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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564   
เม่ือวันท่ี   24  พฤษภาคม  2564   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ช้ัน ๕ 
…………………………………………………………………. 

ผูมาประชุม 1. นางอวยพรศรี  เชาวลิต ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. นายวัชระ  ถาวรพราหมณ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. นายปรีชา  พรหมเพศ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4. นายเสนห  แกวจันทร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5. นายจรัญ  คงก้ิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 6. นายอํานาจ  ไกรนุกูล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 7. นางสุภาพ  ขุนศรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 8. นายสมชาย  เกตุชาติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 9. นายสรพงษ  คงสําราญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 10. นายชัยณรงค  รัตนพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทุงสง 
 11. นายยุทธนา  รัตนพันธ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทุงสง 
 12. นายสนอง  เพียรดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทุงสง 
 13. นางวันเพ็ญ  รวมสนิท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทาศาลา 
 14. นายสุชาติ  พิมเสน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอทาศาลา 
 15. นายชินวัฒน  เจริญศรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 16. นายพีรพงศ  ปรีชานนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 17. นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 18. นายกองเกียรติ  เกตุสมบัติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอฉวาง 
 19. นายศรัณยู  สุวรรณมณี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอฉวาง 
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 20. นายสิทธนินท  ทิพยอักษร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอชะอวด 

 21. นายพงศกร  พรหมนุย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอชะอวด 

 22. นายธีรพงษ  เพ่ิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุงใหญ 

 23. น.ส.กัญญารัตน  สวัสดิวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุงใหญ 

 24. นายสัญชัย แซลิ่ม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอรอนพิบูลย 

 25. นายพิชิตชัย  เดชเดโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอรอนพิบูลย 

 26. วาท่ี ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอสิชล 

 27. นายชนะ  วงศมุสิก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอสิชล 

 28. นายดลกะหรีม  เพอสะและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอหัวไทร 

 29. นายทรงวุฒิ  หม่ืนราษฎร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอหัวไทร 

 30. นายอุดมศักดิ์  นวลนุช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพรหมคีรี 

 31. นายพิทยา  ชุมภูทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอลานสกา 

 32. น.ส.สุทธิน ี บุญประดิษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพิปูน 

 33. นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเชียรใหญ 

 34. นายพงศกร  ชูพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอขนอม 

 35. นายวิรัช  กิจงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอบางขัน 

 36. นายวัชรพล  เพ่ิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอถํ้าพรรณรา 

 37. วาท่ี ร.ท.สนั่น  พิบูลย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอจุฬาภรณ 

 38. นายวีระชัย  อินนิมิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพระพรหม 
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 39. นายวัชรินทร  มวงหิมพาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนบพิตํา 

 40. นายประภัสสร  มณีโชต ิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอชางกลาง 

 41. นายณัฎฐเดช  แกวเรือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนาบอน 

   

ผูลาประชุม 1. นายวิฑูรย  ตรีตรง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 

ผูเขารวมประชุม 1. นางกนกพร  เดชเดโช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. นายจอมไกร  สวัสดิวงศ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช คนท่ี 1 

 3. วาท่ี ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช คนท่ี 2 

 4. นายอยุทธ  เชาวลิต รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช คนท่ี 3 

 5. วาท่ี ร.ต.พีรพันธุ สุวรรณโอภาส ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 6. นายศิลปชัย  สุนทรมัฎฐ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 7. นายสุชาติ  เจริญพงศ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 8. นายมนูญ  ศิริธรรม รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 9. นางจิตภินันท  ทองเสน หัวหนาสํานักปลัดฯ 

 10. นายองอาจ  จตุกาญจน ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 

 11. นางจุตติ   เพชรกลาง ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

 12. น.ส.อภิรดี สุวรรณฤกษ ผูอํานวยการกองคลัง 

 13. นางสุจิน  กาพยเกิด ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 

 14. นายเสกสรรค  ภักดีวานิช ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 15. นายสุธรรม  อินทรทองคํา ผูอํานวยการกองการทองเท่ียวและกีฬา 

 16. นายสังคม  หอมเกตุ ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี   

 17. นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก ผูอํานวยการกองชาง 

 18. นายสําเริง  จันชุม รักษาการผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

 ๑9. นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 20. นายจาตุรงค  กุลพรอม หัวหนาฝายการประชาสัมพันธ 

 21. นายวันชัย  จันทรภักด ี รักษาการหัวหนาฝายการประชุม 

 22. นางวรรณดี  มัยยะ รักษาการหัวหนาฝายกิจการสภา 

 23. น.ส.ณัฐญาดา  อนุพงศ รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวม 

 24. น.ส.อมรรัตน รอดทองสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 25. วาท่ี ร.ต.หญิงวัฒนา แกวขวัญ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 26. นางสลิลทิพ  โยงราช เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 27. น.ส.นิชลักษณ รักษาแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 28. นางปญจมาพร  รัตนมณี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ประชาชน/
ส่ือมวลชน/ 
ผูสนใจ 
 

- 

เริ่มประชุมเวลา  10.15 น. 

นายเสนห  แกวจันทร 
เลขานุการสภา 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  นั่งอยูในหอง
ประชุมจํานวน 35 ทาน  จากจํานวนท้ังหมด 42 ทาน ถือวาครบองคประชุม แลวครับ  

ขอกราบเรียนเชิญ  ทานอวยพรศรี  เชาวลิต  ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเรียนเชิญทานสมาชิก 
สภายืนตรงเคารพธงชาติ  ไหวพระ สวดมนต และรองเพลงสรรเสริญพระบารมีพรอมกัน  
ขอกราบเรียนเชิญครับ 

กระผมขออนุญาตท่ีประชุม  อานประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 

ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดยื่นญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และขออนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย เพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแลวเห็นวากรณี
ดังกลาวเปนการจําเปนอันรีบดวนและเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 ประกอบดวยขอ 22  
และขอ  36  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  2564  มีกําหนด  7  
วัน  นับตั้งแตวันท่ี   19  พฤษภาคม  2564  เปนตนไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564                                                      
 (นางอวยพรศรี  เชาวลิต) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธีรรมราช 
ลําดับตอไป ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชผูทรงเกียรติ 
หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ   
สมัยท่ี 1  ประจําป  2564  วันท่ี  24  พฤษภาคม 2564  กอนท่ีจะเขาระเบียบวาระ
การประชุม ทางกองแผนและงบประมาณ  ไดมีการแกไขเอกสาร เพ่ิมเติม  ขอใหทาน
สมาชิกดูรายละเอียดในแฟมของทานดวยนะคะ  ใหทานสมาชิกแกไขดังตอไปนี้นะคะ 

1. ญัตติท่ี 5.1  รายการท่ี 4 หนา 14  
ขอความ  “ชุดกลองถายภาพความรอนสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิฯ”  
แกไขเปน “กลองถายภาพความรอนสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิฯ”  

2. รายการท่ี 3.1 หนาท่ี 18   
ขอความ  “ไหลทางหินคลุกขางละ 0.05 เมตร” 
แกไขเปน  “ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร” 

3. ญัตติท่ี  5.2  หนาท่ี 4  ลําดับท่ี  4  ขอแกไขจาก 
เดิม   อําเภอเมือง 
แกไขเปน  ทาศาลา 

4. หนาท่ี 11  ลําดับท่ี  29  ขอแกไขจาก 
เดิม   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 336 ขอ 80 
แกไขเปน  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 
2564  หนา 7 ขอ 1 

5. หนาท่ี 16  ลําดับท่ี  52  ขอแกไขจาก 
เดิม   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 467 ขอ 5 
แกไขเปน  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564  หนา 35 ขอ 21 

6. หนาท่ี 17  ลําดับท่ี  54  ขอแกไขจาก 
เดิม  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ. 2564 หนา 465 ขอ 29 
แกไขเปน  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564  หนา 35 ขอ 20 

7. หนาท่ี 20  ลําดับท่ี  69  ขอแกไขจาก 
เดิม   หนา 35 
แกไขเปน  หนา 36 

8. หนาท่ี 20  ลําดับท่ี  65  ขอแกไขจาก 
เดิม   อําเภอเมือง 
แกไขเปน  อําเภอรอนพิบูลย 

9. หนา 20 ลําดับท่ี 66 
ขอความเดิม  รถขุดตีนตะขาบ 1 คัน  
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.
2563 หนา 76 ขอ 4] 
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แกไขเปน  เพ่ือจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน เปนรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนไดรอบตัว ขนาดกําลังเครื่องยนต         
ไมนอยกวา 120 แรงมา สําหรับใชในภารกิจของกองชางองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญช ี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  
เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 รายการท่ี 1.4.1  [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.2563 หนา 76 ขอ 4] 

10.  หนา 20 ลําดับท่ี 67 
ขอความเดิม  รถขุดตีนตะขาบ 1 คัน  
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.
2563 หนา 76 ขอ 3] 
แกไขเปน  เพ่ือจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน เปนรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนไดรอบตัว ขนาดกําลังเครื่องยนตไมนอย
กวา 150 แรงมา มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไมนอยกวา 15.00 
เมตร เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑนี้
ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  และเพ่ือใหไดครุภัณฑท่ีมี
สมรรถนะท่ีสูงในการดําเนินการตามภารกิจของ 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.2563 หนา 76 ขอ 3] 

11.  หนา 20 ลําดับท่ี 68 
ขอความเดิม  จัดหาชุดเจาะบอบาดาล 1 ชุด  
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) 
พ.ศ. 2564 หนา 25 ขอ 1] 
แกไขเปน  เพ่ือจัดซ้ือชุดเจาะบอบาดาล 1 ชุด ประกอบดวย  
- รถขุดเจาะบอบาดาล เปนรถบรรทุกแบบ 10 ลอ ขับเคลื่อน 2 เพลา 
เครื่องยนตดีเซล  ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 260 แรงมา พรอมเครื่อง
เจาะบอบาดาลแบบหมุนตรง (Direct Rotary) ชนิด Hydraulic Top Head 
Drive สามารถเจาะลึกไมนอยกวา 300 เมตร จาํนวน 1 ชุด 
- รถบรรทุกพรอมเครื่องอัดอากาศ เปนรถบรรทุกแบบ 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา  พรอมเครื่องอัดอากาศขนาดเครื่องยนต
ไมนอยกวา 350 แรงมา สามารถอัดความดันสูงสุดไมนอยกวา 350 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว จํานวน 1 ชุด   
- รถบรรทุกเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ เครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 4 ลอ
ขนาดไมนอยกวา 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี แบบมี
ชองวางดานหลังคนขับ พรอมเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ สามารถหยั่งความ
ลึกไมต่ํากวา 300 เมตร จํานวน 1 ชุด  
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- รถบรรทุกเครน เปนรถบรรทุกแบบ 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาด
เครื่องยนตไมนอยกวา 175 แรงมา พรอมเครนแบบแขนตรง ขนาดเครนไม
นอยกวา 3 ตัน จํานวน 1 ชุด 
ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2563 สําหรับดําเนินการตามภารกิจของกอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) 
พ.ศ. 2564 หนา 25 ขอ 1] 

12.  หนา 20 ลําดับท่ี 69 
ขอความเดิม รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 10 ลอ 1 คัน  
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) 
พ.ศ. 2564 หนา 36 ขอ 1] 
แกไขเปน  เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล  
6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไมนอยกวา 240 แรงมา ความจุถังน้ําไดไมนอยกวา 
12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑนี้ไม
มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 สําหรับดําเนินการตามภารกิจของ
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 36 ขอ 1] 

 

ตอไปดิฉันขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม เลยนะคะ   
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
1.1 เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564  
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเสนอญัตติและเรื่อง

อ่ืนๆ เพ่ือใหสภาพิจารณา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนความจําเปนอันรีบดวนและเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีจะตองรีบดําเนินการ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน และแกไข
ปญหาท่ีมีดวยความรวดเร็ว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 
ประกอบดวยขอ 22  และขอ  36  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554   

จึงประกาศ เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 มีกําหนด 7 วัน นับตั้งแตวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564  

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
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1.2 เรื่อง มาตรการเพ่ือปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 นํามา
ซ่ึงการใชปฏิบัติในการประชุมสภาครั้งนี้  (เวนระยะหางในการนั่งประชุม และตองสวม
หนากากอนามัยทุกคน) 

ตามท่ีนายกรัฐมนตรี ออกขอกําหนด 16 ขอตามมาตรา 9 การบริหารราชการ
สถานการณฉุกเฉิน ฉบับท่ี 1 เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

ขอ 11 มาตรการปองกันโรค ใหมีมาตรการปองกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนด
เพ่ือใชปฏิบัติเปนการท่ัวไป หรือใชในกรณีผอนผันหรือยกเวนการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ 
ดังนี ้

(3) ใหบุคคลตาม (2) ลางมือดวยสบู แอลกอฮอล เจลหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค 
(4) ใหบุคคลตาม (2) เวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอยหนึ่งเมตรเพ่ือปองกัน

การติดตอสัมผัส หรือแพรเชื้อโรคทางฝอยละอองน้ําลาย 
(5) ใหควบคุมจํานวนผูรวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให

สั้นลงเทาท่ีจําเปนโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน 
ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

1.3 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 (กองแผนและงบประมาณ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22 และ 22/1 
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

จึงขอแจงประกาศฯ เพ่ือใหสภา ทราบตอไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีอยูในแฟม
ประชุม ท่ีไดนําสงใหทานสมาชิกสภาฯ ไปดวยแลว 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 

2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 “ขอ 33 รายงานการประชุมสภาทองถ่ิน
ทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงาน
การประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึน อยางนอยสองฉบับ 
เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือให
สภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุม ใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภา
ทองถ่ิน” 

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  
27  เมษายน  2564 ตามแฟมเอกสารท่ีทานสมาชิกมีอยูในมือแลวนะคะ 
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สมาชิกทานใดมีความประสงคจะแกไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี  2  ประจําป 2564  เม่ือวันศุกรท่ี  9  เมษายน  2564  ขอเชิญเพ่ือน
สมาชิกท่ีมีความประสงคจะแกไขถอยคํา ขอเชิญนะคะ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดมีความ
ประสงคจะแกไขถอยคํา ขอเชิญคะ  ไมมีนะคะ   

ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี  2  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  
9  เมษายน  2564   

สมาชิกทานใดรับรอง        โปรดยกมือ 
 สมาชิกทานใดไมรับรอง     โปรดยกมือ 
 สมาชิกทานใดงดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ  รับรอง         41       เสียง 
     ไมรับรอง        -        เสียง 

    งดออกเสียง     -        เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  กระทูถาม 
ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
  - การประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564  ขอเชิญคณะกรรมการ
ชุดดังกลาว  รายงานตอสภาฯ เปนลําดับตอไป ขอเชิญทานกัญญารัตน คะ 
 

น.ส.กัญญารัตน สวัสดิวงศ 
ส.อบจ.นศ.เขต อ.ทุงใหญ 

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ  
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานรองนายก  ท่ีปรึกษานายก  
ผูอํานวยการกองทุกกอง  เพ่ือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ี
เคารพ  ดิฉัน  นางสาวกัญญารัตน  สวัสดิวงศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตอําเภอทุงใหญ  ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษา  ขอรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการการศึกษา  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2564  ซ่ึงดําเนินการประชุมเม่ือ
วันท่ี  20  เมษายน  2564  สรุปแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการการศึกษา  
ผูอํานวยการกองการศึกษารายงานขอมูลเบื้องตนท้ังจํานวนครู  นักเรียน  และบุคลากรของ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังหมด 5 โรงเรียน  คือ   

1.  โรงเรียนทาเรือมิตรภาพท่ี 30  (อําเภอเมือง) 
2.  โรงเรียนวัดสํานักขัน (อําเภอจุฬาภรณ) 
3.  โรงเรียนบานสํานักไมเรียบ  (อ.จุฬาภรณ) 
4.  โรงเรียนบานน้ําโฉ  (อ.ขนอม) 
5.  โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค  (อ.ฉวาง) 
วัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  

หมายถึงองคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนโรงเรียน
ขยายโอกาส  ถาหนวยงานทองถ่ินใด หรือโรงเรียนใดจะทําเพ่ือความเปนเลิศ ตองขอ
อนุญาตเปนพิเศษ  ตองมีกฎหมายรับรองวาเราจะทําเพ่ือความเปนเลิศ ซ่ึงจะตางกับ
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โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเขาคิดเอง ทําเองได    
คณะกรรมการการศึกษาขอรายงานเพียงเทานี้คะ 

  

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ขอบคุณทานกัญญารัตน คะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย (กองแผนและงบประมาณ)   
ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เสนอญัตติ ขอเชิญคะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
 นายก อบจ.นศ.  

เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน กนกพร  เดชเดโช  
นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564   ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563   และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

1.  การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจาย
รายการใหม  จํานวน  4  รายการ ดังนี้ 

1.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  
จํานวน  3  รายการ 

1.2  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน  3  รายการ 

2.  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  จํานวน  2  รายการ 

2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  งบลงทุน  หมวดคาดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  1  รายการ 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน  1  รายการ 

3.  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จํานวน  1  รายการ 

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
งบลงทุน  หมวดคาดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  1  รายการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายญัตติ 
การโอนเงินงบประมาณดังกลาว  เปนการโอนตั้งจายรายการใหม  เพ่ือใหมี

ครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติงาน  และการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ เปน
การแกไขเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  จึงขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุนท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน และขอ 30  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกัน
เงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจให
กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจยเงิน 

ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประกอบดวย 
ขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 4 รายการ แกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 2 
โครงการ และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 1 รายการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ขอ 29 “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” และ ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไวแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน 

ขอเชิญทานสมาชิกท่ีจะอภิปราย  ขอเชิญคะ    
ขอเชิญทานสรพงษคะ 
 

นายสรพงษ  คงสําราญ 
ส.อบจ.นศ. อ.เมือง 

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานนายก
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  ผูอํานวยการกอง  ทานสมาชิก
สภาผูทรงเกียรติครับ กระผม  สรพงษ  คงสําราญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขต  2  ตําบลคลัง  ตําบลโพธิ์เสด็จเฉพาะในเขตเทศบาลนคร  อําเภอ
เมือง  ตามญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จํานวน 3 รายการ ท่ีทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดนําเสนอตอสภา
แหงนี้  กระผมไดเห็นขอท่ี 2.1  หนา 16  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน  1  รายการ   
ถาเพ่ือนสมาชิกและทานประธานไดอานขอความจะเห็นวา  ในชองขอความเดิมตั้งไว  
23,000,000.- บาท  ขอแกไขเปน  13,000,000.- บาท  แตกตางจากของเกานะครับ 
ประมาณ 10,000,000.- บาท จากขอความนี้ จากท่ีไดศึกษาก็จะเปนคากอสรางสนาม
ฝกซอมฟุตบอลสนามเทียม  พรอมกับระบบไฟฟาสองสนาม  10,000,000.- บาท ท่ีตัดไป
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จากตรงนี้กระผมเชื่อวาทานนายกและเจาของญัตติ สามารถท่ีจะลดงบประมาณรายจาย
ในชวงวิกฤตโควิดอยางนี้ถึง 10,000,000.- บาท  กระผมขอชมเชยนะครับ  แลวถาไป

ศึกษาดูขอความจะเปนวาเนื้องานหลักงบประมาณจริงๆ กระผมคิดวานาจะเปนสนามหญา

เทียม กับสนามหญาจริง  ถาไป search ใน website ขออนุญาตทานประธานนําขอความ 

เชื่อวาเพ่ือนสมาชิกยังไมทราบวาหญาเทียมกับหญาจริงแตกตางกันอยางไร  ความแตกตาง

ในการเลนฟุตบอลระหวางหญาจริงและหญาเทียม  สําหรับหญาเทียมแลว การเลนฟุตบอล

บนหญาเทียมของหลายคนแรกๆ ก็ตองปรับใหมหมดเลย ไมวาจะเปนการวิ่ง การเตะบอล 

ลักษณะการเคลื่อนท่ีของลูกฟุตบอลจะตางกัน ลูกบอลจะกระเดงเปนอีกอยาง พ้ืนสนาม

หญาเทียมจะมีความหนืดนอยกวา การจายบอลตองแมนยํา ความเร็วสูงข้ึน และทักษะการ

ครองบอลตองสูงมากกวา เกมสจะเปลี่ยนทิศทางเร็วมาก การสปดออกตัว การหยุดบอล 

และการสปริงตัวจะแตกตางออกไป นอกจากนั้นนักเตะท่ีเลนบนพ่ืนสนามหญาเทียมจะตอง

ใชรองเทาฟุตบอลท่ีเปน ปุมสั้น และจํานวนปุมท่ีมากข้ึนกวาเดิม  

กระผมขอสนับสนุนญัตตินี้ครับ  ขอบคุณครับ    
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณทานสรพงษคะ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกบางคะ  เชิญทานพิทยา   

นายพิทยา  ชมพูทอง 
ส.อบจ.นศ. อ.ลานสกา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม นายพิทยา  ชมพูทอง  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอลานสกา  กระผมขออภิปรายใน
รายการท่ี 1  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  โอนตั้งจาย
รายการใหม  ตามท่ีทานนายกไดเสนอญัตติ  ขอโอนลดจากงบประมาณรายจาย  แผนงาน
การศึกษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับชั้น  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภท 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการ
พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนครศรี
ธรรมราช  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาสําหรับโครงการทักษะภาษาตางประเทศของโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดคนครศรีธรรมราช  เชน คาจางเหมาครูผูสอน  ผูแปล  คาจัดซ้ือสื่อ
ออนไลน  ซ่ึงตั้งไว  5,000,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ซ่ึงการท่ีทางฝายบริหารไดปรับโอน เพราะฉะนั้นผล
อยากจะกราบเรียนทานประธานวา  เงินงบประมาณท่ีตั้งไว 5,000,000.- บาท ท่ีจะปรับ
โอน  3,805,000.- บาท  ผมเองอยากจะทราบวางบประมาณตัวนี้ท่ีกองการศึกษาจะจาง
ครูผูสอนภาษา  ทําไมงบประมาณใชไมหมด  นั่นเปนประเด็นท่ี 1  และก็อยากจะทราบวา 
เหตุและผลนั้นทําไม  ท่ีกองการศึกษาไมไดจัดงบประมาณท่ีตั้งไว จํานวน  5,000,000.- 
บาท  เพราะฉะนั้นก็อยากทราบขอมูลจากกองการศึกษา  อยากใหชี้แจงกับเพ่ือนสมาชิก 
ผูทรงเกียรติไดรับทราบวาเงินจํานวนท่ีเหลือท่ีไมสามารถจัดจางครูสอนภาษาตางประเทศ 
สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะเปนสิ่งท่ีสําคัญ
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ท่ีกองการศึกษานั้นควรจะสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนท้ัง 5 โรง  ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใหบุตรหลานในเขตบริการของทานในแตละโรงเรียนไดมี
ครูผูสอนจากตางภาษา  เพ่ือใหทัดเทียมกับเทศบาล ทองถ่ินอ่ืนๆ  ยกตัวอยางเชน เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  เขาก็ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการจางครู หาครูท่ีมีความรูมา
สอนภาษาตางประเทศ ใหกับนักเรียนในโรงเรียนของเขา  ผมอยากจะทราบขอมูล
ขอเท็จจริง กับความเปนมาจากกองการศึกษาครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณทานพิทยาคะ  ขอเชิญทานนายกชี้แจงคะ 

นางกนกพร  เดชเดโช 
นายก อบจ.นศ. 

เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ  สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน  กนกพร  เดช
เดโช  นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอบคุณทาน สจ.พิทา  ชมพูทอง 
ท่ีไดเปนหวงเปนใยดานการศึกษานะคะ  ดิฉันในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
ขอมอบหมายใหทานมนูญ  ศิริธรรม  รองปลัด รักษาการแทนปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด  เปนผูชี้แจงคะ     

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอเชิญทานมนูญ  ศิริธรรมคะ 

นายมนูญ  ศิริธรรม 
รองปลัดฯ รักษาการ  
ปลัด อบจ.นศ. 

เรียนทานประธานสภา   ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผม  นายมนูญ  ศิริธรรม  รองปลัด  รักษาการแทนปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดรับมอบหมายจากทานนายกใหเปนผูตอบขอ
ซักถามนะครับ   ถามวาทําไมงบประมาณ 5,000,000.- บาท  ทําไมมันเหลือเยอะ 
เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ท่ีกําลังระบาด  ไมสามารถท่ีจะหาครูได ตอนท่ีเริ่มเปดเทอม 
ถาทานจําได  ในปงบประมาณ 2564  เราเปดเทอมตั้งแตเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา  เรา
ไมสามารถท่ีจะหาครูชาวตางชาติได  เพราะตอนท่ีเกิดการระบาดรอบแรก ทุกคนก็เดินทาง
กลับประเทศ  ครูจีนก็ถูกเรียกกลับประเทศหมด  ทีนี้งบประมาณท่ีตั้งไวมีท้ังครูจีน  ท้ังครู
ภาษาอังกฤษ  ตั้งแตพฤศจิกายน – มกราคม  เราก็ยังหาครูไมได  เพราะติดกับหาม
ชาวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทย  เราเลยหาครูไมได  โครงการนี้ผมไดนําไปเขาสู
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช  วาในสถานการณของครูท่ีโรงเรียน
จําเปนตองสอน   มีครูบางสวนท่ีเขามีสามีภรรยาเปนคนไทยอยูในประเทศ เราก็พยายาม
ติดตอ  แตจนถึงตอนนี้ครูจีน เราก็ยังหาไมได  สวนครูภาษาอังกฤษก็ไดโรงเรียนละ 1-2 คน  
หาชาวตางประเทศไมไดตอนนี้  จนสุดทายตามมติ ศบค. ถาทานเห็น  ตอนนี้กําลังจะผอน
ผันใหสําหรับชาวตางชาติท่ีมีอาชีพเปนครู แลวก็ผานการกักตัว สามารถเขาประเทศไดแลว  
สวนอาชีพอ่ืนๆ ยัง  เพราะฉะนั้นเราไดครู ถาผมจําไมผิด กอนท่ีจะปดเทอม 2  รับได
ประมาณ 4 คน  ไดท่ีบานไมเรียบ  สาธิต 2 สํานักขัน 1 คน  ทําใหงบประมาณเหลือเยอะ  
เพราะครูหายากมาก  จริงๆ แลวตามท่ีขออนุมัติงบประมาณไว  เต็มระบบท้ัง 4 เดือน  แต
ตอนนี้ยังหาไมได  ก็เปนขอมูลท่ีจะชี้แจงแคนี้ครับ  ขอบคุณครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ขอบคุณทานมนูญคะ  ตอไปดิฉันจะขอมตินะคะ 
ญัตติ  ขออนุ มัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
1. การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564  ไปตั้งจายรายการใหม  

ดังนี้   
1.1 ขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 7 รายการ เปนเงิน

งบประมาณรวม 7,955,000.- บาท ในรายการดังตอไปนี้      
 1.1.1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบดําเนินงาน 

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ หนา 155 โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้ังไว 
5,000,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 3,805,000.- บาท  ขอโอนลดเปน
เงินงบประมาณ 1,600,000.- บาท 

1.1.2 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
หนา 155 โครงการจัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตั้งไว 1,500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 1,500,000.- 
บาท  ขอโอนลดเปนเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท  

1.1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 180 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
จุดเสี่ยงยานธุรกิจชุมชน เสนทางคมนาคมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กองชาง ต้ังไว 1,000,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 1,000,000.- บาท   
ขอโอนลดเปนเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท  

1.1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนา 217 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี  
รับเสด็จ วันสําคัญของทางราชการ กิจกรรมตามนโยบายหนังสือสั่งการของรัฐบาล สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว 4,500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
3,895,400.- บาท   ขอโอนลดเปนเงินงบประมาณ  500,000.- บาท   

1.1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเท่ียว งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนา 226 โครงการจัดงานเทศกาล 
ปดกรีดอําเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช กองการทองเท่ียวและกีฬา ตั้ งไว 
500,000.-บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 500,000.- บาท  ขอโอนลดเปนเงิน
งบประมาณ 500,000.- บาท 

1.1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเท่ียว งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนา 232 โครงการสงเสริมการ
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ทองเท่ียวอําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  กองการทองเท่ียวและกีฬา ต้ังไว 
1,000,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 700,000.- บาท  ขอโอนลดเปนเงิน
งบประมาณ 645,000.- บาท    

1.1.7 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน หมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 299 โครงการขุดลอก 
หนองนางไหล หมู ท่ี  9  ตําบลดุสิต อําเภอถํ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งไว 2,710,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
กอนโอน 2,710,000.- บาท ขอโอนลดเปนเงินงบประมาณ 2,710,000.- บาท 

1.2 ตั้งจายรายการใหม คาจัดซ้ือ“รถยนตตรวจการณ”  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถยนตตรวจการณ  สํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตตรวจการณ จํานวน  5  คัน ปรมิาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  เครื่องยนตดีเซล  
เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู (เขา-ออก) แบบขับเคลื่อน  4 ลอ มีประตูดานหลัง  เพ่ือใชสําหรับ
ภารกิจใหบริการสาธารณะแกประชาชนในสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดนครศรีธรรมราชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  ท้ังในภาวะภาวะปกติและภาวะเรงดวนฉุกเฉินเม่ือเกิดสาธารณภัยหรือภัย
พิบัติตางๆ รวมท้ังสนับสนุนภารกิจในการรับรองบุคคลสําคัญตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสวนราชการอ่ืนๆ รองขอ ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากตองการรถยนตท่ีมีสมรรถนะ
และระบบความปลอดภัยสูง  ตั้งไว 7,955,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได 

 

- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง       โปรดยกมือ 

มติสภาฯ          อนุมัติ             39           เสียง 
                       ไมอนุมัต ิ             -           เสียง 
                       งดออกเสียง          -           เสียง 

ถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 

รายการท่ี  2. ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม คาจัดซ้ือ “รถยนตนั่ง
อเนกประสงค”  

2.1 ขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 2 รายการ เปนเงิน
งบประมาณ  รวม 4,000,000.- บาท ในรายการดังตอไปนี้  

2.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซ่ึงเปน
การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง 
หนา 262 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยองคการบริหารสานจังหวัด
นครศรีธรรมราช กองชาง ตั้งไว 2,411,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 2,410,000.- บาท 
โอนลดเปนเงินงบประมาณ  2,000,000.- บาท 
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2.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 273 โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาระกําเหนือ-สามแยกบางปอ หมูท่ี 7,9 ตําบลปาระกํา 
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช กองชาง ตั้งไว 2,000,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน  2,000,000.- บาท  โอนลดเปนเงินงบประมาณ  2,000,000.- บาท 

2.2 ตั้งจายรายการใหม คาจัดซ้ือ “รถยนตนั่งเอนกประสงค” 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตนัง่เอนกประสงค  
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตนั่งเอนกประสงค จํานวน  1  คัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี หรือขนาดไมต่ํากวา 180 แรงมา  เครื่องยนตเบนซิน ระบบเกียร
อัตโนมัติ เปนรถยนตนั่งอเนกประสงค  7  ท่ีนั่ง  มีประตูสําหรับผูโดยสารดานหลังผูขับข่ีท้ัง 
2 ดานของตัวรถเปนแบบเลื่อนขางอัตโนมัติดวยระบบไฟฟา เพ่ือใหออกปฏิบัติงานใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึง
สนับสนุนภารกิจในการรับรองบุคคลสําคัญตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและสวนราชการ
อ่ืนๆ รองขอ ต้ังตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.
2563  ประกอบกับตองการรถยนตท่ีมีสมรรถนะและระบบความปลอดภัยสูง  ตั้งไว 
4,000,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได   

- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง         โปรดยกมือ 
 

  มติสภาฯ   อนุมัติ             41           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
  

3. ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม คาจัดซ้ือ“ตูเย็น”  
3.1 ขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําป จํานวน  1  รายการ  เปนเงิน

งบประมาณ  14,500.- บาท ในรายการดังตอไปนี้  
3.1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนา 217 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี  
รับเสด็จ วันสําคัญของทางราชการ กิจกรรมตามนโยบายหนังสือสั่งการของรัฐบาล สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว 4,500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
3,395,400.- บาท  โอนลดเปนเงินงบประมาณ 14,500.- บาท 

3.2 ตั้งจายรายการใหม คาจัดซ้ือ “ตูเย็น” 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑ  งานบานงานครัว   “ตูเย็น”    
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สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู สําหรับใช

ในภารกิจของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ
ท่ี 6.1.3  ตั้งไว 14,500.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได 

- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง         โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             41           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
4. ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม คาจัดซ้ือ“กลองถายภาพความ

รอนสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิรางกายบุคคล (Thermal Imager)”  
4.1 ขอโอนลดงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 2 รายการ เปนเงิน

งบประมาณ  538,000.- บาท ในรายการดังตอไปนี้  
4.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเท่ียว งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนา 228 โครงการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช กองการทองเท่ียวและกีฬา ตั้งไว 500,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 500,000.- บาท โอนลดเปนเงินงบประมาณ  38,000.- บาท  

4.1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเท่ียว งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนา 229 โครงการฝกอบรมและทัศนะศึกษาดู
งานดานการทองเท่ียว กองการทองเท่ียวและกีฬา ตั้งไว 500,000.- บาท  งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 500,000.- บาท โอนลดเปนเงินงบประมาณ 500,000.- บาท  

4.2 ตั้งจายรายการใหม คาจัดซ้ือ “กลองถายภาพความรอนสําหรับตรวจวัด
อุณหภูมิรางกายบุคคล (Thermal Imager)”    

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน                
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย  

กลองถายภาพความรอนสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิรางกายบุคคล (Thermal 
Imager)  กองแผนและงบประมาณ  

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายภาพความรอนสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
บุคคล (Thermal Imager) จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใชในภารกิจปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนกลองตรวจจับความรอนบุคคลขณะเดินผาน ใช
สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิรางกายบุคคล โดยแสดงผลบนจอรับภาพ (Monitor)  มีอุปกรณ
ประกอบดวย กลองเทอรโมสแกน ขาต้ังกลอง จอรับภาพ ไดรับมาตรฐาน ISO หรืออ่ืนๆ  
เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงานประจํา
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สํานักงานและผูติดตอราชการเปนจํานวนมาก มีความจําเปนท่ีจะตองคัดกรองบุคคลโดยใช
เครื่องมือท่ีมีความละเอียดและแมนยําสูง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 
รายการท่ี 12.4   ตั้งไว 538,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได 

- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง         โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             41           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

2. การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
      งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

ขอความเดิม ขอแกไขเปน 
โครงการพัฒนาสนามกีฬาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช/ปรับปรุง
ซอมแซมสนามกีฬาจังหวัดนครศรธีรรมราชและ 
ศูนยกีฬาในรมองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช           

กองชาง    
เพ่ือจายเปนคากอสรางสนามฝกซอม

ฟุตบอลหญาเทียม พรอมปรับปรุงระบบไฟฟาสอง
สนาม สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตําบล
ทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรธีรรมราช ตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งไว 23,000,000.- บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนา 152-153 ขอ 2) 

โครงการพัฒนาสนามกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช/ปรับปรุง
ซอมแซมสนามกีฬาจังหวัดนครศรธีรรมราชและ 
ศูนยกีฬาในรมองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช           

 กองชาง    
เพ่ือจายเปนคากอสรางสนามฝกซอม

ฟุตบอลพ้ืนสนามหญา พรอมปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสองสนาม สนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตําบลทาวัง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธีรรมราช   

ตั้งไว 13,000,000.- บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได ตามพระราชบัญญตัิองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนา 152-153 ขอ 2) 

 

- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง         โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             41           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน  

      งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
 

ขอความเดิม ขอแกไขเปน 
กลองโทรทัศนวงจรปด 
กองแผนและงบประมาณ    
1. เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศน

วงจรปดพรอมอุปกรณสําหรับติดตั้ง เพื่อใช
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการปองกัน
รักษาความปลอดภัย องคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 ระบบ 
ติดตั้ง ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   
และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ร .9 
(พรอม ณ อุทิศ) ประกอบดวย 

- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  
จํานวน 67 ชุด 

- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 2 สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย
และวิเคราะห ภาพ จํานวน 1 ชุด พรอม
อุปกรณสําหรับติดตั้งทั้งระบบ ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนตุลาคม 
2561 รายการที่ 2 และ รายการที่ 8 

ตั้งไว 7,643,100.- บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ ว 1245 
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนา 603 ขอ 55) 

กลองโทรทัศนวงจรปด 
กองแผนและงบประมาณ    
1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศน

วงจรปดพรอมอุปกรณสําหรับติดตั้ง เพื่อใช
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการปองกัน
รักษาความปลอดภัย องคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 ระบบ 
ติดตั้ง ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  
(นางสาวพรอม ณ นคร อุทิศ) ประกอบดวย 

- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จํานวน 67  ชุด 

- กลองโทรทัศนวงจรปดชนิ เครือขาย 
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 2 สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย 
และวิเคราะห ภาพ จํานวน 1 ชุด พรอม
อุปกรณสําหรับติดตั้งทั้งระบบ ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนตุลาคม 
2561 รายการที่ 2   และรายการที่ 8 

ตั้งไว 7,643,100.- บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได       

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ ว 1245 
วันที ่27 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) หนา 603 ขอ 55) 

 

- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง         โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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3. การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
    งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค  
ขอความเดิม ขอแกไขเปน 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายทาสะทอน–บางคลา
หมูท่ี 9 ตําบลบางจาก  อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กองชาง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติก คอนกรีตสายทาสะทอน-บาง
คลา หมูท่ี 9 ตําบลบางจาก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กว าง  6 .00 เมตร ยาว 850 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,100 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก ขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตั้งไว 3,800,000.- บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไข
เพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.2563 หนา 90 
ขอ 1) 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายทาสะทอน – บาง
คลา หมูท่ี 2,9 ตําบลบางจาก  อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กองชาง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง 

แอสฟลทติกคอนกรีตสายทาสะทอน-บางคลา 
หมูท่ี 2,9 ตําบลบางจาก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 
0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,100 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก  ขางละ 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตั้งไว 3,800,000.- บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2564 หนา 34 ขอ 
19) 

 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง         โปรดยกมือ 
 

  มติสภาฯ   อนุมัติ             41           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ตอไปญัตติ ท่ี  5.2  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช (กองแผนและงบประมาณ)  เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เสนอญัตติคะ 

 

นางกนกพร  เดชเดโช 
นายก อบจ.นศ. 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดิฉัน  กนกพร  
เดชเดโช  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขาพเจา  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  353,176,000.- บาท  เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมี
ความสําคัญเรงดวน  ไดแก  การบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมท่ีไดรับความเสียหายจาก
อุทรกภัย  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวมและภัยแลง 
ตลอดจนการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดและสนามกีฬา
นครศรีธรรมราชท่ียังไมครบถวนครอบคลุมท้ังระบบ  รายละเอียดโครงการท่ีเสนอขออนุมัติ  
จํานวน  69  โครงการ  ปรากฏตามเอกสารแนบทายญัตต ิ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 
89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  
ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 

(3)  ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคคาชายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน
และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน 

ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช (กองแผนและ
งบประมาณ) จํานวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณ 353,176,000 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามญัตติท่ีเสนอมาแลว  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 
89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเง่ือนไข ท้ังสามขอ ท่ีทานนายกฯ ไดกลาวมาแลวขางตน 
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ขอเชิญทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปราย  ขอเชิญคะ 
ขอเชิญทานวัชระคะ 
 

นายวัชระ ถาวรพราหมณ 
ส.อบจ.นศ.อ.เมือง 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  เพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ  กระผม  วัชระ  
ถาวรพราหมณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอเมือง  
ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดเสนอญัตติ  ขออนุมัติใช
จายเงินสะสม  จํานวน  353,176,000 บาท ก็ถือวาเปนงบประมาณจํานวนมาก  
แตถาดูความจําเปนแลวมันมากกวานั้น  ผมจะขอพูดสัก 2-3 ประเด็นสําหรับการอนุมัติ
จายขาดเงินสะสม เรื่องแรกนะครับ ก็คือเรื่องงบประมาณท่ีใชในสนามกีฬากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช อยากจะกราบเรียนเพ่ือนสมาชิกวา  สนามกีฬากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เดิมเปนสนามกีฬาของ อบจ. แตไดใหเทศบาลนครไปเปนผูดูแล  
หลังจากนั้นเม่ือประมาณป 2556  ในยุคนั้นก็นาจะมีทานอํานาจ  ไกรนุกูล  ทานพิทยา  
ชมพูทอง  ทานสุชาติ  พิมเสน  ทานอุดมศักดิ์  นวลนุช  แลวก็ทานเสนห  แกวจันทร  ขอ
อนุญาตทุกทานท่ีเอยนาม  พวกเราท้ังหมด ไดทําหนังสือเพ่ือจะขอคืนกลับมาให อบจ. 
ดูแล  เพราะวาสนามกีฬากลางจังหวัดก็เสื่อมโทรมลงไปมาก  วันนี้เปนนิมิตรหมายท่ีดี ท่ี
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  แมทานเปนผูหญิง ทานก็ยังไมท้ิง
การกีฬา  ทานก็พยายามจัดสรรงบประมาณจํานวนมาก ใหกับสนามกีฬา  ไมวาจะเปนไฟ
สองสวาง  ผมจําไดสมัยนั้นท่ีแขงขันกีฬา อบจ.  กลางคืนนี่แขงไมไดเพราะไมมีไฟ  จําไดวา
ทานอํานาจ  ไกรนุกูล ในฐานะเจาของพ้ืนท่ี  ทานตองเอางบประมาณสวนตัวของทานใน
การเขาไปดูแล  ตรงนี้ถือวาเปนนิมิตรหมายท่ีดี  ผมอยากจะกราบเรียนทานสมาชิกวา  ใน 
20 ปท่ีผมเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เราไดคิดสราง
สนามกีฬากลางข้ึนอีกท่ีหนึ่งนะครับ  คือสนามกีฬาท่ีอําเภอรอนพิบูลย  ในยุคนั้น ทาน
นายกวิฑูรย  เดชเดโช  เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรามี
งบประมาณแค  162 ลาน  ในยุคท่ีทานเปนนายก  ป 2543  ตอนนี้ทานคิดดูครับมี
จังหวัดไหนท่ีมีสนามกีฬาถึง 2 แหง เหมือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมไดเห็นฝายบริหาร 
ทานมีความมุงม่ันต้ังใจ  สนับสนุนลูวิ่งเปน 9 ลู  ตอนนี้เราสามารถรองรับกีฬาซีเกมสได 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนอีก 1 จังหวัดในประเทศไทยเทียบเทากับเชียงใหม ท่ีสามารถ
จะรองรับกีฬาแหงชาติ  กีฬาซีเกมส  ทานคิดูนะครับ ถาหากวามีนักกีฬามาจากหลายๆ 
ประเทศ  จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราจะเปนยังไงนะครับ  ซ่ึงในการใชจายเงิน
งบประมาณจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ผมเชื่อม่ันเหลือเกินวาเพ่ือนสมาชิกทุกคนนาจะเห็น
ดวยกับฝายบริหารในการท่ีจะพัฒนาการกีฬา  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และสนามกีฬาอําเภอรอนพิบูลย   

ประเด็นท่ี 2  ท่ีผมเห็นวามีความสําคัญ คือการเจาะบอบาดาล  ตรงนี้จริงๆ แลว
เม่ือประมาณป 2555-2556  ในยุคนั้น เราจะซ้ือ แตไมไดซ้ือสักที เพราะวาในยุคนั้น    
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการแทนนายก ทานก็ไมใหเราซ้ือ 
สักที  ตอนนี้เราไดนายกท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ความเดือดรอนของประชาชน
จริงๆ  เราเลยไดซ้ือครับ  ทานลองคิดดูครับวางบประมาณขุดเจาะบอบาดาล  ถาเราจาง
เขาตอบอประมาณ  250,000.- บาท  แตถาเราซ้ือรถของเราเอง บอหนึ่งถาดินออน 
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เหมือนแถวบานผม ปากพูน ขุดประมาณ  100  เมตร เราใชเวลาในการขุดประมาณ  
10 วัน  ถาไปบางขันเราอาจจะใช  20  วัน ท่ีนี้ลองคํานวณดูวาเดือนหนึ่งเราสามารถขุด
ได 2 บอ ปหนึ่งไดประมาณ 12 บอ ถือวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนตอพ่ีนองเกษตรกร  ทาน
คิดดูนะครับวาผมไปท่ีขนอมมา ชาวบานเขาขุดแพปลา  1  ไรเขาขายผลผลิตได 2 แสน  
ผมไปนั่งคุยกับชาวบานเขาบอกวาเขามีพ้ืนท่ี 1 ไรไวขุดแพปลา  แตเขาจําเปนตองใชน้ํา
เยอะแพปลา  ในการสงเสริมอาชีพใหเขา  เขาจะไดมีรายไดเพ่ิม  พอไปเชียรใหญ พริก
ตอนนี้ราคาสูง  เจาะบอบาดาลเรื่องน้ําใตดินมีความสําคัญครับ ผมเห็นดวยกับการฝาย
บริหารจะซ้ือเครื่องขุดบอบาดาลในครั้งนี ้

ประเด็นท่ี 3 เรื่องถนนหนทางครับ  จริงๆ เราจายขาดเงินสะสม เราได 1 ลาน 
1.5 ลาน 2 ลาน  ถนนแตละสาย ไดประมาณ จากบานนาย ก. ไปบานนาย ข.  นาย ค. 
ดาเราอยูแลววาทําไมไมทําไปใหถึง  ตรงนี้จะเห็นวาฝายบริหารมีความตั้งใจจริง ขอชื่นชมท่ี
ทานนายกใหทําถนนทุกสาย ทุกอําเภอ  สจ.ทุกคน  เชื่อวาในวันนี้นาจะยกมือได สําหรับ
การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในวันนี้  ผมขอชื่นชมฝายบริหารผานทานประธานสภาวา 
ใหทํางานโดยคิดวาเราคือพ่ีนองสมาชิกดวยกัน  ไมแยกแยะสวนไหน  ผมจําคําได ตองขอ
อนุญาตเอยนามทานชนะ  วงศมุสิก  เม่ือกอนทานพูดไวคําหนึ่งวา ชวยผมที พรรคพวกใคร 
มันไมเทากัน  ในวันนี้งบประมาณเราไดเทากันครับ  ขอบคุณครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหม   เชิญทานอํานาจ  ไกรนุกูลคะ 

นายอํานาจ  ไกรนุกูล 
ส.อบจ.นศ.เขต อ.เมือง 

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานนายก  
ทานรองนายก  ทานรองปลัด  หัวหนาสวน  และผูเขารวมประชุม  ตลอดจนสมาชิกผูทรง
เกียรติ กระผม  นายอํานาจ  ไกรนุ กูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขต 3  อําเภอเมือง  โพธิ์เสด็จ  นาเคียน  ทาวัง  ตามท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ผมเห็นดวย เรื่องถนนถายโอน 
ยังไมคอยไดทํา  ทํานอย  หรือแทบจะไมไดทําเลย โดยเฉพาะของผมมีอยู 2 สาย ทาน
ประธานครับ  ถามวางบประมาณ 300 กวาลานมากไหม ไมมากอยางท่ีทานวัชระ  ถาวร
พราหมณ พูด  แตมันนอยสําหรับการพัฒนา  เราก็เห็นใจฝายบริหาร เพราะตองดูแลทุก
เรื่อง  เราเปน สจ.มาตั้งนาน ผมเพ่ิงเห็นครั้งนี้ท่ีฝายบริหารจายขาด ของผมเดิมได 2 ลาน 
พอไหม  ไมพอ  ฝายบริหารใหเพ่ิมอีก  1.4 ลาน  ผมไปหาชาวบาน ก็บอกวาผมมาอยูก็ทํา
ถนนสายแรกเลยของทานนายกองคการบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขาถามวา นายก
ผูหญิงหรือผูชาย  ผมบอกวาผูหญิง  นายก อบจ. เปนผูหญิง  ใจดีมากดวย  ใหผมมา 
ลานกวา  ผมเลยกลาไปคุยกับชาวบาน ชาวบานบอกวาตองปลูกตนไมไวกันฝุนเขาบาน   
ผมบอกใหตัดตนไมท้ิงไดเลย  ผมทําถนนใหแลว  

ประเด็นท่ี 2 คือ สนามกีฬา เราตองยกความดีความชอบให สจ. ท้ัง 42 คน  
ในอดีตท่ีผานมา  ผมเปนแกนนําท่ีอยากใหสนามกีฬากลับมาเปนของเรา ตอนนี้เราไดสนาม
กีฬากลับมาเปนของเราแลว งบประมาณมันเยอะ  แตเราอยากได  ผมขอฝากทานประธาน
หนึ่งอยาง เราจะทําสนามกีฬาของเราใหเปนระดับโลกใหเปนจริง  เพราะผมเชื่อวาจังหวัด
นครศรีธรรมราชของเราเปนจังหวัดใหญ สนามกีฬากลางจังหวัดอยูใจกลางเมือง  มีโรงเรียน
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หลายสิบโรงเรียนท่ีไมมีสนามแขง  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลแทบจะไมมีสนามใช ผมเห็น
ดวยและขอสนับสนุนนายกท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือพัฒนาสนามกีฬาในหลายๆ 
ดาน  ท้ังสนามเทนนิส  สนามมวย  สระวายน้ํา  ขอบคุณคับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ขอบคุณทานอํานาจ  ไกรนุกูล คะ  ขอเชิญทานทรงวุฒิ คะ 
 
 

นายทรงวุฒิ  หม่ืนราษฎร 
ส.อบจ.นศ.  
เขตอําเภอหัวไทร 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ผูอํานวยการกอง พ่ีนองขาราชการ  ตลอดถึงผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  กระผม   
ทรงวุฒิ  หม่ืนราษฎร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอ
หัวไทร   กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทานประธานท่ีใหโอกาสผมไดอภิปรายในญัตติเรื่อง  
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  
353,176,000.- บาท  จํานวน  69  โครงการ  กระผมไดพิจารณาดูแลว เห็นวา
โครงการท้ังหมดก็คิดวาเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ครอบคลุมครบท้ัง 42 เขตการเลือกตั้ง  ขอชื่นชมในวิสัยทัศน ในการบริหาร  การกระจาย
งบประมาณลงในพ้ืนท่ี  ท่ีสําคัญวันนี้ท่ีกระผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งเรื่องของการซ้ือรถขุด
เจาะตีนตะขาบ  ผมเอง สจ.เขตอําเภอหัวไทร  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีผมนะครับ  พ่ีนอง
ประชาชนท้ังอําเภอทําการเกษตร  70%  เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูกับคลอง  อยูกับเหมืองน้ํา  ท่ีมี
ปญหาอุปสรรคมาตลอดทุกป ทุกฤดูกาลของการเก็บเก่ียว  พ่ีนองประชาชนเดือดรอนเวลา
ฤดูแลง  คลองต้ืนเขิน น้ําไมสามารถเขามาในการบริโภค ในการทําเกษตรของพ่ีนอง
เกษตรกรได ผมเห็นวาการจัดซ้ือรถตีนตะขาบในวันนี้ มีความสําคัญท่ีจะแกปญหาใหกับพ่ี
นองประชาชนท่ีทําการเกษตรไดเปนอยางมาก  โดยเฉพาะท่ีเรามีอยู มีจํานวนนอย แลวก็
ประสิทธิภาพการใชงานก็นอย  ไมเพียงพอท่ีจะบริการดานสาธารณะใหกับพ่ีนองประชาชน
ท่ีไดรับความเดือดรอนตามท่ีขอมาได  วันนี้ถึงจะซ้ือสัก 2 คัน  ผมเชื่อวายังไมพอกับความ
ตองการของพ่ีนองประชาชน  แตก็ยังดีครับทานนายกไดเห็นความคําสัญ  ไดแกไขปญหา
ไปกอน ก็คิดวาคงจะเดินไปได  คงจะสะดวก และดีกวาเม่ือกอน  เพราะวาตอนนี้ท่ีมีอยูมัน
ก็ตองซอมอยูตลอด  พอผมทําหนังสือขอมา ทาน สจ. รถกําลังซอม  รอกอนครับ  ผมไดรับ
แบบนี้มาตลอด  ตอนนี้ผมเชื่อม่ัน  2 คันท่ีเรากําลังจะซ้ือใหมมา  คงจะแกปญหาใหกับ
เรื่องของการบริการสาธารณะใหกับทุกๆ อําเภอได  วันนี้ก็ขอชื่นชม และสนับสนุน เห็น
ดวยท่ีจะอนุมัติจายขาดเงินสะสมในวันนี้  สวนเรื่องอ่ืนก็เปนเรื่องสําคัญท้ังนั้น  เรื่องสนาม
กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีวันนี้เราก็ไดพัฒนากันมาเยอะแลว  แตก็ยังไมสมบูรณแบบ  
ยังขาดหลายๆ สิ่ง หลายๆ ดานท่ีตองเติมเต็ม เพ่ือจะไดเปนหนาเปนตาใหกับพ่ีนองสมาชิก
สภา และจังหวัดนครศรีธรรมราช  เราผลักดันกันมาถึงเปาหมายท่ีจะไดสมบูรณแบบแลว  
วันนี้กระผมเองขอสนับสนุนและก็เห็นดวยกับทานนายกครับ  ขอบคุณครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ขอเชิญทานประจวบเหมาะ คะ 
 
 



-25- 
 

นายประจวบเหมาะ  
              ภักดีชน 
ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.เชียรใหญ 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหารทุก
ทานครับ  ผมประจวบเหมาะ  ภักดีชน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอําเภอเชียรใหญ  วันนี้ถือวาเปนครั้งแรกท่ีผมไดมีโอกาสมานําเสนอ
ขอมูลนะครับ  โดยเฉพาะผมเองก็เคยรับราชการ  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบจ. 
นี่แหละครับ หลายป  เม่ือกอนผมอยูประถม เปน ผอ.โรงเรียน การตัดสินใจมาอยู อบจ. 
เพราะมีความม่ันใจวาทองถ่ินจะตองดูแลพ่ีนองโดยเฉพาะดานการศึกษาไดเปนอยางดี  
และก็สามารถท่ีจะดูแลคุณภาพชีวิตของพ่ีนอง  ผมม่ันใจในตัวของทานนายกในขณะนั้น 
โดยเฉพาะนายกวิฑูรย  เดชเดโช  นายกของพ่ีนองชาวนครศรีฯ  เกือบ 20 ปท่ีผมเปน
ผูบริหาร  ผมตัดสินใจลาออกจากราชการ ในขณะท่ียังมีอายุราชการอีก  7  ป  มาสมัคร 
สจ.  ผมไมไดคิดวาการเปน  สจ. จะทําใหผมฐานะดีข้ึน  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  แตสิ่งท่ีผมมี
ความม่ันใจ  และมีความตั้งใจอยากจะเห็นพ่ีนองในอําเภอเชียรใหญ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
นี่คือความตั้งใจ  วันนี้ม่ันใจนายกของพวกเรา  นายกกนกพร  เดชเดโช  ซ่ึงผมนี่เหมือน
นองชาย  เดินตามหลังมาตั้งแตเปน ผอ.ตัวเล็กๆ  แลวทานนายกวิฑูรย ใหความม่ันใจใน
การทํางานกับพวกผมมาโดยตลอด  วันนี้การเปน สจ. ทําใหผมม่ันใจวากระบวนการท่ีได
อดีตนายกของพวกเราไดสรางเอาไวใหกับพวกเราจะตองไดสืบทอดจะตองดูแลพ่ีนองได
เปนอยางดีโดยเฉพาะนายกของเรา  ตรงนี้เรามาพิจารณาเรื่องการอนุมัติจายขาดเงินสะสม  
ตองยอมรรับวานี่คือ 7 ขอหลักท่ีทานนายกมีความตั้งใจท่ีจะดูแลคนนคร  ผมดูตั้งแตอนุมัติ
ขอบัญญัติไป ครอบคลุม ชัดเจน  แมวาจะไมท่ัวถึงพ่ีนองเต็มพ้ืนท่ี แตก็มีความม่ันใจวา  
ทุกอําเภอไดรับการดูแลนะครับ  งบประมาณ  300 กวาลานมันก็มากสําหรับคนท่ีไมมี  
แตนครศรีธรรมราชราช เปนจังหวัดใหญ  23 อําเภอ  42  เขต ไมสามารถท่ีจะใหทุกคน
ไดรับอยางท่ัวถึงได  สิ่งท่ีผมอยากจะใหเห็น เรื่องท่ี 1 ก็คือ  เปนโครงการเรงดวน  
โดยเฉพาะเชียรใหญ  ปญหาท่ีสําคัญก็คือถาฝนตกน้ําทวม  พ้ืนท่ีสวนใหญของอําเภอ 
เชียรใหญ เปนนา  พอน้ําแลงไมมีน้ํา ฉะนั้นโครงการขุดเจาะบอบาดาลเปนเรื่องเรงดวน 
นี่คือวิสัยสัยทัศนของทานนายก  มันเปนการแกปญหาท่ีถาวร  ฉะนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องท่ี
สําคัญ 

เรื่องท่ี 2  เรื่องของถนน  อันนี้ ท่ีเชียรใหญตองยอมรับวาเหมือนเมืองลับแล 
เชียรใหญมี  10  ตําบล  ผมไดไป 1 โครงการ  ไปบอกพ่ีนองชาวเชียรใหญ  เพราะฉะนั้น
ทานนายกก็ไดดูแลชาวเชียรใหญแลว อยางนอยก็ 1 เสน  ประมาณ 4-5 ลานบาท  พ่ีนอง
ชาวเชียรใหญ อาชีพเกษตรกรรม  คนเชียรใหญไดรับการคัดเลือกใหเปนอําเภอท่ียากจน
ท่ีสุด  ในลุมน้ําปากพนัง  ฉะนั้นผมเชื่อวาอาชีพเกษตรกรในอําเภอเชียรใหญ เปนอาชีพ
หลัก  การคมนาคมขนสงสินคาวันนี้ ถนนหนทางลําบากเหลือเกิน  ทานนายกทานได
เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้  ไดเขาไปดูเรื่องถนน ทําใหพ่ีนองสามารถขนถายสินคาไดดี ถือวา
เปนการขับเคลื่อนดานการเกษตร ท่ีสําคัญผมไดเห็นวาท่ีผานมาทานนายกไดแสดงความ
ตั้งใจในการทํางานใหกับพ่ีนองชาวนครเปนอยางดียิ่ง  อันนี้ผมไมไดยอนายกนะ แตเปน
เรื่องจริง  เพราะวาทานมีความมุงม่ันตั้งใจ  ทานนายกครับชาวเชียรใหญขอบคุณทาน
นายก  ผมในนามตัวแทนชาวเชียรใหญ  สนับสนุนการใชเงินสะสมตัวนี้  แลวก็ถามีโอกาส
ชาวเชียรใหญอยากขอบคุณทานนายกอีกครั้ง ถาทานนายกไปเชียรใหญ  ขอบคุณครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

เชิญทานวัชรพล  คะ 

นายวัชรพล เพ่ิม 
ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.ถํ้าพรรณรา 

ทานประธานท่ีเคารพ  ทานนายก  คณะผูบริหาร  เพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติ และ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  ผมนายวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอถํ้าพรรณรา  กระผมตองถือโอกาสฝากทานประธาน 
ขอบคุณทานนายก  ขอบคุณคณะผูบริหาร ตลอดระยะเวลาท่ีผมไดสัมผัสกับการทําหนาท่ี 
โดยเฉพาะเรื่องของมาตรการแกปญหาโควิด-19 ท่ีผานมา  เราไดเห็นบทบาทหนาท่ีท่ีทาน
ไดรับผิดชอบตอพ่ีนองประชาชนชาวนครศรีธรรมราช  กอนท่ีผมจะพูดคุยในประเด็นตางๆ  
ผมตองขอขอบคุณทานนายก  ขอบคุณคณะผูบริหาร  เพราะตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  
เวลาเราจะปรึกษาหารือไดรับการตอบสนอง  ไดรับการตอบรับเปนอยางดี  ขอบคุณแทน 
พ่ีนองชาวอําเภอถํ้าพรรณรา  เรื่องของรถฉีดฆาเชื้อท่ีไดลงไปในพ้ืนท่ี โดยการประสานงาน
ของทานรองจอมไกร  สวัสดิวงศ  ทานประธานท่ีเคารพ จากคําพูดท่ีวา ชีวิตนี้มีคุณคา 
เม่ือเกิดมาแลวมีหนาท่ี  ท่ีผานมาผมไดมีโอกาสพูดคุยในสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบล  เรื่องของงบประมาณ  ตองยอมรับวาเคยพูดคุยใน
ระดับ 5 ลาน 10 ลาน 15 ลาน  วันนี้ มีโอกาสครั้งแรกท่ีจะเอยถึงงบประมาณวา 
353,176,000.- บาท  ดวยความภาคภูมิใจในการทํางานในสภา หลังจากนี้คงจะได 
พูดถึงงบประมาณท่ีเปน พันลาน  ทานประธานท่ีเคารพครับ  หลายทานพูดถึงเรื่องของ
สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนศูนยรวมของพ่ีนองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ท้ัง  23  อําเภอ ผมก็เห็นดวย  สนับสนุน แลวก็ภาคภูมิใจวาเราคนนครศรีธรรมราช   
ไดเห็นนครศรีธรรมราชท่ีจะพัฒนาไปสูระดับอินเตอรได ดวยความเคารพทานประธาน  
อยางไรก็ตาม ผมจะไมพูดใหมากในเรื่องสนามกีฬา  แตอยากจะฝากทานนายกไปยังทาน
ผูบริหารวา  หนึ่งในสนามกีฬาท่ีสําคัญก็คือ สนามกีฬาของอําเภอถํ้าพรรณรา ซ่ึงไดรับการ
จัดสรรงบประมาณป 2563 เปนงบประมาณท้ังหมด  4,961,000.- บาท ผมก็เขาใจอยู
วาคณะผูบริหาร  ทานปลัด  ก็มีความหวงใยในเรื่องของงบประมาณท่ียังกันอยูในขณะนี้  
อยางไรก็ตามผมในนามของสมาชิกใหม  อาจจะยังไมรูแนวทางเทาท่ีควรในเรื่องของการ
แกปญหาเฉพาะหนา  ก็เลยอยากจะฝากไปยังทานนายก  ทานผูบริหาร  และก็เจาหนาท่ี  
อยางไรก็ขอความกรุณาบอกผมเปนพิเศษดวยไมอยากใหงบประมาณตรงนี้ตองตกไป  
นอกเหนือจากนั้น ตองขอบคุณแทนพ่ีนองประชาชนชาวอําเภอถํ้าพรรณรา  โดยเฉพาะ
งบประมาณท่ีจะทําการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหลังอําเภอ- 
โพธิ์ประสิทธิ์  ก็ถือวาจะเปนการแกปญหาการสัญจรไปมาของพ่ีนองประชาชนในอําเภอ 
ถํ้าพรรณราไดระดับหนึ่ง  แลวก็จะมีโครงการของถํ้าพรรณรา ของหมูท่ี 9 ตองขอขอบคุณ
ไวเปนกรณีพิเศษ  ท่ีเห็นความสําคัญของพ่ีนองนครศรีธรรมราช  ก็ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของ
การซ้ือรถขุดเจาะบอบาดาล  ดวยงบประมาณ  35 ลานบาท  ถาเราจะคํานึงถึงคาเฉลี่ย
ของ  23  อําเภอ  42 เขตท่ีเรามีสมาชิกอยู ตรงนี้หวังเปนอยางยิ่งวารถขุดเจาะบอบาดาล
ตัวนี้จะสามารถสรางประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี อยางท่ีทานสมาชิกหลายคน
ไดพูดถึงความจําเปน  ผมเชื่อวาวันท่ีเรามีรถตัวนี้มา  เพ่ือนสมาชิกเองก็จะคอยท่ีใชบริการ
อยู เลยขอฝากทานประธานไปยังคณะผูบริหารวา  ผมเชื่อวาดวยวิสัยทัศนของผูบริหาร  
คงจะใหความสําคัญเปนลําดับๆ  ท่ีมีความสําคัญเรงดวนนะครับ  หนึ่งในนั้นผมในพ้ืนท่ี
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อําเภอถํ้าพรรณรา เราตองพบกับวิกฤติในเรื่องนี้อยูนะครับ  ตองยอมรับวาวิกฤติท่ีมัน
เกิดข้ึนในนครศรีธรรมราชนี้  เรามีอยู  2 วิกฤตินะครับ  วิกฤติชวงภัยแลง พ่ีนองประชาชน
เดือดรอนขาดน้ําในจํานวนหลายพ้ืนท่ีหลายอําเภอตามขอมูล  และอีกวิกฤติก็คือวิกฤติน้ํา
ทวม  บางครั้งบางปเราโดนการประกาศภัยพิบัติท้ังจังหวัด  เรื่องอยางนี้เปนเรื่องท่ีพวกเรา
ในนามของตัวแทนของพ่ีนองประชาชนตองตระหนัก และใหความสําคัญ  ผมปรารถนาเปน
อยางยิ่งนะครับวานอกเหนือจากท่ีทานคณะผูบริหารไดแกปญหาเรื่องของถนนหนทาง  
เรื่องของน้ํา  ไฟฟา นอกเหนือจากนี้เราก็จะไดคิดรวมกันวา หากวิกฤติท่ีจะเกิดข้ึนใน
ขางหนา โดยเฉพาะเรื่องของน้ําทวม  เราจะชวยเหลือกันอยางไร  วันนี้ก็ตองขอบคุณทาน
ประธานไปยังคณะผูบริหารไวในการประชุมในครั้งนี้นะครับ  ขอบคุณครับ   

   
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

เชิญทานสมาชิกท่ีจะอภิปราย เชิญคะ  เชิญทานสัญชัย คะ 

นายสัญชัย  แซล้ิม 
ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.รอนพิบูลย 

เรี ยนท านประธานสภาท่ี เคารพ  ท านนายกองคกรบริหารส วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช  และเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ผมสัญชัย  แซลิ้ม สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอรอนพิบูลย  วันนี้เปนการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม  กระผมเองก็มีอยู 2-3 เรื่องท่ีจะอภิปรายสนับสนุน  
โดยเฉพาะเรื่องแรก  ก็คือเรื่องในเขตพ้ืนท่ีอําเภอรอนพิบูลย  ซ่ึงเก่ียวกับสนามกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามกีฬาบานมวงงาม  เปนสนามท่ีใหญระดับจังหวัด  
เดิมความเปนมาในการเริ่มแรกการสรางสนามกีฬาบานมวงงาม  สมัยทานนายกวิฑูรย  
เดชเดโช  ไดริเริ่มปรับพ้ืนท่ี  ถมท่ี  เม่ือป พ.ศ. 2545  แลวก็ไดดําเนินการกอสรางเม่ือป 
พ.ศ. 2548  แลวก็สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2551  แตก็ยังไมครบถวน  ไดมีการกอสราง
เพ่ิมเติมอัฒจรรยดานทิศเหนือ ทิศใต  เพ่ือใหเปนอัฒจรรยรูปวงรี  ครอบคลุมท้ังสนาม  
ในป พ.ศ. 2552  สนามก็พรอมใช  วันนี้ถาดูวาสนามท่ีพรอมใชมาตั้งแตเริ่มสรางมาจนถึง 
ณ ปจจุบัน ป 2564  ทานจะเห็นไดวาในงบประมาณจายขาดเงินสะสมท่ีจะซอมแซม
สนามฟุตบอลและลูยาง  ผมเห็นวาเหมาะสมแลว  ซ่ึงสนามกีฬาบานมวงงาม  ตัวผมเองก็
เขาไปใชบริการและโดยหลักๆ แลวมีผูใชบริการท่ีผานไปผานมา  แวะเวียนกันเขาไปใช
บริการกวาพันคนครับ  ในชวงเชาก็จะมีผูใชบริการเขาไปวิ่งออกกําลังกาย  กลุมคนท่ีเขาไป
ใชบริการหลักๆ นั่นก็คือชาวบานท่ัวไป ท่ีอยูในละแวกอําเภอรอนพิบูลย  อําเภอพระพรหม  
อําเภอทุงสง  กลุมท่ีสองคือกลุมขาราชการท่ีปฏิบัติงานในตัวจังหวัด  กอนท่ีเขาจะกลับ
บานผานอําเภอรอนพิบูลยไดแวะเขาไปใชบริการในสนามลูยางวิ่งเพ่ือออกกําลังกาย  และ
ตอนนี้ถาไดไปดูในพ้ืนท่ีแลวสนามลูยางทรุดโทรม จําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา 
ซอมแซมเพ่ือใหพรอมใช  อันนี้เปนสวนหนึ่งท่ีผมขอสนับสนุน 

อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องถนนถายโอนตามภารกิจท่ีไดมีการขออนุมัติจายขาดเงิน
สะสมในครั้งนี้  ถนนถายโอนตามภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีท้ังหมด  102  สาย  ซ่ึงบางสวนไดมีการปรับปรุงซอมแซมไปบางแลว  แตครั้งนี้ 
ผมคิดวาทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะผูบริหารทุกทาน  
ไดมีวิสัยทัศนอันดีท่ีจะซอมแซมถนนถายโอนภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยเปนหลัก  และก็พรอมท่ีจะใหชาวบานไดใชประโยชน หลักๆ แลวคือ
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ใชในการสัญจร  รองลงมาก็คือใชในการขนสงผลผลิตทางดานการเกษตร เพ่ือท่ีจะนํา
ออกมาสูผูบริโภค อันนี้ก็เปนประเด็นหนึ่งท่ีผมสนับสนุน 

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรถขุดเจาะบอบาดาล  อันนี้ผมสัมผัสโดยตรงนะครับในพ้ืนท่ี
อําเภอรอนพิบูลย  ในชวงหนาแลงปท่ีแลวผมไดประสานกับกรมบาดาลเพ่ือขอรถขุดเจาะ
บอบาดาล  แลวผมก็ทราบสภาพพ้ืนท่ีดีวา ในหนาแลงความตองการน้ํา  ขาดแคลนน้ํา 
เปนอยางไร รอนพิบูลยเองเปนพ้ืนท่ีตนน้ําก็จริงครับ แตวันนี้ปญหาภัยแลงเกิดข้ึนกับคน
รอนพิบูลยดวยเหมือนกัน  และเกิดข้ึนกับในพ้ืนท่ีใกลเคียง  เฉลิมพระเกียรติ จุฬาภรณ 
ชะอวด หัวไทร  เชียรใหญ  หรือแมกระท่ัง ทุงสง พระพรหม  วันนี้ถาเราไดซ้ือรถขุดเจาะ
บอบาดาล ผมเชื่อวาเกิดประโยชนอยางยิ่ง  อันดับแรกเลย  เราแกปญหาการขาดแคลนน้ํา
ได  อันดับท่ี 2  เราสามารถท่ีจะบูรณาการรวมกันกับ อบต. หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนๆ  ท่ีเขาขอใชรถขุดเจาะกับเรา  เราสามารถสนับสนุนรถขุดเจาะไปได  เขาก็ตั้ง
งบประมาณในการขุดเจาะได  ผมเชื่อวาเราสามารถเจาะไดเดือนหนึ่งหลายบอแนนอน  
เพราะท่ีผมไดรับการสนับสนุนจากกรมบาดาล ผานทาน ส.ส. ชัยชนะ  เดชเดโช  ชวงนั้น
เดือนเดียวผมเจาะได  10 บอ  แตผมประสานไปยัง อบต. ทุกพ้ืนท่ีท่ีตองการ โดยใหเขา
สนับสนุนน้ํามัน  แลวก็ใหเขาออกแปบพีวีซี สิ่งนี้ท่ีเราสามารถดําเนินการได  ผมเชื่อวา 
ถาเราไดซ้ือ เราจะไดประสานกับ อบต. หลายๆ อบต. แนนอน  และผลประโยชนเกิด
ข้ึนกับพ่ีนองประชาชน  ขอบคุณครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

เชิญทานสมาชิกท่ีจะอภิปราย เชิญคะ  เชิญทานพิชิตชัย คะ 

นายพิชิตชัย  เดชเดโช 
ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.รอนพิบูลย 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  กระผม  นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอรอนพิบูลย  กอนอ่ืนกระผมตองขอชื่นชม
การบริหารของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใตการนําของ
ทานนายก ทานกนกพร  เดชเดโชนะครับ  งบประมาณท่ีต้ังไวตั้งแตสนามกีฬา อบจ. 
นครศรีธรรมราช  ซ่ึงเปนสนามกีฬาขนาดใหญ  สามารถเปนหนาเปนตาใหกับจังหวัด
นครศรีธรรมราชได  ผมขอเสนอเพ่ิมเติมในเรื่องการปรับภูมิทัศนของสนามกีฬา 
บานมวงงาม  เพราะวาชาวบานท่ีเขาไปใชสวนใหญแลวผมไดพบปะก็จะบอกวา มาท่ีสนาม
กีฬาเพ่ือพักผอนหยอนใจดวย  ก็มีบางท่ีพ่ีนองประชาชนพาลูกหลานมาวิ่งเลน  มานั่ง 
ทานขาวกัน  อยากจะใหมีการปรับปรุงท่ีเกาะกลางใหกลายเปนจุดเช็คอิน ก็ขอฝากให
สมาชิกทุกทานกาวผานวิกฤติโควิดไปดวยกันครับ  ขอบคุณครับ 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 
 
 

เชิญทานสมาชิกท่ีจะอภิปราย เชิญคะ 
เชิญทานดลกะหรีม คะ 
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นายดลกะหรีม 
          เพอสะและ 
ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.หัวไทร 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  กระผม  นายดลกะหรีม  เพอสะและ  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอหัวไทร  วันนี้ผมมาประชุม  ผมมี
ความรูสึกตื่นเตนครับทานประธาน  เพราะวาวันนี้ผมจะไดใชงบประมาณ  300 กวาลาน  
ซ่ึงในชีวิตผมยังไมเคยเจอครับ  ผมเองมาจากทองถ่ิน  มาจากการเปนรองนายก  แลวก็เปน
ประธานสภา  8  ปครับ  เวลาประชุมนะครับทาน  3 ลาน 5 ลาน ก็ถือวามากแลว  วันนี้
ผมไดดูโครงการทุกโครงการ  ดูรายละเอียดทุกโครงการ  ก็ตองขอชื่นชมคณะผูบริหาร  
วันนี้ถา  353  นี้ผานมติ  จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราตองมีการเปลี่ยนแปลงครับ  
วันนี้ผมไปพูดกับพ่ีนองชาวบานวาตอไปนี้ อบจ. รับผิดชอบถนนทุกโครงการตองสบาย  
แลวก็ภัยแลงตางๆ วันนี้ผมเชื่อเราตองจัดการได  สนามกีฬาผมไดมาดูวันนี้เห็นสนามกีฬา
ของเราก็สมบูรณแบบนะครับ  แลวก็สําหรับโครงการท่ีผมชอบท่ีสุดก็คือในเรื่องของการ
จัดหารถขุดเจาะนะครับ  เพราะวาเม่ือกอนภัยแลง รถขุดเจาะตัวเกาขุดไมได เพราะ
อุปกรณไมทันสมัย วันนี้ผมเชื่อเหลือเกินวาเราไดรถขุดเจาะนี้มา เราจะขุดไดทุกสภาพพ้ืนท่ี  
เราจะไมมีคําวาอําเภอไหนไมมีน้ํานะครับ  วันนี้เปนมิติใหมของการเมือง อบจ. และผมเชื่อ
เหลือเกินวาเราตองกาวตอไป ไมใชเฉพาะแคป 64 65  ปตอๆ ไป การเมืองของ
นครศรีธรรมราชจะตองดีกวาเดิม  ขอบคุณมากครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

เชิญทานสมาชิกท่ีจะอภิปราย เชิญคะ  เชิญทานพิทยา คะ 

นายพิทยา  ชมพูทอง 
ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.ลานสกา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  กระผมนายพิทยา  ชมพูทอง  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอลานสกา  ทานประธานท่ีเคารพ กระผมมีประเด็น
ท่ีอยากจะเรียนกับทานประธาน  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดรับทราบ  กอนอ่ืนก็ตองถือ
โอกาสนี้แสดงความยินดีกับทานประธานท่ีไดรับตําแหนง  ถือวาเปนประมุขของสภา ท่ีผาน
มาไมไดแสดงความยินดีเนื่องจากติดภารกิจ  ประเด็นท่ี 2 อยากจะหารือทานประธานและ
ก็นําเสนอนอกประเด็นนิดหนึ่ง  เรื่องหองประชุม  ยอนไปเม่ือป 2552 ขออนุญาตเอยนาม
ทาน วาท่ี ร.ต.พีรพันธุ  สุวรรณโอภาส  ทานเปนประธานสภา  มันมีกลองถาย  ซ่ึงจะเห็นผู
อภิปราย  เพราะฉะนั้นฝากทานประธานท่ีเคารพท่ีจะดําเนินการ เพ่ือทุกคนในหองประชุม
สภาแหงนี้จะไดเห็นหนาเห็นตาผูอภิปรายในสภา ฝากทานประธานนะครับ  ใชงบประมาณ
ไมมากนะครับ  ประเด็นตอไปครับ  สําหรับญัตติของวันนี้  คือการจายขาดเงินสะสม   
ผมขอถือโอกาสกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ  ผมดูเอกสารตามแฟม   
ผมตองขอขอบคุณทางคณะผูบริหารท่ีไดจัดหางบประมาณใหกับในพ้ืนท่ีเขตอําเภอลาน
สกา  ทานประธานท่ีเคารพครับ ฝากไปยังเพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติ  หลายทานผมได
โทรศัพทหา สอบถามวาใชไดนะ สจ.ยา  ได 2 โครงการ ไดหลายลาน  ทานประธานท่ี
เคารพ  ถือโอกาสนี้กราบเรียนวา  ถาดูกันจริงๆ แลว ลานสกา  ไดงบประมาณหลังจากจาย
ขาดเงินสะสมแลว เปนตัวเลขท่ีต่ําใน 42 เขตนะครับ  ทําไมครับทานประธาน ถือโอกาสนี้
ทาวความเปนมานิดนึงครับ  ไดมีเจาหนาท่ีจากกองแผนไดโทรศัพทแจงวา ใหมาเลือก
โครงการในแผน เพ่ือท่ีจะจายขาดเงินสะสม  ผมก็มาท่ีกองแผน  เจาหนาท่ีกองแผนบอกวา 
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เขาจะใหคนละ 2 ลาน ผมดูโครงการในแผนนัน้ ถนนจากโครงการท่ีถายโอนจากหนวยงาน
อ่ืน  อําเภอลานสกามีโครงการเดียวท่ีถายโอน คือบานศาลาสังกะสี ในงบประมาณ 2 ลาน
ท่ีจะจายขาด  ผมก็บอกกับเจาหนาท่ีกองแผนวาคงไมได  เพราะถนนลาดยาง ปจจุบันนี้ 
สวนมากถนนใชได  95%  แตถาดวยงบประมาณ 2 ลาน มันไมพอ  มันไดนิดเดียว  
ผมก็บอกวาใหดูในแผน ท้ังหมดของอําเภอลานสกามันก็มีเยอะ  แตดูแตละตัวท่ีจะจัดลําดับ
ความสําคัญในแผน  แตละพ้ืนท่ีก็สืบเนื่องจากตองใชงบประมาณเกินกวา 2 ลานเยอะ  
แตความจําเปนความตองการของพ่ีนองประชาชน มีความสําคัญท่ีสุด แตถาทําไมไดก็ไมทํา  
เพราะผมยืนยันตามท่ีเขาใหงบประมาณ  ลําดับท่ี 44  ซ่ึงเปนโครงการท่ีตองใชสัญจร
ระหวางตําบล 2 ตําบล  ตอมาลําดับท่ี 45  ผมขอขอบคุณแทนพ่ีนองชาวอําเภอลานสกา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งหมูท่ี 7  ทานประธานท่ีเคารพครับ กอนท่ีกองชางจะเขาไปสํารวจ  
ก็ไดมีการประสานกับทาง อบต.  ก็ถือวาไดเพ่ิมมาอีก 1 โครงการในสวนของอําเภอลานกา 
ท่ีทางผูบริหารไดจัดสรรงบประมาณลงมาให ก็ตองขอบคุณทานนายก 

   
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ตอไปก็ขอเชิญทานนายก  ไดชี้แจงคะ 

นางกนกพร  เดชเดโช 
(นายก อบจ.นศ.) 

เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน กนกพร เดชเดโช  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ก็ตองเรียนกับทานสมาชิกทุกทานวา 
ดิฉันไดลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลมาตลอด  กราบเรียนตรงนี้วาดิฉันไดลงไปเยี่ยมใหกําลังใจ แลว
ก็มอบแมส ไปพรอมกับคณะ ลงพ้ืนท่ีติดตามถนนสายบางตะพง  กราบเรียนวาทุกพ้ืนท่ี
นายกไป แลวก็ประเด็นของ สจ. พิชิตชัย  เดชเดโช ในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนของสนาม
กีฬาบานมวงงาม กราบเรียนวา องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  วันนี้ไมวา 
อบจ. จะไปสรางท่ีไหน ตรงไหน  ถาไมโอนใหเปนสิทธิ์ของ อบจ. เราก็สรางไมไดนะคะ  
กราบเรียนว า กําลัง เร ง เรื่องอยู ใหทางสนามกีฬาโอนมาเปนของ อบจ.  นะคะ   
แลวก็ประเด็นของทานพิทยา  ชมพูทอง  สจ.ลานสกา  กราบเรียนวาวันนี้ในการจายขาด
เงินสะสม  300  กวาลาน  กราบเรียนวาวันท่ีนายกแถลงนโยบายตอสภา  วันท่ีนายก
ประชุมสภา  นายกของเรา  นายกของประชาชน  บอกวาวันนี้เราไมมีฝายคาน ฝายรัฐบาล  
แตนายกเห็นวาความสําคัญของพ่ีนองประชาชน  นายกเองหลังจากไดแถลงนโยบายตอ
สภาเสร็จก็ลงพ้ืนท่ีทุกวัน  ทุกพ้ืนท่ีท้ัง  23  อําเภอ  แลวนายกก็ไดเชิญผูบริหาร  ไมวา 
ผอ.กองชาง  ผอ.กองทุกกอง  รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ   ผอ.กองแผน  ไดประชุม
วาวันนี้เงินสะสมเหลืออยูเทาไหร  พอเหลือ  300 กวาลาน  อันดับแรกนายกบอกวาให
สมาชิกสภาจังหวัดท้ัง  42 เขต  เขตละ  2  ลาน  แตประเด็นท่ีเราจะทํามันเปนประเด็นที
วาเอางานถายโอนเปนหลัก  เพราะฉะนั้น 2 ลานมันตองอยูในรายการท่ีถายโอน กลับมาท่ี 
สจ.พิทยา  กลาวเม่ือก้ี  ขอเรียนวา  ทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องถนนหนทาง 
ภัยแลง  ทุกพ้ืนท่ีก็ลําบากทุกพ้ืนท่ี  ตองการทุกพ้ืนท่ี  สําคัญทุกพ้ืนท่ี  นายกมีผูบริหาร
ทองถ่ิน ผูบริหารทองท่ี  กํานัน ผูใหญบาน  ภาคีเครือขายเดินเขามาท่ี อบจ. เพราะรูวา
นายก อบจ. เปนผูบริหารท่ีตัดสินใจได ตรงนี้กราบเรียนวา บางทาน สจ.จะไมไดเขามา  
บางคนชาวบานรุกเขามา  บางคนชาวบานมาท่ีนายก  ไหวก็ได  กราบก็ได ตรงนี้เปน
ภารกิจ  แตทานสบายใจไดวา ถาไมไดงบจายขาดปนี้  เราก็ต้ังไวป 2565  ตอไป  กราบ
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เรียนวาทุกพ้ืนท่ีทุกภารกิจ  นายกเห็นความสําคัญของทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกคน  ขอบคุณคะ   

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ทานนายกก็ไดชี้แจงเรียบรอยแลวนะคะ  ในญัตติดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ  
ตอนนี้ในท่ีประชุมมีสมาชิกอยูท้ังหมด  38  ทานนะคะ  

ตามท่ีทานนายกไดเสนอญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณ 353,176,000 บาท  
ดิฉันจะขอมติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เอกสารท้ังหมดอยูใน
แฟมเอกสารของสมาชิกทุกทานแลวนะคะ ดิฉันจะอานไลเรียงตามลําดับ ทีละโครงการ 

 1.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางหลวงหมายเลข 
4102  ตอนตอเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บานชายทะเล (นศ.ถ1-0095) 
ตําบลปากนคร ตําบลทาซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวงท่ี 1 งานปรับปรุงผิว
ทางแอสฟลทคอนกรีตเดิม นํากลับมาใชใหม (ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING) 
ขนาดผิวจราจรกวาง 13.00-14.00 เมตร ความหนารวม 0.07 เมตร  พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
16,200 ตารางเมตร ชวงท่ี 2 งานปรับปรุงขยายผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 14.00 
เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 19,600 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 6 ขอ 1]  งบประมาณ  
19,000,000  บาท    

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
                 งดออกเสียง          -           เสียง 
 

2.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเลียบคลอง
ชลประทานทาดี (ฝงซาย) ตําบลกําแพงเซา (อบจ.นศ.1112) ตําบลมะมวงสองตน ตําบล
กําแพงเซา อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบบ Pavement In-Place Recycling  
ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม
ไมนอยกว า 9,000 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารส วนจั งหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง(ครั้งท่ี 1) 
พ.ศ. 2564 หนา 7 ขอ 2]  งบประมาณ  4,600,000 บาท 

           - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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3.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเลียบคลอง
ชลประทานทาด ี(ฝงซาย)  ตําบลโพธิ์เสด็จ (อบจ.นศ.1111) ตําบลโพธิ์เสด็จ  อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 678 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 4,068 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครัง้ท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 7 ขอ 3]  งบประมาณ  3,440,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
  

 4.  โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะบานทุงน้ําเค็ม หมูท่ี 12 ตําบลโมคลาน   
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564 หนา 5 ขอ 1]  งบประมาณ  2,000,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
5.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายเขาวัดทานคร       

(นศ.ถ1-0074) ตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   แบบ Overlay 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร ยาว 550 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
3,025 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
หนา 8 ขอ 4]  งบประมาณ  1,160,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             38           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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6.   โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดตรีนิมิตร-สะพาน
ชะเมา (นศ.ถ1-0072) ตําบลทาเรือ ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 10,500 ตารางเมตร โดยวิธีจัดทําเอง ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) 
พ.ศ. 2564 หนา 8 ขอ 5] งบประมาณ 5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

7.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลอง
ชลประทานทาดี (ฝงซาย) ตําบลนาทราย (อบจ.นศ.1109) ตําบลนาทราย อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 3,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 9 ขอ 6] งบประมาณ1,400,000 บาท  

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
8.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานลําประ-บาน 

ทางขาม  หมูท่ี 4 ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,190  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือพ้ืนท่ี  ไมนอยกวา 
5,950 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมตีเสนจราจร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวดันครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครัง้ท่ี 1) พ.ศ.2564 หนา 28 ขอ 5]  งบประมาณ  3,137,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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9.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 41-
บานสหกรณนิคมเขาขาว (นศ.ถ1-0089) ตําบลนาโพธิ์ ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 16,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 14 ขอ 16] งบประมาณ  5,130,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
 

  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
10.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานไสใหญ-บาน

ท่ีวัง (นศ.ถ1-0038) ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กวาง 7.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร   หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
8,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
หนา 13 ขอ 15]  งบประมาณ  2,560,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

11.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนจําไหร-คอสะพานโพธิ์นอย    
หมูท่ี 3 ตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,875 ตารางเมตร ไหลทาง
กวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 29 ขอ 6]  งบประมาณ   4,240,000 บาท 

           - สมาชิกทานใด อนุมัติ            โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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12.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานทางสาย- 
บานเขายวนเฒา (นศ.ถ1-0067) หมูท่ี 2,7,9 ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

1. เสริมผิวแอสฟลทคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม 
1,000 เมตร   

2. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร 
ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 8,310 ตารางเมตร  

3. ปรับปรุงคอสะพาน ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 20 เมตร 4. 
ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 15 ตน ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
หนา 30 ขอ 9]  งบประมาณ  4,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

13. โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานคูใหม- 
บานคลองเกราะ (นศ.ถ1-0065) ตําบลโมคลาน ตําบลดอนตะโก อําเภอทาศาลา      
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement In-Place Recycling  ขนาดผิวจราจรกวาง 
7.00 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,165 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 14 ขอ 17]  
งบประมาณ  2,000,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
14.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานบางใบไม- 

บานในถุง (นศ.ถ1-0080) ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
แบบ Overlay ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร  หนา 0.04 เมตร  
แบบ Overlay ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร  ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 12,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด 
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นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งท่ี 1) 
พ.ศ. 2564 หนา 15  ขอ 18]  งบประมาณ  3,800,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

15.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานโดน- 
บานนางตรา (นศ.ถ1-0079) ตําบลไทยบุรี ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบ Overlay ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,060 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 13,300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 15 ขอ 19] งบประมาณ  3,200,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
16.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานทวด- 

บานทานา (นศ.ถ1-0111) หมูท่ี 5 ตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 7,800 ตารางเมตร โดยวิธีจัดทําเอง  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) 
พ.ศ. 2564 หนา 9 ขอ 7] งบประมาณ  2,440,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
17.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานเกาะรุง –      

บานบางซอย (นศ.ถ1-0093) ตําบลบานใหม อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนน ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 900 เมตร  
ชวงท่ี 2 ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร  
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ชวงท่ี 3 ปรับปรุงผิวจราจร กวาง 5 เมตร  ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร  

หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 12,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 10 ขอ 8]  งบประมาณ  5,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
18.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบางสระ – บานเกาะรุง 

(นศ.ถ 1-0098) ตําบลบานใหม อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 7,000 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ .2561-2565) เ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 11 ขอ 10] งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
  
19.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานปากเนตร-

บานทางพูน (นศ.ถ1-0101) อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กวาง 7.00 เมตร ยาวรวม 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี  ไมนอยกวา 
16,100 ตารางเมตร โดยวิธีจัดทําเอง ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 10 ขอ 9]  งบประมาณ  4,000,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
 



-38- 
 

20.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานบางฉัตร-    
บานทาพญา (นศ.ถ1-0100) ตําบลบานเพิง ตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบ Pavement In-Place Recycling  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาวรวม 1,530 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 9,180 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 28 ขอ 4] 
งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

21.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาระกําใต-ปาระกําเหนือ  
หมูท่ี 2,4 ตําบลปาระกํา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 7,500 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวดันครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 27 ขอ 1]  งบประมาณ 5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

22.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง
แผนดิน 4094-บานบางไทร ตําบลบางศาลา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร ชวงท่ี 2 
ปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางรวมไมนอยกวา 13,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวดันครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 27 ขอ 2]  งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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23.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใหม หมูท่ี 17 ตําบล 

คลองนอย เชื่อมตอตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,480 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 28 ขอ 3]  งบประมาณ   5,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง  
24.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานพรุบอน - 

บานหวยทรายขาว (นศ.ถ1-0028) หมูท่ี 4,6 ตําบลละอาย หมูท่ี 3 ตําบลไสหรา อําเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 11,600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  (ครัง้ท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 11 ขอ 11]  งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
25. โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายตลาดทานพอ -     

สถานีรถไฟกะเปยด (นศ.ถ1-0034) ตําบลกะเปยด อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 16,450 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครัง้ท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 31 ขอ 10] งบประมาณ  5,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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26.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางชลประทาน 
ฝายไมเสียบ (F6) (อบจ.นศ.3408) หมูท่ี 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 7,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครัง้ท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 34 ขอ 17]  งบประมาณ  4,000,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
27.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบางรักโพรง- 

บางตะเคร็ง หมูท่ี 7 ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 4,860 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) หนา 331 ขอ 63]  งบประมาณ   5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
28.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายสุขาภิบาล 

อําเภอชะอวด-บานขอนหาด (นศ.ถ.1-0115) ตําบลทาเสม็ด ตําบลขอนหาด  
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement In-Place Recycling ขนาดผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
10,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
หนา 18 ขอ 25]  งบประมาณ  5,000,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 

  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 



-41- 
 

29.  โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองแกระ (คลองใสทราง)  
หมูท่ี 3 ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง  
5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (5+5+5) ชนิดไมมีทางเทา ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) แกไข  
(ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2564 หนา 7 ขอ 1]  งบประมาณ  1,450,000 บาท 

           - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

30.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 4110-
บานพอโกบ (อบจ.นศ.6203) ตําบลบางรูป อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา  9 ,000 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 22 ขอ 32]  งบประมาณ   5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

31.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายโรงเรียนบานควน
ประชาสรรค-โรงเรียนบานบอปลา (อบจ.นศ.6201) ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนน ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 
400 เมตร ชวงท่ี 2 ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาวรวม 2,300 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม ไมนอยกวา 21,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 22 ขอ 33]  งบประมาณ  
7,000,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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32.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดวัวหลุง- 
วัดสามัคยาราม (นศ.ถ1-0103) ตําบลควนชุม  อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบ DEEP PATCH ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร 
แบบ Overlay ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00-8.00 เมตร ยาว 2,235 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 16,680 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 18 ขอ 24]  งบประมาณ  5,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

33.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 
403-บานปลายราง (นศ.ถ1-0090) ตําบลเสาธง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบ Pavement In-Place Recycling  ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 
200 เมตร  ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม 1,380 เมตร  หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 9,880 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 17 ขอ 23]  งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

34.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายสถานีรถไฟ 
บานทุงหลอ-บานหวยไมแกน (นศ.ถ1-0091)  ตําบลควนชุม  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง  7.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา  17,500 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 17 ขอ 22]  งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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35.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานปดโวก- 
ขุนพัง แบบ Pavement In-Place Recycling หมูท่ี 11 ตําบลรอนพิบูลย อําเภอ 
รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,120 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 31 ขอ 11]  งบประมาณ  3,400,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

36.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางดาน หมูท่ี 7 
ตําบลสิชล - หมูท่ี 9 ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง  
5.00 เมตร ยาว 1,814 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  9,070 ตารางเมตร 
ไมมีไหลทาง ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 32  
ขอ 12]  งบประมาณ  4,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

37.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานหัวแรด- 
บานอาวยางแดง (นศ.ถ1-0077) อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กวาง 7.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
15,750 ตารางเมตร โดยวิธีจัดทําเอง  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 12 ขอ 13]  งบประมาณ   5,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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38.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานพังปริง- 
บานสีสา (นศ.ถ1-0081) ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา ตําบลเปลี่ยน อําเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Pavement In-Place Recycling ขนาดผิวจราจร  
กวาง 7.00 เมตร  ยาว 1,350 เมตร  หนา 0.04 เมตร  แบบ Overlay  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 11,490 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 12  
ขอ 12]  งบประมาณ   5,100,000 บาท  

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

39.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายสิชล-หาดเสาเภา 
(นศ.ถ1-0078) ตําบลทุงปรัง ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
แบบ Pavement In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 10,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 13 ขอ 14] งบประมาณ  4,900,000 บาท 

           - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

40.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานเกาะเพชร-      
บานอาวบอ (นศ.ถ1-0108) ตําบลบางนบ ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบPavement In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร  
ยาว 1,490 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 10,430 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1)  พ.ศ. 2564 หนา 29 ขอ 7]  
งบประมาณ  5,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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41.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานโคกหรั่ง  
หมูท่ี 2 ตําบลบานราม- เขตหมูท่ี 3 ตําบลทรายขาว (ตอนสุดทาย)  ตําบลบานราม   
ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.04  เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1)  พ.ศ. 2564 หนา 30 ขอ 8]  
งบประมาณ   5,077,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

42.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา-หัวลําภู หมูท่ี 4 
ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 565 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,260 ตารางเมตร ไหลทาง 
หินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 24 ขอ 36]  งบประมาณ   1,441,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

43.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดคลองเมียด -     
บานน้ําขาว (นศ.ถ1-0052) ตําบลบานเกาะ ตําบลอินคีรี อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบOverlay ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,625 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 9,750 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 21 ขอ 30]  งบประมาณ  3,000,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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44.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเพชร หมูท่ี 3 ตําบล 
เขาแกว - หมูท่ี 5 ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 2,200 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 32 ขอ 13]  งบประมาณ   1,468,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

45.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายวังหงส-ในไร หมูท่ี 7 
ตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 21 ขอ 31] 1,983,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
46.  โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามแมน้ําตาป (คลองระแนะ)    

เชื่อมระหวาง หมูท่ี 7 ตําบลเขาพระ กับหมูท่ี 1 ตําบลพิปูน  อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร (ไมมีทางเทา) ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 33  ขอ 14]  งบประมาณ  
5,520,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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47 .   โครงการบํารุงรักษาถนนสายแยกทางหลวง 4015-บานนางเ อ้ือย   
(นศ.ถ1-0113) ตําบลควนกลาง ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ชวงท่ี 1  แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร  

ชวงท่ี 2 แบบ Overlay แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร 
ยาว 1,520 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 12,440 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 23 ขอ 34]  งบประมาณ  
5,100,000  บาท    

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

48.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเชียรเขา-หัวปาขล ู  
(นศ.ถ1-0110) ตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 7,000 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 19 ขอ 27]  งบประมาณ   5,100,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

49.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆาสัตว-คลองน้ําขน  
หมูท่ี 11 ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจร กวาง 
5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 33 ขอ 15]  งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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50.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานทา-พลุคลุม 
หมูท่ี 7 ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเสริมผิวจราจร 
(Overlay) ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 13,200 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 33 ขอ 16]  งบประมาณ   4,070,000  บาท 

            - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

51.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายไสยาสน-ปาแตว 
(นศ.ถ1-0116) หมูท่ี 10 ตําบลบานลํานาว ตําบลบานนิคม อําเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยทําการปูแอสฟลทติก ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร  ยาว  
1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 15,200 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 34 ขอ 18]  งบประมาณ  
10,200,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

52.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหลังอําเภอ- 
โพธิ์ประสิทธิ์ หมูท่ี 2,1,7 ตําบลถํ้าพรรณรา อําเภอถํ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,925 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
หนา 35 ขอ 21]  งบประมาณ 2,670,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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53.  โครงการกอสรางถนนลาดยางสายเลียบภูเขาถํ้าพรรณรา หมูท่ี 9-ควนกอ- 
หมูท่ี 6 ชองเขา ตําบลถํ้าพรรณรา อําเภอถํ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 772 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,860 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 467 ขอ 3]  งบประมาณ  2,380,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
54.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองฉีด - หนองสายแกว  

หมูท่ี 4 ตําบลสามตําบล อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 592 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,368 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 35 ขอ 20]  งบประมาณ   1,700,000  บาท 

           - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
55.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนานเสี้ยว- 

ควนแคง   หมูท่ี 4 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนไมนอยกวา 
5,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
หนา 23 ขอ 35]   งบประมาณ 3,110,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
 
 



-50- 
 

56.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลอง
ชลประทานเสาธง (ฝงขวา) ตําบลทายสําเภา (อบจ.นศ. 3103)  ตําบลทายสําเภา อําเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร  
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 16,600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวดันครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 20 ขอ 29]  งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

57.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายถนนเลียบคลอง
ชลประทานเสาธง (ฝงซาย) ตําบลทายสําเภา (อบจ.นศ. 3102) ตําบลทายสําเภา อําเภอ 
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง  ไมนอยกวา 5,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 20 ขอ 28] งบประมาณ  2,500,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

58.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานทาพุด-บาน 
อูทอง (นศ.ถ1-0057) ตําบลกะหรอ ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบบ Pavement In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 940 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  แบบ Overlay ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร  หนา 
0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 12,020 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 256 4 หนา 19 ขอ 26]  งบประมาณ    5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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59.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางแยก 4110-
บรรจบสาย 4015 (ควนพลอง) (นศ.ถ1-0109) ตําบลหลักชาง  อําเภอชางกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 10,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 16 ขอ 21]  งบประมาณ   3,200,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
60.  โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานวัดจันทร-       

บานเขาแกววิเชียร (นศ.ถ1-0061) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด
ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอย
กวา 16,100  ตารางเมตร โดยวิธีจัดทําเอง ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) 
พ.ศ. 2564 หนา 16 ขอ 20]  งบประมาณ  5,100,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
61.  โครงการกอสรางสกอรบอรดสนามกีฬาแบบ Outdoor Full Color LED 

Display สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดกวาง 8.64 เมตร สูง 5.76 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 3 ขอ 1]  งบประมาณ  6,000,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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62.  โครงการปรับปรุงปายประตูทางเขาและรั้วดานหนาสนามกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 3 ขอ 2]  งบประมาณ  4,500,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
63 .  โครงการปรับปรุ งระบบไฟฟ าแสงสว างภายในสนามกีฬาจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 3 ขอ 3]  งบประมาณ   5,000,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
64.  โครงการกอสรางถนนลาดยางและรางระบายน้ําภายในสนามกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช (ถนนดานหลัง) ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 225 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 1,350 ตารางเมตร และรางระบายน้ําภายในสนามกีฬา ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 4 ขอ 4]  งบประมาณ  2,500,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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65.  โครงการซอมแซมสนามฟุตบอลและลู-ลานกรีฑายางสังเคราะหสนามกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช (บานมวงงาม) ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอน
พิบูลย จังหวัดนครศรธีรรมราช ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 
หนา 4 ขอ 5]  งบประมาณ  25,000,000 บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
 มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

66.  โครงการรถขุดตีนตะขาบ 1 คัน  [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.2563 หนา 76 ขอ 4]  งบประมาณ  4,000,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

67.  โครงการรถขุดตีนตะขาบ 1 คัน [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.2563 หนา 76 ขอ 3]  งบประมาณ  6,000,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

68.  โครงการจัดหาชุดเจาะบอบาดาล 1 ชุด [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 25 ขอ 1]  งบประมาณ  
35,000,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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69.  โครงการรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 1 คัน  [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 36 ขอ 1]  
งบประมาณ    3,500,000  บาท 

          - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             40           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 

 อีกเรื่องท่ีอยากจะขอแจงกับทานสมาชิกทุกทาน  คือเรื่องการฉีดวัคซีนปองกันโรค
โควิด-19  สมาชิกทานใดมีความประสงคจะฉีดวัคซีน  ใหไปลงชื่อไดท่ีหนาหองนายก  ดิฉัน
ฉีดมาแลว  ไมมีอาการอะไรเลย  ไมไดนากลัว  ฉีดแลวก็สามารถลงพ้ืนท่ีทํางานไดตามปกต ิ

 สําหรับวันนี้ทานสมาชิกก็ไดอภิปรายกันอยางครบถวนแลวนะคะ  ก็ขอขอบคุณ
เพ่ือนสมาชิกทุกทานท่ีไดมารวมกันพิจารณาญัตติตางๆ เพ่ือพ่ีนองประชาชน  ตลอดจน
ผูบริหาร  หัวหนาฝาย  ผูอํานวยการกอง  และเจาหนาท่ีทุกๆ ทาน  วันนี้ก็ขอปดประชุมคะ  
ขอบคุณคะ 

 

 ปดประชุมเวลา  13.40  น. 
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 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไดตรวจสอบความถูกตองของรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1   ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  2  มิถุนายน  2564 
 
 
     (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
          (นางสุภาพ  ขุนศรี) 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายพีรพงศ  ปรีชานนท) 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายวิฑูรย  ตรีตรง) 
 
 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายอํานาจ  ไกรนุกูล) 

 
     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
      (นายจรัญ  คงก้ิม) 

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

 

 
 
 
                    (นางอวยพรศรี  เชาวลิต) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  นั่งอยู่ในห้องประชุมจำนวน 35 ท่าน  จากจำนวนทั้งหมด 42 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม แล้วครับ 
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