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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งแรก 
เม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ  2564   

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

 

ผูมาประชุม 1. นายจรัญ  คงก้ิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 2.  นายสรพงษ  คงสําราญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 3.  นายอํานาจ  ไกรนุกูล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 4.  นายวัชระ  ถาวรพราหมณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 5.  นางสุภาพ  ขุนศรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 6.  นายวิฑูรย  ตรีตรง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 7.  นายสมชาย  เกตุชาติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

 8.  นายปรีชา  พรหมเพศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุงสง 

 9.  นายชัยณรงค  รัตนพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุงสง 

 10. นายยุทธนา  รัตนพันธ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุงสง 

 11. นายสนอง  เพียรดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุงสง 

 12. นายสุชาต ิ พิมเสน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทาศาลา 

 13. นางอวยพรศรี  เชาวลิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทาศาลา 

 14. นางวันเพ็ญ  รวมสนิท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทาศาลา 

 15. นายชินวัฒน  เจริญศรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอปากพนัง 

 16. นายพีรพงศ  ปรีชานนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอปากพนัง 

 17. นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอปากพนัง 
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 18. นายกองเกียรติ  เกตุสมบัต ิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอฉวาง 

 19. นายศรัณยู  สุวรรณมณี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอฉวาง 

 20. นายสิทธินนท  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. นายทรงวุฒ ิ 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. นายณัฎฐเดช  แกวเรือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนาบอน 

 35. นายพงศกร  ชูพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอขนอม 

 36. นายวิรัช  กิจงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอบางขัน 
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 37. นายวัชรพล  เพ่ิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอถํ้าพรรณรา 

 38. วาท่ี ร.ท.สนั่น  พิบูลย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอจุฬาภรณ 

 39. นายวีระชัย  อินนิมิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพระพรหม 

 40. นายวัชรินทร  มวงหิมพาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนบพิตํา 

 41. นายประภัสสร  มณีโชติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอชางกลาง 

 42. นายเสนห  แกวจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ผูลาประชุม ไมมี  

ผูเขารวมประชุม  
 

1.  นายไกรศร  วิศิษฎวงศ           ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.  นายปราโมทย  ศรีวิสุทธิ์         ทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.  นางกนกพร  เดชเดโช            นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. นายมนูญ  ศิริธรรม รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน  
 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
5. นางจิตภินันท  ทองเสน หัวหนาสํานักปลัดฯ 
6. นางองอาจ  จตุกาญจน ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 
7. นางจุตติ   เพชรกลาง ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
8. น.ส.อภิรดี สุวรรณฤกษ ผูอํานวยการกองคลัง 
9. นางสุจิน  กาพยเกิด ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
10. นายเสกสรร  ภักดีวานิช ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
11. นายสุธรรม  อินทรทองคํา ผูอํานวยการกองการทองเท่ียวและกีฬา 
12. นายสังคม  หอมเกตุ             ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี   

13. นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก         ผูอํานวยการกองชาง 

๑4. นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๑5. นางอุทุมพร   บุญชุม หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๑6. น.ส.อุชุมา  ใจหาว หัวหนาฝายนิติการและการพาณิชย 
๑7. น.ส.ณัจฉรา   ทองจันทร หัวหนาฝายกิจการพิเศษ 
๑8. นายวันชัย  จันทรภักดี รักษาการหัวหนาฝายการประชุม 
๑9. น.ส.นฤมล  กาญจนภักดิ์ หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
20. นายผนึก  ริวรรณ หัวหนาฝายสาธารณสุข 
21. น.ส.เสาวลักษณ  กุณฑล หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล 
22. นายเสกสิทธิ์  เดชาภิมณฑ หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
๒3. นางปาญชญา  ชนะศักดิ์ หัวหนาฝายบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ 
๒4. นางศุภวราภรณ  หนูเอียด หัวหนาฝายการบัญชี 
๒5. นางอารีย  ทองจันทร   หัวหนาฝายการเงิน 
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๒6. น.ส.อมรรัตน  คงบุญแกว หัวหนาฝายเรงรัดและพัฒนารายได 
๒7. นางมัลลิกา  ศรีวิริยะ หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
28. นายสุมล    ภาติกะโชดก หัวหนาฝายอาคารสถานท่ี 
29. นายทนง  ชูสิงห หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
30. นายเสริมชัย  ทองคง หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
๓1. นางทิพวรรณ  ขนาบแกว หัวหนาฝายควบคุมพัสดุและทรัพยสิน 
๓2. นางสมจิตร  วงศวัฒนะ หัวหนาฝายจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 
๓3. นางสุรัตนา  เก้ือวงษ หัวหนาฝายจัดทําแผนปฏิบัติการ 
๓4. น.ส.อารอบ  เพชรศรีเงิน หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓5. นางสันติยา  ศรีเจริญ หัวหนาฝายนโยบายและแผนการศึกษา 
36. นายสําเริง  จันชุม รักษาการผูอํานวยการกองการศึกษา 
37. จาเอกสุวพจน  สังขทองจีน หัวหนาสงเสริมการจัดการศึกษา 
38. นายชรินทร  สันติกูล หัวหนาฝายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย 
39. นายธนัญชัย  อักษรวงศ หัวหนาฝายผังเมือง 
๔0. นายธัญญลักษณ เหมทานนท หัวหนาฝายการทองเท่ียว 
๔1. นางนภาพร  พิทักษพิเศษ หัวหนาฝายการกีฬา 
๔2. นายจตุรงค  กุลพรอม หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
๔3. น.ส.ทิพวรรณ คงศาลา รักษาการหัวหนาฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
๔4. น.ส.ปตติมา  เพิงใหญ หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
45. น.ส.อรลักษณ หนูทอง รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
46. นายอนันต  สงทวน              รักษาการหัวหนาฝายสาธารณูปโภคฯ 
47. น.ส.วลียา  เกษราพงศ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
48. นางวรรณดี  มัยยะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
49. น.ส.ณัฐญาดา  อนุพงศ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๕0. น.ส.อมรรัตน รอดทองสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๕1. วาท่ี ร.ต.หญิงวัฒนา แกวขวัญ   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
52. นางสลิลทิพ  โยงราช เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
53. น.ส.นิชลักษณ รักษาแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
54. นางปญจมาพร  รัตนมณี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

ประชาชน/
สือ่มวลชน/ 
ผูสนใจ 

1.  ร.ต.อ.วรัชญ   สวัสดี              รอง สวป.สภ.เมือง 
2.  นายวิมล  หนูแกว                สือ่มวลชน 
3.  น.ส.สุดา  รําพึงนิตย             สือ่มวลชน 
4.  นายชธาดล  เจริญพงศ          สื่อมวลชน   
5.  นายพรภริษย  แสงพิทักษ       สื่อมวลชน 
6.  นายสุเชษญ  แรกรุน             สื่อมวลชน 
7.  นายณรงค  ธีระกุล               สื่อมวลชน 
8.  นางกนกลักษณ  เสงคง          สื่อมวลชน 
9.  น.ส.กาญจนา  ประดู            สือ่มวลชน 
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10.  น.ส.กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์     สือ่มวลชน 
11.  นางอุไรวรรณ  สุภาแต         สื่อมวลชน 
12.  นางพรรณี  มณีวรรณ          สํานักงานประชาสัมพันธ 
13.  นายนริศ  จิตรพงษ             สื่อมวลชน 
14.  ครูเชาว  เขาทะลุ               สื่อมวลชน   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

เลขานุการช่ัวคราว 
(นายมนูญ  ศิริธรรม) 

วันนี้ เปนการประชุมสภาครั้งแรก ตรวจสอบผู ท่ีอยู ในหองประชุมแลวจํานวน   
41  ทาน อีก 1 ทานยังมาไมถึง  กระผมขออนุญาตในท่ีประชุมอานประกาศเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรก 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 

กําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม 2๕๖๓ และตอมาผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราชและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๖๓ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมกาการเลือกตั้งไดมีประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี ๑3 มกราคม ๒๕๖๔ จํานวน ๓๕ คน ประกาศผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

จํานวน ๖ คน และประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองคกรบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ จํานวน ๑ คนรวมท้ังสิ้น 42 คน ซ่ึงครบตาม

จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีพึงมีแลว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตร ๒๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

พ .ศ .2540 แก ไข เ พ่ิม เติม ถึ ง  (ฉบับ ท่ี  ๕ )  พ .ศ .๒๕๖๒ และขอ  ๖  ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ.๒547 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรก 

ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕  ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔  นายไกรศร 

วิศิษฏวงศ  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในลําดับตอไปขอกราบเรียนเชิญทานไกรศร  วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไดกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรก

ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายไกรศร วิศิษฎวงศ   
ผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมรูสึกยินดีและเปน
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เกียรติอยางยิ่งท่ีไดมาเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ครั้งแรก  ในวันนี้  ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี  20  ธันวาคม  2563  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกต้ังครบตามจํานวนท่ีพึงมีแลว   กระผม
ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทุกทานท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชนในแตละเขตเลือกตั้งใหเขามาปฏิบัติหนาท่ีอันทรง
เกียรติในฐานะฝายนิติบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือทําหนาท่ี
เปนตัวแทนของปวงชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ี
ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ  ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ ท้ังนี้ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีขอใหทานตั้งม่ัน อยูในความซ่ือสัตยสุจริตและยึดหลักกฎหมายเพ่ือผลประโยชน
สุขประชาชนเปนสําคัญ  ดังคําปฏิญาณตนท่ีไดใหไวตอสภาอันทรงเกียรติแหงนี ้

บัดนี้ ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งแรก  เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ไดดําเนินกิจการอันจําเปนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตามลําดับ  ขอใหการประชุมในวันนี้
เปนไปดวยความเรียบรอย  และขออํานวยพรใหทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ 
สืบไป  ขอบคุณครับ 

เลขานุการช่ัวคราว 
(นายมนูญ  ศิริธรรม) 

ทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพครับ ในการประชุมครั้งแรก  ตามกฎหมายไดกําหนดใหผูท่ีมี
อายุอาวุโสท่ีสุด เปนผูทําหนาท่ีประธานสภาฯ ชั่วคราว ในการดําเนินการประชุมสภาฯ ครั้ง
แรก ซ่ึงไดตรวจสอบแลว ผูท่ีมีอายุอาวุโสท่ีสุด คือนายชนะ  วงศมุสิก สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอสิชล เขตเลือกตั้งท่ี 2 เกิดวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
2498  อายุ 66 ป ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญทานนายชนะ  วงศมุสิก ทําหนาท่ี
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ขอกราบเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(ชั่วคราว) 
นายชนะ  วงศมุสิก 
 

กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดฯ คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชผูทรงเกียรติ 
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดฯ ทานหัวหนาสวนราชการ 
หัวหนาฝาย และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กอนท่ีผมจะเขาวาระ  ผมขอพูดนอกประเด็นกอน
นะครับ  ก็ขอแสดงความยินดีกับทานสมาชิกทุกทานท่ีไดเขามาทํางานเพ่ือพ่ีนองประชาชนชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกทาน  การท่ีเราจะเปนนักการเมืองทองถ่ิน  กอนอ่ืนเราก็ตอง
ปฏิญาณตนกอนวาเราเขามาเพ่ือทําหนาท่ีอะไร  ทุกคนคงทราบดี  ผมคนหนึ่งท่ีลงเลน
การเมืองระดับ สจ.  ต้ังแตป 2533  แลวก็ สจ.สมัยผมมีอยู 2 ทานคือ  ทานสนั่น  พิบูลย  
และทานวัชระ  ถาวรพราหมณ  ท่ีรวมสมัยดวยกัน  ก็คิดวาการทําหนาท่ีของผม  นักการเมือง  
การเขามาของนักการเมือง  ขาราชการสวนมากท่ีไมคุนเคยกับนักการเมืองท่ีปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  วาเขาทําหนาท่ีอยางไร  ไมตองกลัวนักการเมือง  เพราะวา
คิดวาขาราชการการเมืองต้ังปฏิญาณตนวาทํางานเพ่ือประชาชน  เราตั้งใจมาเพ่ือทํางานเพ่ือ
ประชาชน  สิ่งไหนท่ีขาราชการการเมืองทําไมถูกตอง  ขาราชการบอกผม  ผมเปนคนหนึ่งท่ี
ตอสูเรื่องความไมถูกตอง  สังเกตไดวาเม่ือป 2560  ผมคนหนึ่งท่ีตอสูเรื่องแปะเจี๊ยะ ท่ีดังท่ัว
ประเทศ  สนั่นวงการการศึกษา  เพราะฉะนั้นเราตองมาชวยกัน  บานเมืองนครเราตอง
ยกระดับข้ึนมาใหม  การท่ีนายกท่ีมาจากการเลือกตั้งกับนายกท่ีมาจากขาราชการประจํา
ทํางาน  แตกตางกันโดยสิ้นเชิง เพราะท้ังนี้ท้ังนั้น  ขาราชการ  อันไหนท่ีนักการเมืองทําไม
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ถูกตองมาบอกผม  ผมยินดีท่ีจะเปนเกราะกําบังให  ผมคิดวานายกคนตอไป  เปนนายกผูหญิง
คนแรก เขาตั้งใจทํางานเพ่ือชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตัวเปนหญิงแตใจเปนชาย ก็ใชได  
คิดวาคงไมทําใหขาราชการและประชาชนท่ีเลือกตั้งทานมาใหผิดหวังกับทานนายกคนนี้  
เพราะฉะนั้นทานนายกในการทําอะไรตองยึดถือหลักเกณฑความถูกตอง  ถูกตองเปนสิ่งท่ี 
ตองทํา  ท่ีตองปฏิบัติ  เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกทานท่ีมาผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนท่ีไดมา
ทํางานรวมกัน  เราคิดวาเรามาทํางานรวมกัน  อยาคิดวาเปนพรรคนั้น พรรคนี้  มันมีจํานวน
จํากัด  ก็เหมือนกับตําแหนงประธานสภาก็มีจํานวนจํากัด  เพราะฉะนั้นเราจะเลือกคนใดคน
หนึ่งก็ตองได อีก 2-3 คนก็ตองวากันไป  ตอไปผมขอเขาสูระเบียบวาระเลยนะครับ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดช่ัวคราว  กลาวนํา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลาวคําปฏิญาณตน   

กระผมขอทําหนาท่ีนําเพ่ือนสมาชิกสภาฯ กลาวคําปฏิญาณตน  กอนเขารับหนาท่ี  
เชิญทานสมาชิกสภาฯ ยืนข้ึน  และกลาวตามขาพเจา“ขาพเจา (ชื่อ-สกุล ผูปฏิญาณ) จะ
รักษาไว  และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะซ่ือสัตย สุจริต  และปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ือประโยชนของประชาชน” เชิญนั่งครับ 
ระเ บียบวาระ ท่ี  ๒   เ รื่ อง  การ เ ลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจั งห วัด
นครศรีธรรมราช 
ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 

 
เลขานุการช่ัวคราว 
(นายมนูญ  ศิริธรรม) 

 ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกสภาฯท่ีเคารพ ครับ 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 

มาตรา  17 กําหนดวา ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 

มาตรา  20 กําหนดวา ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  มีหนาท่ีดําเนิน
กิจการของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาท่ีชวยประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดปฏิบัติการตามหนาท่ีและกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมอบหมาย ในกรณีท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏบิัติหนาท่ีใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทนและใน
กรณีท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
คนท่ีหนึ่งไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
คนท่ีสองปฏิบัติหนาท่ีแทน 

วิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ขอ 8 กําหนดวา  วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภา
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ทองถ่ิน คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  ชื่อท่ีเสนอไมจํากัด
จํานวนและใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเสียงจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวประกาศ
คะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาไดคะแนนสูงสุด
เทากันหลายคน  ใหเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิม  แตถาคะแนนสูงสุด
เทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลาก   ในการตรวจนับคะแนน  ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวเชิญ
สมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนมาชวย  วิธีจับสลาก ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว
ดําเนินการใหคนท่ีไดรับคะแนนเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลาก
กอนหลัง  หากตกลงกันไมไดใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาคนใดจะเปนคนจับสลากกอน
แลวใหจัดทําบัตรสลากชนิด  สี และขนาดอยางเดียว  มีจํานวนเทากับจํานวนคนท่ีไดรับ
คะแนนสูงสุดเทากัน  โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”   

ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดดําเนินการเลือกประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ 

ประธานสภาฯ 
ช่ัวคราว 

ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช เชิญครับ 

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

ทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอถํ้าพรรณรา  ขอเสนอรายชื่อผูดํารงตําแหนงประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   ทาน สจ.อวยพรศรี  เชาวลิต จากเขตอําเภอทา

ศาลา  ขอผูรับรองครับ   ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
ช่ัวคราว 

มีผูรับรองถูกตองนะครับ  มีผูใดจะเสนอทานอ่ืนอีกไหม   มีทานใดเสนอทานอ่ืนอีก 
ไหมครับ แสดงวาไมมีนะครับ  ก็ถือวามติท่ีประชุมให  นางอวยพรศรี  เชาวลิต  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอทาศาลา เปนประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผมขอแสดงความยินดีดวยครับ  ขอเชิญทานอวยพรศรี  
ข้ึนมาทําหนาท่ีประธานสภาตอไปครับ  
  

เลขานุการช่ัวคราว 
(นายมนูญ  ศิริธรรม) 

ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทานครับ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ 101  ประธานสภาชั่วคราวพนจากตําแหนง เม่ือสภา 
มีมติเลือกประธานสภาเสร็จเรียบรอยแลว  วันนี้เราไดประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียบรอยแลว  ซ่ึงก็คือทานอวยพรศรี  เชาวลิต  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   เขตอําเภอทาศาลา  ข้ึนทําหนาท่ีเพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมตอไป  ขอกราบเรียนเชิญทานประธานครับ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
กราบเรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานทองถ่ินจังหวัด  

คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ขาราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ดิฉันตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีไดใหโอกาสดิฉันไดทําหนาท่ีประธานสภา  และ
จะทําหนาท่ีใหสมเกียรติท่ีทานท้ังหลายไดใหความไววางใจนะคะ  ตอไปก็ไดเขาสูระเบียบ
วาระการประชุมคะ   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช คนท่ี 1 และคนท่ี 2 
ขอเชิญทานเลขานุการสภาชั่วคราวคะ  ขอเรียนเชิญคะ 

เลขานุการช่ัวคราว 
(นายมนูญ  ศิริธรรม) 

ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิกสภาฯ  ท่ีเคารพทุกทาน   
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2562   

มาตรา  17 กําหนดวา ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 
วิธีการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ขอ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการเลือก
รองประธานสภาทองถ่ิน  เทากับจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  
กําหนดใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอนแลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินใน
ลําดับถัดไป  โดยใชวิธีการตามขอ 8 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม  แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคน
ท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากันแลว ปรากฏวา ไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหประธานสภาทองถ่ินออก
เสียงชี้ขาด 

ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ไดดําเนินการเลือกรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช คนท่ี 1 และคนท่ี 2  ตามลําดับครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช คนท่ี 1  ขอเรียนเชิญคะ   ขอเชิญทานณัฎฐเดช คะ  

นายณัฎฐเดช 
    แกวเรือง 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.หัวไทร) 

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช กระผม ณัฎฐเดช  

แกวเรือง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอนาบอน  ผมขอ

เสนอ  ทานวัชระ  ถาวรพรามณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

เขตอําเภอเมือง  ขอผูรับรองดวยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตองคะ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ขอเชิญคะ 

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ขอเชิญคะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปน
อยางอ่ืนไหมคะ  ขอเชิญคะ  ไมมีนะคะ  แสดงวาท่ีประชุมมีมติตามท่ีทานเพ่ือนสมาชิกได
เสนอ  ทานวัชระ  ถาวรพราหมณ  นะคะ เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช คนท่ี 1 ขอขอบคุณทุกทานคะ  ตอไปก็เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดเสนอชื่อรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
คนท่ี 2  ขอเชิญคะ  ขอเชิญทานทรงวุฒิ  คะ 

นายทรงวุฒิ   
     หม่ืนราษฎร 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.หัวไทร) 

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผม นายทรงวุฒิ  
หม่ืนราษฎร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอหัวไทร   
ผมขอเสนอชื่อ นายปรีชา  พรหมเพศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอทุงสง  เปนรองประธานสภาฯ  คนท่ี 2  ครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
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นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตองคะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ขอเชิญคะ 

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ขอเชิญคะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปน
อยางอ่ืนไหมคะ  ขอเรียนเชิญคะ  ไมมีนะคะ  แสดงวาท่ีประชุมมีมติตามท่ีทานเพ่ือนสมาชิกได
เสนอ ทานปรีชา  พรหมเพศ เปนรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
คนท่ี 2  นะคะ  ขอขอบคุณทุกทานคะ  ตอไปเปน 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ขอเชิญทานเลขานุการสภาชั่วคราว  ขอเชิญคะ 

เลขานุการช่ัวคราว 
(นายมนูญ  ศิริธรรม) 

ทานประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ท่ีเคารพ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 18 ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น   หรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาทองถ่ิน  ท้ังนี้ใหคํานึงถึง
ความรู ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน 
ขอ 19 เลขานุการสภาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1. แจงนัดประชุมสภาทองถ่ินตามคําสั่งของประธานสภาทองถ่ิน 
2. ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซ่ึง
เก่ียวของกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
3. ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน 
4. เชิญประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ี 
5. จัดทํารายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 
6. เก็บรักษาขอมูลขาวสารหรือเอกสารของสภาทองถ่ินแตจะเปดเผยไดตอเม่ือไดรับอนุญาต
จากประธานสภาทองถ่ิน 
7. ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
8. ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 
9. หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอ่ืนตามท่ีประธานสภาทองถ่ิน
มอบหมาย 
ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ  ไดดําเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ  ครับ  กราบเรียน
เชิญครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ขอเชิญคะ   

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

เรียนประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม นายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2  อําเภอรอนพิบูลย  ผมขอเสนอ ชื่อ นายเสนห  แกวจันทร  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ   
เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอผูรับรองดวยครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
มีผูรับรองถูกตองคะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ขอเชิญคะ 

สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ  สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ   
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ขอเชิญคะ  ไมมีนะคะ  ถือวาสมาชิกไดมีมติในท่ีประชุมแหงนี้  ตามท่ีไดเสนอชื่อนะคะ    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป 2564 
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2562 มาตรา  22  กําหนดวา  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ สองสมัย 
มาตรา 22 วรรค 3 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดมาตรา 22 วรรค 4 สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน  แตถามีความจําเปนให
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความ
จําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 
1 ประจําป 2564  ขอเชิญคะ 

น.ส.สุทธินี   
       บุญประดิษฐ  
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.พิปูน)  
    

กราบเรียนทานประธานสภา  ฝายบริหาร  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  หัวหนาสวน
ราชการท่ีเคารพทุกทานนะคะ  ดิฉัน  น.ส.สุทธินี  บุญประดิษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอพิปูน  ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา  
สมัยสามัญ ประจําป 2564  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2564  วันท่ี  25  กุมภาพันธ  
2564  ขอผูรับรองดวยคะ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
มีผูรับรองถูกตองคะ  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ไมทราบ

วามีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมคะ   ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยาง
อ่ืนไหมคะ  ถาไมมีก็ถือวาวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ประจําป 2564  เปน
วันท่ี  25  กุมภาพันธ  2564  เปนตนไป  ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดเสนอกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 2564  ขอเชิญคะ 

น.ส.สุทธินี   
       บุญประดิษฐ  
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.พิปูน)  
  

กราบเรียนทานประธานสภา  ฝายบริหาร  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  หัวหนาสวน
ราชการ  ขาราชการ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน   ดิฉัน  น.ส.สุทธินี  บุญประดิษฐ  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอพิปูน  ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจําป 2564   วันท่ี  1  สิงหาคม  2564  คะ   
ขอผูรับรองดวยคะ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตองคะ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ไมทราบวา

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ   ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปน
อยางอ่ืนไหมคะ  ถาไมมีก็ถือวาวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป  2564  
เปนวันท่ี  1  สิงหาคม   2564  เปนตนไป  ตอไป   

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 11 เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลวใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน เลขานุการ
สภาทองถ่ิน และใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ 
ดังนี้ 
(1) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป
ถัดไป  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2565   
ขอเชิญคะ 
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น.ส.สุทธินี   
      บุญประดิษฐ 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.พิปูน)  

กราบเรียนทานประธานสภา  ฝายบริหาร  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  หัวหนาสวน
ราชการ  ขาราชการ  ผูเขารวมประชุมทุกทาน   ดิฉัน  น.ส.สุทธินี  บุญประดิษฐ  สมาชิกสภา
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอพิปูน  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565 วันท่ี  1  กุมภาพันธ  2565  คะ  ขอผูรับรองดวยคะ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตองคะ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ไมทราบวา

มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอ่ืนไหมคะ   ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเปน
อยางอ่ืนไหมคะ  ถาไมมีก็ถือวาวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ประจําป  
2565 เปนวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2565  เปนตนไป     ตอไป 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
1. คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน  มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไม
เกินเจ็ดคน 
2. คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด  บุคคลท่ีไมเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
คณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไมได 
ขอ 105 ภายใตขอบังคับ ขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ ตาม
ความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
4. คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ขอ 107 ภายใตขอบังคับขอ 103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน
แลวแตกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอย
กวาสองคน  สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญคะ   
ขอเรียนเชิญทานณัฎฐเดชคะ 

นายณัฎฐเดช   
      แกวเรือง 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.นาบอน)  
 

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  กระผม นายณัฎฐเดช  
แกวเรือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอนาบอน  กระผม
ขออนุญาตเสนอ  ทานจรัญ  คงก้ิม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอเมือง  ขอผูรับรองดวยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตอง  เชิญทานณัฎฐเดชคะ 
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นายณัฎฐเดช 
    แกวเรือง 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.นาบอน) 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม  นายณัฎฐเดช  แกวเรือง สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอนาบอน  ขออนุญาตเสนอ  ทานสุภาพ  ขุนศรี  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอเมือง  ขอผูรับรองดวยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตอง   ตอเลยคะทานณัฎฐเดชคะ 

นายณัฎฐเดช 
     แกวเรือง 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.นาบอน) 

กระผม  นายณัฎฐเดช  แกว เรือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอําเภอนาบอน  ขอเสนอ  ทานวีระชัย  อินนิมิตร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอพระพรหม  ขอผูรับรองดวยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตอง   เชิญตอคะ 

นายณัฎฐเดช   
    แกวเรือง 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.นาบอน) 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม  นายณัฎฐเดช  แกวเรือง สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอนาบอน  ผมขออนุญาตทานประธานเสนอ  
ทานพิชิตชัย เดชเดโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอ
รอนพิบูลย  ขอผูรับรองดวยครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตอง   เชิญตอคะ 

นายณัฎฐเดช 
       แกวเรือง 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.นาบอน) 

ขออนุญาตทานประธานครับ  กระผม  นายณัฎฐเดช  แกวเรือง สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอนาบอน  ผมขออนุญาตเสนอ  นายพีรพงศ  
ปรีชานนท  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอปากพนัง   
ขอผูรับรองดวยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตอง   เชิญทานณัฎฐเดช ตอคะ 

นายณัฎฐเดช 
     แกวเรือง 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.นาบอน) 

เรียนทานประธาน กระผม  นายณัฎฐเดช  แกวเรือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอนาบอน   กระผมขอเสนอ  ทานวิฑูรย  ตรีตรง  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอเมือง  ขอผูรับรองดวยครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตอง   เชิญตอคะ 

นายณัฎฐเดช 
    แกวเรือง 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.นาบอน) 

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีเคารพ  กระผม  นายณัฎฐเดช  
แกวเรือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอนาบอน  ผมขอ
อนุญาตทาน อํานาจ  ไกรนุกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เขตอําเภอเมือง  ขอผูรับรองดวยครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ผูรับรองถูกตอง   ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมคะ  ไมทราบวาสมาชิก
ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมคะ   ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมคะ  
ไมมีนะคะ  ถาไมมีก็ถือวามติท่ีประชุมสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  (คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม)  ชุดนี้นะคะ  มีท้ังหมด  7  ทาน  ตามท่ีทานณัฎฐเดช  ไดเสนอชื่อ  
ตามมติท่ีประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ   
8.1 สภาฯ เปดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  2564 ตั้งแตวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป  อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.

2540 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562  ขอ 35/4 กอนนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดเขารับหนาท่ี ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแถลงนโยบายตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวัน ประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

ดังนั้น ไดรับการประสานจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช วาจะ

แถลงนโยบายในวันพฤหัสบดี ท่ี 25 กุมภาพันธ 2564  ดิฉันจึงขอนัดประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564  ในวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30 น. ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขารวมประชุมในวัน

ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันคะ  ขอเชิญทานพิชิตชัย  คะ 

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

เรียนทานประธานท่ีเคารพ  กระผมนายพิชิตชัย  เดชเดโช  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอรอนพิบูลย   เนื่องจากระเบียบการประชุม  วาระท่ี  
5  การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  วันท่ี  1  สิงหาคม  เปนวันอาทิตย  เรียนทาน
ประธานสภาโปรดวินิจฉัยดวยครับ    

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ขอบคุณคะ  ขอเชิญทานนายวัชรพล  คะ 

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

ทานประธานท่ีเคารพ  ผมนายวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขตอําเภอถํ้าพรรณรา   ดวยความเคารพทานประธานครับ  กลับมาสูวาระ
ท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ  ผมในนามของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สมาชิกใหมนะครับ  เพราะฉะนั้นดวยความเคารพ  อยากจะเรียนทานประธานสภาวา  ในการ
ประชุมสมัยสามัญครั้งแรก ประจําป 2564  ในวันท่ี  25  กุมภาพันธ  นั้น  ในนามของ 
พวกกระผมท่ีเปนสมาชิกใหม  ผมอยากไดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2564  
ดวยครับ ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ขอบคุณคะ  ขอเชิญทานนายวัชระ คะ 

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

กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  เพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมวัชระ  ถาวรพราหมณ  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอเมือง  กอนอ่ืนก็ขอกราบเรียน
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  ทานรองปลัด  
ผูอํานวยการกองทุกกอง  วันนี้ผมขอขอบคุณอยางยิ่งท่ีทุกทานใหเกียรติผม ไดดํารงตําแหนง 
ในฐานะรองประธานคนท่ี  1  ผมขอสัญญากับเพ่ือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  วาจะทําหนาท่ีในฝายนิติบัญญัติใหดีท่ีสุดครับ  ขอบคุณครับ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ขอบคุณคะ  ขอเชิญทานสนั่น คะ 
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นายสนั่น  พิบูลย 
(ส.อบจ.นศ.  
เขต อ.จุฬาภรณ) 

กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ผมวาท่ี ร.ท.สนั่น  พิบูลย  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอจุฬาภรณ  ก็ตองขอแสดงความยินดีกับทาน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท่ีสุดนะครับ  ทานกนกพร  เดชเดโช  ท่ีไดรับ
ความไววางใจจากพ่ีนองจังหวัดนครศรีธรรมราชใหไดรับเลือกต้ังดํารงตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ฝายบริหารถือวาเปนสุภาพสตรีหญิงแกรงทานแรก   
ก็ตองขอแสดงความยินดีเปนอยางยิ่ง  ก็ตองขอแสดงความยินดีกับประมุขฝายนิติบัญญัติ 
นะครับ  ทานอวยพรศรี  เชาวลิต  ถือวาวันนี้เปนประมุขฝายนิติบัญญัติ  ก็เปนสุภาพสตรี
เชนกัน  ก็ตองขอแสดงความยินดีกับทานรองประธานท้ัง 2 ทาน  ทานวัชระ  ถาวรพราหมณ   
ทานปรีชา  พรหมเพศ  ทานเลขานุการสภา  ก็ตองขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกเขตการเลือกตั้ง ท่ีไดรับความไววางใจจากพ่ี
นองประชาชน  แตละเขตเลือกตั้ง  เขามาทําหนาท่ีแทนพ่ีนองประชาชนในสภาอันทรงเกียรติ
แหงนี้  ผมเองถือวาวันนี้ทานประธานชั่วคราว  พ่ีชนะ วงคมุสิก  ก็ตองถือวาวันนี้พวกเราได
กลาวปฏิญาณตนวาจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ี
นองประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผมเองก็ขอยึดม่ันในคําปฏิญาณท่ีจะทําหนาท่ีแทน
พ่ีนองประชาชนใหดีท่ีสุด  และพรอมท่ีจะทํางานรวมกับเพ่ือนสมาชิกทุกฝาย  วันนี้ผมเห็นแลว
วาสภาของเรามีความเปนเอกภาพสูงมาก  เราไมมีการแขงขันในการเสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกสภา  
เม่ือไดรับการเสนอชื่อก็ไดรับการรับรองจากเพ่ือนสมาชิกเราเอากลองมาวันนี้ก็วางเปลา  ไมมี
การแขงขันก็ตองขอขอบคุณ  ขอแสดงความยินดีกับสภาแหงนี้  ผมเชื่อและก็ม่ันใจในการ
ทํางาน  ในการขับเคลื่อนเพ่ือท่ีจะใหเกิดการพัฒนาในอําเภอ  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ภายใตผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางคุณกนกพร  เดชเดโช  ดวยประสบการณใน
การทํางานมาอยางยาวนาน  เชื่อวาสามารถท่ีจะนําพาสภาแหงนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
พ่ีนองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสตอไป ไดอยางแนนอน  ผมเชื่อวาความดีชนะทุกสิ่ง  
ความจริงชนะทุกอยาง  คนเราถามีใจเปนบวก  เราก็สบายใจ ก็ขอใหเพ่ือนสมาชิก เรารวมกัน
ทํางานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวม  
ขอขอบคุณ และสวัสดีครับ 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต   

ประธานสภา 
ขออนุญาตกลับไปนิดนะคะ  ท่ีทานพิชิตชัย  บอกวาวันท่ี 1  คือวันท่ี  1  เปนวันกําหนด

เริ่มสมัยประชุม  เผื่อวาเพ่ือนสมาชิกทานใดจะออกเดินทางไปตางจังหวัด  เราจะเริ่มประชุมใน
วันท่ี  1  เรากําหนดเปนวันเริ่มประชุมนะคะ  ขอบคุณคะ  ขอขอบคุณทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกทาน  ท่ีมารวมประชุม ทําใหการประชุมในวันนี้
ลุลวงไปดวยดี  ดิฉันขอปดการประชุม   

ลําดับตอไปก็ขอกราบเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ไดมอบชอดอกไมใหแกประธานสภา  รองประธานสภา  และเลขานุการสภา  ขอเชิญทาน
ประธานชั่วคราวดวยคะ   

ปดประชุม เวลา  11.30  น. 
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 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไดตรวจสอบความถูกตองของรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งแรก 
เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ  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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	5. นางจิตภินันท์  ทองเสน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
	6. นางองอาจ  จตุกาญจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
	7. นางจุตติ   เพชรกลาง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
	8. น.ส.อภิรดี สุวรรณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
	9. นางสุจิน  กาพย์เกิด ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
	10. นายเสกสรร  ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	11. นายสุธรรม  อินทร์ทองคำ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา
	๑4. นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
	๑5. นางอุทุมพร   บุญชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	๑6. น.ส.อุชุมา  ใจห้าว หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
	๑7. น.ส.ณัจฉรา   ทองจันทร์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
	๑8. นายวันชัย  จันทร์ภักดี รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุม
	๑9. น.ส.นฤมล  กาญจนภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
	20. นายผนึก  ริวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
	21. น.ส.เสาวลักษณ์  กุณฑล หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
	22. นายเสกสิทธิ์  เดชาภิมณฑ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	๒3. นางปาญชญา  ชนะศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
	๒4. นางศุภวราภรณ์  หนูเอียด หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
	๒5. นางอารีย์  ทองจันทร์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน
	๒6. น.ส.อมรรัตน์  คงบุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและพัฒนารายได้
	๒7. นางมัลลิกา  ศรีวิริยะ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
	28. นายสุมล    ภาติกะโชดก หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
	29. นายทนง  ชูสิงห์ หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
	30. นายเสริมชัย  ทองคง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
	๓1. นางทิพวรรณ  ขนาบแก้ว หัวหน้าฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน
	๓2. นางสมจิตร  วงศ์วัฒนะ หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
	๓3. นางสุรัตนา  เกื้อวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ
	๓4. น.ส.อารอบ  เพชรศรีเงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	๓5. นางสันติยา  ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา
	36. นายสำเริง  จันชุม รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
	37. จ่าเอกสุวพจน์  สังข์ทองจีน หัวหน้าส่งเสริมการจัดการศึกษา
	38. นายชรินทร์  สันติกูล หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย
	39. นายธนัญชัย  อักษรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
	๔0. นายธัญญลักษณ์ เหมทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว
	๔1. นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ หัวหน้าฝ่ายการกีฬา
	๔2. นายจตุรงค์  กุลพร้อม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
	๔3. น.ส.ทิพวรรณ คงศาลา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
	๔4. น.ส.ปัตติมา  เพิงใหญ่ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
	45. น.ส.อรลักษณ์ หนูทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
	46. นายอนันต์  ส่งทวน              รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคฯ
	47. น.ส.วลียา  เกษราพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
	48. นางวรรณดี  มัยยะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
	49. น.ส.ณัฐญาดา  อนุพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
	๕0. น.ส.อมรรัตน์ รอดทองสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๕1. ว่าที่ ร.ต.หญิงวัฒนา แก้วขวัญ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	52. นางสลิลทิพ  โยงราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	53. น.ส.นิชลักษณ์ รักษาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	54. นางปัญจมาพร  รัตนมณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

