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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 2
ประจ าปี 2564   

เมื่อวันที่   24  สิงหาคม  2564   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ช้ัน ๕ 

…………………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 1. นางอวยพรศรี  เชาวลิต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. นายวัชระ  ถาวรพราหมณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. นายปรีชา  พรหมเพศ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4. นายเสน่ห ์ แก้วจันทร์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5. นายจรัญ  คงก้ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 6. นายอ านาจ  ไกรนุกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 7. นางสุภาพ  ขุนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 8. นายสมชาย  เกตุชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 9. นายสรพงษ์  คงส าราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 10. นายชัยณรงค์  รัตนพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอทุ่งสง 
 11. นายยุทธนา  รัตนพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอทุ่งสง 
 12. นายสนอง  เพียรดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอทุ่งสง 
 13. นางวันเพ็ญ  ร่วมสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอท่าศาลา 
 14. นายสุชาติ  พิมเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอท่าศาลา 
 15. นายชินวัฒน์  เจริญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอปากพนัง 
 16. นายพีรพงศ์  ปรีชานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอปากพนัง 
 17. นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอปากพนัง 
 18. นายก้องเกียรติ  เกตุสมบัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอฉวาง 
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 19. นายศรัณยู  สุวรรณมณ ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอฉวาง 

 20. นายสิทธินนท ์ ทิพย์อักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอชะอวด 

 21. นายพงศกร  พรหมนุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอชะอวด 

 22. นายธีรพงษ์  เพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งใหญ่ 

 23. น.ส.กัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งใหญ่ 

 24. ว่าที ่ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอสิชล 

 25. นายชนะ  วงศ์มุสิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอสิชล 

 26. นายดลกะหรีม  เพอสะและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอหัวไทร 

 27. นายอุดมศักดิ์  นวลนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพรหมคีรี 

 28. นายพิทยา  ชุมภูทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอลานสกา 

 29. นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเชียรใหญ่ 

 30. นายวิรัช  กิจงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอบางขัน 

 31. นายวัชรพล  เพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอถ้ าพรรณรา 

 32. ว่าที ่ร.ท.สนั่น  พิบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอจุฬาภรณ์ 

 33. นายวีระชัย  อินนิมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพระพรหม 

 34. นายวัชรินทร์  ม่วงหิมพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอนบพิต า 

 35. นายประภัสสร  มณีโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอช้างกลาง 

 36. นายทรงวุฒิ  หมื่นราษฎร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอหัวไทร 

 37. นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอนาบอน 
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ผู้ลาประชุม 1. นายวิฑูรย ์ ตรีตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 2. นายสัญชัย แซ่ลิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

 3. นายพิชิตชัย  เดชเดโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

 4. น.ส.สุทธินี  บุญประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพิปูน 

 5. นายพงศกร  ชูพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอขนอม 

   

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  ช่วยปฏิบัตริาชการสังกัดส านักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 11. นางจิตภินันท์  ทองเสน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 12. นายองอาจ  จตุกาญจน์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 13. นางจุตติ   เพชรกลาง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 14. น.ส.อภิรดี สุวรรณฤกษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 15. นางสุจิน  กาพย์เกิด ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 16. นายเสกสรรค์  ภักดีวานิช ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 17. นายสุธรรม  อินทร์ทองค า ผู้อ านวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 
 18. นายสังคม  หอมเกตุ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   
 19. นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก ผู้อ านวยการกองช่าง 
 20. นายส าเริง  จันชุม รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 21. นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 22. นายเสกสิทธิ์  เดชาภิมณฑ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
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 23. น.ส.เสาวลักษณ์  กุณฑล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
 24. นายจตุรงค์  กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 25. นายวันชัย  จันทร์ภักดี รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 26. นางวรรณดี  มัยยะ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 27. น.ส.ณัฐญาดา  อนุพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 28. น.ส.อมรรัตน์ รอดทองสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 29. ว่าที่ ร.ต.หญิงวัฒนา แก้วขวัญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 30. นางสลิลทิพ  โยงราช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 31. น.ส.นิชลักษณ์ รักษาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 32. นางปัญจมาพร  รัตนมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 30. นางอรอุมา  เรืองสังข์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

 34. นายธนวัตน์  ชิ้นพงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 35. นายวรรณรัตน์  เสนารัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 36. นายดนัย  ชูหนู ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 37. นายณัฐพล  ผลถาวร นักศึกษาฝึกงาน 
 38. นางสาวมิลันตี  วาลีดีมัน นักศึกษาฝึกงาน 
   
ประชาชน/สื่อมวลชน/
ผู้สนใจ 
 

- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายเสน่ห์  แก้วจันทร์ 
(เลขานุการสภา) 

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2564 ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จ านวน  30  ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ 

ขอเชิญท่านอวยพรศรี  เชาวลิต  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช น ายืนตรงเคารพธงชาติ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์  และ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กราบเรียนด้วยความเคารพ 

ล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
  

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  2  ประจ าปี   2564   
ในวันอังคารที่  24  สิงหาคม  2564  ขอเขา้สู่ระเบียบวาระต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1  เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 น ามา

ซึ่งการใช้ปฏิบัติในการประชุมสภาครั้งนี้  (เว้นระยะห่างในการนั่งประชุม และต้องสวม
หน้ากากอนามัยทุกคน) 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตามมาตรการป้องกันโรค 
ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดเพ่ือใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือใช้ใน
กรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ ดังนี้ 

- ให้ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
- ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือป้องกันการติดต่อสัมผัส 

หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
- ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้น

ลงเท่าที่จ าเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2564 
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

สภาฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  18  สิงหาคม 2564 ตามแฟ้มเอกสารที่ได้
จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้ว 

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  
ขอเชิญค่ะ  เพ่ือนสมาชิกที่มีความประสงค์จะแก้ไขถ้อยค า ขอเชิญนะคะ  ไม่ทราบว่า
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขถ้อยค า ขอเชิญค่ะ  มีไหมค่ะ  ไม่มีนะคะ   

ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  
13  สิงหาคม   2564   

สมาชิกท่านใดรับรอง        โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่รับรอง     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   รับรอง          34           เสียง 
      ไม่รับรอง          -           เสียง 

     งดออกเสียง       -           เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  กระทู้ถาม 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
และเรื่องที่พิจารณาต่อเนื่อง 

4.1  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในวาระที่ 2  (ขั้นแปรญัตติ) 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564  ในวันที่  13  สิงหาคม  2564  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  15  
สิงหาคม 2564  ถึงวันที่ 17  สิงหาคม 2564  ในเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. 
ของทุกวัน  และก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติแล้วเสร็จเวลา  11.00 น. ของ
วันที่  19  สิงหาคม  2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ ยวด้วยการ 
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมาการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้เสนอผลการพิจารณาต่อสภา  ขอเชิญค่ะ   
 

น.ส.กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์ 
ส.อบจ.นศ. เขต อ.ทุ่งใหญ่ 
 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร  และหัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน  นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอรายงานผลการประชุม 

ตามที่มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาฯ ได้รับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา  โดยสภาฯ ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวัน และก าหนดประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 
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19 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ประชุมพิจารณาโดยละเอียด 
โดยได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ได้ยื่นค าแปรญัตติไว้ มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ จ านวน 2 รายการ (เอกสารตามหนังสือแบบขอเสนอแปรญัตติ ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2564 จ านวน 2 แผ่น)  เล่มที่ฟ้า หน้าที่ 4 และหน้าที่ 5  นะคะ ตามที่
เจ้าหน้าที่ได้แจกตอนละทะเบียน  และคณะกรรมการมีมติดังนี้  

1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ โดยมี นายเสน่ห์ แก้วจันทร์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และนางสาวกัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ าเภอทุ่งใหญ่ เป็นเลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

2. นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอหัวไทร  และนายวัชรินทร์ ม่วงหิมพาน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ าเภอนบพิต า เป็นผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ  และขอถอนค าขอแปรญัตติ ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้ง 2 ราย โดยการรับรองของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

3. ผลการพิจารณาปรากฏ  ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
           ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ส่วนที่ 2  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- บันทึกหลักการและเหตุผล  
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

- รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
- ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
- ชื่อข้อบัญญัติ 

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
- รายงานประมาณการรายรับ 

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
- รายงานประมาณการรายจ่าย 

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
วาระที่ 2  ปรากฏว่าไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 
4.2  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   ในวาระที่  3 (ขั้นลงมติ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร   ในการพิจารณาวาระ
นี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ตอนนี้ท่านสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 37 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ 
ต่อไปดิฉันจะขอมติ  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในวาระท่ี 3  ขั้นลงมติ 
 - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ        โปรดยกมือ 
 - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ           โปรดยกมือ 
 - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง                               โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ           37     เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ          -      เสียง 
      งดออกเสียง                                    -      เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องที่เสนอใหม่   
ไม่มี 

 
 ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   

ขอเชิญท่านสมาชิกที่จะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ 
ขอเชิญท่านสมาชิกที่จะอภิปราย  ขอเชิญค่ะ 
ไม่มีนะคะ 
ขอเชิญท่านนายกค่ะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ  ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะ  กนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้องขอขอบคุณท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ ที่วันนี้ได้มาประชุมวาระที่ 2 และ 3  เรื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ   
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณคะ 
ส าหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วมกันประชุม และได้มาท า

หน้าที่ตามที่ท่านได้รับปากกับพ่ีน้องประชาชนเอาไว้  จะท าหน้าที่แทนพ่ีน้องชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราชนะคะ  ส าหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน  ดิฉันขอปิดประชุมคะ  
ขอบคุณคะ 

 

 ปิดประชุมเวลา  10.45  น. 
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 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2564 
 
 
     (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
          (นางสุภาพ  ขุนศรี) 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายพีรพงศ์  ปรีชานนท์) 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายวิฑูรย์  ตรีตรง) 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายอ านาจ  ไกรนุกูล) 

 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายจรัญ  คงก้ิม) 

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

 
 
 
                    (นางอวยพรศรี  เชาวลิต) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


