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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 
เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  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. นายสรพงษ์  คงส าราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 7. นายอ านาจ  ไกรนุกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 8. นางสุภาพ  ขุนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 9. นายสมชาย  เกตุชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 10. นายชัยณรงค์  รัตนพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอทุ่งสง 
 11. นายยุทธนา  รัตนพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอทุ่งสง 
 12. นายสนอง  เพียรดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอทุ่งสง 
 13. นายสุชาต ิ พิมเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอท่าศาลา 
 14. นางวันเพ็ญ  ร่วมสนิท 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 
 19. นายศรัณยู  สุวรรณมณ ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอฉวาง 
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 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. นายสัญชัย แซ่ลิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

 25. นายพิชิตชัย  เดชเดโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

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

 27. นายชนะ  วงศ์มุสิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอสิชล 

 28. นายดลกะหรีม  เพอสะและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอหัวไทร 

 29. นายทรงวุฒ ิ หมื่นราษฎร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอหัวไทร 

 30. นายอุดมศักดิ์  นวลนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพรหมคีรี 

 31. นายพิทยา  ชุมภูทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอลานสกา 

 32. น.ส.สุทธินี  บุญประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพิปูน 

 33. นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเชียรใหญ่ 

 34. นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอนาบอน 

 35. นายพงศกร  ชูพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอขนอม 

 36. นายวิรัช  กิจงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอบางขัน 

 37. นายวัชรพล  เพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอถ้ าพรรณรา 

 38. ว่าที ่ร.ท.สนั่น  พิบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอจุฬาภรณ์ 
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 39. นายวีระชัย  อินนิมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพระพรหม 

 40. นายวัชรินทร์  ม่วงหิมพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอนบพิต า 

 41. นายประภัสสร  มณีโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอช้างกลาง 

   

ผู้ลาประชุม 1. นายวิฑูรย ์ ตรีตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  1. นายวุฒิศักดิ์ มิตรเอียด แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. นางกนกพร  เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. นายมนูญ  ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4. นางจิตภินันท์  ทองเสน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 5. นางองอาจ  จตุกาญจน์ ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 
 6. นางจุตติ   เพชรกลาง ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 7. น.ส.อภิรดี สุวรรณฤกษ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 8. นางสุจิน  กาพย์เกิด ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 9. นายเสกสรร  ภักดีวานิช ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10. นายสุธรรม  อินทร์ทองค า ผู้อ านวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 
 11. นายสังคม  หอมเกตุ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   
 12. นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑3. นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑4. นางอุทุมพร   บุญชุม หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
 ๑5. น.ส.อุชุมา  ใจห้าว หัวหน้าฝุายนิติการและการพาณิชย์ 
 ๑6. น.ส.ณัจฉรา   ทองจันทร์ หัวหน้าฝุายกิจการพิเศษ 
 ๑7. นายวันชัย  จันทร์ภักดี รักษาการหัวหน้าฝุายการประชุม 
 ๑8. น.ส.นฤมล  กาญจนภักดิ์ หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน 
 19. นายผนึก  ริวรรณ หัวหน้าฝุายสาธารณสุข 
 20. น.ส.เสาวลักษณ์  กุณฑล หัวหน้าฝุายติดตามและประเมินผล 
 ๒1. นางปาญชญา  ชนะศักดิ์ หัวหน้าฝุายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 
 ๒2. นางศุภวราภรณ์  หนูเอียด หัวหน้าฝุายการบัญชี 
 ๒3. นางอารีย์  ทองจันทร์   หัวหน้าฝุายการเงิน 
 ๒4. น.ส.อมรรัตน์  คงบุญแก้ว หัวหน้าฝุายเร่งรัดและพัฒนารายได้ 
 ๒5. นางมัลลิกา  ศรีวิริยะ หัวหน้าฝุายเครื่องจักรกล 
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 26. นายสุมล    ภาติกะโชดก หัวหน้าฝุายอาคารสถานที่ 
 27. นายทนง  ชูสิงห์ หัวหน้าฝุายทางหลวงท้องถิ่น 
 28. นายเสริมชัย  ทองคง หัวหน้าฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 29. นางทิพวรรณ  ขนาบแก้ว หัวหน้าฝุายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๓0. นางสมจิตร  วงศ์วัฒนะ หัวหน้าฝุายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๓1. นางสุรัตนา  เกื้อวงษ์ หัวหน้าฝุายจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ๓2. น.ส.อารอบ  เพชรศรีเงิน หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
 ๓3. นางสันติยา  ศรีเจริญ หัวหน้าฝุายนโยบายและแผนการศึกษา 
 34. นายส าเริง  จันชุม รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 35. จ่าเอกสุวพจน์  สังข์ทองจีน หัวหน้าฝุายส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 36. นายชรินทร์  สันติกูล หัวหน้าฝุายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย 
 37. นายธนัญชัย  อักษรวงศ์ หัวหน้าฝุายผังเมือง 
 38. นายธัญญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝุายการท่องเที่ยว 
 39. นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ หัวหน้าฝุายการกีฬา 
 ๔0. นายจตุรงค์  กุลพร้อม หัวหน้าฝุายประชาสัมพันธ์ 
 ๔1. น.ส.ทิพวรรณ คงศาลา รักษาการหัวหน้าฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
 ๔2. น.ส.ปัตติมา  เพิงใหญ่ หัวหน้าฝุายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 43. น.ส.อรลักษณ์ หนูทอง รักษาการหัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 44. นายอนันต์  ส่งทวน รักษาการหัวหน้าฝุายสาธารณูปโภคฯ 
 45. น.ส.จันทร์จิรา  ศรีสงคราม รักษาการหัวหน้าฝุายสิ่งแวดล้อม 
 46. นายวิเชียร  ช่วยพิทักษ์ รักษาการ ผอ.ร.ร.สาธิต อบจ.2 (บ้านส านักไม้เรียบ) 
 47. นางสาวเสาวลักษณื ผิวสขุ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านน้ าโฉ 
 48. นางภาวินี  สมหมาย ผอ.ร.ร.ไม้เรียงประชาสรรค์ 
 49. นางสุมลฑา  เพชรใส ผอ.ร.ร.สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) 
 50. นางกาญจนา  ทองเขียว รก.ผอ.วัดส านักขัน 
 51. น.ส.วลียา  เกษราพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 52. นางวรรณดี  มัยยะ รักษาการหัวหน้าฝุายกิจการสภา 
 53. น.ส.ณัฐญาดา  อนุพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 54. น.ส.อมรรัตน์ รอดทองสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๕5. ว่าที่ ร.ต.หญิงวัฒนา แก้วขวัญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 56. นางสลิลทิพ  โยงราช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 57. น.ส.นิชลักษณ์ รักษาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 58. นางปัญจมาพร  รัตนมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 59. นางอรอุมา  เรืองสังข์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
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ประชาชน/
สื่อมวลชน/ 
ผู้สนใจ 

1.  ครูเชาว์  เขาทะลุ                    สื่อมวลชน 
2.  น.ส.สุดา  ร าพึงนิตย์                สื่อมวลชน 
3.  นายพรภริษย์  แสงพิทักษ์         สื่อมวลชน 
4.  น.ส.ณัฐณิชา  จงพงษา             สื่อมวลชน 
5.  น.ส.อมรรัตน์  เรืองรอง            สื่อมวลชน 
  

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

นายเสน่ห์  แก้วจันทร์ 
(เลขานุการสภา) 

กระผมขออนุญาตที่ประชุม  อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนุสนธิตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องก าหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญประจ าปี  
ประกาศ ณ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ได้มีมติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี  สมัยที่ 1  
ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  พ.ศ.2540  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญประจ าปี  สมัยที่  1 ประจ าปี 2564  มีก าหนด 45 วัน  
นับตั้งแต่วันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ด าเนินการประชุมต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝุาย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เรามาประชุมในสมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2564  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  ดิฉันขอเข้าสู่
ระเบียบวาระเลยนะค่ะ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- เรื่อง มาตรการเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 น ามาซึ่งการใช้

ปฏิบัติในการประชุมสภาครั้งนี้ (เว้นระยะห่างในการนั่งประชุม และต้องสวมหน้ากาก
อนามัยทุกคน) 
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ตามที่นายกรัฐมนตรี ออกข้อก าหนด 16 ข้อตามมาตรา 9 การบริหารราชการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
 ข้อ 11 มาตรการปูองกันโรค ให้มีมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด
เพ่ือใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ 
ดังนี้ 

(3) ให้บุคคลตาม (2) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
(4) ให้บุคคลตาม (2) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพ่ือปูองกัน

การติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
(5) ให้ควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้

สั้นลงเท่าที่จ าเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
มติสภาฯ  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 “ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่าง
น้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม ให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น” 

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
24  กุมภาพันธ์  2564 ตามแฟูมเอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านแล้ว 

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ขอเชิญนะคะ  
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขถ้อยค า ขอเชิญนะคะ  สมาชิกท่านใดมีความ
ประสงค์จะแก้ไขถ้อยค า ขอเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ   

ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 สมาชิกท่านใดรับรอง        โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดไม่รับรอง     โปรดยกมือ 
 สมาชิกท่านใดงดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ  รับรอง         40  เสียง 
     ไมร่ับรอง        -   เสียง 

    งดออกเสียง     -   เสียง 
 ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยไม่มีการลงมติ 
ตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ก าหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงนโยบายต่อสภาฯ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ. นศ.) 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคารพ  และสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งจั งหวัด
นครศรีธรรมราช  ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ลต (นศ) 0002/208  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564  แจ้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประกาศ ณ วันที่  2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  บัดนี้ดิฉันได้ด าเนินการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ภายใต้กรอบข้อกฎหมายและเป็นแนวนโยบายที่ดิฉันได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
การก าหนดนโยบายการบริหารราชการของดิฉัน  ได้ก าหนดบนพ้ืนฐานที่ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยขบวนการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนและให้เป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน
การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกฉบับ  ได้แก่  พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2540  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ฉะนั้นเพ่ือให้การบริหาร
ราชการในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บรรลุถึงภารกิจตามสัญญา
ประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพ่ีน้องประชาชนและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562  มาตรา 35/4  
ที่ก าหนดไว้ว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดิฉันจึงขอ
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ฉะนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้บรรลุถึงภารกิจตามสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพ่ีน้องประชาชน และเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ . 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 ที่ก าหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยไม่ลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดิฉันจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้  
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นโยบายและเป้าหมายการพัฒนา 7 ด้านที่ส าคัญ 
1. ด้านการศึกษา  
 ส่งเสริม/สนับสนุนทักษะผู้เรียนในตลาดแรงงานอย่างรอบด้าน และจัดเตรียม
ระบบการศึกษาให้พร้อม 

1.1 “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งศูนย์ความเป็นเลิศ” เพ่ือส่งเสริมการสอนภาษาจีนหรือ
อังกฤษจากเจ้าของภาษาให้ได้จ านวน 23 แห่งภายใน 4 ปี 

1.2 “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งถ้วย” เ พ่ือส่งเสริมการสร้างสนามกีฬามาตรฐาน      
ประจ าอ าเภอ และผลักดันให้มีการจัดแข่งขันกีฬามาตรฐาน ส่งเสริมการเล่นกีฬา และสร้าง
รายได้หมุนเวียนในพ้ืนที่ สามารถสร้างชื่อเสียงและถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสร้างโอกาส  
สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 

1.3 หลักสูตร “คนนครฯ” เน้นการพัฒนาทักษะเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการท่องเที่ยว การจัดการภัยพิบัติ 
การเกษตร ฯลฯ 

1.4 ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจ าลอง) ศูนย์วิจัยทางทะเล (อควาเรียม) 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วงกว้าง 

1.5 “โรงเรียนสร้างปัญญา” ทุกต าบล โดย อบจ. จะท างานร่วมกับ อปท.        
ในจังหวัดเพ่ือผลักดันให้มีโรงเรียนสร้างปัญญาอย่างน้อย อปท. ละ 1 แห่ง 

2. ด้านสาธารณสุข 
 ส่งเสริม/สนับสนุนเพ่ือยกระดับมาตรฐานบริการด้านสุขภาพ และเครือข่าย     
การรักษาพยาบาลให้ครบวงจร 

2.1 ยกระดับมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลประจ าจังหวัด และอ าเภอ    
ทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลชั้นน าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน โดยจะท างานร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข สปสช. สสส. ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  
วิธีท างาน และการจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอ และผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างรวดเร็ว 

2.2 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายสาธารณสุขทั้งในระดับปฐมภูมิ (มูลฐาน) 
ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ มีการดูแลการสาธารณสุขเชิงปูองกันและการรักษา 
พยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล เข้าถึงได้ส าหรับประชาชน ภายใต้เครือข่าย “โรงพยาบาล  
5 แสนเตียง” 

2.3 จัดเตรียมเครือข่าย EMS โดยมี อบจ. เป็นศูนย์กลางการจัดการ เพ่ือให้ครอบ 
คลุมทุกต าบล และพ้ืนที่ห่างไกล ภายใต้ชื่อ “1669 ดูแลพื้นที่ 9,999 ตารางกิโลเมตร” 

3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
ส่งเสริม/สนับสนุนเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติให้ครบวงจร          

มีมาตรฐาน และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
3.1 ตั้งเครือข่ายภัยพิบัตินครศรีธรรมราช   ภายใต้แนวคิด “เมืองนครฯ  

เ มืองปลอดภัย”  เ พ่ือให้มีระบบจัดการภัยพิบัติที่พร้อมดูแลประชาชนทุก พ้ืนที่ 
ตลอด  24 ชั่วโมง โดยจัดหาอุปกรณ์ระบบเตือนภัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
การฝึกซ้อม และการจัดการภัยพิบัติร่วมกันในจังหวัด 
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3.2 ตั้ง “เครือข่ายการจัดการขยะ” ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง    
เพ่ือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย อบจ. จะท างานร่วมกับ อปท. ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
การจัดการขยะชุมชนที่ต้นทาง และสร้างระบบจัดการขยะปลายทางขนาดใหญ่ รองรับให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 โซนของจังหวัดนครศรีธรรมราช และขยะปลายทางเป็นศูนย์ 

3.3 “อุตสาหกรรมธรรมะ” โดยจะท างานร่วมกับทุกภาคส่วน  เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

3.4 “เศรษฐกิจพอเพียงให้ชี วิต” เ พ่ือพัฒนาให้จังหวัดนครศรีธรรมราช           
มีความสมบูรณ์ด้านอาหาร การเกษตรผสมผสาน การประมง ปุาไม้ และทรัพยากรน้ า          
และทางทะเล 

3.5 สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

3.6 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น 
การส ารวจ การสนับสนุนข้อมูลการถือครองที่ดิน ปุาไม้ และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
เป็นต้น 
4. ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
 มุ่งสร้างสังคมน่าอยู่ มีความสุข และใช้หลักศาสนาในการด าเนินชีวิตและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

4.1 โครงการ “เมืองแห่งธรรม” เพ่ือผลักดันให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
ศูนย์กลางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามประจ าพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน โดยจัดกิจกรรม 
ทางศาสนาตลอดทั้งปี  เพ่ือส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่สงบสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีใน
ทางอ้อม 

4.2 สร้างระบบ “สายตรวจตาสับปะรด” เพ่ือตรวจตราเฝูาระวังเหตุร้าย       
และส ารวจ/ค้นหา ดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง ให้ครอบคลุมทุกต าบล โดย อบจ. จะท างาน
ร่วมกับ อปท. ทุกแห่งในจังหวัดในการจัดตั้งเครือข่าย และ อบจ. ให้การสนับสนุนด้าน
ระบบงาน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความตื่นตัวให้กับภาคประชาชนในการดูแล
ความสงบเรียบร้อยในชุมชนและกลุ่มผู้เปราะบาง 

4.3 “มัสยิดกลาง” เป็นศูนย์กลางศาสนาอิสลามประจ าจังหวัดและโซนภาคใต้
ตอนบน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอิสลามศึกษาให้แพร่หลายเชื่อมโยงหลักศาสนา เข้ากับ
วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ อัตลักษณ์ชุมชนมุสลิม การท่องเที่ยว และจัดภูมิทัศน์โดยรอบ
ให้สง่างาม 
5. ด้านการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และคมนาคมของจังหวัด 
 มุ่งส่งเสริมการจ้างงาน การลงทุน และเตรียมพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

5.1 ส่งเสริม/สนับสนุน “ดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Digita Platform)” ให้เป็น    
ศูนย์กลางทางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด เพ่ือส่งเสริมสินค้าชุมชน และการ
ค้าขายระหว่างกันในพื้นท่ี 

5.2 ส่งเสริม/สนับสนุน “โครงข่ายการขนส่งและคมนาคมของจังหวัด”        
และยกระดับให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคใต้ตอนบน โดยสร้างเครือข่ายการขนส่ง
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ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเชื่อมโยงจากอ าเภอทุ่งสง และเชื่อมต่อภายในและระหว่างจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดการลงทุน การจ้างงานในพ้ืนที่  และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์และเกิดย่านเศรษฐกิจใหม่โดยรอบศูนย์ขนส่งต่างๆ ภายในจังหวัด 

5.3 ผลักดันให้มี “ตลาดกลางสินค้าเกษตร” ประจ าจังหวัด เพ่ือยกระดับราคา
สินค้าและมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยให้เทียบเท่าสากล 

5.4 ส่งเสริมการจัดตั้ง “ศูนย์กลางอาหารฮาลาลประจ าจังหวัด” เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าอาหารและการเกษตรจังหวัด 
6. ด้านการท่องเที่ยว 
 พัฒนาให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนบน 

6.1 “1 - 12 เที่ยวนครฯ ได้ทั้งปี มีความสุข” โดยการร่วมมือกับภาครัฐ อปท. 
และภาคเอกชน ในการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว  
ได้ตลอดทั้งปี เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

6.2 เปิดตลาดท่องเที่ยวเมืองนครฯ สู่สากล โดยมุ่งเจาะกลุ่มตลาดท่องเที่ยว        
ได้แก่ “ตลาดท่องเที่ยววิถีพุทธ” และ “ตลาดท่องเที่ยววิถีอิสลาม”และ “พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางทะเล” ที่มีอยู่เดิมให้แพร่หลาย และมีนักท่องเที่ยวจ านวน
เพ่ิมข้ึน โดย อบจ. ส่งเสริม/สนับสนุน Campaign และ Roadshow สถานที่และโปรแกรม
การท่องเที่ยวต่อตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศในวงกว้างต่อไป 

6.3 จัดท าโครงการ “เมืองแสนพระ” เพ่ือส่งเสริมความเชื่อและหลักศาสนาของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการส ารวจและค้นหาของดีทางศาสนาของจังหวัด บันทึก
ประวัติถ่ายทอดเป็นหลักการด าเนินชีวิต และพัฒนาต่อยอดไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้อง 
7. ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

 พัฒนาให้จังหวัดนครศรีธรรมราชบริหารงานอย่างรวดเร็ว ฉับไว โปร่งใส   และ 
มุ่งการมีส่วนร่วม 

7.1 โครงการจัดตั้งเครือข่ายภาครัฐและประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาจังหวัด หรือ 
“เครือข่ายแห่งธรรม” เพ่ือให้กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

7.2 ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับอย่างเปิดกว้าง ภายใต้
แนวคิด “สภาคนดี” หรือ “สภาประชาชน” เพ่ือร่วมเสนอแนะและผลักดันการพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ระดับ อบต. เทศบาล อบจ. จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

7.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ทันสมัย โปร่งใส และเข้าถึงได้
ส าหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด “อบจ.ดิจิทัล เข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง” พร้อมผลักดันให้เกิด 
E-service ในบริการด้านต่าง ๆ ของ อบจ. นครศรีธรรมราช อย่างแพร่หลาย 

 
 นโยบายที่ดิฉันได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วนั้น ได้ตั้งอยู่ 
บนพื้นฐานความสอดคล้องต้องการของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมในการก าหนดจาก
ทุกภาคส่วน โดยยึดหลักความรวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส และมีเปูาหมายที่ชัดเจน  เพ่ือแก้ไข
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ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท น าประโยชน์
สูงสุดกลับคืนสู่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกค าสัญญา คือภารกิจ ในการ
บริหารกิจการองค์กรให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การบริการสาธารณะต่อชุมชนได้  
โดยจะถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายทุกประการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบขึ้นด้วยฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหาร          
ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ การที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้
การบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้บรรลุเปูาหมายอย่าง
มีคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น 
จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากฝุายสภาฯ ซึ่งเป็นฝุายนิติบัญญัติ คือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกท่านที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่นี้ 
ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพ่ีน้องประชาชนให้เป็นตัวแทน เพ่ือตราข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ผลักดันงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ของเรา ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการที่พ่ีน้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย และเลือกดิฉันเข้ามา
ท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้  จะเป็นเครื่องยืนยัน ชี้ชัดได้เป็นอย่างดีว่า เราต่างก็มี
เปูาหมายในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตรงกัน 
 สุดท้ายนี้  ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
ดิฉัน จะได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือทั้งแรงกาย แรงใจ จากทุกท่านเป็นอย่างดีในการ
ที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อพ่ีน้องประชาชน
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวม  
ขอขอบคุณค่ะ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แถลงนโยบายไปเมื่อ
สักครู่นี้  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายขอเรียนเชิญค่ะ  ขอเชิญท่านวัชระ ค่ะ 

 

นายวัชระ   
        ถาวรพราหมณ์ 
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

ท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายวัชระ  ถาวรพราหมณ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมืองครับ   วันนี้กระผมเองก็ได้ฟังนโยบาย
ของท่านนายกนะครับ ฟังแล้วทั้ง  7  ด้านก็ครอบคลุมดี เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่นายกหญิง
คนแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ ความส าคัญ ไม่ว่ าจะเป็นด้านการศึกษา  
ด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  ด้านสังคม  การลงทุน  การพัฒนาเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยว  และการบริหารจัดการ  มีส่วนร่วม  ภาครัฐ และเอกชน  ผมจะขอพูดสัก  
2-3 ประเด็นนะครับ ที่คิดว่าเป็นนิมิตรหมายใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครั บ 
ที่ท่านนายกหญิงคนแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านมีแนวความคิดโดนใจผมมาก  
เพราะว่าผมได้รับต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่
สมัยปี พ.ศ. 2543  นะครับ  ผมจ าได้ว่าในยุคนั้น ผมกับท่านนายกวิฑูรย์  เดชเดโช  
เราเคยร่วมคิด ร่วมสร้างวิจัยทางทะเล  เพ่ือให้ลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้า
ไปศึกษาหาความรู้ว่าในชีวิตท้องทะเล  เขาอยู่กันอย่างไร  ทะเลมีอะไรบ้าง  มีปะการัง  
มีอะไรก็แล้วแต่เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน นี่คือสิ่งแรก  เรื่องแรกที่เราได้
ด าเนินการคิดไว้มา  21  ปีแล้วนะครับ  ในส่วนเรื่องที่สองคือการก าจัดขยะ 4 โซน   
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4 มุมเมือง  พ่ีน้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเห็นว่าภูเขาขยะอยู่ในเขตเทศบาลเมือง  
ซึ่งตอนนี้เป็นเขตของท่าน สจ.อ านาจ  ไกรนุกูล  ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับ  
ตอนนี้ขยะของท่านมันซึมซับลงไปสู่น้ าทะเล  พื้นที่ผมรองรับหลายเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 
ขยะ น้ าเสียจากขยะลงสู่พื้นที่ปากพูน  ในเรื่องนี้จริงๆ แล้วพวกเราคิดกันมาตั้ง 20  กว่าปี
แล้วครับ  ตั้งแต่ท่านนายกวิฑูรย์  เดชเดโช  เป็นนายกในสมัยนั้น  แต่ในยุคนั้น เรามี
งบประมาณแค่  162  ล้าน  ในงบประมาณปี พ.ศ. 2543  เรามีงบประมาณน้อย  เราไม่
สามารถจัดการในการที่จะหางบประมาณมาสร้างโครงการใหญ่ๆ ให้กับจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้นะครับ  แต่วันนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า  ท่านนายก กนกพร  เดชเดโช  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านน่าจะผลักดันตรงนี้ได้ เนื่องจาก 
อบจ. เราก็มีอยู่พันกว่าล้านแล้ว  อย่างมากเราก็มีน้องคนหนึ่งซึ่งในสายเลือดเดชเดโช   
เป็นนักการเมืองระดับชาติ  น่าจะผลักดันโครงการของเราให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปีนะครับ  
อีกเรื่องหนึ่งครับ  เรื่องนี้เราได้เจอภัยพิบัติ  คือการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติให้ครบวงจร  ในช่วง
น้ าท่วม  ตอนนั้นท่านนายกก็ได้เดินไปหาเสียงที่บ้านผม บ้านผมเป็นพ้ืนที่รองรับน้ า  น้ าที่
ไหลมาจากภูเขา  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านอุดมศักดิ์  นวลนุช นะครับ เมื่อก่อนเราได้ศึกษาว่า
เราจะท าอย่างไรเรื่องน้ าจากภูเขาที่ทะลักลงมา  ภัยพิบัติจากภูเขามีทั้งโคลนถล่ม  มีทั้งซุง 
ท่อนไม้  เราจะแก้ไขอย่างไร  เราจะตั้งศูนย์ภัยพิบัติอย่างไรช่วยเหลือชาวบ้านเบื้องต้นก่อน  
ในส่วนของผมเป็นน้ าจากเขาลงมาสู่ที่ต่ า  ถามว่าตรงนั้นพ่ีน้องประชาชนเขารู้แล้วว่าน้ า
ก าลังมา  แต่ก าลังของเขาที่จะขนย้าย  ไม่ว่าจะเป็นทีวี ตู้เย็น  หม้อหุงข้าว  เครื่องใช้ไฟฟูา 
เตียงนอนอะไรอย่างนี้นะครับ  ไม่มีก าลัง  ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถยกหนีให้สูงกว่าระดับน้ า  
เพราะเราคาดไม่ได้ว่าระดับน้ าครั้งนี้จะสูงสักเท่าไหร่  นั่นคือความเสียหายแล้ว เราก็มา
แก้ปัญหาที่ปลายทาง  เพราะว่าการแก้ปัญหาพอน้ าท่วมแล้วเราท ายังไงกันครับ ซื้อถุงยังชีพ
แจกกันอย่างเดียว  แต่ถามว่าหลังจากได้ถุงยังชีพแล้วชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน   
หม้อหุงข้าวใช้ไม่ได้  ทีวีใช้ไม่ได้  แล้วก็ผมเชื่อนะครับว่า ในนโยบายของท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  3-4 ประเด็นที่ผมได้พูดมา มีความส าคัญจริงๆ อยาก
น าเสนอฝากท่านนายกว่าขอให้ท่านนายกได้จัดการในเรื่องนโยบายทั้ง 7 ด้าน และที่ส าคัญ
ที่ผมได้เอ่ยไป  3-4  โครงการให้แล้วเสร็จนะครับภายใน  4  ปี  ฝากท่านประธานสภาไป
ยังฝุายบริหารด้วย  ถ้าไม่เสร็จท่านนายกต้องกลับมาอีกครั้งนะครับ  มาท าให้แล้วเสร็จ  
ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เชิญท่านอ านาจค่ะ 
 

นายอ านาจ  ไกรนุกูล 
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านกนกพร  เดชเดโช   ท่านรองปลัดปฏิบัติหน้าที่ปลัด  พ่ีน้อง
ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอ านาจ  ไกรนุกูล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3  อ าเภอเมืองครับ  ก่อนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดี
กับเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่สามารถฝุาฟันอุปสรรคมาอยู่ในที่อันทรงเกียรติของเราทั้ง  
42 คน 42 เขต และผมก็อดดีใจไม่ได้ครับ เป็นนิมิตรหมายใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช    
เรามีนายกผู้หญิงคนแรก  หญิงแกร่ง  หน้าตาสวย  ท าให้สภาของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมา  และ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือประธานสภาเป็นผู้หญิงด้วย  สวยไม่แพ้ท่านนายก ผมเองจะพยายามว่า
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จะไม่ขาดประชุม จะมาทุกครั้ง นั่งฟังนโยบายของท่านนายก ทั้ง 7 ด้าน ก็คิดว่าครอบคลุม
ทุกอย่าง  สมแล้วที่พ่ีน้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเทคะแนนเสียงให้ท่านสองแสน
กว่าเสียง  เพ่ือจะให้ท่านวัดความรู้ความสามารถและฝีมือของท่าน  ที่ท่านเคยประกาศ  
หาเสียงไว้บนเวทีว่า ข้าพเจ้า  ดิฉัน กระผม สามารถจะน าพาจังหวัดนครศรีธรรมราชของ
เราให้ไปเป็นจังหวัดแนวหน้าของประเทศไทย  ผมมาดูนโยบายแล้วชื่นชม ครอบคลุม  
หลายด้านมีของใหม่ๆ  โดยเฉพาะโรงพยาบาล  5 แสนเตียง ไม่เคยมีครับ นี่ผมชอบ 
ตรงประเด็น  เทศบาลเขาท าหมื่นเตียง  เราจังหวัดท า 5 แสน  สมควรครับ  แต่ว่าดู
งบประมาณแล้วมันน่าจะมาก  แต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา
สามารถดูแลได้  แล้วเรื่องที่ท่านวัชระ  ถาวรพราหมณ์  ขอโทษที่เอ่ยนาม  เรื่องขยะที่อยู่
ในพ้ืนที่ของผม ที่ส าคัญที่สุด บ้านผมอยู่ใกล้ประมาณ  2 กิโลเมตร  ท่านไม่ต้องพูดถึง  
กลางคืนก็นอนไม่หลับ  กลางวันก็นอนไม่หลับ เพราะอะไร ถ้าไม่เชื่อท่านอาทิตย์หน้าไปกับ
ผมที่ต าบลนาเคียน  หมู่ 2 หมู่ 3  กองขยะที่มันระเหยขึ้นมามันเป็นสารชนิดหนึ่ง อะไรเรา
ก็ไม่ทราบ  โพรงจมูกของประชาชนในหมู่ 2 หมู่ 3 นาเคียน  เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
ทั้งนั้นครับ  ตอนนี้ย้ายออกเหลือประมาณไม่ถึง  50  ครัวเรือน หมู่ 2  ติดต่อกับกองขยะ
ภูเขา  ถ้าไม่เชื่อก็มีน้องที่อยู่ที่เทศบาล  เขาก็ผลักดันมาตลอด น้องสรพงษ์  คงส าราญ ทีนี้
เขามีโอกาสมาอยู่ที่ อบจ.  เขาอาจจะน้อยใจ หรือเจ็บใจว่าเขาอยู่ที่เทศบาลมันท างานอะไร
ไม่ได้  แต่น่าจะผันชีวิตมาอยู่ที่ อบจ. ผมก็เห็นด้วย ประการที่ 3 เรื่องท่องเที่ยว ท่านนายก
ครับ  ถ้าเรามีโอกาสเราผลักดันตรงนั้น  ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยเฉพาะเขาพลายด า  ที่ท่านนายกวิฑูรย์  เดชเดโช  ขอโทษที่เอ่ยนาม  ท่านได้ปลูกสร้าง
ฝันขึ้นมา เป็นคนแรกที่เปิดมาท าตรงนี้ สมัยนั้นผมเป็น สจ.แล้ว ก็ไปกับท่าน  ท่านไป 
เปิดงาน  ได้ความนิยมชมชอบทั้งคนในประเทศและคนต่างประเทศ  หลั่งไหลมาเที่ยวที่  
เขาพลายด า  หลังๆ มามันก็หายไป  ตรงนี้คือเพชรเม็ดงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ถ้าท่านนายกกนกพร  เดชเดโช  สามารถผลักดันตรงนี้ขึ้นมาได้  ผมเชื่ อมั่นว่าจังหวัด
นครศรีธรรมราชจะมีรายได้เข้ามาในจังหวัดเราเป็นจ านวนมาก  ผมเชื่อมั่นในตรงนี้  แล้วที่
ส าคัญที่สุดผมไปที่สวนหลวง ร.9  ท่านนายกครับ  ถ้าท าได้ เรือ 2 ล า  ท ายังไงให้มันไป  
อยู่ในทะเล  เสียดาย  20-30 ล้าน  น่าจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยว   
มีอยู่  2 ล า เรือปกติอยู่ในน้ า และที่ส าคัญที่ผมชอบ โดนใจ เรื่องการเกษตร จังหวัด
นครศรีธรรมราชเราเป็นจังหวัดที่มีการเกษตร  โดยเฉพาะผลไม้  เราจะมีปัญหาทุกปี เราจะ
ท าอย่างไร  ต้องการก าจัดหรือยับยั้งพ่อค้าคนกลางที่มาท าตลาดเกี่ยวกับมังคุดในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เพราะชาวสวนอยู่กันแบบล าบาก  ใส่ปุ๋ย  ตัดหญ้า  ดูแลเหมือนกับลูก  
เสร็จแล้วก็หวังว่าจะได้ผลผลิตกิโลละ 100 หรือ 80 บาท  ประชาชนดีใจ ปีนี้ฉันรวยแล้ว  
ปีหน้าท าสวนเพิ่ม พอได้สัก 1 อาทิตย์  เหลือ  25  บาท  อยากจะให้นายกของเรา ช่วยไป
ดูแลว่าเราจะท ายังไง  ในเมื่อเราก็มีตลาดที่ร่อนพิบูลย์แล้ว  เราก็พยายามผลักดันตรงนี้
กลับมาคืนชีพให้แก่พ่ีน้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่นายก
ท่านจะท าคนเดียวได้  ข้าราชการ และทุกคนต้องมาร่วมมือกัน  ที่ส าคัญที่สุด เพ่ือนสมาชิก
ทั้ง 42  คน  42  เขต  ถ้าเรามาจับมือกัน ร่วมมือกัน  ผมเชื่อว่าประชาชนจะได้รับ
ผลประโยชน์จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทั่วถึง
และเป็นธรรม  ขอบคุณมากครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เชิญท่านสรพงษ์ค่ะ 
 
 

นายสรพงษ์  คงส าราญ 
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ท่านผู้อ านวยการกอง และผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมสรพงษ์  คงส าราญ   สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขต  2  อ าเภอเมืองครับ   ผมได้ฟัง 
ค าแถลงของท่านนายก อบจ.  เกี่ยวกับการแถลงนโยบาย ซึ่งเป็นระเบียบข้อบังคับในการ
รับต าแหน่งนะครับ ส าหรับ 7 ประเด็น ที่ท่านวัชระ  ถาวรพราหมณ์ สนับสนุน  แล้วก็ท่าน
อ านาจ  ไกรนุกูล  สนับสนุน ขออนุญาตเอ่ยนาม  มีอยู่ 1  ประเด็นคือในกรณีของภัยพิบัติ  
ขออนุญาตเพ่ิมเติมว่าในอ าเภอเมืองนะครับ  เท่าที่ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
ก็คือ 2 ปีที่ผ่านมาอ าเภอเมืองได้เจอวิกฤตเป็นภัยพิบัติ คือ ภัยแล้ง  ทีนี้พอเป็นภัยแล้ง  
มีส่วนราชการที่ส าคัญอยู่ในอ าเภอเมือง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเทศบาล และโรงพยาบาลมหาราช  ท่านประธานครับ เมื่อปี 2562 ประมาณ
เดือนมิถุนายน ภัยแล้งทางท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ครั้งนั้นประสบวิกฤตไม่สามารถ
รับผู้ปุวยนอกได้  เนื่องจากขาดน้ าอุปโภค บริโภค เป็นข่าวไปทั่วทั้งประเทศ และก็มี 
จิตอาสามาช่วยกัน  ส าหรับนโยบายของท่านนายกที่แถลงไป  อยากกล่าวสนับสนุนและ
เพ่ิมเติมว่าอยากให้ท่าน กับคณะผู้บริหาร จัดท าแผนเพ่ิมเติม รับมือหรือว่าสร้างมาตรการ
ใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับโรงพยาบาลมหาราช  เนื่องจากเป็นความเป็นความตายของมนุษย์  
พวกเรานะครับ  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ครับ  ส าหรับนโยบายที่แถลงไปนะครับ  ผมเห็นด้วย
และก็ขอสนับสนุนที่ถูกต้องตามระเบียบ ตามกฎหมายทุกอย่างนะครับ  ในส่วนของขยะ
เทศบาล เมื่อกี้ท่านวัชระ  ถาวรพราหมณ์  ขออนุญาตที่เอ่ยนาม บางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจ
ว่ากองขยะของเทศบาลมีปัญหาอะไร  อย่างไร เพ่ือให้ที่ประชุมทราบ กองขยะเทศบาล
ตั้งอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 หรือว่าทุ่งท่าลาด  พ้ืนที่ประมาณ 2 พันกว่าไร่   
ผมเคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ทราบถึงปัญหาเรื่องนี้ดี  
ไม่ว่าที่ท่าน สจ. อ านาจ จะบอกว่ามีกลิ่น เป็นโรค  แล้วก็เกษตรกรรมไม่สามารถจะ 
ปลูกผักสวนครัว  และเป็นที่มลพิษ  กองทัพภาคที่ 4 เคยเข้าไปดูปัญหาตรงนี้ 2 -3 ครั้ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านจ าเริญ  เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ประชุมเร่งด่วน  โดยมีมาตรการให้บริษัท
จากต่างประเทศมาท าการส ารวจ และ  ณ ปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างระบบ
ก าจัดขยะโดย RDS  ผมจ าได้ว่ามาจากประเทศเยอรมันนะครับ  ระบบแบบปิด ใช้เวลา
ประมาณ 10 ปี  ใน TOR  ที่ผมเคยอ่าน  ขยะจึงจะหมดไป  แต่ก่อน 10 ปี  1 ปี 64, 
65  2 ปีนี้พ่ีน้องประชาชนต้องรับความเดือดร้อน  ก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะผู้บริหาร  ช่วยเข้าไปดู อาจจะ support  
ในการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ  ไม่ว่าจะเป็น รถแบคโฮเล็ก แบคโฮใหญ่ เพราะว่าร่องน้ า 
ที่ผ่านมารัศมปีระมาณ  4  กิโลเมตร  โดยรอบของกองขยะอยู่ตรงกลาง  คือการแก้ปัญหา
ก็คือการขุดร่องน้ า  อย่าให้น้ าใต้ดินซึมเข้าไปนอกพ้ืนที่ หรือว่าจะใช้รถบรรทุกน้ าผสมสาร 
EM  เพ่ือสลายมวลชีวะที่เป็นพิษต่างๆ  ตรงนี้ก็คือการแก้ปัญหาของเทศบาลนคร แล้วก็ 
เข้ากับนโยบายในค าแถลงประเด็นภัยพิบัติ  ผมขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้พูด
ในตรงนี้  ขอบคุณครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เชิญท่านสนั่นค่ะ 
 

นายสนั่น  พิบูลย ์
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.จุฬาภรณ์ 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้เข้าร่วมประชุม  และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ  ผมว่าที่ ร.ท.สนั่น  พิบูลย์  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอจุฬาภรณ์  ก็ได้ฟังท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้ ก็ถือว่า
เป็นภารกิจ  แล้วก็เป็นค ามั่นสัญญาที่จะปฏิบัตินะครับ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้อง
ประชาชนในทุก ๆ ด้านนะครับ  ผมเองได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ครั้งแรกปี 2543  วันนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ของเรามี
งบประมาณ  200 ล้านเศษๆ  ในการบริหารจัดการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
พ่ีน้องประชาชนทั้งจังหวัด  วันนี้ อบจ.ของเรา  งบประมาณก็พันกว่าล้าน ผมเชื่อว่าด้วย
ภารกิจของเรามีมากมาย  แล้วก็ความเดือดร้อนความต้องการของพ่ีน้องประชาชนก็เป็นสิ่ง
ที่รอความหวังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องหลักๆ ทั้ง 7 ด้าน  ที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภาแห่งนี้นะครับ ผมคิดว่ามีอีกด้านหนึ่ง
นะครับ เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งส าหรับที่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เราต้องประสบ
และเจอปัญหามาโดยตลอด  ปัญหาไม่ว่าเรื่องภัยแล้ง  เรื่องน้ าท่วม  วันนี้ผมคิดว่าทั้งบริบท
ในเรื่องของปัญหาเรื่องน้ า  ช่วงฝนตกน้ าท่วม  ช่วงหน้าแล้ง พ่ีน้องประชาชนก็ประสบ
ปัญหาขาดน้ า  ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางคณะท่านผู้บริหาร ฝากท่านประธานผ่านไป
ยังคณะผู้บริหาร  ต้องถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง การเกษตรถ้าขาดน้ าก็ไม่สามารถจะเดินได้  
น้ าอุปโภค บริโภคก็เช่นเดียวกัน ผมคิดว่าเรื่องน้ าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต
ของมวลมนุษย์  และก็การท าเกษตรของพ่ีน้องเกษตรกร  จังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็เป็น
จังหวัดที่มีครบ เขา ปุา นา เล  ผมคิดว่าการท่องเที่ยวอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก าลังจะพูดถึง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีเที่ยวบินที่ผู้เดินทางมานคร  ไม่ว่ามาวัดเจดีย์ไอ้ไข่  หรือว่ามา
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ในนครศรีธรรมราช  เราได้รับเงินเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชปีนึง 
ผมคิดว่าไม่น้อยเลย  ผมคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่เราสามารถเข้ามาดูแลและขับเคลื่อนเรื่องท้องถิ่น  วันนี้
ประเทศไทยของเรามีรายได้มากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว  ก็ขอให้เป็นเรื่องที่ 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายใต้การบริหารของท่านนายกกนกพร  
เดชเดโช  ได้น าเรื่องนี้มาเป็นวาระของ อบจ. ในการขับเคลื่อน  ผมคิดว่าเป็นเรื่องส าคัญ  
แล้วก็การร่วมของทุกภาคส่วน  ของเพ่ือนสมาชิก ของข้าราชการ การท างานผมเชื่อว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราในอดีตที่ผ่านมา  ก็เป็นเรื่องธรรมดา 
ในการท างานที่จะให้ได้รับตามความต้องการของผู้พ่ีน้องประชาชน  ของผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนให้ได้ครบทุกๆ มิติ ทุกๆ พ้ืนที่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้  แต่วันนี้ที่ผ่านมาท่านนายก  
ท่านก็ได้ออกเดินทางในการรณรงค์หาเสียงกับพ่ีน้องประชาชนคงจะรับทราบ รับรู้ปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกๆ มิติ  ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เอามาก าหนด
เป็นปัญหาที่เราต้องออกไปแก้ให้กับพี่น้องประชาชน  คิดว่าอนาคตในการขับเคลื่อนในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสิ่งที่ต้องท าตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา 
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แห่งนี้ไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย  ขอบพระคุณครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เชิญท่านสมาชิกค่ะ 

นายวัชรพล  เพิ่ม 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.ถ้ าพรรณรา 

ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวัชรพล  เพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอถ้ าพรรณรา  ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีผ่านท่าน
ประธานสภาไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านกนกพร  
เดชเดโช  ท่านได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าง
ท่วมท้น  เป็นประมุขของฝุายบริหาร พวกเราสมาชิกก็ฝากความหวัง  แล้วก็นอกเหนือ
จากนั้นแล้วแสดงความยินดีไปยังท่านประธานสภาของเราด้วยนะครับ  ก็น่าจะเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ที่เรามีทั้งนายกฝุายบริหารเป็นผู้หญิง  แล้วก็ประมุขฝุายสภา ฝุายนิติ
บัญญัติ เป็นผู้หญิง  ด้วยความเคารพจริงๆ นะครับท่านประธาน  นั่งฟังนโยบาย 7 ด้าน
ของท่านนายก กนกพร  เดชเดโช  ผมมาพิจารณาแล้วก็เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้  
เมื่อตอนที่หาเสียงนะครับ  ผมเองในนามของสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน 
อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า  ผมอยู่ถ้ าพรรณรา  ถ้าจะคิดอีกทีนึง ผมอยู่ชายขอบ
นะครับ  23  อ าเภอของนครศรีธรรมราช  9,999  ตารางกิโลเมตร  พ้ืนที่ถ้ าพรรณรา 
เมื่อเช้าผมไปทอดผ้าปุาสามัคคีเพ่ือการศึกษา ในพ้ืนที่ที่ไกลที่สุดคือ โรงเรียน  ในขณะที่ผม
ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เราก็ต้องยอมรับ
นะครับว่า  หลายสิบปีก่อนถ้ าพรรณราเป็นเมืองหลังเขา  เป็นพ้ืนที่หลังเขา เมื่อก่อน
คมนาคมใช้ระบบทางทะเล  หลังจากนั้นประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา ถ้ าพรรณรา กลายมา
เป็นอ าเภอหน้าด่าน  กลายเป็นอ าเภอท่ีต้อนรับพ่ีน้องประชาชนจากทั่วทุกจังหวัดก่อนที่จะ
เข้ามานครศรีธรรมราช ต้องผ่านถ้ าพรรณรา  แต่ ณ วันนี้ ด้วยถ้ าพรรณราที่เพ่ิงได้แยกจาก
อ าเภอฉวางไปประมาณ 25 ปี เมื่อปี 2538  มาจนถึง ณ วันนี้ อ าเภอถ้ าพรรณราของเรา 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอท่านวัชรพล ช่วยกระชับเวลาหน่อย  มีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่าน 
 
 

นายวัชรพล  เพิ่ม 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.ถ้ าพรรณรา 

ด้วยความเคารพครับ  ขอบคุณมากครับประธาน  ขอนิดเดียวในเรื่องของด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ  ต้องยอมรับนะครับว่า นครศรีธรรมราชของเราช่วงแล้ง  
ขาดน้ า  ช่วงน้ าหลาก น้ าท่วม  ปี 2560  ถ้าผมจ าไม่ผิด  165  ต าบล  เราถูกประกาศ
เป็นเขตภัยพิบัติ  164  ต าบล  ณ วันนี้ท่านประธานที่เคารพ  ตามนโยบายที่ต้องการ
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติ  ผมอยากจะฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังท่านนายกว่า ณ วันนี้ตามแนวความคิดที่พวกเราอยู่ในภาคสนาม  เกิดความ
ล าบากในเวลาช่วยเหลือภัยพิบัติ โดยเฉพาะช่วงน้ าท่วม ครั้งหนึ่งเราเคยคิดกันว่า เราจะ  
ต้องใช้เทคโนโลยี  เพ่ือที่จะจัดการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในภาคสนาม 
ให้ทันสมัยมากกว่านี้  ภัยพิบัติเราเจอกันมา ผมเจอตั้งแต่เด็กๆ  เมื่อก่อนเราใช้เรือในการ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  วันนี้เราก็ยังใช้เรืออยู่เหมือนเดิม  ผมไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ 
ฮ. นะครับแต่อย่างน้อยเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ลงไปสู่ภาคสนามนั้น อยากจะได้ 
เครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกภาษาบ้านๆ ว่า สะเทินน้ าสะเทินบกนะครับ ก็คงจะไม่ขอใช้เวลา
มากไปกว่านี้  ขอบคุณครับ   
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เพ่ือนสมาชิกก็ได้อภิปรายไปหลายท่านแล้ว ก็ครอบคลุมในสิ่งที่ท่านนายกได้แถลง
นโยบายนะคะ  ก็ถือว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แถลง
นโยบายต่อสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้นะคะ  เราเข้าสู่วาระท่ี 4 คะ 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
2. คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
4. คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีรับรอง 

ขอเชิญท่านสมาชิก   ขอเชิญท่านณัฎฐเดช ค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายณัฎฐเดช  แก้วเรือง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ าเภอนาบอน กระผมขอเสนอตั้งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมขอเสนอ นายจรัญ คงก้ิม  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมือง ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  นายสนอง  เพียรดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  นายชนะ  วงศ์มุสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอสิชล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอนาบอน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอทุ่งใหญ่   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

เรียนท่านประธานสภา กระผมขอเสนอ คณะกรรมการชุดที่ 2 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
คลังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งกระผมขอเสนอ 1. นางอวยพรศรี  
เชาวลิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอท่าศาลา    
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  นายปรีชา  พรหมเพศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอทุ่งสง   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอนาบอน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นายวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอถ้ าพรรณราขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายประภัสสร  มณีโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอช้างกลาง   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  นายวัชระ  ถาวรพราหมณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอเมือง   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

เรียนท่านประธานครับ ผมณัฎฐเดช  แก้วเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ าเภอนาบอน ขอเสนอคณะกรรมการชุดที่ 3  คณะกรรมการ
เร่งรัดและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 

1.  นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอนาบอน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  ว่าที่ ร.ท.สนั่น  พิบูลย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอจุฬาภรณ์ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นายอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพรหมคีรี  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นายประภัสสร  มณีโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอช้างกลาง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  นายจรัญ  คงกิ้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

คณะที่  4  คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.  นายสนอง  เพียรดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  นายดลกะหรีม  เพอสะและ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอหัวไทร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นายพิทยา  ชมพูทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอลานสกา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นายก้องเกียรติ  เกตุสมบัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอฉวาง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายวัชรินทร์  ม่วงหิมพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอนบพิต า  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  นายวิรชั  กิจงาม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอบางขัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

คณะกรรมการชุดที่ 5 คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
ประกอบด้วย   

1.  นางอวยพรศรี  เชาวลิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอท่าศาลา  ขอผู้รับรองด้วยครับ  

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิ์วงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  นางสาวสุทธินี  บุญประดิษฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอพิปูน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นายพิชิตชัย  เดชเดโช   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นางสุภาพ  ขุนศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายปรีชา  พรหมเพศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  นายธีรพงษ์  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ  

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

คณะที่  6   คณะกรรมการสาธารณสุข และ อสม.  ประกอบด้วย 
1.  นางอวยพรศรี  เชาวลิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอท่าศาลา   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิ์วงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นายประภัสสร  มณีโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอช้างกลาง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นายทรงวุฒิ  หมื่นราษฎร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอหัวไทร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอสิชล ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

คณะที่  7  คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
1.  นายวัชรินทร์ ม่วงหิมพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอนบพิต า ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอสิชล ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  นายวัชระ  ถาวรพราหมณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นายดลกะหรีม  เพอสะและ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอหัวไทร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นายวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอถ้ าพรรณรา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  นายอ านาจ  ไกรนุกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

คณะที่ 8  คณะกรรมการกิจการพลังงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประกอบด้วย   

1.  นายวัชระ  ถาวรพราหมณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  นายชนะ  วงศ์มุสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอสิชล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นางสาวสุทธินี  บุญประดิษฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอพิปูน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นายสมชาย  เกตุชาติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายยุทธนา  รัตนพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  นายสนอง  เพียรดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

คณะที่ 9  คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ประกอบด้วย   

1.  นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอนาบอนขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

2.  นายวิฑูรย์  ตรีตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

3.  นายวีรชัย  อินนิมิตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพระพรหม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

4.  นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอฉวาง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

5.  นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอปากพนัง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

6.  นายชัยณรงค์  รัตนพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.นาบอน) 

7.  นายธีรพงษ์  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ     
ขอเชิญท่าน ปรีชา ค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายปรีชา  พรหมเพศ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจ า
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนี้ครับ   
คณะกรรมการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  

1.  นางอวยพรศรี  เชาวลิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอท่าศาลา  ขอผู้รับรองด้วยครับ   

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

2.  นายปรีชา  พรหมเพศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ   

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

3.  นายสุชาติ  พิมเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอท่าศาลา  ขอผู้รับรองด้วยครับ   

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

4.  นายวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอถ้ าพรรณรา  ขอผู้รับรองด้วยครับ  

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

5.  นายสรพงษ์  คงส าราญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

6.  นายพงศกร  ชูพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอขนอม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

7.  นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอปากพนัง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

คณะที่  11  คณะกรรมการกีฬา ประกอบด้วย   
1.  นายวัชระ  ถาวรพราหมณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

2.  นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

3.  นายทรงวุฒิ  หมื่นราษฎร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอหัวไทร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

4.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

5.  นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

6.  นายสรพงษ์  คงส าราญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

7.  นายอ านาจ  ไกรนุกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

คณะที่  12   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย   
1.  นายวัชรพล  เพ่ิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอถ้ าพรรณรา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

2.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอสิชล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

3.  นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

4.  นายศรัณยู  สุวรรณมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอฉวาง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

5.  นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอเชียรใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

6.  นายพงศกร  พรหมนุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอชะอวด  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

7.  นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิ์วงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

คณะที่  13  คณะกรรมการการศึกษา  ประกอบด้วย 
1.  นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอเชียรใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

2.  นายวีระชัย  อินนิมิตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพระพรหม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

3.  นายชัยณรงค์  รัตนพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

4.  นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิ์วงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

5.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

6.  นายพีรพงศ ์ ปรีชานนท์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอปากพนัง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

7.  นายปรีชา  พรหมเพศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

คณะที่  14   คณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย   

1.  นายอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอพรหมคีรี  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

2.  นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอเชียรใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

3.  นางวันเพ็ญ  ร่วมสนิท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอท่าศาลา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

4.  นายวิรชั  กิจงาม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอบางขัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

5.  นายชนะ  วงศ์มุสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอสิชล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

6.  นายสิทธินนท์  ทิพย์อักษร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอชะอวด  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

7.  นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอนาบอน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

คณะที ่ 16   คณะกรรมการคมนาคม  ประกอบด้วย   
1.  นายทรงวุฒิ  หมื่นราษฎร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอ าเภอหัวไทร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

2.  นายวัชระ ถาวรพราหมณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

3.  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

4.  นายธีรพงษ์  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

5.  นายชัยณรงค์  รัตนพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

6.  นายศรัณยู  สุวรรณมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอฉวาง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

7.  นายชนะ  วงศ์มุสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอสิชล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

คณะที่  17    คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย   

1.  นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

2.  นายธีรพงษ์  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

3.  นายพีรพงศ์  ปรีชานนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอปากพนัง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

4.  นายสนอง  เพียรดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอทุ่งสง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

5.  นายดลกะหรีม  เพอสะและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอหัวไทร  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

6.  นายอ านาจ  ไกรนุกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

7.  นายวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอถ้ าพรรณรา  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
 

นายปรีชา  พรหมเพศ 
(ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.ทุ่งสง) 

ขอบพระคุณครับท่านประธาน 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

วาระท่ี  4  เราได้เลือกคณะกรรมการทั้งหมด  17  คณะนะคะ ตามที่เพ่ือนสมาชิก
ได้น าเสนอ  ต่อไปก็เข้าสู่วาระที่  5  คะ 

ระเบียบวาระที่ 5   คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอญัตติค่ะ  

ขอเชิญค่ะ 
นางกนกพร  เดชเดโช 

(นายก อบจ.นศ.) 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านรองประธานสภา  ท่านเลขานุการสภา  

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ดิฉัน กนกพร  เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  มอบหมายนายมนูญ  ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครศรีธรรมราช  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เสนอญัตติที่  5.1-5.4  ค่ะ  ขอบคุณคะ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เชิญท่านมนูญค่ะ 

นายมนูญ  ศิริธรรม 
(รองปลัดรักษาราชการ
แทน ปลัด อบจ.นศ.) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้เสนอญัตติ  5.1-5.4  ส าหรับ 5.1 การคัดเลือกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด   

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2563  
มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากต าแหน่ง  ท าให้  
ต้องพ้นจากต าแหน่งในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดด้วย   
ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ฉบับลงวันที่  20  มีนาคม  2563  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 
ผู้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกกันเอง ไม่เกิน 5 คน เพ่ือให้เป็นไปตาม
หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  ด่วนที่สุดที่  นศ 0023.3/ว6790 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ลงวันที่   
30 ธันวาคม 2563 จึงขอเสนอญัตติต่อสภาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  จ านวน
ไม่เกิน  5  คน  มีวาระ  2  ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง  โดยคณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

1) น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมา
ก าหนดกรอบการประสานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 

2)  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่าสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดหรือไม่ 

3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดตามบัญชีการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าไปพิจารณาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

4)  ตรวจสอบโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อมิให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5)  พิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  รวบรวม
จัดท าเป็น “บัญชีโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ  (กบจ.)” 
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ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนี้ ได้พิจารณาต่อไปครับ   
ขอบคุณครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อนะคะ  ในคณะ  5.1  ขอเชิญค่ะ 
เชิญท่านวัชระค่ะ 
 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายวัชระ  ถาวรพราหมณ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมือง ผมขอเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   

ผมขอเสนอ  1. นายสัญชัย  แซ่ลิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

2.  ผมขอเสนอ  นายอ านาจ  ไกรนุกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมือง  ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

3.  ผมขอเสนอ  นายดลกะหรีม  เพอสะและ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอหัวไทร   ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

4.  ผมขอเสนอ  นายพงศกร  ชูพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอขนอม   ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

5.  ผมขอเสนอ  นางสุภาพ  ขุนศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมือง   ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมคะ  ไม่ทราบ
ว่าสมาชิกท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมคะ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน
ไหมคะ  ไม่มีถือว่ามติท่ีประชุมเสนอตามท่ีวัชระได้น าเสนอไปนะคะ   

เชิญท่านมนูญเสนอญัตติ  5.2 ค่ะ 
นายมนูญ  ศิริธรรม 
(รองปลัดรักษาราชการ
แทนปลัด อบจ.นศ.) 

ขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ  ได้รับ
มอบหมายจากได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 
ผู้เสนอญัตติ  5.2  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2563  
มีผลท าให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากต าแหน่ง ท าให้
ต้องพ้นจากต าแหน่งในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้วย  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่  2764/2561  เรื่อง  
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แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ฉบับลงวันที่   
11  ธันวาคม  2561   และค าสั่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรร มราช   
ที่ 292/2562  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฉบับลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการผู้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  3  คน  ตาม (3) (4)  
และ  (5)  นั้น    

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  3  คน  
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี  โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม ข้อ 19 

(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

5)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จึงเสนอท่ีประชุมสภาแห่งนี้ พิจารณาต่อไปครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ส าหรับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เชิญท่าน
สมาชิกได้เสนอชื่อค่ะ   เชิญท่านวัชระค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมนายวัชระ  
ถาวรพราหมณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมือง 
ผมขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

1.  นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอนาบอน  ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

2.  ผมขอเสนอ  นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

3.  ผมขอเสนอ  นายสรพงษ์  คงส าราญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมือง   ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ  ขอเชิญท่านมนูญต่อค่ะ 
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นายมนูญ  ศิริธรรม 
(รองปลัดรักษาราชการ
แทนปลัด อบจ.นศ.) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ  ได้รับมอบหมาย
จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เสนอญัตติ  ในการคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563  
มีผลท าให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งท าให้
ต้องพ้นจากต าแหน่งในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด้วย  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่  2765/2561  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ฉบับลงวันที่  11  ธันวาคม  2561   และค าสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่  293/2562  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับลงวันที่  
27  กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  จ านวน  3  คน  ตาม (1) (2)  และ  (3)  นั้น    

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช    จ านวน  3  คน  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี  โดยคณะกรรมการ
มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

จึงเสนอท่ีประชุมสภาแห่งนี้ พิจารณาต่อไปครับ 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 

(ประธานสภา) 
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อค่ะ   เชิญท่านวัชระค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ์ 
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมนายวัชระ  
ถาวรพราหมณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมือง 
ผมขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้ 

1.  นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
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นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

2.  นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอนาบอน ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ ์
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

3.  นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอทุ่งใหญ่  ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมคะ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใด

เห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมคะ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมคะ  ไม่มีนะคะ   
ไม่มีถือว่าสภาเห็นชอบตามที่น าเสนอชื่อนะคะ  ขอเชิญท่านมนูญ ค่ะ 

 

นายมนูญ  ศิริธรรม 
(รองปลัดรักษาราชการ
แทนปลัด อบจ.นศ.) 

ขอบคุณครับท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ญัตติ  
5.4  การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เห็นชอบร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  26  ตุลาคม  
2563  มีผลท าให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากต าแหน่ง  
ซึ่งท าให้ต้องพ้นจากต าแหน่งในคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชด้วย  ตามค าสั่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่  
2282/2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชฉบับลงวันที่  19  กันยายน  2561  ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาฯ เห็นชอบ นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หนังสือ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด่วนที่สุด ที่ นศ  0023.3/ว 530  เรื่อง  แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)  ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธ รรมราช 
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาฯ  เห็นชอบ  ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  1  คน  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4 ปี  
โยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

1)  ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3)  จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
เพ่ือส่งให้กองแผนและงบประมาณ  พิจารณาด าเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4)  ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนี้เพื่อพิจารณาต่อไปครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อค่ะ   เชิญท่านพิชิตชัยค่ะ 

นายพิชิตชัย  เดชเดโช 
(ส.อบจ.นศ.เขต  
อ.ร่อนพิบูลย์) 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่ กระผมนายพิชิตชัย เดชเดโช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ าเภอร่อนพิบูลย์  กระผมขอเสนอ นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เห็นชอบเป็น
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอผู้รับรองด้วยครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ 
ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมคะ  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมคะ    ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมคะ   
ไม่มีถือว่าสภาเห็นชอบตามที่น าเสนอชื่อนะคะ   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) ข้อ 13 ให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 30 วัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  
โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

บัดนี้  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือทราบ เอกสารก็อยู่ในมือของทุกท่านแล้วนะคะ 

ในระเบียบวาระอ่ืนๆ   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญนะคะ 
 ขอเชิญท่านสรพงษ์คะ 
นายสรพงษ์  คงส าราญ 
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ  กระผมนายสรพงษ์  
คงส าราญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขต 2 อ าเภอเมือง   
ขออนุญาตหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านรักษาการปลัดนะครับ  กระผมคิดว่าอยากจะให้
มีการแนะน าตัวท่านผู้อ านวยการกอง  ส านักต่างๆ  เชื่อว่าท่านสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งใหม่
ยังไม่รู้จัก  และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน  และถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านสมาชิก
สภาที่ได้รับความไว้วางใจมาได้แนะน าตัวเป็นรายบุคคล เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กรของเรานะครับ  ขอบคุณครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เชิญท่านสมาชิกก่อนนะคะ  เป็นแถวดีกว่านะคะ  จากแถวหน้านะคะ เรียง
ตามล าดับ  ขอเชิญคะ 
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 สวัสดีครับ  นายจรัญ  คงก้ิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขต  1  อ าเภอเมือง 

ผม นายสรพงษ์  คงส าราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  2  ต.คลัง  ต.โพธิ์เสด็จ  อ าเภอเมือง 

นายอ านาจ  ไกรนุกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขต  3  อ าเภอเมือง 

นายวัชระ  ถาวรพราหมณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอเมือง  ต าบลปากพูน 

นางสุภาพ  ขุนศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขต  5อ าเภอเมือง 

นายสมชาย  เกตุชาติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  7  อ าเภอเมือง  ต าบลท่างิ้ว  ก าแพงเซา  นาทราย  ไชยมนตรี  และมะม่วงสองต้น 

นางวันเพ็ญ  ร่วมสนิท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  3  อ าเภอท่าศาลา 

นายชนะ  วงศ์มุสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขต 2  อ าเภอสิชล 

นายชินวัฒน ์ เจริญศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อ าเภอปากพนัง  เขต  1 

นายพีรพงศ์  ปรีชานนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต 2  อ าเภอปากพนัง 

นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  3  อ าเภอปากพนัง 

นายปรีชา  พรหมเพศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต 1  อ าเภอทุ่งสง 

นายชัยณรงค์  รัตนพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต 2  อ าเภอทุ่งสง 

นายยุทธนา  รัตนพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  3  อ าเภอทุ่งสง 

นายสนอง  เพียรดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขต 4อ าเภอทุ่งสง 

นายก้องเกียรติ  เกตุสมบัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  1  อ าเภอฉวาง 

นายศรัณยู  สุวรรณมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  2  อ าเภอฉวาง 

ว่าที ่ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขต  1  อ าเภอสิชล 

นายดลกะหรีม  เพอสะและ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขต 1  อ าเภอหัวไทร 
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นายทรงวุฒิ  หมื่นราษฎร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  2  อ าเภอหัวไทร 

นายสิทธินนท์  ทิพย์อักษร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  1  อ าเภอชะอวด 

นายพงศกร  พรหมนุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  2  อ าเภอชะอวด 

นายสัญชัย แซ่ลิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขต  1  อ าเภอร่อนพิบูลย์ 

นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขต  2  อ าเภอร่อนพิบูลย์ 

นางสาวกัญญารัตน์  สวัสดิวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขต  2  อ าเภอทุ่งใหญ่ 

นายณัฎฐเดช  แก้วเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอนาบอน 

นายวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขตอ าเภอถ้ าพรรณรา 

นายวัชรินทร์  ม่วงหิมพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอนบพิต า 

นายวิรัช  กิจงาม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขตอ าเภอบางขัน 

นายประภัสสร  มณีโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอช้างกลาง 

นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเชียรใหญ่ 

ว่าที ่ร.ท.สนั่น  พิบูลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอจุฬาภรณ์ 

นายอุดมศักดิ์  นวลนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอพรหมคีรี 

นายวีระชัย  อินนิมิตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอพระพรหม 

นายพงศกร  ชูพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขตอ าเภอขนอม 

นายธีรพงษ์  เพ่ิม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขต  1 อ าเภอทุ่งใหญ่ 

นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ท่านสมาชิกครบถ้วนทุกคนแล้วนะคะ 
ส าหรับประธานสภาอวยพรศรี  เชาวลิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  เขต  2  อ าเภอท่าศาลา 
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ได้แนะน าตัวให้สมาชิกสภาได้รู้จักว่าคนไหน

ต าแหน่งไหน นะคะ  ขอเชิญแต่ละฝุายได้แนะน าตัวนะคะ  ขอเชิญคะ 
 นายมนูญ   ศิริธรรม   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายองอาจ  จตุกาญจน์  ผู้อ านวยการ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นางจิตภินันท์  ทองเสน  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายวีระศักดิ ์ มีบุญมาก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายเสกสรรค์  ภักดีวานิช  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายสุธรรม  อินทร์ทองค า   ผู้อ านวยการกองท่องเที่ยวและกีฬา 
นางจุตติ   เพชรกลาง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
น.ส.อภิรดี  สุวรรณฤกษ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
นางสุจิน   กาพย์เกิด  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
นายสังคม   หอมเกต ุ  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
นางประไพศร ี  เอียดเกลี้ยง  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายวิเชียร  ช่วยพิทักษ์   รักษาการ ผอ.ร.ร.สาธิต อบจ.2 (บ้านไม้เรียบ) 
นางสาวเสาวลักษณื ผิวสุข   รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านน้ าโฉ 
นางภาวินี  สมหมาย     ผอ.ร.ร.ไม้เรียงประชาสรรค์ 
นางสุมลฑา  เพชรใส     ผอ.ร.ร.สาธิต อบจ.1 
นางกาญจนา  ทองเขียว   รก.ผอ.วัดส านักขัน 
น.ส.เสาวลักษณ์   กุณฑล  หัวหน้าฝุายงบประมาณ 
น.ส.นฤมล  กาญจนภักดิ ์ หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน 
นายชรินทร์   สันติกูล  หัวหน้าฝุายส ารวจและออกแบบ 
นายธัญญลักษณ์   เหมทานนท์    หัวหน้าฝุายการท่องเที่ยว 
นางมัลลิกา   ศรีวิริยะ  หัวหน้าฝุายเครื่องจักรกล   
น.ส.อารอบ  เพชรศรีเงิน  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
นางนภาพร   พิทักษ์พิเศษ  หัวหน้าฝุายการกีฬา 
นางปาญชญา   ชนะศักดิ ์ หัวหน้าฝุายตรวจสอบฎีกาฯ 
นางศุภวราภรณ์  หนูเอียด  หัวหน้าฝุายการบัญชี 
นางสาวอมรรัตน์   คงบุญแก้ว  หัวหน้าฝุายเร่งรัดฯ 
นางสมจิตร   วงศ์วัฒนะ  หัวหน้าฝุายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
น.ส.ณัจฉรา   ทองจันทร์  หัวหน้าฝุายกิจการพิเศษ 
นางอุทุมพร   บุญชุม  หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด 
นายสุมล   ภาติกะโชดก   หัวหน้าฝุายฝุายอาคารสถานที่   
นายเสริมชัย   ทองคง  หัวหน้าฝุายฝุายก่อสร้างฯ   
นายทนง   ชูสิงห์  หัวหน้าฝุายฝุายทางหลวงท้องถิ่น   
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น.ส.อุชุมา ใจห้าว  หัวหน้าฝุายนิติการและการพาณิชย์ 
น.ส.อรลักษณ์ หนูทอง  หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
น.ส.ทิพวรรณ  คงศาลา  หัวหน้าฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
นางสุรัตนา   เกื้อวงษ ์ หัวหน้าฝุายตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุ 
นางทิพวรรณ  ขนาบแก้ว  หัวหน้าฝุายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน 
นายผนึก   ริวรรณ  หัวหน้าฝุายสาธารณสุข      
นายอนันต์  ส่งทวน  รักษาการหัวหน้าฝุายสาธารณูปโภคและบรรเทาสาธารณภัย 
นายจตุรงค ์ กุลพร้อม  หัวหน้าฝุายการประชาสัมพันธ์ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

เรียบร้อยทุกฝุายนะคะ  ทางฝุายสภาก็ได้แนะน าตัวให้ทุกคนได้รู้จักแล้วนะคะ  
พ่ีน้องข้าราชการก็ได้แนะน าตัวครบถ้วนแล้วนะคะ ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าท่านสมาชิกทุกท่าน
มาท าหน้าที่แทนพ่ีน้องประชาชนร่วมกับพ่ีน้องข้าราชการ  เห็นวันนี้แล้วขอชื่นชมนะคะ  
เพ่ือนสมาชิกมากัน  40  ท่าน  ท่านคือผู้ทรงเกียรติมาท าหน้าที่แทนพ่ีน้องประชาชน  
ส าหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ 

นายวัชรพล  เพิ่ม 
(ส.อบจ.นศ. 

เขต อ.ถ้ าพรรณรา) 

ท่านประธานสภาที่เคารพ  ขออนุญาตนิดเดียวครับ  ผมยังไม่รู้จักท่านรองนายกเลย 
ด้วยความเคารพครับ  ขอบคุณครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ที่ยังไม่ให้แนะน าตัวเพราะว่าท่านนายกยังไม่ได้เซ็นแต่งตั้งอย่างเป็นทางการคะ   
ขอเชิญท่านวัชระคะ 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ์ 
(ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง) 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมนายวัชระ  
ถาวรพราหมณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอ าเภอเมือง 
วันนี้ก็ยังไม่ได้แนะน าตัวท่านนายก  แล้วก็ว่าที่คณะผู้บริหาร เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบ 
ขอบคุณครับ    

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แนะน าตัวคณะ
ผู้บริหาร  ขอเชิญคะ 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ. นศ.) 

ขอบคุณท่านประธานสภานะคะ  ดิฉัน  กนกพร  เดชเดโช  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะแนะน าว่าที่รองนายกนะคะ 

คนที่  1  นายจอมไกร  สวัสดิวงศ์   
คนที่  2  นายยุทธการ  รัตนมาศ 
คนที่  3  นายอยุทธ  เชาวลิตร 
เลขานุการนายก  คนที่  1  นายสุชาติ  เจริญพงศ์ 
                      คนที่  2  นายศิลปะชัย  สุนทรมัฎฐ์ 
ที่ปรึกษานายก    นายพีรพันธ์  สุวรรณโอภาส  
 แล้วก็อีกคนที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะ  นายสุรเชษฐ์  มาศดิตถ ์
ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน  วันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราได้มาเจอกัน  แล้วก็

นายกได้แถลงนโยบายต่อสภาเป็นที่เรียบร้อย  เมื่อวานเป็นนายกก่อนที่จะแถลงนโยบาย
ต่อสภา เป็นนายก  99.9%  นะคะ  แต่กราบเรียนว่าวันนี้  กนกพร  เดชเดโช  เป็นนายก
อย่างสมบูรณ์  พร้อมที่จะลงนามทุกอย่างที่ไม่ผิดข้อระเบียบ  วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณ 
โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านท้องถิ่นจังหวัด  ท่านหัวหน้าส่วน
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ราชการทุกส่วน  หัวหน้าฝุายทุกฝุาย ที่ให้เกียรติกับสภาแห่งนี้  ที่ให้เกียรติกับนายกผู้หญิง
คนนี้ที่ชื่อ  กนกพร  เดชเดโช  นายกของเรา  เข้าถึง พ่ึงได้  ตลอด  24  ชั่วโมง  คติของ
นายกกนกพร  เดชเดโช  ไม่ท าทันที  แต่ท าทุกเวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 1,560,000 กว่าคน  184  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  54  เทศบาล  
130 อบต.  ประชากรหมู่บ้าน 1,500 กว่าหมู่บ้าน  กนกพร  เดชเดโช  อยู่ในใจ และ
พร้อมที่จับเคลื่อนไปด้วยกันทุกฝุาย  ทุกแขนง  ขอให้ทุกท่านสบายใจ  เชื่อมั่น และก็ตั้งใจ
ว่า กนกพร  เดชเดโช  นายกผู้หญิงคนแรก น านาวาล านี้เข้าฝั่งอย่างสง่า และมีศักดิ์ศรี   
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่าง  100%  ขอบคุณและสวัสดีคะ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
(ประธานสภา) 

ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ท่านรองปลัด  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ตลอดจนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่
มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะ  เรียบร้อยเป็นอย่างดี  รอยยิ้มประทับใจจากทุกฝุายนะคะ  
ส าหรับวันนี้ขอปิดประชุมคะ 

 
ปิดประชุมเวลา  15.45  น. 
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 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


