําได้ก็ทําไปให้เสร็จ  เพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัด 
ที่ใหญ่  23  อําเภอ  ท่านมองหลับตาเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนเทศบาล 9 โรง  
ท่านสรพงษ์รู้ดี  สนามกีฬาไม่มีใช้  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ไม่มีสนามกีฬาใช้  โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ไม่มีสนามกีฬาใช้  เราไม่รวมถึงโรงเรียนเอกชน จะเป็นโรงเรียนไตรภูมิก็ดี   
ก็ไม่มีสนามกีฬา  ความหวังของพ่ีน้องประชาชน  พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 
ต้องการได้สนามกีฬาที่เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนะครับ แล้วก็เหมาะสมที่สุด  ผมก็ไปมาทุก
จังหวัดแล้ว  จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราสนามกีฬาเหมาะสมที่สุดที่อยู่ใจกลางเมือง  ทุก
คนยังพูดว่าเมื่อไหร่ที่สนามกีฬาเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทําตรงนี้
ให้มันดีซิครับ ให้มันเด่น  เราคืนกําไรให้กับพ่ีน้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องการมาใช้สนาม  นี่ผมหลับตาได้เลย 
คุยกับพี่น้องข้าราชการ พี่น้องสมาชิกไม่มีกีฬาที่ได้มาตรฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราชใน
เขตตัวเมืองครับ  ทั้งๆ ที่นักเรียน นักศึกษาเยอะแยะ  ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และ
ข้าราชการทุกคน  และเพ่ือนสมาชิกที่เห็นชอบให้เกิดงบประมาณครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดผลงานเพ่ือ
พ่ีน้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 
 

มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปราย  เชิญท่านสัญชัยค่ะ 

นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม 
ส.อบจ.นศ. อ.ร่อนพิบูลย์ 

 เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร  ท่านรองปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าฝุายทุกฝุาย  
รวมถึงเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่าน กระผม 
สัญชัย  แซ่ลิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขต 1 อําเภอ 
ร่อนพิบูลย์ ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวนทั้งสิ้น  29  รายการ  
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 109,848,500.- บาท  โดยความคิดส่วนตัวผมนะครับ  เมื่อผมได้
ไปเปิดดูรายละเอียดในแต่ละรายการ  ผมคิดเห็นว่าทุกรายการนั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรา  ทั้ง  4  โซน  และใน 29 รายการนี้ล้วนแล้วแต่ไปเติมเต็ม
โครงการในบางส่วนที่ยังขาดหายไป นําไปสู่การพัฒนา  อีกอย่างหนึ่งครับในโครงการนี้ที่
ผมสะดุดใจก็เหมือนท่าน สจ.อํานาจ  ไกรนุกูลบอกครับ  รถสุขาเคลื่อนที่  ซึ่งแรกเริ่มเดิมที
รถสุขาเคลื่อนที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนายกวิฑูรย์  เดชเดโช  เป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้ดําเนินการ  
เพ่ือแก้ไขปัญหากิจกรรมหรืองานต่างๆ ในพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกล  แล้วมาขอสนับสนุนรถ
สุขาเคลื่อนท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  มันก็เป็นผลครับ  เพราะมีการขอสนับสนุน 
ขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่ของเราเยอะ  ตอนนั้นผมยังไม่ได้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  แต่ก็ได้ติดตาม  ไปปากพนังก็เห็นรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ไปท่าศาลา ไปขนอม ก็ยังเห็นรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นี่แหละครับที่ผมบอกว่าสร้างแล้วได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าและสูงสุด  และผมก็ขอสนับสนุน
ญัตตินี้  อีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้รถสุขาเคลื่อนที่ของเราวันนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีก 
ใช้จ่ายงบประมาณในการซ่อมเยอะ มันเหมาะสมหรือคับ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างเพ่ิม
ครับ ถ้าซื้อเพ่ิมอีกผมก็สนับสนุนครับ เพ่ือให้มีเพียงพอที่ประชาชนจะใช้บริการ  ในส่วนอ่ืน
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ที่ขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือพ้ืนที่บ้านผมครับ  อําเภอร่อนพิบูลย์ครับ  มีอยู่โครงการหนึ่งที่ผม
เปิดดูแล้วค่อนข้างที่จะเล็งเห็นแล้วว่าคณะผู้บริหารไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนครับ  นั่นก็คือ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายหลังสถานีรถไฟบ้านทุ่งหล่อ-ไร่ลุ่ม หมู่ที่ 2 
หมู่ที่  7 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์   กว้าง 6  เมตร  ยาว  1,070 เมตร   
ใช้งบประมาณตั้งไว้  5,100,000. - บาท  ที่ผมบอกว่าทางคณะผู้บริหารเล็งเห็น
ความสําคัญของการใช้ถนนเส้นนี้  ผมยกตัวอย่างแค่ถนนเส้นนี้เส้นเดียวนะครับ  ถนนเส้นนี้
เมื่อก่อนแรกเริ่มเดิมทีการสัญจรของชาวบ้านเขาใช้ทางเท้าครับ สมัยก่อน  บ้านเราเขา
เรียกว่าทางฟรี  ถนนเส้นนี้ผมเลยตั้งให้เป็นถนนแห่งการรอคอย แต่วันนี้ท่านได้พัฒนามาสู่
ถนนที่สมบูรณ์แบบก็ในยุคท่านนายกวิฑูรย์  ได้สนับสนุนงบประมาณไป  แต่ระยะเวลามัน
เสื่อมโทรมไปตามสภาพ  ณ วันนี้ก็เหมาะสมที่จะสร้างใหม่  โดยการแปรสภาพใหม่เพ่ือให้
ชาวบ้านสัญจร  ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างตําบลควนชุมกับตําบลควนพัง และเป็น
ถนนสายหลักท่ีใช้ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรมายังพ้ืนที่ในเขตตัวอําเภอเมือง  ถนนเส้น
นี้ในยามที่มีภาวะน้ําท่วมชาวบ้านก็ยังใช้สัญจรได้ แต่ระดับมันต่ําลง ปัญหาหลักๆ คือเวลา
น้ําท่วมชาวบ้านไม่สามารถข้ามได้อยู่ช่วงหนึ่ง และช่วงนี้ที่ เราได้เข้าไปสํารวจและ 
ท่านนายกฯ  ได้หยิบยกมาให้  ตามคําร้องขอของท่านกํานันในพ้ืนที่ทั้ง 2 ตําบลว่าให้ 
ช่วยด้วย  เพราะเวลาน้ําท่วม ชาวบ้านจะได้สัญจรออกมาหาซื้ออาหารข้าวของเครื่องใช้ได้
สะดวก  และก็วันนี้ผมเชื่อว่าชาวบ้านในพ้ืนที่อําเภอร่อนพิบูลย์  โดยเฉพาะผู้ใช้เส้นทางนี้
ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านในพ้ืนที่ แต่เป็นเส้นทางที่คนทั่วไปสามารถใช้ได้ด้วย  เพราะมันเป็น
ถนนผ่านหน้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขึ้นมาสู่สามร้อยกล้า  โครงการทุกโครงการที่ได้ดูในเบื้องต้น
และครอบคลุมทั้ง 4 โซน  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารชุดนี้มากเลย ไม่ใช่ว่าพ่ีเชียร์
น้องนะครับ นี่พูดด้วยความรู้สึกจริงๆ  เพราะว่าที่ดูแล้วร่อนพิบูลย์ไม่ได้เม็ดเงินใหญ่โตอะไร  
แต่ความสําคัญมันมีอยู่ในการใช้งบประมาณ ตัวผมเองต้องขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชน
ชาวร่อนพิบูลย์ที่ท่านนายกฯ  และคณะผู้บริหารรวมทั้งเพ่ือนสมาชิกทุกท่านน่าจะยกมือ
ผ่าน สนับสนุนโครงการในครั้งนี้  ขอขอบคุณมากครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา 
 

เชิญท่านปรีชาค่ะ 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
ส.อบจ.นศ. อ.ทุ่งสง 

 เรียน ท่านประธานสภา   ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือนสมาชิก ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
กระผมนายปรีชา  พรหมเพศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอทุ่งสงครับ  อําเภอทุ่งสงถือได้ว่าเป็นอําเภอที่ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากอําเภอ
เมือง  ซึ่งมีสมาชิกอยู่  4  ท่านนะครับ  วันนี้ก็ด้วยความเคารพท่านประธานนะครับ  ทาง
ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของอําเภอทุ่งสง โดยเฉพาะการกีฬา  การออกกําลังกาย  
ซึ่งในโครงการปรับปรุงทางเดินออกกําลังกาย บริเวณสวนหลวง ร.9 เทศบาลเมืองทุ่งสง  
ซึ่งเป็นโครงการที่ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นความสําคัญของพ่ีน้องชาวทุ่งสง  เพราะสถานที่
แห่งนี้เป็นที่ออกกําลังกายกลางแจ้ง พ่อแม่พ่ีน้องได้มาใช้บริการ เช้า-เย็น ร่วมพันคนต่อวัน
นะครับ  แล้วก็ได้สร้างมาเป็นเวลาหลายปี เกิดการสึกหรอ แล้วก็พ้ืนเวลาฝนตกจะลื่น ก็จะ
มีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  ณ วันนี้ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ได้มอบโครงการปรับปรุงทางเดินออกกําลังกายของสวนหลวง  
ร.9  ผมในฐานะตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนในเขตอําเภอทุ่งสง ก็กราบขอบพระคุณท่าน
ผู้บริหารผ่านท่านประธาน  ขอบคุณครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ในญัตติ 5.3  ท่านสมาชิกก็ได้อภิปราย ใช้เวลากันพอสมควรนะคะ ครอบคลุม 
ดีแล้ว ดิฉันจะขอมตินะคะ  ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งหมด  31  ท่านนะคะ 

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 

การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน   
1  รายการ 

รายการตั้งจ่ายใหม่   รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ  
กองช่าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 

มีกําลังไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า จํานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2563  ตั้งไว้ 7,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 
หน้า 115  ข้อ 13) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 7,500,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน   หมวด  ค่าใช้สอย
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
โครงการ การเดินทางไปราชการ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
บัญชีการแก้ไขฯ  ครั้งที่ 15/2564  สํานักเลขานุการองค์การ  บริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งไว้   420,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   170,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  170,000.- บาท  
2. แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน    
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
โครงการ ติดตั้งระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่านจังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชีการแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564  กองช่าง  ตั้งไว้   2,411,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  คงเหลือก่อนโอน  411 ,000.- บาท โอนลดครั้ งนี้  เป็นเงินงบประมาณ 
411,000.- บาท 
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3. แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ ดําเนินงาน           
หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช" (การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม)  หน้า การแก้ไขฯ 
ครั้งที่ 15/2564 กองช่าง  ตั้งไว้   400,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อน
โอน   400,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  400,000.- บาท  
4. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบ ดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
โครงการ  ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า  การแก้ไขฯ ครั้งที่ 15/2564   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ตั้งไว้   500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   331,029.55 บาท 
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  331,000.- บาท  
5.แผนงาน  งบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง หมวดงบกลาง  ประเภท เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) หน้า 305 ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือ
ก่อนโอน   317,495.20 บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  317,000.- บาท 
6. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ  งบดําเนินงาน   
หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
งบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช หน้า  201  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   350,000.- บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   คงเหลือก่อนโอน   350,000. - บาท โอนลดครั้งนี้  เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า   202  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการ   แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า   202  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท 
โครงการ แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า  203  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการ แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า  203  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ต้ังไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
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โครงการ   แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า   204  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการ   แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า   204  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ต้ังไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการ   แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า   205  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ต้ังไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการ  แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า  205  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการ   แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า   206  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ต้ังไว้   350,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการ   แข่งขันวอลเลย์บอล “อบจ.คัพ”  หน้า   210  กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
ตั้งไว้   350,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   350,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  350,000.- บาท  
โครงการ    ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
หน้า  210  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   350,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
คงเหลือก่อนโอน 350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  350,000.- บาท 
7.แผนงาน สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
โครงการค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  บัญชีการแก้ไขฯ  ครั้งที่ 15/2564  กองสาธารณสุข  
ตั้งไว้  350,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  350,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  350,000.- บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท    
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  บัญชีการแก้ไขฯ  ครั้งที่ 15/2564  กองสาธารณสุข  
ตั้งไว้  1,200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  375,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  375,000.- บาท  
งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
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โครงการ ด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)และ
ประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุก  บัญชีการแก้ไขฯ  ครั้งที่ 15/2564  กองสาธารณสุข 
ตั้งไว้   382,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  382,500.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  382,000.- บาท 
งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) จังหวัดนครศรีธรรมราช  บัญชีการแก้ไขฯ  
ครั้งที่ 15/2564  กองสาธารณสุข ตั้งไว้   342,400.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
คงเหลือก่อนโอน  342,400.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 342,000.- บาท    
งบดําเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการด้านการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ําและภัยที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช  บัญชีการแก้ไขฯ  ครั้งที่ 15/2564  กองสาธารณสุข  
ตั้งไว้   330,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  330,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  222,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 7,500,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
   มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 21 รายการ  

รายการที่ 1  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเกาะกลาง 
หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเกาะกลาง หมู่ที่ 4 

ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 10,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 558  ข้อ 69) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 10,500,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝุาย
ประจํา)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  หน้า 101  กองคลัง  ตั้งไว้ 32,932,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 31,077,998.08 บาท  
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โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  10,500,000.- บาท  
 

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 10,500,000.- บาท 
 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวสะพาน
เพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูงและบ้านนายประทุม-นายประเสริฐ หมู่ที่ 1,6 ตําบลไสหร้า 
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กองช่าง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหัวสะพาน

เพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูงและบ้านนายประทุม-นายประเสริฐ หมู่ที่ 1,6 ตําบลไสหร้า อําเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,500 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร  
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งไว้ 9,980,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 หน้า 88  ข้อ 63) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 9,980,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝุาย
ประจํา)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  หน้า  101  กองคลัง ตั้งไว้ 32,932,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน 20,577,998.08 บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  1,577,000.- บาท  
2.แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   ส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอชะอวด บัญชีการแก้ไขฯ   
ครั้งที่ 15/2564   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตั้งไว้ 7,000,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 6,940,650.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  6,940,000.- บาท  
3.แผนงาน การศึกษา   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบบุคลากร   
หมวด  เงินเดือน(ฝุายประจํา)   ประเภท เงินเดือนพนักงาน  หน้า 116 กองคลัง  
ตั้งไว้ 43,732,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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คงเหลือก่อนโอน  12,294,429.23 บาท  
โอนลดครั้งนี้ จากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณ 1,463,000.- บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 9,980,000.- บาท 

 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 3  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสังข์ บริเวณ
ถนนทุ่งใหญ่-พระแสง หมู่ที่ 2 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กองช่าง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสังข์ บริเวณถนน 

ทุ่งใหญ่-พระแสง หมู่ที่ 2 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 6,700,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
พ.ศ.2564 หน้า 87  ข้อ 60 ) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 6,700,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  การศึกษา   งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบบุคลากร          
หมวด  เงินเดือน(ฝุายประจํา)   ประเภท เงินเดือนพนักงาน  หน้า    116  กองคลัง  
ตั้งไว้ 43,732,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
คงเหลือก่อนโอน  10,831,429.23 บาท  
โอนลดครั้งนี้ จากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณ 1,698,000.- บาท  
2.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบดําเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย  ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ  
โครงการ   จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีราชพิธีรับเสด็จวันสําคัญของทางราชการกิจกรรมตาม
นโยบายหนังสือสั่งการของรัฐบาล หน้า   217  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งไว้ 4,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 3,062,100.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 2,850,000.- บาท  
3.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน 
(ฝุายประจํา)  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  บัญชีการโอนฯ   ครั้งที่ 13/2564   
กองคลัง ตั้งไว้ 11,788,231.28 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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คงเหลือก่อนโอน  7,936,371.28 บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 2,152,000.- บาท  

 

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 6,700,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหลังสถานีรถไฟ
บ้านทุ่งหล่อ-ไร่ลุ่ม หมู่ที่ 2,7 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กองช่าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหลังสถานีรถไฟบ้าน 

ทุ่งหล่อ-ไร่ลุ่ม หมู่ที่ 2,7 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยาง 
ไม่น้อยกว่า 6,420 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตั้งไว้ 5,100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 หน้า 65 ข้อ 13) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 5,100,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร 
หมวด  เงินเดือน(ฝุายประจํา)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  บัญชีการโอนฯ   
ครั้งที่ 13/2564   กองคลัง ตั้งไว้ 11,788,231.28 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  5,784,371.28 บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 348,000.- บาท  
2.แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบ ลงทุน หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง บัญชีการแก้ไขฯ    
ครั้งที่ 15/2564  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โครงการ เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ชนิดหาบหาม  ตั้งไว้ 2,332,500.- บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 2,332,500.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  2,332,000.- บาท  
3.แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
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โครงการ   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้ 2,167,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 2,167,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  2,167,000.- บาท 
3.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน   
หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟูา  หน้า 108  กองคลัง  
ตั้งไว้ 8,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  3,247,161.50 บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 253,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 5,100,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ 80 - 009 สายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ  

80- 009 สายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,805.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,220 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 5,024,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 หน้า 92  ข้อ 72) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 5,024,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท ค่าไฟฟูา  หน้า 108  กองคลัง ตั้งไว้   8,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 2,994,161.50 บาท  โอนลดครั้งนี้เป็นเงินงบประมาณ 1,733,000.- บาท  
2.แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน     
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า 286  กองช่าง 
โครงการ ปูองกันและลดอุบัติเหตุบนเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ตั้งไว้ 1,700,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน 1,700,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,700,000.- บาท  
3.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร      
หมวด  เงินเดือน(ฝุายประจํา)  ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  บัญชีการโอนฯ   
ครั้งที่ 13/2564  กองคลัง  ตั้งไว้  4,283,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  3,067,240.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,591,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 5,024,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ               38          เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

    งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาพัฒนา 2  
หมู่ที่ 8 ตําบลบางศาลา (เลียบคลองบางตะพง) อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาพัฒนา 2 หมู่ที่ 8 

 ตําบลบางศาลา (เลียบคลองบางตะพง) อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,900 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 5,020,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
พ.ศ.2564 หน้า 84 ข้อ 53) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 5,020,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร   
หมวด  เงินเดือน(ฝุายประจํา)   ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา   
บัญชีการโอนฯ   ครั้งที่ 13/2564  กองคลัง  ตั้งไว้  4,283,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  1,476,240.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 76,000.- บาท  
2.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
โครงการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564  สํานักเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 1,586,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือ 
ก่อนโอน 1,586,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  1,586,000.- บาท 
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3.แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช บัญชีการแก้ไขฯ    
ครั้งที่ 15/2564  สํานักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน 1,500,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  1,500,000.- บาท 
โครงการ   ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 1,500,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  1,500,000.- บาท  
4.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  หน้า   211  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งไว้ 1,800,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 1,500,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  358,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 5,020,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 7  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่น
ปะ-ห้วยหินลับ หมู่ที่ 6 ตําบลโมคลาน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กองช่าง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่นปะ - 

ห้วยหินลับ หมู่ที่ 6 ตําบลโมคลาน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
6,300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 
4,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 หน้า 77  ข้อ 40 ) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000.- บาท 
 
 



-27- 
 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน กีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  หน้า   211  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตั้งไว้ 1,800,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน 1,142,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,142,000.- บาท  
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช “นครเกมส์” 
หน้า   207  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 1,500,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  1,500,000.- บาท  
2.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร   
หมวดเงินเดือน(ฝุายการเมือง)   ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน้า    59 กองคลัง  
ต้ังไว้ 10,065,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน 3,175,839.71 บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  1,358,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 8  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 
ตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4  

ตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 4,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  3,194,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  806,000.- บาท ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 หน้า 84  ข้อ 54) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000.- บาท 
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โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร      
หมวด  เงินเดือน(ฝุายการเมือง)   ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน้า    59 กองคลัง  
ตั้งไว้ 10,065,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 1,817,839.71 บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  117,000.- บาท  
2.แผนงาน  การศึกษา   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร          
หมวด  เงินเดือน(ฝุายประจํา)   ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  หน้า  118  กองคลัง  
ตั้งไว้ 13,935,300.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  12,570,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป    1,365,300.- บาท  คงเหลือก่อนโอน  4,819,776.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ จากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณ 1,433,000.- บาท  
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ  อาหารกลางวันนักเรียนสําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้า   127  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งไว้ 4,716,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  328,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  4,388,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน 1,134,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ จากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณ  328,000.- บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นเงินงบประมาณ 806,000.- บาท 
3.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า 260 
กองช่าง 
โครงการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ 1,100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
คงเหลือก่อนโอน 1,100,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  1,100,000.- บาท 
4.แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 1,000,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  216,000.- บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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 รายการที่ 9  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขริม หมู่ที่ 2 
ตําบลควนพัง อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขริม หมู่ที่ 2 ตําบล

ควนพัง อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 3,959,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,972,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  987 ,000.- บาท  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 หน้า  66  ข้อ 15) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 3,959,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1. แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน   หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 784,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  784,000.- บาท 
2. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดําเนินงาน   หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการ ค่าสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม โครงการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  หน้า   245  กองช่าง 
ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 1,000,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  1,000,000.- บาท 
3.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ    
งบดําเนินงาน   หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
หน้า   194  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 1,000,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  1,000,000.- บาท 
4.แผนงานการศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  หน้า  120  กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ตั้งไว้  6,682,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  คงเหลือก่อนโอน  
987,551.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  987,000.- บาท  
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5.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารงานคลัง  งบ ดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าเช่าบ้าน หน้า  103  กองคลัง ตั้งไว้ 5,400,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 1,259,772.70 บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 188,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 3,959,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่  10  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย 
ร่อนพิบูลย์ -เขาชุมทอง หมู่ที่  13 ตํ าบลร่อนพิบูลย์  อํา เภอร่อนพิบูลย์  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช   

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายร่อน พิบูลย์- 

เขาชุมทอง หมู่ที่  13 ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกตั้งแต่ 0.60 -1.00 เมตร ตามระดับลาดเท ยาวรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 410 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 หน้า 65  ข้อ 14) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน
ประเภท ค่าเช่าบ้าน หน้า 103  กองคลัง ตั้งไว้  5,400,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
คงเหลือก่อนโอน 1,071,772.70 บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 595,000.- บาท  
2.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หน้า 260 กองช่าง 
โครงการ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  750,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 750,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  750,000.- บาท  
3.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  งบ ดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอฉวาง  หน้า   230  กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
ตั้งไว้ 750,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 750,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  750,000.- บาท  
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โครงการ   จัดงานวันชาวสวนอําเภอพรหมคีรี  หน้า   226  กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
ตั้งไว้ 690,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 690,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  690,000.- บาท  
4.แผนงาน การศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หน้า   128  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งไว้ 700,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 683,600.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  215,000.- บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 11  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสวา -ห้วยลึก  
หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กองช่าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสวา-ห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตําบล

ทุ่งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 
หน้า 70 ข้อ 24 ) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน การศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  หน้า   128  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งไว้ 700,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  468,600.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  468,000.- บาท  
2.แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบ ดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   หน้า  247  กองช่าง 
โครงการ ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้   750,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   681,118.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  681,000.- บาท  
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3.แผนงาน  งบกลาง  งาน งบกลาง  งบ งบกลาง  หมวด งบกลาง  ประเภท ค่าชําระ
ดอกเบี้ย  หน้า 303 กองคลัง  ตั้งไว้   960,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
คงเหลือก่อนโอน 726,168.71 บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  674,000.- บาท  
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    หน้า 303 กองคลัง ตั้งไว้ 1,908,200.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,800,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  108,200.- บาท   
คงเหลือก่อนโอน 1,022,233.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ จากเงินรายได้  เป็นเงินงบประมาณ  631,000.- บาท  
4.แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบดําเนินงาน   
หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบ
รายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   แข่งขันเดิน-วิ่ง “อบจ.นครศรีธรรมราช” หน้า   209  กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  ตั้งไว้ 600,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  
600,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  546,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ               38          เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

    งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่ 12  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทุ่งคอกควาย 
(บ้าน ณ เณร) หมู่ที่ 5 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทุ่งคอกควาย (บ้าน ณ เณร) 

หมู่ที่ 5 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 4.80 ชนิดไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้ งไว้  2,223,000. - บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
1,795,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  428,000.- บาท  ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 
หน้า 70 ข้อ 25) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 2,223,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
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โครงการ แข่งขันเดิน-วิ่ง “อบจ.นครศรีธรรมราช”  
หน้า  209  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 600,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
คงเหลือก่อนโอน  54,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  54,000.- บาท  
โครงการ   เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
หน้า 193  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้  550,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  550,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  550,000.- บาท  
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอขนอม 
หน้า   230  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   600,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน   600,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  600,000.- บาท  
2.แผนงาน การศึกษา  งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน            
หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบ
รายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   ค่าอาหารเสริม (นม) 
หน้า   128  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว้  2,260,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 158,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,102,000.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 1,343,026.80 บาท  โอนลดครั้งนี้  จากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณ  
158,000.- บาท จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณ 428,000.- บาท 
โครงการ   อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย
ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน้า  127  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว้  22,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ คงเหลือก่อนโอน 22,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 22,000.- บาท  
โครงการ อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน้า 126  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้  242,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ คงเหลือก่อนโอน 11,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 11,000.- บาท 
3.แผนงาน การเกษตร  งาน  อนุรักษ์แหล่งน้ําและปุาไม้ งบ ดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ ธนาคารปู                                                            
หน้า 293  กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  200,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน  200,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  
200,000.- บาท  
โครงการ   ฝึกอบรมงานรุขกรรมข้ันต้นเพื่อการดูแลต้นไม้ใหญ่            
หน้า 293  กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้   200,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  200,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  
200,000.- บาท  
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รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 2,223,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ               38          เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

    งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่ 13  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายบ้าน 
นายสมคิด – ช่องสําซํา หมู่ที่ 7 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายบ้านนายสมคิด–  

ช่องสําซํา หมู่ที่ 7 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้ งไว้  2,200,000. - บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
พ.ศ.2564 หน้า 87  ข้อ 61) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 2,200,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
โครงการ  อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บัญชีการแก้ไขฯ    
ครั้งที่ 15/2564  สํานักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตั้งไว้  500,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  500,000.- บาท  
2.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน           
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการติดตั้งลิฟท์บันได ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน้า 175 กองช่าง  ตั้งไว้  500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 
500,000.- บาท   โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท  
3.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ    
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   วิ่งวังหอน  ห้วยน้ําใส 
หน้า 211  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน   500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
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โครงการ   ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน 
หน้า  212  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  500,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
งบลงทุน  หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
โครงการ   ปรับปรุงสนามมวย สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน้า 216  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  200,000.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 2,200,000.- บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ               38          เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

    งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่ 14  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนรักษา  
จากถนนลาดยางบ่อล้อเชียรใหญ่ – คอสะพานข้ามวัดดอนรักษา หมู่ที่ 7 ตําบลท้องลําเจียก 
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนรักษา จากถนนลาดยาง

บ่อล้อเชียรใหญ่–คอสะพานข้ามวัดดอนรักษา หมู่ที่ 7 ตําบลท้องลําเจียก อําเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 448.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร เชื่อมต่อถนนลาดยางบ่อล้อเชียรใหญ่ พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,290 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 1,920,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
พ.ศ.2564 หน้า 90  ข้อ 68) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 1,920,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน กีฬาและนันทนาการ  งบ ลงทุน     
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการ   ปรับปรุงสนามมวย สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน้า  216  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้   500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  300,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  300,000.- บาท 
2.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  งบ ดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
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โครงการ  งานดอกจูดบานและของดีเมืองชะอวด 
หน้า  225  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท  
โครงการ  เทศกาลของดีปากพนัง 
หน้า  227  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท  
โครงการ  เทศกาลของดีอําเภอพระพรหม 
หน้า  228  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวันชาวสวนอําเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน้า  229  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  120,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 1,920,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 
     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชาวสวน หมู่ที่ 9 
ตําบลฉลอง หมู่ที่ 14 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กองช่าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชาวสวน หมู่ที่ 9 ตําบล

ฉลอง หมู่ที่ 14 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,450 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้ งไว้  1,680,000. - บาท ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้   ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 525  ข้อ 18) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 1,680,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
 1.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  งบ ดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวันชาวสวนอําเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน้า   229  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 380,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  380,000.- บาท 
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โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
หน้า   231  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอช้างกลาง 
หน้า   231  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอถ้ําพรรณรา 
หน้า   232  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  300,000.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 1,680,000.- บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่ 16 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 
ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบล 

นาหมอบุญ  อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร  สูง 4.10 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้ งไว้  1,630,000. - บาท ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้   
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 
พ.ศ.2564 หน้า 70  ข้อ 26) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 1,630,000 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  งบ ดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอถ้ําพรรณรา 
หน้า   232  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 200,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  200,000.- บาท 
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอท่าศาลา  
หน้า   233  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 



-38- 
 

โครงการ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอพิปูน   
หน้า  235  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
โครงการ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
หน้า   236  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  430,000.- บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 1,630,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่ 17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตลาดใหม่ – 
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7,14 ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตลาดใหม่ – บ้านนาโพธิ์ 

หมู่ที่ 7,14 ตําบลร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00เมตร  ยาว 655.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,620 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 1,620,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.
2564 หน้า 64  ข้อ 12) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 1,620,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1. แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว  งบ ดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
หน้า  236  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  70,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ   70,000.- บาท 
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอร่อนพิบูลย์ 
หน้า  236  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอลานสกา  
หน้า  237  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
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โครงการ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอสิชล   
หน้า   237  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 500,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  500,000.- บาท 
2.แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน  หมวด  ค่าตอบแทน 
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   หน้า 103  กองคลัง  ตั้งไว้  1,500,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  833,533.75 บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  50,000.- บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 1,620,000.- บาท  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่ 18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาบอุทิศ - วังปรางค์ 
หมู่ที่ 5 ตําบลเปลี่ยน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กองช่าง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาบอุทิศ - วังปรางค์ หมู่ที่ 5 

ตําบลเปลี่ยน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   
ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 1,270,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 529 ข้อ 34) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 1,270,500.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทน 
ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  หน้า 103  กองคลัง ตั้งไว้   1,500,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  783,533.75 บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ 440,000.- บาท  
2.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารงานคลัง  งบบุคลากร    
หมวด  เงินเดือน(ฝุายประจํา)  ประเภท เงินประจําตําแหน่ง บัญชีการโอนฯ   
ครั้งที่ 13/2564 กองคลัง  ตั้งไว้    297,200.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 789,672.26 บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  455,500.- บาท  
3.แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
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โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ตั้งไว้   1,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   474,400.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ   375,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 1,270,500.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 19  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรสุวรรณ  
หมู่ที่ 12 ตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรสุวรรณ หมู่ที่ 12 ตําบล

เทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
507.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,028 ตารางเมตร  ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ ยข้างละ 1 .50เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 1,263,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 526 ข้อ 22) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 1,263,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน   หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้   1,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   99,400.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ   99,000.- บาท  
2.แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบดําเนินงาน            
หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบ
รายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564 กองสาธารณสุข  ตั้งไว้   454,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  454,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  
454,000.- บาท  
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3.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว   งบ ดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน้า   228  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 462,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  462,000.- บาท 
งาน กีฬาและนันทนาการ  งบ ดําเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   แข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.คัพ” 
หน้า  209  กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 450,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  450,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  248,000.- บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 1,263,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่  20 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทุ่งน้อย  
หมู่ที่ 1,3 ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 1,3 ตําบล

นางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร (ช่วงเดียว) ชนิดไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 890,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 
หน้า 89  ข้อ 66) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 890,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   แข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.คัพ” 
หน้า   209  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้ 450,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน  202,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  202,000.- บาท 
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2. แผนงาน งบกลาง  งาน  งบกลาง  งบ งบกลาง  หมวด งบกลาง  ประเภท เงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)   หน้า 306 กองคลัง  ตั้งไว้ 910,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  532,056.50 บาท   โอนลดครั้งนี้ จากเงินรายได้ เป็น
เงินงบประมาณ  438,000.- บาท  
3.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
โครงการ   การเดินทางไปราชการ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564  สํานักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้   420,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   420,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ    250,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 890,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38         เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่  21  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 
ท่าสะท้อน-บางคล้า หมู่ที่ 2,9 ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าสะท้อน - 

บางคล้า หมู่ที่ 2,9 ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งไว้  3,800,000. - บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2562  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.
2564 หน้า 34  ข้อ 19) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 3,800,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน      
หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 281 กองช่าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าสะท้อน-บางคล้า หมู่ที่ 9 
ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตั้งไว้  3,800,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  (แผนพัฒนา
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ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข พ.ศ.2563 หน้า 90 ข้อ 1) 
คงเหลือก่อนโอน   3,800,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  3,800,000.- บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 3,800,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ  

รายการที่ 1 โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวง
หมายเลข 4102-ตอนต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บ้านชายทะเล (นศ.ถ.
1-0095) ตําบลปากนคร ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวง

หมายเลข 4102-ตอนต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บ้านชายทะเล (นศ.ถ.
1-0095)  ตําบลปากนคร ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปรับปรุง
ขยายผิวจราจรไหล่ทาง  กว้าง 14.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,050 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,700 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 10,100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้7,660,000.- 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป2,440,000.- บาท  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 หน้า 81 ข้อ 49) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 10,100,000.-บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน  งบดําเนินงาน    
หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบ
รายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ  ด้านการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ําและภัยที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บัญชีการแก้ไขฯ  ครั้งที่ 15/2564  กองสาธารณสุข ตั้งไว้   330,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  222,000.- บาท   โอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน
งบประมาณ  108,000.- บาท  
งบลงทุน  หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   



-44- 
 

หน้า  166  กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกว้านจีน หมู่ที่ 3,6 
ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้ 4,287,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 4,287,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  4,287,000.- บาท  
2.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
หน้า  214  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  ตั้งไว้  2,440,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  คงเหลือก่อนโอน 2,440,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  
2,440,000.- บาท 
3.แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ  ลงทุน               
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หน้า 288 กองช่าง  
โครงการ บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างถนนตามภารกิจถ่ายโอน 
ตั้งไว้  23,200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน  7,732,787.84 บาท 
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  2,433,000.- บาท 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า 268 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ําน้ํามนต์(บ่อหิน) หมู่ที่ 3 ตําบลสี่ขีด  
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้   2,911,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน   873,300.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  832,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 10,100,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              37          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่ 2  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย 84 หมู่ที่ 4 -8 ตําบลสิชล 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   

กองช่าง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางสาย 84 หมู่ที่ 4 -8 ตําบลสิชล อําเภอ 

สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,240เมตร   
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 5,100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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4,185,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  915,000.- บาท ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564 
หน้า 72  ข้อ 30 ) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 5,100,000.- บาท 

รายการโอนลดงบประมาณ 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน      
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า 269 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพันธ์-บ้านนายจิตร หมู่ที่ 7  ตําบลกลาย 
อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  2,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คงเหลือก่อนโอน  265,556.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  265,000.- บาท  
หน้า 270 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเทศ - บางลึก  หมู่ที่ 2 ตําบลปากพนัง
ฝั่งตะวันตก  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  1,800,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คงเหลือก่อนโอน  650,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  650,000.- บาท  
หน้า 265 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานหมู่ที่ 1 ตําบลนาไม้ไผ่  อําเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  2,173,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   643,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  643,000.- บาท    
หน้า 275 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันตินิมิต หมู่ที่ 8 ตําบลทอนหงส์ อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  1,750,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   คงเหลือก่อนโอน   627,778.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  627,000.- บาท 
หน้า 268 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา 2 หมู่ที่ 8 ตําบลพรหมโลก อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตั้งไว้  2,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   602,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  602,000.- บาท  
หน้า 263 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่เหนือ-แยกบ้านพิมพ์ หมู่ที่ 5 ตําบล
ควนหนองหงส์ อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  1,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน   601,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  601,000.- บาท  
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หน้า 266 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านใหม่ 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  1,810,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน   587,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  587,000.- บาท  
หน้า 272 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล่อง วิสัย-เขตตําบลแก้วแสน  
หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งสง อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  1,890,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน   490,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  490,000.- บาท  
หน้า 274 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตําบล
เขาน้อย อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  1,600,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   432,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  71,000.- บาท  
2.แผนงาน  การเกษตร   งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและปุาไม้  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
หน้า 298 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ขุดลอกสระน้ําบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ตําบล   ทุ่งสง อําเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้   564,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    คงเหลือก่อนโอน  564,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  564,000.- บาท  

รวมโอนลดทัง้สิ้น เป็นเงินงบประมาณ  5,100,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่ 3  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าขนาน -
เกาะทวด หมู่ที่ 9 ตําบลท่าขนาน อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองช่าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าขนาน-เกาะทวด 

หมู่ที่ 9 ตําบลท่าขนาน อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,404 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร                  
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งไว้ 1,457,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 หน้า 91  ข้อ 70 ) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 1,457,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน            
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า 274 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตําบล
เขาน้อย อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  1,600,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้คงเหลือก่อนโอน   361,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  361,000.- บาท  
2.แผนงาน  สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน   งบดําเนินงาน            
หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบ
รายจ่ายอื่น ๆ   
โครงการ   ปูองกันการจมน้ําในเด็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
บัญชีการแก้ไขฯ  ครั้งที่ 15/2564  กองสาธารณสุข  ตั้งไว้   395,000.- บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  314,990.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  
314,000.- บาท 
3.แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งาน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   จัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
บัญชีการแก้ไขฯ  ครั้งที่ 15/2564  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งไว้   300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   300,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ    300,000.- บาท  
4.แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   การเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  
หน้า   183  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตั้งไว้   300,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   248,322.- บาท   โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ    
182,000.- บาท 
5.แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
โครงการ   แข่งขันกีฬาแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน้า   121  กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
ตั้งไว้  300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   300,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  300,000.- บาท 
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รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ 1,457,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
4)  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน 1 รายการ  

รายการตั้งจ่ายใหม่ 
โครงการปรับปรุงทางเดินออกกําลังกาย บริเวณสวนหลวง ร.9 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กองช่าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินออกกําลังกาย บริเวณสวนหลวง ร.9  เทศบาลเมือง

ทุ่งสง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง  3.40 – 4.10 เมตร ความยาว 
505 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,105 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ตั้งไว้ 6,770,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,044,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  1,726,000.- บาท   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 หน้า 13  ข้อ 4) 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 6,770,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน           
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หน้า 287 กองช่าง 
โครงการ บํารุงรักษาปรับปรุงที่ดิน อาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้ 4,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  3,832,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ   2,264,000.- บาท 
หน้า 288 กองช่าง 
โครงการ ปรับปรุงถนน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางระบายน้ํา ไหล่ทาง สิ่งอํานวย
ความสะดวกฯลฯ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  27,053,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ คงเหลือก่อนโอน  14,331,535.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ   2,060,000.- บาท 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  หน้า 268 กองช่าง 
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โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ําน้ํามนต์(บ่อหิน) หมู่ที่ 3 ตําบลสี่ขีด  
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  2,911,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  41,300.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  41,000.- บาท 
หน้า 271 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําตกประชาสรรค์ หมู่ที่ 8 ตําบลสี่ขีด 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  2,426,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน  679,300.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  679,000.- บาท  
หน้า 279 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปี้-มาบทอง (ตอน 2) หมู่ที่ 1,3  
ตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้  1,500,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 157,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 1,343,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน  670,100.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณ  670,000.- บาท  
หน้า 273 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงกรีต-ห้วยหินลับ หมู่ที่ 6 ตําบลโมคลาน 
อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  คงเหลือก่อนโอน 666,667.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  666,000.- บาท  
หน้า 269 กองช่าง 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพันธ์-บ้านนายจิตร หมู่ที่ 7  ตําบลกลาย 
อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  คงเหลือก่อนโอน  655,556.- บาท 
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  390,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ  6,770,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 1 รายการ  

รายการตั้งจ่ายใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน   

1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจ สําหรับสํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ .ศ.2563 รายการที่ 12  ตั้งไว้  
22,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ   22,000.- บาท 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 

1.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร   หมวด เงินเดือน 
(ฝุายการเมือง)  ประเภท เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน้า  59  กองคลัง   
ตั้งไว้   674,700.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน   265,340.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  22,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ  22,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1 รายการ  

รายการตั้งจ่ายใหม่ 
กล้องวิดีโอสําหรับการประชุมทางไกล (Video Conference)   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อกล้ องวิ ดี โ อสํ า หรับการประชุ มทางไกล ( Video 

Conference) จํานวน  2 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจสําหรับกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  ตั้งไว้ 90,000.- บาท  
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 90,000.- บาท 

รายการโอนลดงบประมาณ 
โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
โครงการ  การเดินทางไปราชการ(กองคลัง) 
หน้า  105 กองคลัง  ตั้งไว้ 200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
คงเหลือก่อนโอน 147,054.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 90,000.- บาท  

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ  90,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 

 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              37          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
7) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ  

รายการตั้งจ่ายใหม่ 
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(Mixer)  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer)  จํานวน  2 เครื่อง  

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจ  สําหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนด  
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  ตั้งไว้ 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 30,000.- บาท 

โดยขอโอนลดจากรายจ่ายรายการต่อไปนี้ 
1.แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
โครงการ   ฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
บัญชีการแก้ไขฯ   ครั้งที่ 15/2564   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้ 104,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  คงเหลือก่อนโอน 31,022.- บาท  
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โอนลดครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ 30,000.- บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงินงบประมาณ  30,000.- บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ขอเชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติค่ะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ข้าพเจ้า  นางกนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน  
29 รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 

เหตุผลและความจําเป็น  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีโครงการ/รายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ที่ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จํานวน 29  รายการ  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  109,848,500. - บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

                     
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภาฯ) 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 29 รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในแฟูม 
ที่จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว ซึ่งเป็นโครงการ และ รายการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2564 ที่สภาฯ  ได้อนุมัติให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ที่ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพัน ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น  
ต่อไปอีก  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 59 "ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป”ี 

เชิญสมาชิก ที่ประสงค์จะอภิปราย มีไหมคะ  มีท่านสมาชิกที่จะอภิปรายไหมคะ   
ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 29 รายการ ดังนี้ 

 รายการที่ 1  รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

7,500,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 
รายการที่ 2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเกาะกลาง หมู่ที่ 4 
ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่ 

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

10,500,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  3  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวสะพานเพ็ญมิตร 
ใต้สายไฟแรงสูง และบ้านนาย ประทุม - นายประเสริฐ หมู่ที่ 1,6 ตําบลไสหร้า  อําเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

9,980,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 
รายการที่ 4  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสังข์  บริเวณถนน 
ทุ่งใหญ่-พระแสง หมู่ที่ 2 ตําบลท่ายาง  อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

6,700,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่ 5   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหลังสถานีรถไฟบ้าน 
ทุ่งหล่อ-ไร่ลุ่ม หมู่ที ่2,7 ตําบลควนชุม อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

5,100,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่ 6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 80-009 
สายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

5,024,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 
รายการที่  7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาพัฒนา2  หมู่ที่ 8   
ตําบลบางศาลา (เลียบคลองบางตะพง)อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

5,020,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ               38          เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

    งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่ 8  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหมื่นปะ-ห้วยหิน
ลับ หมู่ที่ 6 ตําบลโมคลาน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

4,000,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ               38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่ 9  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 ตําบล
ปากพนังฝั่งตะวันตก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้/เงิน
อุดหนุนท่ัวไป 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

4,000,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  10  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขริม หมู่ที่ 2  
ตําบลควนพัง อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงิน
ที่กันเงิน  

หน่วยงาน 

เงินรายได ้/
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

3,959,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่ 11  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายร่อนพิบูลย์- 
เขาชุมทอง หมู่ที่ 13 ตําบลร่อนพิบูลย์  อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

3,000,000.
-  

กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่ 12  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสวา-ห้วยลึก หมู่ที่ 1  
ตําบลทุ่งโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

3,000,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
  
รายการที่  13  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง ทุ่งคอกควาย  
(บ้าน ณ เณร) หมู่ที่ 5 ตําบลนาหมอบุญ  อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่
กันเงิน  

หน่วยงาน 

เงินรายได ้/
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

2,223,000.
-  

กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่ 14  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายบ้านนายสมคิด -
ช่องสําซํา หมู่ที่ 7 ตําบลกรุงหยัน  อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่ 
กันเงิน  

หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

2,200,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่    15  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนรักษา  
จากถนนลาดยางบ่อล้อเชียรใหญ่ คอสะพานข้ามวัดดอนรักษา หมู่ที่ 7 ตําบลท้องลําเจียก 
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่ 

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,920,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่ 16  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชาวสวน หมู่ที่ 9 ตําบล
ฉลอง หมู่ที่ 14 ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่ 

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,680,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

รายการที่ 17  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5  
ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่
กันเงิน  

หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,630,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
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รายการที่ 18  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตลาดใหม่-บ้านนาโพธิ์ 
หมู่ที่ 7,14 ตําบลร่อนพิบูลย์  อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่ 

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,620,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
รายการที่ 19  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาบอุทิศ -วังปรางค์ หมู่ที่ 5 
ตําบลเปลี่ยน อําเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่ 

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,270,500.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 
รายการที่ 20  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรสุวรรณ   หมู่ที่ 12 
ตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงินที่ 

กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1,263,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
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รายการที่  21  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 1,3 
ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงิน

ที่กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

890,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
รายการที่  22  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายท่าสะท้อน- 
บางคล้า หมู่ที่ 2,9 ตําบลบางจาก  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่
กันเงิน  

หน่วยงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

3,800,000.
-  

กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 
รายการที่  23  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวง
หมายเลข 4102-ตอนต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บ้านชายทะเล (นศ.ถ.
1-0095) ตําบลปากนคร ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่
กันเงิน  

หน่วยงาน 

เงินรายได ้/ 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

10,100,000  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่ 24  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย 84 หมู่ที่ 4-8 ตําบลสิชล อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่
กันเงิน  หน่วยงาน 

เงินรายได ้/
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 5,100,000  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่   25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าขนาน-เกาะทวด 
หมู่ที่ 9 ตําบลท่าขนาน   อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่
กันเงิน  หน่วยงาน 

เงินรายได ้ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  
1,457,000  

กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  26 โครงการปรับปรุงทางเดินออกกําลังกาย บริเวณสวนหลวง  ร.9 เทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่
กันเงิน  หน่วยงาน 

เงินรายได ้/
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

วิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

6,770,000.-  กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  27  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่ 
กันเงิน  

หน่วยงาน 

เงินรายได ้ บริหารงาน
ทั่วไป 

วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอม 
พิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์  

22,000.- กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
   มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -          เสียง 
 
รายการที่  28  กล้องวิดีโอสําหรับการประชุมไกล (Video Conference)   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
 จ านวนเงิน

ที่กันเงิน  
หน่วยงาน 

เงินรายได ้ บริหารงา
นท่ัวไป 

วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

90,000.- กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
   มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  29  เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

 จ านวนเงินที่
กันเงิน  

หน่วยงาน 

เงินรายได ้ บริหารงาน
ทั่วไป 

วางแผนสถิติ
และวิชาการ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

30,000.- กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              38          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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 5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

ขอเชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติค่ะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ข้าพเจ้า  นางกนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จํานวน  29  โครงการ/รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  96,140,530.- บาท  ดังนี้  

1. ค่าครุภัณฑ์  จํานวน  3  โครงการ  เป็นเงิน  12,466,030.- บาท 
2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  26  โครงการ เป็นเงิน  83,674,500.-บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน   

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก จึงขอ
อนุมัติกันเงิน  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช         
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

                     
นางอวยพรศรี เชาวลิต 
(ประธานสภาฯ) 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 29 โครงการ/รายการ  
รวมเป็นเงิน 96,140,530.-บาท 

สมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย ขอเชิญค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย มีไหมคะ   
มีท่านสมาชิกที่จะอภิปรายไหมค่ะ  ไม่มีดิฉันจะขอมติจากสภา ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 29 โครงการ/รายการ รวมเป็นเงิน 
96,140,530.-บาท ดังนี้ 
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 รายการที่ 1  ชุดเครื่องเสียง  

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 

บริหารงาน 
ทั่วไป 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

470,000.-  
  

สํานักปลดั 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
   มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่ 2   เครื่องออกกําลังกาย 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
   

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

กีฬาและ
นันทนาการ 
    

ค่าครุภณัฑ ์
 
 

ครุภณัฑ์
กีฬา 
   

4,872,000.-  
   
  

กองการ 
ท่องเที่ยว 
และกีฬา  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
   มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

แหล่งเงิน 
แผนงา

น 
งาน หมวด 

ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

การรักษา 
ความสงบ 
ภายใน 

บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษา 
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์
 
 

ครุภณัฑ์
โฆษณา 
และ
เผยแพร ่ 

7,124,030.
- 

  
  

กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
   มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลการะเกด  อําเภอเชียร
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  
  

สาธารณสุข 
  
  
  

งานบริการ 
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 
  
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
  
  

2,043,000.- 
  
  
  

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  5 โครงการติดตั้งไฟฟูาและแสงสว่าง จุดเสี่ยงย่านธุรกิจชุมชน  เส้นทาง
คมนาคมของ อบจ.นศ. 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 

เคหะและ 
ชุมชน  

ไฟฟูา
ถนน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค  

2,681,500.- 
   

กองช่าง 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  6 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา หมู่ที่ 3 ตําบลละอาย  อําเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 

 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กีฬาและ
นันทนาการ
   

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

6,500,000.
-   

  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  7 โครงการพัฒนาสนามกีฬา อบจ.นศ./ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และศูนย์กีฬาในร่ม อบจ.นศ. 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  
  

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

กีฬาและ
นันทนาการ 
   
  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

 
 

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  

13,000,000.-  
   
  

กองช่าง 
  
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              34          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  8 โครงการก่อสร้างเครื่องอํานวยความปลอดภัยทางข้ึนจุดชมวิวเขาศูนย์ ตําบล
ไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  
  

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ  

วิชาการ
วางแผนและ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
  
  

7,514,000.-  
  
  
  

กองช่าง 
  
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ               34          เสียง 
     ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

    งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะหม้อหยามหมู่ที่ 3  ตําบล
นาเคียน อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย  
  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา  
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 

1,075,000. 
  
  

กองช่าง  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 



-67- 
 

รายการที่  10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนราห์ศรีพรรณจากหมู่ท่ี 
3,7,2 ตําบลนากะชะ  ถึงเขตหมู่ที่ 4 ตําบลฉวาง (ต่อจากของเดิม) อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

 2,071,000. 
  

กองช่าง  
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ํายาวนาท้อน หมู่ที่ 3 
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย  
  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน   

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง   

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

1,800,000.-  
  
  

กองช่าง  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวงเทศบาลตําบลทาง
พูน หมู่ที่ 6 ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค 

3,057,000.- 
 
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติราษฎร์ (รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น หมายเลข นศ.ถ.180-07) หมู่ที่ 9 ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน   

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
  

2,028,000.-  
   

กองช่าง   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจระเข้ตาย-พังการ
ทราย หมู่ที่ 8  ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย  
  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน   

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค  
  

2,037,000.- 
   
  

กองช่าง 
  
   

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  15  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมะนาวหวาน-บ้าน
หน้าเหมน  หมู่ที่ 10,12  ตําบลช้างกลาง  อําเภอช้างกลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย  
  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค
  

3,669,000.-
  

กองช่าง 
   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสิบ หมู่ที่ 2  
ตําบลบ้านลํานาว  อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 

1,500,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  17 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเจา หมู่ที่ 7 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
  

 2,500,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  18 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเลา  หมู่ที่ 3 ตําบลชะมาย  
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

1,536,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  19 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองปลิง หมู่ที่ 13  ตําบลสวนหลวง   
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

3,533,000.
- 

กองช่าง 
   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -          เสียง 
รายการที่  20 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าหมื่นสี่ หมู่ที่ 7  ตําบลสิชล- 
หมู่ที่ 9  ตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค 

3,000,000.- 
   
  

กองช่าง 
  
   

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  21 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางฉนากบ้านล่าง  หมู่ที่ 2  
ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
  

2,100,000.- 
  

กองช่าง 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  22 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองส้อน  หมู่ที่ 2 ตําบลมะม่วงสองต้น 
อําเภอเมือง 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
  

1,330,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  23 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทานบ้านคลองใหม่  
หมู่ที่ 4 ตําบลวังอ่าง  อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

1,100,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  24  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในถนนสายบ้านบางสะพาน-บ้านบางหลวง 
(นศ.ถ.1-0097) หมู่ที่ 5 ตําบลบางจาก หมู่ที่ 2 ตําบลท่าไร่ อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  

4,140,000.-
  

กองช่าง 
  

 สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  25 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ในถนนสายบ้านคูใหม่-บ้านคลองเกราะ 
(นศ.ถ.1-0065)  หมู่ที ่4,14  ตําบลโมคลาน  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 
  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

2,400,000.-
  

กองช่าง  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  26 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านถลุงทองเชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลขุน
ทะเล อําเภอลานสกา และ หมู่ที่ 1  ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

5,709,000.- กองช่าง 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  27 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สายปัดโวก-ขุนพัง  หมู่ที่ 11 ตําบลร่อน
พิบูลย์  อําเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

3,130,000
.- 

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              35          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  28 โครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนสายประดู่โพรง-ดอนตรอ หมู่ที่  3   
ตําบลดอนตรอ  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  

1,721,000.- 
  
   

กองช่าง 
  
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              36          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าน้อย-บ้านท่า
เสาเภา (นศ.ถ.1-0075) ตําบลขนอม อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
ค้างจ่าย  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2,500,000.- กองช่าง  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              36          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

ขอเชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติค่ะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ข้าพเจ้า  นางกนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน  
50  โครงการ/รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  112,876,100.- บาท  ดังนี้  

1. ค่าครุภัณฑ์  จํานวน  6  โครงการ  เป็นเงิน  291,500.- บาท 
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2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 44 โครงการ เป็นเงิน 112,584,600.-บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก จึงขอ
อนุมัติกันเงิน  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช         
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

                     

นางอวยพรศรี เชาวลิต 
(ประธานสภาฯ) 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 50 โครงการ/รายการ 

สมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย ขอเชิญค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย มีไหมคะ   
เชิญท่านธีรพงศ์ค่ะ   

  

นายธีรพงศ์  เพิ่ม 
ส.อบจ.นศ. อ.ทุ่งใหญ่ 

เรียน ประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ผู้อํานวยการกอง  หัวหน้าฝุาย  รวมถึง 
เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายธีรพงศ์  เพ่ิม  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอทุ่งใหญ่  ผมเปิดดูญัตติ
การกันเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564  ที่คณะผู้บริหารพิจารณามาดําเนินการกันเงิน 
เพ่ือที่จะดําเนินการก่อสร้างหรือดําเนินการเพ่ือจะแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ถือว่าเป็น
มิติใหม่ที่เกอืบทุกโครงการ หรือทุกโครงการก็ว่าได้ที่ได้รับการพิจารณาในเรื่องของการกันเงิน  
ในส่วนของพ้ืนที่ผมดูแล้วก็ได้รับการกันเงินครอบคลุมครับ  ไม่ว่าจะเป็นโซนฝั่งเขา  โซนทะเล 
หรือโซนในเมือง  ส่วนมากก็จะเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากงบประมาณของปี 2564 ที่ผ่าน
มา  เป็นโครงการที่เพ่ือนสมาชิกได้เสนอแต่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม  
แต่ได้รับการกันเงินอย่างนี้ ถือว่าเป็นมิติใหม่จริงๆ  ในส่วนของพ้ืนที่ของกระผม ตอนผมเข้า
มาใหม่ๆ ก็กําลังเปิดดู กําลังลุ้นอยู่ว่าโครงการในพื้นที่ได้รับการกันเงินหรือไม่ ช่วงแรกที่ลุก
ขึ้นมาอภิปราย  ก็คือโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา หมู่ที่ 1 ตําบลบางรูป  
อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  6,500,000.- บาท อยากจะเรียนกับ
ท่านประธานว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นความฝันที่อยากจะให้เกิดขึ้นมาหลายยุคแล้ว
ครับ  ตั้งแต่ตอนผมเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกสภาใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 2551  ก็พยายามที่จะคิด 
พยายามที่จะนําเสนอยังไงเพ่ือให้เกิดโครงการสนามฟุตซอลเกิดขึ้นในพ้ืนที่  ผมเรียนอย่างนี้
บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ  แต่สําหรับในพ้ืนที่อําเภอทุ่งใหญ่ เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมาก  
เพราะมันเป็นโครงการแรกจริงๆ ที่จะมีสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา  อย่างท่านประธาน หรือ
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ท่านเลขาบ้านอยู่ใกล้ๆ อําเภอเมือง  โซนทุ่งสงก็มีสนามแบบนี้ขึ้นมาเยอะ  ทําให้ความตื่นเต้น
อาจจะน้อย  แต่ระดับลูกหลานหรือพ่ีน้องประชาชนในอําเภอทุ่งใหญ่ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะ
มีสนามฟุตซอลแบบมีหลังคาแห่งแรกในระดับอําเภอ  แล้วสถานที่ที่จะได้ดําเนินการก่อสร้าง
มันอยู่ในหมู่ที่ 1  ตําบลบางรูป  เป็นโรงเรียนวัดประดิษฐารามซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดไสหร้า  
หรือวัดของพ่อท่านนวล ปริสุทโธ ครับ  ซึ่งเป็นวัดที่ประจําปีจะมีกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ 
ของวัด  มีพ่ีน้องประชาชนหลั่งไหลมาจากหลายพ้ืนที่ด้วยกัน  แล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ
สร้างสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา มีอาคารแบบนี้ได้  มันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามีงานประเพณีของวัด  อาจจะจัดเป็นประเพณีแข่งขันฟุตซอล 
ประจําปีในงานสรงน้ํารูปเหมือนพ่อท่านนวล ปริสุทโธ  อย่างนี้ยกตัวอย่าง ก็จะมีทีมต่างๆ  
สมัครเข้ามาร่วมทําการแข่งขัน  ก็จะได้ใช้สนามอย่างนี้ มันก็จะเป็นการคุ้มค่าในเรื่องของ
งบประมาณท่ีจะลงให้กับพี่น้องประชาชน  อยากจะเรียนเพิ่มเติมครับความตื่นเต้นอยากจะ
เล่าในสภาแห่งนี้สักนิดนึงว่า ลูกหลานในโซนที่เขารู้ข่าวว่าจะเกิดสนามฟุตซอลเกิดขึ้นบางคน
เริ่มที่จะสร้างกระปุกออมสินครับท่านประธานครับเพ่ือที่จะซื้อรองเท้า สําหรับเตะในสนาม
แห่งนี้  ซึ่งกระผมเองต้องกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารจริงๆ ที่ได้นําโครงการนี้เข้ามาใน
ญัตติกันเงิน  และเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในปีงบประมาณ 2564 ดําเนินการไม่ทัน แต่ในเมื่อ
ได้รับการกันเงิน ในปี 2565  ก็จะสามารถดําเนินการได้ แล้วความฝันของเด็กๆ ของเยาวชน
ในพ้ืนที่อําเภอทุ่งใหญ่ก็จะเป็นจริงครับ  ซึ่งผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารไว้
เป็นอย่างสูงครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี เชาวลิต 
(ประธานสภาฯ) 
 

มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย ขอเชิญค่ะ  เชิญท่านอุดมศักดิ์ค่ะ    

นายอุดมศักดิ์  นวลนุช 
ส.อบจ.นศ.อ.พรหมคีร ี

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ ท่านนายกฯ   
ท่านรองนายกฯ  ท่านผู้อํานวยการกอง  หัวหน้าฝุาย เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  
ผมอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอ
พรหมคีรี  จริงๆ แล้วก็ไม่อยากรบกวนเวลาสภาอันทรงเกียรติ ในวันนี้นะครับเพราะว่าทุก
อย่างก็ขอชมเชยเพื่อนสมาชิกนะครับ ที่ได้ลงมติตามญัตติท่ีท่านนายกฯ เสนอ ไม่ว่าจะเรื่อง
ของการโอนเงิน หรือญัตติที่เรากําลังดําเนินการอยู่นี้คือการกันเงินนะครับ  ท่านประธานที่
เคารพครับ  ขอนําเรียนว่าข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564  ซึ่งได้ผ่านโดยสภาชุดที่แล้ว 
และขณะนี้ท่านนายกกนกพร  เดชเดโช ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่างบประมาณปี 2564  โครงการต่างๆ ที่ยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ อาจจะด้วยก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน ก็ต้องขออนุมัติต่อสภาก็ต้องขอชมเชยว่านี่คือ
ผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  แต่ก่อนโครงการใดที่ไม่ได้กันโดยขออํานาจสภาก็ต้อง 
ตกไปก็เคยมี  สั้นๆ ครั้ง เพราะว่าจริงๆ แล้วผมก็คิดว่าจะไม่อภิปราย จะไม่แสดงความ
คิดเห็นอะไร แต่เนื่องจากว่าของผมมีโครงการของอําเภอพรหมคีรีมีอยู่  2  โครงการ  
โครงการธนาคารน้ําใต้ดินอําเภอพรหมคีรี ที่นายกให้ความสําคัญ ขออนุมัติสภาในการ 
กันเงิน  ถ้าเป็นโครงการอ่ืนๆ ผมไม่อภิปรายหรอกครับ  แต่อยากชี้ให้เห็นว่าโครงการ
ธนาคารน้ําใต้ดินอาจจะไม่คุ้นหูของเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  แล้วก็ผู้อํานวยการกองหรือ
ว่าหัวหน้าฝุาย  แต่โดยเฉพาะท่านรองปลัด รักษาการในตําแหน่งปลัด  ท่านเข้าใจ แล้วครั้ง
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ที่แล้วก็ได้บรรจุเข้าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  ผมขอขอบคุณนายกครับ  เพราะท่าน 
ก็คงจะเข้าใจในเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดิน ประโยชน์มันมีมากจริงๆ ครับ  โครงการนี้  
จึงเกิดข้ึน  ซึ่งอําเภอพรหมคีรีต้องยอมรับว่าเป็นอําเภอนําร่องจากการที่ผมไปศึกษาดูงานที่
กําแพงเพชร ที่วังหามแห  แล้วก็ได้ทํา MOU  กับท้องถิ่นทั้งหมดว่าธนาคารน้ําใต้ดินมันมี
ประโยชน์อย่างไร  จริงๆ แล้วนี่เป็นศาสตร์ของพระราชาครับ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ  เราก็คงได้ยินว่าฝนที่ตกลงจากฟูา
แล้วพระองค์ได้ตรัสว่าทําไมเราถึงไม่คิดว่าจะเก็บน้ําเอาไว้ใช้ เพราะพอตกลงมาจากฟูามันก็
ไหลลงคลอง ลงหนอง ลงบึง ลงห้วย ในที่สุดมันก็ไปที่ทะเล  ถึงคราวแล้ง น้ําแห้ง  ถึงคราว
ฝนตกเยอะๆ น้ํามันก็ท่วม  ก็เลยมีความคิดที่เรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินนี้เกิดขึ้น  พรหมคีรี
ถ้าใครจะไปดูงานตอนนี้มีกว่า 200 หลุมแล้วครับ นั้นคือหมายถึงว่ างบประมาณแค่  
790,000.- บาท เป็นการขุดหลุมดักน้ํา  ใครไม่ทราบว่าธนาคารน้ําใต้ดินคืออะไร  คือการ
ขุดหลุมลึก 1.5 เมตร กว้าง 1 ตารางเมตร  แล้วก็เอาวัสดุพวกหินใส่ลงไปในหลุม แล้วก็ยืน
ท่อขนาด 2 นิ้วโผล่ขึ้นมาจากดิน แล้วก็ใส่ลงไปให้เต็ม  น้ําที่ตกลงมาจากฟูา ไหลจากที่ สูง
ลงสู่ที่ต่ํา มันก็ไหลลงในหลุมนั้น  เก็บเอาไว้  ถ้าน้ํามันมาแค่ 3,000 ลิตร  2 นาที มันจะ
ไหลไปอยู่ในหลุมนั้นหมด ในที่สุดมันก็เก็บเอาไว้ใต้ดิน เขาเรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินก็
เพราะว่าเก็บน้ําไว้ใต้ดินไงครับ  ขณะนี้ อบต.นาเรียง  ตําบลนาเรียง  แต่ก่อนถ้าขุดเจาะ
บาดาล  50  เมตร  60  เมตร จึงจะได้น้ํา  ขณะนี้พอมีธนาคารน้ําใต้ดินเยอะๆ ขึ้นมา  
30 เมตรก็ได้น้ําแล้วครับ  แล้วบรรดาผลไม้ หรือว่าพืชผลของพ่ีน้องเกษตรกร ไม่ต้องไปดูด
น้ําจากห้วย หนอง คลอง บึง เพราะว่าดินจะชุ่มไปด้วยน้ํา นี่คือประโยชน์ ที่ผมพูดอย่างนี้ 
อยากจะให้ อบจ. ของเราถ้าเห็นความสําคัญ ในอนาคตข้างหน้าอําเภอไหนพ้ืนที่ไหน 
ตอนนี้ชะอวดก็เคยไปท่ีบ้านผม เพราะว่าท่านไฉน  นายกจากวังหามแหมาพบแล้วก็อธิบาย  
ผมจึงขอชมเชยว่าญัตตินี้ การขอกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 เรื่อง
ธนาคารน้ําใต้ดินของอําเภอพรหมคีรี  ต้องขอขอบคุณจริงๆ ครับที่ให้ความสําคัญที่นําญัตติ
มาเข้าสภาเพ่ือขอกันเงิน  ท่านนายกกนกพร  เดชเดโช  เคยไปดูธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด 
มีระบบเปิดด้วย  ที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นระบบปิด  ไปดูพ้ืนที่ที่ชาวบ้านคุณสมพร  คีรีนาถ ให้ที่ 
2 ไร่ แล้วผมก็ประสานงานทางท่านกองทรัพย์ฯ  ในการทําธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
ตอนนี้ท่านนายกฯ  ไปดูแล้ว เก็บน้ําได้ประมาณ 20,000 คิว ในพ้ืนที่ 2 ไร่  ผมจึงบอก
ท่านนายกฯ  บอกว่า นายกจัดการให้แล้วเสร็จ ที่โฉนดตรงนั้นให้เรียบร้อย แบ่งเป็นของ 
อบจ.  แล้วก็ในที่ตรงนั้นก็ขอท่านนายกฯ  บอกว่า เทคอนกรีตให้ติดถนน เพ่ือให้ติดกับบ่อ
หรือธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  แล้วก็ติดโซล่าเซลล์ แล้วก็วางท่อดูดน้ํา ข้างบนเป็น
งวงช้าง  ต่อไปรถ อปพร. ของเทศบาลไหน  อบต. ไหน  ไฟไหม้ที่ไหน ไปเอาน้ําตรงนั้น 
เพียงแค่เรากดสวิตซ์ น้ําก็ลงในรถดับเพลิง  ใช้ประโยชน์ได้ อันนี้ระบบเปิด ก็ขอบคุณนายก
ที่ไปดู  อีกโครงการหนึ่งที่ท่านได้กันเงินไว้ ก็คือเรื่องฝายน้ําล้น  หมู่ที่ 4  ตําบลอินคีรี  
งบประมาณ 2,190,000.- บาท  ตรงนี้เป็นที่ที่ชาวบ้านเดือดร้อน  เพราะโครงการเก่า
ของ อบจ. มีอยู่นานแล้ว  วางท่อไว้  แต่ในที่สุดน้ํามันแทงเข้าในที่ของชาวบ้าน ปาล์มไป
หลายสิบต้นแล้ว  แต่ที่สําคัญท่ีสุดนั่นก็คือ ผังจ่ายระบบประปาของท้องถิ่นท่ีวางเอาไว้ใกล้ๆ 
คลอง น้ํามันแทงตลิ่ง ตอนนี้กําลังจะถึงแล้ว  แต่ถึงอย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ตก นายก
ของกันเงินไว้ในสภาก็ถือว่าเราก็ยังมีความหวังว่า ภายในปีหน้าน่าจะได้ก่อสร้าง  



-77- 
 

ขอขอบคุณครับ 
นางอวยพรศรี เชาวลิต 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่านสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างครบถ้วนนะคะ  ท่านธีรพงศ์ มีอะไร เชิญค่ะ 

นายธีรพงศ์  เพิ่ม 
ส.อบจ.นศ. อ.ทุ่งใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่าน
ผู้อํานวยการกอง  หัวหน้าฝุาย เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายธีรพงศ์  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขตอําเภอทุ่งใหญ่  ขอรบกวนเวลาสภานิดเดียวครับ  ผมเปิดดูญัตติที่ได้รับการกันเงินครับ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ผมเห็นโครงการนี้ผมดูแล้วมันเป็นโครงการ
ที่แปลกกว่าโครงการอ่ืน และผมมองแล้วเป็นโครงการที่น่าจะดําเนินการให้เพ่ิมขึ้น ก็คือ
โครงการจัดทําปูายบอกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมเลยขออนุญาต 
ท่านประธานขอรบกวนเวลาสภาแห่งนี้  ผมว่าโครงการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราน่าที่
จะทําลักษณะแบบนี้ให้เพ่ิมขึ้น ปูายบอกทางครับ  เพราะว่าหลังจากหมดยุคโควิด -19   
ผมเชื่อว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้เงินสามารถเข้ามาในจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้  แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราน่าที่จะชิงความได้เปรียบในส่วนนี้  
ผมมองว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  มันเป็นการลงทุนที่น้อย  แต่ถ้าหากว่าเราได้ดําเนินการ 
ความประทับใจของคนที่เขามาท่องเที่ยวแม้กระทั่งคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา
เดินทางไปไหน ก็สามารถเกิดความมั่นใจ เพราะบางครั้งการใช้ระบบ GPS  หรือโทรศัพท์  
มันทําให้หลงกันมาแล้วด้วย  แล้วนอกจากนี้งบประมาณที่น้อย  มันยังมีโลโก้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเราอยู่ในปูายด้วย อันนี้ก็จะเกิดความภาคภูมิใจครับเดินทางไปไหนก็จะ
เห็นปูายสถานที่ท่องเที่ยว เป็นปูายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคนแนะนํา คนชี้แนะใน
การที่จะไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว  เพราะฉะนั้นผมขอส่งเสริม สนับสนุน  แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ 
อยากให้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ทําให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดไปเลยครับ  วางแผนทําครั้งเดียว 
ไม่ใช่ว่าเราวางแผนครั้งนี้ทําเฉพาะอําเภอนี้ แต่ถ้าเราทําครั้งเดียวให้ครบไปเลยทั้งจังหวัด  
มันจะทําให้มองเห็นระบบ กระบวนการในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว  
ผมขอชื่นชมและสนับสนุนครับ ที่จะให้จัดสรรงบประมาณทําในส่วนนี้ที่ เพ่ิมขึ้นครับ   
ขอบคุณครับ  

 
นางอวยพรศรี เชาวลิต 
(ประธานสภาฯ) 

ต่อไปดิฉันจะขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 50 โครงการ/รายการ   

  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 
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รายการที่  1. เครื่องสูบจ่ายของเหลว  

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมาย
เหตุ 

เงินรายได ้
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง  

70,000.00.-  
  

กองช่าง 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  2. ถังเหล็กสําหรับบรรจุแอสฟัลท์   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่
กันเงิน 

หมาย
เหตุ 

เงินรายได ้
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

70,000.00.-  
  

กองช่าง 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  3. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  

บริหารงาน 
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

42,000.00 .- 
  

สํานักปลดั 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  4. ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนทีล่้อลาก  

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  

บริหารงาน 
ทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูา 
และวิทย ุ

15,000.00.-  
  

สํานักปลดั 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  5. เครื่องมัลติมิเดียโปเจกเตอร์  งบประมาณ  70,200.-  บาท 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 

บริหารงาน 
ทั่วไป 

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์
โฆษณา 

และเผยแพร ่

70,200.00.-  
  

สํานักปลดั 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  6. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา  งบประมาณ  24,300.-  บาท 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมาย
เหตุ 

เงินรายได ้
 

บริหารงาน 
ทั่วไป 

งานวางแผน 
สถิติและ 
วิชาการ 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
โฆษณา 

และเผยแพร ่

24,300.00.-  
  

สํานักปลดั 
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 44 รายการ  ดังนี้ 
รายการที่   1  โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน  

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  
  

สาธารณสุข 
 
 

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุขอ่ืน 

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

790,000.-  
  
  

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  2  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลกําแพงเซา  
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  
  

สาธารณสุข 
 
 

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุขอ่ืน 

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

4,236,000.-  
  
  

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  3  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านปุากล้วย หมู่ที่ 3  
ตําบลมะม่วงสองต้น  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรธีรรมราช 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท

รายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  
  

สาธารณสุข 
 
 

งานบริการ 
สาธารณสุข 
และงาน 
สาธารณสุขอื่น 

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

4,030,000.- 
  
  
  

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 
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     งดออกเสียง           -          เสียง 
รายการที่    4  โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ําคลองซอ ช่วงที ่2 หมู่ที่ 7,8  ตําบลตลิ่งชัน  
อําเภอท่าศาลา  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท

รายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  
  

การเกษตร  
  

อนุรักษ ์
แหล่งน้ํา 
และปุาไม ้ 

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

1,065,000.- 
  
  

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่   5  โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองน้ําตกในหนานหมู่ที่ 5  ตําบลฉลอง 
อําเภอสิชล  จงัหวัดนครศรธีรรมราช 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท

รายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  
  

การเกษตร  
  

อนุรักษ ์
แหล่งน้ํา 
และปุาไม ้

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

847,000.-  
  
  

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
  
รายการที่  6 โครงการขุดลอกคลองเก่า  หมู่ที่ 8 ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท

รายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  
  

การเกษตร 
  

อนุรักษ์
แหล่งน้ํา 
และปุาไม ้

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

7,250,000.- กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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ายการที่   7  โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําในพ้ืนที่ อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 

กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  
  

การเกษตร 
  
  

อนุรักษ์
แหล่งน้ํา 
และปุาไม ้ 

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

1,004,000.- 
   

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
   มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  8  โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ําสายคลองทวยเทพ-คลองบางขรุด บ้านหัวไม้ไผ่ 
หมู่ที่ 7  ตําบลบ้านเนิน  อําเภอเชียรใหญ่   จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  

การเกษตร 
 

อนุรักษ์
แหล่งน้ํา
และปุาไม ้

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

1,000,000.- 
   

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  9  โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเกาะ อําเภอพรหมคีร ี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
  

การเกษตร 
  
  

อนุรักษ์
แหล่งน้ํา 
และปุาไม ้

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 
  

ค่าบํารุงรักษา 
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2,150,000.- 
  
  

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  10  โครงการขุดลอกหนองน้ําในพ้ืนที่อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

เงินรายได ้ การเกษตร  อนุรักษ์
แหล่งน้ํา 
และปุาไม ้

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 
  

6,390,000.-  
  

กองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  11  โครงการก่อสร้างโรงเรือนเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

เงินรายได ้ สร้างความ 
เข้มแข็ง 
ของชุมชน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
ความเข้มแข็ง 
ชุมชน 

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

อาคารต่างๆ 
  

833,000.- 
  
  

สํานักปลดัฯ 
 
 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  12  โครงการก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬา อบจ. นศ. อําเภอหัวไทร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด 
ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมายเหตุ 

เงินรายได ้
  
  

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

กีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

714,600.-  
  
  

กองการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  13 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา หมู่ที่ 1 ตําบลบางรูป   
อําเภอทุ่งใหญ่  จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

กีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

6,500,000.-
  
  

กองการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  14 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสนามกีฬา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กีฬาและ
นันทนาการ  
  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

950,000.- 
  
  

กองการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
  
รายการที่  15 โครงการปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬา จ.นครศรีฯ  ตําบลท่าวัง  
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมาย
เหตุ 

เงินรายได ้
 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กีฬาและ
นันทนาการ  
  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

4,000,000.- 
  
  

กองการ 
ท่องเที่ยว 
และกีฬา  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  16  โครงการปรับปรุงสนามแบดมินตันศูนย์กีฬาในร่ม อบจ.นศ. ตําบลคลัง  
อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กีฬาและ
นันทนาการ  
  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

4,000,000.- 
  
  

กองการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
 

 รายการที่  17 โครงการพัฒนาสนามกีฬา จ.นครศรีฯ/ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและ
อัฒจันทร์ฝั่งกระถางคบเพลิงติดตั้งเก้าอ้ีอัฒจันทร์อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬา  จ.นครศรีฯ  
ตําบลท่าวัง อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน 

หมาย
เหตุ 

เงินรายได ้
 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ  

กีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าที่ดิน 
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  

1,397,000.- 
  
   
  

กองการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่  18 โครงการจัดทําปูายบอกทางแหล่ง ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

วิชาการ
วางแผนและ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

290,000.- 
  
  

กองการ 
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 4 ชุมชนปูานปากจัง  ตําบล
กะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช    

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

2,000,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 
รายการที่  20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายค้าคาย - สองตอน หมู่ที่ 1 ตําบลกะหรอ 
อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

2,500,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เชื่อมสัมพันธ์  หมู่ที่  5 บ้านห้วย 
ทรายขาว ตําบลกะทูน  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

2,000,000.- 
  
   

กองช่าง 
   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -           เสียง 
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รายการที่  22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านเกาะรอม-เขต ตําบลทุ่งสง  
หมู่ที่ 1 ตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่  จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

 
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 

กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

1,880,000.- 
  
  

กองช่าง 
   

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่ 23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลังเขา  หมู่ที่ 1  ตําบลควนทอง  
อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

5,150,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

  24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาค้อ-หนองไทร  หมู่ที่ 5,7,8 ตําบลนาเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

4,650,000.-  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางหลวง–สี่แยกบ้านนายช่วน หมู่ที่ 11 
(นศ.ถ.130-43)  ตําบลบางจาก  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา  
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

1,550,000.-
   
  

กองช่าง  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 รายการที่  26  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลายร่องช้าง - โคกโหนด หมู่ที่ 9   
ตําบลโมคลาน  อําเภอท่าศาลา  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

1,000,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานจิก-บ่อหว้า หมู่ที่ 5 ตําบลควนชุม  
อําเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

2,850,000.-
   
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
   มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
       ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

      งดออกเสียง           -           เสียง 
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รายการที่ 28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหน้าวัดเขาพระทอง-บ้านทุ่งไม้ไผ่ – 
สามแยกโรงรมบ้านทุ่งโชน หมู่ที่ 1,5,6 (รหัสสายทาง นศ.ถ.59-001)  ตําบลเขาพระทอง  
อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน   

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปการ 
  

1,200,000.- 
  
  

กองช่าง 
   
   

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
  
รายการที่  29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมวง- ลําสาว หมู่ที่ 4 ตําบลแก้วแสน 
อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

1,500,000.-  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่เปี่ยม- สะพานคลองใหม่สุรินทร์ 
หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 ตําบลเชียรเขา  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

1,891,000.- 
  

กองช่าง  
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้าต้น - ปูากัก หมู่ที่ 8 ตําบลเปลี่ยน 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

 1,500,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหนือน้ํา  หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านนิคม อําเภอ
บางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

อุดหนุน
ทั่วไป  
  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

1,500,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  33  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน 
ฝายไม้เสียบ (F6) (อบจ.นศ.3408) หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะขันธ์ อําเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 
  

2,000,000.-  
  

กองช่าง  
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนเปียน - เขต 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตําบลควนพัง อําเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

4,500,000.- 
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่ 35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายประนอม– 
คลองราชดําริ หมู่ที่ 2,7,10 รหัสสายทาง(นศ.ถ.89 005) ตําบลทรายขาว  อําเภอหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

6,481,000.- 
   
  

กองช่าง 
   
   

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  36  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านไสตอไหน   
หมู่ที่ 7  ถึง ตําบลนาไม้ไผ่  อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

อุดหนุน
ทั่วไป  
  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน   

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

2,500,000.- 
   
  

กองช่าง 
   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  37  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหูโตน-ช่องเหรียง 
(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 10  ตําบลเขาขาว  อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่ง
เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 

กันเงิน หมายเหตุ 

อุดหนุน
ทั่วไป 
  

อุตสาหกรรม 
และการ
โยธา  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

2,334,000.- 
   
  

กองช่าง 
   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปลายคลอง 
ช่อนฉา– เขาพังไกร หมู่ที่ 4,5 ตําบลรามแก้ว - หมู่ที่ 5 ตําบลเขาพังไกร  อําเภอหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่ง
เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 

กันเงิน หมายเหตุ 

อุดหนุน
ทั่วไป 
  

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

4,673,000.- 
  
  

กองช่าง 
   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  39 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายราชเวช - ควนแดง 
ระยะที่ 5 หมู่ที่ 8 ตําบลกุแหระ อําเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
การ 
  

1,250,000.-
  
  

กองช่าง 
   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  40  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสะพานพล-  
บางควาย หมู่ที่ 13, 17 ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

1,500,000.- 
   
  

กองช่าง 
   
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  41 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สายซอยสี่ชุมชนใหม่  หมู่ที่ 6  
ตําบลหัวตะพาน   อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช     

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

1,540,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 

รายการที่  42 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 2  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย 

จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
  

3,192,000.- 
  
  

กองช่าง 
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่ 43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาล–  
พระมงกุฎ  หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์เสด็จ  อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน  
  

ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
  

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  

1,397,000.- 
  
  
  

กองช่าง 
  
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

รายการที่  44 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน ตําบลนาโพธิ์-สหกรณ์ ตําบลเขาขาว  
หมู่ที่ 1 ตําบลนาโพธิ์  อําเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช    

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย จ านวนเงินที่ 
กันเงิน หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ก่อสร้าง
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

ค่าที่ดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 
  

ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2,600,000.- 
  
  
  

กองช่าง 
  
  
  

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              33          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ขอเชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติค่ะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ. นศ.) 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ข้าพเจ้า  นางกนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน  2  รายการ  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  11,955,000.- บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 
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อาศัยอํานาจตามความในข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก   
จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

                     
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภาฯ) 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2 รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ในแฟูมที่จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว 

สมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญค่ะ มีไหมคะ สมาชิกท่านใดที่จะ
อภิปราย ขอเชิญค่ะ  มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย ขอเชิญค่ะ  มีไหมค่ะ ไม่มีนะคะ   
ถ้าไม่มีต่อไปจะขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ญัตติ เรื่อง  
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
 

รายการที่  1  รถยนต์ตรวจการณ์  งบประมาณ  7,955,000.-  บาท 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน 
หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

7,955,000.- สํานักปลดัฯ 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
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รายการที่  2 รถยนต์นั่งเอนกประสงค ์  งบประมาณ  4,000,000.-  บาท 

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงินที่ 

กันเงิน 
หมายเหตุ 

เงินรายได ้
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน-
พาหนะและ
ขนส่ง 

4,000,000.- สํานักปลดัฯ 

สมาชิกท่านใดอนุมัติ           โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่ไม่อนุมัติ     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง    โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัต ิ              32          เสียง 
      ไมอ่นุมัต ิ             -           เสียง 

     งดออกเสียง           -          เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   
ขอเชิญท่านสมาชิกที่จะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ 
ขอเชิญท่านอุดมศักดิ์ค่ะ 
 

นายอุดมศักดิ์  นวลนุช 
ส.อบจ.นศ.อ.พรหมคีร ี

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านกนกพร  เดชเดโช  ท่านรองนายก  ท่านรองปลัด
รักษาการในตําแหน่งปลัด  ท่านผู้อํานวยการกอง  หัวหน้าฝุาย เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่
เคารพครับ  ผมอุดมศักดิ์  นวลนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอพรหมคีรี  ขอใช้เวลาสั้นๆ สัก 5 นาที  เพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมา  ขณะนี้ก็เป็น
ที่ทราบอยู่ว่าทางฝุายบริหารกําลังรวบรวม กําลังที่จะทําแผน 5 ปี  เพราะว่าปี 2565  
เป็นปีสุดท้าย  ทีนี้ปี 2566-2570  จะเป็นการรวบรวมแผนซึ่งผ่านคณะกรรมการ
ประสานแผน  อย่างนี้ครับ  ผมอยากได้โครงการดีดีครับท่านประธาน  ผ่านไปยังนายก  
เพราะว่าโครงการโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เราเคยมีโครงการดีดี โครงการที่
ประชาชนชมเชย  โครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องของถนนหนทาง สะพาน ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้อง
ทําอยู่แล้ว  โครงการที่ดีดีในอดีตที่ผ่านมาในสมัยท่านนายกวิฑูรย์  เดชเดโช  เป็นผู้บริหาร  
เราได้รับคําชมเชยเรื่องหล่อเทียนหลอมใจ  ท่านวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  เพ่ือนสมาชิกเก่าๆ  
คงจะได้ยินนะครับ หล่อเทียนถวายวัดทุกวัด  เป็นที่ชมเชยของบรรดาพุทธศาสนิกชน  
ท่านเจ้าอาวาสก็ชม  จนเป็นที่มาของโครงการเหล่านี้  ท่านนายกวิฑูรย์  เดชเดโช  ตอนนั้น 
ก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสํานักพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผมก็พลอยได้ไปด้วย  นั่นคือ
โครงการที่ดีดี  ท่านประธานที่เคารพครับ ช่วงนี้ในการทําแผน 5 ปี 2566 -2570   
ผมอยากได้การบรรจุในแผนเอาไว้โครงการหนึ่ง  เมื่อก่อนโครงการผมเขียนเองไม่ได้  ผมมี
โครงการผมก็เสนอกองแผน เสนอท่านนายกฯ  ท่านประธานที่เคารพครับ  โครงการ
ห้องเรียนติดล้อ มันเป็นยังไงครับโครงการห้องเรียนติดล้อ  ท่านประธานครับ เมื่อกี้ซื้อรถ
ราคา 7 ล้าน รถตรวจการณ์ อะไรก็แล้วแต่  แต่ที่ผมว่าห้องเรียนติดล้อเป็นภาพทั้งจังหวัด 
ถ้า อบจ. เราทํา โครงการนี้มีชื่อครับ  หมายถึงยังไง  ท่านประธานครับซื้อรถทัวร์ 2 ชั้น  
มา 1 คัน  แล้วก็ติดตั้ งระบบเสียง ในการที่ จะถ่ายทอดออกสู่ โลกภายนอกได้  
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รายละเอียดที่ผมมีอยู่  ท่านนายกฯ เป็นประธานสตรีจังหวัด ไปทัศนศึกษาที่ไหน แทนที่จะ
ไปสัมมนา อบรมที่โรงแรม  ตรงนั้นตัดไปเลยค่าใช้จ่าย  ไปในรถประมาณ  50 คน ข้างล่าง
ที่รถมีจอ  วิทยากรบรรยายไปเลยในรถ  สมมติว่าไปที่โครงการช่างหัวมัน  ในรถเรา  
ก็บรรยายไปในรถ  ติดจอ เผยแพร่ออกไปภายนอก  โลกภายนอกก็จะได้เห็นว่าโครงการ
ช่างหัวมันมันเป็นยังไง  บรรยายไปในรถ แทนที่จะร้องเพลงคาราโอเกะไปในรถ แต่ว่าเรา
เรียนไปในรถนี่เขาเรียกว่าโครงการห้องเรียนติดล้อ กลุ่มสตรีไหนขอรถ อบจ. ไปทัศนศึกษา 
ไปดูงานที่ไหน มีวิทยากรบรรยายไปเลยในรถ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดียวผมเอารายละเอียด
โครงการว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ ผมว่าไม่น่าจะเกิน  10  ล้าน  โครงการอยู่ที่ผมแล้ว ผม
จะเอาจริงๆ แล้วคร่าวๆ ผมให้ ผอ.กองแผนไว้แล้ว  รายละเอียดยังไม่หมดครับ  เดี๋ยวผม
จะเอาโครงการนี้ให้กับท่านนายกฯ  นะครับ ให้ทางกองแผน เพ่ือจะได้บรรจุในแผน ไม่ได้
ซื้อในปี 2566 ไม่ได้ทําในปี 2566 ไม่เป็นไร แต่อยากให้บรรจุเอาไว้ในแผน โครงการ
ห้องเรียนติดล้อ  ผมขอฝากครับ ขอบพระคุณครับ      

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 
 

เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ เคารพ   
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะ  กนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้องขอขอบคุณท่าน สจ.อุดมศักดิ์  นวลนุช นะคะ ที่จะขอตั้ง
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อห้องเรียนเคลื่อนที่  ห้องเรียนติดล้อ  โครงการนี้ก็ดีนะคะ  สมัยนายก
วิฑูรย์อยู่ก็เคยเสนอมานะคะ  แต่นายกกลัวมากเลยว่า เพลาขาดเลยถ้าเป็นอย่างนั้ น 
เพราะว่าคนมันเยอะ  เป็นโครงการที่ดี เดี๋ยวจะดูให้นะคะ ท่าน สจ.อุดมศักดิ์  นวลนุช  
แล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา  ในเขตอําเภอเมือง  อําเภอร่อนพิบูลย์  อําเภอทุ่งสง  
โดยเฉพาะ ว่าที่ ดร.ธีรพงศ์ เพ่ิม  จากทุ่งใหญ่  ในความคิดความเห็นโดยเฉพาะ สจ. จาก
อําเภอเมืองที่ได้เห็นความสําคัญของพ่ีน้องประชาชน  วันนี้นายกบอกว่าทุกคํามั่นสัญญาคือ
ภารกิจ  ทุกชีวิตของพ่ีน้องประชาชนคือหัวใจ ของนายก และหัวใจของ สจ. ทั้ง 42 เขต  
โดยเฉพาะเรามีข้าราชการที่ดูแลเราอยู่ทั้ง  12 กอง  ขอให้ท่านเองตั้งใจ  นายกเองก็เห็นว่า
ทุกคนตั้งใจและก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี  โดยเฉพาะนายกเองไม่ว่างบประมาณใดๆ ทั้งหมด  
งบประมาณ 911,000,000.- บาท  ตอนนั้นนายกก็ไม่ได้เอาสักบาท  สําหรับนายก 
ทุกคํามั่นสัญญาคือภารกิจ  คําไหนคํานั้น  มอบให้กับสมาชิกทุกคนในพ้ืนที่  ที่ปรึกษา  
รองนายก ทุกท่านได้ แต่นายกไม่มีสักบาท  แต่นายกได้กําลังใจจากพ่ีน้องประชาชน   
โดยวันนี้ งบประมาณ  100 กว่าล้าน เป็นงบที่เราก็ดึงมาจากกองโน้น กองนี้ ที่ไม่ได้จัด
กิจกรรม แต่โครงการมันต้องอยู่ในแผน  เราก็หยิบมา ตามนโยบายของนายก  นายก 
ลงพ้ืนที่เองทุกอําเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  คงจะเป็นนายกผู้หญิงคนแรกของนคร  
นายกไม่เคยไปฟังใคร แต่ไปฟังจากพ่ีน้องประชาชนเท่านั้นนะคะ  ว่าพ่ีน้องต้องการสิ่งใด  
แต่ว่าเราจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรามีประชากร  1,500,000 กว่าคน  มี  23  อําเภอ  
เขา ปุา นา เล  วันนี้เราก็ได้บูรณาการให้หมดทั้งเขา ปุา นา เล ตามความต้องการของ  
พ่ีน้องประชาชน  เรียบร้อย  แล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆ  ขอบคุณสมาชิกที่ยกมือกันทุก
ญัตติ  แล้วก็ขอเชิญชวนในวันที่  16  กันยายน  2564  นายกเองตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่ง 
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ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  จนถึงวันนี้เริ่มเข้าเดือนที่ 9  ปี  ก็อยากจะเชิญชวนให้สมาชิก
สภา และข้าราชการที่มีเวลามาร่วมกันทําบุญเพ่ืออุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะ
เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน นายก อบจ. ที่ได้จากไป  ก็ได้มีการนิมนต์เกจิของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  9  วัด  ในวันที่ 19 กันยายน  ก็จะเลี้ยงภัตตาหารเพล ก็อยากจะแจ้งให้
ทราบเดี๋ยวคิดว่านายกมาใช้จ่ายเงินของ อบจ. เราไม่มีเงิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  นายก
จ่ายเงินของนายกเองทุกอย่าง  ก็ขอเชิญชวนทุกท่าน  ข้าราชการก็หิ้วปิ่นโตมา  เราจะแต่ง
ชุดขาวนะคะในวันนั้น  เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าบ้านเจ้าเรือน  เรามาอยู่บ้านท่าน  
จริงๆ อบจ. ตั้งงบประมาณไว้สําหรับงานเดือนสิบ  แต่จัดไม่ได้ เพราะโควิดมีคลัสเตอร์
ใหม่ๆ มาเรื่อยๆ  วันนี้นายกเลยตัดสินใจได้คุยกับหัวหน้าส่วนราชการว่าจะจัดในวันที่ 16 
นะคะ ขอเรียนเชิญด้วย  แล้วก็รับทราบจากท่านเสน่ห์  แก้วจันทร์ว่าจะมอบรางวัลในส่วน
ของการแข่งขันเปตอง นายกเลยสรุปว่าเราจะไม่มอบในวันที่ 16 เพราะเรารับตายาย จะไป
มอบกันที่สนามกีฬากลางของ อบจ.  ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วน  ท่านรองปลัด  
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝุาย  ขอบคุณท่านประธานสภา ที่ให้เกียรตินายกมาตลอด  และนายก
ก็จะบอกว่าจะขอเดินเคียงคู่ พ่ีน้องประชาชน  นายกจะเดินเคียงคู่กับสมาชิกสภาทั้ง  
42 เขต  แต่นายกจะต้องบูรณาการกัน  เดินคู่กัน  ทําสิ่งที่ไม่ผิดระเบียบ ขอบคุณและ
สวัสดีค่ะ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณท่านนายกฯ คะ  ก็ขอแจ้งข่าว สืบเนื่องมาจากคุณแม่แคล้ว  พิบูลย์   
ซึ่งเป็นมารดาของท่าน สจ.สนั่น  พิบูลย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอําเภอจุฬาภรณ์  ได้ถึงแก่กรรม  มีกําหนดการสวดพระอภิธรรม
ตั้งแต่วันที่ 18 – 22  กันยายน  2564  และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่  23  กันยายน  
2564  ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก  และข้าราชการในองค์กรของเรารับทราบนะคะ 

สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วมกันประชุม และได้มาทํา
หน้าที่ตามที่ท่านได้รับปากกับพ่ีน้องประชาชนเอาไว้  จะทําหน้าที่แทนพ่ีน้องชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราชนะคะ  สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน  ดิฉันขอปิดประชุมคะ  
ขอบคุณคะ 

 
 ปิดประชุมเวลา  13.05  น. 
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 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 ประจําปี  2564  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2564 
 
 
     (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
          (นางสุภาพ  ขุนศรี) 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายพีรพงศ์  ปรีชานนท์) 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายวิฑูรย์  ตรีตรง) 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายอํานาจ  ไกรนุกูล) 

 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายจรัญ  คงก้ิม) 

 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายพิชิตชัย  เดชเดโช) 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ/เลขานุการ 
      (นายวีระชัย  อินนิมิตร) 
 
    
 

 
 
 
                    (นางอวยพรศรี  เชาวลิต) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


