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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2564   

เมื่อวันที่   9  เมษายน  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 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 6. นายอํานาจ  ไกรนุกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 7. นางสุภาพ  ขุนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 8. นายสมชาย  เกตุชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 9. นายชัยณรงค์  รัตนพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทุ่งสง 
 10. นายยุทธนา  รัตนพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทุ่งสง 
 11. นายสนอง  เพียรดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทุ่งสง 
 12. นางวันเพ็ญ  ร่วมสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอท่าศาลา 
 13. นายชินวัฒน์  เจริญศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 14. นายพีรพงศ์  ปรีชานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 15. นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 16. นายก้องเกียรติ  เกตุสมบัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอฉวาง 
 17. นายศรัณยู  สุวรรณมณ ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอฉวาง 
 18. นายสิทธินนท ์ ทิพย์อักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอชะอวด 
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 19. นายพงศกร  พรหมนุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอชะอวด 

 20. นายธีรพงษ์  เพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุ่งใหญ่ 

 21. น.ส.กัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุ่งใหญ่ 

 22. นายสัญชัย แซ่ลิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอร่อนพิบูลย์ 

 23. นายพิชิตชัย  เดชเดโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอร่อนพิบูลย์ 

 24. ว่าที ่ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอสิชล 

 25. นายชนะ  วงศ์มุสิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอสิชล 

 26. นายดลกะหรีม  เพอสะและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอหัวไทร 

 27. นายอุดมศักดิ์  นวลนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพรหมคีรี 

 28. นายพิทยา  ชุมภูทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอลานสกา 

 29. น.ส.สุทธินี  บุญประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพิปูน 

 30. นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเชียรใหญ่ 

 31. นายพงศกร  ชูพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอขนอม 

 32. นายวิรัช  กิจงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอบางขัน 

 33. นายวัชรพล  เพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอถ้ําพรรณรา 

 34. ว่าที ่ร.ท.สนั่น  พิบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอจุฬาภรณ์ 

 35. นายวีระชัย  อินนิมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพระพรหม 

 36. นายวัชรินทร์  ม่วงหิมพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนบพิตํา 

 37. นายประภัสสร  มณีโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอช้างกลาง 
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ผู้ลาประชุม 1. นายวิฑูรย ์ ตรีตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 2. นายสรพงษ์  คงสําราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 3. นายสุชาติ  พิมเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอท่าศาลา 

 4. นายทรงวุฒิ  หมื่นราษฎร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอหัวไทร 

 5. นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนาบอน 

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

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 9. นางจิตภินันท์  ทองเสน หัวหน้าสํานักปลัดฯ 
 10. นายองอาจ  จตุกาญจน์ ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
 11. นางจุตติ   เพชรกลาง ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 12. น.ส.อภิรดี สุวรรณฤกษ์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
 13. นางสุจิน  กาพย์เกิด ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 14. นายเสกสรรค์  ภักดีวานิช ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 15. นายสุธรรม  อินทร์ทองคํา ผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 
 16. นายสังคม  หอมเกตุ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   
 17. นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก ผู้อํานวยการกองช่าง 
 18. นายสําเริง  จันชุม รักษาการผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
 ๑9. นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 20. นายเสกสิทธิ์  เดชาภิมณฑ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 21. นายวันชัย  จันทร์ภักดี รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 22. นางวรรณดี  มัยยะ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
 23. น.ส.ณัฐญาดา  อนุพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 24. น.ส.อมรรัตน์ รอดทองสุข เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 25. ว่าที่ ร.ต.หญิงวัฒนา แก้วขวัญ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 26. นางสลิลทิพ  โยงราช เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 27. น.ส.นิชลักษณ์ รักษาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 28. นางปัญจมาพร  รัตนมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 29. นางอรอุมา  เรืองสังข์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

 

ประชาชน/
สื่อมวลชน/ 
ผู้สนใจ 
 

- 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

นายเสน่ห์  แก้วจันทร์ 
(เลขานุการสภา) 

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจําปี 2564 ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
นั่งอยู่ในห้องประชุมจํานวน 28 ท่าน  จากจํานวนทั้งหมด 42 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 
แล้วครับ  

ขอกราบเรียนเชิญ  ท่านอวยพรศรี  เชาวลิต  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเรียนเชิญท่านสมาชิก 
สภายืนตรงเคารพธงชาติ  ไหว้พระ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน  
ขอกราบเรียนเชิญครับ 

ลําดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
  

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ   
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจําปี  2564  ดิฉันขอเข้าสู่ระเบียบวาระเลยนะค่ะ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นํามาซึ่งการใช้

ปฏิบัติในการประชุมสภาครั้งนี้  ขอให้ทุกท่านตระหนักและปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการแพร่
เชื้อตามความเหมาะสม    ขอให้ที่ประชุมได้ช่วยกันปฏิบัติตามนะค่ะ 

 

มติสภาฯ  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 “ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงาน
การประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้น อย่างน้อยสองฉบับ 
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เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม ให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น” 

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 8  มีนาคม  2564 ตามแฟ้มเอกสารที่ท่านสมาชิกมีอยู่ในมือแล้วนะค่ะ 

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   
สมัยที่ 1 ประจําปี 2564  เมื่อวันจันทร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2564  ขอเชิญเพ่ือนสมาชิก
ที่มีความประสงค์จะแก้ไขถ้อยคํา ขอเชิญนะคะ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีความประสงค์
จะแก้ไขถ้อยคํา ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ   

ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2564  เมื่อวันที่ 25  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  สมาชิกท่านใดรับรอง        โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่รับรอง     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ  รับรอง         34  เสียง 
     ไม่รับรอง        -   เสียง 

    งดออกเสียง     -   เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  กระทู้ถาม 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - การคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการประจําสภาทั้ง 18 คณะ 
 สืบเนื่องจากที่สภาฯ ได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการประจําสภาฯ จํานวน  18 คณะ  
เมื่อครั้งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ที่ผ่านมา และได้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการในแต่ละคณะๆ ละ 7 ท่าน ตอนนี้  
ทุกคณะก็ได้มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ครบ และสภาฯ ได้จัดทํา
ประกาศฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิกสภาฯ แล้วนะค่ะ 
   - การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564  ขอเชิญคณะกรรมการชุดดังกล่าว  รายงาน
ต่อสภาฯ เป็นลําดับต่อไป ขอเชิญท่านอุดมศักดิ์ คะ 

 

นายอุดมศักดิ์  นวลนุช 
(ส.อบจ.นศ.  

เขต อ.พรหมคีรี) 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านรองนายก  ที่ปรึกษานายก  
ผู้อํานวยการกองทุกกอง  เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่
เคารพครับ ผมอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพรหมคีรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่านประธานที่เคารพครับ จริงๆ แล้ววันนี้ผมได้มอบหมาย 
ตั้งแต่ในวันประชุมว่าผู้ที่จะรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ  คือ 
ท่านณัฎฐเดช  แก้วเรือง  แต่เนื่องจากได้รับการประสานมาว่าวันนี้ขออนุญาตลาประชุม 
เนื่องจากมีภารกิจจําเป็น ผมในฐานะประธานคณะกรรมการจึงขอรายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้วยตนเอง  
ท่านประธานที่เคารพครับ  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันพุธที่ 31 มีนาคม  2564  เวลา  13.30  น. ซึ่งเป็น
การประชุมครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผู้มาประชุม  คือ   

1. นายอุดมศักดิ์   นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอําเภอพรหมคีรี  เป็นประธาน    

2. นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอําเภอนาบอน  เลขานุการ 

3. นางวันเพ็ญ ร่วมสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอท่าศาลา    

4.  นายวิรัช  กิจงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอบางขัน   

5.  นายชนะ  วงศ์มุสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอสิชล   

6. นายสิทธินนท์ ทิพย์อักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอําเภอชะอวด   

7.  นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอําเภอเชียรใหญ่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ดร.สําเริง  จันชุม  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  นางสันติยา  ศรีเจริญ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
คณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ซึ่งเป็น 1 ใน 18  คณะของคณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่ให้เกียรติให้ผมเป็น
ประธาน เพ่ือที่จะขับเคลื่อนในคณะกรรมการชุดนี้  ขอนําเรียนเบื้องต้นว่า คณะกรรมการ  
ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติที่เรามาดูแลในเรื่องการดําเนินงานของฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ 
โดยเฉพาะคณะนี้ก็ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  เป็นการคานอํานาจ
ส่วนหนึ่ง เป็นการติดตาม สอดส่องหรือเป็นการดูแลในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  ขณะเดียวกันเราให้การสนับสนุน ส่งเสริมฝ่ายบริหารในการที่
จะให้เรื่องของงานที่ เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นไปด้วยดี  โดยเฉพาะแผนซึ่งมีการกําหนดอยู่ในแผน  5  ปี  คือปี  2561 -2565  
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และสําคัญที่สุดในแผนเมื่อมีแล้ว ต้องมีในข้อบัญญัติงบประมาณของแต่ละปี  ขณะนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  กําลังดําเนนิการไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ของปี 2564  เพราะฉะนั้นในปี 2564  ผมมั่นใจว่า คณะกรรมการส่งเสริมศาสนาฯ  
มีข้อบัญญัติอยู่ในมือแล้ว  ผมขอนําเรียนว่าเราที่มีการประชุมครั้งนี้เพ่ือการส่งเสริม  
สนับสนุน  การดูแลโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  โครงการไหนเกิดขึ้นแล้ว  
โครงการไหนที่ยังไม่เกิดขึ้น  โครงการไหนที่ยังค้างคา  เราก็ติดตามดูแล  นี่คือสิ่งที่ผมแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ  ในประการแรกนะครับ   ผมอยากให้มีการรายงานตัวกันสักนิด  เพราะ
เราประชุมครั้งแรก เพ่ือจะได้บันทึกในรายงานการประชุมว่าวันนี้คณะกรรมการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เราประชุมเป็นคณะแรก  ขอให้
รายงานตัวกันก่อนนะครับ   

รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม ผมไม่ต้องอ่านนะครับ  ขอแจ้งให้
ทราบอีกนิดครับ  จริงๆ แล้วในเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ้าเราเห็นในแผน  จะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผน 5 ปี   
คือปี 2561-2565 หลายโครงการ  แต่พอมาเข้าข้อบัญญัติฯ แต่ละปี  อย่างใน
ปีงบประมาณ  2564  เราได้มีการเลือกตั้ง ได้นายกกนกพร  เดชเดโช  มาเป็นนายก   
มีรองนายก  มีพวกเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  ผมขอนําเรียนว่า สมัยผู้บริหารคนที่แล้วให้
รูปแบบไว้แบบนี้  1. งานการท่องเที่ยว  1  งานกีฬา  1 งานประเพณี  แต่เนื่องจากในปี 
2564  ติดปัญหาเรื่องโควิด  กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถจัดได้   แต่หลังจากที่มีการผ่อน
ปรนให้สามารถจัดกิจกรรมได้  ก็มีกิจกรรมงานสงกรานต์ที่เรากําลังจะพูดกันในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  1/2564   เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2564   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
- แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อันนี้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการชุดนี้  แนวทางก็ตามที่ได้กล่าว

ไปแล้วในเบื้องต้นว่าคณะกรรมการชุดนี้  เราดูแลในเรื่องของงานประเพณี  งานวัฒนธรรม  
งานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนา  ขอให้ท่านผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ซึ่งรับผิดชอบ 
ในงานนี้โดยตรงได้ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2564  ได้ดําเนินการมาแล้วตามข้อบัญญัติ  
มีโครงการใดบ้าง  ที่กําลังจะดําเนินการ  และที่ยังไม่ได้ดําเนินการมีโครงการอะไรบ้าง  ขอ
เชิญครับ 

ดร.ส าเริง  จันชุม  ผอ.กองการศึกษาฯ  ในส่วนของกรรมการชุดนี้  เรื่อง
ศาสนา  วัฒนธรรม  น่าจะมีบางโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการท่องเที่ยวและ
กีฬาด้วย  ในส่วนของกองการศึกษา  กิจกรรมล่าสุดที่เพ่ิงจัดไปที่อําเภอพิปูน  คืองานลาก
พระบก  ถือว่าเป็นงานใหญ่   กิจกรรมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมที่กองการศึกษา
รบัผิดชอบก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปี  ผมขอให้หัวหน้าฝ่ายเป็นคนชี้แจงในรายละเอียดนี้ 

นางสันติยา  ศรีเจริญ  รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ  สําหรับโครงการตาม
ข้อบัญญัติที่ได้สรุปมา  มีทั้งหมด 15  โครงการ  ในแต่ละโครงการจะมีหลายกิจกรรม  ที่
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ได้ดําเนินการไปแล้วคือ   
- วันมาฆบูชา ซึ่ง อบจ. ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช   
- โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ  ได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  
- โครงการให้ทานไฟ  ต้องยกเลิกไป เพราะสถานการณ์โควิด 
- โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา  ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  มีผู้ให้ความ

สนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก 
โครงการที่กําลังดําเนินการ 

- โครงการสงกรานต์เดือน 5 แต่แรก  ซึ่งในที่ประชุมได้กําหนดให้มีกิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนมาคือพิธีแห่น้ําจาก อบจ. ไปวัดพระมหาธาตุ  และท่ีประชุมได้ร่วมมีมติให้นําน้ําจาก
แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ จํานวน  9 แห่ง  และน้ําจากบ่อน้ําสําคัญจากทุกอําเภอที่มี  ซึ่งในส่วนนี้
ไม่มีงบประมาณ  โดยกําหนดการกําหนดให้มีการตักน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ และบ่อน้ํา
สําคัญแต่ละอําเภอ ในวันที่  9  เมษายน  2564  เวลา  09.09  น. จากนั้นก็ให้นําน้ํามา
เก็บรักษาไว้ที่ อบจ.  เพ่ือจะร่วมพิธีแห่น้ําจาก อบจ. ไปยังวัดพระมหาธาตุ  ในวันที่  12  
เมษายน  2564  เวลา  16.00  น.  และทําพิธีพุทธาภิเษก  สําหรับการแต่งกายในการ
ร่วมพิธี  ก็จะใส่เสื้อสีขาว ผ้าโจงกระเบนสีม่วงสําหรับแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์  ในส่วนบ่อน้ํา
สําคัญ  ใส่เสื้อสีเหลือง หรือสีครีม คอพระราชทาน กางเกงสีดํา 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ท่านอุดมศักดิ์  อย่างนี้ได้ไหมค่ะ ขอให้ท่านสรุปสักนิดหนึ่ง เพื่อเราจะได้เข้าระเบียบ
วาระ  ขอให้ท่านสรุปสั้นๆ  สักนิดนะค่ะ ขอบคุณคะ 

 

นายอุดมศักดิ์  นวลนุช 
(ส.อบจ.นศ. เขต 

อ.พรหมคีรี) 

ท่านประธานครับ  ที่ผมกําลังอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการนี้  ตามที่
เลขาได้บันทึกรายงานการประชุม  ใกล้จะจบแล้วครับท่านประธานครับ  ขอบคุณครับ  
แล้วก็นางสันติยา  ศรีเจริญ สรุปแหล่งน้ําสําคัญจาก  23  อําเภอ  ทั้งหมดผมสรุปไม่อ่าน
นะครับตรงนี้  มีอยู่ในรายงานการประชุม   แล้วก็สุดท้ายท่านก็ได้รายงานว่าอีกไม่กี่วัน
ข้างหน้าโครงการวันวิสาขบูชา  ซึ่งร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีหลายหน่วยงานที่เข้า
มาร่วมกัน  ซึ่ง อบจ.เป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรมเวียนเทียน  ในส่วนนี้ กรรมการชุดนี้ก็ได้ร่วม
ประชุมและได้รับรายงานจากกองการศึกษา นี่คือสาระที่คณะกรรมการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 
2564 มีสาระสําคัญดังนี้ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงนํารายงานการประชุมมาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ท่านประธานที่เคารพครับ  หลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องอ่ืนครับ  ในที่ประชุมผมในฐานะประธาน
ก็ปิดประชุม  ในเวลา  14.45  น.  นี่คือรายงานการประชุมของคณะกรรมการนี้  ขอบคุณ
ครับท่านประธานครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณท่านอุดมศักดิ์  นวลนุชคะ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

(กองแผนและงบประมาณ)   
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เสนอญัตติ ขอเชิญคะ 
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นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

ญัตติที่  1  เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ดังนี้ 
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 จํานวน 2 รายการ  
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน ตําบลนาโพธิ์-สหกรณ์นิคม ตําบล

เขาขาว หมู่ที่ 1 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  จํานวน 5 รายการ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

2.1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าน้อย- 

บ้านท่าสําเภา (นศ.ถ.1-0075) ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.1.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน                          

หมวดค่าครุภัณฑ์  
 - ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 3 รายการ 
2.2.1 งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
 - โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอําเภอถ้ําพรรณรา หมู่ที่ 2                                 

ตําบลถ้ําพรรณรา อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2.2 งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์  
      - โครงการก่อสร้างเครื่องอํานวยความปลอดภัย ทางขึ้นจุดชมวิว  

เขาศูนย์ ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2.3 งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์กีฬา 
 - เครื่องออกกําลังกาย 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติให้กันเงินในคราว
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 
และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 6 รายการ เนื่องจากการ
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พิมพ์ผิดพลาดจากข้อเท็จจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ 
 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  จึงขอ

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และข้อ 30 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงิน 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 จํานวน 2 
รายการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕63 จํานวน 5 รายการ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” และ ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้กัน
เงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

ขอเชิญท่านสมาชิกที่จะอภิปราย  ขอเชิญคะ  ขอเชิญท่านสมาชิกที่จะอภิปราย  
ขอเชิญคะ ขอเชิญท่านสมาชิกท่ีจะอภิปราย มีไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะค่ะ 

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดค่าครุภัณฑ์ รวมจํานวน 2 รายการ   

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน ตําบลนาโพธิ์ -สหกรณ์นิคม ตําบล 
เขาขาว หมู่ที่ 1 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายละเอียดแก้ไขอยู่ในมือท่านสมาชิกแล้วนะค่ะ   
  - สมาชิกท่านใดอนุมัต ิ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
     ไม่อนุมัติ              -           เสียง 

    งดออกเสียง          -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ



-11- 
 

   2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     - โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  - สมาชิกท่านใดอนุมัต ิ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
     ไม่อนุมัติ              -           เสียง 

    งดออกเสียง          -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  จํานวน 5 รายการ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าน้อย- บ้านท่าสําเภา 
(นศ.ถ.1-0075) ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - สมาชิกท่านใดอนุมัต ิ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัต ิ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
     ไม่อนุมัติ              -           เสียง 

    งดออกเสียง          -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
3 งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
- โครงการปรับปรุงสนามกีฬาอําเภอถ้ําพรรณรา หมู่ที่ 2 ตําบลถ้ําพรรณรา 

อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - สมาชิกท่านใดอนุมัต ิ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
     ไม่อนุมัติ              -           เสียง 

    งดออกเสียง          -           เสียง 
ที่ประชุมมีมตอินุมัต ิ
 

ขอเชิญท่านสัญชัยค่ะ 
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นายสัญชัย  แซ่ลิ้ม 
(ส.อบจ.นศ.  

เขต อ.ร่อนพิบูลย์) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมสัญชัย  แซ่ลิ้ม  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1  อําเภอร่อนพิบูลย์ ท่านประธานครับ 
มีข้อ  2.1.2  การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน   หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ท่านประธานข้ามไปครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณค่ะ   
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

  - สมาชิกท่านใดอนุมัต ิ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
     ไม่อนุมัติ              -           เสียง 

    งดออกเสียง          -           เสียง 
ที่ประชุมมีมตอินุมัต ิ

 

4. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
- โครงการก่อสร้างเครื่องอํานวยความปลอดภัย ทางขึ้นจุดชมวิวเขาศูนย์ ตําบลไม้

เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  - สมาชิกท่านใดอนุมัต ิ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
     ไม่อนุมัติ              -           เสียง 

    งดออกเสียง          -           เสียง 
ที่ประชุมมีมตอินุมัต ิ

 
5 งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 

- เครื่องออกกําลังกาย   
เอกสารอยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้วนะคะ 

- สมาชิกท่านใดอนุมัต ิ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
     ไม่อนุมัติ              -           เสียง 

    งดออกเสียง          -           เสียง 
ที่ประชุมมีมตอินุมัต ิ
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5.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย   

ขอเชิญท่านนายก  เสนอญัตติค่ะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม        
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  

ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมได้  ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (1) สมาคมนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
      (ก) เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบํารุงสมาคมนั้น 
      (ข) มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือการส่งเสริมกิจการและการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก 
 (2) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคม  

ข้อ 5 รายจ่ายตามข้อ 4 ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าเป็นสมาชิก โดยให้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 
  รายจ่ายตามข้อ 4 ต้องมีจํานวนไม่สูงเกินฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 
2562 ข้อ 7 วัตถุประสงค์ของสมาคม  
 7.1 เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 7.2 เพ่ือจัดให้มีและส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 7.3 เพ่ือจัดให้มีและส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชน ถึง
อันตรายจากการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน 
 7.4 เพ่ือเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรระดับชาติและองค์กรระดับ
นานาชาติ ในเรื่องที่เก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแผน การออกกฎหมาย ระเบียบ 
 7.5 เพ่ือปกป้องรักษาเกียรติของมวลสมาชิกและสถาบันองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด 
 7.6 เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 7.7 เพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
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 7.8 เพ่ือจัดให้มีและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิก 
 7.9 เพ่ือจัดให้มีและส่งเสริม การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี
ศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ 
 7.10 เพ่ือจัดให้มีและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  
 7.11 เพ่ือจัดให้มีและส่งเสริมทางด้านการศึกษาและวิจัย หรือจัดตั้ ง
สถาบันพัฒนาความรู้ ทักษะในการจัดบริการสาธารณะให้แก่สมาชิก 
 7.12 เพ่ือจัดให้มีและส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
ศีลธรรมอันดีงามของท้องถิ่นหรือของชาติ 
 7.13 เพ่ือจัดให้มีและส่งเสริมช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สังคมสงเคราะห์ และการบริการสาธารณะอ่ืนเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 7.14 เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกหรือ
ประชาชน 

ข้อ 42 สมาคมอาจมีรายได้ ดังนี้ 42.1 ค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิกสามัญตาม 
ข้อ 8.1.1 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) เป็นรายปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1  ของ
รายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ วันที่จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ทั้งนี้ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เงินค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ าบํารุง
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 0.1 ของประมาณการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้
หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แห่งประเทศไทย ที่ ส.จ.ท. 
1202/454 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ตั้งไว้ 722,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการสมัคร
เป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา   

ขอได้โปรดนําเสนอตอ่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอญัตติต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความเห็นชอบในการสมัครเป็นสมาชิก
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555  

ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมได้ ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(1) สมาคมนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประเภทเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบํารุงสมาคมนั้น 
(ข) มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือการส่งเสริมกิจการและการดําเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก 
(2) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิก

ของสมาคม  
ขอเชิญท่านสมาชิกท่ีประสงค์จะอภิปรายคะ  ขอเชิญค่ะ  ท่านสมาชิกท่านใดจะ

อภิปรายเชิญนะคะ  ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  เรื่องสมาชิกสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ       โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   เห็นชอบ         38           เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ         -           เสียง 

    งดออกเสียง        -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคะ 
 

5.3 ญัตติ คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ
ดังกล่าว ขอเชิญคะ่  

 
นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

ญัตติ 5.3  เรื่อง ขอเสนอญัตติคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนั งสือ ที่  มท .๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ 

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง ข้อแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อแนะนํา
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการต้องบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
โดยการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  
กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย
กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
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ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๗ คน 
ประกอบด้วย 

(๑.๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน 
(๑.๒) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  ๒ คน 
(๑.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
(๑.๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๑.๕) หัวหน้าสํานักปลัด ฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑.๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แล้วเสนอผลการประเมินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนา ขยาย 
หรือยุติการดําเนินการ 

จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๒ ราย เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้สภาฯ คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 2 ท่าน  

ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อ  เชิญค่ะ 
ขอเชิญท่านสัญชัยค่ะ  
 

นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.ร่อนพิบูลย์) 

ท่านประธานที่เคารพ  กระผม  นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขต 1  อําเภอร่อนพิบูลย์   ผมขอเสนอชื่อ   

1.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  ส.อบจ.นศ.  เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2.  นายพงศกร  ชูพันธุ์  ส.อบจ.นศ. เขตอําเภอขนอม   
เป็นคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องคะ 
ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม มติที่ประชุม เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 

ร่วมเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 คน ดังนี้  
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1.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  ส.อบจ.นศ.  เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2.  นายพงศกร  ชูพันธุ์  ส.อบจ.นศ. เขตอําเภอขนอม   
 

5.4 ญัตติ ขอความเห็นชอบในกรณีที่โรงเรียนบ้านคอกช้าง หมูที่ 5 ตําบล 
นาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับโอนสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
คสล.โรงเรียนบ้านคอกช้าง 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เชิญคะ  
 

นายอุดมศักดิ์  นวลสุช 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.พรหมคีร)ี 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ  
ผมอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอ
พรหมคีรี  ท่านประธานยังไม่ได้ขอมติที่ประชุมครับ  

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณมากค่ะ  กําลังจะขอมติค่ะท่าน 
  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ       โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   เห็นชอบ         38           เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ         -           เสียง 

    งดออกเสียง        -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคะ 
ต่อไปขอเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติ  5.4  ขอเชิญท่านนายกคะ 

 
นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

ญัตติที่  4  ขอเสนอญัตติ 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง กรณีโรงเรียนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๕ ตําบลนาหลวงเสน 

อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับโอนสนามกีฬาอเนกประสงค์ คสล.โรงเรียน
บ้านคอกช้าง - หมู่ที่ ๕ ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสพัสดุ 
๒๗๒-๔๙-๐๐๔๓ วันเดือนปีที่ได้มา ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ มูลค่าขณะได้มา ๒๕๗,๐๐๐.-บาท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ 
ต่อกรณีดังกล่าว ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีธรรมราช ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ เห็นว่าสนามกีฬาอเนกประสงค์ คสล.บ้านคอกช้าง-หมู่ที่ 
๕ ตําบลน่าหลวงเสน อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสพัสดุ ๒๗๒-๔๙-๐๐๔๓  
วันเดือนปีที่ได้มา ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ มูลค่าขณะได้มา 6๕๗,๐๐๐.บาท ปรากฏว่าพ้ืนที่
สนามชํารุด แต่ยังสามารถใช้การได้ และโรงเรียนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๕ ตําบลนาหลวงเสน 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอรับโอนสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
คสล. เพื่อใช้ในการเรียนการสอน คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สนามกีฬาอเนกประสงค์ คสล.โรงเรียนบ้านคอกช้าง-หมู่ที่ ๕ ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านคอกช้างชํารุด โดยสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
คสล. ซึ่งโรงเรียนบ้านคอกช้างได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนคณะกรรมการ
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สอบหาข้อเท็จจริง จึงมีมติเห็นควรโอนสนามกีฬาอเนกประสงค์ คสล. เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนให้แก่โรงเรียนบ้านคอกช้าง เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ "หลังจากการตรวจสอบแล้วพัสดุหมดความจําเป็นหรือ 
หากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ให้จ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณา สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้ งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย" และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๕๕ ซึ่งกําหนดว่า "การให้บุคคลใดได้ใช้
ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นนั้น" 

จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบ ขอโอนสนามกีฬาอเนกประสงค์ คสล.โรงเรียน
บ้านคอกช้าง - หมู่ที่ ๕ ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสพัสดุ 
๒๗๒-๔๙-๐๐๔๓ วันเดือนปีที่ได้มา ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ มูลค่าขณะได้มา ๒๕๗,๐๐๐.-บาท 
ให้กับโรงเรียนบ้านคอกช้าง ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอญัตติต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือขอความเห็นชอบในกรณีที่โรงเรียน
บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับโอน
สนามกีฬาอเนกประสงค์ คสล.โรงเรียนบ้านคอกช้าง    

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย  โปรดยกมือขึ้น  มีไหมคะ  สมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายมีไหมคะ  ไม่มีนะค่ะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ "หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณา สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้ งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย" และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๕๕ ซึ่งกําหนดว่า "การให้บุคคลใดได้ใช้
ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น" 
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ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติ กรณีโรงเรียนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตําบลนา
หลวงเสน อําเภอทุ่งสง ขอรับโอนสนามกีฬาอเนกประสงค์ คสล. โรงเรียนบ้านคอกช้าง 
รหัสพัสดุ 272-49-0043 วันเดือนปีที่ได้มา ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ มูลค่าขณะได้มา 
๒๕๗,๐๐๐.-บาท ให้กับโรงเรียนบ้านคอกช้าง   
  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ       โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   เห็นชอบ         37           เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 

    งดออกเสียง        -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคะ 
 
5.5 ญัตติ ขอความเห็นชอบกรณีหน่วยงานราชการต่างๆ ขอรับโอนทรัพย์สิน 
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เสนอญัตติคะ 

ขอเรียนเชิญคะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

ญัตติ 5.5  ขอเสนอญัตติ 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบ  

เรื่อง การขอรับโอนทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ จํานวน 3 แห่ง 3 รายการ  ดังต่อไปนี้ 
1. กรณีโรงเรียนองค์การสวนยาง 1  หมู่ที่ 16 ตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเภทสนามกีฬาอเนกประสงค์ เพ่ือการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนองค์การ
สวนยาง  รหัสพัสดุ 272-49-0044 วัน เดือน ปี ที่ได้มา 22 ธันวาคม 2549 มูลค่า
ขณะได้มา 316,000.- บาท ให้แก่โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  2581/2563   
ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  คณะกรรมการมีความเห็นว่าสนามกีฬาอเนกประสงค์เพ่ือ
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนองค์การสวนยาง รหัสพัสดุ 272-49-0044  
มีสภาพชํารุด  แต่ยังสามารถใช้การได้  และโรงเรียนองค์การสวนยาง 1  ขอรับโอน  คณะ
กรรมการฯ  มีมติเห็นควรโอนสนามกีฬาอเนกประสงค์เพ่ือการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ของโรงเรียนองค์การสวนยาง 1 รหัสพัสดุ 272-49-0044 ให้แก่โรงเรียนองค์การสวน
ยาง 1  เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  กรณีโรงเรียนนาบอน ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขอรับโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทลานกีฬา
อเนกประสงค์ชุมชน โรงเรียนนาบอน รหัสพัสดุ 272-49-0022 วัน เดือน ปี ที่ได้มา  
5 มกราคม 2549 มูลค่าขณะได้มา 448,000.-บาท ให้แก่โรงเรียนนาบอน 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  2742/2563   
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2563  คณะกรรมการมีความเห็นว่าลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชน 
โรงเรียนนาบอน  272-49-0022 มีสภาพพ้ืนสนามชํารุด หลุดร่อน แต่ยังสามารถใช้การได้    
โดยลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนโรงเรียนนาบอนตั้งอยู่ในโรงเรียนนาบอน  ซึ่งโรงเรียนได้
ใช้ประโยชน์  เพ่ือให้นักเรียน เยาวชน ได้เล่นกีฬา  คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรโอน 
ลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชน โรงเรียนนาบอน รหัสพัสดุ 272-49-0022  ให้แก่โรงเรียน
นาบอน เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  กรณีเทศบาลตําบลเกาะเพชร ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอรับโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเภทประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รหัสพัสดุ 108-46-0015 วัน เดือน ปี ที่ได้มา 26 มิถุนายน 2546 มูลค่าขณะได้มา 
882,000.- บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  87/2564 ลงวันที่  
12  มกราคม  2564  โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรโอนระบบประปาดังกล่าวให้เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลเกาะเพชร บริหารจัดการเอง  เพราะไม่มีความจําเป็นในภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน  
ในการดูแลและบํารุง 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ "หลังจากการตรวจสอบแล้วพัสดุหมดความจําเป็นหรือ 
หากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ให้จ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณา สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้ งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย" และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๕๕ ซึ่งกําหนดว่า "การให้บุคคลใดได้ใช้
ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นนั้น" 

จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบ ขอโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ จํานวน 3 แห่ง 
3 รายการ ดังกล่าวข้างต้น 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอญัตติขอ
ความเห็นชอบ ขอโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ จํานวน 3 แห่ง 3 รายการ    

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
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พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ "หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณา สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้ งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย" และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๕๕ ซึ่งกําหนดว่า "การให้บุคคลใดได้ใช้
ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น" 

ขอเชิญท่านสมาชิกท่ีจะอภิปราย  ขอเชิญคะ  เชิญท่านอุดมศักดิ์คะ 
 

นายอุดมศักดิ์  นวลสุช 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.พรหมคีร)ี 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ   
ท่านนายก  รองนายก  ที่ปรึกษานายก  ผู้อํานวยการกอง  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ   
ผมอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอ
พรหมคีรี  ท่านประธานที่เคารพครับ  ก็ต้องขอชื่นชมฝ่ายบริหารซึ่งนําโดยท่านกนกพร  
เดชเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ได้นําญัตติการขอรับโอนพัสดุ  ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับหน่วยงานอ่ืน  ให้กับท้องถิ่นอ่ืนที่ได้มีหนังสือขอรับโอน
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  นําไปเพ่ือที่เป็น
ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ร้องขอมา  ท่านประธานที่เคารพครับ  ผมคนหนึ่งที่ได้นําเสนอ  
ให้ความคิดเห็น แล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้หลายครั้ง หลาย
ผู้บริหารที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความดูแล อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้ง  23 อําเภอ  หลายรายการ  ก็เป็นที่ทราบกันดี  ถ้าเราได้ศึกษาความเป็นมา  
การได้มาของทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ  แต่เดิมตั้งแต่สมัยที่เป็นสภา
จังหวัด  สมัยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายก  สมัยที่สภาจังหวัดในตอนนั้น  เรามีสภาตําบล  
การที่ทางสภาตําบลร้องขอเพ่ือใช้งบประมาณ  เพ่ือขอโครงการต่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ก่อนที่จะออกข้อบัญญัติ ก่อนที่จะสร้างอาคารเอนกประสงค์  ก่อนที่จะสร้าง
โครงการใดๆ ขึ้นในแต่ละอําเภอ  ซึ่งสภาตําบลร้องขอ  มีการโอนทรัพย์สินให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ในการก่อสร้าง  จึงทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพัสดุ มีที่ดิน  
มีอาคารเอนกประสงค์  มีระบบประปาหมู่บ้าน  ทั้งนั้นทั้งนี้ ระยะหลังต่อมาเมื่อเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัสดุและทรัพย์สินซึ่งมีอยู่ที่กองพัสดุ  กระจัดกระจายไปอยู่ 
ในอําเภอต่าง ๆ มากมาย  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้าไปดูแลก็หลายรายการ  
มากมายอยู่ในหลายอําเภอ  ในกรณีอาคารเอนกประสงค์บางรายการ  บางพ้ืนที่ ชํารุด  
ทรุดโทรม เพราะ อบจ. ไม่ได้เข้าไปดูแล  ไม่ได้เข้าไปซ่อมแซม เพราะว่ามันมากมาย  
หลายรายการ  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลในขณะนี้ถ้าจะซ่อมก็เป็นพัสดุของ อบจ. 
เป็นทรัพย์สินของ อบจ. ก็ไม่สามารถจะทําได้  บางรายการที่มันเป็นประปาหมู่บ้าน  อบจ. 
สร้างแล้วเสร็จอยู่ในที่ของ อบจ. ก็ดี หรือในที่ที่ประชาชนมอบให้นะครับ  ชํารุดขึ้นมา  
ซ่อมก็ไม่ได้  ไม่กล้าซ่อม  เพราะเป็นพัสดุของ อบจ. ผมเคยเสนอ  ผมเคยนําเรียนต่อสภา
อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ตรงไหนที่มันไม่มีความจําเป็นที่เราจะใช้  ซึ่งเราไม่ได้ใช้  ที่ท้องถิ่น
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เขาจะใช้ แล้วร้องขอเรามา โอนให้เขาเถอะครับ  เขาจะได้ใช้ประโยชน์  เขาจะได้ซ่อมแซม  
ประปาหมู่บ้านบางแห่งเป็นของ อบจ. ท่อแตก หรือระบบอะไรต่างๆ  ที่ไม่สามารถจะใช้
การได้  ทําหนังสือมาที่ อบจ. กว่า อบจ. จะเข้าไปซ่อม ต้องใช้เวลานาน  แต่ถ้าเราโอน  
ให้เป็นทรัพย์สินของเขา  เขาสามารถใช้งบประมาณของเขาทําได้ทันที  อันนี้พูดกันมา
หลายครั้ง  ของพรหมคีรี ขออภัยที่ผมต้องเอ่ยนาม  ทุกรายการ  ผมให้ท้องถิ่น ทั้ง อบต.  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ของเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบทรัพย์สินเหล่านั้น  ทํา
หนังสือขอรับโอนจาก อบจ.  และหลายรายการที่ได้โอนไปแล้ว  ท่านหัวหน้าส่วน ท่าน ผอ. 
หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกก็ทราบดี หลายรายการเราโอนไป  เพราะฉะนั้น ในขณะนี้ 
ท่านกนกพร  เดชเดโช  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับการร้องขอ ขอรับโอนมา 
ท่านก็นําญัตติเขาสภานะครับ  และตามระเบียบที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อครู่ว่าจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา  ดังนั้นผมจึงเห็นว่า ทุกรายการที่ขอรับโอนมา เป็ นเรื่องที่ดี  
เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นจะได้ใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นจะได้รับเอาทรัพย์สินของ อบจ. 
ตามท่ีเราได้รับมติจากสภาโอนให้เขาแล้ว  เขาจะได้ตั้งงบประมาณซ่อม  เขาจะได้ปรับปรุง 
หรือเขาจะได้ทําอะไรก็แล้วแต่ตามวัตถุประสงค์ที่เขาจะทํา  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพ้ืนที่  ดังนั้น ผมก็ขอชมเชยครับว่า  ญัตติดังกล่าวข้างต้น  3  รายการ เรื่อง
ของโรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ขอรับโอนสนามกีฬาเอนกประสงค์   โรงเรียนนาบอน 
ขอรับโอนลานกีฬาอเนกประสงค์ก็ดี หรือเทศบาลตําบลเกาะเพชร ขอรับโอนประปาหมู่บ้าน
ก็ดี  ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นําเสนอญัตติ
เข้าสู่สภาเพ่ือขอความเห็นชอบ  ขอบคุณฝ่ายบริหารที่มีเจตนาสูงสุด ในการที่จะให้ท้องที่ 
ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบจ.  มติขอความเห็นความขอโอนให้  ผมเห็นชอบ
ครับ  ขอบคุณครับ   

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ  ไม่มีนะคะ 
ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติไป  ซึ่งรายละเอียดอยู่ในแฟ้มของแต่ละท่านแล้ว  

คือญัตติที่  5.5  5.6 และ  5.7  ดิฉันจะขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 3 ญัตติไล่เรียงกันไปเลยทีเดียวนะคะ 

5.5  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณีโรงเรียนองค์การสวนยาง 1 หมู่ที่ 16 
ตําบลช้างกลาง อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับโอนทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทสนามกีฬาอเนกประสงค์ รหัสพัสดุ 272-49-
0044 วัน เดือน ปี ที่ได้มา 22 ธันวาคม 2549 มูลค่าขณะได้มา 316,000. - บาท 
ให้แก่โรงเรียนองค์การสวนยาง 1   
  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ       โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   เห็นชอบ         34          เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 

    งดออกเสียง        -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคะ 
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5.6  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณีโรงเรียนนาบอน ตําบลแก้วแสน อําเภอนา
บอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประเภทลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชน โรงเรียนนาบอน รหัสพัสดุ 272-
49-0022 วัน เดือน ปี ที่ได้มา 5 มกราคม 2549 มูลค่าขณะได้มา 448,000. -บาท 
ให้แก่โรงเรียนนาบอน 
  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ       โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   เห็นชอบ         37          เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 

    งดออกเสียง        -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคะ 
 

5.7 ญัตติ เรื่อง กรณีเทศบาลตําบลเกาะเพชร ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอรับโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเภทประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัส
พัสดุ 108-46-0015 วัน เดือน ปี ที่ ได้มา 26 มิถุนายน 2546 มูลค่าขณะได้มา 
882,000.- บาท 
  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ          โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ       โปรดยกมือ 
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   เห็นชอบ         37          เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 

    งดออกเสียง        -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคะ 
 

5.8 ญัตติ ขอความเห็นชอบกรณี องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ขอใช้ประโยชน์
ในอาคารสํานักงานส่วนอําเภอท่าศาลา(เดิม)  (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ  
ขอเชิญคะ  

 
นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

ญัตติ 5.8 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเสนอญัตติ เรื่อง กรณีองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าศาลา  ขอใช้ประโยชน์จากอาคารสํานักงานส่วนอําเภอท่าศาลาเดิม  
รหัสพัสดุ  005-37-0001   วันเดือนปีที่ได้มา 14 ธันวาคม  2537  มูลค่าขณะได้มา 
3,636,600.- บาท ใช้งบประมาณจากเงินรายได้   

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์จากอาคาร
สํานักงานส่วนอําเภอท่าศาลาเดิม เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
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ประชาชนของตําบลท่าศาลา และตําบลต่างๆ ในพ้ืนที่อําเภอท่าศาลา  โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าศาลาจะเป็นผู้ดําเนินการและใช้งบประมาณในการดูแลบํารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพใช้งานโดยตลอด  

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
บทเฉพาะกาล  มาตรา 122 ประกอบข้อ 155 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
ซึ่งกําหนดว่า”การให้บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆอันเกี่ยวกับพัสดุประเภท 
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” 

จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลาเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สิน อาคารสํานักงานส่วนอําเภอท่าศาลาเดิม รหัสพัสดุ 005-37-0001  
วันเดือนปีที่ได้มา 14 ธันวาคม  2537  มูลค่าขณะได้มา 3,636,600.-บาท  

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอญัตติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือขอความเห็นชอบในกรณี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าศาลา ขอใช้ประโยชน์ในอาคารสํานักงานส่วนอําเภอท่าศาลา(เดิม) 

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ที่ประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญคะ  
เชิญท่านอุดมศักดิ์  ค่ะ 
 

นายอุดมศักดิ์  นวลสุช 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.พรหมคีร)ี 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ   
ท่านนายก  รองนายก  ที่ปรึกษานายก  ผู้อํานวยการกอง  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ   
ผมอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอ
พรหมคีรี ท่านประธานครับ ก็ต้องใช้โอกาส ต้องใช้บทบาทหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชน
นะครับ  ถือว่าพวกเราทั้งหมดซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายสภา  ฝ่ายบริหารเสนอญัตติขอ
ความเห็นชอบ  เราก็ต้องแสดงความคิดเห็น  เพ่ือให้มีในรายงานการประชุมนะครับ  มีการ
อภิปรายกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติ  เพราะเราคือฝ่ายสภา นี่คือความภาคภูมิใจในการทํา
หน้าที่ของตัวแทนของประชาชน  ท่านประธานที่เคารพครับ จริงๆ แล้วผมไม่ติดใจครับ 
เรื่องการโอนทรัพย์สินเมื่อสักครู่ ผมเห็นแล้วว่ามันได้ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ ต่อผู้ที่ร้องขอมา  
ในกรณีญัตติขอความเห็นชอบในกรณี องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ขอใช้ประโยชน์
ในอาคารสํานักงานส่วนอําเภอท่าศาลา(เดิม)  ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา   
ทุกรายการข้างต้นที่ผมไม่ใช้สิทธิในการอภิปรายให้มันมากมายเพราะว่ามันถูกต้อง  
เราเห็นชอบ  เพียงแต่แสดงความคิดเห็นไปเล็กๆ น้อยๆ  แต่ในกรณีที่ องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลท่าศาลา  ถ้าไปดูตามหนังสือหรือผู้ร้องขอ  ขอรับโอนทรัพย์สินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลามีกิจกรรม มีความจําเป็น นี่เป็นหนังสือ
ของนายกอภินันต์  เชาวลิต  ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา  มีความ
ประสงค์ที่จะขอรับโอนทรัพย์สินของอาคารที่เป็นที่ทําการของอําเภอเก่า  ซึ่งอยู่ในบริเวณ
ใกล้ๆ กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตรงนั้นก็เป็นที่อําเภอเดิม  แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
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แต่ว่าเจตนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ที่มีหนังสือที่มาที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขาขอรับโอนนะครับ  ผมมาดูญัตติแล้วก็เห็นว่าเป็นขอใช้
ประโยชน์ในอาคาร  แสดงว่าหลังมีมติแล้วให้เขาใช้ประโยชน์ แต่การที่เขาจะต่อเติม เขาจะ
เปลี่ยนแปลง  เราก็บอกว่าให้เขาดูแล บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม  เขาจะต่อเติมได้ไหม  
เขาจะไปเปลี่ยนแปลงอ่ืนได้ไหม  ก็คงไม่ได้  เพราะว่าไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเขาอย่างเต็มๆ  
เพียงแค่ว่าเราให้ใช้ประโยชน์ ดังนั้นในญัตตินี้ผมคงให้ข้อสังเกตว่ามันจะแย้งกันไหม  ผู้
ประสงค์ขอรับโอน  แต่มติที่สภาให้ใช้ประโยชน์ในอาคาร  เพราะฉะนั้นจะเอายังไงกันแน่  
ไม่มีปัญหาครับผม ก็บอกว่าถ้าใช้ประโยชน์  ถ้าได้ใช้ประโยชน์  ท้องถิ่นเขาได้ใช้ประโยชน์  
มันก็ดี แต่ว่ามันจะแย้งกันหน่อยนึงว่าผู้ขอ ขอรับโอน แต่พอญัตติเพ่ือขอให้เขาใช้ประโยชน์  
ไม่ได้โอนเหมือนรายการอ่ืนๆ  ตรงนี้ ผมในฐานะที่เป็นฝ่ายสภา เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ก่อนที่จะลงมติ ขอความชัดเจนตรงนี้ก่อนว่า  เอายังไงกันแน่นะครับ  
เพราะผู้รับขอรับโอน แต่พอเวลาญัตติเสนอให้ใช้ประโยชน์นะครับ  ขอบคุณครับ  ขอความ
ชัดเจนก่อน  ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณคะ  ท่าน สจ.อุดมศักดิ์  ขอเชิญท่านนายกชี้แจง   
 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉัน  กนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามญัตติที่ 5.8  ท่าน  สจ.อุดมศักดิ์  นวลนุช  สจ.เขต
อําเภอพรหมคีรี  ท่านเองไม่ใช่ไม่สบายใจ  แต่ท่านกลัวจะขัดแย้งนะคะ  ตรงนี้ก็ขอ
มอบหมายให้ท่านมนูญ  ศิริธรรม  รองปลัดรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นผู้ชี้แจง  ขอบคุณค่ะ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอเชิญท่านมนูญค่ะ 
 
 

นายมนูญ  ศิริธรรม 
(รองปลัดรักษาราชการ
แทนปลัด อบจ.นศ.) 

ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกให้เป็นผู้ชี้แจง  เหตุผลทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ขอใช้  แล้วผมเสนอ
ให้นายกบอกว่า  อบต.ท่าศาลาขอโอน  แต่ให้ อบจ. บอกว่าแค่ขอใช้  เพราะว่าเหตุผล
อาคารตัวเป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบแล้ว ไม่มีพ้ืนที่ให้ต่อเติมตรงไหนแล้ว  แล้วก็เผื่อใน
อนาคต  หาก อบจ. ของเรามีความจําเป็นต้องใช้อาคารนี้  ซึ่งอาจจะมี  ก็เลยบอกว่า  
งบตอนสร้างปี 2537  ประมาณ  3.3  ล้าน ถึงเวลา พ.ศ. นี้ อาจจะถึง 10  ล้านแล้ว  
ก็เลยบอกว่าให้ อบต. ขอใช้ไปก่อนก็แล้วกัน เผื่อ อบจ. ในอนาคต อาจจะต้องใช้อาคารนี้  
วันนี้ อบต. มีความจําเป็นต้องขอใช้อาคารนี้  แล้วก็ได้ประสานกับ อบต. ท่าศาลา แล้วว่า
ขอใช้ไปก่อน อย่าเพ่ิงรับโอนเลย  เผื่อ อบจ. จําเป็นต้องใช้นะครับ  ก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไร  
เพราะว่าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เราจะให้ จะให้ใช้ หรือไม่ให้ เราเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ไม่ได้ขัดแย้งอะไร    

  
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอเชิญท่านอุดมศักดิ์ค่ะ 
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นายอุดมศักดิ์  นวลสุช 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.พรหมคีร)ี 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ   
ผมอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอ
พรหมคีรี ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ที่ผมให้ข้อสังเกตก็เพ่ือความชัดเจน  ว่าเจตนาของ
ผู้ทําหนังสือมาเพ่ือขอรับโอน  แต่เวลาผู้ให้คือให้ใช้ประโยชน์  ผมเพียงแต่ได้ขอรับฟังการ
ยืนยันว่ามันยังไงกันแน่  ในเมื่อได้รับการยืนยันจากท่านรองมนูญ  ศิริธรรม  รองปลัด
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ก็เข้าใจในเจตนา  แล้วก็
เป็นหลักฐานยืนยันในที่ประชุม  มีอยู่ในรายงานการประชุม  เพราะว่าการที่สภาอยู่ๆ รับ
โดยไม่ได้มีรายละเอียด  ไม่ได้รับฟังปัญหามันก็กระไรอยู่  เพราะฉะนั้นผมเข้าใจแล้วครับ  
แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ  โดยเฉพาะผู้ทําหนังสือ  ผู้รับ  นายกอภินันท์  เชาวลิต  ก็จะ
ได้รับทราบว่าที่ไม่โอนให้ เพียงแต่ขอให้ใช้ประโยชน์  เพราะมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้   ก็ไม่มี
ปัญหาครับ  ผมเห็นชอบครับ  ขอบคุณครับ  

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณท่านอุดมศักดิ์ค่ะ 
ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอความเห็นชอบ

ในกรณี องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ขอใช้ประโยชน์ในอาคารสํานักงานส่วนอําเภอ
ท่าศาลา(เดิม)  ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  จํานวน   
34 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม 

 - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ          โปรดยกมือ 
 - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ       โปรดยกมือ 
 - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 

 มติสภาฯ   เห็นชอบ         34          เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 

    งดออกเสียง        -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคะ 
5.9 ญัตติ ขอความเห็นชอบกรณีโรงเรียนบางขันวิทยา ขอรับโอนลานกีฬาชุมชน 

หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านลํานาว อําเภอบางขัน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
ขอเชิญท่านนายก  เสนอญัตติ  ขอเชิญคะ  
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

ญัตติ 5.9 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง กรณีโรงเรียนบางขันวิทยา ตําบลบ้านลํานาว 
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอรับโอนลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 15 ตําบล 
บ้านลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสพัสดุ 272-49-0029 วันเดือน
ปีที่ได้มา  29  มีนาคม  2549  มูลค่าขณะได้มา  395,000.- บาท ใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าว  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช           
ที่ 2456/2563  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2563  โดยคณะกรรมการฯ เสนอ
ความเห็นว่าลานกีฬาชุมชนฯดังกล่าว ปัจจุบันชํารุดแต่ยังสามารถใช้การได้ และโรงเรียน
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บางขันวิทยา เป็นผู้ใช้ประโยชน์ เพ่ือให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 
ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นควรโอนลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านลํานาว 
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบางขันวิทยา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แกโ่รงเรียนและประชาชน อีกท้ังการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้ตรงกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนต่อไป      

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็น
หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงาน
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ฯลฯ (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535  และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ จนถึงปัจจุบัน ข้อ 155 ซึ่งกําหนดว่า “การให้
บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” 

จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบ ขอโอนลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 15 ตําบล    บ้าน
ลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสพัสดุ 272-49-0029 ให้แก่
โรงเรียนบางขันวิทยา 

ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือขอความเห็นชอบในกรณีโรงเรียน 
บางขันวิทยา  ตําบลบ้านลํานาว  อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับโอนลาน
กีฬาชุมชน หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขอเชิญท่านสมาชิก  ที่ประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญคะ  
ขอเชิญท่านวัชรพลคะ 

 

นายวัชรพล  เพิ่ม 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ถ้ําพรรณรา) 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ  ท่าน
คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช   เขตอําเภอถ้ําพรรณรา  ด้วยความเคารพท่านประธาน  ได้นั่งฟัง
การเสนอญัตติทุกญัตติท่ีผ่านมา  เข้าใจถึงเจตนารมณ์  และความตั้งใจที่จะให้ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นมากท่ีสุด  จากการ
ได้ฟังประเด็นการสอบถาม  เรื่องของการขอรับโอนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา
ก็ดี  ในญัตติที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอต่อสภา  กรณี
โรงเรียนบางขันวิทยา  ตําบลบ้านลํานาว  อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะมี
ข้อความที่ได้กล่าวไว้ว่า  ขออนุญาตอ่านนะครับ  ขออนุญาตอ่านในประเด็นที่ว่า โรงเรียน
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บางขันวิทยา เป็นผู้ใช้ประโยชน์ เพ่ือให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนฯ 
ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นควรโอนลานกีฬาชุมชน  หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านลํานาว 
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบางขันวิทยา  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่โรงเรียนและประชาชน  อีกท้ังการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้ตรงกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนต่อไป  ท่าน
ประธานที่เคารพ  เมื่อกี้ได้ฟังการตอบคําถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านอุดมศักดิ์  
ที่ได้มีความเห็นว่าการใช้ประโยชน์กับการรับโอน  จากการที่ได้ฟังการตอบของท่านรอง
ปลัดที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เป็นผู้ชี้แจง  ว่าเป็นเพียงให้ใช้ประโยชน์ สักวันหนึ่ง
ถ้าหากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ที่จะต้องใช้งานใน
โอกาสต่อไป ก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ไม่ใช่เป็นการโอน  ก็เลยอยากถามประเด็นนี้นะ
ครับว่าถ้าในข้อความที่เสนอว่าสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับ
บริบทของโรงเรียนและชุมชน  เมื่อเป็นตรงนี้จะเป็นให้ใช้ประโยชน์ หรือโอนให้กับโรงเรียน  
ขอเป็นความรู้เพิ่มเติมครับ  ขอบคุณครับ        

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณท่านวัชรพลคะ 
เชิญท่านนายกค่ะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉัน  กนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอมอบหมายให้ท่านมนูญ  ศิริธรรม  รองปลัด
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ชี้แจง  ขอบคุณค่ะ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอเชิญท่านมนูญค่ะ 
 
 

นายมนูญ  ศิริธรรม 
(รองปลัดรักษาราชการ
แทนปลัด อบจ.นศ.) 

ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกให้เป็นผู้ชี้แจง เดี๋ยวให้ยืม  เดี๋ยวให้โอน  ความหมายอย่างนั้นนะครับ  ระเบียบ
บอกว่าการที่จะให้ส่วนราชการใดใช้ประโยชน์หรือรับสิทธิใดๆ 2 ทางนะครับ  เราจะ
พิจารณาถึง  คํานึงถึงประโยชน์ต่อ อบจ. ด้วย  และประโยชน์ต่อชุมชนด้วย  สําหรับใน
ญัตตินี้มันแค่ลานกีฬา ซึ่งในอนาคตคิดว่า อบจ. ไม่น่าจะใช้ประโยชน์อะไรแล้ว  เพราะว่า  
เราไปสร้างไว้ในโรงเรียน  วันนี้ในการบริหารพัสดุต่างๆ  ก็ให้โรงเรียนเป็นผู้บริหารน่าจะ
สะดวกกว่า  การใช้ประโยชน์สาธารณะ เด็กนักเรียน  แล้วก็ชุมชนในบริเวณนั้น  แต่ญัตติ
ที่แล้วที่เป็นอาคารที่เราบอกว่าไม่อยากให้โอนสิทธิ  คือถ้าโอนคือขาดไปเลย  คือเราให้
เขาไปเลย  ก็ไม่อยากจะให้ เพราะว่าเราเผื่อว่าอนาคตเราอาจจําเป็นต้องใช้อาคาร  เรา
เลยบอกว่าให้ใช้ประโยชน์  คือให้เขายืมใช้ก่อน  เรายังไม่ให้  พิจารณาแต่ละพัสดุไป  ไม่
เหมือนกันทุกตัวนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

  
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณท่านมนูญค่ะ 
ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปราย มีอีกไหมคะ  มีไหมคะ  ไม่มีนะคะ 
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ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอความเห็นชอบ
ในกรณีโรงเรียนบางขันวิทยา ตําบลบ้านลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขอรับโอนลานกีฬาชุมชน หมู่ที่  15 ตําบลบ้านลํานาว อําเภอบางขัน จั งหวัด
นครศรีธรรมราช  เดี๋ยวดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม  
จํานวน  33 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม 

 - สมาชิกท่านใดเห็นชอบ          โปรดยกมือ 
 - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ       โปรดยกมือ 
 - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง      โปรดยกมือ 

 มติสภาฯ   เห็นชอบ         33          เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 

    งดออกเสียง        -           เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคะ 

  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เชิญท่านสมาชิกท่ีจะอภิปรายคะ   
เชิญท่านอุดมศักดิ์คะ 
 

นายอุดมศักดิ์  นวลสุช 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.พรหมคีร)ี 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ  
คณะผู้บริหาร  ผอ.กอง  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอพรหมคีรี ท่านประธานครับ ในเรื่อง
อ่ืนๆ  ผมมีความจําเป็นที่จะต้องพูด  ต้องเสนอ เนื่องจากว่า เรื่องงานประเพณีสงกรานต์ 
ซึ่งจะมีข้ึนไม่กี่วันข้างหน้า  แล้วโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
เจ้าของงบประมาณท่ีจะจัดขึ้นท่ีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  แล้วก็จริงๆ แล้ว วันนี้ซึ่งเมื่อ
สักครู่ผมได้นําเอารายงานการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นําเรียนต่อสภา ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าจริงๆ แล้วรูปแบบ  
ท่าน สจ.ทุกอําเภอ ต้องนําคนโฑมาที่ อบจ. ในตอนเช้าวันนี้  แล้วตอนบ่ายก็มีการประชุม  
แล้ว อบจ.  ก็จะนําคนโฑน้ําสําคัญที่ท่านสมาชิกนํามาจากทุกอําเภอ แล้วนําไปที่วัดพระ
มหาธาตุในวันที่  12  เมษายน  ถ้าผมไม่พูดตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ามันไม่ชัดเจนครับท่าน
ประธาน  เพราะฉะนั้นมีความจําเป็นนะครับ  เนื่องจากว่ากระแสในเรื่องของไวรัสโคโรน่า 
หรือโควิด-19  แล้วเพ่ิงมีมาตรการมาเม่ือวาน จึงทําให้โครงการจะยุติหรือไม่อย่างไร ตรงนี้
เพ่ือความชัดเจน เพราะกระแสมันออกว่าวันที่ 12 เมษายน จะมีการทําพิธีพุทธาภิเษกน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระมหาธาตุ  แล้วก็มีการจัดงาน 12, 13, 14, 15  ของกองการศึกษา ที่
เรามีโครงการไปแล้ว  เพราะฉะนั้นอยากขอความชัดเจนว่าโครงการนี้ต้องยุติไปตามที่มี
มาตรการ  หรือผู้ว่าสั่งให้งานต่างๆ ยุติหรือไม่อย่างไร  ตรงนี้ลองพิจารณาว่า  ขอความ
ชัดเจนนิดนึง  ไม่ฉะนั้นแล้ว โดยเฉพาะทางคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งประชุมไปแล้ว  แล้วก็บอกว่าจะมีโครงการนี้  มันจะยุติ
ตามที่มีมาตรการโควิด-19  ที่มันกําลังเข้ามาในระลอก 3 แล้วเขาจะดําเนินการอย่างไร 
หรือยุติไปเลย  หรือทําแค่เล็กๆ ซึ่งจริงๆ แล้วก็ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ตรงนี้ผมขอความชัดเจนนะครับ  จึงขอหารือในเรื่องอ่ืนๆ ครับ  ขอบคุณครับ  
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณท่านอุดมศักดิค์่ะ 
ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภาคะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉัน  กนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้องขอชี้แจงเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอพรหมคีรี   ได้ถามเรื่องการจัดกิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรม กราบเรียนกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่า  เรื่องนี้ นายกเองสั่งให้งด
การจัดกิจกรรมทุกเรื่อง  ไม่ว่าการประชุมหรือกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม  ถามว่าวันนี้
นายกได้ตัดสินใจ  ได้คุยกับผู้บริหารบ้านเมือง กราบเรียนว่าวันนี้โควิด-19 แพร่ระบาด
วันนี้ก็  4  ท่านแล้วนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงว่า
วันนี้ถ้าเราจัดไปเกิดมีปัญหา  วันนี้คนนครศรีธรรมราชคงไม่เป็นหรอกคะโควิด  แต่คนที่
เดินทางจากต่างจังหวัดกลับมาภูมิลําเนาของตัวเอง  มาเยี่ยมพ่อแม่  มาเยี่ยมพ่ีน้อง  
เพราะว่าโรคโควิด-19  สายพันธุ์อังกฤษ ร้ายแรงมาก  กราบเรียนว่า นายกก็บอกว่าให้
ยกเลิก  ให้ชะลอไปก่อน  ให้เลื่อนจัดกิจกรรมใดๆ ทั้งหมด  โดยเฉพาะงบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ถ้าเกิดปัญหาวันนี้นายกต้องรับผิดชอบ  แล้วสื่อก็ไป
ทั่วประเทศ  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่าน  อย่างอ่ืน
ก็ต้องขอโทษด้วย ที่ท่านอุดมศักดิ์  นวลนุช  จริงๆ ได้แจ้งไปทางไลน์ด้วยคะ ขอให้สมาชิก
ทุกท่านอ่านไลน์ด้วย  เพราะได้เชิญรองปลัด  หัวหน้าส่วนทุกคนไปร่วมประชุมชี้แจง  
นายกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตอนนี้ เพราะเป็นห่วงเป็นใยชีวิตของพ่ีน้องประชาชน เลยก็
ต้องยกเลิก  ต้องกราบขอบคุณด้วยนะคะ  กราบขอบคุณประธานสภา  ผู้บริหาร  และ
สมาชิกทุกท่าน  เดี๋ยวนายกตอบคําถามนี้เสร็จ  นายกก็จะขออนุญาตนะคะ  เพราะญัตติ
จบหมดแล้วของนายก  ทั้ง  9  ญัตติ ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหม  จะได้
ตอบทีเดียว  เพราะหลังจากนี้จะขออนุญาต  เพราะจะต้องไปปิดโครงการ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 
 

เชิญท่านสนั่น  พิบูลย์คะ 

นายสนั่น  พิบูลย์ 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.พรหมคีร)ี 

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ  ผม ว่าที่ ร.ท.สนั่น พิบูลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอําเภอจุฬาภรณ์  นิดเดียวครับท่านครับ  ผมอยากจะถามความ
คืบหน้าของโรงเรียนวัดสํานักขันที่มีการปรับภูมิทัศน์ และสร้างคูระบายน้ําครับ ว่าความ
คืบหน้าในขณะนี้ไปถึงไหนอย่างไรครับ  เพราะเป็นลานกีฬาที่อยู่ในชุมชน  ประชาชนและ
นักเรียนต้องใช้เพ่ือเป็นการออกกําลังกาย และทํากิจกรรมต่างๆ  ขอให้ท่านนายกและก็
ผู้ดูแลควบคุมงานได้ชี้แจง  เพ่ือจะได้นําเรียนต่อพ่ีน้องประชาชน และก็โรงเรียนต่อไป  
ขอบคุณครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 
 

ขอบคุณท่านสนั่น  พิบูลย์คะ 
เชิญท่านนายกค่ะ 
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นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันกนกพร  เดชเดโช  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอขอบคุณท่าน สจ.สนั่น พิบูลย์   
สจ.ขวัญใจของพ่ีน้องประชาชนชาวอําเภอจุฬาภรณ์  ต้องเรียนว่า  วันนี้ทาง อบจ. ใน
ฐานะที่นายกได้มารับตําแหน่งเป็นนายก อบจ. ก็ไม่ได้ลังเล ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางหน่วยงาน
ราชการ  ผอ.ที่รับผิดชอบ  เราได้ทําหนังสือไป 2 ครั้งแล้ว  กับผู้รับจ้างของโรงเรียนวัด
สํานักขัน  โดยเฉพาะนายกได้ลงพ้ืนที่ไปกับท่านรองนายกที่ดูแลกองการศึกษา  วันนั้นก็
ได้ไปพบกับผู้ประกอบการ  นายกก็บอกว่าขอให้มาทําต่อ  มีอะไรขัดข้องอะไรให้ตอบ
นายกด้วย  เขาก็รับปากกับนายกเรียบร้อยว่าจะมาทํา  แล้วก็จะปฏิบัติตามหน้าที่  วันนี้
กราบเรียนกับสมาชิกสภาทุกท่านว่า นายกเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทาง  เรื่องการ
ก่อสร้างใดๆ ทั้งหมด  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาก็ให้ติดตามทุกพ้ืนที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทั้ง  23  อําเภอ ถ้าผู้รับเหมาคนใดทิ้งงาน นายกก็จะเชิญมาคุยว่าทิ้งงานเพราะเรื่องอะไร  
โดยเฉพาะของอําเภอจุฬาภรณ์  เป็นอําเภอที่นายกต้องดูแลอยู่แล้ว  ก็ได้ติดตามทํา
หนังสือไป  2  ฉบับแล้ว  ก็จะติดตามต่อไป ถ้าไม่มาให้ไป 1 2 3  ถ้ายังไม่มา  คน
รับเหมาก็อยู่ใกล้ๆ นั่นแหละ  ขอบคุณคะ  

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณท่านนายกคะ 
เชิญท่านสัญชัยคะ 
 

นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.ร่อนพิบูลย์) 

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก รองนายก  ท่านเลขา ที่ปรึกษา  และ
หัวหน้าส่วนทุกท่าน  ผม สัญชัย  แซ่ลิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอําเภอร่อนพิบูลย์  กระผมจะนําเรียนเรื่องฝากไปยังผู้บริหารผ่าน 
ท่านประธานสภา  ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้เข้า
มาติดต่อราชการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นกองแผน หรือว่ากองต่างๆ  
จึงอยากนําเรียนฝากท่านประธานสภาไปยังผู้บริหาร ว่าให้ช่วยกําชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูแล
และช่วยบริการสมาชิกของเราด้วย  เพราะการเข้ามาของเพ่ือนสมาชิกล้วนแล้วแต่มาติดต่อ
เรื่องแผนพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ของท่าน  จึงขอเรียนฝากไว้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ   

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณคะ 
เชิญท่านดลกะหรีมคะ 
 

นายดลกะหรีม เพอสะและ 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.หัวไทร) 

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายดลกะหรีม เพอสะและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต
อําเภอหัวไทร  วันนี้เมื่อพูดถึงคนแล้วนะครับ  ผมเองในฐานะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  วันนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรามีปัญหา
เรื่องการทิ้งปะการังในทะเล  มีปัญหาอย่างไรครับท่านประธาน เราทิ้งไปแล้วเราไม่ได้ดูแล  
เมื่อไม่ได้ดูแล อวนต่างๆ มันไปครอบคลุมปะการัง ทําให้ปลาไม่ได้ไปอยู่  ไม่ได้เหมือนตาม
เจตนารมย์ที่จะสร้างบ้านให้ปลา  วันนี้อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไป
ตรวจสอบปะการังที่เราตั้งไว้ที่อวนคลุมไว้  เราจะเอาออกอย่างไร  แล้วผมก็เห็นด้วยในเรื่อง
ของการทิ้งปะการังที่เราจะส่งเสริม  ผมเองก็อยู่ในส่วนของชายฝั่ง  วันนี้ในส่วนของเราที่ 
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ตั้งงบประมาณไว้ ก็ตั้งไว้ในส่วนของทิ้งปะการัง เราไม่ได้ตั้งงบประมาณในการที่จะดูแล วันนี้
ก็อยากจะฝากสภาในเรื่องการตั้งงบประมาณในการดูแลด้วย เหมือนกับเราสร้างบ้านเราก็
ต้องดูแล  แล้ววันนี้ปลาไม่มีเลยครับที่ปะการัง เพราะอวนมันไปคลุมอยู่ทั้งหมด นั่นเรื่อง
หนึ่งนะครับ  และอีกเรื่องหนึ่งได้รับฝากมาจากพ่ีน้องชายฝั่งมา  วันนี้เราอยากได้เรือตรวจ
การณ์ สัก 1 ลํา  ไว้ไปจอด  เพ่ืออะไรครับ  วันก่อน  2-3 วันที่ผ่านมาพ่ีน้องชาวประมง 
เป็นลมกลางทะเล  แล้วช้ามากกว่าจะได้กลับฝั่ง  ถ้าวันนี้เรามีเรือตรวจการณ์  เราจะได้ไป
ช่วยเหลือ  แล้วก็เพ่ือไปดูในส่วนของทรัพยากรชายฝั่งของเราว่าเป็นยังไง  แล้วก็ไปช่วย
หลายๆ อย่างครับวันนี้ผมดูแล  แล้วเรือเราก็มีอยู่นะครับ  ผมก็อยากจะขอองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไปสัก 1 ลํานะครับ เพ่ือไปตรวจการณ์ แล้วก็เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่
อยู่ชายฝั่ง  ผมก็มี 2 เรื่องแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

   
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณคะ 
เชิญทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงต่อเพ่ือนสมาชิกคะ  เชิญท่านรองนายกคะ 
 

นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ 
(รองนายก อบจ.นศ.) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอมอบให้ท่านรองมนูญ  ศิริธรรม  รองปลัดรักษาการปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ชี้แจงครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอเชิญท่านรองมนูญค่ะ 
 
 

นายมนูญ  ศิริธรรม 
(รองปลัดรักษาราชการ
แทนปลัด อบจ.นศ.) 

ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมได้รับมอบหมายจาก
ท่านรองนายกคนที่ 1  ตอนนี้รักษาการนายก  เพราะท่านนายกติดภารกิจนะครับ  
คําถามนะครับ เรื่องของปะการังที่เราตั้งไว้งบประมาณในการลงไปตรวจดักอวน แต่ว่า
ตอนนี้เราทิ้งไป 3 แนวแล้วนะครับ แสดงว่าเราตั้งงบประมาณน้อยไป ขอบคุณสําหรับ
ข้อมูลดีดีนะครับ  เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ 2565 กําลังเริ่มอยู่ตอนนี้ กําลังจัดทํา
งบประมาณอยู่นะครับ  ก็จะตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึน อาจจะจ้างเขาเลยในการลงไปตักอวน
ที่เราวางไว้  ก็เป็นข้อมูลที่ดี ก็เห็นด้วยนะครับ ในงบประมาณปี 2565  ก็จะตั้งให้เพ่ิมขึ้น  
ผู้อํานวยการกองทรัพยากรฯ  นั่งอยู่ด้วยตรงนี้ก็รับนโยบายไปด้วยนะครับ  ส่วนเรื่องที่ 2  
เรื่องเรือตรวจการณ์  กต็รงกับนโยบายที่นายกพูดไว้ว่าเรือตรวจการณ์จะให้ไปประจําอยู่ที่
ชายฝั่ง  ตอนนี้เรามีอยู่ 4 ลํา  เราอาจจะให้ไปอยู่ประจําการสัก  3  ลํานะครับ  อีก 1 ลํา  
เอาไว้ประจําการที่ อบจ.  นะครับ ก็ยังไม่แน่แล้วแต่นโยบายนะครับ  แต่ว่าที่ยังไม่ได้ให้ไป 
ที่ผ่านมาแล้วแต่นโยบายนะครับ  แต่ว่าตอนที่ผมบริหาร ผมให้ซ่อมให้พร้อมใช้  ซึ่งตอนนี้
ซ่อมเสร็จแล้ว พร้อมใช้งานทั้ง 3 ลํา  อีก 1 ลํางบประมาณไม่พอ  ก็คิดว่า 3 ลําน่าจะพอ
กับชายฝั่งนะครับ  เดี๋ยวกลับมาเรื่องเดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้คือ 1. ท่านจะรับโอนเลยไหม  
หรือ 2 ท่านยืมไปใช้  เดี๋ยวพิจารณาอีกครั้ง  แล้วก็นําเข้าสภานะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณท่านมนูญคะ 
ขอเชิญท่านชินวัฒน์  คะ 
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นายชินวัฒน์  เจริญศรี 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.ปากพนัง) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายทุกท่านนะครับ   
ผมชินวัฒน์  เจริญศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอ
ปากพนัง  ก็อยากขอบคุณท่านนายกที่กรุณาสนับสนุนเครื่องจักรที่ผมขอไปพัฒนาพ้ืนที่
แหลมตะลุมพุก  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของปากพนังที่มีชื่ออีกหนึ่งสถานที่ ของอําเภอ
ปากพนังนะครับ  แต่ว่าสิ่งที่ขอไปก็ใช้งานได้นิดเดียว  เลยก็ต้องรบกวนขอมายังท่าน
นายกใหม่อีกรอบหนึ่ง แล้วก็เรื่องที่ 2 ได้รับการร้องขอจากชาวบ้าน  ผู้นําชุมชน เรื่อง
ไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซล  ที่ได้รับผลกระทบจากปาบึก ก็เสียหายไปเยอะ  ที่ผมไปนับได้
เมื่อคืนวานประมาณ  60  หลอด  ทําให้การเดินออกกําลังกายในช่วงเช้าๆ  ก็ความ
ปลอดภัยของชาวบ้านก็ขาดไป  แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนรถกรีดถนนรอบใหม่  อยาก
ให้ทางฝ่ายบริหารช่วยรีบให้หน่อย  เพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าในตําบลแหลมตะลุมพุก  
เพราะตอนนี้ถนนที่ใช้สัญจร  รถไม่สามารถวิ่งได้  ก็ขอให้รีบให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้รถก็
อยู่ใกล้ตําบลแหลมตะลุมพุก  คืออยู่ที่ตําบลบ้านเพิง  ก็ขอบคุณมากครับ   

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอบคุณคะ 
สําหรับวันนี้ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายกันอย่างครบถ้วนแล้วนะคะ  ก็ขอขอบคุณ

เพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วมกันพิจารณาญัตติต่างๆ เพ่ือพ่ีน้องประชาชน  ตลอดจน
ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย  ผู้อํานวยการกอง  และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน  วันนี้ก็ขอปิดประชุมคะ  
ขอบคุณคะ 

 

 ปิดประชุมเวลา  16.15  น. 
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 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจําปี  2564  เมื่อวันที่  27  เมษายน  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


